آفاق إيرانية

أربعة حمددات حتكم مسار األزمة اإليرانية -األمريكية
د .حممد السعيد إدريس
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مع اقرتاب موعد البدء يف تنفيذ العقوبات االقتصادية األمريكية عىل إيران ،أخذت األزمة تتصاعد بني البلدين بشكل
متسارع وصل إىل درجة التهديد باستخدام القوة بني الطرفني ،ومما زاد من خطورة هذا التصعيد تزامنه مع تفجر موجة أخرى
ابتداء من العاصمة طهران وامتداد ًا إىل
من االحتجاجات واالضطرابات الشعبية الرافضة للسياسات االقتصادية للحكومة،
ً
العديد من املدن الكربى يف أنحاء متفرقة من إيران تطالب بتحسني أحوال املعيشة وحماربة الفساد والتصدي الهنيار العملة
الوطنية مقابل الدوالر ،وهي االضطرابات التي لقيت حفاوة عالية يف أوساط املعارضة اإليرانية اخلارجية ولدى الواليات

املتحدة األمريكية وبعض دول اجلوار اإلقليمي ،ويف
املقدمة منها بالطبع ،إرسائيل ،يف وقت أخذ فيه إعالم هذه
األطراف والعديد من الدوائر السياسية والبحثية يتبنى دعوة
«إسقاط النظام» يف إيران من الداخل عرب دعم املزيد من هذه
االضطرابات واالحتجاجات الداخلية وإحكام الضغوط
والعقوبات اخلارجية.

تصعيد األزمة بني طهران وواشنطن فجرته ترصحيات
مثرية للرئيس األمريكي دونالد ترامب تتعلق بتوجه أمريكي
يقيض بمنع إيران من تصدير نفطها ضمن سياسة العقوبات
األمريكية املتصاعدة ضد طهران مدعومة بإجراءات أمريكية
فعلية الفتعال أزمة نفطية ضد إيران .فعندما سألت حمطة
«فوكس نيوز» األمريكية الرئيس ترامب (:)2018/7/1
هل ستفرض عقوبات عىل الرشكات األوروبية املتعاملة مع
إيران؟ كانت إجابته« :نعم بالطبع ..ذلك ما نفعله قطع ًا».
لكن التصعيد احلقيقي جاء عقب ترصحيات أمريكية هتدد
بمنع إيران من تصدير نفطها ومنع الدول والرشكات من

رشاء النفط اإليراين ،واالتفاق األمريكي مع اململكة العربية
السعودية لرفع إنتاجها من النفط بام يعادل  2مليون برميل
يومي ًا لتغطية النقص املتوقع حدوثه يف سوق النفط جراء
توقف حصة إيران من تصدير النفط واستجابة السعودية
لطلب تقدم به الرئيس األمريكي للملك السعودي سلامن بن
عبد العزيز هبذا اخلصوص.
جدية هذا التوجه األمريكي تأكدت باهلجوم احلاد الذي
شنه الرئيس األمريكي عىل «منظمة الدول املصدرة للبرتول»
(أوبك) العتقاده بعدم جتاوهبا مع مطلب زيادة إنتاج النفط
انطالق ًا من قناعة املنظمة بأن ذلك من شأنه أن خيل بسياسة
املنظمة ومصالح األعضاء ومنهم بالطبع إيران .الرئيس
األمريكي اهتم «أوبك» بـ «التالعب بأسواق النفط العاملية»
معترب ًا أن «من األفضل هلا أن توقف ذلك» .ترصحيات ترامب
جاءت بعد ساعات من ترصحيات اسحق جهانجريي النائب
األول للرئيس اإليراين حسن روحاين قال فيها أن «بالده
ستتيح للرشكات اخلاصة تصدير النفط اخلام بطريقة شفافة»

يف إطار إسرتاتيجية إيرانية إلجهاض جهود األمريكيني
لوقف تصدير النفط اإليراين.

