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  صمود، مناورة أم تنازل؟"

  "مسارات ثالثة أمام إيران لمواجھة الحزم األميركي

  بيت المستقبل

  ٢٠١٩يبتمبر، س/أيلول ١٢الخميس، 

 

شھدت منطقة الخليج العربي وبحر عمان خالل األشھر الثالثة الماضية تطورات دراماتيكية متسارعة أدت 
ھا اإلدارة قصوى التي تعتمدفسياسة الضغوط ال. ةمستويات غير مسبوق إلىإلى تأزم األوضاع وتصعيدھا 

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

الحرس الثوري إلى  الغربية مسؤوليتھا حملت أجھزة االستخباراتاقالت النفط واستھدفت ن عدة وقع ھجمات
ً ثالث ناقالت نفط تحت ذرائع مختلفة، إحداھا ترفع العلم . اإلسالمي اإليراني واحتجزت إيران أيضا

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

  .دولي مھمته مراقبة المنطقة بين مضيق ھرمز وباب المندب وتأمينھا

الثالث التي  "لعبة الحرب والمحاكاة"من ندوات  لثةالندوة الثا" بيت المستقبل"عقد ، ھذه األحداثفي ضوء 
 صمود، مناورة أم تنازل؟": مكتب بيروت، تحت عنوان/آديناور-كونراد-مؤسسةمھا بالتعاون مع ينظ

ضمت الندوة ثالث جلسات عقدت تحت إدارة خبير  ."مسارات ثالثة أمام إيران لمواجھة الحزم األميركي
  .رئيس وفق قاعدة تشاتام ھاوس وناقشت سيناريوات مختلفة لمآالت ھذه األزمة

  

أن ھدف المؤسسة من ھذه الندوات ھو خلق مساحة حرة لعرض مختلف جوانب  بيت المستقبل كلمةأكدت 
 .ة المسارات السلميةتحت مظل مشاريع حلول لھا تصورومحاولة المشاكل الكثيرة التي تواجه المنطقة 

أي  وال يمكن حصر أبعاده وتأثيراته بطرفي األزمةمتشعب وشائك  اليوم ندوةموضوع وشددت على أن 
به تتداخل فيه عوامل عدة تأثر تنسحب مفاعيلھا على دول عدة في المنطقةو الواليات المتحدة وإيران، إذ

رئيس حكومتھا بنيامين نتنياھو التي ال تشجع على حل الخالفات مع سياسة  ،كالبعد اإلسرائيلي بشكل مباشر
والتوتر مع الضفة الغربية يعيدنا فإعالن إسرائيل القدس عاصمة لھا وضم الجوالن . بل تعمل على تصعيدھا

تدخل في ھذا و .بما يترك انعكاسات كبيرة على المنطقة جميع المعاھدات السابقةويلغي  ،إلى نقطة الصفر
اإلطار أيضاً الھجمات اإلسرائيلية الثالثية األخيرة التي استھدفت كل من لبنان وسوريا والعراق، وال تساھم 

النظر إلى األزمة وعلينا  أيضاً، لقيادة اإليرانية تعقيداتھامن ناحية أخرى، ل. يةفي الدفع باتجاه الحلول السلم
تدخلھا العسكري وعبر وكالئھا  الحالية في مشھديتھا الواسعة، ال سيما مع امتداد نفوذ طھران في المنطقة
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. رية الدوليةخطر على المالحة البحفي أكثر من أزمة وممارساتھا في مضيق ھرمز وما تشكله من  المباشر
تقلباتھا وضبابية مواقفھا، ونبقى عاجزين عن توقع ، تميزت ھذه اإلدارة بعلى صعيد القيادة األميركية

فھل بإمكانه تغيير مجريات األمور بما من شأنه تحقيق . السياسات التي سيعتمدھا الرئيس دونالد ترامب
ى ھامش اجتماع الجمعية العامة لألمم وھل سيلتقي بالرئيس حسن روحاني عل سالم مستدام في المنطقة

يا ؟ في الواقع التجارب غير مشجعة، فكل المبادرات التي قام بھا إن كانت باتجاه كورالمتحدة في نيويورك
ر حتى اآلن عن نتائج ملموسة، إضافة إلى توتيره العالقات التجارية مع فسالشمالية أو حركة طالبان لم ت

  .  ثالث، أميركا وأوروبا وآسيافي القارات ال من الدولة أكثر

مساحة حوار منفتح وحر يجمع كل األطراف المعنية باألزمات التي تعيشھا  سيبقى ن بيت المستقبلنؤكد أ
طراف ن األومتجرد بي سار حواري حرمو حن الطريق تمھيدھو  ھذه اللقاءات منيھمنا ما و منطقتنا،

ً  كننا نحاولول قد يكون مسعانا حلم،. زماتالمتنازعة لحل األ   .يجاد مسار سلمي لحل النزاعاتإ دوما

منھجية  ھيالتي تعتمد منھجية جديدة على العالم العربي  ندوةكلمته بشكر منظمي ھذه الالخبير الرئيس بدأ 
ً من طرفوأوضح أن كل مشارك في ھذه الندوة سيمثل . الحرب والسلم في المنطقة لسيناريواتمحاكاة ال ا
ة لنخرج بنتيج ،صراحة ومصداقيةن يدافع عن مصالحه ويعبر عن مواقفه بكل على أ، طراف النزاعأ

وقال إن سيناريوات مآالت األزمة بين الواليات المتحدة  .مورموضوعية حول المسار الذي تتجه إليه األ
دارة يقابلھا إو وإيران عديدة، ال سيما في ظل قيادة إيرانية متشددة تحركھا طموحات يبدو أنه ال حدود لھا،

 .ن رئيسھا ال يريد الحربلكيفية مقاربة ھذه األزمة، وسط أجواء تجزم أ تفتقر إلى رؤية واضحةأميركية 
واحتماالت أن يؤدي إلى حرب مباشرة  العربي، الجو المتوتر في الخليج إلىالجلسة األولى ستتطرق 
 ، فستتناولالجلسة الثانيةأما  .بين الطرفين تجر إلى أتونھا العديد من الدول الحليفة للطرفين ومفتوحة
ت ستؤدي إلى حرب في بالد الشام واالحتكاكات المتكررة على الحدود واذا ما كان المضطربة األوضاع
لول السلمية واآلليات لحفستخصص لمناقشة سيناريوات ا ،الجلسة األخيرةأما . أنھا ستبقى محدودة مأوسع أ

خيرة مھمة ال سيما في ظل التطورات األ وھي جلسة ،ؤول عنھاستالتي نتائج التي يمكن أن تؤدي إليھا وال
ذلك وما قد يعنيه  المعروف بتشدده تجاه إيران، جون بولتون ترامب لمستشاره لألمن القوميالرئيس  قالةوإ
لعرض  للحضورعطاء الكالم سنحاول في نھاية كل جلسة إ .يرانيحصول حوار أميركي إتعزيز فرص  من

الل الجلسات إلى طرح عدد من السيناريوات ولفت إلى أنه سيعمد خ .ما ورد خاللھا ةمناقشتعليقاتھم ول
 ً ً  وكأنھا أحداثا   . ردود فعل مختلف األطراف عليھا معرفة، لقد حصلت فعليا

خيرة ازداد عدد القطع ليج ونتيجة لألحداث األفي مياه الخ: السيناريو األولبدأت الجلسة األولى بطرح 
 تقوده الواليات المتحدة جھد وثمةميركية بما يفاقم احتماالت وقوع صدام مباشر، ية واألية البريطانالبحر
  . لحماية المالحة البحرية مشتركة نشاء قوة بحريةإل

و طائرة مسيرة وھناك عدد من للغم بحري أما يقع انفجار على متن سفينة أميركية نتجية إ: ولالسيناريو األ
ات المتحدة وحلفاؤھا إيران بالوقوف وراء االعتداء، فيما تنفي إيران مسؤوليتھا تتھم الوالي .القتلى والجرحى

  فما ھي ردود فعل األطراف المباشرة المعنية في ھذا الحدث وما ھي ردود فعل حلفاء كل منھما؟ . عنه
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  :موقف الواليات المتحدة

 ر أكثر من مرة أنه سيرد على أيأن كر لرئيس ترامبممثل أميركا أنه سبق ل أكد :ممثل الواليات المتحدة
لكنه . يستھدف الواليات المتحدة وأصولھا ومصالحھا يوقع إضافة إلى الخسائر المادية خسائر بشريةھجوم 

عدد كبير  دون أن يسفر عنيرانية مواقع اإلبعض ال توقع أن يكون الرد على ھذا االعتداء محدوداً يستھدف
 وقال إن ترامب سيسمح. يون على ھذا الرد ولكن أيضاً بشكل محدودمن الضحايا، كما توقع أن يرد اإليران

تعزيزات االستخبارية لتوقع ورصد أي أعمال ھجومية لى المنطقة كما البزيادة التعزيزات العسكرية إ
على  ھجمات سيربانية قد تكون نتائجھا كارثية إيرانية مستقبلية، كما توقع أن يعطي ترامب أوامره بشن

وأعرب عن اعتقاده أن الرد األميركي لن . يما وأنه يميل إلى مثل ھذا النوع من الھجماتال س إيران،
ھم تشكيل قوة لمرافقة السفن ليس أن يقرر األميركيون وحلفاؤ ، مؤكداً في الوقت عينه احتماليتخطى ذلك

  .بيض المتوسطاألالبحر حتى ولوجھا مياه فقط في مياه الخليج ولكن 

مع تعزيزات عسكرية وتكثيف للجھد لى ھجوم محدود ع إذاً  ميركيألرد اتصر السيق: الخبير الرئيس
  . االستخباراتي والھجمات السيربانية

  :موقف إيران

يجب االنطالق منھا عند تقييم  حرب وھذه حقيقة اندالع يران تتجنبال بد من التأكيد أوالً أن إ": يرانممثل إ
 نزعتھم االستقاللية وأننھم مستھدفون يعتقد اإليرانيون أ، في الوضع الراھن. سياسة إيران ومواقفھا

