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حوار ملوقع »الدبلوماسية اإليرانية«
بعد سفر روحاين إىل نيويورك، انتزعت املبادرات اإليرانية بعض أدوات الضغط األمريكية ضد 
طهران وأوراقها الراحبة من يد ترامب؛ لذلك يعتقد بعضهم أن طهران لو جنحت يف الصمود جتاه 
العقوابت اجلديدة هبذا األسلوب -ويدرك البيت األبيض أنه ال يستطيع الوصول إىل غاايته بفرض 
العقوابت- فال ُيستبعد جلوء ترامب إىل خيار احلرب والتدخل العسكري. ومن أجل دراسة هذا 
األمر، وحتليل اخليارات األخرى للبيت األبيض جتاه إيران يف حال فشل العقوابت اجلديدة أجرت 

»الدبلوماسية اإليرانية« حواراً مع اخلبري يف شؤون الوالايت املتحدة »أمري علي أبو الفتح«.
روحاين  حسن  إجنازات  خالل  من  األخرية  األسابيع  يف  اجلديدة  اإليرانية  اللعبة  بدأت 
)الكيان   SPV برانمج  بتقدميه  األورويب  االحتاد  خبطة  واستمرت  نيويورك،  يف  الدبلوماسية 
القانوين لتسهيل التجارة يف ظل العقوابت( لدعم االتفاق النووي، ومبوازاته كان قرار حمكمة 
إىل  إيران  انضمام  مشروع  تصويب  بعد  النهاية  ويف  إيران  لصاحل  الهاي  يف  الدولية  العدل 
CFT )املعاهدة الدولية ملكافحة متويل اإلرهاب( متكنت طهران من انتزاع األوراق الراحبة 
الفعل  رد  سيكون  فكيف  هكذا،  األمر  إن كان  الطرفني؛  بني  النزاع  هذا  يف  واشنطن  من 

األمريكي جتاه امللف اإليراين؟ 
إن املسألة املهمة هي التأثري النهائي للعبة إيران؛ وإن جنحت إيران ابنتزاع أوراق أمريكا الراحبة، 
فعلينا أن نرى إىل أيِّ طرف ستميل الكفة يف النهاية. ومن الواضح جداً أن كاًل من طهران وواشنطن 
خيتربان القوة السياسية والدبلوماسية وهذا االختبار مصريي ومهم جداً؛ إذ حتاول اإلدارة األمريكية 
-وبعد اخلروج األحادي اجلانب للوالايت املتحدة من االتفاق النووي- أن تصّعد من سياستها 
العدائية وتزيد ضغوطها ضد طهران وهذا ما نراه يف فرض العقوابت اجلديدة ووضع العراقيل أمام 
بيع النفط اإليراين كي يصل إىل الصفر. وابلتأكيد ما تزال قضية احلرب النفسية موجودة، كي تنجح 
الوالايت املتحدة يف جّر إيران إىل طاولة املفاوضات وجتعلها ترضخ ملطالبها؛ من أجل الوصول 

طهران تريد هزيمة واشنطن على الساحة الدبلوماسية
إيران والواليات المتحدة على عتبة حرب القرن الحادي والعشرين
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* خبري يف شؤون الوالايت املتحدة.
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إىل أهدافها يف قضااي حساسة مثل القدرة الصاروخية اإليرانية، والنفوذ اإلقليمي إليران، وفرض 
اتفاقيات جديدة غري نووية. ومن جهة أخرى، تبحث اجلمهورية اإلسالمية يف إيران عن سبل للرّد 
على هذه الضغوط. ويف هذا السياق جيب القول: مع أن إيران كانت منعزلة ووحيدة يف اجملتمع 
الدويل قبل االتفاق النووي، لكنها مل تعد تعاين من مثل هذه الظروف وقد حتسنت عالقاهتا مع 
االحتاد األورويب، والصي، وروسيا وسائر الدول األخرى. ويف ظل هذا األمر، مل يتمكن ترامب حىت 
اآلن من انتزاع هذه الورقة الراحبة من إيران، وإن الوالايت املتحدة هي من تعاين اآلن من عزلة دولية 
مل يسبق هلا يف أترخيها؛ فباستثناء عدة العبي فقط مثل اململكة العربية، وإسرائيل، فإن أغلب دول 
العامل ليس لديها عالقات جيدة ومثالية مع أمريكا. ومع هذا -ويف سياق ما أشرت إليه- ميكننا 
أن نقول إن إجنازات سفر روحاين إىل نيويورك وما جرى يف اجتماع جملس األمن الدويل برائسة 
اخلاّصة  إيران والقضااي  املؤقت لصاحل  الدويل  العدل  ترامب نفسه، وصدور حكم حمكمة  دوانلد 
بقواني FATF مع أهنا جنحت يف انتزاع األوراق الراحبة من الوالايت املتحدة واحدة تلو األخرى، 
ولكن جيب أن نشري إىل هذا األمر أيضاً: مع أن إيران هي من متتلك نسبة فوز كبرية على الساحة 
الدبلوماسية والسياسة اخلارجية، إال أن القضااي االقتصادية وظروف املعيشة للمجتمع اإليراين تقلل 