هؤالء ال يفهمون ما يقولون ،فهذا الكالم ال معنى له ،ويف
حال مل تتمكن إيران من تصدير نفطها ،فإن تصدير النفط
سوف يتوقف يف املنطقة كلها ،ولو أردتم فعل ذلك فجربوا
األمر وستتلقون النتيجة» .هذه اللغة الرصحية وغري املسبوقة
من أبرز رموز املعتدلني اإليرانيني ،أي الرئيس حسن روحاين،
جاءت عىل هوى أحد أبرز صقور املتشددين اجلنرال قاسم
سليامين ،لذلك مل يرتدد سليامين يف أن خياطب الرئيس روحاين
بعد تأكيده له أن «احلرس الثوري مستعد ليطبق سياسة تعرقل
صادرات النفط اإلقليمية حال قيام أمريكا بعرقلة صادرات
النفط اإليرانية» قائ ً
ال« :أقبل يديك (روحاين) عىل تلك
الترصحيات احلكيمة التي جاءت يف وقتها ،وأنا يف خدمتك
لتطبيق أي سياسة ختدم اجلمهورية اإلسالمية».

أما مسار التصعيد باستخدام القوة ملنع الدول األخرى
من تصدير النفط إذا ُمنعت إيران من تصدير نفطها ،فجاء
أو ً
ال عىل لسان الرئيس اإليراين حسن روحاين خالل استقباله
اجلالية اإليرانية املقيمة يف سويرسا ضمن جولته األوروبية
( )2018/7/4عندما هدد بـ «منع عبور شحنات النفط
من الدول املجاورة يف حال مضت واشنطن قدم ًا يف خططها
إلجبار مجيع الدول عىل وقف رشاء النفط اإليراين» .وعقب
هذا التهديد دخلت أطراف عسكرية داعمة له بدأها العميد
إسامعيل كوثري ،من قادة احلرس الثوري ،الذي هدد بـ «منع
خروج النفط من اخلليج إىل أي جهة يف العامل إذا مل يسمح
إليران بتصدير نفطها» ،ثم أعقبه اجلنرال قاسم سليامين قائد
فيلق القدس باحلرس الثوري الذي أرسع بإرسال برقية تأييد
ودعم قوي للرئيس اإليراين محلت مضامني جديدة يف عالقة
احلرس الثوري ،وخاصة قاسم سليامين بحكومة روحاين
وشخص الرئيس.

إىل أين تقود هذه اللغة التصعيدية لألزمة :هل إىل احلرب؟
هل إىل توجه أمريكي عدواين ضد إيران؟ هل إسقاط النظام
اإليراين يمكن أن يتحول من شعار «دعائي» إىل هدف
إسرتاتيجي؟

إيران التي تعترب أن تصدير النفط بالنسبة هلا يعد بمثابة
«مسألة حياة أو موت» باعتبار أن إيرادات تصدير النفط هي
أهم موارد امليزانية اإليرانية عىل اإلطالق قررت أن تتحرك
عىل مسارين :أوهلام مسار احتواء تلك اجلهود األمريكية
داخل منظمة «أوبك» ،وثانيهام ،مسار التهديد بمنع الدول
األخرى من تصدير نفطها عرب اخلليج العريب ومضيق هرمز.
عىل املسار األول اعتربت إيران أن مناشدة الرئيس
األمريكي دونالد ترامب السعودية رفع إنتاج النفط بنحو
مليوين برميل يومي ًا ،خطوة خمالفة لالتفاقات املربمة داخل
منظمة الدول املصدرة للبرتول «أوبك» ،واعترب مندوب
إيران لدى «أوبك» حسني كاظم بور أردبييل أن «السعودية
ال متلك إمكانات لزيادة إنتاجها النفطي» .كام اعترب أن هذه
«املناشدة» هي بمثابة «مطالبة للرياض باالنسحاب من
(أوبك)» .وأوضح أن أعضاء «أوبك» اتفقوا يف اجتامعهم
بفيينا ( )2018/6/22عىل إبقاء سقف اإلنتاج املتفق عليه.
هذا املوقف الذي اختذته «أوبك» جاء داع ًام للجهود اإليرانية،
وجاء عىل عكس هوى الرئيس األمريكي وهو ما دفعه إىل
مهامجة «أوبك» التي حالت دون متكينه من إجياد حلول
لألرضار التي سوف ترتتب عىل منع تصدير النفط اإليراين
عرب زيادة إنتاج دول أخرى منها روسيا عىل سبيل املثال وهي
من أهم الدول املصدرة للنفط من خارج «أوبك».

