آفاق إيرانية

اسرتاتيجية أمريكية متعددة األبعاد للمواجهة مع إيران
د .حممد السعيد إدريس
6
مل يكن الرئيس األمريكى دونالد ترامب ىف حاجة إىل استفزاز إيرانى كى ينخرط ىف بلورة اسرتاتيجيات للمواجهة مع ما
خطرا إيران ًيا عىل املصالح األمريكية ىف الرشق األوسط ،ىف ظل قناعة راسخة عند هذا الرئيس ،مفادها أن السياسة
يعتربه
ً
األمريكية التى اتبعتها واشنطن نحو إيران طيلة السنوات األربع املاضية ،عىل األقل ،كانت خاطئة متا ًما ،سواء ما يتعلق
باالتفاق النووي ،أو ما يتعلق بالتعاون األمريكى مع إيران
ىف احلرب ضد «داعش» ىف العراق ،والتغاىض األمريكى عن
تفاقم النفوذ اإليرانى ىف العديد من القضايا الساخنة ،سواء
ىف سوريا أو اليمن ،لكن األهم بالطبع هو الصدام اإليراين-
اإلرسائيىل ،والدعم الذى تقدمه إيران لـ «حزب اهلل» الذى
تعتربه إرسائيل اخلطر العاجل واألهم من تداعى بؤر اخلطر
العربية األخرى .لذلك ،فإن ردود الفعل األمريكية املتسارعة
واملتصاعدة ضد إيران بسبب إطالق إيران «صاروخ باليستي»
قادرا عىل محل أسلحة
اعتربته واشنطن ،كام اعتربته تل أبيبً ،
نووية ليست وليد االعرتاض األمريكى عىل إطالق هذا
الصاروخ ،ولكن ردود الفعل هذه هى جمرد مؤرشات لتدابري
أمريكية -إرسائيلية جيرى اإلعداد هلا ضد إيران من جانب
اإلدارة األمريكية اجلديدة التى تعمل بالتنسيق الكامل مع
احلكومة اإلرسائيلية.
فإيران هى الشغل الشاغل اآلن لرئيس احلكومة اإلرسائيلية

بنيامني نتنياهو ،بعد أن وصل ما يعتربه اإلرسائيليون «أول
رئيس هيودى ألمريكا» ،حسب قول الكاتب اليهودى
األمريكى واين رووت الذى كتب عىل موقع قناة «فوكس»
اليمينية مقالاً مطولاً أغدق فيه املديح عىل الرئيس األمريكى
اجلديد دونالد ترامب ،جاء فيه أنه «إذا كان الرئيس األمريكى
األسبق بيل كلينتون ،وهو أبيض البرشة ،يلقب بأول رئيس
أمريكى أسود لفرط دعمه للسود وشعبيته بينهم ،فإن ترامب
املسيحى يستحق أن يوصف بأنه أول رئيس هيودى ألمريكا
حلب اليهود له ،ودعمه املطلق إلرسائيل».
الترصحيات التى أدىل هبا ترامب أثناء محلته االنتخابية
رئيسا للواليات املتحدة ،سواء إلعالنه
وقبيل وبعد تنصيبه ً
عزمه نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس ،بام
يعنيه ذلك من اعرتاف رسمى بأن القدس هى عاصمة
إلرسائيل ،أو لتأييده سياسة التوسع االستيطانى اإلرسائيلية
ىف الضفة الغربية املحتلة ،متحد ًيا بذلك قرارات الرشعية