كثرياً من أمهية هذا الفوز والنجاح. 
واآلن جيب أن نرى التطورات اليت سيشهد عليها اجملتمع الدويل غداة الرابع من تشرين الثاين؛ 
هل ستنجح الوالايت املتحدة بعقوابهتا اجلديدة أن جتعل إيران ترضخ ملطالبها، أو أن إيران هي من 
ستتغلب على سياسات أمريكا مبساعدة االحتاد األورويب والدول األخرى، وجتعل العقوابت عقيمة 
أو غري مؤثرة؟ وإن كانت التجارة من دون االعتماد على الدوالر اليت هتدف إليها إيران وأورواب 
مؤثرة وختفف من وطأة الضغوط على الشركات واملؤسسات التجارية، فمن احملتمل أن تعود هذه 
الشركات إىل التعاون مع اإليرانيي. وابلطبع فإن هذا مشروع طول األمد وحيتاج إىل وقت كاٍف 
وختطيط جيد؛ ويف غري هذه احلالة جيب أن نقول إن إيران مل تصل حىت اآلن إىل غاايهتا يف اجملال 
الدوالر-  املهم -أي:  إيران أبداة ضغطها  أمريكا هي من ستتمكن من هزمية  االقتصادي، وإن 

وستشل قدرهتا على املناورة.
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إىل %51،  تصل  اليت  األمريكي  العام  الرأي  لدى  ترامب  دوانلد  شعبية  زايدة  إىل  نظراً 
وكذلك تعيني بريت كافاان يف احملكمة العليا األمريكية، فإن األمور كلها تشري إىل أنه ال يبدو 
ترامب مزعزعاً وضعيفاً يف السياسة الداخلية  كما يشاع، مع أن استقالة املندوبة األمريكية يف 
جملس األمن نيكي هايلي قد زادت من هذا التخمني. ابعتقادك، هل ستنتهي هذه الظروف 

إىل أن تكون أمريكا الفائزة الوحيدة يف املواجهة مع إيران غداة الرابع من تشرين الثاين؟
إن األمور اليت ذكرهتا ختص السياسة الداخلية يف الوالايت املتحدة، وال تعين زايدة سلطات 
ترامب يف القضااي الداخلية لتؤثر جبدية على العالقات الدولية. فهيكلة السياسة األمريكية قائمة 
على حنو حبيث لو زادت شعبية الرئيس األمريكي أو تقلصت فإنه سيبقى ميتلك صالحيات تنفيذية 
كبرية يف سياساته، وسيبقى هو من حيدد خطوط السياسة اخلارجية لبالده. وكلما كان االحتكاك 
السياسي الداخلي يف الوالايت املتحدة قلياًل جداً، فإن سلطات الرئيس من أجل املناورة السياسية 
ستزداد أكثر؛ لذلك فإن ازدايد شعبية دوانلد ترامب ال يعين أتييداً له يف اجملتمع األمريكي؛ ألن 
مباحثه االقتصادية مثل حتسي فرص العمل والسيطرة على البطالة جعلت الرأي العام األمريكي مييل 
أكثر لتأييد احلزب اجلمهوري يف انتخاابت التجديد النصف للكونغرس. وهذا ليس ابألمر املهم 
الذي جيعلنا نعّده مؤثراً على السياسة الدولية األمريكية. فحي خروج دوانلد ترامب من االتفاق 
النووي كان حجم البطالة يف الوالايت املتحدة مرتفعاً جداً، وإن شعبيته مل تكن جيدة ابملرة. واآلن 
احلزب  فوز  ترامب. ويف حال  دوانلد  دبلوماسية  راحبة يف  ورقة  الداخلية  التطورات  تعد  ال  أيضاً 
اجلمهوري يف انتخاابت التجديد النصف للكونغرس بفارق كبري فحينها فقط ميكننا أن نتكلم بنحو 
جازم عن تزايد شعبية دوانلد ترامب. وهذا موضوع مهم جداً؛ ألن االنتخاابت سوف جتري بعد 
يومي من فرض العقوابت اجلديدة على إيران؛ لذلك، ستجيب نتائج انتخاابت التجديد النصفي 
للكونغرس عن هذا السؤال: هل يستطيع دوانلد ترامب أن يستمر يف سياساته هذه، أم ال؟ وحىت 
اآلن فإن ما جعل الضغوط السياسة اخلارجية ألمريكية مؤثرة ضد إيران هو قوة الدوالر كأداة ضغط 
مهمة، ومبوازاته النفوذ األمريكي يف االقتصاد العاملي. وبسبب هذين األمرين، ألغيت الكثري من 

