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العالقات األميركية  -اإليرانية في ظل إدارة دونالد ترامب:
التفاعالت والتبعات
US-Iran Relations under the Trump Administration:
Exchanges and Consequences

تستند هذه الدراسة إلى فرضية مفادها أن األزمة التي عرفتها العالقات األميركية  -اإليرانية خالل
ً
مختلفا في تطــور حالة هذه األزمة،
فتــرة الرئيــس األميركي الســابق دونالــد ترامب ،تمثل فص ـ ًلا
وأن العــداء الشــديد يتعلق بالمشــهد السياســي الداخلــي األميركي والخصومــة التــي تــكاد
تكون شــخصية بين الرئيســين ترامب وســلفه باراك أوباما وسياســاته الداخلية والخارجية .لعل
أحــد أهــم تجليات الخــاف الكبير بين سياســتيهما هو االتفاق النووي الذي شـ َّ
التقاء
ـكل عنصرَ
ٍ
قو ًيــا مــع أطــراف خليجيــة فاعلــة مثــل المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة
المتحدة والبحريــن .فقــد اعتبــرت هذه األطراف أن االتفاق مع إدارة ترامب على عداء إيران بمنزلة
جســر العبــور لتقويــة عالقاتها مــن جهة ،وتشــكيل جبهة قوية بحضور إســرائيل من جهة أخرى؛
وذلــك بهــدف ممارســة مزيد مــن الضغط علــى النظام السياســي فــي إيران تجعلــه في وضع
هـ ّ
ـش وليس بالضرورة تغييــر النظام برمته.
كلمات مفتاحية :الواليات المتحدة ،إيران ،دونالد ترامب ،االتفاق النووي ،دول الخليج العربية.
The study is premised on the assumption that the US-Iranian tensions under the
Trump administration represents a new chapter in the crisis in the US-Iranian
relationship. This extreme hostility was related to US domestic politics and the
bordering on personal rivalry of President Trump with his predecessor, President
Barack Obama, in domestic and foreign policy. One of the most important policy
manifestations of this administrative divergence concerns the Nuclear Agreement
with Iran, signed in 2015. Opposition to the Nuclear Agreement united Gulf
players such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Bahrain, who
considered shared hostility towards Iran as a bridge to strengthen their relations
with the US on the one hand; while also forming a strong front, in the presence of
Israel, to weaken the Iranian regime without necessarily replacing it.
Keywords: United States, Iran, Donald Trump, Nuclear Agreement, Arab Gulf States.
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مقدمة
مل تغب منطقة الخليج وال األط ـراف الفاعلة فيها عن تفاصيل
العالقات األمريكية  -اإليرانية ومجرياتها منذ الحرب العاملية الثانية.
تغي طبيعة حضور هذه املنطقة يف تلك التفاصيل واملجريات،
ومع ّ
من املهم القول إن الجغرافيا السياسية للمنطقة ،والتنافس الدويل
الذي مل يغب عنها ،أديا دو ًرا بارزًا يف تغيري الديناميكيات املتعلقة
بتلك العالقات .ففي حني متيزت العالقات األمريكية  -اإليرانية باملتانة
التي وصلت إىل ح ّد التحالف طوال العهد املليك ،وتحدي ًدا من عام
 1941وحتى الثورة اإلسالمية يف عام  ،1979تب ّدلت تلك العالقات
إىل النقيض منذ قيام هذه الثورة؛ إذ اتسمت بالخصومة والعداء
واملواجهة .كانت طهران ،يف ظل نظام الجمهورية اإلسالمية يف إيران،
ترى يف دول الخليج العربية تحديًا سياس ًيا وأمن ًيا بسبب عالقة هذه
الدول املتميزة بالواليات املتحدة األمريكية؛ ومن ث ّم ميكن فهم سبب
االتهامات اإليرانية املتكررة لبعض دول الخليج.
تسعى هذه الدراسة لتعميق فهم األزمة األمريكية  -اإليرانية يف
أحدث فصولها ،عرب تحليل السلوك السيايس والخطاب اإلعالمي
خالل فرتة الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب Donald Trump
( .)2021-2017فالخطاب اإلعالمي العدايئ تجاه طهران بدأ منذ
ترشحه للرئاسة؛ إذ كانت إيران تشكّل أحد عنارص حملته االنتخابية
ووعــودهــا ،حيث انتقد ترامب االتفاق النووي اإليــراين الذي
وافقت عليه إدارة الرئيس األسبق باراك أوباما Barack Obama
( ،)2017-2009ضمن مجموعة الدول الدامئة العضوية يف مجلس
األمن وأملانيا ( ،)1+5يف صيف .2015
وتستند الــدراســة إىل فرضية مفادها أن األزمــة يف العالقات
األمريكية – اإليرانية نشأت واتخذت طاب ًعا عدائ ًيا شدي ًدا ،بسبب
حضور العبَني خليجيني هام اململكة العربية السعودية واإلمارات
رسا
العربية املتحدة؛ فقد اعتربا االتفاق مع ترامب يف عداء إيران ج ً
مهم لتقوية عالقاتهام بإدارته من جهة ،وتشكيل جبهة قوية بحضور
ً
إرسائيل من جهة أخرى؛ وذلك بهدف مامرسة مزيد من الضغط عىل
هش ،وليس بالرضورة
النظام السيايس يف طهران يجعله يف وضع ّ
تغيري النظام برمته .وتستند الدراسة إىل فرضية أخرى ترى أن
أحد املكونات املهمة يف األزمة األمريكية  -اإليرانية يرتبط باملشهد
السيايس الداخيل األمرييك والخصومة التي تكاد تكون شخصية بني
ترامب وسلفه أوباما وسياساته الداخلية والخارجية.
ترصد الدراسة بالتحليل فصول تشكيل تحالف بعض دول الخليج
مع إدارة ترامب ،والتأييد الذي القته الخطوات األمريكية من تأييد
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السعودية واإلمارات من خالل التطبيق الصارم للعقوبات االقتصادية
عىل طهران ،وبخاصة اإلمارات التي تع ّد رشيكًا تجاريًا كب ًريا إليران،
كام سيأيت .وت ُسجل الدراسة أيضً ا تقييمها ملدى هشاشة هذا التحالف
ضد طهران ،والذي ظهرت أهم فصوله يف تأكيد البلدين رفضهام خيار
مهم يف املنطقة.
الحرب مع إيران ،واعتبارها العبًا ً
تناقش الدراسة األزمة األمريكية – اإليرانية ،إثر االنسحاب األمرييك من
االتفاق النووي اإليراين من خالل عدة محاور :يعرض األول موقف
الرئيس ترامب من إيران واالتفاق النووي .ويتطرق الثاين إىل نتائج
ما بعد االنسحاب األمرييك من هذا االتفاق ،مع عرض الترصيحات
والسياسات التصعيدية الكالمية والفعلية التي مارسها الطرفان.
ويتناول الثالث تبعات تلك األزمة عىل منطقة الخليج سياسيًا .وأخ ًريا،
تلخص الدراسة مثلث العالقات بني الرياض وأبوظبي وطهران،
ودالالته يف ظل األزمة األمريكية  -اإليرانية خالل فرتة رئاسة ترامب.

