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آفاق إيرانية

بعد تفعيل العقوبات عىل طهران 

آفاق مفتوحة لألزمة اإليرانية- األمريكية

يف اعتقادي أن اإليرانيني هم اآلن أكثر من يعنيهم أمر اإلجابة 
عن هذا السؤال بعد القرار الذي وقعه الرئيس األمريكي يوم 
تم  قد  كان  التي  العقوبات  بتفعيل   )2018/8/7( اإلثنني 
االتفاق  عىل  األمريكي  التوقيع  بموجب  إيران  ضد  جتميدها 
النووي اإليراين. فقد أصدر ترامب قراره بـ »حزمة العقوبات 
الدوالر  من  إيران  مشرتيات  وتشمل  إيران  ضد  األوىل« 
األمريكي وجتارهتا يف الذهب واملعادن الثمينة وقطاع السيارات 
إضافة إىل الفحم والربجميات املرتبطة بالصناعة والسجاد. أما 
»احلزمة الثانية« من العقوبات األمريكية، وهي األهم، واألكثر 
إىل  إضافة  والشحن  والغاز  النفط  قطاعي  فتشمل  خطورة، 
املرصف املركزي اإليراين، ومن املتوقع تفعيلها يف اخلامس من 

نوفمرب 2018.
لو استطاعت إيران أن تعيد جتديد طرح السؤال الذي أثرناه 
القرار األمريكي باالنسحاب من االتفاق  بخصوص تكييف 
عقوبات  فرض  بقرار  عليه  الزيادة  ثم  معها،  املوقع  النووي 
األمن  جملس  وبالتحديد  املتحدة،  األمم  خارج  من  مغلظة 

عقوبات  بفرض  املخولة  الوحيدة  العاملية  اجلهة  وهو  الدويل 
عىل الدول، وأن تفرضه كـ«قضية عاملية« هلا عالقة بديمقراطية 
القرار الدويل، وهيكلية النظام العاملي ودور الواليات املتحدة 
القرار، فإهنا ربام تستطيع »عوملة« أزمتها مع واشنطن  يف هذا 
ومع شخص الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وأن جتعل من 
إيران من  النووي وتوقيع عقوبات عىل  االتفاق  انسحابه من 
خارج جملس األمن، خصوصًا يف ظل جلوئه إىل ترويع الدول 
العقوبات  مسار  إىل  االنضامم  عن  تقاعست  ما  إذا  األخرى 
األمريكية ضد إيران، قضية ال ختص إيران وحدها بل ختص 
العامل، وأن جتعل من الواليات املتحدة »دولة مارقة« من منظور 
يف  وليس  املتهمة  موضع  وضعها  ثم  ومن  الدويل،  القانون 

موضع املرشع والقايض واجلالد.
العقوبات  مع  املعركة  خوض  عن  إيران  تقاعست  إذا  أما 
االتفاق  من  األمريكي  االنسحاب  مع  وقبلها  األمريكية، 
النووي، فإهنا هي من سيدفع الثمن وعليها أن تستعد من اآلن 
والبحث يف حدود  األزمة  من  للخروج  للبحث عن مسالك 

السؤال الذي مل يشغل اهتامم الكثري من الباحثني واملراقبني يف تقييمهم للقرار الذي اختذه الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم 8 
مايو 2018 بخصوص االنسحاب األمريكي املنفرد من االتفاق الدويل املوقع مع إيران حول برناجمها النووي هو: هل هذا القرار 
األمريكي يعكس جمرد نزوع عدائي أمريكي نحو إيران أم أنه يعكس جمرد توجه أمريكي عميق اجلذور لفرض التفرد األمريكي يف 

إدارة النظام العاملي؟. 

د. حممد السعيد إدريس
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آمنة  هناية  لوضع  لواشنطن  تدفعها  أن  يمكن  التي  التنازالت 
للمواجهة احلالية.

