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آفاق إيرانية

اخلطر الصاروخي اإليراين عىل توازن القوى اإلقليمي

منظور  من  األوىل  وإقليمي،  عاملي  مستويني  وعىل  مزدوجة 
هتديد هذه الصواريخ لألمن والسلم الدوليني وفقًا للمنظور 
أن قادت  بعد  األمريكية،  اإلدارة  الذي أسعد كثريًا  الفرنيس 
عن  أمريكي  تراجع  أي  رفض  يف  األورويب  االحتاد  فرنسا 
لسان  وعىل  فرنسا  بدأت  حيث  اإليراين،  النووي  االتفاق 
رئيسها إيامنويل ماكرون ووزير خارجيتها جون إيف لودريان 
تتحدث عن وجود رضورة لـ »تدشني مفاوضات جديدة مع 
عن  بعيدًا  الباليستية،  للصواريخ  برناجمها  بخصوص  طهران 

االتفاق النووي«.
واألمريكية  السعودية  باالهتامات  تتعلق  إقليمية  والثانية   
إليران باملسئولية عن إمداد مجاعة احلوثيني املعارضة يف اليمن 
)مجاعة أنصار اهلل( بصواريخ إيرانية تستخدمها لالعتداء عىل 

دول اخلليج.
أهنا  إال  أزمتني،  تبدو  كانت  وإن  املزدوجة،  األزمة  هذه 
دوليًا  املرفوضة  بإيران  تتعلق  واحدة،  أزمة  األمر  واقع  يف 

– العسكرية ومن  وإقليميًا من منظور قدراهتا اإلسرتاتيجية 
جاءت  الذي  النحو  عىل  اإلقليمي،  ونفوذها  دورها  منظور 
وكام   ،2018 للعام  األمريكي«  القومي  األمن  »إسرتاتيجية 
حيث  عنه،  لتعرب  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  أعلنها 
للواليات  العداء  موضع  إيران  اإلسرتاتيجية  هذه  وضعت 
األمن  هتددان  كدولتني  الشاملية  كوريا  مثل  مثلها  املتحدة، 
كل  لوضع  مشابه  نحو  وعىل  األمريكية،  واملصالح  القومي 
مرشوعًا  تعد  واشنطن  أن  فالواضح  وروسيا.  الصني  من 

إسرتاتيجيًا الحتواء إيران يرتكز عىل ثالثة مقومات: 
التأسيس لقدرات دولية وإقليمية تكون قادرة عىل التصدي 

لألعامل والسياسات اإليرانية.
إحباط مرشوع النفوذ اإليراين.

للمصالح  األولوية  إعطاء  عىل  اإليراين  النظام  إجبار 
والتمدد  الثورية  األيديولوجية  حساب  عىل  الداخلية 

اخلارجي.

بامتناعه عن  الرئيس األمريكي دونالد ترامب  التي فجرها  النووي  إيران هتنأ بقدر حمدود من اهلدوء يف أزمة ملفها  مل تكد 
التوقيع عىل قرار التمديد ملوافقة واشنطن عىل االتفاق النووي اإليراين وأحال أمره إىل الكونجرس للبت فيه، حتى وجدت 
أزمة  تكون  تبدو، سوف  ما  الباليستية، ولكنها، عىل  الصواريخ  التسليحية من  أزمة جديدة بخصوص قدراهتا  تواجه  نفسها 
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احليلولة  حتاًم  يستلزم  سوف  اإلسرتاتيجية  هذه  تطوير 
وهذا  عسكرية،  نووية  قوة  تصبح  أن  من  إيران  متكني  دون 
إيران  وجتريد  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  به  تعهد  ما 
زعزعة  مقدورها  يف  بات  التي  الصاروخية  ترسانتها  من 
إسرتاتيجية األمن القومي اإلرسائيلية، واستطاعت أن حُتيد، 
التفوق املطلق لسالح اجلو اإلرسائييل الذي كان  بدرجة ما، 
بمقدوره، عىل مدى عقود مضت، فرض املعارك التي ختطط 
هلا تل أبيب عىل أرض العدو، يف حني أضحى يف مقدور إيران 
وحلفائها اآلن، فرض خيار نقل املعارك إىل “أرض إرسائيل” 
استطاعت  التي  واملتوسطة  الباليستية  الصواريخ  ترسانة  عرب 
اخلطر  مصدر  هو  التحول  هذا  يكون  وربام  تطويرها،  إيران 
والسبب احلقيقي الستهداف القدرات الصاروخية اإليرانية، 
العاملي واإلقليمي ألزمة  املنظورين  وهو ما من شأنه توحيد 
الصاروخي  اخلطر  هو  واحد  عنوان  يف  اإليراين  الصواريخ 

