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الس ياسة اخلارجيّة األمريكيّة جتاه إيران بني إدارة أوابما
وترامب
اماجن عيل عامثن
قسم العالقات ادلولية ،جامعة جهيان -اربيل ،كردس تان ،العراق
______________________________________________________________________________________

املس تخلص
ّ
ابت التباين يف اس تخدام أدوات الس ياسة اخلارجية أمراً مفروغا ً منه حيامن يتعاقب عىل ُحمك البيت األبيض امجلهوريون وادلميقراطيون ،فنجد أ ّن هناكل جدل واسع يف هذا
النطاق بني مدى اس تخدام س ياسة صارمة يف ظل حمك امجلهوريني ،مع اللجوء إىل اعامتد س ياسة مرنة مع حمك ادلميقراطيني.وكنتيجة لتباين الرؤى بني اإلدارتني املتعاقبتني عىل
حمك الوالايت املتحدة ظهرت كثري من الاختالفات يف األدوات املس تخدمة من قبل اإلدارتني يف التعاطي مع واحدة من أمه القضااي اليت شلكت حتد ًاي خطرياً أمام الوالايت
املتحدة واليت متث ّلت ابلتعامل مع امللف النووي اإليراين ،أو ابلعموم كيفية التعامل مع إيران كدوةل تتسم هبمينة اآليديولوجيا ادلينية عىل الفكر الس يايس إلدارة ادلوةل ،فض ًال عن
اس تخدام إيران لعقيدهتا ادلينية يف سبيل تعزيز ماكنهتا يف املنطقة والعامل .واكن تباين أدوات الس ياسة اخلارجية الألمريكية اجتاه إيران ذي أثر أثر كبري عىل العامل كّك ،من حيث
أنه عزز من الانقسام ادلويل يف التعاطي مع تكل الس ياسة بني متوافق ومعارض ،مما زعزع من وحدة اجملمتع ادلويل مما فسح اجملال للفاعلني اآلخرين سواء أاكنو دو ًال أم غريها من
التأثري عىل األمن والسمل ادلويل ابلشّك اليت أث ّر عىل الاس تقرار الس يايس لبعض ادلول ،ال س يّام يف الرشق األوسط.
مفاتيح اللكامت :الس ياسة اخلارجية األمريكية ،إيران ،أوابما ،ترامب.
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
شهدت فرتة رئاسة الرئيس (ابراك أوابما) جد ًال واسعا ً حول س ياس ته يف التعامل مع
امللفات اإلقلمي ّية الشائكة ،س ّيام ّأن أمه ما ّميّي هذه الفرتة تف ّجر عدّ ة أزمات إقلمي ّية مثل
انتشار الفوىض واإلرهاب عىل إثر اندالع ما اصطلح عىل تسميته بـ (الربيع العريب)
وظهور ادلول الفاشةل وزايدة عدد اجملموعات املسلّحة.
ولقد ّ
شّك امللف النووي اإليراين أبرز القضااي الشائكة يف تكل الفرتة ،واذلي انهتى
بتوقيع ّ
خطة العمل الشامةل املشرتكة مع السداس ّية ادلول ّية ،)1+5( ،يف
(/14متّوز )2015/يف هناية املطاف.
وبوصول إدارة جديدة للبيت األبيض بقيادة الرئيس امجلهوري (دواندل ترامب) اختلف
هنج الس ياسة األمريكيّة يف تعاملها مع إيران وإعالهنا الانسحاب األحادي اجلانب من
هذا الاتفاق يف (/8آاير ،)2018/ما يثري تساؤالت عديدة حول ماه ّية الس ياسة
______________________________________________________________
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األمريكيّة املتّبعة للتعامل مع (املعضةل اإليران ّية)
أو ًال .أمهيّة ادلراسة:
ت ُع ّد املصلحة الوطنيّة من أ ّمه األدوات التفسرييّة لفهم وحتليل هنج الس ياسة اخلارجيّة
لدلول ،الس ّيام إذا اكنت مصاحل قوى دول ّية ّ
عظم اكلوالايت املتّحدة.
وميكن إجامل تكل املصاحل يف أمن إرسائيل ،وضامن اس مترار الس يطرة عىل منابع النفط
والغاز ،وتأمني طرق التجارة العامل ّية ،وحماربة اإلرهاب ،ومنع انتشار السالح النووي،
ّ
وظلت تكل املصاحل مضن اخلطوط امحلراء للس ياسة اخلارجيّة األمريكيّة يف منطقة
الرشق األوسط ،فض ًال عن تشجيع التحول ادلميوقراطي ،وحامية حقوق اإلنسان،
مؤسسات صنع
وحامية ادلول الصديقة ،وقد أاثرت مناقشات عديدة داخل ّ
الس ياسات األمريكية وخارهجا.
ميكن اعتبار ّأن إيران بعقدها الاتفاق النووي مع ادلول امخلس الكبار قد أحسنت
اس تغالل بعض ثغرات الاتفاق النووي واعتربت طهران هذا الاتفاق مبزنةل اعرتاف
مضين من جانب القوى الكربى بأحقيّهتا يف امتالك برانمج نووي ومواصةل معل ّيات
ختصيب اليوارنيوم واس مترار تصعيد دورها اإلقلميي مس تخدمة األموال اليت حصلت
علهيا سوا ًء من عوائد صادراهتا النفطية أم من أموالها اجمل ّمدة يف اخلارج ،واليت حصلت
فإن الاتفاق اإليراين أدّى إىل سلوك إيراين مثري
عىل جزء مهنا ابلفعل ،وبذكل ّ
وحمرض ،ومن مث ،فمل ترتك إيران فرصة دلمع املعارضة يف دول اجلوار أو تزويد والكهئا
من امجلاعات املسلّحة إال واس تغلّهتا.
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اثنياً .الهدف من ادلراسة:
حتاول هذه ادلراسة إلقاء الضوء عىل بعض اختالفات هنجي الرئيسني (أوابما)
و(ترامب) حبمك أهنّ ام جلسا عىل مقّة السلطة يف البيت األبيض ،مع ثبات اعتبار ،يف
العقل ّية الاسرتاتيج ّية يف واش نطنّ ،أن إيران دوةل مارقة ونظام غري موايل ملصاحل
الغرب بزعامة الوالايت املت ّحدة منذ قيام الثورة اإلسالمية عام ( )1979وتعهّد
الوالايت املتحدة مبنع الانتشار النووي.
اثلثاً .مهنج ّية ادلراسة:
سيمت الرتكّي هنا يف بداية البحث عىل املهنج الوصفي التحليل التأرخيي اذلي ميكن ْأن
التطورات التأرخييّة امله ّمة يف الس ياسة
يساعدان يف تقدمي صورة ّ
مبسطة وخمترصة عن ّ
اخلارجيّة األمريكيّة إجتاه إيران وما ت تر ّب علهيا من فرض وختفيف للعقوابت الاقتصادي ّة
يف عهدي الرئيس السابق (ابراك اوابما) والرئيس احلايل (دواندل ترامب).
رابعاً .هيلك ّية ادلراسة:
األول :مقدمة
سيمت تناول موضوع ادلراسة وفقا ً للتقس مي عىل ثالثة مباحث( :املبحث ّ
عا ّمة يف س ياسة العقوابت األمريكيّة)( ،املبحث الثاين :الوالايت املتحدة األمريكيّة
وأمناط السلوك اإليراين)( ،املبحث الثالث :إيران بني رئيسني وس ياس تني).

األول :مقدمة عا ّمة يف س ياسة العقوابت األمريكيّة
املبحث ّ
 .1.1ماه ّية الس ياسة اخلارجيّة األمريكيّة
ّإن التحديد ادلقيق ملاه ّية الس ياسة اخلارجيّة ميث ّل نقطة البدء يف التحليل ،فهل تعين
هذه األخرية أهدافا عا ّمة ،أ ْم أفعا ًال حمدّدة ،أ ْم يه قرارات واختيارات صعبة؟ فض ًال
عن ذكل ّأن ما ّميّي الس ياسة اخلارجيّة هو تعدّ د حمدّ داهتا واجلهات اليت تصنع قراراهتا
وترمس توهجاهتا ،وأكرث من ذكل فهىي ت ُو ّجه حنو بيئة الثابت فهيا هو التغري املس متر(.
قرين ،هالل ،2002 ،ص)12
 .1.1.1مفهوم الس ياسة اخلارجيّةّ :إن الس ياسة اخلارجيّة دلوةل من ادلول يه نتيجة
لتفاعل عدّة عوامل ،مهنا ادلامئة أو املؤقتة ،ومهنا املعنويّة و املاديّة ،ومهنا األساس ّية
والثانويّة و مهنا السلميّة وادلمويّة ،مهنا ادلاخليّة ومهنا اخلارجيّة ،غري أن ّه يف أغلب
األحوال يصعب ّ
تقّص الكيفيّة اليت تتفاعل هبا هذه العوامل(.غايل ،1962 ،ص)30
فإن هذه الاعتبارات ال تعين خلو امليدان من بعض التعريفات اليت تعتدّ هبا
مع ذكلّ ،
العديد من الكتاابت يف الس ياسة اخلارجيّة لكوهنا أكرث التعاريف علم ّية ومشو ًال ،ومهنا
التعريف اذلي يُقدّ مه جميس روزنو) (Rosenau, 1974, P.6حيث خيرج عن
املفهوم عن بعده التجريدي نسبيا ً ويقارب الواقع امللموس والبعد العميل للظاهرة فيقول
الترصفات السلطويّة اليت ت ّتخذها احلكومات أو تلزتم
بأن" :الس ياسة اخلارجيّة تعين ّ
ّ
ابختاذها ،إ ّما للمحافظة عىل اجلوانب املرغوبة يف البيئة ادلول ّية أو لتغيري اجلوانب غري
املرغوبة فهيا".
ويف مس توى آخر ّتعرف "الس ياسة اخلارجيّة" بشّك عام عىل أهنّ ا سلوكيّة ادلوةل اجتاه
حميطها اخلاريج ،وقدْ تكون هذه السلوك ّية اليت قد تأخذ أشاك ًال خمتلفة م ّ
وهجة حنو
دوةل أخرى أو حنو وحدات يف احمليط اخلاريج من غري ادلول اكملنظامت ادلول ّية
التحرر ،أو حنو قض ّية مع ّينةّ .
(حيت ،1985 ،ص)157
وحراكت ّ
ومن هجته يقدم (محمد الس يّد سلمي) ( ،2005ص )14تعريفا ً يأخذ يف اعتباره
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اخلصائص األساس يّة لعمليّة الس ياسة اخلارجيّة واألبعاد احملمتةل لتكل الس ياسة ،و
ابلتايل يُقصد بـ "الس ياسة اخلارجيّة :برانمج العمل العلين اذلي خيتاره املمث ّلون
الرمس ّيون للوحدة ادلول ّية من بني مجموعة من البدائل املتاحة من أجل حتقيق أهداف
حمدّ دة يف احمليط ادلويل".
