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التصعيد بين إيران والواليات المتحدة :األسباب والمآالت
حسن أحمديان
مقدمة
ـتمرت بکثافــة غيــر معهــودة بيــن واشــنطن وطهــرانَّ ،
وقــع الجانبــان
بعــد مفاوضـ ٍ
ـات بــدأت خلــف الســتار واسـ َّ
ضمــت باقــي أعضــاء مجلــس األمــن وألمانيــا واالتحــاد األوروبــي .وجــری تمتيــن االتفــاق النــووي
اتفاقيــة َّ
1
جــزءا مــن القانــون الدولــي  .إال أن ذلــک لــم يمنــع
بقــرار مــن مجلــس األمــن (القــرار  )2231فأصبــح
قانونيــا
ً
ًّ
ٍ
شــرطا
إدارة الرئيــس ترمــب مــن الخــروج علــی االتفــاق وإعــادة فــرض العقوبــات علــی إيــران وإعالنهــا 12
ً
إلنهائهــا .وبذلــک عــادت العالقــة اإليرانيــة األمريکيــة إلــی مربــع األزمــة بعــد ســنتين مــن توقيــع االتفــاق النــووي.
ورغــم محوريتــه فــي تصاعــد األزمــة ،فــا يمکــن اختصــار أســباب التصعيــد فــي ذلــک االتفــاق .فثمــة خالفــات
داخليــة فــي الواليــات المتحــدة وصــراع بيــن المحــاور اإلقليميــة فــي الشــرق األوســط أ َّثــرا بشــکل أو بآخــر فــي
التصعيــد الحالــي بيــن البلديــن .نناقــش فــي هــذه الورقــة أســباب التصعيــد بيــن واشــنطن وطهــران والقــوى
المؤثــرة فيــه علــی المســتويين اإلقليمــي والدولــي ،و ُنتــم الورقــة باستشــراف التوقعــات المســتقبلية للتصعيــد
الحالــي.
أسباب العودة للتصعيد
ـدوءا کالــذي تلــی االتفــاق النــووي
لــم تشــهد العالقــات اإليرانيــة األمريکيــة منــذ الثــورة اإلســامية عــام  1979هـ ً
عمــر طويـ ًـا ،ولــم تکــن العــودة للعــداء بســبب االتفاق النــووي وتراجع واشــنطن
عــام  .2015إال أن تلــک الفتــرة لــم ُت َّ
عــن تعهداتهــا فقــط ،بــل جــاءت نتيجــة مجموعــة مــن األســباب ِّ
نلخــص أهمهــا کالتالــي:
تراجــع أمريکــي عــن االلتــزام باالتفــاق النــووي :رغــم کونــه أحــد األســباب فقــط ،فــإن انقــاب واشــنطن علــی
االتفــاق النــووي يُ عتبــر الســبب الرئيــس فــي عــودة العــداء بيــن الجانبين وتصاعــده .فقد رکَّــزت معظم النقاشــات
کمحــور فــي العــداء المتصاعــد .وتمحــور النقــاش
فــي طهــران وواشــنطن وخارجهمــا علــی االتفــاق النــووي
ٍ
فــي إدارة ترمــب علــی ثالثــة أجــزاء مــن االتفــاق ،وأتــت بنــود غــروب الشــمس ( ،)sunset provisionsالتــي
کليــا” ،فــي المقدمــة .2حيــث تقــول اإلدارة األمريکيــة بضــرورة تأبيــد
اعتبرهــا الرئيــس ترمــب “غيــر مقبولــة ًّ
وثانيــا :تدعــو واشــنطن
هــذه البنــود لمنــع حرکــة طهــران فــي اتجــاه إنتــاج القنبلــة الذريــة بعــد انتهــاء مفعولهــا.
ً
إلــی توســيع االتفــاق ليشــمل برنامــج إيــران للصواريــخ البالســتية ،وأن ُتمنــع إيــران مــن إنتــاج هــذه الصواريــخ
وتطويرهــا واختبارهــا؛ لتشــکيلها تهديــدً ا علــی مصالــح واشــنطن فــي المنطقــة .وثالثً ــا :تقــول واشــنطن بضــرورة
لجــم االتفــاق لسياســة إيــران اإلقليميــة والحــد مــن نفوذهــا وتأثيرهــا اإلقليمييــن .وقــد ُطرحــت هــذه األمــور
ـروط أخــری مــن ِقبــل اإلدارة األمريكيــة فــي  12بنــدً ا ،وعلــی طهــران القبــول بهــا والتفــاوض
باإلضافــة إلــى شـ ٍ
3
التنصــل منهــا .
عليهــا أو مواجهــة عواقــب
ُّ
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أهــداف التصعيــد األمريکــي :ثمــة نقــاش داخلــي فــي إيــران حــول أهــداف إدارة ترمــب مــن االنســحاب والتصعيــد ضــد إيــران.