اإليراين عىل توازن القوى اإلقليمي.
فرنسا وافتعال األزمة

إىل  األنظار  ماكرون  إيامنويل  الفرنيس  الرئيس  لفت 
إيران  وبرنامج  اإليرانية  الصاروخية  القدرات  خطر  مركزية 
التزام  عن  دفاعه  معرض  يف  الباليستية  الصواريخ  إلنتاج 
عىل  ماكرون  اعرتض  فقد  اإليراين.  النووي  باالتفاق  بالده 
“نعم”  بـ  اإلجابة  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  رفض 
االلتزام  حتقيق  ومدى  النووي  باالتفاق  إيران  التزام  عىل 
التي  رسالته  يف  األمريكية  للمصالح  االتفاق  هبذا  األمريكي 
الذي  الرفض  وهو  األمريكي،  الكونجرس  إىل  هبا  بعث 
أعطى للكونجرس سلطة البت يف املوقف األمريكي من هذا 
إهناء  وإما  به  األمريكي  االلتزام  يف  االستمرار  إما  االتفاق: 
هذا االلتزام ومن ثم العودة إىل سياسة فرض العقوبات عىل 

إيران.
عن  به  دافع  الذي  الوقت  ذات  يف  حاول  ماكرون  لكن   
االتفاق النووي باعتباره اتفاقًا دوليًا وليس أمريكيًا، أن يقنع 
أال  جيب  إيران  مع  املطلوبة  املواجهة  بأن  األمريكي  الرئيس 
تكون عرب رفض االتفاق النووي من منظور كونه اتفاقًا دوليًا 
ومن منظور جدية التزام إيران هبذا االتفاق حسب تأكيدات 
ضد  تكون  أن  جيب  ولكن  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
التدخل  سياسة  وضد  اإليرانية  الباليستية  الصواريخ  برنامج 
اإليراين يف الشئون الداخلية للدول املجاورة وتوسيع مناطق 

نفوذها.
هذا التوجه الفرنيس جرى تصعيده إجرائيًا بدعوة الرئيس 
برناجمها  حول  جديدة  مفاوضات  لتدشني  إيران  الفرنيس 
الصاروخي. وأعربت املتحدثة الرسمية باسم وزارة اخلارجية 

الفرنسية “أنييس روماين – اسباين” )2017/11/16( عن 
الباليستية،  الصواريخ  إيران  تطوير  إزاء  البالغ  بالدها  قلق 
القرار  مع  يتعارض  الصاروخي  طهران  برنامج  أن  مؤكدة 
2231 الصادر عن جملس األمن، وأنه يشكل مصدرًا للتوتر 
أنه  عىل   2231 القرار  وينص  املنطقة.  يف  االستقرار  وعدم 
“جيب عىل إيران أن توقف تطوير الصواريخ الباليستية بعيدة 
املدى والقادرة عىل محل الرؤوس النووية”. وأوضحت هذه 
طهران  مع  حازمًا  حوارًا  تدشني  تريد  “باريس  أن  املتحدثة 
عىل  األمن  جملس  خالل  من  دولية  رقابة  فرض  إىل  يؤدي 
يتم  الرضورة  اقتضت  إذا  وأنه  الباليستية،  إيران  صواريخ 

فرض املزيد من العقوبات عىل طهران”.
وتزامنت ترصحيات أخرى أدىل هبا وزير اخلارجية الفرنيس 
جان إيف لودريان أثناء زيارته للرياض )2017/11/16(، 
باسم  املتحدثة  التي وردت عىل لسان  التوضيحات  تلك  مع 
وزارة اخلارجية الفرنسية. فقد أعلن أن بالده “قلقة من نزعة 
برنامج  إزاء  خصوصًا  األوسط  الرشق  يف  اإليرانية  اهليمنة” 
مع  صحفي  مؤمتر  يف  وقال  الباليستية.  للصواريخ  طهران 
إيران وخمتلف  “دور  ناقش  أنه  اجلبري  السعودي عادل  نظريه 
املجاالت التي تقلقنا نشاطات هذا البلد فيها” وقال: “أفكر 
خصوصًا بتدخالت إيران يف األزمات اإلقليمية بنزعة اهليمنة 