وعىل ضوء التعاريف اليت أوردان ميكن القول ّأن إجياد تعريف للس ياسة اخلارجيّة يكون
أكرث مشوال ،البدّ ْأن يأخذ بعداً تركيبيا ً حبيث جيمع بني حمدّ دات الس ياسة اخلارجيّة
وأهدافها وتوهجاهتا وأدوارها وكذا الوسائل اليت تنفّذهاّ ،أي بني الااجتاهات
ّ
الفعل(.مالح ،2005 ،ص)14
والالزتامات ادلول ّية وقدرات وحوافز
وعىل هذا األساس األساس يُمكن تعريف الس ياسة اخلارجيّة إجرائيا ً عىل أهنّ ا" :لك
جتميعي جملموعة ّ
التوهجات واألهداف و ّ
اخملططات والالزتامات اليت حتركّها وسائل
لمتويلها وحتويلها إىل سلوك فعل خاريج(.بوقارة ،2003 ،ص)12
ميث ّل حتديد مفهوم الس ياسة اخلارجيّة دلوةل يف جحم الوالايت املتحدة األمريكيّة مبا ّميّيها
عن ابيق دول العامل من فاعل ّية و تأثري يف الساحة العامل ّية أمراً يف غايّة الصعوبة ،وهذا
راجع إىل ّ
التغريات املس ّمترة اليت عرفهتا منذ اس تقاللها عن اململكة املتحدة عام
( ،)1783سوا ًء يف نظرها وتعاملها مع احمليط ادلويل أو من حيث ماكنهتا يف ّ
سمل
القوى ادلول ّية وجحم تأثريها عىل مس توى الس ياسة ادلول ّية((Rosenau, 1976, .
)pp.16-17
تصور مفهويم شامل عن الس ياسة األمريكيّة الب ّد من
ومن أجل الوصول إىل حتديد ّ
ّ
تتّبع املسار التأرخيي لهذه الس ياسة منذ الاس تقالل مع رصد املبادئ والتوهجات العا ّمة
وكذا العوامل واحملدّ دات اليت حتمك صنع وتنفيذ الس ياسة اخلارجيّة للوالايت املتحدة
األمريكيّة.
 .2.1.1حمدّدات الس ياسة اخلارجيّة األمريكيّة :نقصد مبحددات الس ياسة اخلارجيّة
األمريكيّة ،تكل العوامل ادلاخليّة واخلارجيّة واجلهات الرمسيّة وغري الرمسيّة ،املبارشة و
غري املبارشة اليت لها دور وتأثري نس يب يف معليّة الس ياسة اخلارجيّة يف خمتلف
املتغريات املس ّ
أطوارها ،ومتث ّل هذه احملدّ دات من الناحيّة املهنج ّية ّ
تقةل يف النسق العام
للس ياسة اخلارجيّة ،وس نحاول تقدمي هذه احملدّدات من خالل تقس ميها إىل ثالث
مجموعات عىل النحو اآليت:
ت
ّأو ًال .احملددات ادلس توريّة (البىن الرمسيّة) :متث ّل هذه احملدّ دات يف السلطتني
خوهلام
الترشيع ّية (الكونغرس) و التنفيذيّة (الرئيس ّ
مكؤسسة) ،وهام اجلهتني اللتان ّ
ادلس تور األمرييك هم ّمة رمس وتنفيذ مجيع الس ياسات مبا فهيا الس ياسة اخلارجيّة) (.
لكن ّأي اجلهتني لها سلطات أكرب يف جمال الس ياسة اخلارجيّة؟ من الناحيّة ادلس توريّة
بأن الكونغرس أوسع
جند ّأن الاطالع عىل ّنص وثيقة ادلس تور يقودان إىل الاعتقاد ّ
سلطة من الرئيس ،و ذكل من خالل ما جاء يف (القسم الثامن) من (املادّة األوىل)
ينص ادلس تور
بصيغة عا ّمة ومطلقة عىل ّأن ت ُمنح مجيع السلطات الترشيع ّية ،و كذكل ّ
يف نفس املادّة عىل ْأن للكونغرس سلطة تنظمي التجارة مع ادلول األجنب ّية ،وإعالن
احلرب ،والتفويض بر ّد الاعتداء ،وإقرار املّيانيّة العا ّمة لدلوةل ،كام ُقيدت من هجة
أخرى سلطة الرئيس يف عقد املعاهدات ،مبوافقة ثلثا أعضاء جملس الش يوخ
للمؤسسة
اخملوةل ّ
احلارضين(،وثيقة ادلس تور األمرييك )1787 ،ومع هذه السلطات ّ
مؤسسة الرئاسة ال متارس ّإال دوراً هامش ّيا يتعلّق بتنفيذ ما ميليه
الترشيع ّية يبدو ّأن ّ
الكونغرس عىل السلطة التنفيذي ّة وحسب( ،وثيقة ادلس تور األمرييك ،املادّة الثانية،
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القسم الثاين) غري أن ّه من زاويّة أخرى ومن الناحيّة الواقعيّة جند عىل ّأن للرئيس دوراً
هم ّما ً وحاسام يف كثري من األحيان ،الس ّيام خاصة يف جمال الس ياسة اخلارجيّة ،و يرجع
السبب يف ذكل إىل مجةل من الاعتبارات مهنا ما هو دس توري ،ومهنا ما يتعلّق
مؤسسة الرئاسة.
بطبيعة ّ
مفن حيث الاعتبارات ادلس توريّة ،حيت ّل الرئيس أعىل هرم السلطة التنفيذيّة
للقوات املسلّحة،
وتعترب هذه األخرية اتبعة لسلطته ،كام يُعترب الرئيس القائد األعىل ّ
(وثيقة ادلس تور األمرييك ،املادّة الثانية ،القسم الثاين والقسم الثالث) ،ومن انحيّة
أخرى فقدْ متّت صياغة ادلس تور ببعض العبارات الغامضة واملرنة عن الرئيس لتعطيه
مساحة من احلريّة للتجاوب مع التغريات ادلاخليّة وادلوليّة(.خليل ،1997 ،ص)80
تتوزع أعباء الس ياسة اخلارجيّة يف هذه اإلدارة بني أربعة مواقع رمسيّة(،قبسيس،
و ّ
مؤسسة
 ،2008صّ )11أولها الرئيس وهو عقدة القرار ،ووزارة اخلارجيّة ،ويه ّ
العالقات واجلناح التنفيذي ،وجملس األمن القويم ،وهو مركز التخطيط الاسرتاتيجي
املؤسسات األمن ّية والاس تخبارات ّية ،ووزارة ادلفاع اليت متكل القرار فامي
واملرشف عىل ّ
خيص الانتشار العسكري(.مصباح ،2003 ،ص)28
ّ
ِ
ّإن واقع الس ياسة اخلارجيّة األمريكيّة ي ُشري إىل ّأن السمة البارزة يه تزايد دور
مؤسسة الرئاسة عىل حساب الكونغرس ،ويرجع ذكل إىل اخلربة اليت اكتس هبا اجلناح
ّ
التنفيذي منذ إدارة الرئيس جورج واش نطن ، George Washington ،الس ّيام يف
املتكررة إلدارة الس ياسة اخلارجيّة سببا ً يف
أوقات األزمات ،فاكنت املامرسة املس ّمترة و ّ
تقوية سلطة الرئيس وتدعميها يف هذا اجملال(.سعودي ،1986 ،ص)102
وهكذا أدا ّم ادلس تور األمرييك الرصاع عىل السلطة بني الكونغرس والرئيس،
والس ّيام فامي يتعلّق ابلس ياسة اخلارجيّة ،ونتيجة ذلكل يربز دور العوامل املو ِازنة واليت
تقوم بتقريب وهجات النظر بني الطرفني ،أو تعمل عىل دمع توجه طرف عىل حساب
تتحرك بدافعها هذه
طرف آخر ،وذكل حبسب طبيعة العالقات واملصاحل اليت ّ
الكياانت ،واجلهات اليت تعمل لصاحلها(.براون1998 ،ن ص)23
ً
اثنيا ً :احملددات ادلاخل ّية غري الرمس ّية :يُامرس اجلانب غري الرمسي دوراً هم ّما يف بلورة
خيارات الس ياسة اخلارجيّة األمريكيّة ،وينبع ذكل من موقعه ودوره وماكنته يف اجملمتع
األمرييك بصفة عا ّمة ،واألهداف اليت تسع إلهيا هذه البىن غري الرمسيّة بصفة خ ّاصة.
وختتلف التسميات اليت ت ُطلق عىل هذه الفعاليّات ابختالف ادلراسات اليت تعرضت
لها ،فأحيا ًان جند مصطلح (امجلاهري) كتعبري عن (الرأي العام ،اإلعالم ،جامعات
الضغط ،املصاحل ،)...وأحيا ًان جند عبارة (الرأي العام) كتعبري عن (جامعات الضغط،
النواب ،ال ُنخب املفكّرة ،الانتخاابت) ويُقصد هنا اجلهات اليت تصنع الرأي
اإلعالمّ ،
العام )(Rosenau, 1976, p.38
ي
فنالحظ ّأن هذا اجلانب من هجات التأثري يف الس ياسة اخلارجيّة ّمتّي ابملرونة
وعدم الوضوح من الناحيّة املفاهمي ّيةّ ،مام يس تدعي تناوهل بيشء من التحديد والتفصيل
ّ
حّت يسهل معرفة مس توى وحدود ادلور اذلي متارسه هذه القوى اجملمتع ّية يف
الس ياسة األمريكيّة.
