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مفاوضات قد تكون مخادعة أحيانًا لطهران
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التأثريات املتوقّعة للمفاوضات وأهداف الواليات املتحدة اإلسرتاتيجية
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مقدمة
يف أيار /مايو  2018قررت واشنطن االنسحاب من خطة العمل الشاملة املشرتكة الخاصة بالربنامج النووي
اإليراين  ،Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOAواستؤنفت العقوبات يف ترشين الثاين /نوفمرب
من العام نفسه .وتشهد األزمة اليوم تنامي عمليات نرش القوات العسكرية ،من خالل إرسال حاملة طائرات
وبطاريات صواريخ باتريوت مضادّة للصواريخ ،ونرش  1600جندي إضايف يف منطقة الخليج.
ن هذه األزمة تُع ّد جز ًءا من اإلسرتاتيجية األمريكية املستم ّرة تجاه إيران منذ عقود .وميكن القول إن خطة
غري أ ّ
لتبي لإليرانيني مدى حاجتهم إىل رفع العقوبات
العمل الشاملة املشرتكة تسعى ،من بني ما تسعى إليه،
ّ
جا الفتًا يف
وا يُذكر ما مل يندمج اندما ً
لحامية اقتصادهم؛ إذ مل يعد يف إمكان االقتصاد اإليراين أن يشهد من ًّ
االقتصاد العاملي .ومل ترغب إدارة الرئيس األمرييك السابق ،باراك أوباما ،يف تحويل هذا االتفاق إىل معاهدة
ما قانونيًا) ،فهو ،بحسب جون كريي،
(أو اتفاق تنفيذي ،يخضع يف كلتا الحالتني لتصديق الكونغرس ،ليُجعل التزا ً
وزير الخارجية يف عهد أوباما“ ،التزام سيايس مل يُوقّع”((( فحسب؛ إذ شدّد أوباما عىل أن هذا االتفاق إذا كان
م حكمٍ دينيًا استبداديًا [ ،]...معاديًا للواليات املتحدة
ال
يغي البتّة يف طبيعة النظام اإليراين الذي ال يزال “نظا َ
ّ
(((
وداعم لإلرهاب”  ،فإنه س َيحول ،مدّة عرش سنوات ،دون أن يضيف هذا النظام
ولإلرسائيليني ،ومعاديًا للسامية،
ً
أصل ،مبا يتيح له تقييد
ً
حا نوويًا إىل ترسانته ،يع ّزز به قوتَه ،وهي قوة غري متناظرة Puissance asymétrique
سال ً
الوصول األمرييك إىل الخليج  ،Anti-accèsأو يضع حدًّا له .وأعرب أوباما عن حذره وقلقه من أن يستفيد النظام
قائل« :أؤمن اآلن فعليًا بأن اإليرانيني معنيون
ً
اإليراين من رفع العقوبات يف عمليّاته التي تزعزع االستقرار،
مبحاولة العمل يف مستويات موازية؛ بغية الحصول عىل امتيازات الرشعية الدولية والتجارة ،وخفض العقوبات،
مرة يف جميع أنحاء املنطقة .لطاملا كان هذا منطهم ،وأعتقد
بينام ال يزالون يعملون ،من خالل وكالء ،بطرق مد ّ
(((
أن من املهم جدًّا أن نحرص عىل كشف ما يقومون به من خالل وكالئهم ،ومحاسبتهم» .
ن رفع جزء كبري من العقوبات (باستثناء العقوبات األساسية املتعلّقة بدعم اإلرهاب واالنتشار النووي) ،مدة
إ ّ

فرصا غري مسبوقة يف حقل التنمية؛ ففكّرت أكرب الرشكات الغربية ،مبا يف ذلك رشكة
ثالث سنوات ،أتاح لطهران
ً
بوينغ ،يف استثامر عرشات املليارات يف البنى التحتية والقطاعات األساسية يف إيران .ويف الوقت نفسه،
دفعت عملية مكافحة السلفية الجهادية العابرة للحدود الوطنية طهران إىل االعتقاد بأن التطبيع السيايس

ن نشاطها العسكري ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
مع واشنطن والغرب قد يصبح حقيقة .غري أ ّ

والشام «داعش» ع ّزز االتهامات األمريكية واإلقليمية ضدّها ،واملتمثّلة بتوسيع نفوذها الجيوسيايس ،وهو

ما أثبت يف النهاية الفرضي َ
ة اإلسرتاتيجية األمريكية التي تفيد أن إيران بلورت إسرتاتيجية تتعارض يف جوهرها
ن املبارزة األيديولوجية التي تح ّرض الشعوب عىل االنتفاض ضد
مع املصالح األمريكية .وبالفعل ،ترى واشنطن أ ّ

األنظمة القامئة و /أو مكافحة نفوذ /تدخّل الغرب ،إضافة إىل إمكانية التواطؤ مع روسيا والصني ،أو القوى

الصاعدة (مثل تركيا والهند وغريها) ،قد متثّل عوامل «تحول دون توفري مدخل لها» .ويف هذا املعنى ،من
غري الوارد أن ترى واشنطن إيران وقد تحولت إىل بلد نووي ،ال اليوم وال بعد عرش سنوات أو أكرث.

