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: مقدمة
ا

 أوًل

الذي  منذ أن ألغى الرئيس األميركي االتفاق النووي، يتزايد التوتر في منحنى العالقة األميركية اإليرانية،

ا لوعوده االنتخابية حول ، 2015عقدته اإلدارة السابقة في ربيع العام 
ً
الذي  ،نيته إلغاء االتفاقوذلك تنفيذ

في الثالث من مايو أيار املاض ي، التي  ، إال أنه وبعد أن انتهت فترة السماحءباالتفاق الس ي تهتسميدرج على 

يراني ومدتها ستة أشهر بغية تصفير الصادرات كانت ممنوحة لثمانية من الدول املستوردة للنفط اإل 

ينذر بأن الحرب  ، فقد أتخذ التصعيد منحىً إضافة إلى عقوبات قاسية أخرى  اإليرانية من النفط والغاز

واللوجستية وتجري االستعدادات العسكرية  ،باتت واقعة أو تكاد، وتتزاحم األساطيل األميركية في الخليج

هناك حراك سياس ي ودبلوماس ي محموم، واستنفار فعلى الجانب اإليراني  الالزمة بطريقة ملفتة. أما

املنتشرة في أكثر من امليليشيات الشيعية اإليرانية وفي مضيق هرمز، أو ألذرعها  األراض ي عسكري سواًء على

ن قادة ، كما ترتفع لغة الوعيد والتهديد اإليراني للواليات املتحدة وحلفائها في املنطقة، بخاصة ممن دولة

لتصريحات العسكريين،  الحرس الثوري اإليراني، فيما يحاول الساسة اإليرانيون إطالق رسائل مناقضة

وفي كل األحوال فإن املرشد اإليراني صاحب القرار في إيران، قد حدد املوقف اإليراني بأنه لن يحارب ولن 

 ال تريد الحرب،لواليات املتحدة ا تطميناته بأنكي ووزير خارجية من يفاوض، كذلك يكثر الرئيس األمير 

خطط لتغيير النظام اإليراني، بل يريدون تغيير سلوكه وتخليه عن طموحاته النووية وبرنامجه لديها وليس 

ن يجلب إيران إلى طاولة يسعى أل ووقف نشاطاته املزعزعة الستقرار املنطقة، أي أن ترامب  ،الصاروخي

بالحرب، ومابين الال حرب والال  جديدة تحت التهديدإيرانية جديد وسياسات التفاوض حول اتفاق نووي 

فاوض، تسود دول املنطقة حالة للت أن تكون الحرب ممًرا اجبارًيا، أو اتجاه األمور نحو أحدهما، أو تفاوض

ساحة لتبادل الرسائل االستفزازية  ناالطرفقد يتخذها  ،والحذر، باعتبار أن بعضها أو كلها الترقبمن 

من نمط الهجوم الذي تعرضت له السفن األربعة في املياه االقتصادية لدولة اإلمارات  وجس النبض،

 .، واتهمت إيران بالوقوف خلفهعلى خليج عمان قبالة أمارة الفجيرةالعربية 

يارين يملك قدًرا كبيًرا من قد يكون من الصعب ترجيح أحد الخيارين على األخر، نظًرا ألن كال الخ

املبررات عند هذه العتبة من الصراعات الدولية املحتدمة حول الهيمنة والنفوذ في املنطقة وعليها، وال 

يمكن الجزم بأنه يمكن تجنب السقوط في الهاوية، إذا ما زلت قدم أحد الطرفين من على حافتها مهما كانت 

لقاعدة التي تقول بأن الحرب عند القادرين عليها، تتكفل بانجاز ما ا تأكد، فتاريخ الصراعات طاملا مهاراته

اإليراني  -عجزت عنه السياسة، فأيهما سوف يتقدم على اآلخر السياسة أم الحرب في الصراع األميركي 

 املتصاعد؟.
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ا:  حول ما تريده الوًليات املتحدة من إيران ثانيا

الواليات املتحدة عدم امتالكها استراتيجية واضحة تجاه املنطقة ومن كثيرون هم الذين يأخذون على 

يخص دولة بحجم ودور الواليات املتحدة في العالم، قد  ، عندماإيران، وهذا استنتاج يجافي املنطق ضمنها

ويصّعب ، هاسياساتلقي بالغموض أحياًنا على ، وهذا ي  ة بالقدر الكافيواضحاالستراتيجية األميركية ال تكون 