إيران؟.  تستطيع  هل  هو:  اخلصوص  هبذا  املهم  السؤال 
لتزعم  عدمها  من  إيران  قدرات  يف  اخلوض  يعني  ال  السؤال 
الدولية  البيئة  هل  يعني  ولكن  النوع،  هذا  من  كبرية  معركة 
مهيأة اآلن لقبول فتح مثل هذه املعركة مع الواليات املتحدة. 
وهل األزمة املتفجرة اآلن بني إيران والواليات املتحدة تسمح 

إليران بتوظيف هذه البيئة لصاحلها أم ال؟
سوف نحاول اإلجابة بإجياز عىل هذين السؤالني.

أواًل: حدود األزمة الراهنة بني إيران والواليات املتحدة
حماولة  أهنا  يف  اإليرانية  النظر  وجهة  من  األزمة  تتلخص 
أمريكية مدبرة لكرس اإلرادة الوطنية اإليرانية، وربام تتصاعد 
تعتربه  الذي  احلاكم  النظام  إسقاط  عىل  العمل  مستوى  إىل 
واشنطن هتديدا للمصالح األمريكية وحللفاء واشنطن يف إقليم 
االنفرادي من  بدليل االنسحاب األمريكي  الرشق األوسط، 
االتفاق النووي املوقع بني إيران و«جمموعة دول 5+1« ومن 
بينها الواليات املتحدة والصادر به قرار دويل من جملس األمن، 
تصفية  هدفه  بديل  آخر  قرار  لفرض  األمريكي  والطموح 
اإليرانية  الدفاعية  القدرات  وتدمري  اإليراين  النووي  الربنامج 
ويف املقدمة منها برنامج إنتاج الصواريخ الباليستية إضافة إىل 
إمالء رشوط عىل سياسة إيران اإلقليمية ختدم حلفاء واشنطن 

ويف املقدمة منهم إرسائيل.
 أما الواليات املتحدة فرتى يف النظام اإليراين احلاكم هتديدًا 
اإليراين  النووي  الربنامج  أن  وترى  األمريكية  للمصالح 
وبالتحديد يف االتفاق النووي ال يضع هناية لطموحات إيران 
يضع  وال  اإليرانية،  الصاروخية  القدرات  ويستثني  النووية 
بومبيو  مايك  وصفها  التي  اإلقليمية  إيران  سياسة  عىل  قيودًا 

وزير اخلارجية بـ »اخلبيئة«.
هذه هي األسباب املبارشة لألزمة التي هلا بالطبع خلفيات 
تارخيية عميقة وطويلة، لكن إصدار الرئيس األمريكي دونالد 
عىل  األزمة  وضع  إيران  ضد  العقوبات  بتفعيل  قراره  ترامب 
مسار جديد خيدم إيران إذا هي استطاعت أن تبلور األزمة عىل 
أهنا عدوان أمريكي مدبر وخروج أمريكي متعمد عىل الرشعية 
الواليات  تسعى  اآلخر  اجلانب  عىل  لكن  الدولية،  والقوانني 
األمن  هتدد  مارقة«  »دولة  باعتبارها  إيران  تصوير  إىل  املتحدة 
والسلم الدوليني، وهذا يستدعي اصطفافًا دوليًا ضدها، فهو 
يرى أن االتفاق النووي الذي جرى اتوقيع عليه يف عهد سلفه 
باراك أوباما اتفاق »رهيب« و«كارثي«، ولذلك تورط يف حتذير 
اخلمس  الدول  مقدمتها  ويف  إيران،  مع  تتعاون  التي  الدول 
واحلريصة  االتفاق  وقعت  التي   »1+5 »جمموعة  يف  األخرى 

بـ  منه  االنسحاب  عدم  عىل  إيران  وتشجيع  استمراره  عىل 
»عواقب وخيمة« وتابع: »نحض كل الدول عىل اختاذ خطوات 
مشاهبة )للموقف األمريكي( لتوضيح أن النظام اإليراين يواجه 
ودجمه  لالستقرار  واملزعزع  املهدد  سلوكه  تغيري  إما  خيارين 
العزلة  مسار  يف  االستمرار  وإما  العاملي،  االقتصاد  يف  جمددًا 