تكمن أداة اإلسرتاتيجية األمريكية ،األداة الوحيدة الفاعلة من دون شك ،يف فرض العقوبات .وكام أشار إليه
أوباما ،فال ميكن القضاء عىل قدرة إيران ،وقد اكتسبت املهارة ،عىل تطوير السالح النووي ،ولكن ميكن ثنيها
 * 1باحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية يف املركز الوطني للبحوث العلمية ،باريس.
** باحثة مختصة بالدراسات اإلسرتاتيجية يف مركز تحليل املخاطر الدولية واسترشافها ،باريس.
نقل عن ممثل الحزب الجمهوري ،يل زيلدين ،يف جلسة استامع أمام لجنة الشؤون الخارجية يف  13أيلول /سبتمرب .2018
ً
2 Thomas L. Friedman, “Obama Makes His Case on Iran Nuclear Deal,” The New York Times, 14/7/2015, accessed on 17/6/2019, at: https://nyti.ms/2F7uRqL
3 Ibid.
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عن وضعها موضع التنفيذ الفعيل« :اليوم ،يفضّ ل رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،ككثري من
النقاد ،أال يكون لدى اإليرانيني أي قدرة نووية ،لكن ذلك يعني ،يف الحقيقة ،القضاء عىل املعرفة داخل
ن معيار النجاح قائم عىل ما إذا
إيران .ومل تعد التكنولوجيا النووية معقدة اليوم ،ومن ثم ،فإن اعتبار أ ّ

ما القدرة عىل الحصول عىل أسلح ٍ
حا .ويبقى السؤال هنا :هل منلك
كانوا سيمتلكون يو ً
ة نووية ليس صحي ً

أنظمة التفتيش هذه ،والضامنات واإلجامع الدويل ،التي تستطيع ردع اإليرانيني عن الحصول عىل هذه

األسلحة؟ نحن حققنا ذلك»(((.

مفاوضات قد تكون مخادعة أحيانًا لطهران
طاملا شكّلت منطقة «الرشق األوسط الكبري» (مجموعة آسيا الوسطى ،والخليج ،والرشق األدىن) ،وال تزال،
مهم من جيوسرتاتيجية الواليات املتحدة .لقد أسهم حدثان رئيسان يف هذه املنطقة يف تثبيت
جز ًءا
ً
اإلسرتاتيجية األمريكية الهادفة إىل إبقاء قدرة الوصول إليها ،أال وهام الثورة اإلسالمية يف إيران ،والغزو
حدة مك ّرسة للمنطقة (القيادة املركزية
السوفيايت ألفغانستان عام  .1979وقد أدّيا إىل إنشاء قيادة مو ّ
األمريكية) يف بداية الثامنينيات ،وإىل ترك بصمة لوجستية وعسكرية مستدامة تدريج ًيا ،مثل إنشاء
القواعد ،ونرش نظم االستخبارات واملراقبة واالستطالع ،Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, ISR
ونقل األسلحة والتعاون والتامرين املتك ّررة واالندماج (ضمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)،
ما ،ال يزال نفاذ الواليات املتحدة
وعمليات التشغيل يف ما بني هياكل القوة ،وغريها .وبعد مرور أربعني عا ً
ملموسا من حيث الوجود
ما
الح ّر إىل املنطقة عىل ما كان عليه .صحيح أن الواليات املتحدة أحرزت تق ّد ً
ً
وتهم اإلسرتاتيجية التي جرى إثبات مستواها (يف سورية) ،يف حني
والنفوذ ،إال أن الروس استعادوا ق ّ
ور اإليرانيون قدراتهم غري املتناظرة ،للتصدي للدخول األمرييك الطبيعي للمنطقة ،وال سيام يف
ط ّ
فضل عن
ً
مجال القوى «غري التقليدية» (العمليات الرسية للحرس الثوري اإليراين وحلفائهم اإلقليميني،
وة الصني عىل
القوة اإللكرتونية) ،والصواريخ املتوسطة والبعيدة املدى .وتجدر اإلشارة إىل تنامي ق ّ
جميع املستويات االقتصادية والجيوسياسية والعسكرية (وال سيام البحرية) ،وإمكانية ظهور تحالفات
موضوعية بني هذه الجهات الفاعلة الثالث ،ومع أطراف فاعلة محورية إقليمية ،مثل تركيا ،وباكستان،
ودول آسيا الوسطى.
ما إيران ما بعد عام  1979عن االنتامء إىل فئة «الدول املارقة» .صحيح أنها
ويف هذا السياق مل تتوقّف يو ً

