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 مقدمة

مصالحنا فسوف نهدد مصالحهم.. وليأخذوا تهديدنا على محمل الجد"، يبدو هذا التصريح الصادر عن القائد في الحرس "إن هددوا 

ا في توصيف ما وصلت إليه العالقة بين واشنطن وطهران، فالمصالح هي ما سيحاول دقيق   ،هللا جواني الثوري اإليراني، العميد يد

"إن أراد  ا،ا إن لم يكن مؤكد  ا أيض  األميركي إليران وارد والرد اإليراني سيكون وارد   ولذلك فاالستهداف ؛كل طرف الدفاع عنه

لديها من قدرة  يلزم مستخدمة كل ما األميركيون أن يمارسوا بلطجتهم ضدنا فإنه من الطبيعي أن تقوم القوات المسلحة اإليرانية بما

  .(1)ولذلك إن هددوا مصالحنا فسوف نهدد مصالحهم" ؛وجهوزية من أجل الحفاظ على المصالح القومية اإليرانية

 

األصوات بالتهديد والوعيد بعقوبات غير مسبوقة من قبل ترامب وفريقه، ليقابله تهديد ال يخلو من  عدتتصا ،بصورة متسارعة 

هو واحد من أوراق إيران في  غالق مضيق هرمزإن إ :الذي حذر من اللعب بذيل األسد، وقال حسن روحانيالدبلوماسية من قبل 

ا د  مهد    ابيها،صبح ساحة مبارزة كالمية بين خصوم السياسة وعر  أعلى تويتر الذي دونالد ترامب  رد، ليعقبه (2)هذه المواجهة

عرف عنه كثرة التصريحات، بتهديد ي   والذي ال ،قاسم سليماني ،لبث أن دخل قائد فيلق القدس وما ."بعواقب تاريخية"روحاني 

مصر وقناة  اب مصالح الكثير من دول المنطقة والعالم وعلى رأسهخاط  وفي رسالة ت  ، أنا خصمك :قائال   ،صريح ومباشر لترامب

 ويصف سليماني خطاب ترامب بأنه يحمل .(3)كما يقول سليماني ،ا بسبب الوجود األميركيالسويس فالبحر األحمر لم يعد آمن  

جب عليه استشارة البنتاغون واالستخبارات األميركية عن قدرات إيران قبل توجيه تهديدات وأنه يتو أدبيات المالهي الليلية.."

إن من المحتمل تنفيذ ما أعلنه الرئيس حسن  :قائال   ،اللواء محمد علي جعفري ،كهذه". وهو تهديد أكده قائد الحرس الثوري اإليراني

 .(4)روحاني بشأن النفط في حال اقتضت الظروف ذلك

 

كانت تغريدات ترامب تحمل "أدبيات المالهي الليلة" أو كانت نتاج نقاشات الصالونات السياسية، فهي تصب في خانة تهديد وسواء 

ن الوصفة السحرية التي إإذ  ؛المصالح الذي قد يقود إلى مواجهة لن تبقى دول المنطقة وخاصة دول الخليج بعيدة عنها وعن ويالتها

ة، وصفة غير موجودة، وتنفيها المحددات ظدون دفع أثمان باه ،أو توجيه ضربة عسكرية لها ،يران""تحجيم إـتأملها بعض الدول ب

ضد إيران في تحالف أ طلق  "ناتو" عربيـالجيوسياسية بالنسبة إليران وكذلك لجيرانها، خاصة مع حديث عن أن واشنطن تحشد ل

 تشرين األول/كتوبرأ 13و 12عقد في واشنطن في ا أن ت  ر مبدئي  ا اسم "تحالف الشرق األوسط االستراتيجي" خالل قمة تقر  عليه مؤقت  

 اإليرانية، حبيب هللا سياري )الثاني من اليمين(، في اجتماع مع قيادات في الحرس الثوري خالل مناورات بحرية قرب مضيق هرمز )رويترز(قائد القوت البحرية 

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/818691/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86
http://www.tabnak.ir/fa/news/818691/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/international/2018/7/6/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://www.rferl.org/a/trump-iran-rohani-threat-twitter/29384167.html
https://www.rferl.org/a/trump-iran-rohani-threat-twitter/29384167.html
http://www.alalam.ir/news/3689486
https://arabic.rt.com/world/959556-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/
https://arabic.rt.com/world/959556-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/959965-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://arabic.rt.com/middle_east/959965-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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تبحث الورقة في تصاعد وتيرة تبادل التهديد بين الواليات المتحدة األميركية وإيران، وتناقش التحديات وفي هذا السياق، .. 2018

  التي تواجه طهران في إدارة المواجهة مع واشنطن.

