بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
حقيقة التوتر بني أمريكا وإيران يف املنطقة
السؤال :قامت أمريكا بشكل مفاجئ ابإلعالن عن خماطر هتدد قواهتا ومصاحلها يف اخلليج مصدرها إيران واجلماعات
املوالية هلا ،فرفعت درجة التأهب وأرسلت حاملة طائرات وسفنا عسكرية ،بل وأرسلت مستشفى حبري ما يوحي بقرب وقوع
مواجهة يف اخلليج ،وقد تزامن ذلك مع إهناء أمريكا لسياسة اإلعفاء للدول اليت تستورد النفط اإليراين هبدف تصفري
الصادرات النفطية اإليرانية ،وقامت إيران ابلتهديد إبغالق مضيق هرمز أمام الصادرات النفطية للدول اخلليجية ،وال يزال
التوتر سيد املوقف يف املنطقة! فهل املنطقة مقدمة على حرب تفتعلها أمريكا؟ أو أن املقصود شيء آخر؟ وجزاك هللا خريا.
اجلواب :لكي تتضح الصورة فنستعرض األمور التالية:
 -1نعم ،هناك زيدة كبرية للتوتر يف املنطقة بينها ما ذكر من إرسال أمريكا لقطعها البحرية ومن ضمنها حاملة
الطائرات لينكولن ،وهي أضخم حاملة طائرات متتلكها وعلى متنها  90طائرة حربية ،وكذلك أرسلت سراب من طائرات (يب
 )52إىل قواعدها يف منطقة اخلليج ،ورفع حالة التأهب بني قواهتا يف املنطقة ،وإخالء املوظفني غري األساسيني من سفارهتا
ببغداد .واملالحظ أن كل ذلك كان سريعا ومصحواب بتهديدات موجهة إليران( ،أرسلت الواليت املتحدة حاملة طائرات
إىل الشرق األوسط ،من أجل إبالغ إيران "رسالة واضحة وجلية" .وقال مستشار األمن القومي ،جون بولتون ،إن بالده
تتصرف "ردا على عدد من املؤشرات والتحذيرات املتصاعدة واملثرية للقلق" .وأييت إرسال السفينة احلربية إىل اخلليج ،بعد
ورود تقارير عن هجوم حمتمل على القوات األمريكية ،حبسب ما نقلته وكالة رويرتز لألنباء عن مسؤول أمريكي مل يكشف
عن امسه ...وقال بولتون يف بيان إن "الواليت املتحدة تنشر حاملة الطائرات (أبراهام لينكولن) ،وقاذفات قنابل ،إىل منطقة
القيادة املركزية ،إلرسال رسالة جلية إىل النظام اإليراين أبن أي هجوم على املصاحل األمريكية أو على حلفائنا ،سيقابل بقوة
ال هوادة فيها" .يب يب سي  ،)2019/5/6وفعال دخلت حاملة الطائرات قناة السويس يف  ،2019/5/9مث وصلت مياه
حبر العرب يف  ،2019/5/14وتناقلت وسائل إعالم أبن أمريكا (تريد إرسال  120ألف جندي إىل املنطقة ،األمر الذي
نفاه الرئيس األمريكي ترامب ،وإن كان وزير الدفاع ابلوكالة ابتريك شاانهان قد طرح اخلطة أمام ترامب ...آر يت
 2019/5/14نقال عن النيويورك اتميز) ،كل ذلك على وقع هتديدات إيرانية حمتملة (وكانت قناة "سي إن إن" قالت،
نقال عن مصادرها ،يف  7مايو اجلاري ،إن السلطات األمريكية حصلت على معلومات استخباراتية تشري إىل أن إيران تعتزم
نشر صواريخ ابليستية قصرية املدى يف سفنها الصغرية يف اخلليج .آر يت .)2019/5/14
 -2والذي جعل التوتري األمريكي لألجواء أكثر من جمرد التصرحيات هو ما تعرضت له أربع سفن جتارية ابلقرب من
ميناء الفجرية اإلمارايت واهلجوم على مرافق النفط السعودية املهمة ،وكان ذلك كما يلي:
أ( -تعرضت أربع سفن جتارية قرب املياه اإلقليمية اإلماراتية لعمليات ختريب دون وقوع خسائر بشرية ،وفق ما أكدت
5/1

اليوم األحد وزارة اخلارجية اإلماراتية ،فيما أتيت هذه التطورات بينما يزداد خناق الضغوط األمريكية على إيران اليت أقر
رئيسها حسن روحاين يف وقت سابق أبن بالده تواجه ابلفعل وضعا صعبا .ميدل إيست أون الين )2019/5/12
ب( -أعلنت مجاعة "أنصار هللا" اليمنية ،اليوم الثالاثء ،تنفيذ هجمات بطائرات مسرية على منشآت حيوية
سعودية ...ونقلت القناة "املسرية" عن مصدر عسكري ،أتكيده أن " 7طائرات مسرية نفذت هجمات طالت منشآت
حيوية سعودية" ،وأشار املصدر أن "هذه العملية العسكرية الواسعة أتيت ردا على استمرار العدوان واحلصار على أبناء
شعبنا" ،مضيفا أن "أنصار هللا مستعدة لتنفيذ املزيد من الضرابت النوعية والقاسية يف حال استمر العدوان واحلصار اجلائر".