وإذا كان الرئيس اجلديد للجنة األمن القومي والسياسة
اخلارجية يف جملس الشورى اإليراين (الربملان) حشمت اهلل
فالحت بيشه قد حاول ختفيف ما ورد عىل لسان روحاين
موضح ًا أن بالده «ال يمكنها إغالق املضيق (هرمز) الذي
يعد أحد أهم املمرات املائية يف العامل» ،وأن الرئيس اإليراين مل
يقصد بكالمه «منع تصدير النفط من املنطقة» وأن إيران «ال
تنوي خرق املعاهدات الدولية» ،فإن الرد األمريكي جاء أكثر
حزم ًا وعنف ًا من أن البحرية األمريكية يف املنطقة قادرة عىل
محاية صادرات النفط  ،ما يعني أن القوات األمريكية قادرة
عىل منع القوات اإليرانية من القيام بأي فعل من شأنه إعاقة
تصدير النفط.

وكان روحاين قد هدد األمريكيني يف لقائه املشار إليه
باجلالية اإليرانية املقيمة بالنمسا بقوله« :األمريكيون يزعمون
أهنم يسعون إىل وقف تصدير النفط اإليراين بشكل كامل..

األسئلة مهمة وحتسمها أربعة حمددات هي التي حتكم مسار
األزمة بني األمريكيني واإليرانيني بني التصعيد والتهدئة هي
عىل الرتتيب :حقيقة املوقف األمريكي من إيران وهل ينحرص
يف جمرد إجبار إيران عىل القبول بحزمة املطالب األمريكية
أم يمكن أن يتطور األمر إىل تبني واشنطن هلدف «إسقاط
النظام» ،وموقف القوى الدولية من التصعيد األمريكي ضد
إيران خاصة االحتاد األورويب والصني بني الدعم والرفض،
ثم حمصلة ما يمكن أن تسفر عنه القمة األمريكية -الروسية
املقبلة يف هلسنكي بني الرئيسني دونالد ترامب وفالديمري
بوتني هل إىل حتالف أم تنافس مرشح ليتحول إىل رصاع،
وأخري ًا قدرة إيران عىل التوحد والصمود وعدم االنفراط
الداخيل عىل ضوء جتدد االضطرابات واالحتجاجات التي
يمكن أن تتطور إىل بلورة كتلة معارضة داخلية قوية هتدد بقاء
النظام.

7

1-1حقيقة املوقف األمريكي من إيران

تتباين تقديرات مراكز البحوث األمريكية واإلرسائيلية
أيض ًا يف قراءة حقيقة املوقف األمريكي من النظام احلاكم يف
إيران وليس فقط من األزمة املثارة حول االتفاق النووي،
وترجح معظمها وجود انقسام داخل اإلدارة األمريكية حول
ما جيب أن يكون هدف التصعيد ضد إيران بني من يدفعون
ترامب وإدارته إىل تبني هدف إسقاط النظام وبني من يكتفون
بالضغط عىل إيران للتوصل إىل «اتفاق جديد ُ
وم َّسن» حول
برنامج إيران النووي.
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اخلط الرسمي لإلدارة األمريكية كام قرأه كل من عاموس
هرئيل وأمريتيفون يف صحيفة «هآرتس» اإلرسائيلية ،حسب
تقديرات مراكز البحوث والدراسات األمريكية وحوارات مع
رموز مهمني يف إدارة ترامب ،هو أن «تغيري النظام غري موجود
عىل جدول أعامل اإلدارة اآلن» ،وأن ترامب «معني بإعادة إيران
إىل طاولة املفاوضات من أجل التوقيع معها عىل اتفاق شامل»،
وأن االتفاق الذي يرغبه ترامب «لن يشمل املرشوع النووي
فحسب ،بل يشمل أيض ًا عدد ًا من املسائل اإلقليمية املقلقة
للواليات املتحدة وحلفائها يف الرشق األوسط مثل الوجود
اإليراين يف سوريا واليمن» ،ويعترب وزير الدفاع جيمس ماتيس
من أكرب الداعمني هلذا التوجه ،وهو يعتقد أن حماولة إسقاط
النظام من شأهنا أن جتر الواليات املتحدة وإيران إىل حرب
شاملة ،وحسب رأي ماتيس ،فإن حرب ًا كهذه سترض باالقتصاد
اإليراين وستعرض حلفاء الواليات املتحدة املهمني يف الرشق
األوسط للخطر .ماتيس يؤيد زيادة الضغوط عىل إيران ،لكنه
يعتقد أن هدف أمريكا جيب أن يكون إعادة اإليرانيني إىل طاولة
املفاوضات ،والسعي يف هذه املرة إىل اتفاق شامل ال يتعلق فقط
باملرشوع النووي.