وة إقليمية توسعية
بدت منهكة ،بعد أن وضعت الحرب اإليرانية  -العراقية أوزارها ،إال أنها تُع ّد اليوم ق ّ

ومزعزعة لالستقرار ،وعىل أبواب التسلّح النووي .ومنذ عام  1995فرضت الواليات املتحدة األمريكية

عقوبات اقتصادية متتالية ضد طهران (يف عام  1979فُرضت عقوبات لتحرير الرهائن يف السفارة األمريكية،
ويف عام  1984فُرض حظر عىل السالح) ،انطالقًا من ثالثة أسباب :دعم «اإلرهاب» (دعم حزب الله اللبناين
والتنظيمني الفلسطينيني :حامس والجهاد اإلسالمي) ،وانتشار الصواريخ الباليستية ،والربنامج النووي.

لقد كانت املفاوضات بني الدولتني غري رسمية ،إىل ح ٍّد ما ،رافقتها فرتات من االنفتاح ،وال سيّام خالل فرتة
ول جاءت بعد اعتداءات 11
حكم خامتي ،عندما خفّفت واشنطن العقوبات عىل نحو كبري .غري أ ّ
ن نقطة التح ّ
سبتمرب  2001عىل األرايض األمريكية؛ إذ اعتقدت طهران حينئذ أن يف إمكانها التق ّرب من واشنطن لرتفع
عنها العقوبات ،بحجة النضال املشرتك ضد اإلرهاب السلفي التكفريي ،وال سيام يف أفغانستان والعراق.
رش» ،فبدأت
لكن الواليات املتحدة األمريكية مل تستجب لذلك قط ،باعتبار أ ّ
ن إيران ال تزال جز ًءا من «محور ال ّ
4 Ibid.
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طهران باعتامد سياسة ثنائية من خالل التشدّد يف موقفها؛ إذ استأنفت برنامج تخصيب اليورانيوم الخاص بها
يف عام  ،2005مقابل تقديم يد العون يف مجال الجهد املبذول لتحقيق االستقرار يف العراق وأفغانستان.

وقد حافظت واشنطن خالل الفرتة  2014 - 2005عىل سياسة شبه منفتحة ،ما أتاح ،يف الواقع ،للمسؤولني

اإليرانيني النفاذ إىل السوق املالية األمريكية ،من خالل قنوات غري مبارشة؛ للحؤول دون اضطالع اإليرانيني
بدور سلبي يف النزاعات يف العراق وأفغانستان .غري أن عقوبات فُرضت ،يف عام  ،2014عىل نحو صارم،

وكبّدت أي طرف ثالث ينتهك القانون أش ّد العقوبات (سدّد مرصف  PNB Paribasالفرنيس غرامة قياسية ،بلغت

قيمتها  8.9مليارات دوالر أمرييك).

م يف متوز /يوليو  ،(((2015وفرض
إ ّ
ن الجانب االنتقايل البحت التفاق خطة العمل الشاملة املشرتكة ،الذي أُبر َ

تدابري لوقف تخصيب اليوارنيوم ،ولعمليات التفتيش التي يُفرتض أن تنتهي يف عامي  2025و«( 2030بنود

الغروب» الشهرية) ،يُع ّد مرحلة أخرى من هذه املفاوضات؛ إذ إنه يعلّق الربنامج النووي اإليراين لبعض

الوقت ،إضافة إىل الدور املزعزع لالستقرار الذي تضطلع به إيران يف بالد املرشق وأفغانستان ،ما يؤدي أيضً ا
إىل تعاون موضوعي ضد «داعش» ،والح ّد من التدخل يف املفاوضات مع طالبان .ومن الواضح أن اإليرانيني
ن رفع العقوبات قد تحقق،
ن هذا االتفاق كان يعني حدوث تغيري حقيقي يف الوضع اإلسرتاتيجي ،وأ ّ
اعتقدوا أ ّ