واستنادا إىل ذكل نرى ّأن هناكل ثالث هجات غري رمسيّة ميكن ْأن تكون لها قمية
تفسريي ّة وحتليل ّية يف الس ياسة اخلارجيّة األمريكيّة ،وكام يأيت:
 .1جامعات املصاحل :ي ُشري مصطلح (جامعات املصاحل) إىل تكل ّ
املنظامت غري
احلكوميّة سوا ًء أاكنت يف شّك نقاابت أو احتادات أو مجع ّيات ذات عضويّة اختياريّة
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اليت حتاول التأثري عىل خمرجات العمليّة الس ياس يّة عن طريق فرض مطالب عىل
النظام الس يايس ،وتعكس هذه األهداف العا ّمة ألفراد هذه امجلاعات(.سعودي،
 ،1986ص)102
 .2وسائل اإلعالم :ت ُعد وسائل اإلعالم القناة األساس ّية الفاعةل والقريبة والرسيعة
لالتصال بني امجلاهري والساسة ،الس يّام يف دوةل ذات نظام دميوقراطي اكلوالايت
املتّحدة األمريكيّة ،مفن خالل اإلعالم ّ
النواب أنفسهم و يلقون
يرّش الرؤساء و ّ
خطاابهتم ويتجادلون ،وت ُثار القضااي الس ياس ّية بني احلكومة وامجلهور ،ويُثري اإلعالم
قضااي أكرث من أخرى ،وابلتايل يكون ر ّ ًأاي عا ّماً (.امليھىي ،1997 ،ص)8
 .3الرأي العامّ :إن احلديث عن الر ّأي العا ّم األمرييك يعين احلديث عن أكرب ّقوة
جامهرييّة يف اجملمتع األمرييك ،هذا اجملمتع اذلي يمتّي مبّيتني أساس يتني ،األوىل أن ّه جممتع
متنوع(،قبسيس ،2008 ،صّ )9مام أدّى إىل خلق نوع من
هماجرين والثان ّية أن ّه جممتع ّ
السطح ّية وعدم الوضوح يف الهويّة بسبب غياب القوامس املشرتكة بني خمتلف رشاحئه،
هذا التذبذب جعل اهامتم املواطن األمرييك ابلس ياسة اخلارجيّة اهامتما ً فرد ًاي ،يقترص
عىل انعاكساهتا الاقتصاديّة اليت تنعكس بدورها عىل وضعه املعييش ،ويف نفس
فإن هناكل ااجتاهاُ عا ّما ً مفاده ّأن اهامتم الر ّأي العا ّم ابلشؤون اخلارجيّة اكن
الس ياق ّ
ً
خاصة ،وإذا أخذان يف الاعتبار حقيقة ّأن
عرض ّيا ً بشّك كبري ومتعلّقا بأزمات دول ّية ّ
فإن مقدرته عىل
معرفة امجلهور مبسائل الس ياس ّية اخلارجيّة بقيت منخفضة نسبياًّ ،
التأثري يف هذه الس ياسة بقيت ضعيفة يه األخرى(جرجس ،2000 ،ص.)12
ومن الناحية النظريّة ،فإن ّه يف دوةل دميقراطيّة مثل الوالايت املتحدة يُفرتض ّأن دور
هذه احملدّ دات يتعاظم يف إطار ممارس هتا حلرايهتا الس ياس ّية واملدن ّية ،وهناك مّية
أخرى تشرتك فهيا مجيع الفعال ّيات الرمس ّية وغري الرمس ّية ،ويه وجود مجموعة من القوامس
املشرتكة اليت تتفق حولها وتعتربها من القمي األساس ّية يف ممارساهتا ،و تتض ّمن ثالثة
مبادئ:
 .1إبقاء النظام الس يايس اذلي حيدّ ده ادلس تور األمرييك.
 .2عدم ّ
تفيش الفوىض يف الرتكيبة الس ياس ّية للمجمتع األمرييك.
 .3عدم ظهور األمراض الاجامتع ّية اليت تسبّب نوعا ً من الفوىض يف النظام
الس يايس والاجامتعي (.امليھىي ،1997 ،ص)8
إذن يشرتك يف صنع الس ياسة اخلارجيّة األمريكيّة عدّة هيئات رمسيّة وغري رمسيّة مثل
ْ
ومؤسسة الرئاسة اليت تض ّم
النواب وجملس الش يوخّ ،
الكونغرس اذلي يض ّم جملس ّ
ومؤسسات الرأي والفكر
الرئيس ووزارة اخلارجيّة والبنتاغون وجملس األمن القويم ّ
التابعة للبيت األبيض ،و األفراد و ّ
املنظامت ووسائل اإلعالم و امجلاهري ،لك حسب
موقعه ودرجة تأثريه وطبيعة األهداف اليت يعمل من أجلها.
ملس
 .3.1.1حمددات البيئة اخلارجيّة :تتسم البيئة اخلارجيّة ابلتعقيد و ّ
التغري ا متر وعدم
ّ
الوضوح ،مما جيعل من الصعب التنبؤ هبا والتعامل معها فض ًال عن التحمك يف معطياهتا،
و معوما ً متث ّل البيئة اخلارجيّة مُجمل ّ
املتغريات والعوامل اإلقلمي ّية وادلول ّية اليت يكون لها
دور وتأثري مبارش أو غري مبارش يف قرارات و ّ
توهجات الس ياسة اخلارجيّة األمريكيّة عىل
اعتبار ّأن هذه البيئة يه احمليط اذلي تو ّجه حنوه هذه الس ياسة(.جونسونن ،1989
ص)279
ي ّ
ُشّك النظام ادلويل واإلقلميي سوا ًء من حيث البنية أم من حيث طبيعة التفاعالت
تتحرك مضنه ،و كذا سلوك ّيات خمتلف الوحدات
والقمي السائدة فيه و العنارص اليت ّ
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املشلكة هل ،ي ّ
ّ
ُشّك جانبا ً هم ّما ً هل أثره البارز يف الس ياسة اخلارجيّة للوالايت املتّحدة
كدوةل عظم  ،ويبدو هذا األثر ذو وهجني خمتلفني حبسب اخلصائص العا ّمة للبيئة
ادلول ّية ،مفن هجة ،تكون معطيات البيئة اخلارجيّة عام ًال مُد ّعامً لبعض خيارات
الس ياسة اخلارجيّة يف بعض احلاالت ،مثل احلاالت اليت يكون فهيا رصاع وأخطار
وهتديدات عىل املس توى ادلويل أو اإلقلميي ،أو بتعبري أمشل تكون حوافز الفعل
اخلاريج ُمدْ َر َكة وعقالنيّة دلى صانع القرار )( Kissinger, 2012, p.261
ويف مثل هذه احلاةل يكون العدو أو الهتديد اخلاريج واحضا ً واألهداف الاسرتاتيج ّية
حمدّ دة وابلتايل ت ُصبح خيارات الس ياسة اخلارجيّة أكرث عقالن ّية وذات أولويّة دلى
خمتلف عنارص البيئة ادلاخليّة يف املس تويني الرمسي وغري الرمسي ،ويُصبح من السهل
عىل صنّاع القرار كسب ادلمع املادّي وامجلاهريي ومن ّمث مترير س ياساهتم وتوهجاهتم
اخلارجيّة ،ومتث ّل س ياسة الاحتواء خالل احلرب الباردة مثا ًال عىل ذكل ،ومن هجة
أخرى قدْ تكون معطيات البيئة اخلارجيّة عام ًال معرق ًال يقف يف وجه صنّاع القرار،
الس ّيام يف حاالت الاس تقرار ادلويل واإلقلميي ،وهنا ترتاجع ماكنة الس ياسة اخلارجيّة
لتصبح األولويّة لقضااي الس ياسة ادلاخليّة ،ويق ّل بذكل هامش املناورة دلى اخمل ّتصني
ابلس ياسة اخلارجيّة الس يّام دلى اجلناح التنفيذي املُطالب بتقدمي تربيرات أكرث إقناعا ً
اجتاه األوساط ادلاخل ّية الرمس ّية وغري الرمس ّية ،و ت ُعدّ فرتة ما بعد احلرب الباردة مثا ًال
مناس با ً عىل ذكل ،حيث زال اخلطر الش يوعي وزالت بذكل التربيرات اآليديولوجيّة
والاسرتاتيجيّة وزاد ابملقابل الضغط عىل اجلهات املعنيّة برمس وتنفيذ الس ياسة
اخلارجيّة(.امليھىي ،1997 ،ص)11
 .2.1ماه ّية العقوابت األمريكيّة
العقوابت يه" :مجموعة من اإلجراءات التجاريّة واملال ّية اليت تفرضها دوةل أو مجموعة من
ادلوةل ض ّد دوةل آخرى أو مجموعة من األفراد أو ّ
املنظامتMinnesota Law ( ،
) Review, 2016وليس من الرضورة ْأن ت ُفرض العقوابت الاقتصاديّة بسبب
متنوعة من القضااي الس ياس يّة
الظروف الاقتصاديّة ،فقدْ ت ُفرض أيضا ً جملموعة ّ
والعسكريّة والاجامتع ّية ،كام يُمكن اس تخدام العقوابت الاقتصاديّة لتحقيق أغراض
حمل ّية ودول ّية(Whang, 2011, pp.787-801) .
بصفة عا ّمة ،هتدف العقوابت الاقتصاديّة إىل تغيري سلوك ال ُنخب يف ادلوةل
فإن فعاليّة العقوابت قابةل للنقاش وميكن ْأن يكون للجزاءات
املس هتدفة ،ومع ذكلّ ،
عواقب غري مقصودة(Suk, 2018,p.18( .
وقدْ تتض ّمن العقوابت الاقتصاديّة أشاك ًال خمتلفة من احلواجز التجاريّة ،التعريفات
امجلرك ّية ،والقيود املفروضة عىل املعامالت املال ّية )(Haidar, 2015, p.98
واحلظر ،هو إجراء مشابه ،لكنه عاد ًة ما يش متل عىل عقوابت أكرث ّقوة واليت تتضمن
احلظر البحري ،و/أو اجلوي ،املبارش ،وهو عبارة عن حظر جزيئ أو لكّي للتجارة
والتداول مع دوةل مع ّينة أو مجموعة من ادلولUniversity of California, .
)(2013
ويُعدّ احلظر تدبرياً دبلوماس يا ً قو ًاي يُفرض يف حماوةل ،من قبل ادلوةل اليت تفرضه،
للوصول إىل نتيجة تعود مبصلحة وطنيّة معيّنة من ادلوةل املفروض علهيا ،وبصفة عا ّمة،
يُعدّ احلظر عائقا ً قانونيا ً أمام التجارة ،وال ي ّمت اخللط بينه وبني احلصار ،واذلي غالبا ً ما
يُعد مع ًال من أعامل احلرب(Blockade as Act of War, 2012) .
وقدْ يعين احلظر فرض قيود عىل الصادرات أو الواردات ،أو منعها ،أو إنشاء حصص
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خاصة أو رضائب ،أو منع للشحن أو مركبات النقل ،أو
للمكيّات ،أو فرض رسوم ّ
جتميد الشحنات أو الاستيالء علهيا ،وكذكل جتميد األصول أو احلساابت املرصفيّة أو
الاستيالء علهيا ،أو احلدّ من نقل التكنولوجيا أو من منتجات مع ّينة ذات تقن ّية عال ّية
)(Palánkai, 2014, p.209
وت ُفرض العقوابت من قبل دوةل أكرب ضدّ دوةل أصغر لعدّة أس باب ،مهنا ّأن هذا
األخري ميث ّل هتديداً ألمن ادلوةل األوىل ،كام تُس تخدم العقوابت كتدبري قرسي لتحقيق
أهداف س ياس ّية مع ّينة لصاحل ادلوةل األوىل ،كام وتُس تخدم العقوابت كإجراء بديل
القوة العسكريّة لتحقيق النتاجئ املرجوة(Köchler, 1997, p.29) .