 .من توقع تصرفاتها حيال امللفات الساخنة

سياساتها سياسة مداهنة إليران وغض الطرف عن لقد مارست إدارة أوباما طيلة سنيها الثماني 

، وحسب ، ليس فقط مكافأة لها على تعاونها مع الواليات املتحدة في حربي أفغانستان والعراقالتوسعية

، إليرانية، كانت تخدم السياسة األميركية حيال ثورات الربيع العربياالتدخلية وإنما أيضا ألن السياسة 

، بغض النظر عما ثم التحكم قدر اإلمكان بنتائجها الستيعاب تلك الثوراتسياسة أوباما حيث هدفت 

 ليشياتها الشيعية،من دمار وقتل في أكثر من دولة من خالل حرسها الثوري أو ميالتدخالت اإليرانية سببته 

  فيه خيل إلى الحد الذي
 
دون  ولت بمعنى ما بصياغة الوضع اإلقليمي سياسًيا وأمنًيا،للكثيرين أن إيران خ

ويهدد  ،الذي يقلق إسرائيل ،بانجاز اتفاق مع إيران حول ملفها النوويآنذاك الجامحة أوباما  رغبة إهمال

 .النفوذ واملصالح األميركية على املدى الطويل

 الدور اإليراني كانالتي تتبنى سياسة هجومية دون أن تطبقها بالضرورة، ، لجديدةمع قدوم اإلدارة ا

ودربت وسلحت إيران التي شكلت فيها  أهميته، وأصبح عائًقا أمام إعادة ضبط األوضاع باملنطقة، يفقد

، وباتت وتأتمر بأوامر الحرس الثوري ،الدول تلك عشرات امليليشيات في أكثر من دولة، تعمل خارج سلطة 

بدأت مرحلة التصعيد ضد إيران واتهامها بزعزعة إلدارة ترامب، األولى  ، ومنذ األيامخطًرا على استقرارها

 ،2018مايو  /أيار من طرف واحدتفاق النووي استقرار املنطقة، وكانت باكورة قرارات ترامب إلغائه اال

اإليرانية  ةطالًبا من إيران إعادة التفاوض حول اتفاقية جديدة مللفها النووي، ينهي الطموحات النووي

 لألغراض العسكرية، ذلك أن االتفاق السابق 
ّ
أعاد فرض أنه املشروع عشرة أعوام ال أكثر، كما  رأخ

ة طالت صادراتها من النفط والغاز واملعادن أبل فرض عقوبات أشد وط ،العقوبات التي رفعها سلفه

ا إيرانًيا املركزي اإليرانيإخراج املصرف و  ، كماالثمينة
ً
 للتحويالت املالية "من نظام "سويفت وخمسين بنك

 تالها القرار بوضع الحرس الثوري اإليراني على قائمة املنظمات ،األمر الذي سيكبل التجارة اإليرانية

يمنع أي دولة في العالم من تزويد طهران سوف اإلرهابية ذلك القرار الذي وصفه روحاني "بالقرار األحمق"، 

أطلقها وزير خارجيته  التي ةي عشر تثم توجت تلك اإلجراءات بالشروط اإلثن القرار،نفاذ بالسالح بعد 

النووي والصاروخي وتدخالت إيران في املنطقة ودعمها  ين، وهي تطال بشكل أساس ي امللفجورج بومبيو

، ثم تتالى بعدها الحشود األميركية في منطقة الخليج يرانيهاكات حقوق االنسان في الداخل اإل لإلرهاب وانت

لجم الطموحات  هذا الجهد األميركي يستهدف، و بشكل تفوق فيه غاية التهديد أو مجرد التلويح بالقوة

نتيجة االنهيارات وفق أجندته  إلى طاولة املفاوضاتمرغمة ، وجلبها ية والسياسيةالعسكر  اإليرانية
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، ويبدو أن الرئيس األميركي واثق من أن سياسة" التفاوض تحت االقتصادية التي تتسبب بها العقوبات

 الضغط"، ستحقق األهداف التي يسعى إليها.

