
                                     

                                            
 

 

  "؟تنازل، المناورة أو الصمودال: مسارات ثالثة أمام إيران لمواجھة الحزم األميركي"

  

  نبذة 

شھدت منطقة الخليج العربي وبحر عمان خالل األشھر الثالثة الماضية تطورات دراماتيكية متسارعة أدت 
ھا اإلدارة عتمدقصوى التي تفسياسة الضغوط ال. مستويات غير مسبوقة إلىإلى تأزم األوضاع وتصعيدھا 

مطالبھا، خصوصا فيما يتعلق بالجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل ب على التقيدإيران  كراهاألميركية إل
اھتز مضيق ھرمز على . اعتماد سياسة حافة الھاويةالرد عبر طھران إلى دفعت إلى اتفاق نووي جديد، 

الحرس الثوري إلى  الغربية مسؤوليتھا اراتحملت أجھزة االستخبوقع عدة ھجمات استھدفت ناقالت النفط و
ً ثالث ن. اإلسالمي اإليراني الت نفط تحت ذرائع مختلفة، إحداھا ترفع العلم اقواحتجزت إيران أيضا

لبحرية ولسالمة الناقالت حدا الواليات المتحدة وبريطانيا وغيرھا ھذا التھديد لخطوط المالحة ا. البريطاني
العسكري في المنطقة في ظل خطة وضعتھا واشنطن إلنشاء أسطول حربي  من الدول إلى تكثيف وجودھا

  .دولي مھمته مراقبة المنطقة بين مضيق ھرمز وباب المندب وتأمينھا

تأكيد كل من واشنطن وطھران مراراً وتكرراً أنھما ال تسعيان إلى الحرب، إال أن  وعلى الرغم من
يونيو الماضي، /حزيران ٢١وتجلى ذلك في .ة عسكريةسياستھما قد تسفر في النھاية عن اندالع مواجھ

عندما كانت الواليات المتحدة تستعد لتنفيذ ضربة انتقامية ضد إيران رداً على إسقاطھا طائرة مسيرة 
وبرر الرئيس ترامب قراره ھذا . بعشر دقائق انطالقھاأميركية، إال أن الرئيس دونالد ترامب ألغاھا قبل 

ضحية إيرانية، في ما  ١٠٠والتي قدرت بنحو ة التي قد تسفر عنھا ھذه الضربة بفداحة الخسائر البشري
إال أنه أكد أن الرد سيكون مغايراً . اعتبره رداً ال يتناسب مع إسقاط طائرة مسيرة ال تحمل طاقماً على متنھا

ھدف في المقابل، حذر مسؤولون إيرانيون من أن أي ضربة تست. بالده خسائر بشرية تفي حال تكبد
  .األراضي اإليرانية ستواجه برد عنيف وواسع النطاق ضد الواليات المتحدة وحلفائھا في المنطقة

تجسدت في في مسار مواز، تكثفت خالل األسابيع الماضية الجھود الديبلوماسية للتخفيف من حدة التوتر 
من زيارة أعقاب عودته  في. محاوالت وساطة عدة للتوصل إلى اتفاق جديد بين إيران والواليات المتحدة

قصيرة إلى نيويورك حيث عقد خلف الكواليس العديد من االجتماعات، استقبل وزير الخارجية اإليراني 
يوليو في طھران لمناقشة بعض التصورات لحل الصراع /تموز ٢٧محمد جواد ظريف نظيره العماني يوم 

ً . دائر، في زيارة ھي الثانية من نوعھا خالل شھر واحدال في بدء لعبت سلطنة عمان دوراً محوريا
 ١+على االتفاق النووي بين إيران ومجموعة الخمسة  ٢٠١٥المحادثات التي أدت إلى توقيع عام 

إلى  العودةيطالب  من جانبه، ال ينفك الرئيس ترامب.والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة
  .مفاوضات غير مشروطة مع القادة اإليرانيين للتوصل إلى اتفاق

في ضوء األحداث األخيرة وازدياد حدة التوتر والجھود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي لألزمة، تجد 
  .الحرب أو اتفاق سالم أو استمرار األزمة وانسداد أفق الحل: المنطقة نفسھا أمام ثالثة سيناريوات محتملة



                                     

                                            
 

 

  

ً ضد أحد المواقع . تدھور الوضع االمنيي في مضيق ھرمز: يناريو األولسال األميركية تنفذ إيران ھجوما
يتسبب في خسائر باألرواح ما يدفع الواليات المتحد إلى ضربة انتقامية ضد القواعد العسكرية اإليرانية، 

كيف سيكون رد فعل كل من  .فترد إيران بھجوم ساحق وواسع النطاق بما يؤدي إلى اندالع حرب إقليمية
  الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة لھذا السيناريو في حال حدوثه؟

تنجح الديبلوماسية الخلفية بتحقيق تقدم واختراق كبيرين يمھدا الطريق للتوصل إلى اتفاق : السيناريو الثاني
ً على خطة العمل المشتركة جديد بين الواليات المتحدة وإيران يشمل سائر الدول كيف . التي وقعت سابقا

سيكون رد فعل كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة لھذا السيناريو في حال 
  حدوثه؟

رئيس الوزراء اإلسرائييلي . تدھور العالقات بين إسرائيل وجيرانھا لبنان، سوريا والعراق: السيناريو الثالث
تقوم المنظمات  ن نتنياھو يدفع باتجاه سياسة حافة الھاوية طائرات ميسرة وعربات وصواريخ، بينمابينيامي

يبقى لبنان قاعدة رئيسة إليران وحزب هللا ما يسمح لھما القيام . بالرد )حزب هللا السيما(خارج الدولة 
ن إلى ساحة معركة، قد يتوسع وإذا تحول لبنا. بعمليات من لبنان دون أن تستدعي تدخالً من الدول الكبرى

كيف سيكون رد كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما . القتال إلى العراق ومناطق أخرى في المنطقة
ً ناحھي العواقب المحتملة األكثر رج   .ا

  

  