عن اس تخدام ّ
جيب ْأن تكون مجيع األطراف ،احلكوميّة والرشاكت ،عىل عمل بنوع العقوابت أو
احلظر اليت ت ُفرض عىل ادلوةل املقصودة ،جتنبا ً لتوابع العقوابت أو اخملاطر اليت ّتعرضهم
لعقوابت جزائ ّية غري مقصودة جراء انهتاك العقوابت.
 .3.1العقوابت األمريكيّة وإيران
تتض ّمن العقوابت فرض مجموعة من القيود عىل التجارة ادلول ّية والتعامالت املال ّية مع
ادلوةل أو الطرف املس هتدف من أجل إخضاعه لتغيري س ياس ته يف جمال من اجملاالت.
وتتضمن العقوابت أهدافا ً تضعها احلكومات ي ّمت من خاللها احلدّ من التصدير أو
الاس ترياد من ادلوةل املس هتدفة ،وتقييد التحويالت النقديّة من وإىل تكل ادلوةل أو
الطرف ،ومنع الاستامثر اذلي يشرتك فيه مواطنو أو حكومة ادلوةل املس هتدفة.
مكوانت جممتعة ويه :ادلوةل الفارضة
وتقوم منظومة العقوابت الاقتصاديّة عىل ثالثة ّ
للعقوابت وادلوةل أو الطرف املس هتدف ،والقيود الاقتصاديّة املفروضة(.اني،1997 ،
ص)15
وغالبا ً ما هتدف ادلول من تطبيق العقوابت الاقتصاديّة إىل حتقيق هدف س يايس
رئيس ُيركّز أساسا ً عىل حماوةل إحداث تغيري يف سلوك ادلوةل أو الطرف املس هتدف،
وإرغاهما عىل اخلضوع إلرادة ادلوةل الفارضة ،أو تبديل سلوكها الس يايس بتغيري نظام
احلمك فهيا(.الكيّايل ،1990 ،ص)63
ّ
وهناك أهداف جانبيّة ،ويه األهداف اليت تتعلق بتأكيد مركز ونفوذ احلكومة الفارضة
لهذا اإلجراء ،ويف العديد من احلاالت تسع ادلول لفرض عقوابت اقتصاديّة عىل
أخرى لتحقيق أهداف س ياس يّة داخليّة ،الس يّام ابدلوةل الفارضة للعقوابت ،ولشغل
الرأي العام ادلاخيل أو إحراز نقاط يف س باق انتخايب ولتجنّب الانتقادات
ادلاخل ّية(.الكيّايل ،1990 ،ص)63
وتعاين ادلوةل اخلاضعة لعقوابت اقتصاديّة من آاثرها اللك ّية واجلانبيّة عىل الاقتصاد
والمنو ويعاين مواطنو ادلوةل من جراء ذكل ،يف ظل تأرحج الس ياسات هنا وهناك.
ومثلام خترس ادلوةل بسبب حصارها الاقتصادي وعدم قدرهتا عىل احلراك عىل
فإن ادلول اليت تفرض عقوابت أو اجلهة اليت تفرضها
املس تويني اإلقلميي وادلويلّ ،
تتعرض خلسائر كبرية أيضاً.
ّ
رمغ ذكل تظل العقوابت الاقتصاديّة غري ذات جدوى كبري س ّيام إذا اس تطاع الطرف
املس هتدف جتاوزها مبناورات خمتلفة وغالبا ً ما تضطر ادلول الفارضة إىل اللجوء إىل
معل عسكري كأقرص الطرق لتحقيق األهداف(.لورانسن ،1992 ،ص)67
شهد العامل منذ ال ُعرشيّة األخرية من القرن العرشين تصعيداً كبرياً يف اس تخدام
أسلوب العقوابت واحلصار الاقتصادي يف الرصاعات بني ادلول و ّ
املنظامت
احلصة الكربى يف
املؤسسات التجاريّة وغريها ،واكنت للوالايت املتّحدة األمريكيّة ّ
و ّ
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أث ّرت عقوابت األمم املتّحدة سلبا ً يف مجيع طبقات ّ
الساكن مع زايدة نس بة التضخّم
وارتفاع أسعار املوارد اخلام ونقص السلع األساس ّية ،مبا فهيا األدويّة ،كام أدّت عقوابت
الاحتاد األوريب خالل تسعينيّات القرن املايض ويف عام ( )2010إىل منع الاحتاد
األوريب تقدمي املساعدات الفن ّية أو نقل تكنولوجيا نفط ّية إىل إيران(.اخلوادلة،2013 ،
ص)25
وبسبب ارتفاع نس بة البطاةل إىل ( )%20غادرت حيث بعض رؤوس األموال إيران،
كام ّأن اس تخدام بطاقات الائامتن للرشاء أصبح أمر ابلغ الصعوبة بسبب العقوابت،
حّت عىل مس توى األفراد( .خممير ،2007 ،ص)12
وقدْ ردّت إيران عىل هذه العقوابت يف رساةل قويّة اىل ادلول الكربى ،الس يّام الوالايت
املتّحدة مبزيد من التشدّد ،حيث ّ
وهجت هتديدات يف ( )2011/11/29بإغالق
(مضيق هرمز) يف حاةل ّتعرضها لعقوابت تطول صادراهتا النفط ّية وبنكها املركزي،
املترضرين من
ولكن إيران أدركت بعد ذاك صعوبة تنفيذ هتديدها ،ألهنّ ا س تكون أول ّ
ألن (مضيق هرمز) يُعدّ املمر املايئ الرئيس لصادراهتا النفط ّيةّ ،مام
جراء ذكل الفعلّ ،
يعين ّأن إيران س تجازف خبسارة ( )%70من دخلها القويم يف حاةل إقداهما عىل هذه
اخلطوة(.مركز ادلراسات الس ياس يّة والاسرتاتيجيّة ،2013 ،ص)218
تس ّببت العقوابت يف عام ( )2013ابرتفاع معدّ ل التضخّم ليصل إىل ( ،)%30وفقا ً
إىل إحصائ ّيات (البنك املركزي اإليراين) ،و( )%35وفقا خلرباء وأساتذة اقتصاد
إيرانيني ،و( )%42وفقا ً لترصحيات صدرت عن الرئيس اإليراين (روحاين) ،ورافق
ذكل إىل تراجع الاستامثرات احلكوميّة واخلاصة ،كام اخنفض تصدير النفط من ()5.2
مليون برميل يوميا ً إىل ( )1.1مليون برميل يوميا ً يف عام ( ،)2013أي بنس بة تتجاوز
الـ ( ،)%60ومن هنا فإن إيران ،ومن الناحيّة الاقتصاديّة حباجة إىل اتفاق جي ّد لها
ًّ
حال ملعضةل العقوابت الس ّيام ّأن العامل الاقتصادي يُعدّ من أ ّمه العوامل اليت هتدّد
اس تقرارها(.تقدير موقف ،2013 ،ص)7

مؤسسات ذات طبيعة دوليّة ّمام جعل
فرض هذه املامرسات بشّك انفرادي أو عرب ّ
س ياسة احلصار والعقوابت الاقتصاديّة ضدّ دول ّ
ومنظامت وهيئات خمتلفة أحدّ
األراكن املتجدّ دة يف ش بكة العالقات ادلول ّية.
القوة الاقتصاديّة والعسكريّة األكرب يف العامل وقدرهتا عىل فرض
وكون الوالايت املتّحدة ّ
أغلب اختياراهتا عىل عدد كبري من دول العامل والس يّام املصنّفة كحلفاء لها ،أعط ّقوة
ومدى تأثري واسع لس ياسة العقوابت.
ً
لله
ّإن بروز قوى منافسة اقتصاد ًاي وعسكراي مينة األمريكيّة خالل فرتة تف ّرد واش نطن
القوة األوىل عامليا ً بعد اهنيار الاحتاد السوفيايت خالل تسعينيات القرن العرشين
مبركز ّ
مطرد من قدرات واش نطن عىل اس تخدام العقوابت عىل
أخذ حيدّ تدرجييا ً وبشّك ّ
ادلول األخرى(.والزت ،2003 ،ص)56
ً
ً
ً
ً
وبشّك عام ،فالعقوابت ت ُعدّ يف آن واحد أمرا جمداي ،وغري جمد ،فتكون أمرا جمداي إذا
اكنت العقوابت املفروضة من قبل أطراف متعدّدة ،و ْأن تكون مفروضة عىل دول
ضعيفة من الناحيّة الاقتصاديّة ،يك تتأث ّر وختضع ألهداف اجلهة اليت فرضت علهيا
العقوبة ،وتكون أمراً غري جمد إذا اكنت العقوبة من قبل أطراف ُأحاديّة أو ثنائيّة ،ألهنّ ا
هبذه الطريقة ْلن تؤث ّر كثرياً عىل اقتصاد ادلوةل املفروض عليه العقوبة و ْلن تؤيت مثارها،
وتكون قدرهتا عىل حتقيق األهداف ضئيةل أو خميبة لآلمال(.عبد احلي ،1994 ،ص
ص)102-99
لطاملا فرضت الوالايت املتحدة األمريكيّة عقوابت عىل إيران منذ قيام الثورة
اإلسالميّة عام ( ،)1979ومنذ مثانيات القرن املايض منعت فهيا رشاكت وأفراد
أمريكيني من إقامة عالقات جتاريّة م ّع إيران ،مث زادت العقوابت اليت مارس هتا اإلدارة
األمريكيّة ااجتاه إيران فامي يأيت:
ّأو ًال :أصبحت العقوابت األمريكّيّة منذ عام ( )1995أوسع نطاقا ً حيامن أصدر الرئيس
األس بق بيل لكينتون Bill Clinton ،أوامر تنفيذيّة متنع الرشاكت األمريكيّة من
الاستامثر يف النفط والغاز اإليرانيني ،ويف عام (ّ )1996أقر الكونغرس قانو ًان يفرض
عقوبتني عىل الرشاكت األجنب ّية بأكرث من ( )20مليون دوالر اليت تستمثر يف قطاع املبحث الثاين :الوالايت املتحدة األمريكيّة وأمناط السلوك اإليراين
الطاقة اإليراين مع حرماهنا من فرص املشرتايت احلكوميّة
األمريكيّة((Stevenlawes, 2007, p.25).