ـرات ُترضــي
إذ تــری مجموعــة  -يمکــن اعتبارهــا األقليــة  -أن الهــدف هــو اإلتيــان باتفــاق ٍ علــی شــاکلة االتفــاق النــووي بتغييـ ٍ
قياســا بأوبامــا .ولذلــک فهــي تفتــح إمکانيـ ً
ـة للتفــاوض مــع
شــغف الرئيــس ترمــب فــي إظهــار جدارتــه التفاوضيــة وأفضليتــه
ً
ترمــب إن تراجــع عــن خطابــه االســتعالئي المســتفز أمــام إيــران .هــذا بينمــا تــری المجموعــة األوســع أن الهــدف هــو إحـ ُ
ـداث
ـر عميــق فــي إيــران يُ دخلهــا تحــت الســلطة األمريکيــة .بعبــارة أخــری ،تهــدف إدارة ترمــب إلــی ســلب اســتقالل إيــران.
تغييـ ٍ
وتنقســم هــذه المجموعــة إلــی قســمين :فمنهــم مــن يقــول إن رؤيــة ترمــب هــي تغييــر ســلوک إيــران فــي اإلقليــم والداخــل
کهــدف رئيــس ،ومنهــم مــن يــری أن الهــدف النهائــي هــو تغييــر النظــام حتــی لــو ُطــرح تغييــر الســلوک ً
أول .وأمــام هــذا الهــدف
ـي تليــه تراجعــات أخــری .وأمــام الرفــض اإليرانــي
تــری النُّخــب اإليرانيــة ُسـ ًّـما فــي التفــاوض الــذي سـ ُـيبنی علــی تراجــعٍ إيرانـ ٍّ
يــزداد الضغــط األمريکــي.
ثمة نقاش داخلي في إيران حول أهداف إدارة ترمب نقــاش للمقاومــة والصمــود فــي إيــران :مــع انقــاب ترمــب ،بــرز نقاش
أمريکيــا وأمثــل الطــرق للتعاطــي معــه،
من االنسحاب والتصعيد ضد إيران .إذ تری مجموعة  -فــي طهــران حــول المســتجد
ًّ
يمکن اعتبارها األقلية  -أن الهدف هو اإلتيان باتفاق علی وســرعان مــا َّ
إيرانيــا ،وبرز شــبه إجماع
تقلــص إلــی الممکــن والمقــدور
ًّ
ٍ
بتغييرات ُترضي شغف الرئيس نخبــوي حــول ضــرورة عــدم اســترضاء واشــنطن .ولذلــک تحــول
شاکلة االتفاق النووي
ٍ
قياسا
ترمب في إظهار جدارته التفاوضية وأفضليته
ـاش حــول الطريقــة األنجــع واألقــل خطـ ًـرا
ً
النقــاش الداخلــي إلــی نقـ ٍ
ً
إن
ترمب
مع
إمکانية للتفاوض
بأوباما .ولذلک فهي تفتح
لمناکفــة واشــنطن .وجــری الــردُّ علــی حجــج واشــنطن .فبالنســبة إلــى
تراجع عن خطابه االستعالئي المستفز أمام إيران
بنــود غــروب الشــمس ،قيــل إن االتفــاق رکَّــز علــی طمأنــة المجتمــع
الدولــي حــول برنامــج إيــران النــووي ،ومــع اســتمرار الرقابــة الصلبــة
للمنظمــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ( )IAEAالتــي ســتدوم بعــد انتهــاء مفعــول تلــک البنــود ،يضمــن المجتمــع الدولــي عــدم إنتــاج
ـاش حــول الموضــوع باعتبــاره
أي نقـ ٍ
إيــران ً
رأســا نوويًّ ــا .أمــا بالنســبة إلــى برنامجهــا للصواريــخ البالســتية ،فترفــض طهــران َّ
يدخــل ضمــن نطــاق أمنهــا القومــي .کمــا يُ طــرح فــي النقاشــات فــي طهــران أن ذلــک يدخــل ضمــن الحــدّ مــن انتشــار األســلحة
إقليميــا .وکذلــک الحــال بالنســبة إلــى سياســتها اإلقليميــة ،فهــي تبحــث
التقليديــة ،ولكنــه ال يمکــن أن يكــون جديـ ًـا دون طرحــه
ًّ
عــن حلــول ٍ ألزمــات الشــرق األوســط علــی أن ال يأتــي ذلــک علــی الــدور اإليرانــي واســتثنائه فــي المنطقــة بالتالــي .وبشــکل
المرجــح عــدم تراجــع طهــران عــن قوتيهــا الصاروخيــة والردعيــة فــي اإلقليــم ،فـــ”ال يوجــد إيرانــي غيــور وفاهــم
عــام ،فمــن
َّ
4
يفــاوض اآلخــر علــی نقــاط قوتــه ومصادرهــا” حســب المرشــد األعلــی  .إن الرفــض اإليرانــي للتفــاوض يعــود إلــى ســببين