الدولية ،وآخرها القرار الصادر عن جملس األمن الدوىل
الذى يدين سياسة االستيطان ،أو العتباره إيران أكرب دولة
داعمة لإلرهاب ،وإعالن رفضه لالتفاق النووى الذى
جرى توقيعه مع إيران ،كلها ترصحيات ومواقف جعلت
اإلرسائيليني واإلعالم اإلرسائييل ،عىل وجه اخلصوص ،يرى
أن انتخاب ترامب بداية «العرص الذهبي» لتنفيذ األجندة
اإلرسائيلية التى تعثر تنفيذها طيلة السنوات الثامنى حلكم
الرئيس السابق ،باراك أوباما ،وعىل األخص فرض أولوية
امللف اإليرانى عىل حساب أولوية امللف الفلسطينى ،ضمن
مسعى مزدوج يرمى أولاً إىل تأسيس استقطاب إقليمى ضد
إيران يضم ما تعتربه إرسائيل دولاً عربية معتدلة ،وخاصة ما
تراها «دولاً سنية معتدلة» يعمل ضد إيران وهالهلا الشيعي،
بام يعنيه ذلك من تفجر الرصاع الطائفى واعتبار إيران املصدر
األساسى للخطر ىف إقليم الرشق األوسط بدلاً من إرسائيل.
ويرمى ثان ًيا إىل التهرب من االستحقاقات املفروضة اخلاصة
باحلقوق الفلسطينية ،والسيام خيار حل الدولتني لصالح
املسعى االسرتاتيجى اإلرسائيىل لضم الضفة الغربية كلها
إىل إرسائيل وإعالن فلسطني كلها دولة هيودية عاصمتها
القدس.
إيران بدورها أدركت اخلطر مسب ًقا ،لذلك أرصت عىل
رفض أى دعوة ألى مراجعة لالتفاق النووى ،لكنها فضلاً
عن ذلك تعجلت ونفذت جتربة إطالق صاروخها الباليستى
اجلديد .هذه اخلطوة اإليرانية جاءت بمثابة حماولة مترسعة
لـ «جس نبض» اإلدارة األمريكية ،إىل جانب جس نبض
احللفاء االسرتاتيجيني ً
أيضا ،وعىل األخص روسيا والصني.

لذلك يمكننا أن نعترب أن االعرتاض األمريكى عىل التجربة
الصاروخية اإليرانية مل يكن دافعه خماوف أمريكية حقيقية من
احتامل أن يكون هذا الصاروخ اإليرانى معدً ا حلمل رؤوس
نووية ،أو باعتبارها خر ًقا لقرارات جملس األمن ،فواشنطن
تعرف جيدً ا أن إيران مل تصل بعد إىل قرار إنتاج صواريخ حتمل
رؤوسا نووية ،كام تعرف أن إطالق هذا الصاروخ ليست له
ً
أدنى عالقة باالتفاق النووى املوقع مع إيران ،لكن التحرك
األمريكى أتى متزامنًا مع حترك «إرسائيىل» ىف جملس األمن
قام به دانى دانون ،مندوب «إرسائيل» ىف األمم املتحدة ،الذى
طالب فور الكشف عن هذه التجربة الصاروخية اإليرانية،
جملس األمن بالتحرك ر ًدا عىل هذه التجربة ،وقال ىف بيان
خطي« :لقد جتاهلت إيران من جديد قرارات جملس األمن
وكشفت عن نياهتا احلقيقية ،وجيب عىل املجتمع الدوىل أال
خيفى رأسه ىف الرمال ،خالل مواجهة هذا العدوان اإليراين».
وبناء عىل ذلك ،دعت واشنطن إىل جلسة ملجلس األمن هبذا
اخلصوص ،كام أن هذا التحرك األمريكى جاء ً
أيضا بالتزامن
مع تأكيدات بنيامني نتنياهو ،رئيس احلكومة اإلرسائيلية ،أنه

سيطرح عىل الرئيس األمريكى ،دونالد ترامب« ،احلاجة إىل
استئناف فرض العقوبات عىل إيران :عقوبات ضد الصواريخ
الباليستية ،وعقوبات إضافية ضد اإلرهاب ،ومعاجلة االتفاق
النووى الفاشل» ،من هنا كان احلرص اإلرسائييل عىل
إطالق محلة متهيدية للقاء نتنياهو – ترامب حول القدرات
الصاروخية إليران ،كان رائدها نتنياهو نفسه الذى وصف
التجربة الصاروخية بـ «العدوان الذى ينبغى أن ال يبقى دون
رد» ،وتبعه ىف ذلك عدد من املعلقني واخلرباء.