يف احلاالت اليت ي ّمت فهيا يف آن واحد ممارسة ضغط عسكري ال يتضح يف الغالب ما
اثنيا ً :فرضت احلكومة األمريكيّة يف عام ( )2008عقوابت ماليّة عىل (رشكة اخلطوط هو إسهام العقوابت يف تغيري نوع ّية سلوك النظام الس يايس املطلوب تغيريه ،عالو ًة
البحريّة) يف كأكرب رشاكت إيران للشحن البحري ،وذكل لنقلها أسلحة ذات طبيعة عىل ذكل ّأن العقوابت ميكن ْأن يكون لها أهداف خمتلفة :مفرة يُراد لها ْأن ّ
تغري
عسكريّة لوزارة ادلفاع اإليران ّية وإسهاهما يف جتهّي ودمع ّ
حترك دوةل ،وأحيا ًان تكون نوعا ً من العقاب ضدّ خرق
ومرة تقليص جمال ّ
القوات املسل ّحة اليت لها السلوكّ ،
إرشاف مبارش عىل أحباث إيران اخلاصة ابلصوارخي البالستيّة ونشاطات تطويرها قوانني عا ّمة(Smmith, 1986, p.12(.
وإنتاهجا (.املرهون2009 ،ن ص)48
وميكن عىل األقل التأكيد ّأن العقوابت لها مفعول أكرب عىل ادلميوقراط ّيات أكرث مهنا عىل
اثلثا ً :فرضت الوالايت املتحدة األمريكيّة خالل الفرتة ( )2010-2008عقوابت عىل األنظمة الاستبدادية ألنه يف ادلميوقراط ّيات توجد قنوات ميكن من خاللها أ ْن يُ ّعرب
الرشاكت الصينيّة والروس ّية بسبب مساعدة إيران يف براجمها الصاروخيّة النوويّة مع
ّ
الساكن عن استياهئم وابلتايل ممارسة الضغط عىل احلكومة ،ورمغ عدم الوضوح حول
مقاضاة أفراد ورشاكت بهتمة بيع أسلحة اىل إيران ،ويف هذه الفرتة مت اعتقال حوايل ما إذا اكن ابإلماكن حتقيق أهداف س ياس يّة ابلعقوابت ،فإهنّ ا تبق صاحلة إلحلاق
( )30خشصاً(.غريب ،2013 ،ص)11
الرضر الاقتصادي بأي دوةل.
مع اس مترار فرض الضغوط األمريكيّة عىل إيران جند ّأن الضغط األمرييك اخلاص  .1.2الاسرتاجي ّية اإليرانيّة والس ياسات املرحليّة
ابلعقوابت عىل إيران مورس عىل ( )40دوةل نتيجة مساوئ التعامل مع إيران حيث لقد شهدت املرحةل اليت أعقبت احلرب العراقيّة -اإليرانيّة تكتياكً جديداً يف الس ياسة
اس تجابت الياابن اليت قلّصت استامثراهتا يف إيران ،فض ًال عن ذكل سعت الوالايت اإليرانيّة ،انتقلت هبا من الاعامتد عىل مبدأ تصدير الثورة إىل دول اجلوار العربيّة إىل
املتّحدة اىل دفع األمم املتّحدة والاحتاد األورويب لفرض العقوابت عىل إيران ،حيث حاةل من التعاون الاقتصادي ،حيث أعلنت عن رغبهتا يف التعاون األمين معها ،ولقدْ
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تحول التكتييك كنتيجة لآلاثر اليت خلّفهتا احلرب العراقيّة -اإليرانيّة اليت
جاء هذا ال ّ
اس ّمترت مثاين س نوات من (أيلول )1980/إىل (آب ،)1988/وانعاكساهتا السلب ّية
عىل الاقتصاد اإليراين وعىل جوانب احلياة الاجامتع ّية األخرى يف تكل ادلوةل.
ففي هذه املرحةل اليت أعقبت احلرب العراقيّة -اإليران ّية ْمل حتاول إيران البحث عن
المتدّ د والانتشار األيديولويج املذهيبْ ،بل حاولت الاهامتم ابجلانب القويم للمجمتع
اإليراين بغية احلصول عىل دمع اكفّة الرشاحئ الاجامتعيّة للمجمتع اإليراين ومساندهتا يف
تكل احلرب(Carnegie Endowment for International Peace, 1994, .
)p.26
ّإن التغيري املرحيل اجلديد ،أو التكتيك يف السلوك الس يايس اإليراين ادلاخيل ،رافقه
سلوك تكتييك مماثل يف التو ّجه حنو عرب اخلليج العريب أيضاً ،حيث أعلنت إيران عن
رغبهتا يف التعامل مع ادلول العرب ّية ،ما عدا العراق ،من أجل حتقيق األمن امجلاعي يف
املنطقة.
لقد متث ّل التغيري الس يايس اإليراين اجتاه دول اخلليج العريب يف إعادة عالقاهتا
ادلبلوماس يّة مع لك من اململكة العربيّة السعوديّة والكويت اليت انقطعت خالل حرب
الس نوات الامثنيّة مع العراق(Mohsen M. Milani, 2009, p.163).
وأوقفت إيران ،أيضاً ،مساندهتا للمجموعات اليت اكنت تثري الشغب يف اجملمتعات
اخلليج ّية ،ومحالهتا اإلعالميّة اليت اكنت ت ُصدّ ر من طهران ضد األنظمة الس ياس ّية
اخلليجيّة ،وجشبت طهران الاحتالل العرايق للكويت ،وأسهمت يف احلصار
الاقتصادي ضدّ العراق )(Kia, 2009, p.217
وطرحت إيران يف عهد لك من (رافس نجاين) و(خامتي) ،مبادرات أمن ّية مع حكومات
دول اخلليج العريب ،وقامت مبشاورات أمن ّية وتبادل بعثات عسكريّة معها ،ولتعزيز
الثقة بيهنام قامت البحريّة اإليران ّية بزايرات عسكريّة وديّة للموائن اخلليج ّية ،وقامت
القيادة اإليرانيّة عىل إبالغ دول اخلليج العريب مبناوراهتا وتدريباهتا العسكريّة يف اخلليج
كجزء من التكتيك اإليراين اجلديد(Taremi, 2005, p.28).
وللتخلّص من الضغوط املزتامنة مع ظروف تكل املرحةل ،حاولت إيران التعايش مع
الوجود األمرييك والس ياسة اخلليج ّية يف اخلليج العريب ،وتعاونت مع الوالايت املتّحدة
األمريكيّة إلسقاط النظام الس يايس يف العراق ،وجشّعت حلفاهئا من املعارضني للنظام
الس يايس البعيث العرايق عىل التعاون مع الوالايت املتّحدة عند دخولها إىل بغداد يف
(نيسان ،)2003/وكذكل ،أرسلت أعداداً كبرية من أهجزهتا األمن ّية للعراق هبدف
التأثري عىل جمرايت األحداث فهيا ،وساندت قوى اجامتع ّية ّ
ومنظامت مسلّحة داخل
اجملمتع العرايق للغرض نفسه(Middle East Economic Survey, 1997, .
)p.322
وعىل الرمغ من التعاون اإليراين مع دول اخلليج العريب يف مراحل ما بعد إيقاف احلرب
العراقيّة -اإليران ّيةّ ،إال ّأن العالقة بيهنام مل تزل يشوهبا حاةل من عدم الثقة ،و ْمل تصل
إىل مرحةل بناء اسرتاتيج ّية أمن ّية قامئة عىل مشاركة مجيع أطراف اخلليج فهيا.
أما س ياسة إيران يف مرحةل ما بعد سقوط بغداد ،فقد اتسمت بس ياسة التناقض وعدم
الثبات ،فلقدْ اكن من املتوقّع ّأن سقوط بغداد وسقوط نظام صدام حسني ميكن ْأن
يطوره يف منطقة اخلليج العريب،)Gasiorowski, 2007, p.125) ،
حيقّق األمن و ّ
ولكن األوضاع األمن ّية جاءت عىل عكس تكل التوقعات ،فلقد تدهورت احلاةل األمن ّية
يف تكل املرحةل واحندرت إىل أدىن مس توايهتا يف بعض املناطق ،وانعدمت يف بعضها
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اآلخر ،)Gasiorowski, 2007, p.128) ،وأدى تغيري النظام الس يايس يف العراق
إىل وجود حاةل عدم اس تقرار يف العراق وخارجه ،وأوجد انقسامات طائفيّة وعرقيّة
داخل اجملمتع العرايق ّمام أثر عليه سلباً ،فض ًال عن اجملمتعات احمليطة ابلعراق.
لقدْ وصلت احلاةل األمن ّية يف املنطقة إىل درجة سيئة مما دفع إىل تغيري معتقدات بعض
القيادات العربيّة ،وبدأت تطرح تساؤالت حول الفائدة من سقوط بغداد ،وحول اجلهة
توصلت بعض قيادات دول املنطقة وحكوماهتا إىل اليقني بأ ّن
املس تفيدة مهنا ،فلقدْ ّ
إيران يه املس تفيد احلقيقي من سقوط العراق حتت الاحتالل األمرييك ،وأصبحت
إيران بطموحاهتا وس ياساهتا املذهب ّية متث ّل الهتديد الرئيس دلول املنطقة
وأمهنا(Mohsen M. Milani, 2009, p.169).
ويف هذه املرحةل ،ازداد الاهامتم ادلويل واإلقلميي ابلربانمج النووي اإليراين ،وبدأت
التحذيرات ت ّتواىل عىل إيران ،يف حماوةل ملنعها من تطوير براجمها النووي ّة ،يف الوقت
اذلي ْمل تبال كثرياً ابلتحذيرات املوهجة ضدّ ها ،واس مترت بتطوير أسلحهتا وبراجمها
النوويّة.