رئيســين؛ األول :تهميــش خــرق ترمــب لالتفــاق للثقــة الضئيلــة المولــودة فــي حقبــة بــاراک أوبامــا ،والثانــي :التراجعــات الجديــدة
ـاما ،وهــي لــن تستســلم حتــی لــو ُقصفــت
أي مفاوضــات مــع واشــنطن ،إذ تعتبرهــا طهــران استسـ ً
المتوقعــة مــن إيــران فــي ِّ
حســب الرئيــس روحانــي.5
دفــع الجبهــة المعاديــة لطهــران للمواجهــة :بينمــا تســعی طهــران إلــى ردع
ِّ
للحد من
بينما تسعی طهران إلى ردع واشنطن
احتماالت الحرب ،وإذ يبدو حراک الرئيس ترمب واشــنطن للحـ ِّ
ـد مــن احتمــاالت الحــرب ،وإذ يبــدو حــراک الرئيــس ترمــب
مبنيــا علــی نظريــة الرجــل المجنــون ( )mad manللضغــط ال الحــرب،
مبنيا علی نظرية الرجل المجنون ()mad man
ًّ
ًّ
للضغط ال الحرب ،فإن الجبهة المعادية لطهران في فــإن الجبهــة المعاديــة لطهــران فــي اإلقليــم تدفــع نحــو المواجهــة بيــن
ـم إســرائيل والســعودية
اإلقليم تدفع نحو المواجهة بين واشنطن وطهران واشــنطن وطهــران .إذ تــری هــذه الجبهــة ،التــي تضـ ُّ
ً
فرصــة لتقليــص الفــارق فــي النقــاط
واإلمــارات ،فــي الرئيــس ترمــب
التــي حققتهــا طهــران فــي الســنوات الماضيــة ،والتــي ُترجمــت نفـ ً
متراميــا وتأثيـ ًـرا متصاعــدً ا علــی طــول الشــرق األوســط
ـوذا
ً
وعرضــه .ورغــم إدراکهــا عــزوف الطرفيــن عــن الحــرب ،فــإن هــذه الــدول تشـ ِّ
ـجع اســتهداف واشــنطن لطهــران  -وإن بشــکل
محــدود  -لدفعهــا لالنکفــاء للداخــل .وتظهــر تحــرکات أعــداء إيــران مــن خــال اســتهداف القــوات اإليرانيــة فــي ســوريا لدفعهــا
ـرد ومحاولــة إظهــار “التهديــد اإليرانــي” کخطــر يهـ ِّ
للـ ِّ
ـدد المصالــح األمريکيــة فــي اليمــن والعــراق ومناطــق أخــری .فالضغــط
ِّ
يمثــل لعبـ ً
علــی طهــران ِّ
ـة إيجابيــة  -خاصــة للريــاض وأبوظبــي .فاســتهداف طهــران يقلــص نفوذهــا اإلقليمــي  -أو هکــذا تأمــل
هــذه الــدول .وبتزايــد الضغــط مــن خــال العقوبــات ،تنکفــئ طهــران للداخــل أکثــر مــن ترکيزهــا علــی اإلقليــم .وفــي کلتــا
الحالتيــن ســيزداد مدخــول الدولتيــن ونصيبهمــا مــن ســوق الطاقــة العالمــي فــي غيــاب النفــط والغــاز اإليرانييــن  -أو هکــذا
هــي حســابات تلــک الــدول.
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دائرة التصعيد المستمر
تصعــد واشــنطن مــن وطــأة عقوباتهــا ونبــرة عدائهــا لطهــران ،مهـ ِّ
ِّ
بينمــا
ـدد ًة إياهــا تــار ًة ومــاد ًة يَ ــدَ التفــاوض تــار ًة أخــری؛ تــردُّ
طهــران وبندّ يــة علــی هــذه السياســة ،ويقــول ساســتها بضــرورة التصـ ِّ
ـدي لألحاديــة األمريکيــة .وتخلــق دائــرة الفعــل ورد الفعــل
هــذه معضلـ َ
ـراءات لصـ ِّ
ـده وتحييــده ،وتأتــي هــذه
ـة أمــن؛ إذ يعتبــر کل مــن الطرفيــن تحـ ُّـرک الطــرف اآلخــر تهديــدً ا فيقــوم بإجـ
ٍ
ً
ـد للطــرف األول الــذي يقــوم بــدوره بالـ ِّ
ـرد عليــه .فقــد اعتبــرت طهــران مثــا إدخــال واشــنطن قطعً ــا بحريــة
اإلجــراءات کتهديـ ٍ
وتحسـ ًبا ألســوأ الســيناريوهات ،واعتبــرت واشــنطن
إلــی المنطقــة تهديــدً ا أدی إلــی اتخاذهــا إجــراءات اســتعدادً ا ألي مواجهــة
ُّ
6
ـراءات للتصـ ِّ
ـدي للتهديــد  -کســحب دبلوماســييها مــن بغــداد .
ـرات وبــدأت بإجـ
ٍ
هــذه اإلجــراءات تهديــدً ا فقامــت بإطــاق تحذيـ ٍ
وقــد تصاعــدت معضلــة األمــن فــي اآلونــة األخيــرة ،وهــو مــا قـ َّـرب الجانبيــن إلــی الصــدام المباشــر.