وأن إيران ستعود إىل موقفها الداعي إىل الحرب املشرتكة ضد التطرف السلفي الجهادي .ويف هذا الصدد
قال وزير الخارجية اإليراين ،جواد ظريف ،آنذاك« :يكمن التهديد املشرتك الذي نتع ّرض له اليوم يف تنامي

يتجسد التهديد الذي نواجهه يف رجال مق ّنعني يجتاحون مهد
خطر التط ّرف العنيف والوحشية املطلقة []...
ّ

ماسة إىل اعتامد مقاربات جديدة ملواجهة هذا التحدي .لطاملا كانت إيران يف طليعة
الحضارة .نحن بحاجة
ّ

ن املفاوضات اقرتبت من خواتيمها ،أي يف ما يتعلّق بضامن
ن واشنطن ال تعترب أ ّ
الحرب عىل التط ّرف»((( .غري أ ّ

عدم تسلّح إيران نوويًا ،والسيطرة عىل أدوات عملها التقليدية (مثل الصواريخ والطائرات من دون ط ّيار
املسلحة والسفن) ،وغري التقليدية (القوات شبه العسكرية واإللكرتونية) ،والعسكرية وغري العسكرية (التأثري
والتوسع الجيوسيايس)(((.
األيديولوجي
ّ

التأثريات املتوقّعة للمفاوضات وأهداف الواليات املتحدة اإلسرتاتيجية
منذ إعادة فرض نظام العقوبات الشامل ،يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2018تتّجه األطراف إىل التصعيد ،بهدف
مامرسة مزيد من الضغوط االقتصادية والسياسية ،وال س ّيام من خالل:
•تصنيف الحرس الثوري اإليراين منظمة إرهابية ،عىل نحو ما جرى يف نيسان /أبريل  ،2019وهو
وات حفظ األمن اإليرانية ،وتطبيق برنامج الصواريخ الباليستية،
املسؤول عن التأطري األيديولوجي لق ّ
والعمل ّيات الخارجية غري املتناظرة.
 5تحثّ خطة العمل الشاملة املشرتكة الخاصة بالربنامج النووي إيران عىل التخلّص من مخزونها من اليورانيوم املخصب عىل نحو معتدل ،وتخفيض  98يف املئة
من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب ،وأن تخفض إىل الثلثني عدد أجهزة الطرد املركزي للغاز ،مدة  10سنوات .وخالل الخمس عرشة سنة التي تيل توقيع
االتفاقية ،تتعهد إيران بتخصيب اليورانيوم الخاص بها إىل  3.67يف املئة فقط ،وتتعهد بعدم بناء محطات جديدة إلنتاج املياه الثقيلة .وقد حصل مفتشو الوكالة
الدولية للطاقة الذرية عىل إذن لدخول املواقع النووية اإليرانية.
6 Arjun Kharpal, “Iran And Major Powers Reach Nuclear Deal,” CNBC, 14/7/2015, accessed on 17/6/2019, at: https://cnb.cx/2WPsDS8
عقدت يف  5شباط /فرباير  ،2019تحدّث القائد األعىل للقيادة املركزية للقوات
 7خالل جلسة استامع ،أمام لجنة القوات املسلّحة يف مجلس الشيوخ األمرييكُ ،
قائل "إيران مارست نفوذها الخبيث يف جميع أنحاء املنطقة ،من خالل نشاطاتها املتزايدة،
ً
املسلحة األمريكية ،الجرنال فوتيل ،عن القوة العسكرية اإليرانية،
ن حربًا بالوكالة من خالل رعايتها للمنظامت املتطرفة العنيفة Violent Extremist
غري املهنية يف أغلب األحيان ،يف الخليج الفاريس ومضيق هرمز .وهي تش ّ
ودة بقوات عسكرية.
 ،Organizations, VEOsونرش األسلحة التقليدية املتطورة ،مبا يف ذلك الصواريخ الباليستية واألنظمة الجوية والبحرية املسلّحة غري املز ّ
وتعمل إيران يف منطقة املنافسة الرمادية ما دون منطقة النزاع املفتوح ،وتشن حمالت إعالمية غري مقيدة ،وحمالت إلكرتونية ضد خصومها ،وتسعى فعل ًيا للتأثري
يف آليات الحوكمة الفعالة ،أو إعاقتها ،ويف السياسات املحلية للعديد من جريانها اإلقليميني الذين ينعمون بالسيادة".
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•إنهاء اإلعفاءات املقدّمة لبعض الدول التي تستورد النفط من إيران ،عىل نحو ما جرى يف  22نيسان/
جددت ثالثة أشهر) مع اإلفصاح عن سياسة تهدف إىل «أن
أبريل ( 2019باستثناء تلك املعطاة للعراق ،و ُ
تصبح صادرات النفط اإليراين صف ًرا».
•فرض عقوبات إضافية ،عىل نحو ما جرى يف  8أيّار /مايو  ،2019إىل منظومة العقوبات املعمول بها منذ
عام  .1995والعقوبات اإلضافية ذات الصلة بصناعات املعادن الصلبة اإليرانية (الحديد والصلب والنحاس
واألملنيوم) ،وتشمل حظر استرياد هذه الصناعات واستثامرها واملساعدة يف نقلها وتطويرها .وال
تزال العقوبات ترتا ،إىل لحظة كتابة هذا التحليل؛ إذ أضافت الواليات املتحدة سلسلة جدية من العقوبات
إىل ترسانتها العقابية بحق إيران ،وهو ما يؤكد أن الخيار األمرييك ،إىل جانب الردع العسكري ،هو
العقوبات االقتصادية املوجعة جدًا لالقتصاد اإليراين ،وتسهم ،عىل املديني املتوسط والبعيد ،يف
تفكيك املجتمع اإليراين.
وعىل الرغم من أن اإليرانيني يشعرون بأن طبيعة العقوبات ،يف هذه املرة ،أشد وأقىس بكثري مام واجهته