ً
أوال :موقف الرئيس دونالد ترامب من
إيران واالتفاق النووي
تغي األجواء السياسية وعالقات الدول بالواليات املتحدة واض ًحا
بات ّ
يف ظل رئاسة ترامب ،الذي انتهج سياس ًة أضحت مختلف ًة عن طريقة
الرؤساء السابقني ،من حيث تف ُّرد الرئيس بعملية صنع القرار واإلفصاح
عن القرارات من خالل حسابه عىل موقع التواصل االجتامعي "تويرت"،
ارت
ومن حيث فرض تصوراته الشخصية عىل عمل املؤسسات كوز َ
الخارجية والدفاع .تراجعت ثقة الدول الحليفة لواشنطن حول العامل
مبا فيها بعض دول الخليج العربية؛ بسبب تذبذب مواقف الرئيس
وتقلبه .ومل تكن العالقة مع إيران بعيدة عن هذا التغري.
بدأت تتضح مالمح األزمة األمريكية – اإليرانية منذ بدء حملة ترامب
رصح أثناءها مبعارضته لالتفاق النووي مع
لالنتخابات الرئاسية ،والتي ّ
إيران .ومتيزت األزمة بأنها ُولدت يف واشنطن؛ أي إنها أزمة من طرف
واحد ،مضمونها معارضة االتفاق الذي وصفه ترامب بأنه "إحدى
أسوأ الصفقات"((( ،وأنه مبوجب هذا االتفاقُ ،منحت إيران مزايا
" 1صحيفة أمريكية :برنامج إيران للصواريخ البالستية أبرز عيوب االتفاق النووي" ،اليوم
السابع ،2018/5/6 ،شوهد يف  ،2021/4/20يفhttps://bit.ly/3tAXtix :
للمزيد حول مستجدات العالقات اإليرانية  -األمريكية ،ينظر :خضري عباس النداوي" ،العالقات
اإليرانية  -األمريكية :املتغريات واملسارات" ،ورقات تحليلية ،مركز الجزيرة للدراسات،
 ،2019/5/6شوهد يف  ،2021/5/20يفhttps://bit.ly/3fsRK8u :
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كثرية((( من دون فرض قيود كافية عىل برنامجها الصاروخي((( ،لذا
يتعني االنسحاب منه .ومنذ تولّيه الرئاسة يف كانون الثاين /يناير ،2017
اتسمت سياسته بالعداء الشديد للنظام السيايس اإليراين ،واستهل
حكمه بالتحريض ضد إيران واتهامها بأنها مل تلتزم باالتفاق النووي
املربم منذ صيف  .(((2015وتأكي ًدا لهذا املوقف ،أعلن انسحاب
الواليات املتحدة من االتفاق يف أيار /مايو .2018
ويف آب /أغسطس من السنة نفسها ،فرض ترامب مجموعة من
قسمها مرحلتني :األوىل شملت القطاع
العقوبات االقتصادية عىل إيران ّ
املايل واملرصيف واإلجراءات املالية أو التحويالت النقدية للتعامل مع
خصت قطاع الطاقة ،ال سيام قطاع تصدير
املؤسسات األجنبية؛ والثانية ّ
فضال عن حزمة من العقوبات
النفط والتحويالت املالية املتعلقة به(((ً ،
التي استؤنفت الحقًا واستهدفت مشرتيات إيران يف قطاعي السيارات
والنقل البحري ،ونشاطها التجاري ومشرتياتها من الذهب واملعادن
الثمينة((( .وأكد أن هذه العقوبات ستؤدي إىل عواقب وخيمة عىل
االقتصاد اإليراين؛ فقد أعلنت رشكات عاملية عديدة خروجها من السوق
اإليرانية ،وأكدت مجموعة من الدول التي تستورد النفط الخام اإليراين
أنها ستقلل أو ستُنهي استريادها من إيران.
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يأمل أن يساهم الدخول يف عملية التفاوض يف متكينه من الفوز بفرتة
رئاسية جديدة(((.
ونتيجة إلقرار العقوبات ،وصف وزير الخارجية اإليراين ،محمد جواد
ظريف ،وزارة الخزانة األمريكية يف  5أيلول /سبتمرب  2019بأنها
"س ّجان" ،ووصف العقوبات بأنها "إرهاب اقتصادي"((( .وجاء ذلك
بعد يوم واحد من فرض واشنطن عقوبات جديدة تهدف إىل تحجيم
عمليات تهريب النفط اإليراين( .((1أدرجت تلك العقوبات رشكات
وسف ًنا وأف ـرا ًدا عىل قامئة سوداء باسم "النفط مقابل اإلرهاب"،
وزعمت واشنطن أن الحرس الثوري اإليراين يديرها ،وأوضحت وزارة
الخزانة األمريكية يف بيان لها أن العقوبات تشمل  16كيانًا و 11سفينة
و 10أفراد(.((1

لقد كانت إدارة ترامب تهدف بانسحابها من االتفاق النووي اإليراين
إىل تقويض سلوك إيران وإجبارها عىل التفاوض عىل اتفاق جديد،
ال مينحها املزايا التي منحها إياها اتفاق عام  .(((2015وكان ترامب
2 Alex Vatanka, "U.S.-Iran Relations: Recommendations for the Next
President," Middle East Institute Policy, Focus Series 2016-2017, July 2016,
accessed on 20/5/2021, at: https://bit.ly/3hH5Sxt
 3محمود حمدي أبو القاسم" ،السياسة األمريكية تجاه إيران بعد ترمب… ضغوط
مكثفة ومواجهة غري مستبعدة" ،املعهد الدويل للدراسات اإليرانية ،2017/8/14 ،شوهد يف
 ،2021/5/20يفhttps://bit.ly/3bYKmRx :
 4محجوب الزويري" ،محددات السياسة األمريكية تجاه إيران يف ظل عهد ترمب :بني
الثابت واملتغري" ،مجلة دراسات ،مج  ،4العدد  ،)2017( 1ص .79-69
" 5العالقات األمريكية  -اإليرانية بعد رفض العقوبات احتامالت التصعيد واالحتواء"،
تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2018/8/9 ،شوهد يف ،2021/4/21
يفhttps://bit.ly/3v69pJh :
" 6إيران وأمريكا :ترامب يعيد فرض العقوبات عىل قطاعات حيوية إيرانية" ،يب يب يس
عريب ،2018/8/6 ،شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bbc.in/3dAX1LB :
للمزيد حول نظام العقوبات ضد إيران ،ينظر :عتيقة بن يحي" ،السياسة الخارجية األمريكية
تجاه إيران يف ظل إدارة دونالد ترامب" ،مجلة البحوث يف الحقوق والعلوم السياسية ،مج
 ،4العدد  ،)2018( 2ص  ،259-244شوهد يف  ،2021/5/20يفhttps://bit.ly/3wr37Vv :
 " 7تضارب الترصيحات األمريكية ضد إيران ..اسرتاتيجية أم فوىض؟" ،دويتشه فيله،
 ،2019/5/29شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3x9VeER :؛ "ماذا يعني رفع
العقوبات عن إيران؟" ،الجزيرة نت ،2016/1/18 ،شوهد يف  ،2021/4/21يف:
https://bit.ly/2QIDIqq

أعاد الطرفان ،اإلي ـراين واألمــريك ،التموضع استعدا ًدا للمرحلة
التي تلت االنسحاب األمــريك من االتفاق ،وأوقفت واشنطن
قامئة االستثناءات للدول الثامين التي كانت تشرتي النفط اإليراين
(اليابان ،وكوريا الجنوبية ،والصني ،والهند ،وتايوان ،وتركيا ،وإيطاليا،
 8حشدت إدارة ترامب رأيًا عا ًما دول ًيا لضامن استمرار حظر بيع السالح إىل إيران يف عام
 ،2020لكنها مل تنجح يف إقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ذلك ،فقد فشل يف  15آب/
أغسطس  2020يف التصويت عىل مرشوع قرار أمرييك بتمديد حظر بيع األسلحة إىل إيران؛ إذ
صوتت باملوافقة عليه دولتان فقط ،هام الواليات املتحدة وجمهورية الدومينيكان .للمزيد،
ينظر" :مجلس األمن يستعد للتصويت عىل متديد حظر بيع السالح إىل إيران" ،يت آر يت عريب،
 ،2020/8/11شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/32zER6G :
" 9ترامب يقول إنه ال يسعى لحرب وطهران تؤكد أنها سرتد عىل أي تهديد أمرييك"،
فرانس  ،2019/6/22 ،24شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3tCgdhF :
" 10جواد ظريف :وزارة الخزانة األمريكية ليست أكرث من 'س ّجان'" ،الجزيرة مبارش،
 ،2019/9/5شوهد يف  ،2021/4/21يف.https://bit.ly/3v8qAdm :
 11املرجع نفسه.
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واليونان) .واعتربت الحرس الثوري اإليراين منظم ًة إرهابيةً ،وفرضت
عقوبات عىل قطاع التعدين اإليراين مثل صناعة الحديد والصلب،
وقطاع الصناعات البرتوكياموية .ومبوجب العقوبات عىل قطاع
البرتوكيامويات ،تفقد إيران  70يف املئة من إجاميل الناتج املحيل(.((1
وتوعدت واشنطن مبعاقبة الرشكات الكربى التي تتعامل مع إيران
وهددت بحرمانها من االستفادة من النظام املايل األمرييك ومنعها من
النشاط االقتصادي مع الرشكات واملؤسسات األمريكية.
يف املقابل ،أعلنت طهران تخفيض التزاماتها الدولية التي نص عليها
االتفاق النووي ،ويف الوقت نفسه أعلنت استمرار تعاونها مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية .وقد بدأت بالعودة إىل نشاطات التخصيب
وعدم تصدير الفائض من النشاطات املخصبة لطرف ثالث ،وهو يف
الغالب روسيا .وقد أبلغت أطرافًا أوروبية وغري أوروبية بأنها ستعمل
عىل رفع مستوى التخصيب إىل  20يف املئة ،وتشغيل مفاعل فوردو،
حيث يتم تطوير الكعكة الصفراء( ،((1وإعادة تشغيل مفاعل أراك
باستخدام الجيلني الرابع والسادس من أجهزة الطرد املركزي(.((1
وتعني هذه األمور عمل ًيا العودة إىل ما قبل االتفاق النووي عام
 .2015وتال هذا التصعيد ترصيحات سياسية حادة من الطرفني
األمرييك واإليراين ،أدت إىل رفع مستوى التوتر يف منطقة الخليج عىل
نح ٍو واضح ،وانعكست سلبيًا عىل دول املنطقة(.((1