ميركية الحالية بل معرضة للخطر ال سيما من الواليات المتحدة، واألمر ال يقتصر فقط على اإلدارة األ
يمتلك  مصدقالدكتورمحمد  رئيس وزراء إيران السابق فھل. ميركية السابقةينسحب على كل اإلدارات األ

وھل كان حينھا إليران طموحات نووية أو توسيعة كما تتھم اليوم؟ طبعا ال،  ١٩٥٣ منظمة صاروخة عام
لمجرد أنه قرر تأميم " أجاكس"ومع ذلك عملت المخابرات األميركية والبريطانية على خلعه في عملية 

التعاون مع اميركا والتعايش معھا ولكن بالحد  كان يريدمصدق .شركات النفط وھذا حق إيراني مشروع
 مر مھم جداً النزعة االستقاللية أ. هالنفط فقامت اميركا بانقالب ضد ، لذلك أمم شركاتدنى من االستقالليةاأل

ھناك الكثير مما ال يفھمه العالم . قامت على المطالبة باالستقالل اإليرانية لى األيرانيين والثورةإبالنسبة 
ً وميله إلى واألمر ھنا ال يتعلّق  ،الخارجي بشأن النظام في إيران بخلفيته وفلسفته السياسية، ولكن أيضا

ً في ظّل شعار  الذي أطلقه  "ال شرقية ال غربية"االستقاللية وعدم الرضوخ للقواعد األميركية، خصوصا
  ."اإلمام الخميني

رد فعل قوي ب حتى اليوم، لذلك وأي تعرض لھا سيجابه مستھدفة االستقاللية ما تزال ھذه النزعة: "وأضاف
ً المبادرة إلى االعتداء وب وذكي في الوقتومحس ً أن التاريخ يثبت أن إيران لم تكن يوما اليوم . نفسه، علما

يد أن رال أ. جداً وھذا األمر يعزز من قوة الشعب اإليراني وحكومته متماسكفي إيران  الوضع الداخلي
يين والمحافظين ووحدتھما دى تماسك االصالحثبتت م، ولكن األحداث األخيرة أعالميأتحدث ھنا بشكل إ
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الجميع فأمام مثل ھذه التھديدات التي تستھدف الوطن، يضع . مام االعتداءات والتھديدات الخارجيةأ
ً  مشاريعھم لكن اؤكد . وبقوة اعتداء خارجي أيمواجھة  سيمكنان إيران منالوحدة ھذه ھذا التماسك و. جانبا

تتعرض له الذي  ف مكتوفة األيدي امام الموت البطيءتقلن  ، لكنھايران ال تريد الحربمرة أخرى أن إ
يران فالعقوبات ليست سوى عمل عسكري إرھابي غير مباشر ضد إ. وشعبھا على يد أميركا وإسرائيل

ً  إيران عليھا رد، وسيكون حرب ارھابية واقتصادية بامتيازھي . كافة يرانيوفئات الشعب اإل ً  مناسبا  وقويا
 ً   ."وستدافع عن نفسھا بكل قوتھا ،عاصرةمن نوع الحروب الم وذكيا

ي اعتداء وع بالتأكيد، ولن يكون الرد على أيراني مشرھذا السيناريو سيكون الھجوم اإل لو حصل: "عابوت
ً  اميركي محصوراً  يران في المنطقة من خالل المحور المقاوم بوسع تحالفات إ بايران بل سيكون واسعا
ال أتصور أن الوضع االقليمي يتحمل . ده بكل قوةفع عن نفسه ووجوھذا المحور سيداف. الموجود بالمنطقة

المتحالف مع الواليات  قليميشخصياً، لكن الفريق اإل ربما الرئيس االميركي ال يريد الحرب. ي ھزة كبيرةأ
ضد إيران ويحرضونه لشنھا، وما إقالة بولتون إلى  ن الحربيريدادارة المحيط به داخل اإل والفريق المتحدة

ألنھا كما قلت لن تكون حربا ضد  ال تحمد عقباهفي حال اندالع حرب سيكون ضررھا . خير دليل على ذلك
التي أود  خرىالنقطة األ. إيران وحدھا ولن تشارك فيھا إيران فقط بل سيخوضھا كل حلفائھا في المنطقة

شاھدنا خالل العقود . ستسالمقل بكثير من ثمن االثمن الحرب أ اإليرانيين يدركون أنھي ان  التطرق إليھا،
 نالمشكلة ان ھناك شجع عند المعتدين ول. ميركابشكل كامل ألاالخير مصير الدول العربية التي استسلمت 

ال سمح هللا  اختصر ألقول إنه لو وقعت حرب. يستحلب من يستسلم المعتدي، ألن حدا لالستسالم لديھم يكون
 .ألي من مواقعھا وقواعدھاعلى استھداف اميركا  سترد إيران ض،على شاكلة السيناريو الذي عر او اعتداء
 لتحلق فكما حصل مع الطائرة المسيرة التي انطلقت بتكنولوجيا قوية: ن نبني على بعض النماذجونستطيع أ
ً  اإليراني الرد فجاءرض االيرانية، فوق األ ً  سريعا ً  وحاسما ومن يعرف تكنولوجيا ھذه  واسقطتھا، وقويا
ذا كانت االعتداء إ. التي وصلت اليھا التكنولوجيا اإليرانية في الرد يستطيع ان يتأكد درجة التقدمالطائرة 

ً اً سيكون الرد اإلكبير  ، إذ على الرغم من أن القيادة اإليرانية ال تريد الحرب إال أن أصابع قواتھايراني عنيفا
ً  الرد وسيكون .على الزناد لرد أي اعتداءالعسكرية  ، وال دعم الشعب لقادتهب الوحدة اإليرانية وبسب شرعيا

القادة وكيفية ادارتھم لالزمة على المدى السنوات عندما ترى عقالنية فھي القوة الشعبية ب يمكن االستھانة
ً ، فستقدم دعماً إخيريناألخيرة ال سيما العامين األ ً في الختام، . صحاب القرارإل ضافيا  هولكن الرد سيكون قويا

، وھذه خطوط االعتداءاوة على االستقالل كما على ال مس. االعتداء الذي سيحصل وحجم ىسيبقى بمستو
  ". انيةيرحمراء لكل األطياف السياسية اإل

 ، أيوليس شامالً  وم األميركي لكنه رد عقالني محددسيكون ھناك اذا رد فعل على الھج: الخبير الرئيس
قف الطرف الخليجي من رد الفعل موما ھو . رة وشاملةسيأتي بشكل ال يكون فيه سببا الندالع حرب مباش

  ؟معھاميركي ال سيما في غياب أي تنسيق أ في حال سقوط صواريخ على أراضي بعض دوله، ميركياأل

  :موقف دول الخليج العربي
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 زمةضعف في ھذه األالعربي ھي الالعب األ دول الخليجفي الواقع، يبدو أن ": دول الخليج العربي ممثل
موحد اتجاه ايران حتى ما  غياب موقف خليجيالبعد األول ھو : عتبارا في االمخذھبعدان ال بد من أ وھناك
، وثمة صقور وحمائم عندنا في الموقف من الحرب البادرة الخليجية اإليرانية، وطھران زمة مع قطرقبل األ

الواقع تتصرف بعقالنية في  فھي ،التوسعية الرغم مما يصفه البعض من طموحات إيرانفعلى . تدرك ذلك
  . "ميركية في منطقة الخليجد األميركي بھجوم على القواعد األن ترد على الروال نتوقع أ

ً لنظرية المعضلة األف. ميركيأما البعد الثاني فھو انعدام الثقة بين الطرف الخليجي والطرف األ"  ،منيةوفقا
 ً  مثالً  تذا ما قررا، لذلك إعور بانك عالق معھلقوى كبيرة فانك تعاني من ش صغيراً  عندما تكون حليفا

فت الى ميركيا لن تلتأعتقد أن أ. بأنه مخدوعيجد نفسه س، فدون استشارته كما فعل اوباما يرانالتفاوض مع إ
  ".حلفائھا الصغار في الخليج

لغ عددھا ويب ميركية في دول الخليج العربيى القواعد األحدسيطال إيراني ال اعتقد أن الرد اإل: "وأضاف
ً  ٣٠قاعدة تضم أكثر من  ٢٠ في الخليج وسيكون ميركي أتوقع أن ال يتأثر الوجود العسكري األ. ألف جنديا
ء وعلينا ان ال نستبعد العامل اإلسرائيلي ال عن الخطوط الحمرا إال إذا حصل خروج محدوداً  الطرفينرد 

رف بذكاء من خالل ردھا بواسطة وكالئھا يران تتصإن إ. ن نتنياھو يستميت للفوز في االنتخاباتسيما وأ
عة ال احد اقليمية واس لن يؤدي إلى حرب ولأعتقد أن السيناريو األ. وعدم خوضھا القتال بشكل مباشر

  ."يرانال ترامب وال إ: يريدھا

ليج فھل سترد الدول الخليجية ميركية في الخل سقوط صواريخ على قواعد عسكرية أفي حا: الخبير الرئيس
  ؟للواليات المتحدةھا ستترك أمر الرد نأم أ

ھذا االعتقاد . يرانأن دول الخليج تحرض أميركا على مھاجمة إالبعض يروج ": دول الخليج العربي ممثل
ً ألن أميركا ال تحرض أصالً ف الخليجيةخاطئ ألنه أوال ال يصب في مصلحة الدول  لديھا مصالحھا وثانيا

ردت إيران على الرد األميركي في حال . حفاظ على أمنھا القوميوتتصرف وفق ما يقتضيه ال وحساباتھا
ال أتوقع أن ترد دول الخليج بل تترك  ،)وھذا سيناريو مستبعد(قواعد عسكرية أميركية في الخليج  بضرب

ً في النزاع األميركي اإليراني في حال تحول إ. الرد ألميركا ال في ، إلى حربدول الخليج لن تكون طرفا
  ."ء ايران على المرافق الخليجية ال سيما النفطية منھاحال اعتدا