ـباب التصعيــد آنفــة الذکــر معضلـ َ
ـة األمــن ،فــإن الحســابات الداخليــة تأتــي لتُ عمِّ ــق تلــک األســباب .وللحســابات
وبينمــا ِّ
توســع أسـ ُ
ٌ
خالفات
الحزبيــة فــي واشــنطن تأثيــر واضــح فــي التصعيــد ضــد طهــران .فقــد طفــت علــی الســطح منــذ توقيــع االتفــاق النــووي
حزبيــة حالــت دون تأييــد الکونغــرس ذي األغلبيــة الجمهوريــة لذلــک االتفــاق .وانتُ خــب الرئيــس ترمــب ببرنامــجٍ ُوضــع لنســف
إنجــازات ســلفه الرئيــس أوبامــا ،وهــو مــا أدی إلــی نقــض واشــنطن التزاماتهــا فــي االتفــاق النــووي .ومــن ُصــور الخالفــات
ـان أغلــب المرشــحين الديمقراطييــن للرئاســة فــي الواليــات المتحــدة عزمهــم العــودة لالتفــاق النــووي.7
الحزبيــة األحــدث إعـ ُ
ـزءا مــن المنافســات الحزبيــة الداخليــة فــي الواليــات المتحــدة بيــن رئيــس
ويعنــي ذلــک أن إيــران واالتفــاق النــووي باتــا جـ ً
وإدارة جمهوريــة تقــول بالضغــط علــی طهــران حتــی دخولهــا بيــت الطاعــة األمريکــي ،وبيــن الحــزب الديمقراطــي القائــل بــأن
االتفــاق النــووي کان إنجــا ًزا يجــب الحفــاظ عليــه .ومــن إســقاطات ذلــک الخــاف ترکيــز البيــت األبيــض علــی الضغــط علــی
ـاوض يُ ظهــر “نجاعــة” سياســة ترمــب.
طهــران بشــکل أکبــر لجرِّ هــا إلــى تفـ ٍ
کمتغيــر
أمــا فــي طهــران ،فيمکــن طــرح اقتــراب االســتحقاق الرئاســي
ِّ
جزءا من
ويعني ذلک أن إيران واالتفاق النووي باتا
ً
ً
اتفاقــا لــم يلتــزم
ـد إلدارة الرئيــس روحانــي لتوقيعــه
مؤثــر .فبيــن منتقـ ٍ
المنافسات الحزبية الداخلية في الواليات المتحدة
ِّ
مؤيــد لــه
الموقعــة عــدا طهــران ،وبيــن
أي مــن األطــراف
ٍ
بين رئيس وإدارة جمهورية تقول بالضغط علی طهران بتطبيقــه ٌّ
قائــل بــأن االتفــاق أخــرج إيــران مــن طائلــة البنــد الســابع؛ تحــاول إدارة
حتی دخولها بيت الطاعة األمريکي ،وبين الحزب
ً
إنجازا
الديمقراطي القائل بأن االتفاق النووي کان
التمســک باإلجمــاع الداخلــي الرافــض للتفــاوض مــع ترمــب
روحانــي
ُّ
يجب الحفاظ عليه .ومن إسقاطات ذلک الخالف ترکيز تحــت التهديــد .وترمــي اإلدارة الموصوفــة باالعتــدال واإلصــاح إلــی
البيت األبيض علی الضغط علی طهران بشکل أکبر
إظهــار قوتهــا أمــام «العــدو» کمــا أظهــرت جدارتهــا التفاوضيــة سـ ً
ـابقا،
ِّ
تفاوض يُ ظهر «نجاعة» سياسة ترمب
لجرها إلى
ٍ
للرقــي بحظــوظ تيارهــا فــي االنتخابــات القادمــة .هــذا بينمــا تترکَّــز
االنتقــادات لهــا علــی ضعــف إرادتهــا فــي مواجهــة واشــنطن .لذلــک
وفــي خضـ ِّ
المرجــح أن يُ ســتخدم الطريــق المســدود أمــام برنامــج حکومــة
ـم النقــاش المنــاوئ لواشــنطن فــي طهــران ،فمــن
َّ
ـط لضــرب برنامــج تيارهــا فــي االســتحقاقات القادمــة.
روحانــي “التعامــل الب َّنــاء” مــع المجتمــع الدولــي کورقــة انتقـ ٍ
ـاد وضغـ ٍ
ويــؤدي ذلــک إلــی ترکيــز حکومــة روحانــي علــی التعاطــي بندّ يــة مــع واشــنطن إلثبــات جدواهــا فــي الحکــم بعيــن الناخــب
اإليرانــي.
الموقف الدولي واإلقليمي
ً
ـکالية فــي إقنــاع العالــم بضــرورة وجــدوی مواجهتهــا لطهــران الملتزمــة
فــي ظـ ِّـل احتمــاالت التصعيــد ،تواجــه إدارة ترمــب إشـ
ـي ضدهــا
باالتفــاق النــووي .وبينمــا َّ
عولــت إدارة ترمــب علــی احتمــال خــروج إيــران مــن االتفــاق النــووي إلحــداث إجمــاع دولـ ٍّ
ْ
وإعــادة ملفهــا النــووي لمجلــس األمــن بغيــة إجبارهــا علــی التفــاوض َوفـ َ
ـق األجنــدة األمريکيــة ،فقــد مثَّ ــل اســتمرار طهــران فــي
االتفــاق النــووي عقبـ ً
ِّ
المتمثلــة فــي زيــادة الضغــط
ـة صعَّ بــت الخطــة األمريکيــة .وبذلــک انتقلــت واشــنطن إلــى الخطــة “بــاء”
علــی طهــران وحملهــا علــی الخــروج مــن االتفــاق مــن خــال خنقهــا اقتصاديًّ ــا  -وهــو مــا طرحــه الرئيــس ترمــب بالقــول بأننــا
ســنحارب إيــران اقتصاديًّ ــا ،8واعتبرتــه طهــران إرها ًبــا اقتصاديًّ ــا .9وقــد زادت العقوبــات غيــر المســبوقة علــی طهران مــن الضغط
علــی طهــران ،وأدت إلــى تســريع االتحــاد األوروبــي إجراءاتــه لفتــح ســاقية اإلنســتکس ( 10)Instexأمــام إغــاق واشــنطن نهــر
ويمثــل إعــان الرئيــس روحانــي االنســحاب المتــدرِّ ج مــن االتفــاق الورقـ َ
ِّ
االتفــاق النــووي علــی طهــران.