االجتاه اآلخر يتبناه جون بولتون مستشار األمن القومي
وعدد من كبار املوظفني الذين يعملون حتت إمرته عالوة عىل
كثري من املستشارين املقربني من ترامب شخصي ًا ،وهؤالء
عىل صلة مبارشة بامللف الفلسطيني ،ومن ثم هم يعربون
عن حكومة إرسائيل اليمينية وشخص رئيسها بنيامني نتنياهو
الذي خيوض ضد إيران ما يعتربه «رصاع ًا وجودي ًا» ،باعتبار
أن إيران هي الدولة الوحيدة يف املنطقة اآلن التي ترفض
وجود إرسائيل وهتدد هذا الوجود .بولتون وهؤالء يدفعون
اإلدارة األمريكية إىل تبني خيار «إسقاط النظام» يف إيران.

رصح بولتون قبل سنوات بأنه «يؤيد تغيري النظام يف إيران»
وأكد أنه «لن يكون هناك مناص من هجوم عسكري أمريكي
ضد إيران» ،وهو اآلن ،بعد أن أصبح مستشار ًا لألمن
القومي ،يعترب أن تظاهرات االحتجاج املتتالية داخل إيران
الرافضة للسياسات االقتصادية واالجتامعية للحكومة تعترب

دلي ً
ال عىل ضعف النظام ،وهو حياول إقناع ترامب وأركان
إدارته بأن «النظام سينهار إذا واصلت الواليات املتحدة
الضغط عليه» ،ويقول« :بعض اللكامت الصغرية ،ويسقط
النظام».

بني ماتيس وبولتون يقف مايك بومبيو وزير اخلارجية،
ورغم أولوية ملف كوريا الشاملية بالنسبة له إال أنه يعد
من أبرز الصقور يف ملف إيران وكان أحد أبرز املنتقدين
لالتفاق النووي مع إيران أثناء عضويته يف الكونجرس قبل
أن يصبح وزير ًا للخارجية .كانت هناك تقديرات ترى أن
بومبيو أقرب إىل ماتيس ،لكنه أضحى أقرب إىل بولتون يف
األشهر األخرية ،والرشوط اإلثنى عرش التي فرضها بومبيو
عىل إيران مل تركز غري ثالثة منها عىل ملفي الربنامج النووي
والصواريخ الباليستية اإليرانية والباقي كانت ضد السياسة
اإلقليمية اإليرانية وانتهت تلك الرشوط بأن «وجود النظام
ليس أبدي ًا».
مايك بومبيو سارع إىل انتهاز مظاهرات جتار البازار
األخرية يف إيران ملامرسة املزيد من التصعيد ضد إيران ضمن
إسرتاتيجية أمريكية تراهن عىل «إمكانية إسقاط النظام
اإليراين من الداخل» لذلك حرص عىل خماطبة املتظاهرين
اإليرانيني وقال« :الشعب اإليراين يطلب أن يشارك قادته
ثروة البالد ويلبون حاجاته املرشوعة» .وأضاف« :العامل
يسمع أصواهتم».

السؤال املهم هبذا اخلصوص هو :مع من سيقف ترامب؟
هناك من يرجح أن يتأثر ترامب أكثر بمستشارين ممن هم
خارج اإلدارة ومن هؤالء رودي جولياين عمدة نيويورك
األسبق ،ونيوت جينجريتش رئيس جملس النواب األمريكي
سابق ًا ،وشلدون ادلسون الذي يعد من أكرب ممويل محلة ترامب
االنتخابية والصديق امل َّقرب من بنيامني نتنياهو .جولياين
حرض يف العام املايض مؤمتر ًا يف باريس للمعارضة اإليرانية
اخلارجية تقوده منظمة «جماهدي خلق» وهناك أعلن أن
النظام اإليراين «يقرتب من هنايته» وحرض مع جينجريتش
مرة ثانية مؤمتر ًا للمعارضة ذاهتا ويف باريس أيض ًا بحضور
مريم رجوى زعيمة هذه املعارضة وزعيمة «جماهدي خلق»
( )2018/7/5ودعا جولياين إىل مقاطعة الرشكات التي
تواصل تعاملها مع النظام اإليراين ،وقال« :احلرية عىل قاب
قوسني أو أدنى» ،أما جينجريتش فطالب «بزيادة الضغوط
عىل الدول األوروبية التي مازالت تسعى للتعامل مع إيران
عىل الرغم من إعادة فرض الواليات املتحدة عقوبات عىل
طهران» ،وقال« :السبيل الوحيد لألمان يف املنطقة هو
باستبدال الدكتاتورية بالديمقراطية ،جيب أن يكون ذلك
هدفنا».