  :موقف بريطانيا

في خضم األزمة األميركية اإليرانية الراھنة والتطورات األخيرة في مياه الخليج، لدى " :ممثل بريطانيا
منعھا و يرانيةواستقرارھم، ردع األعمال العدائية اإل امن حلفائنا في الخليج ضمان :بريطانيا أھداف ثالثة

  ".وتأمين سالمة المالحة البحرية الدولية وحريتھا

ً مع موقف  ن بريطانياالذي طرح، أعتقد أ السيناريوظل  في: "وأضاف ً ومتوازنا سيكون موقفھا منسقا
سنعمل على الخط الديبلوماسي مع كل من لبنان والعراق ودول الخليج لمنع حصول أي . الواليات المتحدة
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لن تشارك بريطانيا في الرد  .سنعمل على إجالء الرعايا البريطانيين من المنطقة تصعيد وفي حال حصوله،
األميركي على االعتداء اإليراني، لكنھا ستكون مستعدة لمساعدتھا في أي جھد يھدف إلى حماية المالحة 

ً إذا لم تلتزم الدول االروربية للمشاركةالبحرية الدولية وسندعو  ً في ھذا الجھد، خصوصا إيران  أيضا
  ".بضمان سالمة المالحة البحرية

واقتصاد بريطانيا ومصالحھا على المدى ي تصعيد كبير سيھدد االقتصاد الدولي بالنسبة لنا أ: "وتابع
وسنسعى إلى اعتماد الدبلوماسية في حل  الطويل، وسنتردد قبل القيام بأي رد فعل قد يزعزع االستقرار أكثر

ً أننا كما ق لت نحتفظ بحقنا في المشاركة بأي جھد مھما كان نوعه لضمان أمن المالحة ھذه المسألة، علما
  ". البحرية الدولية

  :موقف االتحاد األوروبي

منذ اندالع األزمة بين أميركا وإيران واالتحاد األوروبي يحاول لعب دور الوسيط " :االتحاد األوروبي ممثل
  ". أنه قد يفضي إلى نتائج إيجابيةبينھما وسيستمر في لعب ھذا الدور وما زلنا مؤمنين 

ً  السيناريو المطروح ھوإن : "وأردف ، سنبادر أوالً حصلما ذا كاتحاد أوروبي إلى تفاديه، وإ ما نسعى تماما
إلى دعوة الجميع إلى ضبط النفس وال أعتقد أننا نرغب في أن نكون جزءا من األساطيل التي ستحمي 

ال نريد المشاركة في أمر . جر أوروبا إلى حرب وصراع ال ترغب بھماالناقالت والسفن ألن أمراً كھذا قد ي
بھذه الخطورة خصوصا إذا كان بقيادة أميركية وليست دولية، ألن نتائجه ستكون كارثية ليس على المنطقة 

وقد أوضح رئيس الوزراء األلماني ذلك عندما رفض المشاركة في أي قوة لحماية . فحسب بل على العالم
من ناحية أخرى، ال تعتمد أوروبا على النفط الذي يتدفق من مضيق ھرمز . البحرية في الخليجالمالحة 

ً أنھا مھتمة إلى أقصى الحدود بتأمين سالمة المالحة  ولذلك المسألة ال تشكل أولوية أمنية بالنسبة لھا، علما
جھد دولي وليس أميركي فقط ال أعتقد أن أوروبا ستقدم الكثير لكنھا كما قلت قد تشارك في أي . الدولية

  ". لحماية السفن في مياه الخليج وخارجه

ون موقف العراق في حال كيف سيك: ھا حلفاء في المنطقة ال سيما في العراقدييران لإ: الخبير الرئيس
  .في العراق أميركية قواعد عسكرية ردت ايران على الرد األميركي بضرب

  :موقف العراق

وال بد ھنا من التحديد إذا كان سيقع قبل انتخابات الرئاسة ( المطروح، ناريوفي ظل السي":ممثل العراق
 ميركيكما قال ممثل إيران إن ردھا سيكون بحجم الرد األنتكلم عن مواجھة محددة و )األميركية أو بعدھا

ة أوال ال بد من اإلشار. لذلك ال أعتقد أن األمر قد يصل بھا إلى ضرب قواعد عسكرية أميركية في العراق
الحياد والنأي  فھناك من يدعو إلى: ميركيةإليرانية األزمة ااأل يشھد انقساما في الموقف منالعراق إلى أن 

إذ الرئاسات الثالث الفريق األول ب يتمثل. ان يعنيھم بشكل مباشريروھناك يرى أن أمن إ، بالنفس عنھا
ن ضد الواليات المتحدة، والفريق الثاني والتحالف مع إيرا دخال العراق في االزمةأعربوا عن رفضھم إ
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ً بحلفاء إيران في العراق وعلى رأسھم  ً  كد مراراً لذي أالحشد الشعبي ايتمثل قطعا ي اعتداء على أن أ وعلنا
  ."عليه بمثابة اعتداء على العراق وسيرديران سيتعبر إا

 الرسمي يمكنه العراق. العراقي يحدد الردس بين الطرفين حجم المواجھةفي الواقع يمكن القول أن : "وأردف
ً أن إيران قد ترد على الواليات المتحدة عبر التصعيد في العراق وتحريك  تحقيق التوازن في موقفه، علما

 كثيفو تبشرية أ صاباتإيقاع إ ميركية دونعلى استھداف بعض القواعد األ ھائأذرعھا فيه، كأن تحث حلفا
األميركية قرار انسحاب القوات على البرلمان إلالشعبي  يضغط الحشدمن البالد، ف المطالبة بانسحاب اميركا

موقف موحد للسياسة المشكلة تكمن في عدم وجود . ميركاإلى جانب إيران ضد أا العراق وقوفكما إلعالن 
 مر يعتمد على مستوى الرد، ولذلك يمكن إليران أن تسلل عبر ھذه الثغرة واألالخارجية في العراق

ً الحرب يران ال تريد، علما أن إيران في التصعيد من عدمهمه ورغبة إاألميركي وحج ن اعتقد أ. فعليا
من . عالنية التي تعصف بهصعب بسبب الخالفات الفي وضعه، لكن ھذا الوضع أ العراق يماثل لبنان

ال . ركالوزراء بعدم دعم ايران وبمواالة أميذا ما اتھم الحشد الشعبي رئيس االممكن أن تنھار الحكومة إ
ى محصورة بشكل يمكن السيطرة مور ستبقاعتقد أننا سنصل الى ھنا، بل اعتقد كما قال ممثل إيران إن األ

  ."عليه

الرد األميركي : بالمحصلة النھائية يمكن القول إن المواقف المختلفة أجمعت على ما يلي: الخبير الرئيس
يراني على الرد األميركي سيوازيه في الحجم ويكون على االعتداء اإليراني سيكون محدوداً، بدوره، الرد اإل

ما ھو الموقف األميركي في حال أدى الرد اإليراني عن قصد أو . محدوداً وسيكون في الخليج أو العراق
  ة كبيرة بين الجنود األميركيين؟غير قصد إلى وقوع خسائر بشري

أعتقد أن . قبل أو بعد االنتخابات سيحصلسأل ممثل العراق إذا كان السيناريو  :ممثل الواليات المتحدة
يران، هللا إال إ، ألنه ال الجمھوريين وال الديمقراطيين يريدون حربا واسعة وشاملة ومباشرة مع مر سياناأل

ويجبر الواليات المتحدة على دخولھا كما حصل أبان حرب العالمية الثانية عام ل حدث يشعلھا صإذا ما ح
  ".بيرل ھاربور مع الھجوم على ميناء ١٩٤١

و تم عبر حرب بالوكالة أسي، ولكنه الرد سيكون مختلفا بجوھرفي حال وقوع ضحايا، ال أعتقد أن : "وتابع
وستكون حرب سيربانية، بحلفائھا على الرد  الواليات المتحدة حثكما أسلفت آنفاً، ست: غير مباشرةحرب 

ال تتوقع . عسكرية فعليةحرب كثر منھا أسيكون ھناك ضجة إعالمية : سعيدة لو تصرفت إيران بالمثل
وروبي يتراجع في الشؤون الدولية وسيستمر الواليات المتحدة أي مساعدة من الدول األوروبية، فالدور األ

بشكل مباشر، فستواجھھا في البحر  يرانإذا اعتبرت الواليات المتحدة أنه عليھا مواجھة إ. في ھذا التراجع
  ".وعلى األرض اإليرانية يرانيفي الداخل اإلھداف بحرية وليس مستھدفة أ

يران قوي بحيث يؤدي إلى وقوع ضحايا وقابله رد فعل أقوى، فما إفي حال كان اعتداء : الخبير الرئيس
أمينه العام  عالن، ال سيما بعد إيران والواليات المتحدةبين إ دخول حزب هللا على خط المواجھةھي إمكانية 
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وما ھو م يبقى على الحياد بل بأي اعتداء على إيران؟ ھل سيدخل المواجھة أهللا أنه لن يق نصر حسن
  الذي قد يفع بحزب هللا إلى التدخل؟مستوى المواجھة 

ف مقاتل اأ ١٥٠، وھذا المحور يضم أكثر من جزء من محور المقاومةھو حزب هللا إن : "ممثل حزب هللا
توجد قيادات قطرية لتنظيم العمل العسكري كما  حورفي سوريا غرفة عمليات موحدة لقيادة ھذا الميوجد و

حتى االن كل ردود . لبلده دائه الظروف الداخليةكل فريق من ھذا المحور يأخذ بعين االعتبار في أ. الموحد
على عدم الدخول في حرب حزب هللا  ة إن كان في لبنان وفلسطين وسوريا، وقد حرصالفعل ھي محدود

من واجب حزب هللا سيكون ف ،لى مواجھة شاملةأما إذا تطورت ھذه الحرب إ. يشاملة بسبب الوضع اللبنان
قدر  ن الحزب سيرد بطريقة يحاول فيھاأعتقد أ. يبقى السؤال حول صيغة ھذه المشاركة. المشاركة فيھا