تغير المســار
ـة 11التــي قــد ِّ
الحالــي مــن الموقــف الدولــي إزاء التصعيــد األمريکــي ضــد طهــران .ويمکــن تلخيــص الموقــف الدولــي واإلقليمــي کالتالــي:
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دعــم دولــي لموقــف طهــران :التــزام طهــران باتفــاق ٍ خرقتــه إدارة
أحــادي أكســبها رصيــدا أخالقيــا ودعمــا دوليــا كبيريــن،
ٍّ
إن العقوبات االقتصادية والمالية تؤتي أ�کلها في ترامــب بشــكل ٍ
ِّ
تصعــد واشــنطن ضــد طهــران ،يحــاول المجتمــع الدولــي َثن َْيهــا
الضغط المتصاعد علی طهران .إذ وبشکل عام ،لم وبينمــا
ـات  -کاإلنســتکس األوروبــي  -أمــام تحرکهــا
يُ ترجم الموقف الدولي الداعم إليران أمام األحادية عــن التصعيــد ووضــع مط َّبـ ٍ
ِّ
األمريکية إلی مقاومة العقوبات الدولية إال بشکل ٍ األحــادي .وبينمــا ُتجمــع األطــراف الموقعــة علــی االتفــاق علــى دعمهــا
ُ
ـروط ببقــاء طهــران
محدود کما ذکر أعاله .ولذلک ال يعني التزام أوروبا لموقــف طهــران أمــام واشــنطن ،فــإن ذلــک الدعــم مشـ ٌ
ِّ
المتشدد شي ًئا
باالتفاق النووي ضد موقف واشنطن
دعمــا لموقف
فــي االتفــاق النــووي .و ُتعَ ــدُّ الصيــن وروســيا األقــرب واألکثر ً
بالنسبة إلى طهران کما ذکر المرشد األعلی
إيــران .فعــاوة علــی الدعــم السياســي أمــام الضغــط األمريکــي ،مــا زالــت
الدولتــان تقاومــان العقوبــات األمريکيــة مــن خــال عمليــات شــراء النفــط
(الصيــن) أو تبادلــه (روســيا) ومشــاريع اقتصاديــة أخــری .ورغــم ذلــک ،فــإن العقوبــات االقتصاديــة والماليــة تؤتــي أ�کلهــا فــي
الضغــط المتصاعــد علــی طهــران .إذ وبشــکل عــام ،لــم يُ ترجــم الموقــف الدولــي الداعــم إليــران أمــام األحاديــة األمريکيــة إلــی
مقاومــة العقوبــات الدوليــة إال بشــکل ٍ محــدود کمــا ُذکــر أعــاه .ولذلــک ال يعنــي التــزام أوروبــا باالتفــاق النــووي ضــد موقــف
واشــنطن المتشـ ِّ
ـدد شــيئًا بالنســبة إلــى طهــران کمــا ذکــر المرشــد األعلــی .12ولذلــک أعلــن الرئيــس روحانــي خطــوات طهــران
المتدرِّ جــة للخــروج مــن االلتــزام باالتفــاق النــووي.
انقســام إقليمــي حــول التصعيــد :علــی خــاف الموقــف الدولــي ،تمتــدُّ الخالفــات والمواجهــات فــي الملفــات اإلقليميــة
َ
الجبهــة الداعمــة -بــل
إلــی المواقــف مــن السياســة األمريکيــة الجديــدة .إذ تمثــل کل مــن إســرائيل والســعودية واإلمــارات
ـجعة -لموقــف واشــنطن التصعيــدي ضــد طهــران .هــذا بينمــا تقــف مجموعـ ٌ
ً
والمشـ ِّ
موقفــا منتقــدً ا للتصعيــد األمريکــي.
ـة أخــری
ً
ـم هــذه المجموعــة دول کترکيــا وقطــر واألردن ومصــر وغيرهــا ،عــاوة علــى عــدد مــن حــركات المقاومــة باإلقليــم .وتــری
وتضـ ُّ
هــذه المجموعــة فــي التصعيــد األمريکــي والضغــط المتصاعــد علــی طهــران أرضيـ ً
ـة لزيــادة التو ُّتــر وعــدم االســتقرار في الشــرق
ٌ
ـاوالت للوســاطة بغيــة التهدئــة بيــن واشــنطن وطهــران .لکــن وبشــکل عــام،
األوســط .وقــد ازدادت مــع التصعيــد الحــادث محـ
يمکــن القــول إن السياســة األمريکيــة تزيــد مــن حــدَّ ة أزمــات اإلقليــم واتســاعها مــن خــال تشــديد الخــاف بيــن محوريــه
الرئيســين ،وتأتــي بالتالــي بســلبياتها علــی االســتقرار اإلقليمــي.