إطالق الصاروخ اإليرانى كان فرصة نتنياهو لتصعيد
املواجهة مع إيران ،عرب الرئيس األمريكي ،وتصوير إيران
عىل أهنا ليست فقط «أبرز دولة داعمة لإلرهاب» حسب
توصيفات ترامب ،ولكنها أخطر دولة هتدد السالم واألمن
واالستقرار ىف الرشق األوسط كافة ،وأهنا تعلن أن القضاء
عىل إرسائيل أهم أهدافها.
أكد نتنياهو عىل ذلك ىف لقائه مع رئيسة احلكومة الربيطانية
ىف لندن ،وحاول أن يستخدم «فزاعة إيران» للتهرب من
أى استحقاق خيص احلقوق الفلسطينية ،وبالذات «حل
الدولتني» ،وهذا ما رفضته رئيسة احلكومة الربيطانية .وهذا
ً
أيضا ما عمل نتنياهو وطاقم حكومته ليس املصغرة عىل
جتاوزه ىف اللقاء مع الرئيس ترامب.
فقبيل املغادرة إىل واشنطن ( ،)2017/2/13أعلن
نتنياهو عزمه عىل «قيادة التحالف التارخيى بني البلدين
لصالح املصلحة اإلرسائيلية الوطنية» ،مؤكدً ا أن ليس
هناك تشارك ىف الرؤية بينه وبني الرئيس األمريكى ،دونالد
ترامب ،بشأن التهديدات الكبرية ىف املنطقة فحسب ،ولكن
ً
أيضا بشأن الفرص التى تكمن فيها .كام أكد نتنياهو عىل
أن «التهديد اإليرانى سيكون عىل رأس برنامج لقائه مع
ترامب» ،مشد ًدا عىل أنه «حتى لو كان ذلك عىل حساب البناء
ىف املستوطنات».
اسرتاتيجية ترامب اجلديدة

قبل أن يصل نتنياهو إىل واشنطن ،كانت اإلدارة األمريكية
اجلديدة مشغولة بصياغة ما سامه البعض «إسرتاتيجية إطالق
إقليمية شاملة» قادرة عىل مواءمة رغبة الرئيس ترامب ىف
االنخراط ىف حرب قوية للقضاء عىل «داعش» ،كام سبق
أن قدم وعو ًدا انتخابية بذلك ،وىف نفس الوقت االنخراط
ىف سياسة مواجهة ضد إيران .كانت املعضلة التى واجهت
اإلدارة األمريكية هى أن احلرب األمريكية الراهنة ضد
«داعش» ىف العراق ،عىل وجه اخلصوص ،تعتمد عىل سياسة
تعاون مع إيران ،لذلك فإن ما عملت إدارة ترامب عىل إنجازه
هبذا اخلصوص ليس فقط فك االرتباط بني احلرب األمريكية
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عىل «داعش» وسياسة التعاون مع إيران ،ولكن ً
أيضا خوض
سياسة مواجهة مع إيران ،من خالل صياغة اسرتاتيجية
للحرب ضد «داعش» ،والربط باسرتاتيجية موازية تستهدف
احلد من نفوذ إيران ،ويبدو أن لقاء نتنياهو مع ترامب ىف
واشنطن ( )2017/2/15قد نجح ىف بلورة مسارات