 لىومن المرجح أنه سيرد في إسرائيل اذ ال حاجة له إلرسال مقاتلين إ ،بقاء لبنان على الحياداإلمكان إ
 مباشرة بات لدى حزب هللا مبرر للرد، ١٧٠١اليوم، وبعد انتھاكات إسرائيل المتكررة للقرار و. الخارج
حيال اندالع حرب شاملة كانت  مواقف السيد حسن نصر هللاإن . سرائيل عبر جبھة جنوب لبنانضد إ

سائل الردعية الموجھة ھذه المواقف تدخل في إطار الر. واضحة، إذ حذر منھا مؤكداً أنھا ستدمر المنطقة
أكثر منه رغبة تحذير من الحرب ھو كالمه  .، تحذرھما من مغبة الدخول في الحربميركاإلى إسرائيل وأ
  ."إلى آتونھادخال لبنان فيھا أو في إ

يران في تصبح إعندما و في الحرب إذا ما تحولت إلى حرب شاملة حزب هللا شاركيساذا : الخبير الرئيس
  .ضعيف موقع

ال أفھم بأي شكل سيؤدي الھجوم على إسرائيل إلى : إلى ممثل حزب هللا االتحاد االوروبيمن ممثل  سؤال
  ؟يرانمساعدة إ

والسعودية ھما المحرضين الرئيسين ألميركا ضد إيران،  سرائيلأن إحزب هللا  يعتقد": ممثل حزب هللا
بشكل مباشر أو  ذا ما شاركت بھاإوعليه، فھو يدرك أن إسرائيل معنية بأي حرب ضد إيران بغض النظر 

راه حزب هللا جزءا من الحرب سرائيل من ھجمات على العراق وسوريا ولبنان يما تقوم به إ. لم تشارك
لديه المبرر الذي يعطي أي ھجوم يشنه شرعية غطاء داخلي ويتمتع بحزب هللا واليوم بات . يرانعلى إ

  ". وحزب هللا لن يتوانى عن الرد على اعتداءاتھا تلك يةھي المعتد سرائيلداخلية وھذا األمر يريحه، فإ

سياسة الضغط  مضيق ھرمز؟ أال تعتقدون أن استمرار غالقماذا بشأن تھديدات إيران بإ: الخبير الرئيس
سيدفع إيران إلى تنفيذ تھديدھا بإغالق مضيق ھرمز؟ يران من تصدير نفطھا، األميركية وتصاعدھا لمنع إ

  ؟والموقف البريطاني ميركيكيف سيكون الموقف األ ،وفي حال قامت بذلك

في الواقع، نرجح أن تستمر إيران بشن ھجمات في مياه الخليج كما مواصلة نفي ": ممثل الواليات المتحدة
ستسعى الواليات المتحدة إلى معرفة كيف تنفذ إيران ھذه الھجمات لتكشفھا ما . مسؤوليتھا عن ھذه الھجمات

ھذا . رضھا إلى ھجوم أميركي بعد أن تكون الواليات المتحدة قد حشدت دعماً دولياً لهسيضر بمصالحھا ويع
  ".السيناريو صعب ألنه يتطلب جھد استخباري كبير
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وأعتقد أن . إذا اقدمت إيران على إغالق مضيق ھرمز فستفعل ذلك بزرعه باأللغام البحرية": ممثل بريطانيا
، لذلك ال مفر من عمل عسكري شر صواريخ على طول ساحلھاتن ، ألن إيرانلغام خطرةعملية إزالة األ

لفتح المضيق وستدعم  ةدولي تنظيم عمليةمم المتحدة لإلعادة فتحه، وستحاول بريطانيا ان تعمل مع األ
وال أعتقد أن إيران ستقوم ! إن أسوأ وأخطر سيناريو ھو سيناريو إغالق مضيق ھرمز .الواليات المتحدة
ولكن في حال أقدمت عليھا . ألنھا تضر بمصالحھا وثانياً ألن ما تقوم به حالياً يفيدھا أكثر بھذه الخطوة أوالً 

  ."تخيل عدم حصول رد عسكريمن الصعب 

 خطوة كإغالق مضيق ھرمز ولو ليوم واحد، إذ أنھاعلى  قيادتنا تريد أن تقدمعتقد ان ال أ": يرانإ لممث
ً إبقاء ھذا الممر البحري الحريصة جدا على  ً . حيوي مفتوحا سياسة تجويع الشعب ن ، إولكن كما قلت سابقا

تقبل  نول فستدافع إيران عن شعبھا الى ذروتھت إذا وصل، وإيرانياإليراني ما ھي إال حرب ضد الشعب اإل
 جرىذا إ ولكن ھذا الممر للجميع. خرين في حين تتعرض مصالحھا للخطرلمصالح اآل حارسةن تكون أ

. ي سفينة من المرور، أن تمنع إيران أيرانيينأتصور وبحسب تصريحات القادة اإل ،يرانإالتصعيد ضد 
الحرس  فرد باتخاذهيت، وليس قرار يرانيقرار سياسي إقرار المواجھة ھو واسمحوا لي أن أشير ھنا إلى أن 

ن ة أنين الدوليحد خارج القواال يستطيع أ .اإلسالمي اإليراني كما يحلو للجميع االعتقاد والترويج له الثوري
من تسعى للحفاظ على أمن الخليج وأايران . مواردھاتبيع نفطھا و نيران كيف ومتى ولميفرض على إ
  ."تجويعھا وحرمانھا من ھذا الممرفي ظل  مصالحھا ليس على حساب، ولكن مضيق ھرمز

  :ومع فتح باب النقاش طرحت األسئلة التالية

عند أي نقطة تقررون أنكم . إيران وشعبھا إلى الموت البطيء تكلمت عن تعرض:  سؤال إلى ممثل إيران -
  وصلتم إلى الخط األحمر وكيف ستردون؟ 

قلتم أن الواليات المتحدة ال تريد الحرب ولكنھا في الوقت نفسه تخنق : سؤال إلى ممثل الواليات المتحدة -
  اً ما؟ إيران وتعزز وجودھا العسكري في منطقة الخليج، أال ترون في ذلك تناقض

بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ترامب أكرر ما قلته سابقا عن رغبة الرئيس ": ممثل الواليات المتحدة
التعزيزات العسكرية في مياه الخليج ومنطقة . إيران، وجل ما يفعله اليوم ھو لتحقيق ذلك وليس لشن حرب

النفط ليس إال وليس بھدف افتعال مواجھة  الخليج جاءت رداً على االعتداءات اإليرانية ضد السفن وناقالت
والتجربة أثبتت أن العقوبات ھي حل ناجع وبديل أقل ضررا من العمل . مع إيران والدخول في حرب شاملة

  ".  العسكري

التي تفرضھا الواليات المتحدة ضدنا واألخطر منھا على صمود شعبنا ھي  ملحق العقوباتإن " :ممثل إيران
أستطيع التأكيد أن الحرب النفسية قد فشلت . لكنھا اليوم انتھتمررنا في ظروف صعبة  دالحرب النفسية، وق

ولم تنجح في تأجيج الشارع اإليراني ضد قيادته، بل على العكس أسفرت عن إرساء وحدة بين ھذا الشارع 
قي دول الخليج وال بد ھنا من اإلشارة إلى أمر مھم جداً، وھو أن إيران على خالف با .والقيادة السياسية
ال تعتمد كليا على النفط وھو ال يشكل %) ٩٠إلى  ٨٠تعتمد موازناتھا على النفط بنسبة (المصدرة للنفط 



                                     

                                            
 

10 
 

. وعليه فإن الحركة التجارية ما زالت قائمة بين إيران ودول الجوار. من موازناتنا% ٣٠إلى  ٢٥أكثر من 
وقوع حرب ھم دول الخليج المتحالفة مع أعتقد أن سياسة العقوبات قد فشلت وأكبر المتضررين من 

إن السالح وحده ال يشكل قوة وال . الواليات المتحدة ال سيما وأنھم ال يتمتعون بالخبرة العسكرية الالزمة
  ". يؤمن الفوز بالحرب

  

  لبنان العراق وسوريا في سيناريوات األزمة االميركية اإليرانية: ةالجلسة الثاني

آديناور الجلسة الثانية، شاكراً الخبراء الدوليين على مشاركتھم في الندوة  كونرادأطلق ممثل مؤسسة 
  . وأعطى الكالم للخبير الرئيس

شھدنا خالل : التاليالسيناريو  سيناريوات عدة أولھا ھو في ھذه الجلسةسنعرض : الخبير الرئيس
مواقع ات اإلسرائيلية ضد تجسدت في االعتداءلبنان والعراق وسوريا  خيريين تطورات فياألسبوعينن األ

ھذه االعتداءات سرائيل وتبرر إ .ورأينا رد حزب هللا ورد نصر هللا الموعود إيرانية حسبما ادعت إسرائيل،
ھذه الصواريخ او حزب هللا من امتالك منع  محاوالتھايقة في لبنان وسوريا وقمصانع صواريخ دبوجود 

عملياتھا لتطال قواعد ، وقد امتدت يراني في جنوب سورياإلتحاول الحد من الوجود اكما  ،السلحة الدقيقةا
  .سرائيليةأميركية أم إ ذا ما كانت ھذه العملياتإليس واضحاً  نحتى اآلننا ، علما أالحشد الشعبي في العراق

ً مصنعما تعتبره سرائيل تھديدھا بضرب إ ذيتنفيؤدي إلى حزب هللا وعمل عسكري يقوم به : السيناريو  ا
ماذا سيكون رد فعل . سقوط عدد من القتلى والجرحى للحزب نالبقاع اللبناني ويسفر ذلك عللصواريخ في 

  حزب هللا؟

في حال قامت . ء ولكن بشكل محدودي اعتدارددنا مراراً وتكراراً أننا سنرد على أ": حزب هللا لممث
وقع الھجوم في وقت لم ذا كان فإ. بحجمه وقوته وبحسب الظرف اإلقليميالرد سيكون  ،سرائيل بالقصفإ