ثان ًيا :ماذا بعد انسحاب إدارة ترامب
من االتفاق النووي اإليراني؟
كان لالنسحاب األحــادي الجانب للواليات املتحدة من االتفاق
النووي اإليراين تداعيات عديدة ،كان أبرزها اندالع أزمة حادة بني
البلدين .فقد توالت ترصيحات ترامب العدائية تجاه إيران ،واستمر
يف تهديدها بالقصف وبتحذير نظامها من السقوط خالل أيام .يف
املقابل ،ر ّد النظام اإليراين بترصيحات اتسمت بالتصعيد والسخرية
من ترصيحات الرئيس األمــريك املتتالية وسياساته التصعيدية.
ووصف الرئيس اإليراين ،حسن روحاين ،ترامب بأنه "متخلف عقل ًيا".
فر ّد ترامب عىل الترصيحات اإليرانية ووصفها "بالجاهلة واملهينة"،
 12محجوب الزويري" ،دونالد ترمب وإيـران :البحث عن الكنز" ،الجزيرة مبارش،
 ،2019/6/8شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3xen032 :
" 13ما هي الكعكة الصفراء التي استلمتها إيـران؟" ،الديار ،2017/2/8 ،شوهد يف
 ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3tBAfsB :
 14الزويري" ،دونالد ترمب وإيران".
" 15مسؤول أمــريك يؤكد لـ  CNNالتحضري لرضبة عسكرية ضد إي ـران أمس..
والبيت األبيض أوقفها" ،يس إن إن بالعربية ،2019/6/21 ،شوهد يف  ،2021/4/21يف:
https://cnn.it/3grXEsM
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ود ّون عىل حسابه يف موقع تويرت أن هذه الترصيحات "أظهرت أن
القادة اإليرانيني ال يفهمون الواقع" .وأق ّر عقوبات جديدة عىل إيران،
مؤك ًدا أنها تأيت رد فعل عىل "السلوك العدايئ اإليراين"(.((1

تبدو ترصيحات ترامب متأرجحة بني التصعيد والتهدئة؛ فقد قال إن
بالده "ال ترغب يف تغيري النظام اإليراين بل تغيري سلوكه" ،وإن "إيران
أمة عظيمة ولديها إمكانات ميكن أن تجعلها يف وضع أفضل مام
هي عليه"( .((1وكان التفاوض أو العودة إىل التفاوض ،وفقًا للسياقني
األمرييك واإليراين ،جوهر محاوالت التصعيد والتهدئة( ،((1وهو أمر
يبدو أقرب إىل الرغبة األمريكية.
ويف السياق نفسه ،هددت إيران بإغالق مضيق هرمز بهدف الضغط
حتى متنع الواليات املتحدة من تشكيل تحالف إقليمي ضدها يف
املنطقة ،ولعل هذا يُع َّد سلوكًا تحاول فيه طهران الترصف بنوع
من العقالنية من خالل التصعيد الكالمي اإلعالمي إلحراج الرئيس
األمرييك( .((1يأيت هذا السلوك أيضً ا محاول ًة للضغط عىل أطراف دولية،
منها روسيا والصني واالتحاد األورويب ،ملعرفة مواقفها ورصدها،
وينسحب األمر نفسه عىل الدول الثامين (اليابان ،وكوريا الجنوبية،
والصني ،والهند ،وتايوان ،وتركيا ،وإيطاليا ،واليونان) التي قررت
واشنطن عدم تجديد اإلعفاءات لها بشـأن رشاء النفط اإليراين .ومن
ث َّم ،كان ما قامت به إيران مجرد تصعيد كالمي ،ألجل معرفة موقف
" 16أزمة أمريكا وإيران :ترامب ينتقد الترصيحات اإليرانية 'الجاهلة واملهينة'" ،يب يب يس
عريب ،2019/6/26 ،شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bbc.in/3v1JbHK :
" 17ترامب :نريد إيران قوية وال نسعى لتغيري النظام" ،الجزيرة نت،2019/8/26 ،
شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3sDuwkq :
 18الزويري" ،دونالد ترمب وإيران".
" 19مضيق هرمز ..الورقة الرابحة ملنع تشكيل تحالف أمرييك ضد إيران" ،الخليج
أونالين ،2019/6/14 ،شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/2QJwFOx :
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هذه الدول إن كانت ستلتزم أو تستجيب للضغوط األمريكية بشأن
عدم رشاء النفط اإليراين(.((2
يف السياق ذاته املرتبط بالرد األمرييك عىل سلوك إيران بعد االنسحاب
من االتفاق النووي ،أعلن وزير الخارجية األمرييك ،مايك بومبيو
 ،Mike Pompeoأن بالده قررت إنهاء اإلعفاء من العقوبات املرتبط
مبنشأة فوردو النووية؛ نتيجة لبدء إيران نشاطات تخصيب اليورانيوم
يف هذه املنشأة .ولذا ستُنهي الواليات املتحدة إعفاء العقوبات املتعلقة
باملنشأة النووية اعتبا ًرا من منتصف كانون األول /ديسمرب .2019
كام اتهم بومبيو مرشد الثورة اإليرانية ،عيل خامنئي ،بابتزاز املجتمع
الدويل لدفعه إىل قبول نشاطات النظام اإليراين املزعزعة لالستقرار،
وأن خطوات إيران املتخذة مؤخ ًرا لتخصيب اليورانيوم ستزيد من
عزلتها السياسية واالقتصادية عن العامل( .((2وأكد رضورة تخيل طهران
عن مواقفها الثورية وسياساتها الخارجية املزعزعة ألمن املنطقة
واستقرارها "والترصف كدولة طبيعية تحرتم حقوق اإلنسان" .وشدد
عىل أن "بالده تريد أن يتمتع الشعب اإليراين بالحريات ،وأن أموال
النظام يتم إنفاقها عىل أمور تعود بالنفع عىل الشعب اإليراين ال عىل
القوات املوالية إليران يف العراق أو حزب الله أو إنفاق األموال للقيام
بحمالت اغتيال يف جميع أنحاء أوروبا"(.((2
اعتقدت إدارة ترامب أن األزمة االقتصادية املتزايدة يف إيران قد
تفتح الطريق للتفاوض أو تجربها عىل ذلك ،من خالل ضغوط شعبية
ميارسها الشعب اإليراين عىل الحكومة إلعادة النظر يف سياستها
الخارجية .فاالقتصاد اإليراين يعيش أزمة ،ويعاين مشكالت جمة مثل
البطالة وغالء األسعار وانخفاض القوة الرشائية وانهيار سعر العملة؛
وهذه كلها عوامل متثل تحديات بالنسبة إىل الحكومة اإليرانية
وتضغط يف اتجاه فعل يشء ما .فإيران شهدت احتجاجات شعبية
واسعة منذ عام  2009بسبب تردي الوضع املعييش ،وتجددت يف
نهاية  2017ومطلع 2018؛ أي قبل انسحاب إدارة ترامب من االتفاق
النووي وفرض العقوبات املشددة عىل إيران .وتكرر ذلك مرة أخرى
يف ترشين الثاين /نوفمرب  2019حني خرجت احتجاجات شعبية
 20رمبا تظل االسرتاتيجية اإليرانية القدمية املتبعة يف بيع النفط اإليراين عىل النسق
نفسه؛ وهي اسرتاتيجية ترتبط بتخفيض سعر النفط وبيعه لوكالء يقومون ببيعه لطرف
ثالث ،ث ّم إن هذه العملية قد تكون يف مياه دولية ال يف مياه إقليمية لدولة معينة .بهذه
الطريقة تبيع إيران نفطها ،لكن فائدتها االقتصادية لن تكون كبرية مقارنة بالبيع املبارش
لهذه الدول الثامين.
 21هبة القديس" ،الواليات املتحدة تلغي إعفاء العقوبات للرشكات العاملة بالربنامج
النووي اإليراين" ،الرشق األوسط ،2019/11/20 ،شوهد يف  ،2021/4/21يف:
https://bit.ly/3aK6bnh
" 22منظمة العفو 106 :قتىل عىل األقل من املحتجني يف إيـران" ،الرشق األوسط،
 ،2019/11/19شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3ty3Jr8 :