 

 معبر الطاقة :مضيق هرمز

نتاج العالمي في المئة من اإل 40الي الذي يمر عبره حو إغالق مضيق هرمزيؤكد أكثر من مسؤول إيراني قدرة إيران على 

حرمان إيران من إن مرتبط بقرار العقوبات، فالغالق المضيييييييق إ. مع إمكانية انعدام األمن في البحر األحمر و(5)من النفط

ا ق من أزمة االقتصييياد اإليراني وتفرغ ضيييغوط  ن عقوبات كهذه سيييتعم   إإذ  ؛تصيييدير نفطها يحمل في حقيقته إعالن حرب

ا بمثابة خطة إلسييييقاط النظام ونزع شييييرعيته أمام ن تكون الحكومة اإليرانية قادرة على التعامل معها، وهو أيضيييي  معيشييييية ل

"الضيييييغوط االقتصيييييادية  :في التحرك األميركي ،آية هللا علي خامنئي ،يقرأه مرشيييييد الثورة اإلسيييييالمية مواطنيه، وهذا ما

ا اقتصيييادية إلحدا  ن واشييينطن "تمارس ضيييغوط  إاألميركية على إيران تسيييعى إلى تحريض اإليرانيين ضيييد حكومتهم"، و

  فرقة بين األمة والنظام". 

 

بخطوة  لطهران، سيجبرها على القيام اا مباشر  ا أمني  وضمن القراءة اإليرانية بمستويات عدة، فمنع تصدير النفط يمثل تهديد  

غير مسييييبوقة قد تشييييعل فتيل مواجهة في منطقة تنوء بالمشييييكالت األمنية. وعندما تهدد إيران بذلك فهي تخاطب حسييييابات 

فه خطوة كهذه من خسييائر على االقتصيياد العالمي حيث لن يبقى "رجل األعمال" لدى ترامب لجعله يحسييب ما يمكن أن تخل   

غالق مضييييق هرمز من وجهة نظر إحق تملك  وإن كانت إيران البمنأى عنها. اقتصييياد بالده أو اقتصييياد الدول األوروبية 

أن الحرس الثوري في السيينوات الماضييية قد أجرى تجربة  ه خاصييةالقانون الدولي، لكنها من الناحية العملية قادرة على فعل

إذ سييبق لهاشييمي رفسيينجاني، ؛ ضيييقممحاكاة إلغالق القناة. ولم تكن هذه هي المرة األولى التي هددت فيها إيران بإغالق ال

عام  بالقول: 1985في ال بذلك  قه  أن هدد  "إن إغالق مضيييييييق هرمز ال يتطلب امتالك صييييييواريا، ويمكن إليران أن تغل

 غلق مضيق هرمز، فإن الخليج بأكمله تحت أسلحة طائراتنا ومروحياتنا وسفننا وفرقاطاتنا ومدفعيتنا".بالمدفعية. إذا أ  

 

 
 ون تبعاتها عالية التكلفة لجميع األطراف )الجزيرة(أي مواجهة عسكرية في المنطقة ستك

https://www.tasnimnews.com/ar/media/2018/07/29/1788345/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%A9
https://www.tasnimnews.com/ar/media/2018/07/29/1788345/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%A9
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يقل عن نصف الصادرات  ال ن ضمان ماإ :نيوز فيديو حمل عنوان: تهديد إيران النفطي بلغة بسيطة، قالونشر موقع تسنيم 

 ،دولة 15نها % من صييادرات النفط العالمية تؤم   80ن إ :بالقولل الفيديو . وفصيي  (6)عتمد على "رضييا إيران"يالنفطية للعالم 

خسيييييتان والنرويج وفنزويال اوالكويت ونيجيريا ومنغوليا وكاز هي: السيييييعودية وروسييييييا والعراق وكندا واإلمارات وإيران