 على من الواضح أن جميع الدول ملتزمة بالعقوبات 
ً
 أو موافقة

ً
األميركية حتى لو لم تكن بعضها راضية

 ، فاألوربيون الذين حاولوا ثني ترامب عن قرارهها على تحمل تبعات خرقهاهذه العقوبات، لكن ال قدرة ل

"انستيكس" نظام للتبادل املالي مع إيران  بإيجادفشلوا  ، قدباالنسحاب من االتفاق النووي دون جدوى 

على الرغم من مشاركتهم للواليات املتحدة قلقها من البرنامج الصاروخي تعامل معها، يتيح لشركاتهم ال

 الحوار والتفاوض مع إيران، ويرون أنيفضلون حل هذه امللفات عبر  يراني وتدخالتها في املنطقة، لكنهماإل 

بالنسبة للصين ، كذلك األمر ويزيد من التوتر في املنطقة ،العقوبات أو التهديد بالحرب سيعقد األمور 

، وسوف تلتزم بتطبيق العقوبات على أرض لم يتجاوز رفضها للعقوبات بعده اللفظيحيث وتركيا والهند 

 الواقع.

أنه ليس لدى الواليات املتحدة بشكل دائم، يؤكد الرئيس األميركي ووزير خارجيته على وجه الخصوص 

ا للحرب مع إيران أو العمل على تغيير 
ً
 نظامها، لكن تتداخل على الدوام تصريحات مناقضة لذلك،خطط

يشنها الرئيس األميركي املولع ببث  اإليرانيون حرًبا نفسية،القادة ربما هي من عدة املواجهة حيث يعتبرها 

ميركي والعاملي لحرب ما بما يوحي بتحضير الرأي العام األ  ،رسائله غالًبا عبر تويتر وأعضاء إدارته اآلخرين

 يران.ضد إ

"إذا كانت إيران تريد الحرب فستكون  مايو املاض ي: /أيار 20يقول الرئيس األميركي في تغريدة له بتاريخ 

هذا التهديد رد عليه ظريف عبر توتير وبحذر محسوب "أن نهايتها رسمًيا، إياكم وتهديد الواليات املتحدة"، 

 ه صرح وزير الخارجية األميركيومن جهتإيران سوف تشهد نهاية ترامب، لكن ترامب لن يشهد نهاية إيران"، 

:
ً

"ليس في نية الواليات املتحدة األميركية مهاجمة إيران، لكن القادم أسوأ"، وفي معرض رده على أسئلة  قائال

"إذا كنا ننوي ذلك هل نقول لهم ماذا  الصحفيين هل تعولون على تغيير داخلي في إيران، أجاب مازًحاأحد 

 .سنفعل"

بناًء على معلومات استخبارية أميركية، حشودها الضخمة في منطقة الخليج  بررت الواليات املتحدة

أو أذرعها، وقد زار بومبيو  يمكن أن تتعرض لتهديدات مصدرها إيران ،بأن مصالحها وقواتها في املنطقة

املاض ي، وحذر العراقيين بأن الواليات املتحدة سوف تمارس حقها  مايو /أيار 8بشكل مفاجئ بتاريخ  بغداد

بالدفاع عن النفس، كما وضع الحكومة العراقية بصورة املعلومات االستخبارية التي بحوزة بالده، وتفيد 

عدائية تستهدف املصالح ولة من طهران للقيام بأعمال باستعداد بعض امليليشيات العراقية املتم

"أي هجوم يقع على القوات أو املصالح  األميركية، وإمعاًنا في التصعيد، فقد حذر بومبيو طهران من أن

 .سوف تتحمل إيران املسؤولية عنه" األميركية في املنطقة من قبل أي مجموعة تابعة إليران،
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تحدة، تستبعد الخيار العسكري في هذه املرحلة، أقله حتى تتضح نتائج من شبه املؤكد أن الواليات امل

إضافة و كانت ستفي بالهدف األميركي من هذه املواجهة، لكن  وجالء فيما إذاالعقوبات االقتصادية، 

وصفها رئيس مجلس العالقات "طحن إيران" كما  تحاول إدارة ترامب من خاللهاالتي  ،للعقوبات القاسية

الرئيس األميركي كما أن  سياسًيا على املستوى الدولي، حثيث لعزل إيرانأميركي هناك عمل  ،الدولية بأميركا

أساسية ومن خالل سياسته الحازمة حتى اآلن تجاه إيران، فقد حرم إيران من ثالث أوراق كانت تعتبر ركائز 