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

واسعة شارك فيها العديد من املدن الكربى مثل طهران ومشهد
وشرياز وأصفهان وغريها  -حني قررت السلطات رفع الدعم عن سعر
الوقود يف محاولة للتعامل مع تبعات العقوبات األمريكية  -للتنديد
بالوضع االقتصادي السيئ الناتج من هذه العقوبات القاسية التي
أدت إىل ارتفاع نسبة التضخم إىل  43يف املئة( ،((2وانكامش الناتج
املحيل بنسبة  3.9يف املئة يف عام .((2(2018
يف هذا السياق ،ينبغي اإلشارة إىل أن هناك اعتقا ًدا بأن الحكومات
املتعاقبة يف إيران منذ تأسيس الجمهورية اإلسالمية يف عام 1979
فشلت يف معالجة مشكالت االقتصاد .فقد ظلت مشكالت النظام
االقتصادي والرضيبي واملايل مستمرة منذ أربعني عا ًما؛ بسبب
األولويات املختلفة للنظام السيايس الذي وضع يف املقام األول
السياسة الخارجية والــدور اإلقليمي ،ثم النظام االقتصادي يف
املقام الثاين.
أيد خامنئي قرار الحكومة برفع سعر النفط ثالثة أضعاف(((2؛ ما
يعني أن النظام اإليراين تع ّمد إخراج الناس إىل الشوارع إلثبات أن
عامل خارجيًا مؤث ًرا هو الذي يح ّرك الناس .فتاريخيًا ،أي خالل
هناك ً
رسخ النظام اإليراين يف الشعب فكرة
أربع مراحل من العقوباتّ ،
عامل خارجيًا يستهدف االستقرار الداخيل للبالد.
مفادها أن مث َّة ً
وجدير بالذكر أن فكرة املؤامرة الخارجية موجودة يف الثقافة اإليرانية
الرسدية؛ نتيجة اإلرث االستعامري الذي يستهدف التدمري والتخريب
الداخيل ،و"أن الربيطانيني هم البالء".
إن ما أراده اإليرانيون من احتجاجات عام  2019هو إصالح ما ميكن
إصالحه ،فال يوجد أي ضامن بأن تغيري النظام سيأيت بنظام دميقراطي؛
ألن ثورة عام  ،1979وكذلك الثورات التي سبقتها ،أنتجت كلها
أنظمة شمولية أو شبه شمولية .من ث ّم ،قد تدفع هذه االحتجاجات
الداخلية إىل التأثري يف سلوك إيران يف الخارج .بناء عليه ،فإن استمرار
الواليات املتحدة يف تضييق الخناق عىل االقتصاد اإليراين من شأنه
أن يجعل الداخل (الشعب) يضغط عىل الحكومة للتفاوض بشأن
التخفيف من حدة العقوبات .فالعقوبات االقتصادية أثرت تأث ًريا
وخصوصا يف حياة املواطن اإليراين.
بليغًا يف بنية االقتصاد اإليراين،
ً
ولذا من الرضوري أن تركز طهران عىل الجانب االقتصادي واملعييش
للمواطنني ،والعمل عىل إنهاء األزمات التي يعانيها الشعب؛ وهذا
 23دينا فياض" ،معدل التضخم يف إيران تتغري  43%بنهاية سبتمرب" ،أخبار اآلن،
 ،2019/9/30شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3n77v8x :
" 24العقوبات عىل إي ـران :ستة مخططات تظهر مدى تأثريها" ،يب يب يس عريب،
 ،2019/5/3شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bbc.in/2Qp7xfU :
" 25إيران :خامنئي يعلن تأييده قرار رفع سعر البنزين رغم االحتجاجات" ،فرانس ،24
 ،2019/11/17شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3as1WME :

تاسارد
العالقات األميركية  -اإليرانية في ظل إدارة دونالد ترامب :التفاعالت والتبعات

ال ميكن أن يحدث يف ظل العقوبات األمريكية عىل طهران وعىل
من يتعامل معها .ويعني ذلك أن إيران قد تحتاج إىل أن تذهب
إىل طاولة املفاوضات وتغري بعض سلوكياتها؛ فهذه املطالب ليست
من املجتمع الدويل أو من الواليات املتحدة فحسب ،وإمنا أيضً ا من
الداخل .من ث ّم ،ال يتحقق إنهاء أزمات إيران الداخلية ،إال إذا غريت
طهران سلوكها مثل وقف نشاطاتها الصاروخية ودعم امليليشيات
التابعة لها؛ وهذا يتطلب تغي ًريا يف السياسة الخارجية اإليرانية
وإعادة قراءة اسرتاتيجيتها.
لقد عملت إي ـران عىل تح ّمل العقوبات الصارمة حتى انتهت
والية ترامب .وقد تستخدم أيضً ا وكالءها يف املنطقة "الالعبني غري
الحكوميني"  Non-State Actorsورق َة ضغط ضد الواليات املتحدة؛
فسياسة الحرب بالوكالة هذه تُع ّد من عوامل القوة التي متتلكها
طهران يف املنطقة؛ فوجود وكالء لها يف العراق وسورية ولبنان واليمن
يساعدها عىل استخدامهم يف عدد من املواجهات مع واشنطن(.((2
وتجدر اإلشارة إىل أن قضية إيران بالنسبة إىل الواليات املتحدة قضية
انتخابية ،فالرئيس ترامب استعد للمشاركة يف االنتخابات الرئاسية
يف ترشين الثاين /نوفمرب  ((2(2020بتبني سياسة التصعيد كالم ًيا؛
ألنه ال يريد الدخول يف حرب( ((2أو مواجهة عسكرية تؤثر يف نتائج
االنتخابات .كانت هناك فرصة ملواجهة عسكرية بعد أن أسقطت
طهران يف حزيران /يونيو  2019طائرة أمريكية عسكرية مسرية ،لكن
ذلك مل يحدث .فالرئيس األمرييك خالف معظم كبار مستشاريه يف
مجال األمن القومي ،وتخىل عن توجيه رضبات انتقامية مبارشة إىل
إيران( .((2من ث ّم ،ميكن تفسري السياسة اإليرانية بأنها كانت تحاول
أن تضغط عىل إدارة ترامب من خالل التصعيد العسكري املحدود؛
لتضعها يف موقف حرج مع األجهزة األمريكية الرسمية ومع الكونغرس.
أرادت إيران رفع العقوبات املفروضة عليها ،والسامح لها بتصدير
النفط ،وإعادة االلتزام باالتفاق النووي .ورمبا تطلّب ذلك وجود
رئيس دميقراطي ما بعد إدارة ترامب؛ ألنها ال ترغب يف أي تفاوض
معها ،بسبب االنسحاب من االتفاق وعدم االلتزام به( .((3إن ما تريده
 26عيل هاشم" ،األزمة األمريكية اإليرانية :ماهي الرسالة التي وجهها ظريف لواشنطن
من بغداد؟" ،يب يب يس عريب ،2019/5/27 ،شوهد يف  ،2021/4/21يف:
https://bbc.in/3dEoUSV
 27شفيق ناظم الغربا" ،األزمة اإليرانية األمريكية :استمرار التوتر" ،القدس العريب،
 ،2019/7/17شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3syl95G :
طويل وبدون إرسال جنود عىل األرض"،
" 28ترامب :أي حرب مع إيران لن تستمر ً
فرانس  ،2019/6/26 ،24شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3vcaxLk :
" 29بعد تحذير من دمار غري مسبوق ..ترامب يراوح بني التهديد والتهدئة إزاء إيران"،
الجزيرة نت ،2019/6/22 ،شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/32B0xPK :
" 30تضارب الترصيحات األمريكية ضد إيران ..اسرتاتيجية أم فوىض؟".
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طهران هو أن يكون االتفاق مع واشنطن متعدد األطراف وأال تكون
وحدها ،واتضح ذلك جليًا من خالل ما حدث يف اتفاق عام .2015
فانسحاب الواليات املتحدة وحدها منه مل يعنِ إلغاءه ،بخاصة مع
استمرار وجود بقية أطراف االتفاق ورفضها االنسحاب مثل بريطانيا،
وفرنسا ،وأملانيا ،والصني ،وروسيا .فمساهمة هذه الدول يف االتفاق
أدت دو ًرا يف تهدئة املوقف من خالل متسكها به ،رغم انسحاب
واشنطن ومحاولتها إقناع األطراف األخرى باالنسحاب منه.
لقد أدى غياب التواصل املبارش ،وغياب الوسيط القادر عىل التقاء
الطرفني األمرييك واإليراين ،إىل االضطراب يف الترصيحات بينهام(((3؛ ألن
ذلك يعمق حالة الفهم الخاطئ والتصور السلبي عن اآلخر ويجعل
اإلعالم هو ميدان التواصل ،والذي تسيطر عليه بطبيعة الحال مصالح
وسائل اإلعالم وأجنداتها؛ وهو ما أذىك أجواء الخصومة والعداء.
وفضل عن ذلك ،كان لحلفاء واشنطن يف املنطقة ،إرسائيل والسعودية
ً
واإلمارات ،تأثري؛ إذ هي تريد إضعاف إيران إقليميًا ،وترى أن ذلك
لن يتم إال من خالل بوابة واشنطن وإدارة ترامب .أضف إىل ذلك أن
الواليات املتحدة ال متلك اسرتاتيجية متكاملة واضحة أو خطة شاملة
للتعامل مع إيران ،فهي تتبع منوذج الرمال املتحركة؛ أي إنها تتخذ
قرا ًرا أو تتبنى سياسة جديدة يف إطار رد فعل ضد السياسات اإليرانية
يف كل مرة .وال تؤدي سياسة إيران يف التصعيد إىل نتائج تعود عليها
بالنفع ،بل تزيد من الضغوط عليها.
جاء اغتيال قاسم سليامين ( ،)2020-1957قائد لواء القدس يف
فصل
الحرس الثوري اإليراين ،يف سياق التصعيد األمرييك تجاه إيرانً ،
غري متوقع يف العالقة بني الطرفني .ففي  3كانون الثاين /يناير ،2020
أُعلن عن مقتله يف عملية عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد
الدويل ،إىل جانب أبو مهدي املهندس ( ،)2020-1954قائد حزب
الله العراقي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي يف العراق .ومل ترتدد
واشنطن يف تبنيها العملية ،واعتبارها دفا ًعا عن مصالحها يف املنطقة.
واستندت الرسدية األمريكية يف تربير اغتياله إىل تهديد وشيك
لسفاراتها ومصالحها ،كان يخطط له سليامين مع ميليشيات عراقية
وأخرى خارج العراق( .((3إن مثل هذه الرسدية كانت تحتاج إليها
إدارة ترامب لكسب مزيد من التأييد داخليًا ،وإظهار الرئيس مداف ًعا
صلبًا عن املصالح األمريكية وحاميتها ،ال سيام يف عام االنتخابات
الرئاسية .2020
 31محجوب الزويري" ،املواجهة األمريكية اإليرانية  .. 2019سؤال وجواب" ،الجزيرة
مبارش ،2019/6/26 ،شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/2RU52mr :
" 32مقتل قاسم سليامين قائد فيلق القدس اإليراين يف رضبة أمريكية ببغداد" ،يب يب يس
عريب ،2020/1/3 ،شوهد يف  ،2021/5/7يفhttps://bbc.in/3ozmYiu :

