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تعرضت ناقلتا نفط ،صباح  13حزيران /يونيو  ،2019لهجامت يف بحر عامن بالقرب من السواحل اإليرانية ،تحمل
األوىل علم بنام والثانية علم جزر مارشال ،أدت إىل اشتعال النار فيهام ،وكانت الناقلتان تحمالن شحنات من
د الهجامت إىل خسائر برشية.
املشتقات النفطية السعودية واإلماراتية يف طريقهام إىل رشق آسيا .مل تؤ ِّ
ملت الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا إيران املسؤولية عنها ،ووصف وزير الخارجية األمرييك
لكن ،ح ّ
حا عىل حرية املالحة وتصعيدًا
حا لألمن والسلم الدوليَني ،وهجو ً
ما فاض ً
الهجامت بأنها «متثّل تهديدًا واض ً
للتوترات من جانب إيران غري مقبول» .وهو اتهام رفضته إيران .وهذه املرة الثانية التي تتعرض فيها ناقالت
ما سعودية
نفط لهجامت يف بحر عامن خالل شهر ،ففي  12أيار /مايو  2019تعرضت أربع ناقالت نفط تحمل أعال ً
وإماراتية ونرويجية لهجامت ألحقت بها أرضا ًرا طفيفة ،قبالة ميناء الفجرية اإلمارايت .وقد أدت الهجامت
األخرية إىل زيادة مستوى التوتر بني إيران والواليات املتحدة ،الذي يتصاعد باطراد منذ قرر الرئيس األمرييك
دونالد ترامب االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران يف أيار /مايو .2018

اإلسرتاتيجية األمريكية
تسعى الواليات املتحدة إىل تشديد ضغوطها عىل إيران ،يف إطار ما يسمى إسرتاتيجية الضغوط القصوى
ٍ
كاف
 Maximum Pressureإلجبارها عىل إعادة التفاوض عىل االتفاق النووي ،الذي تعده إدارة ترامب غري
للَجم طموحات إيران اإلقليمية و»نزوعها نحو الهيمنة» .وبناء عليه ،بعد أن قرر الرئيس ترامب االنسحاب
من االتفاق النووي ،رشعت واشنطن يف فرض عقوبات متصاعدة عىل إيران بدأتها باستهداف قطاعها
النفطي واملرصيف يف آب /أغسطس  ،2018ثم قامت بفرض حظر عىل تصدير النفط اإليراين ،يف ترشين
الثاين /نوفمرب  ،2018استثنت منه مثاين دول مدة ستة أشهر ،انتهت مطلع أيار /مايو ،عىل نح ٍ
و أدى إىل
علم
مليون برميل يوميًا إىل نحو  400ألف برميل يف أيار /مايو ،2019
َ
خفض صادرات إيران النفطية من 2.5
ً
ن إيرادات النفط متثّل نحو  40يف املئة من إجاميل إيرادات املوازنة العامة اإليرانية .كام فرضت واشنطن
أ ّ
ٍ
عقوبات إضافي ً
ة عىل قطاع التعدين اإليراين (ميثل  10يف املئة من إجاميل صادرات إيران) ،أعقبتها بعقوبات

عىل قطاع البرتوكيامويات (تقدر قيمة صادراتها بنحو  14مليار دوالر سنويًا) ،وذلك بعد أن قامت يف
نيسان /أبريل  2019بتصنيف الحرس الثوري اإليراين بوصفه منظمة إرهابية أجنبية.
وملنع أي رد فعل إيراين عىل هذه اإلجراءات غري املسبوقة التي تستهدف اقتصاد إيران ونظامها ،قامت
الواليات املتحدة بتعزيز وجودها العسكري يف املنطقة ،يف إطار إسرتاتيجية ردع لدعم إجراءات الحصار.
وبناء عليه ،قامت وزارة الدفاع األمريكية بتعزيز قدراتها ووجودها العسكري يف املنطقة تدريجيًا ،فأرسلت
يف  9أيار /مايو  2019حاملة الطائرات «يو أس أس إبراهام لنكولن» مع مجموعتها القتالية البالغ عددها 27
قطعة بني بارجة ومدمرة وغواصة .كام أرسلت يف اليوم نفسه أربع قاذفات من طراز  B-52قادرة عىل حمل
أسلحة نووية إىل املنطقة.