االقتصادية«.
من  املزيد  تقديم  يف  إسهاماهتا  هلا  كان  ترامب  إدارة  أركان 
توضيح جوانب األزمة. فقد شدد مايك بومبيو وزير اخلارجية 
للنظام  اخلبيثة  النشاطات  مواجهة  هدفها  »العقوبات  أن  عىل 
اإليراين وحضه عىل استخدام موارده ملساعدة مواطنيه ال دعم 
مقرتح  عىل  علق  قد  بومبيو  وكان  قياداته«.  وإثراء  اإلرهاب 
قرار  إصداره  سبق  الذي  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
الرئيس اإليراين  للقاء  قليلة  بأيام  إيران  العقوبات ضد  تفعيل 
القمة  »لقاء  بأن  اإليراين  النووي  امللف  والتفاوض معه حول 
هذا قد حيصل يف حال أظهر اإليرانيون أهنم مستعدون لتغيريات 
جوهرية يف طريقة معاملة شعبهم، وإذا غريوا سلوكهم اخلبيث 
يف الرشق األوسط، وإذا أظهروا انفتاحًا عىل اتفاق نووي يمنع 
حقًا االنتشار النووي«. أما جون بولتون مستشار األمن القومي 
فقد دعا إيران إىل »قبول عرض الرئيس ترامب للتفاوض معهم، 
والتخيل عن براجمهم للصواريخ الباليستية، واألسلحة النووية 
بشكل كامل يمكن التحقق منه«، وحذر بولتون اإليرانيني من 
أن »إغالق مضيق هرمز سيكون أكرب خطأ يرتكبونه«، ولكنه 

عاد مستدركًا ليقول: »إن هتديداهتم جوفاء«.
هتدئة  حماولة  اعتباره  يمكن  ما  عقب  جاء  التصعيد  هذا 
يف  مسبوق  غري  تصعيد  بعد  األمريكي  الرئيس  حاوهلا  مؤقتة 
األزمة من اجلانبني اإليراين واألمريكي. حماولة ترامب للتهدئة 
اإليراين  نظريه  لقائه  احتامل  عن  سؤال  عىل  إجابة  يف  جاءت 
حسن روحاين قال فيه: »ال أدري إن كانوا مستعدين. أعتقد 
أرادوا«، معتربًا  للقائهم متى  أنا مستعد  لقائي..  يريدون  أهنم 
أن هذا اللقاء »سيكون جيدًا هلم وجيدًا لنا وجيدًا للعامل أمجع، 
خصوصًا إذا ما استطعنا أن نفعل شيئًا ذا مغذى ال يكون إهدارًا 
األزمة  سياق  خارج  كانت  هذه  السابق«.  كاالتفاق  للوقت 
وضمن مناورات ترامب، واعتربها نشاك شومر زعيم األقلية 
»حماولة  جمرد  بأهنا  األمريكي  الشيوخ  جملس  يف  الديمقراطية 
بالقمة  أحاطت  التي  الظروف  عن  األمريكيني  أنظار  لرصف 
فالديمري  الرويس  نظريه  مع  )ترامب(  الرئيس  عقدها  التي 
بوتني يف هلسنكي« واعترب شومر أن السياسة اخلارجية لرتامب 