طهران سابقًا ،وهو ما يحاولون تفاديه ،فإنهم أدركوا جيدًا أن املسألة ،بالنسبة إىل واشنطن ،هي إعادة

التفاوض عىل االتفاق النووي (واملسائل امللحقة ،وال سيام االنتشار النووي) .وهكذا ،أعلنوا عىل الفور

َ
ن
استئناف برنامج تخصيب اليورانيوم مبا يتجاوز نسبة  3.67يف املئة .وقد أفادت بعض التقارير الصحفية أ ّ

وات وسيطة ،د ّربتها قوات الحرس الثوري اإليراين
وكالة االستخبارات األمريكية أعربت عن قلقها من انتشار ق ّ
عبت الوكالة عن انزعاجها من بعض النشاطات البحرية اإليرانية يف منطقة
يف جميع أنحاء بالد املرشق ،كام ّ

الخليج .وقد أجمعت جميع التقارير الصادرة عن جهات رسمية وغري رسمية عىل «الفاعلية» الرسيعة لسياسة
الواليات املتحدة يف مامرسة «ضغوط قصوى» ،واعتامد «سياسة تصفري تصدير النفط» ،من حيث تداعياتها

و االقتصادي اإليراين (انهيار الريال ،وارتفاع نسبة التضخم .وقد بات
التي متثلت برتاجع رسيع يف معدالت من ّ
فضل عن حالة القلق
ً
النقص الذي يعانيه نظام الرضائب اإليراين غري قادر عىل تعويض غياب االستثامرات)،

املسيطرة عىل جبهة االحتجاج الداخيل .وتجدر اإلشارة إىل أن العقوبات تؤثر يف القطاعات الرئيسة ،وهي

املحروقات (أو الهيدروكربونات) ،والذهب ،والنحاس ،والحديد ،والصلب ،واألملنيوم ،والتمويل (الوصول إىل

فضل عن السيارات ،والنقل الجوي والبحري ،وبناء السفن،
ً
الدوالر والسوق الدولية ،وإصدار الديون السيادية)،
ومشغيل املوانئ.