ويف اليوم التايل ،تم إرسال البارجة الحربية «يو أس أرلينغتون»((( املصممة لنقل قوات مشاة البحرية
األمريكية (املارينز) ،مع عربات برمائية ومعدات ومروحيات قتالية ،وبطارية صواريخ باتريوت عىل متنها،
فضل عن صواريخ كروز
ً
وهي منظومة صواريخ دفاعية اعرتاضية ضد الطائرات الحربية ،والطائرات من دون طيار،
والصواريخ الباليستية التكتيكية .بالتوازي مع تعزيز القدرات العسكرية األمريكية يف املنطقة ،قام الرئيس
ترامب وأركان إدارته بتوجيه رسائل إىل إيران تحمل املعنى نفسه .إذ هدد ترامب إيران «برد فعل مدمر» يف
حال استهدفت الوجود األمرييك أو املصالح األمريكية يف املنطقة ،بينام أصدر مستشار األمن القومي،
1 Amanda Macias, “The US is sending another warship and more missiles to the Middle East amid Iran tensions,” CNBC, May 10 2019, accessed on 17/6/2019,
at: https://cnb.cx/2Vd0xiM
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جون بولتون ،بيانًا قال فيه إن إرسال الحاملة لنكولن مع مجموعتها القتالية لتكون تحت قيادة «القيادة
املركزية الوسطى» يهدف إىل «إرسال رسالة واضحة ال لبس فيها للنظام اإليراين بأن أي هجوم عىل
املصالح األمريكية أو مصالح حلفائنا سيتم التعامل معه بقوة» .أما وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان
أي هجوم إيراين عىل الواليات املتحدة أو مصالحها «سيقابل بر ٍد مناسب»(((.
فقد شدد عىل أن ّ

اإلسرتاتيجية اإليرانية
ردّت إيران عىل إسرتاتيجية الحصار األمريكية املدمرة ،نظ ًرا إىل تأثرياتها يف االقتصاد اإليراين ،عىل
مستويني :ففي املستوى األول ،هددت بأنها إذا منعت من تصدير نفطها فإنها لن تسمح لآلخرين بتصدير
نفطهم ،وجرى تفسريه بأنه تهديد بإغالق مضيق هرمز أو باستهداف ناقالت النفط التي متر عربه .أما

املستوى الثاين فيتصل بالتزامات إيران وفق االتفاق النووي؛ إذ أعلن الرئيس اإليراين ،حسن روحاين،
ن بالده سترتاجع عن تنفيذ بعض التزاماتها يف االتفاق النووي ،وهدد باستئناف
يف  8أيار /مايو  2019أ ّ

ما وإعادة تشغيل مفاعل آراك النووي ،إن مل ِ
تف
تخصيب اليورانيوم مبستويات عالية بعد ستني يو ً
عيها النفطي واملرصيف من العقوبات
الدول األخرى املوقّعة االتفاق بتعهداتها لطهران بحامية قطا َ
األمريكية((( .كام أعلن وقف إيران عمليات بيع اليورانيوم املخصب واملاء الثقيل .وينص االتفاق النووي

ٍ
بخفض مستمر ملخزونها من اليورانيوم املخصب (بنسبة  3.67يف املئة) بحيث ال تزيد
عىل قيام إيران

وأل يزيد ما متتلكه من املاء الثقيل عن  130ط ًّنا.
كميته يف أي وقت عن  300كيلوغرامّ ،

عا يف
يشري عديد من التقارير الدولية إىل أن العقوبات األمريكية كان لها تأثري أكرب بكثري مام كان متوقّ ً
االقتصاد اإليراين ،إذ تراجع سعر العملة اإليرانية عىل نحو بعيد مقابل الدوالر ،يف حني قدّرت نسبة

التضخم بـ  40يف املئة هذا العام .وبحسب صندوق النقد الدويل فإن االقتصاد اإليراين انكمش بنسبة
ن التقرير صدر قبل أن
 3.9يف املئة عام  ،2018ويتوقع أن ينكمش بنسبة  6يف املئة هذا العام((( ،علمً أ ّ
عي
تدخل عقوبات النفط حيز التنفيذ مطلع أيار /مايو  ،2019وقبل العقوبات األمريكية الالحقة عىل قطا َ
التعدين والبرتوكيامويات اإليرانيَني.