 .2.2الرؤيّة األمريكيّة ملراكز الرصاع وإيران
ت ُعدّ منطقة الرشق األوسط أح ّد أ ّمه املناطق اليت تأثرت ّ
مبتغريات الرصاع العاملي ،إذ
التحوالت اليت حلقت ابملعسكر الرشيق وبروز الوالايت املتّحدة كقطب هممين
أفرزت ّ
بعد ْأن أستمثرت الفراغ الاسرتاتيجي اذلي خلّفه رحيل الاحتاد السوفييت ،فض ًال عن
طبيعة مامتلكه من إماكانت ّمام أاتح لها التدخّل يف املناطق النائيّة وضبط بؤر التوت ّر
واحتواء األنظمة وامجلاعات املعادية ملصاحلها ،وهو ما تبني يف مناطق متع ّددة مهنّ ا
الرشق األوسط سوا ًء من خالل األساليب الرتهيبيّة أم الرتغيبيّة اإلنفرادي ّة أو امجلاع ّية
عرب استامثر إماكانهتا داخل ّ
املنظامت ادلول ّية مكجلس األمن ،والاقتصادية كصندوق
النقد ادلويل والبنك ادلويل(.والزت ،2003 ،ص)56
وميكن رصد حاالت التناقض بني ما تعارفت عليه ادلول يف عالقاهتا الس ياس يّة ادلوليّة
من ضوابط للسلوك يف إطار القانون ادلويل واملواثيق ادلوليّة األخرى وبني ما يشهده
العامل من ّ
متغريات أصبحت تضغط ْبل وتنال من روح تكل املواثيق ونصوصها عرب
املامرسات التدخل ّية اخملتلفة اليت متارس من بعض ادلول والس امي العظم حيال ادلول
األخرى واليت جنم عهنا رصاع ،رمبا عسكري -دويل كام حدث يف العراق ،أو رصاع
داخيل كام يف سوريّة والمين ،أو اس تخدام وسائل الضغط األخرى اكلعقوابت كام
حدث مع إيران(.حسن ،2018 ،ص)157
ولك تكل اإلجراءات العسكريّة أو غريها جعلت من منطقة الرشق األوسط املتأزمة
أكرث عُرضة خملاطر األزمات األمر اذلي ّ
شّك خارطة عنكبوت ّية معقّدة من األزمات
بأنواعها.

املبحث الثالث :إيران بني رئيسني وس ياس تني
يف ظل انهتاج الرئيس (أوابما) س ياسة الارتباط بدول وحراكت اإلسالم الس يايس
أسهمت س ياس ته إجتاه إيران إىل النحو اذلي أدّى بوجود تنس يق إيراين ـ أمرييك يف
أبرز امللفّات اإلقلمي ّية مثل احلرب يف سوريّة واألزمة يف المين واحلرب عىل اإلرهاب.
وحبسب حصيفة وول سرتيت جورانل ويف سابقة يه األوىل من نوعها بعث الرئيس
أوابما برساةل للمرشد األعىل للثورة اإليرانية حيثه فهيا عىل وضع اللمسات األخرية عىل

جمةل جامعة جهيان -اربيل للعلوم الانسانية والاجامتعية
الاتفاق النووي وملّح إىل إماكنية التعاون الثنايئ حملاربة تنظمي ادلوةل اإلسالمية كحافز
عىل ذكل(.معهد بروكنجز)2014 ،
ميكن تفسري السلوك األمرييك السابق ابعتباره مضن التنازالت اليت قدّ مهتا إدارة
الرئيس (أوابما) لطهران دلفعها وحتفّيها للميض قدما ً يف إجناز الاتفاق النووي،
واعتباره مضن اإلجنازات الس ياس ية اليت حققها الرئيس (أوابما) خالل مدّة وجوده
ابلبيت األبيض.
قل
تصور الرئيس (أوابما) السابق لنشاطات إيران اإل مي ّية ،يأيت تصور
عىل خالف ّ
الرش حيث قوهلّ :إن إيران ادلوةل
الرئيس (ترامب) العتبارها مضن دول إمرباطورية ّ
األوىل الراعية لإلرهاب ،بدمعها حزب هللا وحامس وكثرياً من اإلرهابيني ،ومتويلها
وتدريب أكرث من مائة ألف مقاتل لنرش ادلمار يف مجيع أحناء الرشق األوسط ،ودمعها
نظام بشار األسد) (.
 .1.3إيران وعقيدة أوابما
أكّد الرئيس (أوابما) عىل مصاحل الوالايت املتّحدة يف اخلليج العريب ،يف
(آاير )2011/وبشّك عام أوىل الرئيس (أوابما) امللف النووي اإليراين أمهيّة ابلغة،
كام شدّد يف عىل ّأن الاتفاق النووي مع إيران من أبرز إجنازاته يف س نواته الامثين اليت
قضاها ابلبيت األبيض(.الهاييت)2019 ،
ولقد حاولت إدارة الرئيس (أوابما) استيعاب إيران وإجياد مساحة للتفامه معها ،ومن
ّمث أسفرت املفاوضات بني ادلول امخلس الكربى فض ًال عن أملانيا وإيران ،واليت
اس مترت منذ عام ( )2006إىل عقد الاتفاق النووي وما تبعه من رفع العقوابت
األمريكيّة واألوروب ّية املفروضة عىل إيران يف (اكنون الثاين ،)2016/واليت اس هتدفت
القطاعات املال ّية والطاقة ،الس ّيام الغاز والنفط والنقل ،ومبوجب الاتفاق وافقت إيران
عىل احل ّد من أنشطهتا النوويّة احلساسة والسامح بعمل املفتشني ادلوليني(.الغنميي،
 ،2018ص)110
يف تكل احلقبة اتسمت س ياسات الرئيس (أوابما) بتوهجات دجميّة جتاه دول وحراكت
اإلسالم الس يايس ،بشقيه الس ين والش يعني ويه ّ
التوهجات اليت تبلورت من خالل
اعامتده مبدأ (الارتباط أو الاخنراط) ابمجلاعات اإلسالميّة ،وتبين فكرة مفادها ّأن
(ادلمج يؤدّي إىل الاعتدال) ،وهو ما يعين (ادلبلوماس يّة) إذ يعمتد عىل ع ّدة أفاكر
القوة األمريكيّة ،و ّأن الوالايت املتّحدة تمتتّع بدرجة أمان عاليّة جتعل فكرة
مهنا :أمهيّة ّ
التحدّث عن اخملاطر اليت هتدّ د األمن القويم األمرييك من دول مثل كوراي الشامل ّية
وإيران أمراً مبالغا ً فيه.
وهنضت تكل الاسرتاتيج ّية عىل ّأن الوالايت املتّحدة متث ّل األ ّمة اليت ال ميكن
فإن األفضل هو خيار التدخّل
الاس تغناء عهنا إنطالقا ً من دورها القيادي يف العامل ّ
الانتقايئ املرتبط بتحقيق املصاحل األمريكيّة ،مع األخذ يف الاعتبار ّأن اخليار
العسكري جيب ّأال يكون العنرص الوحيد للقيادة األمريكيّةّ ،أي ّأن مبدأ الرئيس
(أوابما) ارتبط ابعتقاده ّأن العمل العسكري جيب ْأن يكون اخليار األخري ،وأن ّه
انتخب من أجل إهناء احلروب ،ومن ّمث معل عىل حسب القوات األمريكيّة من العراق
وأفغانس تان.
ّتبىن الرئيس (أوابما) يف أعقاب الربيع العريب هذه النظريّة ،والس ّيام يف التعامل مع
بأن س ياسة الارتباط ابإلسالميني والتعامل معهم
اإلسالميني ،وتعين هذه النظرية ّ
حتوهلم من قوى رادياكل ّية إىل قوى معتدةل ،وقد ط ّبق هذه النظريّة عىل دول
سوف ّ
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مثل إيران ،ما أسفر عن عقد الاتفاق النووي وطبّقها يف مرص عىل اإلخوان املسلمني
كقوى معتدةل ميكن ْأن يُعمتد علهيا يف ضامن مصاحل األمن القويم األمرييك(.كامل،
 ،2015ص ص )72-71
خيتص التأثري األشدّ للعقوابت يف عهد الرئيس (ابراك أوابما) يف الفرتة من ()2007
ّ
ي
ْ
إىل ( ،)2013إذ ّأن التأثريات اليت أحدثهتا تكل العقوابت مل متكن الاقتصاد اإليراين
من التعايف مهنا مع فرتة الانتعاش القصرية اليت أعقبت توقيع الاتفاق النووي(.عبد
العاطي ،2018 ،ص)89
ويضع تقيمي مرشد الثورة اإلسالميّة س ياسة (أوابما) واليت وصفت بـ"قبضة فوالذية يف
قفاز مخميل" يف مصاف الس ياسات األكرث خطورة عىل إيران(.معهد بروكنجز)2014 ،
عام ( )2009وبيامن اكنت وسائل اإلعالم تتابع خرب رساةل (أوابما) إىل (خامنيئ) اكن
خرباء العقوابت يف اإلدارة األمريكية يصوغون خطة عقوابت غري مس بوقة ،ومل مت ِض
فرتة عىل رسالته املهنئة بـ (عيد نوروز) حّت اكنت واش نطن تنجح يف إصدار "قرار
جملس األمن رمق ( )1929ضدّ إيران حمد ًاث تأثرياً غري مس بوق يف أربعة قطاعات يف
مقدّ مهتا الطاقة(.معهد بروكنجز)2014 ،
َ
" للعقوابت الشامةل عىل إيران ،واذلي طال بصورة مبارشة جمايل النفط والغاز ،لكن
املادّة املتعلّقة ابحلوالات املرصفيّة اكنت األكرث تأثرياً إ ْذ أصابت النظام املرصيف يف
إيران برضر ابلغ.
ويف عام ( )2011أصدر (أوابما) قراراً يالحق الرشاكت اليت تستمثر يف جمال النفط
والغاز يف إيران ،ويف العام ذاته أقرت اخلزانة األمريكية عقوابت أحادية اجلانب طالت
الصناعات البرتوكاميوية والبنك املركزي اإليراين وامحلل والنقل.
وشهد عام ( )2012سلسةل إجراءات صبت يف جمال تقوية العقوابت عىل إيران
وهتديد املتعاملني معها(.تقدير موقف ،2013 ،ص)7
 .2.3إيران وعقوابت ترامب
ً
ً
شلكت س ياسة ايران عنواان همام لصانع القرار الس يايس األمرييك حبمك ما ترمسه تكل
الس ياسة من هتديد واعد للمصاحل األمريكيّة ،الس ّيام عىل املس توى األمين
والاقتصادي واجليوسرتاتيجي.