وسط هذا االنقسام داخل اإلدارة األمريكية حول إيران
يبقى املوقف النهائي للرئيس األمريكي وهو الذي سيحدد
إسرتاتيجية واشنطن ضد إيران .احتواء النظام أم إسقاطه
وعىل أساسه ستتحدد معامل مسار األزمة بني واشنطن
وطهران.
2-2مآل تنازع املصالح بني كل من االحتاد األورويب والصني
مع الواليات املتحدة

يوجد اآلن تنازع للمصالح ،مل يرتق بعد إىل مستوى األزمة،
بني كل من االحتاد األورويب والصني مع الواليات املتحدة،
بسبب اعتامد الرئيس األمريكي دونالد ترامب لسياسة فرض
رسوم مجركية عىل واردات بالده من اخلارج وبالذات مع كبار
الرشكاء التجاريني وعىل األخص االحتاد األورويب وكندا
والصني ،باعتبار أن هذه السياسة سوف تكون حت ًام يف صالح
الصناعة األمريكية واالقتصاد األمريكي بصفة عامة ،دون
اعتبار للقواعد احلاكمة للتجارة الدولية التي تعتمد عىل حرية
التجارة ونبذ السياسات احلامئية الوطنية ،كام أكدهتا القواعد
القانونية املؤسسة ملنظمة التجارة العاملية.
مل يرتدد الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف أن يفجر أزمة
داخل اجتامع قمة جمموعة الدول الصناعية السبع الكربى
يف مقاطعة كيبيك الكندية ( 9-8يونيو  )2018عندما أرص
عىل فرض رسوم مجركية عىل واردات بالده من االحتاد
األورويب وكندا وخاصة الصلب واأللومنيوم ،وعندما قرر
سحب توقيع بالده عىل البيان اخلتامي لتلك القمة بعد أن
غادرها مبكر ًا متوجه ًا إىل سنغافورة استعداد ًا للقائه مع زعيم
كوريا الشاملية كيم جونج أون ،وقبل هذا كله كان الرئيس
األمريكي قد أعلن انسحابه من االتفاق الدويل املوقع مع
إيران حول برناجمها النووي ( 8مايو  )2018دون اعتبار
للرفض األورويب هلذا االنسحاب ،وباقي الرشكاء املوقعني
عليه (روسيا والصني) ،وزاد عىل ذلك توجيهه حتذيرات
مشددة للرشكات األوروبية باملقاطعة األمريكية إن هي
استمرت يف التعامل مع إيران ،األمر الذي أدى إىل انسحاب
رشكات أوروبية كربى من إيران رغم أنف حكوماهتا خشية
العقوبات األمريكية.
هذا التوتر املتصاعد يف العالقات األوروبية -األمريكية
خيدم بالطبع املوقف اإليراين ،فدول االحتاد األورويب بدأت
تدرك يوم ًا بعد يوم أن الواليات املتحدة ،يف ظل إدارة دونالد
ترامب ال تعطي اعتبار ملصالح حلفائها ورشكائها ،وأن
املصالح األمريكية تعلو فوق كل اعتبار ،لكن هل يمكن
أن تدخل أوروبا يف أزمة مع الواليات املتحدة بسبب إيران
وبوضوح أكثر بدافع من احلرص عىل مصاحلها اخلاصة مع
إيران؟

هذا السؤال فرض نفسه عندما قررت الواليات املتحدة
منع إيران من تصدير نفطها ،واختذت تدابري حلامية سوق
النفط العاملية ملعاجلة اآلثار السلبية املتوقعة ،وخاصة ارتفاع
أسعار النفط ،من جراء الغياب املحتمل حلصة التصدير
اإليرانية من النفط عن طريق زيادة بعض حلفاء واشنطن من
إنتاجهم النفطي.