ً الرد مفتوح بين طرفي النزاع األساسيين إيران والواليات المتحدة، فسيكون اتفاقيتم فيه  سيستھدف اي  ا
ً مع امتالك حزب هللا اليوم او غيرھمراكز إسرائيلية عسكرية أ صواريخ ذكية وليست عمياء ل خصوصا

لجليل حيث للعدو مراكز ھدافھا ال سيما في حيفا واأ فصواريخه موجھة وتصل إلى. تطلق بشكل عشوائي
بشكل ال يتسبب بإصابات كبيرة  سيكون الرد محدوداً ف ،اتفاق وقع االعتداء بعد حصولذا وإ. عسكرية

ً  عمال حزب هللا لم يعد لھا بعداً وال بد من اإلشارة ھنا إلى أن أ. ضرار جسيمةوأ  فقط بل بعداً  عسكريا
 ً ً  سياسيا   ".أيضا

ال بد من التنويه أوالً وبشكل منفصل عن مجريات الندوة، أن تنظيمھا لحظ ثنائية " : يةلبنانال الدولة ممثل
في تمثيل لبنان، الدولة اللبنانية من جھة وحزب هللا من جھة أخرى، وفي ھذا انعكاس لحقيقة الوضع على 

وتم  ھذا السالح مقاومةً  ة اذ اعتبرحزب هللا من تسليم سالحاستثنى اتفاق الطائف . األرض والواقع اللبناني
الحكومة اللبنانية بعد اندالع الحرب في سوريا، أخذت . سرائيليربطه بمجريات ومآالت الصراع العربي اإل
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 من جھة، الوحدة الوطنية ىھو المحافظة علاألول ھمھا كان و ،النأي بالنفس عن األزمات الخارجيةموقف 
ً . ام بھا من جھة ثانيةوااللتز لقرارات الدوليةااحترام و لى حزب هللا اللبنانية ھي أقرب إالحكومة  ،حاليا

ن وحزب هللا تظل بين لبنا ألن تبقىوسوف تسعى ورؤيته الداخلية واإلقليمية والدولية لشتى المسائل، 
 المذكور، في حال حصول السيناريو. لمواجھة المباشرةواسرائيل ھي عالقة ردع متبادلة وعدم الذھاب إلى ا

، ھل م الاللبناني أ الجيش ھل استھدف: ستختلف وفقاً لطبيعة الھجومھذه المواجھة طبيعة لبنان لكن سيواجه 
مفتوحة ليس فقط على الحرب بحد ذاتھا وكيفية عيننا أ علينا أن نبقي... مؤسسات الدولة أم ال استھدف

ر من الحرب نفسھا مع كل كان أخط ٢٠٠٦فما حصل بعد حرب . خوضھا ولكن أيضاً على ما بعد الحرب
الدمار الذي ألحقته بلبنان، إذ نتج عنھا تعزيز لقوة حزب هللا ولمكانته في دائرة صناع القرار اللبنانية، 

الدولة اللبنانية  ، باتتالدوحة اتفاق بعد. فسيطر على مفاصل الدولة ودفع بلبنان إلى محور الممانعة اإلقليمي
ً تحكم  الدولة اللبنانية ستسعى . وحزب هللا مكون أساس ،حد من المكوناتل ال يستفز ألمبدأ التوافقية بشك وفقا

تحث طالق النار والمواجھة وتحديد رقعتھا وستدعو إلى وقف إ مع حزب هللا على الحد من تأثير ھذه والً أ
ة أن تؤثر ھناك أمور يمكن للدول. لى فھم االستثناء اللبناني والوضع الداخلي لجھة وجود حزب هللالعالم إ

ا، وحتى اآلن أظھر المجتمع على التدخل فيھفيھا وھناك لألسف أمور أخرى جلھا خارجي ال مقدور لھا 
  ". الدولي تفھماً لھذه اإلشكالية

إذا في حال ضرب اإلسرائيليون ما يعتبرونه مصنعاً للصواريخ الدقيقة، فسيكون رد حزب : الخبير الرئيس
ً للظرف اإلقليمي إذا كان الرد كبيراً فھل ستضبط . ا رداً كبيراً وواسع النطاق، وإما رداً محدوداً إم: هللا وفقا

  ؟سرائيل نفسھاإ

في السياسة الخارجية بين عنصرين أوالً علينا التمييز ": )أخذ ھذه المھمة ممثل بريطانيا( سرائيلممثل إ
تكشف له مدى مع العالم ل فمن جھة، اعتمدت الحكومة اإلسرائيلية منھجية التواصل. والمنطق ورائھما

نه مراراً أ نصر هللا من جھة أخرى، ذكر. بث صور لمصانع حزب هللا وذلك عبرالخطر الذي تتعرض له 
 ضرفي سوريا وسي مع إسرائيل، سيعول على التجارب التي اكتسبھا الحزب قد تقع جديدة ي حربفي أ

سرائيل كان رد حزب هللا قوياً، ستواصل إ وفي حال. حتى تدمير الكيان اإلسرائيليسرائيلة بالدولة اإل
واذا استخدمت منصة من دولة . تدمير البنية التحتية للصواريخ بغض النظر عن مكان وجودھاضرب و

خلي اللبناني قد يشعل فتيل الحرب الداخلية الكن االنقسام الد. فستضربھا إسرائيلسرائيل نية لضرب إثا
كل سنستھدف . مننا القومياً ألعن الرد ومھاجمة كل ما يشكل تھديدولكننا لن نتوانى  ،ونحن ال نريد ذلك

ظھرت بعض الصور لكيفية استخدام حزب  ،من الناحية االستخبارية. موقع يطلق منه صواريخ وسندمره
دف منصات الصواريخ وليس الشعب ھنھا تستنازل الطالق الصواريخ وقد اوضحت إسرائيل أهللا للم
  ".اللبناني

  المطارات؟ هللا مثالً  حزبإذا ضرب سرائيل؟ من إ كبيراً  الرد قد يستدعي رداً  من نوع أي: يسالخبير الرئ

ستعترض ف ،سرائيليهللا صواريخ باتجاه الداخل اإل حزبل أطلق ادرك أنه في حن نعلينا أ": سرائيلممثل إ
ولو اقتضى د مماثل حتى ھذه الحالة برفي سرائيل وستواجه إ ھذه الصواريخ اإلسرائيلية المنظومة الدفاعية
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أننا كدولة تراجيديا إذ ھذا السيناريو . وأكثر من ذلك المنصاتجميع مر توسيع نطاق القصف لضرب األ
ن نرد الصاع يخ على مواطنينا ومطارانتنا دون أطالق عشرات ومئات الصوارقبل بإإسرائيلية لن ن

  ".صاعين

للدخول في حرب  تسعى إسرائيلھل : الرد-م الھجومعلى حج سيكون سرائيليإذا الرد اإل: الخبير الرئيس
  نھا تحاول تفادي ھذه الحرب؟ثالثة ضد لبنان، أم أ

ضرب مواقع عمد اليوم إلى ولھذا ت ،ستقوم اسرائيل بذلكفمكان تجنب الحرب إذا كان باإل: "ممثل إسرائيل
ً  ، ندرك أنناةوفي حال وقعت حرب ثالث. الصواريخ مستعدون له إذا كان وجودنا لكننا  كبيراً  سندفع ثمنا

  ."تدمير ھذه الصواريخب نجحناذا وأمننا على المحك، ولن نتردد بشن حملة برية إ

الوصول إلى طاولة المفاوضات مع إيران  الحالي في الوضعالواليات المتحدة في تأمل ھل : الخبير الرئيس
حدودھا مع لبنان وسوريا  طولالھجمات االسرئلية على  وكيف ترى أم أن صوت الحرب يعلو أكثر،

  وصوالً إلى العراق؟ وما ھو موقف االتحاد األوروبي في حال وقوع حرب ثالثة بين لبنان وإسرائيل؟

لطالما أعربت الواليات المتحدة عن تأييدھا ألي رد تقوم به إسرائيل في حال ": الواليات المتحدةممثل 
ً ثالثة على ھذا صحيح ومؤسف . لبنان قد تؤدي إلى تدميره تعرضھا لھجوم، وقد يقول البعض أن حربا

وينبغى على لبنان عدم السماح لحزب هللا بجره إلى حرب مماثلة ألنه في حال وقوعھا أكرر أن الواليات 
  ".المتحدة ستدعم خيارات إسرائيل بالكامل

ئيل في سراتسعى أوروبا بشكل حثيث إلى الحؤول دون وقوع أي حرب بين إ": ممثل االتحاد األوروبي
جنود في عديد ھذه القوات لھا و على الحدود الجنوبية للبنان اليونيفل في ظل وجود قواتال سيما  ،لبنان

بفعل و ).فرنسا تحتل المرتبة الثانيةإيطاليا تحتل المرتبة األولى في عدد الجنود المشاركين في ھذه القوات و(
وھناك . لحالةلعب دور في ھذه ااريس السباقة إلى أتوقع أن تكون بالعالقة التاريخية بين لبنان وفرنسا 

  :السيناريومثل ھذا ثير في عوامل عدة سيكون لھا تأ

وجود  حولي معلومات دامغة فإسرائيل لم تقدم أ؟ الدقيقة في لبنان لتصنيع الصواريخ مصانع فعالً يوجد ھل 
حول ھذه المصانع تعتمد  يةسرائيلإلاسردية إن ال. أن الخطر عليھا داھم وروبيونال يعتقد األھذه المصانع و

إذا . بحتة عي انتخابيةتسّوق لھذه السردية لدوا سرائليةالحكومة اإل بجدية أن على مجرد صور ونعتقد
استھداف ما سرائيل دون رداً على اعتدائھا وتسبب بضحايا وأضرار، وردت إ سرائيلهللا إ حزبضرب 
ً كار الوضع سيكونف ،منصات الصواريخ تقول أنه نعتقد أن الحكومة اإلسرائلية . على الصعيد اإلنساني ثيا
ً إ ناالوروبيي يبقى أن .ابيةخالصواريخ لمكاسب انتمصانع تستخدم سردية الحالية  لى تخفيف سيسعون حتما