»تكمن يف إشعال حريق، كي يتمكن من أداء دور إطفائي«.
بعد رد  أهنا جاءت  التهدئة  دليل عىل عدم جدية هذه  أكرب 
للرئيس اإليراين حذر  عاصف لرتامب عىل هتديدات ساخنة 
تصدير  من  بمنعها  إيران  هتديد  من  األمريكي  الرئيس  فيها 
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نفطها. فقد خاطب روحاين ترامب قائاًل: »من يفهم قلياًل يف 
خاطبه:  كام  نفطًا«  إيران  تصدير  منع  جيب  يقول:  ال  السياسة 
الشعب  دعم  يف  رغبتك  عن  تتحدث  ثم  احلرب  تعلن  »أنت 
اإليراين، ال يمكنك حتريضه عىل أمنه ومصاحله.. ال تعبث بذيل 
األسد ألنك ستندم.. ال نريد حربًا ورصاعًا مع آخرين، وعىل 
األمريكيني أن يدركوا أن السالم مع إيران هو أم السالم وأن 
التهديدات مرفوضة،  أم كل احلروب، وأن  احلرب معها هي 
الرئيس  يفوته  مل  اإليراين  التصعيد  هذا  بقدراتنا«.  نثق  ونحن 
األمريكي، ففي اليوم نفسه )2018/7/30( رد ترامب عىل 
حسابه يف »تويرت« بالبنط الكبري قائاًل: »إياك وهتديد الواليات 
املتحدة جمددًا وإال ستواجه تداعيات مل خيتربها سوى قلة عرب 
التاريخ«، وتابع: »مل تعد دولة يمكن أن تسكت عن ترصحياتك 

املختلة حول العنف والقتل. كن حذرًا«.
هذا التصعيد املتبادل يلخص حدود األزمة، خصوصًا وأن 
التصعيد األمريكي جاء مصحوبًا بحملة يدعمها وزير اخلارجية 
مايك بومبيو ومستشار األمن القومي جون بولتون تستهدف 
تضييق اخلناق اقتصاديًا عىل إيران يف حماولة لتحريك الشعب 
من الداخل لفرض التغيريات املطلوبة يف السياسة اإليرانية، كام 
أن التصعيد اإليراين جاء مصحوبًا بتهديدات قوية عىل ألسنة 
كبار املسئولني العسكريني والسياسيني بإعاقة تصدير كل نفط 
إذا منعت إيران من تصدير نفطها، ويرفض ما اعتربه البعض 

مبادرة أمريكية للتفاوض بني الرئيسني األمريكي واإليراين.
كام  ليس  األمريكي  املنظور  من  األزمة  أن  يرى  من  هناك 
بل  النظام  تغيري  تستهدف  »ال  بومبيو  اخلارجية  وزير  يقول 
لثورة  والتمهيد  النظام  إسقاط  تستهدف  بل  سلوكه«،  تغيري 
من الداخل أو بشن عدوان يستهدف تدمري القدرات النووية 
اإليرانية إما مبارشة أو عرب تقديم كل القدرات املطلوبة للقيام 
هبذا العمل إلرسائيل. فقد حتدث وزير الطاقة اإلرسائييل يوفال 
شناينتس أمام ندوة موسعة )2018/7/11( يف القدس حتت 
عنوان »هل إيران يف طريقها لالهنيار االقتصادي« قال فيها أن 
»النظام اإليراين سيسقط خالل عام واحد، يف حال استمرت 
الضغوط االقتصادية عليه، خاصة مع إعالن الرئيس ترامب 
قد  الندوة  هذه  وكانت  النووي«.  االتفاق  من  االنسحاب 
خرجت بمجموعة من االستنتاجات املهمة من بينها استمرارية 
نية واشنطن تدمري املفاعالت النووية اإليرانية، حتى لو تطلب 
ضد  عسكرية  بعمليات  القيام  أو  العسكري  التدخل  األمر 
إيران، وأن الضغوط االقتصادية املستمرة عىل إيران يمكنها أن 
تستهدف النظام اإليراين، وأنه عىل طهران االختيار بني العودة 
وفرض  االقتصادية  الضغوط  استمرار  أو  املفاوضات،  ملائدة 

العقوبات، واستعداداهتا لتقديم تنازالت للواليات املتحدة.
»ديبكا«  موقع  نرشه  تقرير  االستنتاجات  هذه  مع  تزامن 