أدوات الضغط والمقاومة
ِّ
وتمثــل
ضغــط ضــد طهــران.
أدوات
تســتخدم الواليــات المتحــدة قــو َة اقتصادهــا وســيطر َتها علــی النظــام المالــي العالمــي
ِ
ٍ
َّ
المفضلــة للضغــط علــی طهــران حســب الرئيــس ترمــب .ويتزايــد مــع التصعيــد الضغـ ُ
ـط األمريکــي
أدوات واشــنطن
العقوبــات
ِ
علــی المجتمــع الدولــي والــدول اإلقليميــة لالنضــواء تحــت سياســتها .ولــم يســلم مــن تلک الضغــوط حلفــاء الواليــات التقليديون
تذمـ ًـرا ،ويأتــي بانتقــادات غيــر مســبوقة مــن حيــث االتســاع واإلعــان .ولذلــک
ناهيــک عــن أصدقائهــا .ويس ـ ِّبب هــذا الضغــط ّ
تجــد اإلدارة األمريکيــة صعوبـ ً
جليــا فــي زيــارة
ـة فــي التفــاوض الجــاد حــول سياســتها مــع حلفائهــا التقليدييــن  -وهــو مــا ظهــر ًّ
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وزيــر الخارجيــة األمريکــي إلــی بروکســل  .ورغــم ذلــک ،تســتمر السياســة األمريکيــة األحاديــة؛ إذ يتحــدَّ ث الرئيــس األمريکــي
ـق أجنــدة إدارتــه بالتالــي .ويُ ِّ
عــن خــوض واشــنطن حر ًبــا اقتصاديــة ضــد طهــران لحملهــا علــی التراجــع والتفــاوض َو ْفـ َ
مثــل
الحشــد العســکري لدفــع طهــران للتراجــع عبــر تضخيــم صــورة الخطــر أدا ًة أخــری تــزداد مــع اتضــاح صعوبــة تراجــع طهــران
أمــام الضغــط االقتصــادي.
والمتغيــرات
وأمــام سياســة واشــنطن “الضغــط األقصــى” ( ،)maximum pressureتعــوِّ ل طهــران علــی مجموعــة مــن العناصــر
ِّ
دوليــا؛ إذ تأمــل طهــران أن تمکِّنهــا تلــک العزلــة مــن االلتفــاف علــی
مبنيــا علــی عزلــة السياســة األمريکيــة ًّ
للمقاومــة .ويأتــي أولهــا ًّ
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جــزء مــن العقوبــات ،خاصـ ً
ـة تلــک المرکّــزة علــی صادراتهــا النفطيــة  .وتراهــن طهــران ً
أيضــا علــی حلفائهــا وجاراتهــا کالعــراق
ُّ
التملــص مــن آثــار العقوبــات .کمــا ِّ
لتحمــل
إيرانيــا آخــر
تمثــل قــدرات طهــران االقتصاديــة الداخليــة رها ًنــا
وترکيــا مثـ ًـا فــي
ُّ
ًّ
أعبــاء العقوبــات المتصاعــدة .فقــد تحدَّ ثــت القيــادات اإليرانيــة مــن المرشــد األعلــی والرئيــس إلــی أدنــی ُسـ َّـلم الســلطة عــن
ضــرورة التصـ ِّ
ـدي للسياســة األمريکيــة بالتأکيــد علــی تلــک القــدرات .وثمــة نقــاش فــي الداخــل اإليرانــي يــدور حــول قــدرة
إيــران علــى المقاومــة االقتصاديــة بالتأکيــد علــی القــدرات الداخليــة .فيقــول البعــض بصعوبــة المهمــة بــل اســتحالتها؛ إذ إن
ـزء مهـ ٍّ
ـم مــن االقتصــاد اإليرانــي علــی الصــادرات النفطيــة والغازيــة يُ ِّ
صعــب تلــک المهمــة .لکــن وفــي المقابــل ،يــری
اعتمــادَ جـ ٍ
البعــض فــي العقوبــات فرصـ ً
ـة للخــروج  -وإن بصعوبــة کبيــرة  -مــن االعتمــاد علــی صــادرات الطاقــة.