%. ومن بين هذه الدول هناك خمس تقع في غرب 2مان ن قطر وع  والواليات المتحدة األميركية والمكسيك وبريطانيا، وتؤم   

ن من غرب ؤم  ييقرب من نصييف صييادرات النفط العالمية  هي: السييعودية والعراق وإيران واإلمارات والكويت، وما ،سييياآ

 ؤمن النفط الذي تحتاجه السوق األوروبية وكمية كبيرة مما تحتاجه الصين وكوريا الجنوبية والهند واليابان.يآسيا، حيث 

 هي: ،مضائق ةمر عمل نقل النفط إلى تلك الدول في ثالثيو

 .يصل الخليج بالمحيط الهنديالذي  ،مضيق هرمز -1

 .ويصل البحر األحمر بالمحيط الهندي ،باب المندب -2

  .تصل البحر األحمر بالبحر المتوسطو ،قناة السويس -3

 

مليون برميل  19ر ما يقرب من ب  ع   ،2017وجميع ناقالت النفط يجب أن تعبر من خالل واحدة من هذه الثالثة، وفي العام 

 ن برميل عبر قناة السييييويس، وبلم مجموع ماييمال 5.5ماليين عبر باب المندب، و 5ا عبر مضيييييق هرمز، ونحو نفط يومي  

  ا. مليون برميل من النفط يومي   28.5عبر 

 

 نفوغراف يبين األهمية االستراتيجية لمضيق هرمز ووسائل إيران إلغالقهإ

 

  )المصدر: موقع قناة العالم اإليرانية(

 

نها قادرة على إغالق مضيق هرمز والتأثير على مستوى األمن في الممرات المائية بالمنطقة كلها، فهي تملك إوتقول إيران 

بفعل الواقع الجغرافي وبفعل عالقاتها مع جماعة أنصييييار هللا في اليمن، وبفعل هذه   على مضيييييق هرمزا كامال  ي  ا أمنشييييراف  إ

على باب المندب وقناة السييييويس. وبعد الهجوم على ناقلتي نفط كبيرتين من قبل جماعة أنصييييار هللا  العالقة لديها تأثير أمني

 النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب االستراتيجي بالبحر األحمر.  ليق شحناتتعالحوثية، قررت السعودية 

 

http://www.alalam.ir/news/3664041/شاهد-ما-الذي-سيحدث-في-حال-أغلقت-ايران-مضيق-هرمز-
https://www.tasnimnews.com/ar/media/2018/07/29/1788345/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%A9
file://///aljazeera.tv/Doha/users/Khalili/السعودية%20توقف%20صادرات%20النفط%20عبر%20باب%20المندب%20بعد%20هجوم%20للحوثيين
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سعودية المتجهة  سفن ال شحن لل سيا لكنه قد يزيد تكاليف ال سعودية إلى آ ومن المستبعد أن يؤثر التعليق على إمدادات النفط ال

 .(7)إلى أوروبا والواليات المتحدة بسبب زيادة المسافات

 

بالنظر إلى  لدول تسييييييعى و ما يجعل ا يد وليس القوة هو  هد لدول، والت هاجس األمن مالزم ل ية، ف نائ ية الب طروحات الواقع

لتفسير العالقات  اهم  م ا)توازن القوى وتوازن التهديد(، ويستخدم ستيفن والت مفهوم التوازن في التهديد باعتباره عنصر  ـييييييل

ل ثقل القلق األمني للدول في النظام الدولي. فالدول تسييييعى لزيادة قدراتها ويعتقد أن التهديد وليس القوة هو ما يشييييك    ،الدولية

. وهو ما تحاول إيران فعله اليوم بحيث تجعل تهديد مصالحها (8)العسكرية لتحقيق التوازن، ليس في القوة، وإنما في التهديد

 يفضي إلى تهديد مصالح خصومها. 