هذه املواجهة مع إيران ،ولكن اجلديد هو دخول إرسائيل
كرشيك كامل ىف هذه املواجهة ،ما يعنى ربط املواجهة مع
إيران بمسارين آخرين؛ أوهلام احلرب عىل «داعش» ،وثانيهام
التأسيس ملرشوع سالم وحتالف إقليمى خيدم املصالح
االسرتاتيجية اإلرسائيلية العليا القائمة عىل ثالثة مرتكزات:
فرض هيودية الدولة اإلرسائيلية عىل األطراف اإلقليمية،
وإطالق سياسة التوسع االستيطانى ىف الضفة الغربية (هيودا
والسامرة) وإهناء أى حديث عن خيار حل الدولتني.
هذا يعنى أن لقاء نتنياهو مع ترامب قد أعاد صياغة أجندة
عمل اإلدارة األمريكية ىف الرشق األوسط ،بحيث تشمل
ثالثة ملفات هي :احلرب عىل «داعش» ،واملواجهة مع إيران،
والتأسيس ملرشوع جديد للسالم يتجاوز خيار حل الدولتني
ببديل آخر يؤسس لتعاون إقليمى بني إرسائيل والدول
العربية ،ويضع هناية للرصاع اإلرسائييل -الفلسطيني.
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فقد ظهر جل ًيا عقب قمة نتنياهو مع ترامب ىف البيت
األبيض أن الرئيس األمريكى بدأ يتعامل مع ما يسميه
«الرصاع الفلسطيني -اإلرسائييل» بمنطلقات جديدة ال تقوم
عىل مبدأ «حل الدولتني» ،وأنه يتفق مع إرسائيل ورئيس
حكومتها وعدد من الدول العربية «الصديقة» عىل نقطة
حمورية هى «العداء إليران» .فعقب انتهاء هذه القمة ،حتدث
ترامب عن «حل الدولتني» كخيار اسرتاتيجى ظل حاكماً
اإلدارة األمريكية السابقة بقوله إنه «ال يامنع ىف صيغة احلل
إن جاء ىف شكل دولتني أو دولة واحدة» .أما نتنياهو فقد
فاجأ اجلميع بتأكيده أولاً عىل «هيودية الدولة اإلرسائيلية» ،ثم
بقوله ،وهذا هو األهم ،أنه «للمرة األوىل ىف تاريخ إرسائيل،
وىف حيايت ،مل تعد الدول العربية تنظر إىل إرسائيل كعدو ،بل
كحليف».
وبدا أن إعالن نتنياهو ذلك قد فاجأ ترامب الذى ع ّلق
قائلاً « :مل أكن أعلم أنك ستتحدث عن هذا االتفاق ،ولكن
نعم نسعى إىل التوصل إىل مبادرة سالم جديدة وعظيمة،
ليس فقط الفلسطينيون وإلرسائيليون ،بل ستتضمن الكثري
من الدول العربية األخرى ..األفكار اجلديدة املتعلقة بعملية
السالم تتضمن إرشاك احللفاء العرب ،وستكون عملية سالم
كبرية ،وتتضمن قطعة أكرب من األرض».
كالم خطري عن معامل السالم اجلديد الذى يعد له ترامب
بمشاركة «حلفاء عرب» يبدو أنه سيكون متعدد األبعاد،