د واالستقرار يف إيران ،تبدو الحاجة إىل استئناف املفاوضات عىل
ويف الوقت الذي يهدّد االنهيا ُر االقتصا َ
ن مدّة
خطة العمل الشاملة املشرتكة الخاصة بالربنامج النووي أم ًرا رضوريًا لواشنطن من جهتني :األوىل أ ّ
ن ما يتعلّق
من «بند الغروب» ،وهو بند انتهاء التخصيب بحلول عام  ،)2025والجهة األخرى أ ّ
االتفاق قصرية (تتض ّ
مبسألة النووي وانتشاره ودعم «اإلرهاب» ،مل يؤخذ يف االعتبار ،لذا من املتوقّع أن تقرتح الواليات املتحدة
األمريكية اتفاقًا ال يشمل بند الغروب ،وهو ما ّ
ما يف عملية فرض قيود دامئة عىل عملية
يدل عىل
امليض قد ً
ّ
التخصيب ،والتفتيش ،وإدراج مسألة الصواريخ الباليستية ،وفرض معايري معيّنة ،تتعلّق بدعم امليليشيات ونقل
فضل عن نرش القوات البحرية اإليرانية يف منطقة الخليج ،ويف مضيق باب املندب.
ً
األسلحة إليها،
التفاوض (الذي بدأ تقريبًا بإجراء اتصاالت من خالل دول إقليمية ودولية عدة):
ويرافق هذا
َ
وات التحالف (مبا فيها قوات
وات أمريكية يف منطقة الخليج (بحرية وبرية) ،ووحدات من ق ّ
•نرش ق ّ
وات كرديّة  -عربية) ،يف جميع أنحاء املنطقة الرشقية
وات سوريا الدميقراطية (ق ّ
أمريكية) ،إىل جانب ق ّ
ِ
(محاصين بذلك الطرق املؤدية إىل إيران
وات العراقية
من سورية ،وعىل الحدود ،إىل جانب الق ّ
والعراق وسورية ولبنان وإرسائيل).
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دبلومايس مع الفصائل العراقية الشيعية املسلحة ،ليك تتح ّرر من قبضة طهران ،واعتامد
•بذل جهد
ّ
سياسة تحفّز الحكومة العراقية عىل االمتناع عن استرياد الغاز اإليراين.
•تعزيز الدعم العسكري للجيش اللبناين (إلضعاف دور حزب الله).
•إنشاء «تحالف الرشق األوسط اإلسرتاتيجي» ،وهو مرشوع للتكامل اإلقليمي ،عىل الصعيد االقتصادي
«والطاقي» والسيايس واألمني ،يضم دول مجلس التعاون واألردن ومرص .ويتيح هذا املرشوع
التمويل الذايت ،عىل املستوى األمني ،ويفسح املجال أمام هذه الدول للتعاون يف ما بينها .عندئذ،
ميكن للواليات املتحدة أن تركز جهدها عىل التصدي للقدرات املناهضة لدخولها ،وتحدّي نفوذ روسيا
وة الفاعلة الناشئة).
والصني ،وإيران (الق ّ
•مرشوع التكامل االقتصادي آلسيا الوسطى وأفغانستان  ،CASAعىل مستوى الطاقة واألمن .ويحفّز
هذا املرشوع املستثمرين من خالل برنامج “طريق الحرير الجديدة” ،وبناء طرق العبور (ترانزيت) العابرة
فضل عن إنشاء بنى تحتية لنقل املحروقات والكهرباء.
ً
للمناطق،
نتيجة لذلك ،حدّدت وزارة الخارجية األمريكية التداعيات املتوقّعة للعقوبات ،وتضمن يف النهاية تحقيق
األهداف اإلسرتاتيجية ،وفقًا الثني عرش رشطًا ،إذ يجب عىل إيران(((:
كامل عن األبعاد العسكرية السابقة لربنامجها النووي،
ً
•أن تقدّم للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقري ًرا
وأن تتخىل تخليًا دامئًا ومؤكدًا عن هذا العمل نهائيًا.
•التوقف عن تخصيب اليورانيوم ،وألّ تسعى أبدًا إىل إعادة معالجة البلوتونيوم ،وهذا يشمل إقفال
مفاعل املياه الثقيلة.
•أن تتيح دخول الوكالة الدولية ،لتفتّش جميع املحطات النووية يف البالد.
•الح ّد من انتشار الصواريخ الباليستية ،ووقف أي عملية إلطالق أنظمة صواريخ تتمتّع بقدرة نووية ،وأال
تعمل عىل تطويرها.
ٍ
اتهامات كاذبة.
جة
•إطالق رساح كل األمريكيني وحاميل جنسيات دول حليفة ،ممن جرى توقيفهم بح ّ
•التوقف عن دعم املجموعات اإلرهابية يف منطقة الرشق األوسط ،مبا يف ذلك حزب الله اللبناين
والتنظيامن الفلسطينيان حامس والجهاد اإلسالمي.
•احرتام سيادة الحكومة العراقية ،والسامح بنزع سالح امليليشيات الشيعية وترسيحها ،وإعادة دمجها.
•إيقاف دعمها العسكري للميليشيات الحوثية ،لتسعى إىل تسوية سياسية يف اليمن.
واتها بالكامل من سورية.
•سحب جميع ق ّ
•إنهاء دعمها لطالبان واإلرهابيني اآلخرين ،يف أفغانستان واملنطقة ،والتوقف عن إيواء كبار قادة القاعدة.
•وضع ح ّد لدعم فيلق القدس يف الحرس الثوري لإلرهابيني ،والحلفاء الناشطني يف أنحاء العامل كافة.
•وضع ح ّد لتهديداتها لجريانها ،وهذا يشمل ،بالطبع ،تهديداتها بتدمري إرسائيل.
 8عرض قدّمته وكيلة وزارة الخارجية للشؤون االقتصادية ،السيدة مانيشا سينغ ،خالل جلسة استامع أمام لجنة الشؤون الخارجية يف الكونغرس ،يف  13أيلول/
سبتمرب .2018
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والقامئة تطول ،ولكنها تؤدي إىل تخيل طهران عن جزء كبري من سياستها الخارجية .وحتى إذا سلّمنا ببعض
املبالغات األمريكية يف الوصف ويف املطالب ،فحزب الله وحامس يُعدّان طرفني سياسيني فاعلني ورشعيني،
حتى يف نظر بعض املراقبني األمريكيني؛ فكيف ميكن اعتبار التهديدات الشفهية بتدمري دولة عىل أنها
تهديد حقيقي؟ (أمل يقم ترامب بتهديد إيران هكذا!) ،وهل حقًّا تؤوي إيران عنارص من تنظيم القاعدة؟