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َّ
والمرجح
المتوقع
َّ
متغيــرات يجــب اإللمــام بها الستشــراف
بيــن الضغــط األمريکــي والمقاومــة اإليرانيــة والتصعيــد المتواصــل بينهمــاُ ،تطــرح عــدَّ ة
ِّ
المتغيــرات هــو إمکانيــة تراجــع طهــران أو
المســتقبل وطــرح الممکــن والمســت َبعد مــن ســيناريوهات مســتقبلية .أول هــذه
ِّ
تمســکها بموقفهــا المبدئــي فــي عــدم التفــاوض تحــت التهديــد .أمــا المتغيــر الثانــي فهــو جدّ يــة اإلدارة األمريکيــة فــي الذهــاب
ُّ
أمريکيــا .أضــف إلــی ذلــک
ـوب
ـ
بالمطل
ـول
ـ
القب
ـی
ـ
عل
ـران
ـ
طه
ـل
ـ
لحم
ـرب
ـ
الح
أو
ـة
ـ
الجوي
ـات
ـ
الضرب
ـا
ـ
ومنه
ـاالت
ـ
االحتم
ـد
ـ
أبع
ـی
إلـ
ًّ
المتغيــرات الوســيطة للتصعيــد أو التهدئــة بيــن الجانبيــن .وفــي مقدمتهــا يأتــي دور المحــور المعــادي لطهــران فــي المنطقــة .إذ
ِّ
يقــول الواقــع بدفــع ذلــک المحــور باتجــاه المواجهــة وترجيحــه اســتحالة إيــران إلــی دولــة غيــر مســتقرة ومنکفئــة للداخــل .فمــا
المتغيــر اآلخــر فهــو احتمــاالت
هــي حظوتــه لــدی إدارة ترمــب؟ ومــا الــذي قــد يأتــي بــه دفعهــا للمواجهــة بيــن الجانبيــن؟ أمــا
ِّ
تأثيــر حلفــاء طهــران وأصدقائهــا فــي سياســة حافــة الهاويــة الجاريــة بيــن طهــران وواشــنطن فــي الشــرق األوســط .فــأي
تصعيــد مــن ِقبلهــا قــد يــؤدي إلــى مواجهــة  -وإن كانــت محــدودة  -بيــن طهــران وواشــنطن .وفــي ِّ
المتغيــرات
ظــل هــذه
ِّ
الرئيســة والفرعيــة ،يمکــن الحديــث عــن ثالثــة ســيناريوهات رئيســة نردفهــا مــن األکثــر احتمـ ً
ـال إلــی أبعــده:
ـدوء تليــه مرحلــة أخــری مــن التصعيــد .وتزيــد واشــنطن
ـي وهـ ٍ
الســيناريو األول هــو اســتمرار الوضــع الحالــي بيــن تصعيــد مرحلـ ٍّ
فــي هــذا الســيناريو مــن عقوباتهــا علــی إيــران وضغطهــا علــی المجتمــع الدولــي للســير فــي رکبهــا ضــد طهــران ،ويســتمر المحور
المعــادي لطهــران فــي تشــجيعه التحـ ُّـرک ضــد طهــران .هــذا بينمــا ُتبــرز طهــران وحليفا ُتهــا عضال ِتهــا بيــن الفينــة واألخــرى بغيــة
ِّ
متقطــع .وتأمــل
ـتقرار يمتــدُّ إلــى ملفــات المنطقــة بشــکل
الــردع أمــام التهديــد المتنامــي .ويتَّ ســم هــذا الســيناريو بعــدم اسـ
ٍ
طهــران فــي هــذا الســيناريو أن يصــل مفعــول العقوبــات إلــی مــداه األخيــر ،حيــث تبــرز مؤشــرات تصدُّ عه لشــدة رکون واشــنطن
التنصــل الدولــي منــه بالتالــي .بينمــا تأمــل واشــنطن أن تــؤدي العقوبــات وزيادتهــا مــع عــدم اليقيــن العســکري إلــی
إليــه وزيــادة
ُّ
أمريکيــا .وغنــي عــن القــول أن هــذا
زعزعــة االســتقرار فــي الداخــل اإليرانــي ،وتجبــر نظامهــا بالتالــي علــی االنصيــاع للمطلــوب
ًّ
الســيناريو غيــر قابــل لالســتمرار طويـ ًـا ،لکنــه قــد يمتــدُّ لســنة أو ســنتين.
بين الضغط األمريکي والمقاومة اإليرانية والتصعيد أمــا الســيناريو الثانــي فهــو ازديــاد مســتوی التصعيــد بيــن الجانبيــن.
ً
احتمــال مــع اتضــاح عــدم إتيــان العقوبــات
متغيرات يجب اإللمام ويــزداد هــذا الســيناريو
المتواصل بينهماُ ،تطرح َّ
عدة
ِّ
بها الستشراف المستقبل وطرح الممکن والمست َبعد أ�کلهــا فــي تحريــک المجتمــع اإليرانــي ضــد نظامــه .إذ تنتقــل واشــنطن
المتغيرات هو إلــی جانــب الضغــط االقتصــادي إلــی إظهــار إمکانيــة العمــل العســکري
من سيناريوهات مستقبلية .أول هذه
ِّ
إمکانية تراجع طهران أو ُّ
تمسکها بموقفها المبدئي مــن خــال الحشــد المســتمر فــي الشــرق األوســط  -وآخــر مؤشــراتها
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الثاني
المتغير
أما
التهديد.