العقود والصفقات التجارية، وإن الشركات التجارية قطعت عالقاهتا مع إيران.
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ولكن، هناك أمران متناقضان ميكنهما خلق ظروف جديدة؛ إن مل يصل دوانلد ترامب إىل 
انتخاابت  إيران، ويف حال فوز احلزب اجلمهوري يف  العقوابت اجلديدة ضد  بفرض  أهدافه 
التجديد النصفي للكونغرس، فبالتأكيد ستعمل هيكلة السياسة األمريكية وأساسها ابلتنسيق 
مع بعضهما بعضاً. ويف هذه احلالة، هل هناك احتمال أن خيتار دوانلد ترامب اخليار العسكري 
إذا فشلت نتائج العقوابت اجلديدة ضد إيران، وحصل على مزيد من الدعم الداخلي لسياساته 

بعد االنتخاابت؟
األمريكية  املتحدة  الوالايت  أتبحث  نتساءل  أن  هذا، جيب  سؤالكم  عن  اإلجابة  معرض  يف 
والسيما حكومة دوانلد ترامب اخليارات العسكرية اخلاصة ابلقرن العشرين أم ال؟ وأما تزال أمريكا 
تريد التدخل العسكري والقصف اجلوي واهلجوم الربي الذي يكلف كل ذلك الكثري من األموال 
كما حصل يف العراق وأفغانستان، حيث ما تزال تعاين من آاثرها حىت اآلن أم ال؟ فبعيداً عن 
هذين السؤالي، إين أعتقد أنه يف الوضع الراهن قد انتهت حقبة احلروب اخلاصة ابلقرن العشرين 
للوالايت املتحدة؛ ويف هذا السياق ومنذ عام 2003 مل تعد أمريكا ترغب يف احلروب العسكرية 
واالحتالل وإرسال القوات واالشتباكات اجلديدة. فمن أجل املدة املقبلة ابتت الوالايت املتحدة 
تركز يف حروب القرن احلادي والعشرين وهي تشمل احلروب االقتصادية، واإللكرتونية، واحلروب 
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النيابية، واحلروب النفسية واإلعالمية، وبث الفوضى، وزعزعة الثبات يف الدول األخرى من أجل 
والوالايت  إيران  إن  القول  ميكن  الناحية  هذه  ومن  والتمرد.  االحتجاجات  على  الشعوب  حّث 
املتحدة يف خضم حرب خاصة ابلقرن احلادي والعشرين؛ ألن النزاع الراهن بينهما يشمل احلرب 
النيابية  واحلروب  الدبلوماسي  والتوتر  والقرصنة،  اإللكرتونية  احلروب  واالقتصادية وحىت  اإلعالمية 
والعمل على حث الشعب من أجل التمرد واالحتجاج. ويف ظل هذه الظروف، إن جنح اجلمهوريون 
يف تثبيت مكانتهم وتقويتها يف انتخاابت التجديد النصفي للكونغرس واملقررة يف شهر تشرين الثاين، 
فإن قدرة مناورة دوانلد ترامب ملتابعة هذا النوع من احلرب ستزداد بنحو كبري؛ لذلك، فإن فشلت 
خطط ترامب اليت ختص امللف اإليراين بعد فرض العقوابت اجلديدة ضد إيران، فإين أستبعد أن 