 

 النفوذ اإليراني في اإلقليم

حضور إيران ونفوذها في عدد من الملفات اإلقليمية، خاصة في سوريا واليمن، ومع قمة ببصورة أساسية  يرتبط التصعيد

إمكانية صييفقة عن حديث بوتين، كانت التحليالت تتحد  عن إيران كموضييوع أسيياسييي في المحادثات، ورافق ذلك -ترامب

ساحة السورية هو: هل تملك روسيا تطرحه معطيات الخراج إيران من سوريا، لكن السؤال الذي إأميركية تتضمن -روسية

 -إذا ما وجدت أن "الحليف الروسيييي" سييييعقد صيييفقة على حسيييابها-خراج إيران، أم أن إيران قادرة إالقدرة واألدوات على 

بفعل وجودها  ،وأنها كما سااااعدت في دخول روسااايا إلى السااااحة الساااورية قادرة ؟اأن تجعل وجوده في سيييوريا مكلف  على 

  ؟ة هذا الوجودلعلى خلخ ،بسنواتلى األرض والذي سبق التدخل الروسي ع

ا بقرار روسي، أو ، وليس رهن  وبالعودة إلى االستراتيجية التي حكمت السياسة اإليرانية في سوريا، فإن خروجها ليس سهال  

وهذا أمر  ،د اإليراني في سييورياا برية ضييد الوجوقرار أميركي، إال إذا قررت الواليات المتحدة األميركية أن تخوغ حرب  

، وال يمكن الحديث عن حل في سييوريا ال تكون إيران ضييالعة فيه. اواقع   امسييتبعد. لقد بات الوجود اإليراني في سييوريا أمر  

وجعل بقاء النظام  ،شيات المسلحةيولعل من أهم هذه األدوات الميل ،من األدوات في سوريا ما ال يمكن تجاهلهإيران وتملك 

لكن  .قصاء إيران وجود العبين كثر بمصالح متضاربة في الساحة السوريةإا بدعمها له. ويعزز من صعوبة السوري رهن  

ستمرار النفوذ اإلقليمي إليران يواجه صعوبات هائلة، لعل أهمها ،اأيض    عن االستهداف اإلسرائيلي لمواقعها، فضال   :فإن ا

وسيييا، وكذلك األزمة الحقيقية التي يعيشييها االقتصيياد اإليراني والمرشييحة للتفاقم أكثر مع العقوبات "هشيياشيية التحالف" مع ر

 . 2018الربع األخير من العام  خاللاألميركية القادمة 

 

 إيران: ماذا عن األزمة الداخلية؟ 

يواجه تحديات خطيرة في  حيث ؛ا في بعض جوانبهإيران هشييييي  في يظهر الوضيييييع الداخلي  ،وعلى غرار الوضيييييع اإلقليمي

سية والثقافية فضال   سيا فإن هذه التحديات تملك ما يؤهلها  ،عن األمن. ولذلك مختلف المجاالت االجتماعية، واالقتصادية وال

 ةالحرك يميلتكون أزمات جدية في مواجهة صانع القرار اإليراني. ولعل الحديث عن نهاية قريبة لملف الحبس المنزلي لزع

، يصيييب في باب تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة االسيييتهداف الخارجي، فقد اهميوزوجت ،كروبي وموسيييوي ،الخضيييراء

 .(9)اإلقامة الجبرية بقرار من مجلس األمن القوميرفع تحدثت مصادر مقربة من مهدي كروبي عن قرار ب

 

سعر الدوالرحيث بل ؛وعلى وقع األزمة الحادة التي يعانيها الريال اإليراني أمام الدوالر  ،مواقع متخصصة بالعملةوفق  ،م 

تومان قبل أسبوع من تاريخه. يتحد  فريق روحاني  9050( تومان إيراني مقابل 11100) ،2018تموز يوليو/ 29بتاريا 

حيث سييتقدم الحكومة  ت؛يع التي تعطلاالقتصييادي عن آليات لتشييجيع القطاع الخات السييتكمال عشييرات الالف من المشييار

ألف مشييروع حكومي لم تكتمل أو  76مزايا تشييجيعية وإعفاءات ضييريبية للمسييتثمرين الذين يوافقون على تولي إدارة نحو 

https://www.bonbast.com/
https://www.bonbast.com/
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ا وجود أزمة كبيرة تواجهها العملة اإليرانية، ووفق   ،إسييحق جهانغيري ،ولم ينكر نائب الرئيس اإليراني .(10)جرى تعطيلها