في عدم التفاوض تحت
موافقــة الرئيــس ترمــب علــى إرســال  1500جنــدي للمنطقــة  .وتزيــد
فهو ّ
جدية اإلدارة األمريکية في الذهاب إلی أبعد واشــنطن مــن عقوباتهــا علــی إيــران وضغطهــا علــی المجتمــع الدولــي
االحتماالت  -ومنها الضربات الجوية أو الحرب -
لعــزل إيــران وضــرب اقتصادهــا بفعاليــة أکبــر .هــذا بينمــا تدخــل إيــران
أمريکيا
لحمل طهران علی القبول بالمطلوب
ًّ
فــي مرحلــة جديــدة مــن إظهــار القــوة ( )power projectionبغيــة
الــردع علــی مســتوی التهديــد األمريکــي المتصاعــد .ويزيــد ذلــک مــن
المتغيــرات الفرعيــة کمحــرِّ ک رئيــس فــي الصــدام .فقــد
إيقــاع معضلــة أمــن ،ويُ قــرب الطرفيــن مــن الصــدام المباشــر .ويبــرز دور
ِّ
ـدام أکبــر يمتــدُّ إلــى
ـکري محــدود فــي أحــد ملفــات المنطقــة ،ينتهــي بصـ ٍ
ـي أو عسـ ٍّ
يقــوم حلفــاء ٍّ
أي مــن الطرفيــن بتحـ ُّـر ٍک أمنـ ٍّ
إيــران والواليــات المتحــدة بالتالــي .ويأمــل الجانبــان مــن سياســة حافــة الهاويــة هــذه أن يتراجــع اآلخــر مــن موقفــه أولً.
ً
تمســک إيــران بمبــدأ رفــض التفــاوض تحــت
أمــا الســيناريو الثالــث ،وهــو األقــل
احتمــال فــي الســنتين المقبلتيــن بســبب ُّ
ـاطات أو دونهــا .وقــد زاد
التهديــد وغيــاب المرونــة األمريکيــة ،فهــو انحــدار مســتوی التصعيــد والتو ُّتــر بيــن الجانبيــن عبــر وسـ
ٍ
تحـ ُّـرک ٍّ
کل مــن العــراق 16وعمــان 17للتهدئــة مــن المؤشــرات األوليــة لســيناريو كهــذا .وبينمــا يســتمر مفعــول العقوبــات األمريکيــة
ـات جديــدة علــی إيــران .وتســتمر طهــران فــي
فــي هــذا الســيناريو ،فــإن واشــنطن توقــف حراکهــا المســتمر فــي وضــع عقوبـ ٍ
ـکري ضــد واشــنطن
ـي أو عسـ ٍّ
سياســتها االقتصاديــة المبنيــة علــی االلتفــاف علــی العقوبــات ،وال تبحــث بالتالــي عــن رصيــد أمنـ ٍّ
بغيــة الــردع .ورغــم اســتمرار دأب أعــداء طهــران علــى توتيــر األجــواء ،تتمکَّــن ٌّ
کل مــن طهــران وواشــنطن مــن تفــادي التصعيــد.

5

التصعيد بين إيران والواليات المتحدة :األسباب والمآالت

ملخصالخبراء

خالصة
ُ
التمســک بمبــدأ عــدم التفــاوض تحــت الضغــط محــو ًرا تجمــع عليــه أطــراف النظــام
رغــم اســتمرار النقــاش فــي طهــران ،يبقــی
ُّ
18
ـم مضاعــف”  .وتغيــب مــن
حاليــا .وقــد ع َّبــر المرشــد األعلــی عــن هــذا الموقــف بالقــول إن المفاوضــات مــع إدارة ترمــب “سـ ٌّ
ً
ـب آخــر المرونــة األمريکيــة؛ إذ ال بديــل عــن سياســة “الضغــط األقصــی” کمــا يبــدو فــي خطــاب إدارة ترمــب :علــی إيــران
جانـ ٍ
ُ
لُأ
أن تتراجــع وتستســلم للمطالــب األمريکيــة .لذلــک فــإن التصعيــد يســتمر وتلــوح فــي ا فــق نــذر التصعيــد العســکري إن لــم
مرجــح فــي ظــل المقاومــة اإليرانيــة .وبينمــا يدفــع أعــداء
ـوة
يُ فـ ِ
أمريکيــا  -وهــو أمــر َّ
ـض الضغــط األقصــی إلــی النتيجــة المرجـ َّ
ًّ
إيــران اإلقليميــون باتجــاه المواجهــة ،فــإن المجتمــع الدولــي يبقــى مؤيــدً ا لموقــف طهــران علــی المســتوی السياســي مــا دامــت
األخيــرة ملتزمـ ً
حاليــا
أي مــن الطرفيــن للمواجهــة العســکرية
ـة باالتفــاق النــووي .وال تشــير المؤشــرات الموجــودة إلــی نــزوع ٍّ
ً
علــی األقــل .وبذلــک يبقــی الســيناريو األمثــل هــو اســتمرار الوضــع الحالــي مــع احتمــال تصاعــده فــي المرحلــة المقبلــة .فرغــم
دأب العبيــن إقليمييــن علــى التهدئــة ،فــإن احتمــاالت التصعيــد ال تــزال باقيـ ً
ـة فــي ظــل التو ُّتــر القائــم.
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عن املؤلف
حســان أحمديــان هــو أســتاذ مســاعد يف دراســات الــرق األوســط يف جامعــة طهـران وزميــل
مــا بعــد الدكتــوراه يف مركــز بيلفــر بجامعــة هارفــارد.
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