هل من خيارات عسكرية أمريكية؟
فضل عن تفعيلها للعقوبات والرشاكات
ً
قد تدفعنا هذه األمور إىل التساؤل عام إذا كانت الواليات املتحدة،
اإلقليمية ،تخطّط للقيام بعمليات عسكرية محدّدة ،تتجاوز انتشارها البحري والعمليات التي تش ّنها يف
سورية والعراق؛ ذلك أن خطط طوارئ توجد ،عىل األغلب ،للمرحلة التي تيل الخروج من اتفاق خطة العمل
الشاملة املشرتكة؛ فإيران توقّفت عن تخصيب اليورانيوم (وصدّرت ما يقارب  98يف املئة من مخزونها) ،وهذا
سيستغرقها ،عىل األقل ،سنة واحدة لتجديد مخزونها الذي تحتاجه لصناعة قنبلة .وخالل هذه السنة سيكون
لدى البنتاغون متّسع من الوقت للتخطيط للقيام بعملية محدّدة األهداف ،للح ّد من االنتشار ،وقد تشمل:
•حصا ًرا بحريًا ،وسيطرة مشدّدة عىل الحدود مع العراق؛ لتجنب أي تصدير للمحروقات (وغريها من املواد
الخاضعة للعقوبات) ،ونقل األسلحة.
•توجيه رضبات محدّدة تستهدف مواقع القيادة ،وبعض املواقع الحساسة (مواقع تطوير الصواريخ
ومنصاتها ومنظومة الطائرات من دون طيار).
ّ
ما إلكرتونيًا يعطل مراكز القيادة العسكرية ومراكز القرار ،وحتى مراكز اإلنتاج الصناعي والطاقة.
•هجو ً

أي حملة عسكرية كربى تقيض بقصف إيران ،أو غزوها ،غري واردة ،وستكون نتائجها
ومن ناحية أخرى ،إ ّ
ن ّ
حتم
عكسية ،إذ ستتسبّب مبزيد من االنخراط يف مرشوعها النووي ،وستوقع خسائر برشية فادحة ،ولكنها
ً
فضل عن العواقب اإلقليمية.
ً
لن تؤدي إىل تغيري يف النظام ،هذا