لو استجابت دول االحتاد األورويب للتعليامت األمريكية
بوقف استريادها للنفط اإليراين ومنعت رشكاهتا من رشاء
هذا النفط ،وساعدت واشنطن يف فرض حصار دويل ملنع
تصدير النفط اإليراين ،فإن واشنطن سيكون بمقدورها
تصعيد أزمتها مع إيران ،واستخدام نقص أو توقف عائدات
بيع النفط اإليراين إلحداث تفاقم يف األزمات االقتصادية
واالجتامعية توطئة لتفجري ثورة داخلية يمكنها أن تُسقط
النظام احلاكم يف طهران ،وفق ًا لرهانات اجلناح املتشدد يف
اإلدارة األمريكية الذي يتبنى هذا اخليار .لكن لو تصدت
أوروبا هلذه السياسة األمريكية بدافع من تباعد املصالح
األوروبية -األمريكية ،ودعمت املوقف اإليراين ،ربام يتعثر
هذا املسعى األمريكي لفرض خيار إسقاط النظام ،وأن تعود
واشنطن إىل العقل والتوافق مع أوروبا بالعمل عىل اتفاق
جديد مع إيران حول برناجمها النووي حيقق مصالح كل
األطراف.
االجتامع األخري الذي ُعقد يف فيينا بني إيران وجمموعة
الدول اخلمس املوقعة عىل االتفاق النووي (روسيا والصني
وأملانيا وبريطانيا وفرنسا) ،والبيان الصادر عنه والذي قرأته
فيديريكا موجرييني مسئولة السياسة اخلارجية باالحتاد
األورويب حسم هذا األمر ،فالبيان ضمن إليران حقها يف
تصدير النفط ،وقرر محاية الرشكات األوروبية املتعاملة
مع إيران من العقوبات األمريكية .وقد تضمن هذا البيان
 11هدف ًا أبرزها تأمني حق إيران يف مواصلة تصدير النفط
والغاز ،وإبقاء قنوات مالية فاعلة مع إيران واستمرار التبادل
معها بحر ًا وبر ًا وجو ًا ،وتطوير تغطية االئتامن عند التصدير،
وتشجيع االستثامرات اجلديدة يف إيران.

عقب هذا االجتامع أعلن حممد جواد ظريف وزير اخلارجية
اإليراين أن الدول اخلمس تعهدت بتمكني إيران من تصدير
نفطها وقال« :ملست وجود إرادة سياسية الجتامع فيينا
للتصدي للسياسة األمريكية ومقاومتها» ،لكنه أضاف أنه
«جيب تنفيذ كل االلتزامات التي تم التعهد هبا يف هذا االجتامع
قبل مهلة  6أغسطس (التي ستطبق فيها واشنطن عقوباهتا
عىل إيران) ،وعندها سيعود األمر للقيادة اإليرانية لتقرر هل
عليها البقاء يف االتفاق النووي أم ال» .وزير اخلارجية الفرنيس
جان إيف لودريان عرب عن املوقف األورويب «الوسطي» بني
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طهران وواشنطن وقال« :عىل إيران التوقف عن التهديد
بخرق التزاماهتا بموجب االتفاق» .وزاد« :نحاول وضع
احلزمة االقتصادية األوروبية (حزمة الوعود والتعويضات)
قبل فرض العقوبات األمريكية املقررة يف نوفمرب (منع تصدير
النفط اإليراين) أما بالنسبة لعقوبات السادس من أغسطس
فإن الوقت يبدو ضيق ًا ،لكننا سنحاول إنجاز األمر بحلول
نوفمرب».
هبذا املعنى يمكن القول أن األوروبيني مازالوا يف منتصف
الطريق بني احلليف األمريكي وإيران ،وأهنم مع متكني إيران
من تصدير نفطها وتعويضها عن االنسحاب األمريكي من
االتفاق النووي وهم أيض ًا مع منع إيران من االنسحاب من
هذا االتفاق  ،أي أهنم مع استمرار االتفاق النووي بني إيران
وبني الدول اخلمس األخرى املوقعة عليه رغم االنسحاب
األمريكي وأهنم سيحاولون تقديم ما يقنع إيران باالستمرار
يف االتفاق وعدم االنسحاب منه.
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املوقف الصيني يبدو خمتلف ًا ،فالصني واهلند عىل رأس
الدول املستوردة للنفط والغاز اإليرانيني ،وقد جتد نفسها
اآلن يف صدام مبارش مع الواليات املتحدة بعد قرار الرئيس
األمريكي بفرض الرسوم اجلمركية عىل واردات أمريكية من
الصني تقدر بـ  34مليار دوالر ،األمر الذي دفع الصني هي
األخرى إىل معاملة واشنطن باملثل.
هذا املستوى من صدام املصالح بني الصني والواليات
املتحدة يصب يف مصلحة إيران كام هو حال االحتاد األورويب،
ومن ثم فلنا أن نتوقع موقف ًا أوروبي ًا – صيني ًا داع ًام للموقف
اإليراين يف مواجهة العقوبات األمريكية.