أمام هذا الواقع الصعب ،من غري املتوقع أن تقف إيران مكتوفة األيدي من دون رد فعل عىل محاوالت
خنقها اقتصاديًا ،وهو جوهر اإلسرتاتيجية األمريكية لدفعها إىل االستسالم ملطالبها الجديدة املتعلقة
بإعادة التفاوض عىل برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي ونفوذها اإلقليمي .وبحسب تحليل قدّمته
وكاالت استخباراتية أمريكية ،قد يكون النظام اإليراين ،أو عىل األقل تيا ٌر فيه ،يسعى إىل استدراج الواليات
املتحدة إىل عمل عسكري محدود ،لريفع شعبيته داخل ًيا ،ويعزز موقفه اإلسرتاتيجي خارج ًيا((( .ويع ّد هذا
مل العقوبات األمريكية واملناورة
التحليل مناقضً ا لتحليل أمرييك سابق ،مفاده أن طهران ستحاول تح ّ
حولها حتى يحني موعد االنتخابات األمريكية القادمة يف ترشين الثاين /نوفمرب  2020عىل أمل أن يخرس
ترامب ويفوز رئيس جديد تستطيع التعامل معه .لكن وفق هذا التحليل ،فإن وطأة العقوبات التي فرضتها
إدارة ترامب قد تكون دفعت اإليرانيني إىل تغيري إسرتاتيجيتهم والرتكيز عىل محاولة استفزاز عمل عسكري
2 Ibid.
3 “EU rejects Iran nuclear deal ‘ultimatum’, regrets US sanctions,” Aljazeera, May 9, 2019, accessed on 17/6/2019, at: https://bit.ly/2PUGYL0
4 Michael Lipin & Guita Aryan, “Iran Sees Oil Exports Falter, Trade Slump with Germany, US,” VOA News, May 11, 2019, accessed on 17/6/2019, at:
https://bit.ly/2JggdQW
5 Julian E. Barnes & Eric Schmitt, “Pentagon Builds Deterrent Force Against Possible Iranian Attack,” The New York Times, May 10, 2019, accessed on
17/6/2019, at: https://nyti.ms/2x4heTH
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أمرييك محدود ،وذلك عرب تهديد مصالح أمريكا ،ومصالح حلفائها يف املنطقة ،مبا يشمل اإلغالق الجزيئ
ملضيق هرمز الذي مير منه نحو ثلث الخام املنقول بح ًرا يف العامل ،أو عرب استهداف السفن التجارية ،مبا
يف ذلك ناقالت النفط ،أو حتى السفن العسكرية األمريكية يف البحر األحمر أو مضيق باب املندب أو الخليج
العريب((( .ولكن هذا التحليل يتجاهل إسرتاتيجية إيرانية معلنة ألّ تكون الوحيدة املترضرة من الحصار ،وسلوكًا
حا يتجنب الصدام املبارش مع الواليات املتحدة؛ فإيران ال ميكنها التحكم يف حجم رد الفعل األمرييك،
إيرانيًا واض ً
وهو التحكم الذي تتطلبه إسرتاتيجية استدراج رد الفعل.