هذه، وأفكر يف برناجمها الباليستي”. 
املوقف  تطورات  كثب،  عن  تراقب،  كانت  واشنطن 
الفرنيس من إيران، وبدأ احلديث األمريكي يرتدد عن وجود 
الفرنيس  املوقف  لتبني  األورويب  االحتاد  دول  لدى  توجه 
صوارخيها  برنامج  عىل  ردًا  إيران  ضد  عقوبات  وإصدار 
“أي  أن  بالقول  أمريكي عىل ذلك  الباليستية، وعلق مسئول 
خطوة تتخذها بروكسل لفرض عقوبات جديدة بخصوص 
برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وما تردد عن تورطها يف 

نزاعات املنطقة سيكون مثريًا لالهتامم ومفيدًا”.
لكن مسئولة السياسة اخلارجية باالحتاد األورويب فيدريكا 
موغرييني أحبطت هذا الطموح األمريكي يف ردها عىل سؤال 
“مل  بقوهلا:   )2017/11/15( اخلصوص  هبذا  للصحفيني 
نقاش  أي  أتوقع  وال  املايض  األسبوع  وال  اليوم،  ال  نناقش 
مستقباًل أيضًا لفرض املزيد من العقوبات من جانب االحتاد 
األورويب عىل إيران”، وأشارت إىل أن “الصواريخ الباليستية 
ال تدخل يف نطاق )االتفاق النووي(. إن أي نقاش أو اقرتاح 
أتوقع  وال  املاضية،  الشهور  يف  طاولتنا  عىل  قط  يطرح  مل 

حدوث ذلك يف املستقبل القريب”.
ما  تأكيد  إىل  وعادت  الفرنسية  الدعوة  طهران  رفضت 
سبق أن كانت قد أكدته من عدم وجود ارتباط بني برناجمها 
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النووي وبرناجمها الصاروخي من ناحية، ونفى أي اهتام بأن 
صوارخيها ُتعد حلمل رؤوس نووية، من ناحية أخرى، وزادت 
طهران هذه املرة بالرد عىل االهتامات الفرنسية باهتام باريس 
“متحيز”  موقف  واختاذ  األوسط  الرشق  يف  التوتر  بتأجيج 
التليفزيون  نقل  فقد  املنطقة.  يف  طهران  سياسات  بشأن 
هبرام  اخلارجية  وزارة  باسم  املتحدث  عن  اإليراين  الرسمي 
تتخذ  فرنسا  أن  “يبدو   :)2017/11/17( قوله  قاسمي 
موقفًا متحيزًا جتاه األزمات الراهنة، والكوارث اإلنسانية يف 
الرشق األوسط”، موضحًا أن “هذا املوقف يؤجج النزاعات 
أن  ملفتًا  وكان  قصد”.  بغري  أو  بقصد  كان  سواء  اإلقليمية 
التخفيف  عىل  ذلك،  بعد  حرصه،  أبدى  الفرنيس  الرئيس 
 )2017/11/17( وأعرب  املتبادلة،  الترصحيات  تلك  من 
يف  وجوده  خالل  وقال  إيران،  مع  “للحوار”  استعداده  عن 
“رد الفعل اإليراين أساء تقدير  مدينة جوتنربج السويدية أن 
“مصلحة يف السعي  “اجلميع” لدهيم  املوقف الفرنيس” وأن 