البعد األول هو ما يتعلق بالسالم الذى خيص إرسائيل
والشعب الفلسطينى ،والبعد الثانى ما خيص املواجهة مع
إيران.

هذا التحالف اجلديد الذى تعد له واشنطن يمكن أن يكون
أحد اخليارات األمريكية التى سيتم اعتامدها للمواجهة مع
إيران ،ضمن إجراء تغيري جذرى ىف جمرى الرصاع اإلقليمى
عىل النحو الذى سبق أن حتدثت عنه كونداليزا رايس ،وزيرة
اخلارجية السابقة ىف عهد الرئيس جورج بوش (االبن) عام
 ،2006ىف ذروة احلرب اإلرسائيلية عىل لبنان ،عندما حتدثت
عن ميالد «رشق أوسط جديد» أهم معامله أن يتحول الرصاع
اإلقليمى من رصاع عريب -إرسائيىل إىل رصاع عريب -إيرانى.

هناك خيارات أخرى ىف اسرتاتيجية املواجهة األمريكية مع
إيران ،أبرزها تفكيك التحالف الروسى مع إيران ،وأن تكون
سوريا هى الصفقة ،إضافة إىل خيار املواجهة مع إيران ىف
العراق .بالنسبة خليار تفكيك التحالف الرويس -اإليرانى،
فإنه يستهدف مقايضة متكني روسيا ىف سوريا ،مقابل تفكيك
التحالف الروسى مع إيران ،وباألخص ىف سوريا ،بإهناء أى
وجود إيرانى عسكرى أو سياسى ،وأى وجود لـ «حزب اهلل»
ىف سوريا ،وبذلك يكون قد حتقق هدفان :أوهلام توجيه رضبة
قاصمة للنفوذ اإليرانى اإلقليمي ،وثان ًيا تأمني إرسائيل من
أى خطر جديد عىل احلدود اإلرسائيلية مع سوريا ،ثم التفرد
فيام بعد بحزب اهلل دون الداعم اإليرانى أو السوري.
هذه الفكرة حتدثت عنها صحيفة «وول سرتيت جورنال»
ىف تقرير نرشته حتت عنوان «إدارة ترامب تسعى إىل دق أسفني
بني روسيا وإيران» أوردت فيه ،نقلاً عن مصادر ىف إدارة
ترامب ،ومسئولني أوروبيني ،وعرب ،أن واشنطن تسعى
إىل استكشاف سبل من أجل تفكيك التحالف الدبلوماسى
والعسكرى بني روسيا وإي��ران ىف حماولة إلهناء الرصاع
السورى من ناحية ،وتعزيز القتال ضد تنظيم «داعش» من
ناحية أخرى .كام أوضحت الصحيفة ىف تقريرها أن «هذه
السياسة ترمى إىل التوفيق بني تعهدات ترامب بتحسني
العالقات مع الرئيس الروسى من ناحية ،وحتدى النفوذ
العسكرى إليران أحد أهم حلفاء موسكو ىف الرشق األوسط
من ناحية أخرى».
فكرة تفكيك التحالف الروسى مع إيران ليست جديدة،
تكرارا لفكرة مشاهبة طرحت ابتدا ًء من عام
ربام تكون
ً
 ،2005كانت ترمى إىل تفكيك التحالف السورى مع إيران،
عرب أطراف عربية فشلت ىف أداء املهمة ،ثم عرب الوسيط
خصوصا بعد أن حصل عىل
الرتكى الذى كاد أن ينجح،
ً
وعد أمريكى بتقديم «إغراء ثمني» للرئيس بشار األسد هو
احلصول عىل هضبة اجلوالن كاملة ،مقابل تفكيك التحالف

مع إيران .هذه املحاولة التى كان بطلها الرئيس الرتكى رجب
جناحا إرسائيل ًيا
طيب أردوغان ،كادت أن تنجح لوال أن
ً
ً
رافضا بقيادة إهيود أوملرت رئيس احلكومة حينذاك ،انقلب
عىل االتفاق وأسقطه ،عندما شن عدوانه العنيف عىل قطاع
غزة (ديسمرب  -2008يناير  ،)2009األمر الذى أدى
إىل تردى عالقات تركيا بـإرسائيل ،وصدام أردوغان مع
شمعون برييز الرئيس اإلرسائييل األسبق ىف مؤمتر دافوس
االقتصادى العاملي.
هذه اخلربة يريد اإلرسائيليون استدعاءها اآلن ،لكن ال
أحد يتحدث عن املقابل الذى يمكن أن حتصل عليه روسيا
أولاً كى تقبل بتفكيك حتالفها مع إيران ،وما هو الثمن
الذى سيحصل عليه الرئيس األسد هو اآلخر مقابل السامح
بخروج إيران من سوريا .ومن سيدفع هذه األثامن هل هى
الواليات املتحدة ،وبالتحديد الرئيس دونالد ترامب ،الذى
يتعامل ىف السياسة كام يتعامل ىف املقاوالت .أم أن إرسائيل
مستعدة لدفع هذه األثامن كاملة بالتضامن مع واشنطن؟.