"فقد ذهبت السييييولة المتاحة على مدى األشيييهر  أمام المجلس األعلى للتعاون االقتصيييادي، ونقلتها شيييبكة خبر يحاتهلتصييير

مما رفع األسييييييعار وأثار مخاوف  ؛القليلة الماضييييييية في البالد إلى اإلسييييييكان والصييييييرف األجنبي والمسييييييكوكات الذهبية

وعلى وقع تعيين رئيس جديد للبنك المركزي هو عبد  ،وبينما تتحد  حكومة روحاني عن حلول مسييييييتعجلة ."المواطنين

سيف ،سفير إيران لدى الصين ،الناصر همتي شورى لفرغ مساءلة  ،محل ولي هللا  تنشط اللجنة االقتصادية في مجلس ال

محمد رضيييا بور  ،ا لرئيس لجنة االقتصييياد في المجلسووفق   .عن تدهور الوضيييع االقتصيييادي (11)الرئيس حسييين روحاني

 فيا لقوانين مجلس الشييورى، إلى هيئة رئاسيية المجلس، لبحث اسييتجواب روحاني. ووفق   افقد قدمت اللجنة تقرير   ،ميإبراهي

جري دراسة تلى هيئة رئاسة المجلس. كما إعالن وصول الئحة المساءلة إا، فسيتم نائب   74كثر من أحالة كان عدد الموقعين 

ويتضيييييمن طلب  .(12)أمام لجنة االقتصييييياد في المجلس ،مسيييييعود كرباسييييييان ،طلب السيييييتجواب وزير االقتصييييياد والمال

"عدم كفاءة الوزارة في إعداد السييييياسييييات االقتصييييادية والمالية وتنفيذها، وعدم كفاءتها في  :منها ،امحور   16االسييييتجواب 

يم االقتصيياد، وعدم اهتمامه بخطة إدارة شييؤون االقتصيياد، وافتقاده للتدبير السييليم والقدرة على اتخاذ القرارات الصييائبة لتنظ

االقتصييياد المقاوم"، والتي سيييبق لمرشيييد الثورة اإلسيييالمية أن طرحها وأكد عليها في أكثر من مناسيييبة. وعلى وقع األزمة 

غالم  ،أعلن الناطق باسيييم القضييياء ،وقبل أيام قليلة .ا تلو الخرفتح واحد  االقتصيييادية تبدو إيران مثقلة بملفات الفسييياد التي ت  

، من تعامالت بصيييرف (13)مشيييروعالق باتهامات بالكسيييب غير في ما يتعل   اشيييخصييي   18اعتقال  ،حسيييين محسيييني إيجئي

تقول السييلطة  ،"سييلطان الذهب"ـيييييييوكان من بين المتهمين ملقب ب .العمالت األجنبية واسييتيراد غير قانوني لسيييارات فارهة

مليون يورو،  51ودوالر مليون  159ـييييييييوزوده بات الماضيييية، ن البنك المركزي وفر له الحماية طوال السييينوإ :القضيييائية

 ليبيعها بأقل من قيمة السوق.

 

هدد األمن المائي تالزراعية وحمل تداعيات خطيرة على الثروة تي تواألزمة المائية ال بالجفافوترتبط األزمة االقتصييييييادية 

% 97ن إف ،2018شييباط من العام فبراير/علن عنها في أ  ي ا لتقديرات مؤسييسيية األرصيياد الجوية اإليرانية التووفق   .والغذائي

يسيييييينا"، عن رئيس مركز مكافحة الجفاف وإدارة األزمات في إونقلت وكالة " .من مسيييييياحة إيران تعاني مشييييييكلة الجفاف

إليرانية، شيييياهرت فاتح، أن "هذه المشييييكلة موجودة في المناطق كافة في محافظات خوزسييييتان، وعالم، األرصيييياد الجوية ا

وبوشييهر، وكهكيلويه، وبوير أحمد، وفارس، وسيييسييتان، وبلوشييسييتان، وخراسييان الجنوبية، وخراسييان الشييمالية، وخراسييان 

 .(14)"رضوي، ومركزي، وزنجان

 