82
لقد مثّل اغتيال سليامين الفصل غري املتوقع يف العالقات
األمريكية  -اإليرانية؛ إذ كان االنتقال من اسرتاتيجية تغيري النظام
إىل االكتفاء مبامرسة الضغوط السياسية عرب العقوبات االقتصادية
التي تجعل النظام هشً ا مام قد يضطره إىل تغيري سلوكه ،وهي
االسرتاتيجية نفسها التي انتهجها أوباما وسار عليها ترامب .ورغم
تغري االسرتاتيجية ،فإن اإلجراءات السياسية والعدائية بني الطرفني
مل ترتاجع.
مل يتأخر الرد اإليراين عىل اغتيال سليامين كث ًريا ،ومع ذلك مل يكن ر ًدا
مولِّ ًدا لرد فعلٍ أمرييك مقابل .فقد استهدفت إيران قاعدة عني األسد
العراقية التي تعسكر فيها قوات أمريكية ،وتسببت يف وقوع ارتجاجات
دماغية لحواىل  64عسكريًا أمريك ًيا وفق املصادر األمريكية( .((3وبانتهاء
الرد اإليراين ،وبعد حرب كالمية مستعرة لتوظيف اغتيال سليامين
إلجبار واشنطن عىل سحب قواتها من العراق ،عادت التهدئة لتسود
العالقات بني البلدين ،علنيًا عىل األقل ،وتبدل الخطاب املتعلق
بإجبار واشنطن عىل االنسحاب من العراق ،وحل مكانه طلب أمرييك
من الحكومة العراقية لنصب قواعد منظومة "باتريوت"(.((3
مل تتوقف حالة التصعيد يف العالقة األمريكية  -اإليرانية ،بعد خسارة
ترامب االنتخابات الرئاسية؛ إذ مل يرتدد يف اتهام إيران بأنها تقف
وراء الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له السفارة األمريكية يف
بغداد ،يف  20كانون األول /ديسمرب  ،2020وغ ّرد عىل تويرت مؤك ًدا
أن طهران تقف وراء هذا الهجوم ،وهدد بتحميلها املسؤولية الكاملة
عن أرضاره .عىل الرغم من نفي جواد ظريف أي دور لبالده يف
الهجوم ،بدأت التحركات العسكرية األمريكية بإعالن وزارة الدفاع
عبور الغواصة النووية "يو إس إس جورجيا"  ،USS Georgiaاملزودة
بأكرث من  150صاروخ توماهوك ،مضيق هرمز ألول مرة ،ترافقها
سفن حربية أخرى(.((3
وأعلنت وزارة الخارجية األمريكية من جانب واحد فرض عقوبات
عىل إيران ،وحذرت من "عواقب" عدم االلتزام بها؛ فقد تصل إىل
فرض عقوبات عىل الجهات التي تقف وراء هذه اإلخفاقات .كام
تعهدت إدارة ترامب "بعواقب" تشمل أي دولة عضو يف األمم
املتحدة ال تلتزم بالعقوبات بحرمانها من الوصول إىل النظام املايل
33 Thomas Gibbons-Neff, "More American Troops Sustain Brain Injuries
from Iran Missile Strike in Iraq," The New York Times, 30/6/2020, accessed
on 21/4/2021, at: https://nyti.ms/3tBooKW
" 34نذر تصعيد وشيك بالعراق بعد نرش أمريكا منظومة باتريوت" ،الجزيرة نت،
 ،2020/1/31شوهد يف  ،2021/5/7يفhttps://bit.ly/3bKIqf3 :
" 35هل يوجه ترامب رضبة إليران قبل مغادرته البيت األبيض؟" ،يب يب يس عريب،
 ،2020/12/27شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bbc.in/3ava1jR :