إىل اهلدوء”.
رد الفعل اإليراين عىل هذه “التهدئة” أو “امليل إىل التهدئة” 
من جانب الرئيس الفرنيس، وحتى من جانب مسئولة السياسة 
اخلارجية باالحتاد األورويب فيديريكا موجرييني التي نفت أي 
نية أوروبية لفرض عقوبات ضد إيران جاء غريبًا وغري مفهوم 
حيث تعمد التصعيد. فبداًل من أن حترص إيران عىل احتواء 
ألزمة  األمريكي  التصعيد  أثناء  فعلت  مثلام  األورويب  الدور 
االندفاع  وضبط  لفرملة  أوروبا  وتوظيف  النووي،  االتفاق 
نائب  سالمي  حسني  اجلنرال  لسان  وعىل  هددت  األمريكي 
ألكثر  صوارخيها  مدى  بزيادة  أوروبا  الثوري  احلرس  قائد 
عند  صوارخينا  نبقى  كنا  “إذا  وقال  مرت،  كيلو   2000 من 
2000 كيلومرت فهذا ليس بسبب االفتقار إىل التكنولوجيا.. 
نشعر  اآلن  “حتى  وأضاف:  إسرتاتيجي”.  بمبدأ  نلتزم  إننا 
نزد صوارخينا، ولكن  لن  ولذلك  متثل هتديدًا،  أوروبا ال  أن 
إىل هتديد فسنزيد مداها”.  تتحول  أن  تريد  أوروبا  إذا كانت 
وأكد ذات التوجه التصعيدي اجلنرال حممد عيل جعفري قائد 
قبل ذلك بحوايل شهر  أعلن  قد  الذي كان  الثوري،  احلرس 
أن مدى الصواريخ اإليرانية يمكن أن يغطي “معظم املصالح 
والقوات األمريكية يف املنطقة”، ومن ثم فإن إيران “ال حتتاج 
إىل زيادته”. مثل هذا التصعيد قد خيدم منهاجية “الردع” التي 
حترص عليها إيران، لكنه ال خيدم سياسة إدارة األزمات التي 
تفرتض تضييق نطاق األزمة قدر املمكن كي يمكن مواجهتها 

بنجاح وليس مضاعفة األعداء.
التصعيد اإلقليمي من بغداد إىل بريوت إىل صنعاء

الصاروخي  إيران  برنامج  ضد  الدويل  التصعيد  ارتبط 
إيران،  ضد  اإلقليمية  األزمات  بتدافع  اإلقليمية  وسياستها 

تيلرسون  ريكس  لسان  وعىل  الرياض  يف  البداية  كانت 
رئيس  العبادي  حيدر  لقائه  غداة  األمريكي  اخلارجية  وزير 
 )2017/10/23( السعودية  بالعاصمة  العراقية  احلكومة 
عندما طالب بانسحاب “كل املقاتلني األجانب من العراق” 
تنظيم  ضد  املعركة  أن  بام  اإليرانية..  “امليليشيات  خصوصًا 
بغداد  من  أواًل  الرد  جاء  فقد  هنايتها”.  عىل  شارفت  داعش 
عن  أعرب   )2017/10/24( العراقية  للحكومة  بيان  يف 
األمريكي  الوزير  ترصحيات  من  احلكومة  رئيس  استغراب 
الداخيل  الشأن  يف  التدخل  جهة  ألي  حيق  “ال  أنه  مؤكدًا 
جواد  حممد  لسان  عىل  جاء  األقوى  الرد  لكن  العراقي”، 
بجنوب  صحفي  مؤمتر  يف  اإليراين  اخلارجية  وزير  ظريف 
وقال  “املخجلة”  بـ  تيلرسون  ترصحيات  فيه  وصف  أفريقيا 
“لوال مدافعي احلرم لكان داعش يف بغداد ودمشق وأربيل”.
احلكومة  رئيس  احلريري  سعد  استقالة  أزمة  جاءت  ثم 
غري  مفاجأة  ففي  إيران.  ضد  التصعيد  من  لتفاقم  اللبنانية 
وعرب  اهلواء”  “عىل  استقالته  احلريري  سعد  أعلن  متوقعة 
فضائية “العربية” من العاصمة السعودية )2017/11/4(. 
و”حزب  إيران  انتقاد  عىل  ركز  االستقالة  بيان  أن  ملفتًا  كان 
فيه  وتزرع  إال  مكان  يف  حتل  ال  “إيران  أن  قال  حيث  اهلل”، 
العربية،  البالد  يف  تدخالهتا  ذلك  عىل  يشهد  والدمار  الفتن 