االستخبارايت اإلرسائييل بداية شهر يوليو 2018 جاء فيه أن 
بشأن  عسكريًا  قرارًا  اختذ  ترامب  دونالد  األمريكي  »الرئيس 
إرسائيل«. وقد نسب ذلك ملصادر عسكرية يف واشنطن، لكن 
حديث املوقع اإلرسائييل مل يكن يشري إىل عام ونصف سابقني 
القدرات  لتعزيز  شاملة  »خطة«  مؤخرًا  ترامب  إقرار  إىل  بل 
العسكرية إلرسائيل استعدادًا ملواجهة حاسمة حمتملة مع إيران 
بام فيها هجوم صاروخي باليستي عرب تزويدها بطائرات »بوينج 
يس 46« لتزويد مقاتالهتا بالوقود يف اجلو للقيام بمهامت قتالية 
بعيدة، وهو األمر الذي كان الرئيس األمريكي السابق باراك 

أوباما قد رفضه متامًا ملنع تل أبيب من مهامجة إيران.
ثانيًا: خيارات إيران والبيئة اإلقليمية والدولية

توضح  املؤرشات  كل  فإن  لألزمة  التشخيص  هذا  وفق 
بالنسبة  التعقيد  شديدة  أهنا  عن  فضاًل  للتصعيد  مرشحة  أهنا 
للطرفني األمريكي واإليراين معًا، ويزداد التعقيد إذا أخذنا يف 
االعتبار أن هناك أطرافًا أخرى يصعب توصيفها بأهنا »أطراف 
اخلليجية  العربية  الدول  وبعض  إرسائيل  مثل  مبارشة«  غري 
الداعي  األمريكي  لالقرتاح  وحتمسها  استعدادها  أبدت  التي 
عربية  بنسخة  األبيض  بالبيت  مسئول  وصفه  ما  تشكيل  إىل 
»التصدي  هدفه  عريب«  »ناتو  أو  األطليس«  شامل  »حلف  من 

للتوسع اإليراين يف املنطقة«.
التصعيد  ملزيد من  األمريكي  للرئيس  هناك حتفيز إرسائييل 
اإلرسائيلية  احلكومة  رئيس  نتنياهو  بنيامني  كان  إيران،  ضد 
اتصل  الذي  الوحيد،  وربام  أجنبي،  مسئول  وأرسع  أول  هو 
بالرئيس ترامب لتهنئته عىل قراره بتفعيل العقوبات ضد إيران. 
بسبب  اإلقليمية  إيران  عالقات  يف  شديدة  تعقيدات  وهناك 
سياسات  بانتهاج  إليران  اخلليجية  العربية  الدول  اهتامات 
يف  خاصة  العربية  الدول  من  العديد  يف  هلا  وعدوانية  مناوئة 
إلحدى  احلوثية  امليليشيات  إصابة  بعد  خصوصًا  اليمن، 
باب  من  بالقرب  صوارخيها  بأحد  السعودية  النفط  شاحنات 
املندب، األمر الذي يضع هذه الدول طرفًا مبارشًا ضد خيار 
إيران بإعاقة املالحة يف مضيق هرمز ومضيق باب املندب إذا ما 
فعلت واشنطن قرارها يف نوفمرب القادم بمنع إيران من تصدير 

نفطها.
هذا يعني أن البيئة اإلقليمية غري مواتية أمام إيران يف حني أهنا 
مواتية للواليات املتحدة لكن إيران التي رفضت مقرتح ترامب 
للتفاوض عىل اتفاق نووي بديل لالتفاق الراهن ضمن رشوط 
أمريكية معلنة تتضمن القدرات الصاروخية اإليرانية وسياسة 
التدخل اإليرانية يف الشئون اإلقليمية، واعتربته »عرضًا مهينًا« 
لعمل  املواتية  الدولية  البيئة  مع  للتعامل  مواتية  فرصة  أمامها 
سيايس مناوئ للسياسة األمريكية إذا هي نجحت يف توظيف 
حالة االشتباك األمريكية الراهنة مع االحتاد األورويب والصني 
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وروسيا وكندا يف »حروب جتارية« جتعل هذه األطراف مهيأة 
لرفض سياسة اإلمالءات األمريكية ضد إيران.