خامتة
ندرك أن هذه االضطرابات الحاصلة اليوم بني واشنطن وطهران هي نتيجة استئناف املفاوضات عىل الشأن
النووي ،وما إىل ذلك من عوامل ذات صلة ببقاء الضامنات الكاملة لواشنطن بالوصول إىل الخليج ،وأن هذه
املفاوضات تجري يف سياق يالئم واشنطن أكرث بكثري مام كان عليه ميزان القوى يف عام .2015
اعتقدت طهران أن يف إمكانها تطوير خياراتها االقتصادية العاملية ،واستعادة مكانتها يف سوق الطاقة
العاملية ،ومن ثم ،توفري فرص العمل واالندماج االجتامعي للشباب والطبقة الوسطى .واعتقد النظام أنه
يستطيع أن يُبقي استدامته يف ظل نظام حكمٍ يجمع بني اإلصالحات االجتامعية واالقتصادية ،ويحافظ عىل
التوازنات األمنية السياسية .ومن جانبها ،مل تعد واشنطن بحاجة إىل املحافظة عىل عالقة تعاون موضوعية
مع إيران ،ومعادية للتم ّرد يف سورية والعراق (بعد الهزمية العسكرية لداعش) ،وتعتقد أن يف إمكانها
استغالل نافذة الفرصة الحالية إلرغام اإليرانيني عىل التفاوض بحسب رشوطها.
قد تقبل طهران بوضع برنامجها لتخصيب اليورانيوم تحت مراقبة دامئة ،فمهام يحدث ميكن اعتباره أنه عىل
«عتبة» الرتسانة النووية ،كام هي الحال مع القوى الناشئة األخرى ،مثل الربازيل واليابان وأملانيا .إال أن
تتخل عنها الدولة
ّ
املشكلة تكمن يف ترسانة الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار الخاصة بها ،ولن
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اإليرانية بسهولة ،من دون املس بسيادتها الوطنية (قدرتها الدفاعية) ،واستمرارية قاعدتها الصناعية
والتكنولوجية .ويف السياق نفسه ،ال ميكن إليران أن تتخىل عن سياستها القامئة عىل توسيع وحامية
عالقاتها ومصالحها يف بالد املرشق وآسيا الوسطى وخليج عدن ،وحتى يف أفريقيا والبحر األبيض املتوسط.
كذلك ليس من مصلحتها عدم اإلقدام عىل بلورة عالقات إسرتاتيجية متينة مع روسيا والصني.
ن الخطابات
إضافة إىل ذلك ،قد يردّد ترامب وأعضاء إدارته أنهم ال يسعون إىل تغيري النظام يف إيران ،غري أ ّ
تبي عكس ذلك ،وال س ّيام التقرير الذي أصدرته ،وعنوانه «نظام خارج عن
واألدبيات الحديثة لوزارة الخارجية
ّ
ّ
القانون:
سجل إيران لألنشطة التدمرييّة»((( ،وتدين فيه «السلوك العدايئ الذي يزعزع االستقرار يف الخارج
وقمع الشعب اإليراين» .هل ميكن للضغوط التي متارسها واشنطن أن تؤدي إىل مثل هذا التغيري يف
النظام؟ بالطبع ال ،ولكنها من املؤكد أنها ستُحدث زعزعة داخلية كبرية؛ نظ ًرا إىل حجم األزمة االقتصادية
الحالية واملستقبلية ،وإىل بعض الهشاشة الناجمة عن االصطفافات األصالنية داخل النظام ،ولفرتة االنتقال
التي قد تشهد اضطرابات يف البالد يف حال وفاة املرشد األعىل (بسبب املرض) .إذا اختارت القيادة ،بكل
األقل ،مبنطق ،أن تبارش باإلصالحات الهيكلية الرضورية من أعىل الهرم ،ميكن للنظام أن يستم ّر
ّ
حكمة ،أو عىل
يف الحكم ،وال سيام يف مجال التطبيع التقليدي للقوات املسلحة (إزالة الطابع السيايس عنها ،وتعزيز
الطابع التكنوقراطي فيها ،والعالقات املتم ّيزة عىل املستوى العسكري يف الخارج ،عىل حساب العالقات
باملجموعات املسلحة املوازية ،وما دون الدولة) ،والح ّد من سيطرة القوات العسكرية (وال سيام الحرس
الثوري اإليراين) ،واملؤسسات الدينية «البونياد» ،عىل القطاعات الرئيسة لالقتصاد (تسيطر عىل ما تراوح
نسبته بني  60و 80يف املئة من االقتصاد اإليراين) .يجب أن يحدث هذا «اإلصالح الذايت» يف سياق انسحاب
إسرتاتيجي ،ومن ثم ،تراجع التدخل اإليراين يف الشؤون الداخلية لجريانها ،وحلفائها اآلنيني يف املنطقة.

 9مجموعة العمل بشأن إيران ،ترشين األول /أكتوبر  ،2018شوهد يف  ،2019/6/19يفhttps://bit.ly/31Jkj9W :
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ملحق
الشكل ( :)1أرقام غري رسمية عن انخفاض قيمة العملة يف عهد كل رئيس إليران

املصدر :من إعداد الباحثني استنادًا إىل بيانات البنك املركزي اإليراين ومكاتب الرصافة اإليرانية.

الشكل ( :)2معدل التضخم السنوي يف إيران

املصدر :من إعداد الباحثني استنادًا إىل حسابات أجراها ستيف هانك من جامعة جونز هوبكنز باالعتامد عىل بيانات من موقع
 Bonbastوالبنك املركزي اإليراين ومكتب إحصاءات العمل األمرييك.
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الشكل ( :)3النمو االقتصادي يف إيران

املصدر :من إعداد الباحثني استنادًا إىل بيانات البنك املركزي اإليراين وتقديرات صندوق النقد الدويل ()2019 /2018

الشكل ( :)4نسبة البطالة عند الشباب اإليراين

املصدرhttps://bit.ly/2Ktemsv :
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