«استهداف» الوساطة اليابانية
تصادفت الهجامت التي وقعت عىل ناقلتي النفط يف بحر عامن مع زيار ٍ
ة كان يقوم بها إىل طهران رئيس
مله إياها الرئيس ترامب خالل زيارته طوكيو منتصف أيار /مايو
الحكومة اليابانية ،شنزو آيب ،نقل خاللها رسالة ح ّ
ن واشنطن ال تسعى إىل الحرب ،وال إىل تغيري نظام الحكم يف طهران ،بل
 2019وعرض فيها تطمينات بأ ّ
تريد التفاوض معه عىل اتفاق جديد بدلً من االتفاق الذي انسحبت منه .وقد أثار تزامن الهجامت مع الزيارة
ٍ
وتكهنات حول الجهة املسؤولة عن الحادثة ،التي جرى تفسريها عىل نطاق واسع بأنها محاولة لتخريب
جدلً
جهود الوساطة اليابانية ،خاصة أن الناقلتني املستهدفتني كانتا يف طريقهام إىل اليابان .وقد اتهمت
إيران التي نفت التهمة عن نفسها ،أطرافًا ثالثة قالت إنها تريد رفع مستوى التوتر بينها وبني واشنطن،
ووجهت أصابع االتهام إىل كل من اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية وإرسائيل باعتبارها
األطراف األكرث حامسة لوقوع مواجهة أمريكية مع إيران .وزاد من ضبابية املشهد الجدل الذي دار حول كيفية
استهداف الناقلتني ،إذ يفيد الرشيط املصور الذي بثّه البنتاغون وجود زورق إيراين يحاول إزالة لغم من
جسم طائ ًرا (طوربيد عىل األرجح) هو الذي أصاب
ن
جسم إحدى الناقلتني ،يف حني تفيد شهادات البحارة أ ّ
ً
أي من الدول املوقعة االتفاق النووي الرواية األمريكية ،إذ رأت أملانيا أن
الناقلة .وباستثناء بريطانيا ،مل يت َّ
نب ّ
ن إيران هي املسؤولة ،بينام دعت روسيا والصني إىل عدم
ً
الرشيط املصور األمرييك ال يع ّد
دليل كافيًا عىل أ ّ
ما األمني العام ملنظمة األمم املتحدة فقد دعا إىل
الترسع يف تحديد املسؤوليات ،والتزمت فرنسا الصمت .أ ّ
تحقيقٍ مستقل لتحديد املسؤول عن الهجامت .وهو ما تطالب به إيران.
أخل
ّ
تجد الواليات املتحدة صعوبة كبرية يف حشد دعم دويل ضد إيران لسببني؛ األول ،ألنها الطرف الذي
بالتزاماته مبوجب االتفاق النووي بانسحابها منه ،وهو االتفاق الذي تؤكد ةيلودلا ةلاكولاللطاقةةيرذلا التزام
إيران به ،ومن هنا ،فإن األطراف األخرى املوقّعة االتفاق تعترب إدارة ترامب مسؤولة عن األزمة الحالية .ويتمثل
أصل مشكلة صدقية بسبب املزاعم الكاذبة التي استخدمتها
ً
السبب الثاين يف أن الواليات املتحدة تعاين
لتربر غزوها العراق عام .2003

خامتة
رفعت الهجامت عىل ناقالت النفط التوتر األمرييك  -اإليراين إىل مستويات جديدة ،خاصة بعد أن أرسلت
الواليات املتحدة املدمرة «يو أس أس ميسون» إىل مكان الحادث الذي يبعد بضعة كيلومرتات عن السواحل
مسية أمريكية كانت موجودة يف املنطقة قبل
اإليرانية ،وكشفت عن محاوالت إيرانية إلسقاط طائرة
ّ
ن إدارة ترامب ال ترغب يف الدخول يف مواجهة عسكرية مع
استهداف الناقلتني .لكن الواضح حتى اآلن أ ّ
6 Tucker Reals, “As B-52 bombers arrive in region, defiant Iran says U.S. ‘will not dare’ attack,” CBS News, May 10, 2019, accessed on 17/6/2019, at:
https://cbsn.ws/2LBAkel
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لقان ىلع تامجهلا دعب  ةيكريمألا  -ةيناريإلا ةهجاوملا

هجتت نيأ ىلإ؟ 

ن هذه املواجهة ال «تخدم مصالح
إيران .وقد أصدرت القيادة املركزية األمريكية بيانًا بهذا املعنى قالت فيه إ ّ
الواليات املتحدة اإلسرتاتيجية يف املنطقة» ،وتابع «مع ذلك سندافع عن مصالحنا» .ال الواليات املتحدة راغبة
يف املواجهة العسكرية وال إيران بحسب تحليلنا .لكن عدم وجود رغبة يف التصعيد ال يع ّد رشطًا كافيًا لعدم
حصوله ،خاصة وأن الهجامت عىل ناقالت النفط قد تستمر يف املستقبل ،وقد تصبح أعنف ،فإيران لن تقبل بأن
ن احتامل انسحابها من االتفاق النووي يزداد نتيجة
ت ُحرم من تصدير نفطها بينام يصدّر اآلخرون نفطهم ،كام أ ّ
عجز الدول األوروبية ،خاصة املوقّعة منها االتفاق (أملانيا ،وفرنسا ،وبريطانيا) عن تفعيل آلية حامية الرشكات
األوروبية التي تتعامل مع إيران من العقوبات األمريكية ،والتزام بقية الدول بحظر استرياد النفط اإليراين ،مبا
فيها الصني ،وإذا انسحبت إيران من االتفاق فإن هذا سيكون سب ًبا آخر لزيادة التوتر.
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