يدفعها يف ذلك حقد دفني عىل األمة العربية”.
أن  واعتربت  احلريري  الستقالة  أسفها  عن  عربت  إيران 
الصهاينة  عن  وصادرة  أساس  وبال  حقيقية  “غري  اهتاماته 
واألمريكيني إلثارة التوتر يف لبنان واملنطقة”، لكن بعد زيادة 
حسن  اإليراين  الرئيس  تعمد  اهلل  وحزب  إليران  االهتامات 
روحاين الرد عىل تلك االهتامات واإلدانات التي وردت من 
أكثر من جهة خاصة البيت األبيض وجامعة الدول العربية. 
اعترب   )2017/11/15( اإليرانية  للحكومة  اجتامع  فعقب 
“التدخل الصارخ يف شئون دولة مستقلة كلبنان  روحاين أن 
وفرض االستقالة عىل شخص ما وتقديم شخص آخر بداًل 
الرياض  ترشيح  عن  ترددت  معلومات  إىل  إشارة  )يف  عنه 
تعد  منه(  بداًل  لبنانية  ليرتأس حكومة  احلريري  لشقيق سعد 
حدثًا نادرًا جدًا يف التاريخ”. وخاطب روحاين من وصفهم 
بـ”املتدخلني” قائاًل: “ما هي عالقتكم باملوضوع؟ وباالعتامد 
مدى  أي  إىل  اإلجراءات؟  هذه  بمثل  تقومون  قوة  أي  عىل 

يمكن أن يكون املال مؤثرًا؟”. 
التصعيد األهم ضد إيران جاء عقب القصف الصاروخي 
اهتمت  حيث  بالرياض،  خالد  امللك  مطار  له  تعرض  الذي 
الرياض وواشنطن إيران وحزب اهلل بمسئولية هذا القصف 
الذي انطلق من اليمن. فقد اعترب البيت األبيض األمريكي يف 
بيان له )2017/11/8( أن “هجامت احلوثيني الصاروخية 
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الثوري  للحرس  تبيح  التي  السعودية،  العربية  اململكة  عىل 
وتقوض  اإلقليمي  األمن  هتدد  تنفيذها،  اإليراين  اإلسالمي 
مساعي األمم املتحدة للتفاوض عىل هناية للرصاع”. بدورها 
قالت وزارة اخلارجية الفرنسية أهنا “تتعامل بحدية مع اهتامات 
قرارين ملجلس األمن رقم  بانتهاك  املتحدة إليران  الواليات 
2216 و2231”. وعقد جملس جامعة الدول العربية اجتامعًا 
عىل مستوى وزراء اخلارجية )2017/11/19( صدر عقب 
انتهائه بيان أدان “إطالق صاروخ باليستي إيراين الصنع من 
ذلك  الوزراء  واعترب  الرياض”  مدينة  عىل  اليمنية  األرايض 
القومي  لألمن  وهتديدًا  السعودية  ضد  صارخًا  “عدوانًا 
نيويورك  يف  العربية  املجموعة  الوزراء  وكلف  العريب”، 
خماطبة رئيس جملس األمن لتوضيح اخلروقات اإليرانية لقرار 
جملس األمن رقم )2231(، ولتوضيح ما قامت به إيران من 
امليليشيات  بتزويد   )2216( األمن  جملس  لقرار  انتهاكات 
صاروخ  إطالق  واعتبار  باألسلحة،  اليمن  يف  اإلرهابية 
باليستي إيراين الصنع من األرايض اليمنية جتاه الرياض بمثابة 
العريب  القومي  إيران وهتديد لألمن والسلم  قبل  عدوان من 
والدويل، وإبالغه برضورة قيام جملس األمن بمسئولياته جتاه 

حفظ األمن والسلم الدوليني.
الرئيس حسن  لسان  االهتامات عىل  إيران ردت عىل هذه 
روحاين يف افتتاح اجتامع حلكومته )2017/11/8( بالدفاع 
ألي  ثانيًا  وبالنفي  السالح،  محل  يف  احلوثيني  حق  عن  أواًل 
أن  إىل  الفتًا  املنطقة  استقرار  بزعزعة  إليران  توجه  اهتامات 

بالده “تريد التقدم والتنمية يف العراق وسوريا واليمن”.
واشنطن والتحرك نحو تأسيس “حتالف دويل”