أجاب عاموس هرئيل املعلق العسكرى لصحيفة «هآرتس»
عىل هذه األسئلة بتحفظ قائلاً إن سعى ترامب لدق أسفني ىف
التحالف املتنامى بني إيران وروسيا وإقناع األخرية للعمل،
جن ًبا إىل جنب مع الواليات املتحدة للحد من نفوذ طهران
ريا إىل أن فرص نجاح هذه
«لن يكون باألمر السهل» مش ً
نظرا لعمق التعاون ،إن مل يكن
السياسة «ضعيفة جدً ا»ً ،
التحالف العسكرى والدبلوماسى بني موسكو وطهران،
خاصة ىف سوريا التى هى حمور اهتاممات البلدين ،رغم
وجود خالفات بينهام حول إدارة ملف حل األزمة السورية،
وىف القلب منها موقع الرئيس األسد ،وحدود النفوذ اإليرانى
ىف سوريا ،لكن األهم هو إشارة هرئيل إىل أن الرئيس ترامب
نفى ىف ترصيح لصحيفة «إرسائيل اليوم» القريبة من نتنياهو
أنه يريد عزل إيران عن روسيا ،ورفض التعليق عىل إمكانية
العودة إىل نظام العقوبات الدولية ضد طهران.
يأتى خيار املواجهة مع إيران ىف العراق ليس كبديل خليار
تفكيك التحالف الرويس -اإليراين ،ولكن كخيار مكمل
نظرا ألمهية الساحة العراقية بالنسبة إليران.
أو إضايفً ،
فعىل الرغم من أمهية الضغوط اإلرسائيلية لتصعيد املواجهة
مع إيران ىف سوريا ،إال أن العراق قد يكون جاذ ًبا للعمل
األمريكى ألسباب كثرية ،أوهلا أنه ،وإن كان مركز تفوق
النفوذ اإليراين ،إال أنه نقطة ضعف إيران ،وإذا فقدت إيران
ريا ىف سوريا ولبنان وربام ً
أيضا ىف
العراق فسوف خترس كث ً
اليمن ،كام أن العراق هو ساحة تفرد للعمل العسكرى
األمريكى دون أى وجود للرشيك الرويس ،لكن األهم
أن العراق هو بلد الثروة احلقيقية ،حسب ما لفت األنظار

إىل ذلك الرئيس دونالد ترامب ،والذى انتقد بشدة ىف أثناء
محلته االنتخابية االنسحاب األمريكى من العراق دون جنى
ثامر األثامن اهلائلة التى دفعت هناك ،لكنه وبعد أن أصبح
رئيسا عاد ليتحدث عن تلك األثامن ،وعن اخلطر اإليرانى
ً
ىف العراق ،عندما حذر من خطورة تنامى النفوذ اإليرانى
مجا
وغرد منذ أسابيع مها ً
ىف العراق عىل املصالح األمريكيةّ ،
ربا أن
السياسة اإليرانية من بوابة العراق ال من غريها ،معت ً
إيران «تستحوذ برسعة عىل املزيد واملزيد من العراق ،حتى
بعد أن أهدرت الواليات املتحدة هناك  3تريليونات دوالر».

إذا كان هذا هو إدراك الرئيس األمريكى ،فإن هناك من
يدعمون خيار التصعيد ضد إيران انطال ًقا من العراق عىل
نحو ما ورد ىف دراسة نرشها دينيس روس املساعد اخلاص
للرئيس السابق باراك أوباما ىف معهد واشنطن لدراسات
الرشق األدنى ،وهو ىف ذات الوقت أحد مؤسسى لوبى
«متحدون ضد إيران نووية» .يطالب روس اإلدارة األمريكية
فورا ،ويقول« :سيكون لزا ًما عىل
ىف هذه الدراسة بعزل إيران ً
اإلدارة اجلديدة احلفاظ عىل إمجاع احلزبني ىف الكونجرس بأن
الوضع ىف دمشق وبغداد ،والدور الذى تلعبه إيران هناك
غري مقبول» ،ويرى أن أفضل سبل مواجهة إيران هو «رفع
تكاليف استمرار التعنت اإليراين ،وبالتحديد ،من خالل
معاجلة القضايا احليوية (خارج إطار االتفاق النووى)،
وبشكل خاص تدخل إيران املزمن ىف املنطقة».
مل حيدد روس كيف يمكن أن تكون املواجهة األمريكية
خصوصا ىف
مع إيران ىف تلك القضايا ،وىف مقدمتها العراق،
ً
ظل ردود الفعل السلبية التى أثارهتا تغريدة الرئيس ترامب
بخصوص «نفط العراق» ،و»الثالثة تريليونات دوالر»
التى أنفقتها الواليات املتحدة ىف العراق ،لكن وزير الدفاع
األمريكى جيمس ماتيس ،حسم هذا كله ىف ترصحيات
حاسمة وواضحة ىف أول زيارة له للعراق االثنني املاىض (20
فرباير /شباط  ،)2017حيث استغل جيمس ماتيس زيارته
األوىل لبغداد لطمأنة العراقيني إىل أن األمريكيني ال يسعون
ملح إىل أن اخلروج األمريكى
إىل هنب احتياطى نفطهم ،إال أنه َّ
من العراق ليس قري ًبا ،وذلك بناء عىل فكرة أن احلرب مع
«داعش» طويلة ،وهو تلميح يقول إن واشنطن ختطط إلعادة
ترتيب دور جديد هلا ىف العراق ،بعد انتهاء حرب املوصل،
وسيكون حتماً عىل حساب إيران.
إيران و«رشك» التصعيد