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

األمرييك وأسواق الواليات املتحدة .يف املقابل ،عارضت جميع القوى
الكربى األخرى كالصني وروسيا ودول أوروبية فرض العقوبات عىل
إيران .وجاء يف رسالة فرنسية – بريطانية  -أملانية مشرتكة أرسلت
إىل مجلس األمن أن "أي قرار أو إجراء ب ِنية إعادة" العقوبات لن
يكون له أي أثر قانوين( .((3يف هذا السياق ،يشار إىل أن الرئيس
روحاين ذكر يف كلمة ألقاها يف االجتامع األسبوعي ملجلس الوزراء ،يف
نهاية آب /أغسطس " ،2020أن العقوبات األمريكية تسببت يف تراجع
إيرادات البالد مبقدار  900تريليون ريال إيراين ( 214مليار دوالر)،
منذ تطبيقها يف أيار /مايو .((3("2018
مل تكتف واشنطن بالعقوبات املالية ،بل عملت عىل متديد الحظر
عىل األسلحة .وقد أعلنت وزارة الخارجية األمريكية ،يف كانون الثاين/
يناير  ،2021فرض عقوبات جديدة تستهدف كيانات عسكرية
إيرانية ،بسبب النشاطات املتعلقة بانتشار األسلحة التقليدية(.((3
وبحسب بيان للخارجية األمريكية ،تم إدراج منظامت الصناعات
البحرية والجوية والجو-فضائية اإليرانية ضمن القامئة السوداء.
وأضافت أن "هذه املعدات العسكرية ،التي تشمل قوارب هجومية
وصواريخ وطائرات مسرية ،توفر وسيلة للنظام اإليراين لتنفيذ حملته
اإلرهابية العاملية" ،وأنه تم فرض عقوبات مبوجب سياسة مكافحة
انتشار أسلحة الدمار الشامل ،وأن هذه الكيانات "'تصنع معدات
عسكرية فتاكة لعسكريي إيران' ،مبا فيهم الحرس الثوري ،وهي
منظمة إرهابية أجنبية ُمصنفة أيضً ا تحت سلطتنا تستهدف نارشي
أسلحة الدمار الشامل وأنصارهم"(.((3
ومع استمرار إدارة ترامب يف معاقبة إي ـران اقتصاديًا ،جاءت
حادثة اغتيال العامل النووي محسن فخري زاده ( )2020-1958يف
 27ترشين الثاين /نوفمرب  2020لتزيد من حجم الضغوط السياسية
واألمنية عىل النظام يف طهران .فهو يُع ّد شخصية محورية وقيادية
يف الربنامج النووي اإليراين بحسب تقارير األمم املتحدة وما تعتقده
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة املخابرات األمريكية( .((4وأدى
" 36واشنطن تعيد فرض العقوبات األممية عىل إيران من جانب واحد وتتوعد املنتهكني
'بعواقب'" ،فرانس  ،2020/9/20 ،24شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3vblrkM :
" 37عقوبات أمريكية ساحقة ضد إيران' ..سناب باك' يف مهمة خاصة" ،العني اإلخبارية،
 ،2020/10/8شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3nbaexy :
" 38واشنطن تعيد فرض العقوبات األممية عىل طهران من جانب واحد وتتوعد
املنتهكني 'بعواقب'".
" 39يف آخر أيام عهد ترامب ..واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران" ،روسيا
اليوم ،2021/1/15 ،شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3gv1u4k :
 40ينظر" :اغتيال عامل نووي إيراين ينذر مبواجهة مع قرب نهاية والية ترامب ..و'يس إن
إن' عن مسؤول يف البنتاغون :تحريك حاملة الطائرات 'يو إس إس نيميتز' إىل منطقة الخليج
مع سفن حربية أخرى" ،رأي اليوم ،2020/11/27 ،شوهد يف  ،2021/4/21يف:
https://bit.ly/3n70GUy
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اغتياله إىل ارتفاع وترية التوتر بني الواليات املتحدة وإيران وإرسائيل؛
إذ وجهت إيران اتها ًما إىل إرسائيل باملسؤولية عن الهجوم مع ما
تضمنه ذلك من إشارة إىل أن ترامب "بارك عملية القتل" .فقد قال
جواد ظريف إن هناك "مؤرشات خطرية عىل دور إرسائييل" ،ودعا
الدول الغربية إىل أن "تنهي معايريها املزدوجة املخجلة وأن تدين
هذا العمل الذي هو إرهاب دولة"( .((4وميكن القول إن اغتيال فخري
زاده قبل نهاية فرتة والية الرئيس ترامب كان هدفه زيادة التوتر،
وتعطيل مسرية العودة إىل االتفاق النووي التي كان يعد بها الرئيس
الحايل جو بايدن ،أثناء حملته االنتخابية؛ وذلك بجعل استئناف
املفاوضات الدبلوماسية مع إيران أم ًرا معق ًدا.
إزاء كل الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب ،عادت طهران إىل
تخصيب اليورانيوم ورفعت نسبته إىل  20يف املئة يف مفاعل فوردو.
وتُع ّد هذه الخطوة مخالفة لالتفاق النووي الذي نص عىل أال تزيد
إيران نسبة التخصيب عىل  3.67يف املئة .وترص طهران عىل أنها مل
تخالف ما ورد يف االتفاق؛ ألن الواليات املتحدة مل تلتزم به وأعادت
فرض عقوبات اقتصادية أشد قسوة عليها ،وهو ما ألحق رض ًرا
بالغًا باقتصادها(.((4
استمرت إيران يف ردها عىل الخطوات األمريكية ،من خالل فرض
عقوبات عىل مسؤولني أمريكيني أُدرجوا عىل القامئة السوداء ،وذلك
بسبب دورهم يف النشاطات اإلرهابية واملناوئة لحقوق اإلنسان
ضد إيران ومواطنيها ،ومنهم وزير الخارجية السابق بومبيو ،ووزير
الدفاع السابق مارك إسرب  ،Mark Isberوالقائم بأعامل وزير الدفاع
كريستوفر ميلر  ،Christofer Millerووزير الخزانة ستيفن منوتشني
 .Steven Mnuchinوتم كذلك ضمن القامئة نفسها إدراج جينا
هاسبل  Gina Haspelمديرة وكالة االستخبارات املركزية ،ومستشار
األمن القومي السابق جون بولتون  ،John Boltonواملبعوث األمرييك
السابق إليران برايان هوك  ،Brian Hookوممثل واشنطن الخاص
لشؤون إيران وفنزويال إليوت أبرامز  ،Elliott Abramsومسؤولة
العقوبات يف وزارة الخزانة أندريا جايك .((4(Andrea Gacki
" 41إضاءات ترصد ردود الفعل عىل إغتيال العامل محسن عيل زاده ومدير  CIAالسابق
هذا عمل متهور وسيتسبب بجولة انتقام" ،إضاءات ،2020/11/28 ،شوهد يف ،2021/4/21
يفhttps://bit.ly/3vb6lvG :
" 42الربنامج النووي اإليراين :طهران 'بدأت بالفعل' تخصيب اليورانيوم بنسبة  20يف املئة
واالتحاد األورويب يحذرها" ،يب يب يس عريب ،2021/1/4 ،شوهد يف  ،2021/2/22يف:
https://bbc.in/2RLIfZO
" 43قبل يوم من نهاية رئاسته ..إيران تدرج ترامب عىل القامئة السوداء" ،رويرتز،
 ،2021/1/21شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://reut.rs/3eooTli :

83
ً
ثالثا :التبعات على منطقة الخليج
إن تعزيز إدارة ترامب سياسة الضغط عىل إيران ،واستمرار العقوبات
ومنع تصدير النفط اإليراين ،ثم اغتيال سليامين ،عوامل فرضت عىل
املنطقة أنوا ًعا متعددة من التصعيد اإليراين؛ ألن طهران ترغب يف
مامرسة أنواع مختلفة من الضغط عىل الواليات املتحدة وتصعيد
حدة التوترات.
جرى استهداف ناقلتَي نفط يف منطقة الخليج قادمتني من السعودية
واإلمــارات يف  13حزيران /يونيو  2019يف مياه بحر ُعامن قرب
مضيق هرمز ،أدى إىل حدوث انفجارين كبريين بهام .فقد ذكرت
تقارير أن النريان اشتعلت يف ناقلة بخليج عامن( ((4بعد هجامت
تخريبية استهدفت ناقالت يف وقت سابق بالقرب من إمارة
الفجرية ،أحد أكرب مراكز تزويد السفن بالوقود يف العامل( .((4جاء هذا
الهجوم يف أعقاب هجوم سابق يف  12أيار /مايو  2019استهدف
ناقلتي نفط سعوديتني وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية يف ميناء
الفجرية اإلمارايت ،من دون أن يؤدي إىل سقوط ضحايا .لك ّن هجوم
 13حزيران /يونيو أثار قلقًا يف املنطقة ،واعتُرب تنفيذًا لتهديد إيراين
سابق بتهديد املالحة يف مضيق هرمز .فقد أشار رئيس األركان
محمد باقري ،يف  28نيسان /أبريل  ،2019إىل عدم السامح مبرور
ناقالت النفط من مضيق هرمز إذا ُمنعت شحنات النفط اإليرانية
من املرور مبوجب عقوبات أمريكية .ورغم أن باقري أكد أن بالده ال
تنوي إغالق املضيق ،إال إذا وصل "عداء األعداء" إىل درجة ال تُبقي
خيا ًرا غريه ،فإنه قال" :نريد أن يكون املمر (مضيق هرمز) مفتو ًحا
مجبة عىل التعامل معنا أثناء عبورها
[ ]...السفن البحرية األمريكية َ
املضيق" ،وأضاف أن القوات األمريكية يف الخليج "أبدت تعاونًا حتى
اللحظة ،وتر ُّد عىل أسئلة (الحرس) ،ومل تغري سلوكها"(.((4
وأدى التوتر املتصاعد بني إيران من جهة ،والواليات املتحدة وحلفاء
خليجيني وغربيني لها من جهة أخرى ،إىل إطالق تحذيرات من االنزالق
إىل مواجهة عسكرية .ووجهت واشنطن والرياض إىل طهران تهمة
استهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية يف الخليج ،وهو ما نفته إيران
وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج إلثبات ذلك.
 44محمد املنشاوي" ،األزمة اإليرانية األمريكية ..خيارات الحرب وفرص السالم" ،الجزيرة
نت ،2019/6/18 ،شوهد يف  ،2021/4/21يف https://bit.ly/3bMYGwg:؛ للمزيد ينظر:
Kenneth Katzman, Kathleen J. McInnis & Clayton Thomas, U.S.-Iran
Conflict and Implications for U.S. Policy, Congressional Research Service,
8/5/2020, accessed on 21/5/2021, at: https://bit.ly/341rPPN
 45سوزان مالوين" ،لألزمة األمريكية اإليرانية مسا ٌر لتخفيف االحتدام :كيف نحرص عىل
ات ّخاذه" ،مقال ،مركز بروكنغز ،2019/6/19 ،شوهد يف  ،2021/4/22يف:
https://brook.gs/3gr8rTW
" 46مضيق هرمز ..الورقة الرابحة ملنع تشكيل تحالف أمرييك ضد إيران".
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وزادت حدة التوتر إثر احتجازها ناقلة نفط بريطانية يف مضيق هرمز
يف  19متوز /يوليو  ،2019ر ًدا عىل استمرار احتجاز لندن ناقلة نفط
إيرانية( .((4وتصاعدت التحذيرات من حرب محتملة آنذاك نتيجة
استقبال السعودية قوات أمريكية للمرة األوىل منذ  16عا ًما ،وأعلنت
البحرية األمريكية وصول ثالث سفن حربية ،إحداها هجومية ،إىل
منطقة الرشق األوسط بهدف "الدفاع عن أمن واستقرار املنطقة"(.((4
ويف مقابل التصعيد ،شهدت والية ترامب محاوالت اعتامد الطرائق
الدبلوماسية للتهدئة يف املنطقة ،صادرة عن إيران وبعض دول الخليج
العربية .فقد عرض الرئيس روحاين خالل كلمته أمام الجمعية العامة
لألمم املتحدة يف  27أيلول /سبتمرب  2017مبادرة للسالم(ُ ،((4س ّميت
"مبادرة هرمز لتحقيق التقدم والرخاء" (األمل) عىل مختلف الصعد
االقتصادية والسياسية واالجتامعية والثقافية ،وتأسيس عالقات ودية،
وإطالق عمل جامعي لتأمني إمدادات الطاقة وحرية املالحة يف مضيق
هرمز باعتباره املجال األكرث حيوية وأهمية لجميع دول الخليج .وأتت
هذه املبادرة ،يف ظل جهد واشنطن لتشكيل تحالف للحفاظ عىل
األمن املالحي يف مضيق هرمز والخليج ،والذي جاء مرتبطًا بتحميل
الواليات املتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا وأملانيا املسؤولية
كاملة إليران وللحرس الثوري عن الهجامت عىل ناقالت النفط يف
ميناء الفجرية ويف بحر عامن ومنشآت النفط يف  12أيار /مايو .2019
يبدو توقيت طرح مبادرة هرمز للسالم الفتًا؛ إذ ُوجهت انتقادات
إقليمية ودولية إىل سياسات إيران .فعىل سبيل املثال كانت العالقة
بني السعودية وإيران متر بفرتة حرجة ،يصحبها خطابات عدائية
فضل عن الظروف التي متر بها إيران من استمرا ٍر
من كال الطرفنيً ،
ٍ
وتصعيد للعقوبات من جانب الواليات املتحدة .ويف الوقت ذاته،
كل ألي تعاون من أي قوة أوروبية للتخفيف من حدة
يالحظ غياب ّ
هذه العقوبات.
" 47إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية كانت يف طريقها إىل السعودية" ،يوتيوب،
 ،2019/7/29شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/2RJwxij :
للمزيد عن عالقة إيران مع القوى اإلقليمية ،ينظر :فاطمة الصامدي'" ،ترامب' و'لجم إيران':
محددات الواقع الجيوسياسية" ،تقارير ،مركز الجزيرة للدراسات ،2017/2/27 ،شوهد يف
 ،2021/5/21يفhttps://bit.ly/3ve6sXz :
" 48واشنطن ترسل  3سفن حربية جديدة إىل الرشق األوســط" ،وكالة األناضول،
 ،2019/6/24شوهد يف  ،2021/5/7يفhttp://shorturl.at/pvzFZ :؛ للمزيد عن تجدد
املناوشات يف مياه الخليج بني القوات البحرية اإليرانية والسفن األمريكية ،ينظر :أرشف سعد
العيسوي" ،العالقات األمريكية  -اإليرانية يف ظل 'كوفيد :'19-القضايا الشائكة وسيناريوهات
املستقبل" ،مركز تريندز للبحوث واالستشارات ،2020/6/21 ،شوهد يف  ،2021/5/22يف:
https://bit.ly/3udf6UZ
 49هدى رؤوف" ،السياسة اإليرانية من واقع خطاب روحاين باألمم املتحدة" ،إندبندنت
عربية ،2019/9/27 ،شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/3v8FFLL :