إىل  حتول  إيران  ضد  واإلعالمي  السيايس  التصعيد  هذا 
فيها  أخذت  إيران  عىل  تداعيات  ترتب  أن  يمكن  إجراءات 
هاييل  نيكي  املتحدة  األمم  يف  األمريكية  السفرية  املبادرة 

واتبعها األمني العام لألمم املتحدة انطونيو جوترييش.
فقد عقدت هاييل مؤمترًا صحفيًا بأحد القواعد العسكرية 
“أجزاء  اعتربته  ما  فيه  استعرضت  واشنطن  قرب  األمريكية 
أن  وأكدت  اليمن”  من  الرياض  عىل  أطلق  الذي  الصاروخ 
املعاينة أثبتت أنه إيراين الصنع، ومن ثم اهتمت إيران بتسليح 
املنطقة والعامل وبالضلوع يف  احلوثيني وزعزعة االستقرار يف 
أن  وأكدت  الرياض،  مطار  عىل  احلوثيني  صاروخ  إطالق 
السعودية واإلمارات فقط بل  هتدد  ال  اإليرانية  “الصواريخ 
أسلحة  أرسلت  “إيران  أن  واعتربت  للجميع”،  هتديدًا  متثل 
أخرى إىل اليمن بينها الصواريخ املضادة للدبابات والطائرات 
املسرية املحملة متفجرات، وقوارب حتمل متفجرات، يمكن 
أن حتدث فجوات وأرضار كبرية يف السفن”، وهي تثبت من 

انتهاك  يف  الدويل  املجتمع  تتحدى  “إيران  أن  نظرها  وجهة 
مبارش لقرارات جملس األمن”.

وبناء عىل ما تقدم من اهتامات طالبت نيكي هاييل بتأسيس 
“حتالف دويل للتصدي للسلوك اإليراين يف اخلليج والعامل”. 
الصواريخ  برنامج  وأن  اإلرهاب  “تدعم  إيران  أن  معتربة 

انتهاك واضح لالتفاق النووي”.
فقد  املتحدة  لألمم  العام  األمني  جوترييش  انطونيو  أما 
صواريخ  امليليشيات  زودت  “إيران  بأن  األمن  جملس  أبلغ 
وأسلحة يف خمالفة رصحية لقرار جملس األمن رقم 2231”، 
التي  “الصواريخ  بأن  املجلس  أبلغت  الرياض  أن  إىل  وأشار 
و7   2017 يوليو   22 يف  السعودية  عىل  احلوثيون  أطلقها 
نوفمرب 2017 إيرانية املنشأ” وأن ذلك “ُيعد انتهاكًا صارخًا 
يفرضان  اللذين  و2231   2216 رقم  األمن  جملس  لقراري 
حظر توريد األسلحة إىل اليمن ومنع إيران من نقل أسلحة إىل 
دول أخرى”، وأكد أن معاينة بقايا هذه الصواريخ من جانب 
أكدت  األمن  جملس  العقوبات يف  للجنة  التابعة  اخلرباء  جلنة 
إيران و”ممهورة بشعار رشكة جمموعة )شهيد  أهنا مصنعة يف 
العقوبات  لوائح  عىل  املدرجة  اإليرانية(  للصناعات  باجري 
عىل إيران باعتبارها تابعة ملنظمة الصناعات اجلوية اإليرانية”.
أعقب هذه االهتامات ترصيح مهم ورد عىل لسان اجلنرال 
جيمس ماتيس وزير الدفاع األمريكي أوضح فيه أن املواجهة 
السيدة  أن  موضحًا  عسكريًا”  ردًا  تستدعي  “لن  إيران  مع 
األمريكية  العسكرية  القاعدة  يف  حتدث  من  هي  هاييل  نيكي 
جنراالتنا”،  أحد  “وليس  إيران  ضد  الدويل  التحالف  عن 
واعترب أن “هذا جهد دبلومايس هدفه أن تظهر للعامل ما تفعله 
إيران يف الرشق األوسط” ما يعني أن الرد عىل إيران سيبقى 
حرصه  رغم  العسكري”  وليس  الدبلومايس  “الرد  دائرة  يف 
الرشق  يف  االضطرابات  كل  يف  بالتورط  إيران  “اهتام  عىل 