  ".ذرائع الھجومالمتوازي في صحة  التصعيد مع التحقيق
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توقع قتلى من حزب هللا لى سوريا غارة عسرائيل إتشن : سنعرض السيناريو الثاني: الخبير الرئيس
 ً  .ھاباتجاھ اصاروخ ٢٠كثر من ضدھا عبر إطالق أ كبيراً  واإليرانيين والجنود السوريين، ونشھد رداً ثالثيا

   سرائيل؟كيف سيكون رد إ

الوجود الروسي من  أعتقد أن الرد اإلسرائيلي في العمق السوري سيأخذ بعين االعتبار": سرائيلممثل إ
ً لكال االحتمالينو ،ع الذي أطلقت منه الصواريخموقعدمه في ال الموقع خال من  ذا كانفإ. سيختلف وفقا

الوجود الروسي، فسيكون رد إسرائيل واسع النطاق ومدمر، تعتمد فيه على الغارات الجوية المباشرة 
بيرة بين كة ديبلوماسية ك، سنشھد حرفي الموقع في حال كان ثمة وجود روسيو .بالمقاتالت والمسيرات

  ."من جندوھا على الموقع إلخالئه خيرة الروس بالھجماتروسيا وإسرائيل وستعلم ھذه األ

  الحكومة السورية؟موقف ماھو : الخبير الرئيس

تتخذه الحكومة السورية س األخير قرارالمعقد، ولكن  عن ھذا السؤال الجوابإن ": الحكومة السوريةممثل 
. تحالفھا مع روسياقاعدة و ،يران ومحور الممانعةعدة تحالف سوريا مع إقا: والنظام السوري على قاعدتين

ً واألمر الثاني الذي ستأخذه الحكومة السورية بعين االعتبار ھو إذا كان   ضد الجيش السوري االعتداء موجھا
ً أحالجيش يعتبر  السوري الذي يعتبر ذا ھوجم الجيشفإ. الثوري اإليراني و الحرسهللا أ حزبأو  مر خطا

ً مع االعتداء  للحكومة السورية ألنه عماد استمرار المعارك ضد اإلرھابيين، فسيكون الرد السوري متوازيا
أما إذا كان المستھدف حزب هللا أو الحرس الثوري . وبنية الرد بالمثل وليس افتعال حرب مع إسرائيل

 الرد عندما تعھد أنه في حال وليةمسؤالسيد حسن نصر هللا أراح سوريا من تحمل ن ھنا أ عتقداإليراني، أ
ھذا التعھد أراح النظام . سيكون الرد من لبنانعلى أيدي إسرائيل، في عنصر من الحزب في سوريا قتل أ

ً  للتحرككبر له مساحة أترك و السوري  و الحرسهللا أ حزبإذا ما تعرض  بما ال يسبب له اإلحراج سياسيا
أقول ھذا مع التشديد، أن الحرس الثوري . األراضي السوريةالثوري اإليراني العتداء إسرائيلي على 

مع العراق، وأفصح عن معلومات تقول إنه حتى اآلن، لم تنجح إسرائيل كثر على الحدود اإليراني منتشر أ
ھي ركيزة سوريا وبمعزل عن كل ذلك، أؤكد أن . ذخيرةقع للصواريخ والااو مو أسلحة ي قافلةفي تدمير أ
، وتل سرائيلولھا جبھة مفتوحة مع إبين لبنان والعراق  للمقاومة كونھا جسر عبور ممانعةال محورأساسية ل

أبيب تخاف اليوم من تراكم القوة الذي حصل عليه محور المقاومة خالل الحرب في سوريا والذي سيستخدم 
  . "حتماً في أي مواجھة معھا

  ومن لبنان؟ داخل لبنان مع إسرائيل الحزب المواجھة إذاً سوريا تأمل بأن يبقي: الخبير الرئيس

لحظة وظروف حصول االعتداء، مع اإلشارة إلى أن طبيعة الرد مرھونة بإن ": ممثل الحكومة السورية
لى وال يمكن لھذا المحور أن يجرھا إستراتيجي الا بسبب موقعھاھمية كبيرة لدى محور الممانعة لسوريا أ
  ."حرب

   مواقعه في سوريا للرد على إسرائيل أم أنه سيرد من لبنان؟ھل سيستخدم حزب هللا: الخبير الرئيس
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) فلسطين واليمن ،العراق ،سوريا ،لبنان(محور المقاومة دول ضعت بين كل وھناك خطط ": حزب هللاممثل 
لن يكون ھناك تحييد . فيما بينھم مشتركة تدريبات حصلتو للمواجھة في جھوزية تامةلكي يكون الجميع 
. الجوالن على جبھةال سيما  فيھا لسوريا موقع حساسو ،ال حصول مواجھة شاملةألي جبھة في ح

لى فلسطين والدخول البشري إ ولكن سيجري اختراق الحدود براً  ،المواجھة لن تكون فقط بالصواريخ
ً عدةحزب هللا خيارات وخططوضع . المحتلة ن تتوسع باتجاه احتمال أاحتمال بقاء المواجھة محدودة، : ا
 اسمحوا لي ھنا أن أنقل ما قال الديبلوماسي والسياسي األردني. ن تكون شاملةواحتمال أود اللبنانية، الحد

إشارته إلى أن و ،لتمرير صفقة العصر األردن حداث ترانسفير فلسطيني باتجاهعن احتمال إمروان معشر 
  ."وث ھذا الترنسفيرحزب هللا خطة لمواجھة شاملة في حال حدلقد وضع . االردن يتعرض لخطر وجودي

وثمة  لحزب هللا، غير مباشر عسكريو مالي يرانيكان ھناك دعم إ ٢٠٠٦عام  في حرب: الخبير الرئيس
ً حول قدرة إيران على تأمين مثل ھذا الدعم مع  في حال حصول مواجھة شاملة تساؤالت عدة راھنا

  .؟سرائيلھل ستتدخل إيران من أراضيھا لضرب إ. إسرائيل

لكانت  موجودة لو لم تكناسمحوا لي باإلشارة أوالً إلى أن إيران تعتبر أن الصواريخ ھي و" :يرانممثل إ
وقد تعلمت إيران أھمية ھذه الصواريخ في حربھا مع العراق أيام . تغيرت جغرافيا المنطقة بشكل كبير

يخ سوى بعدد يران تمتلك صوارإذ شكلت ورقة رابحة بيده في حرب المدن، في وقت لم تكن إصدام حسين، 
فالصواريخ ھي في الواقع صواريخ سالم ألنھا امتالكھا يحول دون وقوع حرب . اصابع اليد الواحدة

النقطة الثانية التي أود الحديث عنھا، ھو أن ما يحصل من قتل . وتجربة لبنان اليوم خير دليل على ذلك
  ."بشكل مؤكد على أرض الواقعلم يحصل و ليس إال سرائيلي ھو قتل انتخابييومي إليرانيين في اإلعالم اإل

وھي تقف  دون دعم مھما يكن ثمنه، ھا ودول محور المقاومةستترك حلفاءيران ال أتصور أن إ: "وأضاف
عادة رسم نت المنطقة تعرضت لتقسيم جديد وإلولوال ھذا المحور لكا ٢بالمرصاد لمشروع سايكس بيكو 

سايكس بيكو  اليوم إلى ولى وتسعىفي سايكس بيكو األ الواليات المتحدة لم تحصل على شيء. خريطتھا
لن تترك  إيران .ثاني يضمن مصالحھا، كما تفعل في ما يسمى صفقة العصر والتي نعتبرھا وعد بلفور ثان

ولن يكون ھناك أي عناصر ھذا المحور مترابطون بعضھم ببعض ف دول محور المقاومة مھما كان الثمن،
من عسكري وسياسي وطبيعته تفرض حجم ھذا الدعم سوقائع حداث والواألي، ھمال في الدعم الميدانإ

  ."واقتصادي

إسرائيل من الجوالن ولبنان  السيناريو الذي نرى فيه صواريخ تطلق باتجاهكيف سيغير : الخبير الرئيس
  .سرائيليةواحدة من االستراتيجية اإل الرد جبھةلتصبح 

  !!".، ال سيما عند الحديث عن صواريخ تطلق من األردني التخيلف كثيراً ننا بالغنا أظن أ: "ممثل إسرائيل

  .ردن بل الجوالنلم نذكر األ :الخبير الرئيس
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. ھضبة الجوالن كما لبنان حزب هللا سيستخدموھذه الجبھة  علىنتوقع حصول مواجھة ": ممثل إسرائيل
عليھا كون الھضبة مأھولة  الرد على أي عمل عدائي مصدره الجوالن وسيكون سھالً سرائيل باستطاعة إو

ً جويتدخالً تدخلنا سيكون و بعدد قليل من السكان،  ضربات ولكننا بشن لطائراتتسمح رداراتنا ف اً،وبري ا
، علماً أن ھذا ابغض التدخل البري سيكون في جنوب لبنان العتداء عند عودتھا، لذلك نخاف من أن تتعرض

  ". يلي، إال أننا لن نتورع عن ذلك في سبيل حماية أمننا القوميالحالل بالنسبة إلى إسرائيل والجيش اإلسرائ

  ؟بري في لبنان وسورياإسرائيلي كا من تدخل ما ھو موقف أمير: الخبير الرئيس

  ".ال نحبذ تدخالً برياً، وإذا حصل سندفع باتجاه أن يكون خاطفاً ومحدوداً " :ممثل الواليات المتحدة

  جوي وبري عليھا؟ سرائيليسوريا من ھجوم إ ما ھو الموقف داخل: ممثل إسرائيل

فعلت العام الماضي ما ھو أقسى وأبشع من أي ھجوم وھو ضم  سرائيلإ" :ممثل المعارضة السورية
 جوية ولم نر غارة ٢٠٠كثر من من قبل النظام السوري، كما شنت أي رد الجوالن، ومع ذلك لم يحصل أ