ّإن فوز املرّش امجلهوري (دواندل ترامب) ،برئاسة الوالايت املتحدة األمريكيّة ،ومسار
معاجلة امللفات اليت تواهجه ،ومهنا نفوذ إيران املزتايد يف منطقة الرشق األوسط والس امي
يف العراق ،بعدما أسقطت إدارة بوش النظام السابق يف العراق ،ف ْمل ْ
يزل إليران نفوذ
تعزز هذا النفوذ بعد الاحتالل األمرييك عام ( ،)2003وزا ّد
واسع يف العراق ،وقد ّ
هذا التدخّل بعد الانسحاب األمرييك عام ( ،)2011اذلي أعط فرصة إليران مللء
هذا الفراغ ،كذكل حدوث نوع من الفوىض اجملمتعيّة يف العراق ،سهّل من دخول
اجملموعات الارهابيّة اىل بعض احملافظات العراقيّة ،وأعقهبا احتالل داعش مساحة
نصف العراق تقريبا ً عام ( ،)2014واهنيار اجليش العرايقّ ،مام قاد إىل إعالن (فتوى
اجلهاد الكفايئ) ودخول مجموعات املليش يات املسلّحة يف القتال جنبا ً اىل جنب مع
اجليش ،فاكنت هذه فرصة اخرى إليران لمتدّ نفوذها بشّك أوسع يف العراق(.سامل،
)134 ،2019
وعىل الرمغ من تعامل الوالايت املتّحدة مع إيران يف قض ّية العراق يف عهدي الرئيسني
خيص العراق،
السابقني (جورج بوش اإلبن) و(أوابما) ببعض ادلبلوماس ّية واملرونة فامي ّ
توسع النفوذ الايراين يف العراق
فإن الوالايت املتّحدة اكنت دامئا ً ّ
ّ
ترصح أهنّ ا ضدّ ّ
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واملنطقة ،الس يّام بعد تزايد الانتقادات من دول اخلليج العريب(.راشد)2015 ،
ّمث جاء اس تالم الرئيس (دواندل ترامب) للسلطة يف (/20اكنون الثاين،)2017 /
وترصحياته اليت ت ُفرس أهنّ ا أكرث عدائ ّية اجتاه طهران ،مثل وعوده بتعديل الاتفاق
يليب مصاحل أمرياك ،ومن ّمث انسحابه
النووي املوقّع بتأرخي (/14متّوز )2015/ألن ّه ال ّ
منه يف (/8آاير )2018/والتنديد ابلتجارب الصاروخيّة الايرانيّة اليت وصفها (ترامب)
عهنا إهنّ ا معليّة اس تفزازيّة وتنهتك قرارات جملس األمن واذا اكن الرئيس (أوابما) خسيا ً
معهم فأان ليس كذكل و ّأن لك اخليارات مفتوحة للتعامل مع ايران ،كذكل هتديده
البحريّة الايران ّية من مغ ّبة اعرتاض قوات البحريّة األمريكيّة يف مياه اخلليج
العريب(.سامل ،2019 ،ص)134
ألي دوةل ْأن يكون لها نفوذ يف منطقة الرشق األوسط ،اليت
ّإن امرياك مل ولن تسمح ّ
ّ
تعدّ ها حيويّة ملصاحلها الاقتصاديّة والاسرتاتيج ّية ،إال إذا اكنت متوافقة معها ،وقدْ
جمرد توافق
يبدو يف بعض األحيان ًّأن هناكل توافق بني ادلولتني يف املنطقة ّإال أن ّه ّ
مرحيل قدْ تفرضه ظروف املنطقة عىل أمرياك ،وهو ال يعين ّأن أمرياك موافقة عىل
المتدّ د اإليراين يف الرشق األوسط ،ولكن يبق هدفها األكرب هو حتجمي النظام
الايراين(.شليب ،2017 ،ص)125
ّإن مالمح س ياسة (ترامب) اخلارجيّة ،ومهنا العالقة مع ايران ،البدّ من النظر إلهيا من
فإن النفوذ الايراين يف العراق يف عهد (ترامب) واجه
خالل مجةل عوامل معاً ،لهذا ّ
عدّ ة العقبات مهنا ما هو داخيل ايراين ،ومنه ما هو عرايق ،وآخر امرييك ،ومنا مايأيت:
أو ًال :إصدار الرئيس األمرييك أمراً تنفيذ ًاي لوزارة ادلفاع يدعوها فيه اىل وضع
اسرتاتيج ّية جديدة ملاكحفة اإلرهاب يف العامل ،وحنن نعرف ّأن لكمة ارهاب تطلق عىل
الرش األمرييك ،ويه من
مجموعات مسلّحة وعىل دول ،وإن إيران يه مضن حمور ّ
ادلول ادلامعة لإلرهاب من وهجة نظر أمرياك ،كام ّأن بعض املليش يات يف املنطقة
مصنفة أمريكيا ً مكنظامت ارهابيّة ،ذلكل ّإن وضع مثل هذه اخلطط ملاكحفة الارهاب
س يكون هل تأثري مبارش عىل النفوذ اإليراين يف املنطقة والعراق.
اثنياً :فريق معل ترامب ،يف معظمه ْإن مل يكن لكه ،متشدّدون يف توهجاهتم اجتاه
إيران ،ومعارضون لهنج الرئيس (أوابما) يف التعاطي ادلبلومايس مع طهران ،وامللفات
اليت ّ
تشّك األخرية طرفا فهيا.
املؤسسة ادلس توريّة األوىل
اثلثاًّ :إن وجود أغلبيّة مجهوريّة يف الكونغرس" ابعتباره ّ
يف الوالايت املتّحدة األمريكيّة ،تعين ْأن ّ
التوهجات امجلهوريّة العدائ ّية املتشدّدة اجتاه
امجلهوريّة اإلسالميّة اإليران ّية ،يه اليت س تقود طريقة تعاطي الكونغرس مع الشأن
اإليراين ،وهذا يعين تبين هنجا ً أكرث عدائيا يف مواهجة إيران يف ظل وجود رئيس
متشدّد ينمتي إىل احلزب امجلهوري ،ذلكل فالكونغرس لن جيد حرجاً ،إن قرر إقرار
حق النقض ،وإنّام الرئيس
عقوابت جديدة ألن ّه ببساطة ال يوجد (أوابما) ليس تخدم ّ
هو (ترامب) اذلي ي ُستبعد أن يلجأ لهذه الس ياسة.
رابعاً :دور اللوب ّيات العامةل لصاحل دول وقوى أجنب ّية يف الوالايت املتحدة
األمريكيّة ،وعىل رأسها اللويب الصهيوين يف التأثري عىل س ياسة (ترامب) اخلارجيّة
اجتاه إيران ،هذا العامل أيضا ً إىل جانب ما ذكر من عوامل قدْ ّ
يشّك عنرص ضغط
لتوجيه هذه الس ياسة مبا فيه مصلحة إرسائيل ،والميني الهيودي املتشدّ د ،إ ْذ ال ميكن
ْأن تكون إيران متفائةل بزتامن وجود (نتانياهو) و(ليربمن) عىل رأس السلطة يف
إرسائيل ،مع وجود أحصاب امليول املتشدّ دة عىل رأس السلطة يف الوالايت املتّحدة
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األمريكيّة.
خامساً :أضف إىل ذكل ،دور اللويب السعودي اذلي يدفع ابجتاه التصعيد مع طهران،
والتشدّ د يف التعامل معها.
صب
سادساً :حتسني عالقات أمرياك مع روس يا ،اليت قدْ يُنظر إلهيا عىل أهنّ ا سوف ت ّ
يف صاحل إيران ويعود ذكل ابلنفع علهيا ،نظراً إىل العالقة الوطيدة بني إيران وروس يا،
فهذا عكس ما ترغب به إيران ،إ ْذ معلت هذه العالقة عىل إطالق يدّ روس يا يف
سوراي(.سامل ،2019 ،ص)134
سابعاً :تس هتدف اإلدارة األمريكيّة عرب مجموعة من العقوابت املوهجة جتفيف املوارد
اين ،وزايدة الضغوط الاقتصاديّة واجملمتعيّة عليه ،حلصاره داخل
املاليّة للنظام اإلير ّ
حدوده اجلغرافيّة وإجباره عىل تغيري أجندته الس ياس يّة والعسكريّة يف إقلمي الرشق
األوسط.
 .3.3الضغط األمرييك والر ّد اإليراين
تنطلق فلسفة الرئيس (ترامب) يف إدارة العالقات مع خصوم الوالايت املتحدة من ّأن
الوالايت املتّحدة تواجه عاملا ً خطرياً للغاية حاف ًال مبجموعة من الهتديدات مثل ظهور
القوى املنافسة لها ووجود ادلول املارقة اليت تقوم بتطوير أسلحة نوويّة وصوارخي هتدّد
العامل وجامعات إرهاب ّية تس يطر عىل مساحات شاسعة من الرشق األوسط ،ذلكل
اعمتدت س ياسة (ترامب) عىل نقطتني أساس يتني هام تصعيد اخلطاب األمرييك ضد
اخلصوم واملنافسني مث فرض عقوابت اقتصادية صارمة وهو ما س يدفعهم للجلوس عىل
طاوةل املفاوضات وتنبع هذه الس ياسة من إميان (ترامب) بقدرته التفاوضيّة من خالل
الضغط عىل القادة املنافسني واخلصوم واحلصول عىل تنازالت خالل القمم
الثنائ ّية(.عبد العاطي ،2018 ،ص)86
تفعي ًال لتكل الس ياسة ،معل (ترامب) منذ وصوهل للبيت األبيض عىل تصعيد لهجة
اخلطاب األمرييك ضد إيران معترباً ّإايها دوةل ترع اإلرهاب يف املنطقة ،كام معل عىل
الانسحاب الفردي من اتفاق ( )1+5وتبعها بفرض العقوابت الاقتصادية عيل إيران
وأحلقها مبجموعة عقوابت اثنوية أخرى ،وحبسب هنج (ترامب) فإن هذه اخلطوات
جاءت دلفع القادة اإليرانيني للجلوس عىل طاوةل املفاوضات لس ّد ثغرات الاتفاق
السابق واحلصول عىل مزيد من تنازالت إيرانية جديدة(.كامل ،2019 ،ص)89
عىل الرمغ من خربة الوالايت املتّحدة يف التعامل مع األزمات النوويّة واحتواء الفريق
فإن هذا ْمل مينع وجود بعض النقاط
املفاوض عىل خرباء
ّ
ومتخصصني يف اجملال النووي ّ
اخلالفيّة يف بنود الاتفاق النووي ،وقدْ تبدو بنود هذا الاتفاق حم ّجمة لطموحات إيران
فإن هذا الاتفاق قدْ اش متل عىل بعض
وسعهيا المتالك السالح النووي ،إال إن ّه واقعيا ً ّ
الثغرات الفنيّة والقانونيّة( .كشك)81 ،2007 ،
بنا ًء عليه حدد وزير اخلارجية (مايك بومبيو) يف (/21آاير ،)2018/إثنا عرش رشطا ً
لبدء مفاوضات جديدة مع إيران تفيض التفاق جديد بشأن برانجمها النووي ،حيث
اشرتطت إدارة (ترامب) تقدمي مزيد من املعلومات عن األسلحة النوويّة السابقة،
وإهناء مجيع معليّات ختصيب اليورانيوم ،وإعادة معاجلته ،والتوقّف عن تطوير وتصدير
الصوارخي الباليستيّة ،والسامح للمفتّشني بوصول غري حمدود ألي مواقع ُحيمتل ْأن تكون
ذات صةل بأنشطة إيران النوويّة.