. أما في الفترة امليمتر   47.1، بلم معدل هطول األمطار في إيران، 2018 وحتى فبراير/شييييباط 2017ومنذ سييييبتمبر/أيلول 

ص  امليمتر   91.16، فقد بلم المعدل 2017ذاتها قبل في العام  ضح   ا. وهو ما يعني نق سدود أفي المعدالت".  اوا ما "مخازن ال

 2017لى كميات مياه أقل من العام تحتوي في الوقت الراهن عفالخمسييييية المحيطة بالعاصيييييمة طهران والتي تمدها بالمياه، 

من المعدل المطلوب الذي يجب أن يكون في المخازن، على  امليون   50فإنها أقل بنحو  ،مليون متر مكعب. كذلك 24بنحو 

ويبدو أن الجفاف المائي الذي تعاني إيران  .(15)الرغم من الثلوج الكثيفة التي تسيييياقطت في طهران خالل الشييييتاء األخير"

منه أحد العوامل المساهمة في تفاقم مشكلة البطالة، وخاصة في المناطق الشمالية الغربية والشرقية وشمال وسط البالد التي 

  .(16)يعتمد اقتصادها المحلي على الزراعة

 

 مى خصومه دون الكثير من الحماية. يقف روحاني في مر ،وما بين التهديد الخارجي والتهديدات الداخلية

 

 

http://www.irinn.ir/fa/news/613616/76-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/02/2017-180206083925320.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/02/2017-180206083925320.html
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 خاتمة

والواليات المتحدة األميركية( عازمين على وضع التهديدات  إيرانإذا كان طرفا الصراع ) امهو إن المطروح بإلحاح اليوم 

ب في األفق وقادرة على تقديم حلول تجن    ةاللفظية موضييع التنفيذ، أم أن الحلول السييياسييية والدبلوماسييية واالقتصييادية موجود

تحاول إيران ومن خالل التهديد والرد على التهديد مخاطبة رجل األعمال في شخصية ترامب، بحيث  ؟ا باهظةالمنطقة أثمان  

ميله الواضييح للتحرك وا تتحسييب من سييلوك الرئيس األميركي غير التقليدي، تجعله يحسييب الخسييائر والمخاطر، لكنها أيضيي  

ا على طاولة صييانعي القرار في فإن االسييتعداد لمواجهة تتجاوز التهديد اللفظي بات مطروح   ،للقواعد العالمية. وعليه االف  مخ

إيران أكثر من أي وقت مضييى. وإن كانت إيران راكمت خبرة في فهم السييياسيية األميركية منذ بوو األب وحتى نهاية فترة 

 تحتاج إلى آليات جديدة في التعامل مع ترامب وفريقه، الذين يتحركون بعداء واضح نحو الجمهورية اإلسالمية. اأوباما، فإنه

إلى  اواسيتناد   :ا البعض، لكن هذا السيلوك قد يحمل وجهين: األولما تجاه بعضيها عدائي  ظهر إيران والواليات المتحدة سيلوك  ت  

ديد األمم ضييد بعضييها البعض يعكس في الواقع رغبتها في التفاوغ أكثر، نظرية صيين تزو االسييتراتيجية، فإن تصيياعد ته

 قدرى أن المفاوضيييات ، الذي يهوشييينك أمير أحمدياألميركية، هو -اب العالقات اإليرانيةب بعر  لق  يتوقعه شيييخ  ي   وهو ما

شهر قادمة ستة أ  طاولة المفاوضاتر ترامب عن رغبته بجر اإليرانيين إلى وقد عب   ،تبدأ بين الطرفين في غضون ثالثة أو 

مام الرافضين أمع ترامب وإن كانت هذه األصوات خافتة  داعين للتفاوغالساحة اإليرانية من  ولم تخل   .تفاق جديدنجاز اإل

ا، ا عسييييييكري  يأخذ بعد  قد  فيقول بعداء وحنق بلم درجة ال يمكن التعامل معه إال بمواجهة مادية. وهو ما ،لذلك. أما الثاني

 مما يستدعي مبادرات لنزعه أو التخفيف من حدته. ؛ستكون تبعاته عالية الكلفة لجميع األطراف

 

 .باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات متخصصة في الشأن اإليراني ،د. فاطمة الصمادي*
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