3-3خمرجات قمة هلسنكي بني بوتني وترامب

تواجه العالقات اإليرانية – الروسية مرحلة تشكيك يف
النوايا من جراء خالفات أخذت تفرض نفسها بني موسكو
وواشنطن يف ملفني رئيسيني األول ملف الوجود اإليراين
يف سوريا ،والثاين ملف زيادة إنتاج النفط الرويس الذي
تعتربه طهران بمثابة «صفقة» ضد مصالح إيران يف حال
تورط روسيا يف زيادة إنتاجها من النفط ،ألن هذه الزيادة
سوف تفقد إيران ورقة ضغط مهمة هي خطر «ارتفاع أسعار
النفط» إذا ما تعرضت إيران إىل عقوبات تفرض تصدير

نفطها .هذا التشكك اإليراين يزداد حساسية اآلن يف ظل
قمة بوتني -ترامب يف هلسنكي ( .)2018/7/16ففي
حالة حدوث توافق بني الزعيمني عىل موقف من إيران سواء
بالنسبة للوجود اإليراين يف سوريا ،أو جممل امللف السوري
بام يتمشى مع املطالب اإلرسائيلية ،أو بالنسبة للعقوبات
األمريكية التي ستفرض عىل إيران ،فإن اخلطر سوف يتفاقم
عىل إيران ،والعكس هو الصحيح فاخلالف بني الزعيمني
سيكون يف مصلحة إيران ،لذلك يراقب اإليرانيون هذه القمة
باهتامم شديد.
4-4قدرة النظام اإليراين عىل الصمود أمام خطر إسقاطه من
الداخل

تؤكد مشاركة شخصيات أمريكية مقربة من الرئيس
األمريكي دونالد ترامب يف مؤمتر املعارضة اإليرانية
باخلارج الذي نظمته حركة «جماهدي خلق» يف باريس
( )2018/6/30الذي أضحى سنوي ًا ،أن النوايا األمريكية
إلسقاط النظام اإليراين من الداخل باتت مؤكدة .مشاركة
كل من رودي جولياين ونيوت جينجريتش املشار إليها يف
هذا املؤمتر وما صدر عنهام من ترصحيات متشددة ضد النظام
اإليراين ،تؤكد جدية التوجه األمريكي بالتعاون مع املعارضة
اخلارجية اإليراين إلسقاط النظام ،وإذا كان ما صدر عن مريم
رجوي زعيمة «جماهدي خلق» من دعوات إلسقاط النظام
أو بأن الشعب بدأ يثور إلسقاط الديكتاتورية وأن الثورة
باتت عىل األبواب ،يف خطاهبا االفتتاحي ملؤمتر باريس قد
يبدو «هزلي ًا» اآلن ،إال أنه قد يتحول إىل واقع إذا مل يستطع
النظام إجياد الوسائل الكفيلة ملعاجلة األزمات االقتصادية
وتردي األوضاع املعيشية وحماربة الفساد ،وإذا مل يستطع
حتقيق التوافق واالنسجام والتوحد الوطني حول أولويات
عليا حلامية إيران والنهوض هبا ،وإذا مل تستطع إيران معاجلة
أزماهتا مع جوارها اإلقليمي.

إيران أمام اختبار صعب ودقيق واجلبهة اإليرانية الداخلية
هي مفصل السقوط أو النهوض وهي مرتكز التحدي احلقيقي
ملواجهة كل أشكال االخرتاقات اخلارجية.

هذه املحددات األربعة تؤكد أن إيران يف موقف شديد
الصعوبة ،وأن التحديات تتفاقم ،وأن هذا هو أوان املراجعة
واملحاسبة لسياسات الداخل وعالقات اخلارج.