هذه اخليارات أو السياسات الثالث التى تتكامل مع
نظرا ألن
بعضها بعضا تضع إيران ىف مأزق تارخيى كبريً ،
املواجهة تتجاوز العداء األمريكي -اإليرانى التقليدى،
وتتوسع لتشمل للمرة األوىل استقطا ًبا إقليم ًيا حمتملاً ضد
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إيران ،خاصة ما يتعلق بفكرة تأسيس «حلف ناتو» عربى
ممتد الرشاكة االسرتاتيجية مع كل من إرسائيل والواليات
املتحدة.

كيف ستتعامل إيران مع هذه االسرتاتيجية اجلديدة التى مل
تتبلور معاملها بعد؟
السؤال مهم ألن إيران أمامها خياران تقليديان؛ أوهلام
التصعيد املتبادل ،والثانى التكيف مع التحديات ،واحليلولة
دون نجاح سياسة االستقطاب اجلديدة .التحدى األهم هو
ىف كيفية املواءمة بني سياسة التصعيد وسياسة املهادنة؟
إيران جتيد هذا «اخليار الثالث» ،لكن يبقى السؤال األهم
هو :ما هى فرص هذا اخليار؟
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فقد أظهرت إيران تصعيدً ا شديدً ا ضد سياسة االستفزاز
األمريكية ،سواء ما يتعلق بردود الفعل األمريكية واإلرسائيلية
اخلاصة بتهديد االتفاق النووى ،أو بعملية إطالق الصاروخ
الباليستي ،أو جتديد العقوبات ضد إيران وفرض عقوبات
أخرى جديدة .أبرز معامل هذا التشدد جاء عىل لسان املرشد
األعىل السيد عىل خامنئى ىف رده الرافض والعنيف لدعوة
الرئيس السابق حممد خامتى لـ «مصاحلة وطنية إيرانية»
تبدأ بإهناء سياسة اإلقامة اجلربية املفروضة عىل رموز التيار

اإلصالحى منذ عام 2011؛ مري حسني موسوى والشيخ
مهدى كروبى .املرشد رفض هذه الدعوة وندد بمن يروج هلا،
ونفى أن تكون هناك خصومة وطنية ،وحتدث عن املعارضة
بازدراء شديد ،ونفى أى خطر لتهديد عسكرى أمريكى ضد
إيران ،وركز عىل أن التهديد أو اخلطر هو احلصار االقتصادى
ضد إيران ،لكن ىف ذات الوقت هناك حماوالت إيرانية لفتح
حوار إيرانى – خليجى عن طريق وساطة قد تكون عامنية
وكويتية .فقد زار الرئيس اإليرانى حسن روحانى ،سلطنة
عامن والكويت ،ر ًدا عىل زيارة مبعوث كويتى لطهران ،كام
دعا حممد جواد ظريف وزير اخلارجية اإليرانى ،السعودية
ودول املنطقة إىل إهناء األزمات ،باعتبار أن ذلك مصلحة
للجميع.
هاتان السياستان :التشدد واملهادنة جمرد حماوالت قد ال
ريا إذا مل تستطع إيران قراءة ما حيدث حوهلا بشكل
تفيد كث ً
أكثر جدية ،ومراجعة سياساهتا اإلقليمية ،والبحث عن
فرص جديدة لدرء املخاطر بتحالفات أخرى موازية ،لعل
أبرزها التحالف مع روسيا ،ولكن مثل هذا التحالف ستكون
له أثامنه ،ألن روسيا قد جتد إغ��راءات أفضل ،ليس فقط
أمريكية ،بل وربام عربية ً
أيضا لفرض خيار حمارصة إيران.