األوسط”.
إيران مل تشأ أن تكون بعيدة عن تفنيد االهتامات األمريكية. 
أن  اإليراين  اخلارجية  وزير  ظريف  جواد  حممد  اعترب  فقد 
قطعة  إىل  استنادًا  إيران،  ضد  واهية  اهتامات  تطلق  “أمريكا 
املنطقة،  يف  الرشعي  غري  وجودها  عىل  للتغطية  حديد، 
عن  وللتغايض  حرب،  جرائم  إىل  ترقى  التي  وممارساهتا 
إلرسائيل”.  عاصمة  بالقدس  األمريكي  الرئيس  اعرتاف 
التي  الصواريخ  أن  أعلن  املتحدة  األمم  “فريق  أن  وأضاف 
إنتاج أمريكا” مشددًا عىل أن  اليمن حتوي قطعًا من  رآها يف 
“مزاعم هاييل بال أساس وتفتقر إىل أي وثيقة أو دليل، كام أن 

الغربيني شككوا يف صدقية اهتاماهتا”.
مل يكتف ظريف بذلك لكنه لوح بتقديم شكوى إىل األمم 
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املتحدة احتجاجًا عىل ما أعلنته هاييل يف مؤمترها الصحفي، أما 
اجلنرال مسعود جزائري مساعد رئيس األركان اإليراين فرأى 
أن “ترصحيات هاييل نامجة عن جهلها بالقدرات الصاروخية 
كان  “لو  وقال:  والدفاعية  العسكرية  والقضايا  اليمنية 
األمريكيون مطلعني عىل القدرات التقنية الصاروخية لليمن 
للدهشة  املثري  أما  للسخرية”.  بترصحيات  اإلدالء  لتجنبوا 
األحداث  استباق  تعمدت  التي  احلوثيني  قيادة  فعل  رد  فهو 
الياممة”  “قرص  اعتربته  ما  استهدف  جديد  صاروخ  وتوجيه 
بمناسبة   )2017/12/19 )الثالثاء  الرياض  يف  السعودي 
فقد  للتحالف.  العسكرية  العمليات  عىل  يوم   1000 مرور 
“بركان  طراز  من  صاروخ  إطالق  احلوثي  امللك  عبد  أعلن 
حني أن سلطات  يف  السعودي،  الياممة  قرص  H2” مستهدفًا 
صاروخًا  أسقطت  اجلوية  مضاداهتا  أن  أعلنت  الرياض 

استهدف األحياء املدنية يف الرياض.
عبد امللك احلوثي أعلن إطالق ما أسامه بـ “معادلة الردع 
فإن  وهنا  العمليات.  عىل  يوم  ألف  مرور  بعد  اجلديدة” 

من  حماولة  هذه  اجلديدة  اليمنية  الردع  معادلة  هل  السؤال: 
يمني” وتربئة  “سعودي-  الرصاع  أن  لتأكيد  الزعيم احلوثي 

ساحة إيران؟
ربام لكن الطرف اآلخر سواء كان السعودية أو الواليات 
وترسانتها  إيران  مع  يتعامل  سيظل  فرنسا  حتى  أو  املتحدة 
الرصاعات  تأجيج  يف  وسياستها  الصاروخية  األسلحة  من 
سيصعد  ثم  ومن  للتهديد،  مصدرًا  باعتبارها  اإلقليمية 
تعد  اإليرانية  القدرات  تلك  أن  باعتبار  إيران  مع  املواجهة 
يكون  أن  جيب  ال  الذي  اإلقليمي  القوى  بتوازن  إخالاًل 
من  األفق  يف  اآلن  يلوح  ما  ظل  يف  خاصة  إيران  لصالح 
من  كل  يف  حيدث  ما  نحو  عىل  األزمات  لبعض  تسويات 
متتد  أن  وخيشى  إيران  صالح  يف  تكون  قد  وسوريا  العراق 
وأمن  الغرب  ملصالح  هتديدًا  يشكل  ما  اليمن  إىل  أيضًا 
واشنطن  تبني  ظل  يف  خاصة  اخلليج  يف  واحللفاء  إرسائيل 
األذهان  إىل  تعيد  جديدة  أمريكي  قومي  أمن  إلسرتاتيجية 

جمددًا مفاهيم احلرب الباردة.