الرئيس اإليراين حسن روحاين قدم حتلياًل دقيقًا للخطاب 
السيايس األمريكي العدائي ضد إيران واعترب )2018/7/30( 
أن إيران »تتعامل بذكاء مع عدم نضج ترامب«، كام اعترب أن 
املقاومة، واحلوار  إما االستسالم وإما  أمامها طريقني:  »إيران 
اإلنجازات  وهناية  االستسالم  سوى  له  معنى  ال  أمريكا  مع 
أمريكا  »سنهزم  قائاًل:  اإليراين  الشعب  وخاطب  اإليرانية«، 
سيكون  سنجلبه  ما  ولكن  ضخمة،  تكاليف  سنتكبد  معًا، 
أضخم بكثري«. وأملح إىل أن إيران »تريد، يف الظروف اجلديدة، 
والبحرين«،  واإلمارات  السعودية  مع  عالقاهتا  إصالح 
مشريًا إىل أن »عالقات طهران مع موسكو مبنية عىل املصالح 
املشرتكة«. رغم ذلك فإن إيران حرصت عىل أن تكون عقالنية 
أمام الرأي العام العاملي يف تعاملها مع دعوة احلوار املعروضة 
مستشار  طالب  أبو  محيد  رد  لذلك  األمريكي،  الرئيس  من 
باحلوار  يؤمنون  »من  بأن  األمريكي  العرض  عىل  روحاين 
فاحرتام  بأدواته..  يلتزموا  أن  عليهم  اخلالفات..  حلل  وسيلة 
أمريكا  العدائية وعودة  الترصفات  الشعب اإليراين، وخفض 
الراهن«.  املعبَّد  الطريق غري  النووي من شأهنا متهيد  لالتفاق 
وزاد الرئيس روحاين نفسه هذا األمر توضيحًا يف تعليقه عىل 
ضد  العقوبات  بتفعيل  قراره  فيه  أعلن  الذي  ترامب  خطاب 
إيران، كان روحاين حريصًا يف رده عىل خماطبة العامل وإظهار أن 
إيران ضحية للتعسف األمريكي، وهو هنا حيدد معامل التحرك 
الرامي إىل جتنب املواجهة وفتح جماالت حلل األزمة مع التزام 

صارم بعدم التنازل عن احلقوق.
ففي هذا الرد قال روحاين أن »إجراء مفاوضات مع فرض 
يفرضون  »األمريكيون  وزاد:  منطقي«،  غري  أمر  عقوبات 
وقال:  األمة«،  وعىل  ومرضاها  إيران  أطفال  عىل  عقوبات 
»نفضل دومًا الدبلوماسية واملحادثات لكنها تتطلب األمانة. 
الواليات املتحدة تعيد فرض عقوبات عىل طهران وتنسحب 
واختتم  معنا«.  حمادثات  إجراء  تريد  ثم  النووي،  االتفاق  من 
روحاين رده بقوله: »عىل أمريكا أن تثبت أهنا راغبة يف تسوية 

املشكالت عرب املحادثات«.
هذه الرسالة اإليرانية موجهة إىل القوى الدولية التي تسعى 
والصني  األورويب  االحتاد  وبالتحديد  خماطبتها  إىل  إيران 
وباكستان،  اهلند  مثل  شنغهاي  منظمة  يف  والرشكاء  وروسيا 
إضافة إىل القوى اإلقليمية الكربى األخرى مثل تركيا، وهي 
أن  إيران  استطاعت  وقد  اإليراين،  باخلطاب  املعنية  األطراف 
اللقاءات  خالل  من  التوجه  هذا  يف  ملموسة  نجاحات  حتقق 
مع  اإليراين  اخلارجية  وزير  ظريف  جواد  حممد  أجراها  التي 
نظرائه خالل مشاركته يف اجتامع رابطة دول جنوب رشق آسيا 

)آسيان( الذي عقد قبيل أيام من تفعيل ترامب فرض العقوبات 
عىل إيران.