 .في استراتيجيتها

وتعتمد عليها من خالل ميليشياتها املنتشرة في أكثر من  ،أولها حرمانها من حروب الوكاالت التي تفضلها

دولة في املنطقة، بحيث تبعد الحرب عن أراضيها وتخوضها بدماء اآلخرين من أتباعها، وتعرف طهران حالًيا 

على النحو الذي كانت تمارسه  إلى عمقها في حال تصرفت أذرعها بالخارجببساطة أن الحرب يمكن أن تنتقل 

 زب هللا أو الحوثي أو غيرها.ميليشيات ح

حرمانها من إمكانية التفاوض السري خلف الكواليس، كما كان يجري سابًقا، وهو نهج تحبذه  وثانيها

بما يمكنها من  ،االتفاقات املنجزة والناجحة من وجهة نظرها علن سوى طهران بحيث ال يخرج إلى ال

يبقي معزوفة املقاومة واملمانعة و  وألتباعها باملنطقة، اإليراني االستمرار في خطابها التعبوي املوجه للداخل

بعد أن انكشفت  ،املشترينأعداد وتحرير القدس بضاعة متداولة في أسواق املنطقة على الرغم من تناقص 

 توسعيتها وعدوانيتها تجاه شعوب املنطقة.

افظين، وعلى دول العالم املعنية منقسمة بين معتدلين ومحبأنها إيران  أو تنميط تبخر مقولة وثالثها

تشجيع املعتدلين، تلك املقولة التي طاملا لعبت عليها إيران في عالقاتها الدولية، وكانت دول االتحاد األوربي 

أكثر املروجين لهذه الفكرة خدمة ملصالحها في إيران، اآلن وبعد أن أزيحت هذه املقولة من ساحة التداول، 

 بال صالحيات ،خارجًيا وال داخلًيا على اعتدالها هاناتتصبح حكومة روحاني بال ر 
ً
 وإذا أضيف لها أنها أصال

األمر الذي يستلزم من طهران  ،غير مؤهلة لخوض مفاوضات مع الواليات املتحدةتصبح ، حقيقية

، مما يجعل خيار التفاوض غير تلك التي قادها جواد ظريف ومرشدها ترتيب وفود تفاوضية جديدة

 مستبعد مرحلًيا.

 

ا: طهران في حالة ارتباك وعجز عن املناورة
ا
 ثالث

إن إعادة فرض العقوبات وتوسعتها وتشديدها لدرجة تصفير صادرات إيران من النفط والغاز 

ة اإلسالمية وحكم املاللي في الجمهوري ، أوقعواملعادن، ووضع الحرس الثوري على قائمة املنظمات اإلرهابية

ساحة  أمامهمق وضيّ ، وأوقع النظام اإليراني في حالة من االرتباك، 1979منذ العام  اله رضون أسوأ أزمة يتع

لألجندة األميركية املستجدة  ن عليها، كما أن كلفة التفاوض وفًقا، فال هم راغبون بالحرب وال قادرو املناورة
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وهو أكثر ما يحرص من حيث أن الطريقين قد يؤديان إلى تحديد مصير النظام،  ،ال تقل عن مثيلتها بالحرب

واالستعراض  مابين عسكريين ينهجون نهج التهديد ،وأن تكتيك توازع األدوار بين مسؤولي إيرانعليه املاللي، 

ومدنيين يلطفون تصريحات الصقور، ويبحثون عن أي ثغرة في وجس النبض عبر االستفزاز املحسوب، 

يمكن من خالل استعراض ردود فعل مسؤولي إيران ، لم يعد مجدًيا، و جدار العالقات مع الواليات املتحدة

 .او أشكال لها تميز ثالثة خطوط

 ن وقادة الحرس الثوريو العسكري -أ 

"إذا تم منع إيران من تصدير نفطها عبر  البحرية التابعة للحرسيقول علي رضا تنكسيري قائد القوات 

مضيق هرمز فسوف نقوم بإغالقه"، ذات الرسالة وجهها حسن سالمي الرئيس الجديد للحرس الثوري، 

قاسم سليماني رجل إيران القوي وقائد فيلق القدس الذراع العسكرية اإليرانية في الخارج، الذي يجيد  أما

أن إعادة التفاوض سيأخذ إيران إلى موقع تكون فيه  رافقة مع التهديد بالقوة فإنه يرى املفاوضات املت