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

تربط إيران هذه املبادرة بالفقرة الثامنة من قرار مجلس األمن رقم
أساسا قانونيًا؛ فبموجبه قبلت يف عام
 ،((5()1987( 598وتتخذ منه ً
 1988وقف حربها ضد العراق .وقد جاء التأكيد يف الفقرة الثامنة من
هذا القرار عىل رضورة العمل عىل توفري سبل تعزيز األمن واالستقرار
اإلقليميني من خالل التشاور مع إيران والعراق ودول إقليمية أخرى؛
ألن السنوات األخرية من الحرب العراقية  -اإليرانية شهدت توس ًعا يف
حرب الناقالت لتشمل ناقالت ٍ
نفط لبلدان أخرى متر عرب مضيق هرمز.
وعىل الرغم من الضغوط األمريكية عىل إيران ،والتي تُعترب الرياض وأبوظبي
رشيكتني فيها وفقًا لالعتقاد اإليراين الذي يرى أنهام تحرضان واشنطن
عىل مامرسة ضغوط كبرية عليها ،فإن بعض التواصل الدبلومايس كان
قامئًا بني الرياض وأبوظبي وطهران .فقد أبرمت اإلمارات اتفاقًا للتعاون
الحدودي مع إيــران( ،((5يف أواخر متوز /يوليو  ،2019نص عىل عقد
اجتامعات كل ستة أشهر .وجاء ذلك وسط توتر أمني يف منطقة الخليج.
وتم إبرام االتفاق بعد محادثات عقدها قائد قوات حرس الحدود اإليراين
العميد قاسم رضايئ ،وقائد قوات خفر السواحل اإلمارايت العميد محمد
عيل مصلح األحبايب والوفد املرافق له يف طهران "لبحث سبل توسيع
العالقات الدبلوماسية وتعزيز أمن الحدود بني البلدين"(.((5
ومل تقطع السعودية عالقاتها مع إيران؛ فقد كشفت وسائل إعالم
إيرانية تفاصيل لقاء جمع مسؤولً إيرانيًا بآخر سعودي يف مكة
املكرمة أكدا فيه التعاون بني بلديهام( .((5وجمع اللقاء رئيس منظمة
الحج والزيارة اإليرانية عيل رضا رشيديان ووزير الحج والعمرة
السعودي محمد صالح بن طاهر بننت .وجاء تأكي ًدا ملا أدىل به وزير
الدولة للشؤون الخارجية يف اإلمارات أنور قرقاش بأن موقف بالده
من إيران يأيت متزام ًنا بالتنسيق مع السعودية؛ بهدف تفادي املواجهة
مع طهران واللجوء إىل الدبلوماسية والعمل السيايس(.((5
" 50تفاصيل 'مبادرة هرمز للسالم' ..املوضوع الرئييس لخطاب روحاين يف األمم املتحدة"،
إيران إينرتنشنال ،2019/9/25 ،شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/3dGS2sw :
" 51وفد عسكري إمارايت رفيع يف طهران ...ورسالة سعودية إليران عرب سويرسا" ،العريب
الجديد ،2019/7/30 ،شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/2Qqq1wy :
 52للمزيد ،يُنظر" :ما داللة تغري موقف اإلمارات تجاه إيران؟" ،يوتيوب،2019/7/30 ،
شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/2QgfSTo :؛ أحمد درسن" ،إيران :اإلمارات تعيد
النظر يف موقفها الحاد بشأن اليمن" ،وكالة األناضول ،2019/7/30 ،شوهد يف ،2021/4/22
يفhttps://bit.ly/3tB1Tpv :
 53للمزيد حول تاريخ العالقة بني اإلمارات وإيران ،يُنظر" :اإلمارات وإيران :الخصومة
الحميمة" ،يب يب يس عريب ،2019/8/1 ،شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/2QggNmO :؛
"تحوالت كبرية يف سياسة اإلمارات تجاه إيران ..أين السعودية؟" ،يوتيوب،2019/7/31 ،
شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/3sDirfm :
" 54اإلمــارات تفضح تقاربها مع إيران ..أين اختفت ذريعة حصار قطر؟" ،الخليج
أونالين ،2019/7/31 ،شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/3tI6dTN :