فقد أعرب ظريف )2018/8/3( عن ثقته بـ«إمجاع عاملي« 
نظريه  لقائه  لدى  النووي مع طهران، وقال  االتفاق  يف حفظ 
الصيني وانج يب أن »دور الصني حموري يف حفظ االتفاق« يف 
الوقت الذي أعلن فيه الوزير الصيني أن بالده »ستحافظ عىل 
حني  يف  ستزيده«،  لكنها  اإليراين  النفط  من  رشائها  معدالت 
أكدت فيدريكا موجرييني مسئولة السياسة اخلارجية باالحتاد 
إيران، وقالت:  األورويب عزم االحتاد عىل توطيد عالقاته مع 
باالتفاق  التزاماهتا  انتهاك  أمريكا  قرار  رغم  عازمون،  »إننا 
االقتصادية  العالقات  استمرار  عىل  احلظر  وفرض  النووي 
األورويب  املوقف  هذا  وتوطيدها«.  بل  إيران،  مع  والتجارية 
ازداد وضوحًا بعد إعالن ترامب تفعيل العقوبات ضد إيران، 
فقد أكد االحتاد األورويب التصميم عىل محاية اجلهات األوروبية 
الناشطة يف أعامل مرشوعه مع إيران عرب تطبيق آلية »التعطيل 
األوروبية«، وهو ما يعني أن االحتاد األورويب أخذ قراره بدعم 
مقابل  منه،  االنسحاب  وعدم  النووي  باالتفاق  إيران  التزام 
تأكيد استمرار التعاون االقتصادي معها يف مواجهة السياسة 

األمريكية.
مع  املجاهبة  حجم  تعي  إيران  أن  السياق  هذا  من  واضح 
املتحدة، وأهنا عازمة عىل تشكيل جبهة دولية ضد  الواليات 
العالقات  يف  املواتية  غري  الظروف  مستغلة  املتحدة  الواليات 
الذي  الوقت  يف  الدولية،  القوى  أهم  مع  التجارية  األمريكية 

تسعى فيه واشنطن إىل منع هذه القوى من التعامل مع إيران.
هل يمكن أن يؤدي هذا االستفزاز األمريكي لتلك القوى 
أزمة  إىل  إيران  مع  أمريكية  أزمة  من  األزمة  حتول  إىل  الدولية 
الدويل  القرار  ديمقراطية  حول  الدولية  القوى  مع  أمريكية 
كام  القطبية  أحادي  هو  هل  الدويل  النظام  هيكلية  وحول 
تريده واشنطن أم هو متعدد القطبية كام تتمناه وتريده القوى 

األخرى؟
السؤال مهم واألزمة اإليرانية – األمريكية يمكن أن تفتح 
أبواب مثل هذا املستوى من السجال الدويل الذي حتاًم ستكون 
إيران هي أبرز املستفيدين منه، وإن كانت تدرك مدى تعقيده 
ثالثة:  أبرزها  أخرى  رهانات  امتالك  إىل  تسعى  هي  لذلك 
العقوبات األمريكية بإصالحات  أمام  الداخيل  أوهلا الصمود 
اقتصادية– اجتامعية جذرية، وثانيها السعي إىل وساطة أطراف 
دولية وإقليمية للتهدئة أبرزها الوساطة العامنية، وكانت زيارة 
وزير اخلارجية العامين ولقائه مع وزير الدفاع األمريكي جيمس 
ماتيس عنوانًا هلذا الرهان، وثالثها هو التهديد باملواجهة، وهذا 
أزمة  يف  واجليش  الثوري  احلرس  قادة  أبرز  اآلن  به  يقوم  ما 

مازالت تفاعالهتا مرشعة أمام الكثري من املفاجآت.