وبيامن أغفلت إدارة أوابما النشاط اإلقلميي إليران خالل اتفاق ( ،)1+5اشرتطت إدارة
(ترامب) عدّة مطالب بشأن نفوذها اإلقلميي املثري مثل إهناء دمع امجلاعات املسلّحة
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واإلرهابيّة ،وحسب قواهتا من سوريّة ،ووقف سلوكها املهدّد جلرياهنا ،مبا يف ذكل
الهتديدات اللفظ ّية ضدّ إرسائيل ،والهجامت اإللكرتون ّية ،والهتديدات حلركة الشحن
ادلويل ،واإلفراج عن مجيع املواطنني األمريكيني احملتجزين كسجناء(.عبد العاطي،
 ،2018ص)87
من دون ّ
بأن النظام اإليراين بعد تصعيد اخلطاب األمرييك
شك ،اعتقد (ترامب) ّ
ضدّ ه ،والانسحاب من الاتفاق ،وإقرار العقوابت األمريكيّة ،ميكن ْأن يؤث ّر عىل القادة
اإليرانيني س ّيام يف ظل اندالع مظاهرات واحتجاجات إيران ّية تندّد بس ياسة طهران
الاقتصاديّة بسبب تردّي األوضاع املعيش ّية واعرتاضا ً عىل الس ياسة اخلارجيّة
واس تغالل أموال الشعب اإليراين دلمع احللفاء اإلقلميني يف سوريّة والمين ولبنان
وغزةّ ،إال ّأن النظام اإليراين اس تطاع فعليّا ً إخامد تكل املظاهرات ومقعها ومل
والعراق ّ
ّ
يغري من س ياس ته(.معهد واش نطن لس ياسات الرشق األدىن)2017 ،
ّإن الضغوطات األمريكيّة الس ياس ّية الصارمة والعقوابت الاقتصاديّة القاس ّية عىل
إيران ،اليت اعمتدهتا إدارة الرئيس (ترامب) عقب الانسحاب من الاتفاق النووي يف
(/8آاير ،)2018/دفعت إىل الاقرتاب من حدود شفري احلرب ،ورسعان ما
تكشّ فت بعض مالمح الاسرتاتيجيّة اإليرانيّة ابلر ّد عن طريق ش بكة حممكة من
املليش يات اخلارجيّة اليت تعمل بمنط هجني من املركزيّة والالمركزيّة ،حيث مركزيّة قرار
الويل الفقيه ،وال مركزيّة تنفيذ املليش يات الش يع ّية املسلحة ،وتتابعت سلسةل من
املتنوعة يف مناطق خمتلفة جغرافيا ً وبطرائق متعدّدة عسكر ًاي.
الهجامت ّ
ّإن سلسةل العمليات والهجامت الاختباريّة اإليرانيّة جاءت عن طريق والكهئا ،حيث
بدأت يف (/12آاير ،)2019/عندما أعلنت وزارة اخلارجيّة اإلمارات ّية ،يف بيان ،أن
أربع سفن حشن جتاريّة من عدّة جنس يات ،تعرضت لعمليات ختريبيّة قرب مياهها
اإلقلمي ّية ،قباةل ميناء الفجرية البحري ،وعقب اإلعالن ،أكّدت الرايض ّتعرض انقلتني
سعوديتني لهجوم خترييب ،وهام يف طريقهام لعبور اخلليج العريب قرب املياه اإلقلمييّة
لإلمارات ،ومل تعلن ّأي هجة مسؤوليّهتا عن الهجامت ،لكن مستشار األمن القويم
األمرييك (جون بولتون) قال الحقا ً يف (/29آايرّ ،)2019/إن الهجامت عىل انقالت
النفط متّت ابس تخدام ألغام حبريّة من إيران بشّك ش به مؤكد(.روس يا اليوم)2019 ،
وبطبيعة احلال ْلن يقف النِّظام مكتوف األيدي أمام العقوابت األمريكيّة ،وسيتوجه
الت ّباع مجموعة من الاسرتاتيجيّات واخليارات من أجل إبطال فاعليّة العقوابت اخلطرية،
الس ّيام تكل اليت تتعلق بأ ّمه مصادر دخل النّظام ،أي صادرات النفط اخلام ومش تقاته،
أو تكل املتعلّقة ابلتجارة والتبادالت املال ّية مع العامل اخلاريج.

اخلامتة
أو ًال .الاس تنتاجات
بعد أن ّمت دراسة موضوع (س ياسة العقوابت اجتاه ايران يف عهد الرئيسني أوابما
التوصل إىل الاس تنتاجات اآلت ّية:
وترامب)ّ ،مت ّ
 .1تباينت س ياسة الوالايت املتّحدة األمريكيّة إجتاه إيران بني إداريت الرئيس (ابراك
أوابما) والرئيس احلايل (دواندل ترامب) ،واتسمت املواقف األمريكيّة جتاه امللفّات
املتشابكة مع املصاحل اإليران ّية يف اإلقلمي بكثري من الاختالف.
ّ
 .2اس مترت املصاحل احليويّة للوالايت املتّحدة يف املنطقة كام يه ،إال ّأن الاختالف
قد طال هنج الس ياسة اخلارجيّة املتبع يف إدارة (أوابما) عن هنج إدارة (ترامب) يف
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إدارته مللفات الس ياسة اخلارجيّة وضامن اس تقرار املصاحل احليويّة األمريكية يف
املنطقة ،ففي حني حاولت إدارة (أوابما) التعامل بدبلوماس يّة وتفاوض للوصول
التفاق نووي وبدمع من احللفاء األوروبيني فض ًال عن روس يا والصني ،ومن ّمث ّمت
توقيع ّ
خطة العمل املشرتكة ،بيامن جاء تو ّجه (ترامب) ملواهجة إيران من خالل انهتاج
خطوات تصعيديّة ضدّ ها ّ
حّت ّختفض سقف توقعاهتا ،ومن ّمث فرض التفاوض ّمرة
أخرى معها برشوط تناسب اإلدارة األمريكية يف ظل قيادة (ترامب).
 .3أدّى تأثري الرئيس األمرييك يف معليّة صنع القرار الس يايس األمرييك واذلي كفهل
ادلس تور ،خشصيّة الرئيس وخلفيّاته الس ياس يّة وخرباته العمليّة إىل ممارسة دور كبري
يف أسلوب إدارته الس ياسة اخلارجيّة األمريكيّة وتعاطيه مع ّ
املتغريات اإلقلمي ّية
وادلول ّية.
 .4اختالف خلفية الرئيس (أوابما) كدميوقراطي يفضّ ل خيار ادلبلوماس ّية الس ياس ّية
عن خلفية الرئيس (ترامب) كجمهوري حمافظ ،عىل الرمغ من كونه خارج دائرة
امجلهوريني املعتادة ،وبصفته رجل أعامل دامئا ً ما يفضّ ل أسلوب الصفقات يف إدارة
س ياس ته اخلارجيّة.
 .5الثابت يف إداريت الرئيس (أوابما) والرئيس (ترامب) ّأن الوالايت املتّحدة الزتمت
احملافظة عىل أمن إرسائيل ،واحلدّ من الانتشار النووي يف اإلقلمي لصاحلها ،وتأمني
منابع النفط والغاز ،وضامن املرور من املمرات واملضايق البحريّة يف املنطقة،
وحماربة اإلرهاب ،بيامن التغيري قدْ طال الهنج املتبع للتعامل مع طهران وحول الكيفيّة
الواجب اتباعها من أجل حتقيق وحفظ املصاحل احليويّة األمريكيّة يف املنطقة.
 .6يُ ّعرب اختالف تعامل الرئيسني األمريكيني مع إيران بشّك اكمل عن ديدن النظام
األمرييك واعامتده عىل تغيري س ياساته لتحقيق مصاحله ،وهو ما انعكس بشّك
واحض عىل هنج الس ياسة اخلارجيّة اليت اتبعهتا لك من اإلدارتني مع ثبات املصاحل
األمريكيّة يف املنطقة ففي حني ساعد رفع العقوابت األمريكيّة واألوروبية عن إيران
خالل فرتة (أوابما) يف السامح لها بتطوير برانجمها للصوارخي الباليستيّة ومبامرسة
دور إقلميي فاعل حبيث أصبحت مبثابة العب رئيس يف كثري من امللفّات اإلقلمي ّية
يف املنطقةّ ،إال ّأن مواهجة الرئيس (ترامب) لها أيضا ً مل ختفّض من حدّ ة تفاعالهتا
اإلقلمي ّية ومل تثهنا عن ممارسة دورها الثوري يف املنطقة ما أث ّر ابلسلب عىل احللفاء
اإلقلميني للوالايت املتّحدة.
ّ .7إن س ياسة الرئيس (أوابما) تغاضت عن تدخّالت إيران اإلقلمي ّية ،وجتاهلت وجود
قضااي خالفيّة جذريّة بني إرسائيل ودول اخلليج من هجة وإيران من هجة أخرى
تؤث ّر عىل أمن دول اخلليج ْبل وأمن النظام اإلقلميي بر ّمته ،فض ًال عن اعرتاف مضين
من اإلدارة األمريكية بدور إقلميي إليران وهو ما كرس ته ترصحيات الرئيس (أوابما)
عش ّية توقيع الاتفاق النووي من ّأن إليران دور همم يف إهناء احلرب ادلاميّة يف
سوريّة.
اثنياً .املقرتحات
بنا ًء عىل ما ّمت عرضه من اس تنتاجات ،يُمكن إدراج مجموعة من املُقرتحات وكام يأيت:
ّ .1تبين مراكز ادلراسات اإلسرتاتيج ّية وضع معايري قياس ّية يف سبيل حتليل س ياسات
الوالايت املتّحدة األمريكيّة اخلارجيّة إزاء حتقيق مصاحلها ،الس يّام اجتاه إيران وذكل
لعدم وجود رؤية موحدة حول هذه القضيّة.
 .2عىل صانعي القرار يف احلكومة األمريكيّة إعادة بناء املنظومة التفاوضيّة مع اإليران
عىل وفق رشوط جديدة تناسب اإلدارة األمريكيّة يف ظل ّ
التغريات اإلقلمييّة
وادلوليّة.
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 .3ينبغي الانتباه من قبل القيادات األمريكية املتعاقبة ّأن البون الشاسع يف التعاطي مع
امللفات احلرجة ،واليت مهنا التعامل مع إيران ،قد يظهر مدى التأثري احلزيب بعيداً
عن ضامن املصاحل العامة ،مما قد ي ُس تغل من قبل أعداء الوالايت املتحدة.
 .4جيب عدم تركّي صانع القرار األمرييك عىل قضية بعيهنا وإهامل ابيق القضااي ،األمر
اذلي من شأنه إضعاف همينة الوالايت املتحدة يف مناطق بعيهنا.
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