تكون املواجهة العسكرية اخليار التايل للوالايت املتحدة.
ولكن يف اجلهة األخرى من رأيك هذا، نرى أنه منذ وصول دوانلد ترامب إىل السلطة، 
بلغت ميزانية وزارة الدفاع األمريكية للسنة احلالية إىل رقم يعادل 700 مليار دوالر، وهي 
أكرب ميزانية دفاعية يف أتريخ هذه البالد. ويف موازاة ذلك -وضمن االسرتاتيجية األمريكية 
اجلنود  من  إىل 5000  إرسال 3500  ترامب  ينوي  األفغاين  امللف  فيما خيص  اجلديدة- 
البحرية كجزء من 13 ألفاً من قوات الناتو إىل أفغانستان، وقد مت تنفيذ أجزاء من هذه اخلطة 
أيضاً. وإننا يف هذه املدة قد شاهدان اهلجمات الصاروخية األمريكية يف سوراي ووجود قواهتا 
العسكرية هناك حىت. أال تشري هذه األفعال إىل أن الوالايت املتحدة ما تزال تفكر جدايً يف 

استخدام اخليارات احلربية اخلاصة حبروب القرن العشرين؟
تبعات هاتي احلربي  فإن  أفغانستان والعراق  الذي ذكرته بشأن احلرب يف  األمر  فيما خيص 
امتدت حىت حكومة دوانلد ترامب، ونقول إن هذا األمر عائد إىل إرث يعود إىل القرن العشرين 
تسّلمته اإلدارة األمريكية. ولكن مع هذا، إين أعتقد أن الوالايت املتحدة تتجه شيئاً فشيئاً من 
حروب القرن العشرين إىل حروب القرن احلادي والعشرين؛ وهذا مشروع أيخذ وقتاً طوياًل، وحيتاج 
إىل ختطيط، وال ميكننا أن نتوقع أن تستخدم الوالايت املتحدة فجأة أسلحة القرن احلادي والعشرين 
وأدواته احلربية ابلكامل. لذلك ميكن القول إن الوالايت املتحدة يف مرحلة العبور؛ ويف ظل هذه 
استخدام  حتاول  نفسه  الوقت  ويف  العشرين  القرن  أسلحة  املتحدة  الوالايت  تستخدم  الظروف، 
أدوات حروب القرن احلادي والعشرين أيضاً، فأمريكا ترى نفسها القطب العسكري يف العامل، ويف 
العاملي  موازاة ذلك تعّد نفسها السلطة االقتصادية والسياسية والدبلوماسية األوىل على املستوى 
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أيضاً؛ لذلك، فإن استخدام أسلحة احلربي معاً أمر ضروري للوالايت املتحدة كي تبي نفسها على 
أهنا ما تزال القوة العاملية يف هاتي احلربي. وفيما خيص القضية األفغانية فيمكن القول إنه يف ظل 
مثل هذه األمور فإن أمريكا مضطرة إىل استخدام الطرق العسكرية اخلاصة ابلقرن العشرين، ولكن 
من أجل احلروب اجلديدة وملفات مثل امللف اإليراين الذي خيتلف كثرياً عن الظروف األخرى مثل 
أفغانستان وسوراي، فإن اإلدارة السياسية يف الوالايت املتحدة تبحث عن حروب خاصة ابلقرن 
احلادي والعشرين. ابلتأكيد ليست كل هذه املراحل يف نطاق اخليارات األمريكية، إال أن جزءاً منها 
يعود إىل ردة فعل دول مثل إيران وحجم إمكانيتها. ويف هذا السياق، لو أقدمت إيران على غلق 
مضيق هرمز أو تنوي إطالق الصواريخ لضرب إسرائيل أو يكون لديها خمطط الستهداف القواعد 
العسكرية يف دول الشرق األوسط، فإن الوالايت املتحدة لن تستبعد أبداً استخدام األسلحة اخلاصة 
ابلقرن العشرين. ولكن يف ظل السياسات اإليرانية حيث هزمت حكومة روحاين أصدقاء الوالايت 
القرن  حبروب  خاصة  خيارات  استخدام  واشنطن  تفضل  فبالتأكيد  ودبلوماسياً،  سياسياً  املتحدة 
احلادي والعشرين. وابعتقادي فإن فرض عقوابت جادة مثل العقوابت الثانوية على دول مثل إيران 
سيكون مؤثراً أكثر من القصف اجلوي واهلجوم العسكري؛ لذلك، فإن الوالايت املتحدة تصر بشدة 
على هذا األمر، وتركز جل اهتمامها على استخدام أدواهتا اخلاصة حبروب القرن احلادي والعشرين 

كي تصل إىل أهدافها يف إيران بتكلفة أقل.
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FATF االتفاق النووي، عودة العقوابت األمريكية، قواني
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