ً أي رد ليس بموقع يسمح له باتخاذ قرار بالرد على أي ھجوم أعتقد أن النظام السوري  .يذكر أيضا
للتصعيد من قبل سوريا ل احتما يال أرى أ .إسرائيلي، ومع ذلك أتوقع أن يكون رد محور الممانعة في إدلب

  . "حزب هللا والنظام السوري ممثال هو من االراضي السورية عكس ما قالأ

إن جميع األطراف تلعب سياسة حافة الھاوية لدفع الطرف بالمحصلة النھائية، يمكن القول : الخبير الرئيس
ميع الالعبين لوسائل العنف دام جخست الھدف على الرغم من استاآلخر إلى طاولة المفاوضات والحرب لي

  .حرب غير مقصودةوھنا تكمن خطورة االنزالق إلى 

  :ةالجلسة الثالث

ً : الخبير الرئيس يران والواليات المتحدة ال النزاع وبخاصة إطراف ن أفي الجلستين السابقتين أ كان واضحا
الرئيس ترامب علن أ. الھدف ھو زيادة الضغط من أجل العودة إلى المفاوضاتنما ون بحرب شاملة، إرغبي

ً أكثر من مرة أ ً  نه جاھز للحوار دون شروط وسمعنا خطابا من جھة بالحوار  ، إذ رحبمن ايران متناقضا
قادتھا سلطنة عمان وفرنسا، محاوالت عدة في ھذا المجال  جرت. قوباتبرفع الع وربطه من جھة أخرى

التي قام بھا وزير الخارجية اإليراني  زيارةالذلك ب ىخيرة وتجلالمبادرة الفرنسية األاستجابت ايران مع وقد 
 من اإلدارة بولتونجون عن تأثير خروج  نسأل جميعنا. G7قمة إلى فرنسا على ھامش انعقاد  فيظر جواد

يركية مشر على فشل السياسة التصعيدية األوھل ھو مؤ ،ميركايران وأإبين  على مسار العالقة األميركية
  .على السياسة األميركية الخارجية تجاه طھران وما حجم تأثيره

ولعب الثنائي لعبة الشرطي  لترامب وجود جون بولتون مفيداً  كانمن الزمن لفترة ": ممثل الواليات المتحدة
ون حملة في بولت ولكن ما حصل ھو أن بولتون قاد مؤخراً  .والشرطي السيء وكان األمر جيداً لكالھما الجيد

دفعه ترامب و حفيظة ثارباتجاه أكثر تشدد نحو إيران، وھذا ما أ تغيير سياستهالكونغرس لدفع ترامب إلى 
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عامل معھا، فلطالما اعتبر ترامب ھناك اختالف في مقاربة للرجلين للشؤون الخارجية وكيفية الت. هتقالإلى إ
أن من سيجلس إلى طاولة المفاوضات مع الواليات المتحدة عليه أن يستحق ذلك، وھو يعتبر أن إيران فشلت 

ً في تحقيق المعايير المطلوبة وھو يعتبر كما جميع السياسيين التقليديين أن السياسة الخارجية . فشلت ذريعا
بعقلية رجل األعمال  فأما ترامب، فھو يتصر. لمؤسسات المعنية بذلكاألميركية يجب أن ترسم من قبل ا

دث مع الجميع والتوصل إلى اتفاق واعتمد في السياسة الخارجية على العالقة حويعتبر أن باستطاعته الت
ھذين الشخصين للسياسة الخارجية مختلفة مقاربة ف. الشخصية مع رؤساء الدول وليس على المؤسساتية

 ً يل وقد شكلة أن مقاربة ترامب لم تنجح فھو يبدأ بالمطالبة بالكثير، ليصل بالنھاية إلى القبول بالقلالم. تماما
وباما ، لطالما ذكر ترامب أن سلفه الرئيس باراك أالتفاق النوويبالنسبة إلى ا. يفعل األمر نفسه مع إيران

 ً إلى طاولة المفاوضات مع إيران بغض  وباعتقادي أنه يسعى إلى الجلوس ،لعقد مثل ھذا االتفاق كان مجنونا
 ً من جھة . النظر عن محتوى االتفاق الذي قد تتوصل إليه، ألن مجرد الجلوس إلى ھذه الطاولة يفيده سياسيا

ً حربا جديدة ال  أخرى، جميع الدول سئمت من حالة الحروب الدائمة في الشرق األوسط وھي ال تريد قطعا
اق تريد التوصل إلى اتفاق معھا وترامب يحلم بأن يكون صانع ھذا االتفسيما إذا كان أحد أطرافھا إيران و

المشكلة أن  ترامب  !ويسعى إلى تحقيق ذلك بكل قوته، كما يسعى إلى أخذ صورة تذكارية مع روحاني
الكرة اليوم بالملعب اإليراني إذ أننا ال ندرك إلى أي مدى طھران مستعدة لخوض مفاوضات مع ترامب في 

ً  ظل سياسة ال أعتقد أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق ألن . العقوبات والشروط المفروضة سلفا
يستطيع أن اتفاق بين فرنسا وايران مثال  ما يحتمل أن يحصل ھو. خامنئي يشكك باألميركيين وال يثق بھم

صين استخدام األموال لطلب من الھند والا عبر اعليھو التعويض العقوبات االقتصادية على ايران أ يتخطى
لذلك يمكن تفعيلھا بسھولة، وقد تغض  يرانية ببيع النفط االيراني وھناك آلياتلديھا للسماح للشركات اإل
  ".أميركا الطرف عن ذلك

  يران سھل لقاءه مع روحاني؟ھل تعتقد أن مدح ترامب إل: الخبير الرئيس

أميركي أو  و وزيرأميركي أ ف من رئيسموضوع المفاوضات معقد وال صلة له بموقإن " :يرانممثل إ
الواليات المتحدة . وضعه ضمن مشھدية العالقات األميركية اإليرانية الكاملةبل يجب  مستشار أميركي،

لثورتھم، وبومبيو  ٤٠يرانيين منذ ثالث سنوات أنھم لن يحتفلوا بالذكرى الـ ، فبولتون يبشر اإلتھدد إيران
ً  ١٢وضع  كل ذلك  .المفاوضات ويجري الحديث عن مسعى لتغيير النظام اإليراني عليھم للعودة إلى شرطا

  ."يرانييعطي صورة سيئة للمفاوض اإل

ن نتائج مفاوضات كھذه معروفة لن يدخلوا المفاوضات تحت مظلته أليرانيون للتھديد ولن يرضخ اإل: "وتابع
 ً  يتعلق كيد انه اتفاقأ، تم الت٢٠١٥ام النووي الذي عقدته إيران مع الدول الست ع في مقدمة االتفاق. سلفا
وال بد لي . فيجب سلوك مسار آخرخرى ضرورة للحديث في أمور أذا كان من ، فإالمشروع النووي فقطب

تعتبر  من التأكيد ھنا أن منظومة الصواريخ الدفاعية في إيران غير قابلة للتفاوض ألنه كما سبق وقلت،
لن يقبل أحد في إيران أن يتنازل . تجربتنا إثر الحرب مع العراق عدتنازل عنھا ال سيما بمنظومة ردع ولن ن

  .يرانيالسردية الفارسية الناموس اإلھا تعّد في نعنھا أل
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انيون لن يقبلوا بتغيير االتفاق، وھم ال يثقون بالمفاوض األميركي إذ سبق له أن انسحب من اتفاق يراإل 
أي اتفاق جديد قد يتم التوصل إليه مستقبالً؟ فنحن نريد عقده فمن يضمن أنه لن يعيد الكرة ويتنصل من 

من يحكم أميركا؟ : إلى ھذا نجد أنفسنا في حيرة أمام سؤال نطرحه. ضمانات من أن أمر كھذا لن يتكرر
 ما حصل. فالتناقض في المواقف بين قيادتھا يدفعنا إلى الحذر والتشكيك في جدية السياسة األميركية

عول على تغيير أشخاص ن ال تاير، وإعلى تخبط يدلّ  لمتحدة من استقاالت وإقاالتويحصل في الواليات ا
يران ومنطقة الموقف األميركي االستراتيجي من إما يھمھا ھو  ا، بلميركية لتغيير مواقفھفي اإلدارة األ
ة والصين بيا ومع كوريا الشماليميركا مع ليإن تجارب أ. ، وھذا لن يتغير مع تغير األشخاصالشرق األوسط

لن تمنح  معھا، وطھرانيران لدخول مفاوضات وحتى حلفائھا األوروبيين وفي أميركا الشمالية، ال تحمس إ
ً فھي ال تراھن أ. مكاسب انتخابيةكھدية ليحقق  صورة تذكارية مع روحاني ترامب على فوز  ساسا

 .رھابالحالتين على الئحة اإلفي  جمھوري آخر لتغيير أميركا موقفھا منھا، طالما بقيتالديمقراطيين او 
  ."تفاوض مع الشيطانال بمثابة ميركا ھوي أن التفاوض مع أيرانللشعب اإل ثبتي األمرھذا و

 ه ثمن دخول حرب، يدرك ترامب ومستشارونه في النھايةأتصور أ: أود اإلشارة إلى نقطة أخيرة: "وأضاف
ما جرى أبان أذكر ھنا . النتخابات الرئاسيةوفي فترة ا المضطربة في المنطقة جواءظل األيران في مع إ

الرئيس األسبق جيمي كارتر بحاجة إلى  ، وكيف كان١٩٧٩أزمة الرھائن في السفارة األميركية عام 
الجلوس معه بسبب التدخل األميركي السافر في نذاك لكنھم رفضوا آيرانيين للتفاوض الجلوس مع اإل

مخلب النسر لتحرير الرھائن وكانت عملية بعملية  ١٩٨٠من العام أبريل /، فقام في نيسانيرانيةالشؤون اإل
وأبرز نتائج ھذا الحدث كانت . بتدمير طائرتين أميركيتين ومقتل ثمانية جنود أمريكيين عسكرية فاشلة انتھت