فسوف نضطر لتطبيق اتفاقات أخرى، إنهم يريدون أن تخسر  "إذا خضعنا التفاق ثاٍن،وقال  ،الخاسرة

تجري على البالد هويتها باملضمون، فالواليات املتحدة تريد من املفاوضات مع إيران في حال حصلت، أن 

كما حرمانها من  ،خطين األول نووي، والثاني إقليمي، وأنها تريد أن تحرم إيران من نفوذها اإلقليمي

علي شمخاني رئيس املجلس األعلى لألمن األدميرال  ، ونفس الفكرة كررها"استكمال مشروعها النووي

ت س السبب فيه طبيعة النشاطا"إن الدور السلبي للدول املعادية إليران ليحيث قال  القومي اإليراني

النووية الخطرة أو الصاروخية أو االقليمية إليران، بل السبب فيه هو معارضتهم لتحول إيران إلى قوة في 

أن السياسات االقليمية إليران تشكل بال شك الورقة الرابحة إليران في تأمين مصالحها  ، ويعتبراملنطقة"

 .وأمنها الدائمين

ائهروحاني  -ب   ووزر

 هوجفي حديث 
ً

كانت دوًما أمة تفاوض ودبلوماسية، كما "أن بالده  ه روحاني للرأي العام اإليراني قائال

ملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة، كونهما مكانت أمة حرب ودفاع"، كما وجه غضبه لل

، وفي أحدث تصريحاته صادرات اإليرانيةسوق النفط العاملية نتيجة تصفير الويض النقص في عتعهدتا ت

مستعدة للدخول في مفاوضات مع الواليات املتحدة، "أن إيران  موجًها كالمه للرئيس األميركي دونالد ترامب

 .لن تفاوض تحت التهديد" هبالدإذا التزمت أميركا بالقوانين الدولية، وأن 

ريد دبلوماسية االبتسامات، فإنه أخذ دور تبأما جواد ظريف وزير الخارجية اإليرانية الذي يجيد 

"إن إبقاء املضيق  فقد نفى نية إيران اإلقدام على إغالق املضيق بقوله:ن، في إيرامواقف املتشددين 

ملواجهة مع واشنطن، لكننا نملك القدرة إلى اتسعى  إيران الو مفتوًحا هو مصلحة إليران وأمنها القومي، 

، تنا واشنطن من تصدير نفطنا فلماذا نسهل على اآلخرين تصدير نفطهم"للدفاع عن أنفسنا، وإذا منع
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بأن بالده سوف تتصرف "بحكمة" إزاء سياسات خطيرة من جانب في هذا السياق، ويبقى تصريحه األوضح 

 .الواليات املتحدة، وأن إيران سوف تسمح للسفن الحربية األميركية باملرور في مضيق هرمز

يشمل أكثر من سبعين دولة، في محاولة من إيران لشرح  دبلوماس ي إيراني محمومفي سياق نشاط 

مستعدة لتوقيع معاهدات "موقفها ومواجهة إجراءات عزلها سياسًيا، صرح ظريف من بغداد بأن بالده 

انعدام  ة، وجاء متأخًرا كثيًرا، فإن"، وعدا عن أن هذا العرض يفتقر للجديعدم اعتداء مع دول املنطقة

كما حاول خالل وجوده في ، لثقة وحالة التوجس تجاه إيران من قبل جيرانها، تجعل هذا العرض بال معنىا

ض اإلدارة ، جس نبالم األميركية بما فيها فوكس نيوز من خالل مقابالته العديدة مع وسائل اإلع نيويورك

لم األميركان عند الطرف اإليراني، لكن  ءومنها ما يتعلق بالسجنا املتناثرة، اإليرانية األميركية حيال املبادرات

أية بوادر استجابة، ألن عين اإلدارة األميركية على إعادة التفاوض حول امللف النووي  يظهر من اإلدارة

 بالدرجة األولى.