تاسارد
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وتتصدر اإلمــــارات قامئة الـــدول العربية مــن حيث التبادل
التجاري مع إيـران ،بقيمة  14مليار دوالر تقريبًا وذلك يف الفرتة
آذار /مارس  - 2020آذار /مارس  ،((5(2021وتستحوذ إمارة ديب وحدها
عىل نحو  90يف املئة من إجاميل حجم التبادل التجاري اإلمارايت مع
إيران .وتعترب اإلمارات أكرث الدول املصدرة إليران عىل مستوى العامل ،إذ
تشكل صادراتها نحو  30يف املئة من واردات إيران(.((5
يبدو أن اإلمارات اعتربت تويل ترامب الرئاسة يف عام  2017فرصة
لتحجيم إيران ،لكن إدارته راوحت مكانها يف التعامل مع طهران
بشدة؛ وذلــك بسبب انقسام املجتمع الــدويل حول اإلج ـراءات
األمريكية( .((5كام أن اإلدارة األمريكية أوضحت أنها غري مستعدة
للقتال من أجل أحد( .((5فعىل الرغم من سياسة الضغوط القصوى
وما تبعها من عقوبات ،فإنها مل تكن مستعدة لشن حرب بالنيابة عن
أي طرف .من هنا ،اتجهت اإلمارات إىل تحسني عالقتها مع إيران(.((5
وقد تبع ذلك اإلعال ُن عن نيتها توقيع اتفاق مع إرسائيل لتطبيع
العالقات( ،((6فجاءت اتفاقات أبراهام بني اإلمارات والبحرين من
جهة ،وإرسائيل من جهة أخرى يف  13آب /أغسطس  .((6(2020ومتثل
الرد اإليراين عىل ذلك يف املعارضة التامة؛ إذ قال اللواء عيل فدوي،
55 "Trade between Iran, UAE Stands at $14b in a Year," Tehran Times,
3/4/2021, accessed on 7/5/2021, at : https://bit.ly/3uk0xzb
" 56اإلمارات تفضح تقاربها مع إيران ..أين اختفت ذريعة حصار قطر؟".
" 57بعد خذالن ترامب ..هل تتحالف الرياض وأبو ظبي مع طهران؟" ،برنامج "ما وراء
الخرب" ،الجزيرة نت ،2019/8/5 ،شوهد يف  ،2021/5/22يفhttps://bit.ly/3vbGNi5:
" 58التقارب اإلمارايت اإليراين ..حدود التفاهم والتداعيات" ،مركز الفكر االسرتاتيجي
للدراسات ،2019/8/10 ،شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/3sDs2m7 :
للمزيد حول عالقات طهران مع الدول األوروبية واآلسيوية ،ينظر:
"Gawdat Bahgat, "US-Iran Relations under the Trump Administration,
Mediterranean Quarterly, vol. 28, no. 3 (2017), pp. 93-111, accessed on
;21/5/2021, at: https://bit.ly/3fckZO5
وينظر أيضً ا:
Riccardo Alcaro, "Europe's Defence of the Iran Nuclear Deal: Less than
a Success, More than a Failure." The International Spectator, vol. 56, no. 1
(March 2021), pp. 55-72.
" 59محادثات ودية بني وزير الخارجية اإليراين واإلمارايت" ،عريب  ،2020/8/2 ،21شوهد
يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/3xg5v2n :
60
David Hearst, "UAE-Israel deal: The new hegemons of the
Middle East," Middle East Eye, 17/8/2020, accessed on 22/4/2021, at:
https://bit.ly/2RVpEuw; Mahjoob Zweiri, "The UAE-Israel Normalisation 'If
You Can't Convince Them, Confuse Them'," Gulf Insights Series, no. 35, Gulf
Studies Center & College of Art and Sciences (August 2020), accessed on
22/4/2021, at: https://bit.ly/2Qn7mSr
" 61هل تبدو مخاوف إيران من تعاون أمني إمارايت  -إرسائييل مربرة؟" ،يب يب يس
عريب ،2020/8/23 ،شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bbc.in/3tIQnbD :؛ "اتفاق 'أبراهام':
تطبيع عالقات أم إعالن عن تحالف قائم بني اإلمارات وإرسائيل؟" ،تقدير موقف ،املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2020/8/16 ،شوهد يف  ،2021/4/22يف:
https://bit.ly/3dBtf9n

نائب قائد الحرس الثوري اإليراين يف  22آب /أغسطس  ،2020إن أي
"خطوة لفتح أبواب املنطقة للكيان الصهيوين ستجلب الهزمية واملذلة
للدول التي تتعاون مع إرسائيل" ،وأكدت إيران أن الوجود اإلرسائييل
يف املنطقة سيهدد استقرار األنظمة الخليجية وأمنها(.((6

خاتمة
ميكن القول إن االتفاق النووي مع الدول الخمس الدامئة العضوية يف
مجلس األمن إضافة إىل أملانيا كان رضوريًا إليران ،من أجل الهروب
إىل األمام والتخفيف من النتائج التي خلفها الربيع العريب وتحوالته
عىل صورة طهران وما أصاب حلفاءها .فاالتفاق كان فرص ًة للتعامل
أمل يف تقوية النظام داخليًا عرب بوابة االقتصاد
مع "الدول الكربى" ً
وإعادة تعريفه وتجديد الرشعية له ،ومناسب ًة لتشكيل صورة إيجابية
مع هذه الدول .بنا ًء عليه ،كانت العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب
تستهدف إبقاء النظام السيايس اإليراين يف مربع النظام املشبوه
املعزول؛ ألن االنسحاب األمرييك من االتفاق النووي يعني إعادة
النظام السيايس اإليراين إىل حيث كان قبل عام .2015
إن األزمة بني الجانبني األمرييك واإليراين ،التي كان آخر فصولها اغتيال
قاسم سليامين ومحسن فخري زاده ،تطورت منذ االنسحاب األمرييك
من االتفاق النووي؛ وهي أزمة ثنائية بني واشنطن وطهران وليس
ملجلس األمن أو أي تحالف دويل دور فيها ضد إيران .ويف هذه
األزمة ،اختبار لصرب الطرفني عىل إدارتها وتجنب االصطدام املبارش.
فقد وضع كالهام خطًا أحمر لتفادي حصول املواجهة الحقيقية؛
فاستهداف املصالح األمريكية بالنسبة إىل واشنطن خط أحمر ،أما
بالنسبة إىل إيران فتمثّل يف عدم قدرتها عىل تصدير نفطها؛ ألن ذلك
يعني منع تصدير النفط عرب مضيق هرمز .فحتى نهاية رئاسة ترامب،
مل يعترب أحد الطرفني أن اآلخر تجاوز الخط األحمر الذي وضعه،
وهذا قد يعني أن بينهام حالة سيولة.
قامت إدارة ترامب أو شاركت يف ثالث عمليات عسكرية يف دول فيها
حضور إليران :األوىل يف اليمن ضمن ما يُس ّمى الحرب عىل اإلرهاب
عام 2017؛ والثانية يف سورية بعد استخدام النظام السوري أسلحة
كياموية؛ والثالثة يف العراق جرى فيها اغتيال سليامين .ويبدو أن
هذه العمليات كانت مدفوعة بحسابات سياسية شخصية لرتامب
وبقاعدته االنتخابية ،وحرصه عىل البقاء يف البيت األبيض فرتة رئاسية
ثانية متتد حتى عام .2025
62
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يشري االنتقال السيايس الذي شهده البيت األبيض بفوز بايدن باالنتخابات
تغي يف ديناميات العالقة
الرئاسية ،يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020إىل ّ
بني واشنطن وطهران .فقد أكد أثناء حملته االنتخابية أنه يهدف إىل
العودة إىل االتفاق النووي و"تغيري املسار" .أما إيران ،فحريصة عىل أن
يتم التخفيف من العقوبات االقتصادية املفروضة عليها(.((6
إن مسألة التغري السيايس يف واشنطن والسري نحو خفض التصعيد تكاد
تكون السمة األبرز لبداية رئاسة بايدن ،لكن النيات ال تبدو كافية،
ال سيام بعد الرتكة الثقيلة التي خلّفها ترامب .إنها تركة ضاعفت من
تعقيدات امللف النووي ،وأضافت إليه سياسة إيران اإلقليمية وكذلك
قدراتها الصاروخية .فقد دفعت إىل رضورة معالجة هذين األمرين
جن ًبا إىل جنب مع امللف النووي؛ وهو األمر الذي ترفضه طهران.
لكن هذه األجواء امللبدة بعدم الثقة ال تُخفي رغبة طهران وواشنطن
يف التوصل إىل حلول تريض الطرفني؛ ما يجعل الباب مفتو ًحا أمام
نوع من التغيري يف أسلوب التعامل األمــريك بعامة ،وهو تغيري
سيكون بطيئًا ،ومن ث ّم ال يخدم إيران التي تريد الخروج رسي ًعا
من مستنقع العقوبات وآثاره السيئة .من جهة أخرى ،فإن اإلدارة
األمريكية الجديدة تغادر مربع التعامل األحادي الجانب يف التعامل
مع إيران ،وتعود إىل صيغة ()1+5؛ وهو ما ينسجم مع سياسة
بايدن الخارجية التي تريد لواشنطن أن تعمل مع رشكائها يف القضايا
الدولية ،ومنها إيران.
وليك يكتمل املشهد الجديد بني إيران والواليات املتحدة ،فال بد من
انتظار الرئيس اإليراين الذي ستأيت به االنتخابات الرئاسية الثالثة عرشة،
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