أن  ، وال أتصورھذا التاريخ يقرأه ترامب جيداً  . فرص كارتر إلعادة انتخابه رئيساً لوالية ثانيةالقضاء على 
في التفاوض  ،يةئالنھافي المحصلة . ع المزيد من الجنود األميركيينميركيين يستطيعون تحمل ثمن تشيياأل

لن يتم، فكيف تتفاوض مع شخص يخنقك؟  والعقوبات ظل ھذا التخبط وھذا التناقض والشروط المفروضة
الدولية للطاقة  الوكالةكل من االتفاق النووي، في وقت كانت فيه ي ذريعة خرجت الواليات المتحدة من وبأ

  ".ربح للجميع؟-ذي كان ربحال يران باالتفاقتأكد التزام إ ،مم المتحدةالذرية والدول األوروبية واأل

إيران لن تجلس إلى طاولة المفاوضات في ظل الشروط والعقوبات : أمام واقع ھو التالي: الخبير الرئيس
أال . تصل حتى اآلن إلى حالة يأس لكي تتنازل عن شروطھا اإليرانية، وأميركا تريد التفاوض لكنھا لم

بين الطرفين وفتحالقنوات بينھما قبل أن تؤدي  الديبلوماسية الخفية لبناء الثقةتعتقدون بضرورة تحرك 
الباب أمام الدول ھذا الواقع أال يفتح  .ي طرإلى حرب ال ينشدھا أ لننزلقلى سوء حساب ة إيالسياسة الحال
أم أن  إلى الوساطة بين الطرفين لحل النزاع وأبرزھا بريطانيا؟ فھل ھي جاھزة للعب ھذا الدورالتي تسعى 

  ؟  انشغالھا بموضوع البركست

وضوع الخروج من االتحاد األوروبي، ومع ذلك من غير بريطانيا مشغولة بمف ،نت محقأ": بريطانياممثل 
ً أن ھذا األمر ال  ً أولوية بالنسبة لھاالمستبعد أن تلعب دور الوسيط علما بريطانيا لديھا القدرة ف .يشكل راھنا

ة الباليستيالصواريخ النووي ول بين مسألتي السالح صتكمن في كون بريطانيا ال تفالمشكلة لكن على ذلك 
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وتتصرف بشكل  فتريرانية تصفالحكومة اإل. ال سيما في منطقة الشرق األوسط خرىوممارسات إيران األ
وھي بذلك تصعب . ھذه المنطقة مع كل ما يتركه ذلك من ذيول على العالم أجمع ارستقريزعزع أمن وا
علينا توضيح نقطة في غاية األھمية وھي أن بريطانيا ليست طرفاً . بريطانيا للعب دور الوسيط األمور على

في . ختيارمحايداً في ھذه األزمة، وستقف دون أدنى شك إلى جانب الواليات المتحدة إذا ما اضطرت إلى اال
لى سياسة الواليات المتحدة منھا إ لىإ قرباألشھر الخمسة األخيرة أصبحت سياسة بريطانيا تجاه إيران أ

  ".وروبيةسياسة الدول األ

  ؟ھل ستثمر المبادرة الفرنسية: الخبير الرئيس

ً يران نجاحن يكون أي نجاح مع إل بذلك ولكن ترامب يريد أنأم": وروبيممثل االتحاد األ وال يريد  ه فقطل ا
أظن أن العقوبات األميركية تعقد . عترف بالفضل الفرنسيين كان س، ونتساءل إأن يقطفه أي طرف آخر

يران في ع إحد يخاطر في التعامل مث حول بعض االستثناءات، ولكن ال أوھناك الكثير من الحدي ،موراأل
ھو  وروباما يھم أ. ي شيء أليرانوا ألألوروبيين أن يقدمال يمكن  ،طارفي ھذا اإل. باتھذه العقوظل 

أعتقد أن محاولة حل المشاكل العالقة مع إيران دفعة . على يد من سيتحقق ھاتفاق وال يھمالى التوصل إ
ً ومن أصول التفاوض التركيز على أمر واحد كان األجدى بأميركا أن تحافظ على . واحدة لن تجدي نفعا

  ".وض على األمور األخرىاالتفاق النووي وتبدأ مسار جديد للتفا

مع إيران، تقدم في مسار التوصل الى اتفاق دول الخليج في حال حصل موقف ما ھو : الخبير الرئيس
  . تشارك في المفاوضات ولم يمنحوا أي دور فيھا؟لم خصوصاً إذا 

ن يشارك وطلبنا بأميركا، من التفاوض من تحت الطاولة بين إيران وأ انزعجنا بداية": الخليج دول ممثل
و ناريو المواجھة المحدودة أيمن س االكثر تضرراً دوله  الخليجي في المفاوضات كون مجلس التعاون

المشكلة أنه ال يوجد موقف خليجي موحد من ھذا الموضوع، ففي حين عارضته كل من  .المفتوحةالمواجھة 
  ". ھا تفھمتهالسعودية واإلمارات والبحرين، لم ترحب به الكويت وقطر وسلطنة عمان لكن

واضحة في مواقفھا بينما  فھي. ن ايران ھي التي تكسب في المواجھةيعتقد الخليجيون اليوم أ: "وأضاف
تتحكم بالملفات ونحن  باتت يرانال نستطيع اإلنكار أن إ. غير واضحة اإلدارة األميركية ورئيسھامواقف 

ً أنه  ،نو متضررومتفرجون أ قالة إيران تلعب بذكاء، وإ. يصيبنا مباشرةوال دور لنا في كل ما يجري علما
ھل فلى اتفاق نووي معدل المشكلة أن ترامب ال يعتمد عليه، وإذا تم التوصل إ. اً لھاانتصار تعتبربولتون 

ً أنسيكون للخليج دور  .يرانالخليج بل ما يھمھا ھو ممارسات إ السالح النووي ال يھم اً في صياغته، علما
ً مع إيران يمنحه إن اتفاقعتقد ألذلك ي ،كثر منه كرئيسمرشح أأعتقد أن ترامب يفكر ك في السياسية  نجازاً ا

  . "نجازالخارجية ألنه حتى اآلن لم يحقق أي إ

يفيد خبر  انتشرثناء المفاوضات على الباخرة البريطانية المحتجزة ، وأسابيعثالثة أقبل نحو ": العراقممثل 
لھم  شعر العراقيون بنشوة ألنبات. األزمة مع ايران حلحلراقي ليعن اتصال بريطانيا برئيس الوزراء الع

ً أن الواقع يقول أن الحكومة العراقية ليس لديھا القدرة ال على التفاوض مع إيران وال على دوراً  ، علما
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! الضغط عليھا، ألنه ولألسف الطبقة السياسية في العراق ھي مجرد أداة بأيدي إيران ھم ليسوا حتى عمالء
يمكن للعراق أن يلعب دور الوسيط وفي حال تم الجلوس إلى طاولة المفاوضات فھم العراق األكبر ال 

ترامب يريد فتح الملف النووي وتحقيق نجاح فيه الرئيس  .سيكون ممارسات إيران المزعزعة لالستقرار
وكالء إيران في  أما األمور األخرى وأھمھا .سرائيلة ألنه يھم إالبالستيكما يريد فتح ملف الصواريخ 

. ، لذلك لن يطرح مسألة التدخل اإليراني في شؤونناامل معھمسرائيل تستطيع التعالمنطقة، فھو يعتبر أن إ
ما ھو القليل الذي يريد ترامب إضافته على االتفاق النووي ليرضى : وأود ھنا أن أسأل ممثل أميركا سؤاالً 

التنازل قبل البدء في المفاوضات في وقت تؤكدون أنكم  تطلبون من أميركا: به؟ كما أود سؤال ممثل إيران
  ".لن تتفاوضوا سوى على الملف النووي؟

  : النووي ھناك أمور عدة دفعت بالرئيس ترامب إلى االنسحاب من االتفاق: "ممثل الواليات المتحدة

  الصواريخ الباليستية -

  لألمن واالستقرار االقليمية المزعزعة وقف إيران ألنشطتھا -

  الطاقة الذرية تعديل آلية التفتيش لوكالة -

  ".يران عن الحدود االسرائيليةوأضيف إليھا اآلن ابتعاد إ -

ال اريد التدخل بالشأن العراقي ولكن ال اقبل القول إن العراقيين أدوات بايدي االيرانين فھذا : "ممثل إيران
ايران تريد : بما يتعلق بالسؤال. قية الحاليةاالنتخابات ھي من افرزت القيادة العرا. معيب بحق العراقيين

واميركا تسعى لفرض ھيمنتھا وإجبار إيران على دفع ثمن حق ھو لھا وھذا ما لن نرضى  حقھا ليس إال،
  ".به

كيف تستطيع االطراف الدخول في : أختم بمجموعة من األسئلة علھا توسع آفاق النقاش: الخبير الرئيس
نفس الموجة وھل سترحب دول الخليج في حوار ال تشارك فيه؟ ماذا عن حوار وھل سيكون الجميع على 

االنتخابات وماذا عن . الحكومتين اللبنانية والعراقية اللتين ستتحمالن النتائج دون أن يكون لھما دور فيھا
تفاق ذلك ايجابا على االھل سينعكس فجامعة إذا ما سيكون ھناك حكومة ال نعلم نتائجھا والتي االسرائيلية 

النووي؟ السعودية تسعى إلجبار إيران على وقف ممارساتھا المزعزعة ألمن الخليج وأمن الشرق األوسط 
ي سوريا ولبنان على أسلحة دقيقة وإسرائيل تھتم باألمر نفسه كما تھتم بالتأكد من عدم حيازة وكالء إيران ف

  . على السالح النووي كما كان في الماضي فالتركيز لم يعد اليوم. أمنھا القومي وتغير موازين القوة تھدد

ختم ممثل بيت المستقبل الجلسة بالتشديد على العامل اإلسرائيلي ألن إسرائيل تعتبر أن إيران تشكل تھديداً 
  .وجودياً لھا وقد تدفع باتجاه الحرب أكثر منه باتجاه المفاوضات السلمية