 املرشد اإليراني -ج 

هذه بما أن املرشد اإليراني علي خامنئي هو صاحب السلطات الحقيقية، وبما أن همه األساس في 

، لذلك نجد على خليفه له ه وتأمين توافق بين مراكز القوى املتنافسهاملرحلة الحرجة، الحفاظ على نظام

ن رد الفعل اإليراني، سيكون من نوع إ" أوجه، فقد قال منذ أشهر:وحمالة  ةحذر املتكررة أن تصريحاته 

مايو املاض ي املفاوضات مع الواليات املتحدة بأنها  /أيار 14، كما وصف في تصريح له بتاريخ الفعل األميركي"

وفي تصريح يصب في صالحهم"،  نحن والهم يسعون إلى الحرب، إنهم يعلمون أن ذلك ال "سم"، وتابع "ال

لن تتفاوض مع واشنطن خاصة فيما يتعلق "يعلن أن طهران ، 2019 أيار /مايو 29بتاريخ  جديد له

االقتصاد املقاوم وطالب الشعب بالصبر في ملرشد الذي رفع شعارات يبدو أن او بالقدرات العسكرية"، 

ستراتيجية ما يسميه "املقاومة حرب و الال تفاوض ركًنا أساسًيا من ا مواجهة العقوبات، يعتبر أن حالة الال

  ويعمل بها الرشيدة"
ً
 .بانتظار ظروف أكثر مالئمة

تأثيراها بالظهور، وتنعكس مباشرة على حياة اإليرانيين واقعًيا من املؤكد أن العقوبات األميركية بدأت 

، سوف تعاني يومًيا مليون برميل نفط 1.5ومعيشتهم، فامليزانية الجديدة التي وضعت على أساس تصدير 

% منذ بداية السنة 51%، كما أقر مركز اإلحصاء اإليراني أن نسبة التضخم ارتفعت إلى 40عجًزا قدره 

ا بنسبةاإليرانية الجديدة، و 
ً
%، هذه 6 من جهته توقع البنك الدولي أن االقتصاد اإليراني سيعاني انكماش

عن  ن و اإليرانييعلنه  ، وكل مالهم سوى الشعارات يقدمه وليس لدى النظام ما ،تسر اإليرانيين املعطيات ال

حتواء املزدوج التي نظرية اال  على غيربات واهًيا، ألن الواليات املتحدة و  خبراتهم بااللتفاف على العقوبات

على املشاركة بحصار إيران، كما أن مراهنة إيران مكرًها طبقت على إيران في السابق، أجبرت العالم كله 

، تبخرت هي األخرى ، على أمل أن تأتي بإدارة جديدةعلى الوقت والصبر حتى االنتخابات األميركية القادمة

تهمة التواطؤ مع الروس باالنتخابات املاضية، حيث  ئته لترامب منبخاصة بعد صدور تقرير مولر وتبر 
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، في ظل هذه أصبحت يد ترامب طليقة بما يكفي للتصرف، بل حتى إلعالنه الترشح لالنتخابات القادمة

الوقائع ومع اشتداد العقوبات وتفاقم تداعياتها، ليس أمام النظام اإليراني سوى سلوك طريق التفاوض، 

 الوقت الذي سيسمح لها به اآلخرون.بعد أن تستنزف كل لكن 

 

ا: تحركات وجهود إضافية   العزل إيران سياسيا رابعا

سرائيل ال تني تعلن عن جهدها الدبلوماس ي والعسكري ملنع إيران من التموضع عسكرًيا إمنذ عامين و 

وأمنًيا في األراض ي السورية، وقد نفذت مئات الغارات الجوية والضربات الصاروخية ضد مواقع 

ومستودعات للحرس الثوري اإليراني وامليليشيات التابعة له في كل األراض ي السورية وعلى وجه الخصوص 

إن لم يكن أكثر  في املنطقة الجنوبية وريف دمشق، هذا التوجه اإلسرائيلي يحظى بدعم أميركي ورضا روس ي

ي في الواليات املتحدة من رض ًى، ليس على أدل ذلك من اإلعالن عن اجتماع يضم مسؤولي األمن القوم

وغايته بحث سبل العمل املشترك يونيو الجاري،  /في مدينة القدس خالل شهر حزيران وروسيا وإسرائيل

على هامش قمة  إلخراج إيران من سورية، وأن هذا الهدف تم االتفاق عليه بين الرئيسين األميركي والروس ي

 .العشرين في طوكيو

 من كما
ً

السعودية واإلمارات بشكل حثيث وفعال في الجهد األميركي لعزل إيران  بات علنًيا انخراط كال

من قبل املشروع التوسعي اإليراني، ن امستهدفتسياسًيا على املستوى الدولي، فليس خافًيا أن الدولتين 

وبحكم  ضيها،ملكرمة ضمن أراوبخاصة اململكة العربية السعودية نظًرا ملكانتها الدينية بحكم وجود مكة ا

األربعة املحسوبة  جاءت فرصة تلك االستفزازات ني شرعيته على العامل الديني، ثمأن النظام اإليراني يب

األربعة قبالة ميناء الفجيرة اإلماراتي منها سفينتين سعوديتين، ثم استهداف الشحن  سفن)ضرب  وهي

ستي باتجاه مكة، وهاتان العمليتان تبنتهما يصاروخ بالمضخة ضخ نفطية قرب الرياض، كما وإطالق 

اتهمت  ميليشيا الحوثي، ورابعها استهداف املنطقة الخضراء في بغداد بصاروخ كاتيوشا(، هذه االستفزازات

واملدى والشكل الذي استكشاف رد الفعل األميركي أرادت من ورائها يعتقد أن إيران إيران بالوقوف ورائها، و 

على اعتبار أن مثل هذه العمليات يمكن إليران التملص من املسؤولية عنها، لكنها أعطت  ،خذهيمكن أن يأ

 مايو /أيار 30و 29الفرصة للرياض للدعوة لثالثة مؤتمرات خليجية وعربية وإسالمية عقدت في مكة يومي 

دول املنطقة  هدفت من خاللها الرياض لفضح السياسات العدوانية إليران تجاهها وتدخالتها في 2019

وتهديدها إلمدادات النفط العاملية، وقد جاءت بيانات القمة الثالث مؤيدة للموقف السعودي، وذهب بيان 

القمة العربية الذي اعترض عليه الوفد العراقي أبعد من ذلك حيث تضمن أحد بنوده أن الدول العربية 

ولم تكن الواليات املتحدة بعيدة عن هذه  تؤيد اإلجراءات التي تتخذها الواليات املتحدة بحق إيران"،"

 تلك القمم، وصرحعلى دول الخليج قبيل مستشار األمن القومي األميركي بولتون جون األجواء حيث جال 
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سبل الرد  بعة، وأن الواليات املتحدة تتدارس مع حلفائهاإيران تقف خلف الهجمات على السفن األر "أن ب

 .حات بولتون اعتبرتها إيران تهريًجا"، تصريعلى االعتداءات اإليرانية

زيارة لولي العهد السعودي محمد بن  اكانت قد سبقته، على طريق عزل إيران ةالسعودي هذه الجهود

ويرجح أن الوضع األفغاني واملفاوضات األميركية مع  ،إبريل املاض ي /سلمان لباكستان في شهر نيسان

 طالبان كانت املوضوع األساس ي في زيارة بن سلمان بهدف سحب الورقة األفغانية من اليد اإليرانية.

 

ا: خاتمة  خامسا

سوف يدفع وآخرها تلك التي استهدفت قطاع البتروكيماويات، صحيح أن التشديد الخانق للعقوبات 

لكن الصحيح أيًضا وتحت ضغط  ،ولو ظاهرًيا القوى اإليرانية لتوحيد صفوفها دفاًعا عن مصالح إيران

األزمة ستزداد االصطفافات وتتعدد الرؤى للخروج من األزمة، فهناك من يرى أنه لم تعد من جدوى 

عاجزة عن تعويض إيران عن خسائرها بفعل  مادامت أوربا ،االتفاق النووي باستمرار إيران التزامها

فت إيران ملشاكلها تالحصار، وهناك من يدعو للبحث عن سبل للتفاوض واستبعاد شبح الحرب، وأن تل

الداخلية، وهناك من يقول بخيار املواجهة، لكن مابين هذا وذاك فإن إيران باتت تدرك أكثر من ذي قبل 

يشاع عن وساطات  باب الصفقات قد أغلق بوجهها، وكل ماو  ات،قدرتها على تحمل هذه العقوبضعف 

لن تجد طريقها للحلحة األمور وفتح باب  ،بعدعنها علن سويسرية أو عمانية، أو غيرها لم ييابانية أو 

رغم من غياب الال حرب والال تفاوض ال يمكن أن يستمر لألبد على ال "ستاتيك"، باملقابل فإن التفاوض

الرغبة في الحرب لدى الطرفين، لذلك ربما يكون خيار حرب من نوع ما وفي حدود ما خياًرا وارًدا لفتح باب 

 التفاوض املوصود.
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