وكالة سبوتنيك الروسية  .)2019/5/14وهبذين احلادثني فقد أصبحت للتصرحيات األمريكية خماطر وشيكة يف اخلليج
ذات وقع قوي ،وأصبح التوتري األمريكي وأتجيج املوقف يف اخلليج خيتلف عن احلاالت املماثلة يف السابق.
 -3ومع ذلك ،ومع كل هذا التوتر يف منطقة اخلليج الذي يوحي أبن احلرب على األبواب إال أن تصرحيات اجلانبني،
أمريكا وإيران ،تعطي صورة أخرى أبن احلرب مستبعدة! ومن هذه التصرحيات:
 (وقال ترامب ،يف تصريح صحفي أدىل به ،اليوم اخلميس ،يف البيت األبيض ،ردا على سؤال حول ما إذا كانتالواليت املتحدة تنوي شن حرب على إيران" :آمل أنه ال" .آر يت )2019/5/16
 (رويرتز  - 2019/5/16قالت رئيسة جملس النواب األمريكي اننسي بيلوسي يوم اخلميس إن إدارة ترامب المتلك تفويضا من الكوجنرس لشن حرب على إيران ،وسط تصاعد حدة التوتر يف الشرق األوسط .وقالت بيلوسي
للصحفيني إن اإلدارة اجلمهورية ستقدم إفادة يف جلسة مغلقة لكبار النواب ،الذين يطلق عليهم جمموعة الثماين ،بشأن إيران
يوم اخلميس).
 (رويرتز  - 2019/5/16ذكرت صحيفة نيويورك اتميز يوم اخلميس نقال عن مسؤولني يف اإلدارة األمريكية مل تنشرأمساءهم أن الرئيس دوانلد ترامب أبلغ القائم أبعمال وزير الدفاع ابتريك شاانهان أبنه ال يريد خوض حرب مع إيران.
وقالت الصحيفة إن الرئيس أبلغ شاانهان هبذا التعليق صباح األربعاء).
 (قال القائد املرشد األعلى اإليراين علي خامنئي إنه لن تكون هناك حرب مع الواليت املتحدة .يف تصرحياتنشرت على وسائل اإلعالم احلكومية وعلى حسابه على موقع التواصل االجتماعي تويرت ،قال آية هللا علي خامنئي" :حنن
ال نسعى إىل احلرب ،وال هم أيضا يسعون هلا" .يب يب سي )2019/5/14
 (ذكر وزير الدفاع األمريكي ابلوكالة ابتريك يف مؤمتر صحفي إن هدف اإلدارة األمريكية من تعزيز وجودهاالعسكري يف اخلليج العريب هو "ردع إيران وليس خوض حرب ضدها ،حنن لسنا على وشك الذهاب للحرب"( .فرانس
2019/05/22 ،24م) انتهى
وتدل هذه التصرحيات األمريكية واإليرانية على أن ما تتناقله وسائل اإلعالم عن حرب أمريكية-إيرانية وشيكة وكبرية
خيالطه الشك ،وأبلغ ما يف تلك التصرحيات تطمينات املرشد اإليراين لشعبه أبن إيران ال تسعى للحرب وال األمريكان
يسعون هلا ،أي أن احلرب وفق التصرحيات بتدمري إيران أو تدمري السفن األمريكية يف اخلليج مستبعدة احلدوث ،ويف أقصى
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التوقعات إن حدثت أعمال عسكرية فستكون حمدودة حلفظ ماء الوجه للطرفني ...وتصرحيات املسئولني األمريكيني متواترة
يف أهنا ال تريد تغيري النظام ...قال مستشار األمن القومي األمريكي جون بولتون"( :سياستنا ال هتدف إىل تغيري النظام يف
إيران بل إىل دفع النظام هناك لتغيري سلوكه" ...موقع الدستور )2018/10/3
 -4وإذن ما أسباب هذا التصعيد والتوتر يف املنطقة؟ واجلواب أنه إبنعام النظر يتبني أن األسباب هي ثالثة:
السبب األول أسواق النفط العاملية :ختتلف أمريكا اليوم يف مسألة النفط عنها قبل عقد من الزمان ،إذ جنحت فيها
تكنولوجيا استخراج النفط الصخري ،ومسحت بتصدير نفطها ،مع أهنا دولة مستوردة للنفط ،وكان املخرج الصيين لتقليل
العجز التجاري مع أمريكا هو زيدة استريادها للنفط األمريكي ،ويف الوقت ذاته تستمر أمريكا يف استرياد النفط الرخيص من
حكام رخيصني يف دول اخلليج خاصة السعودية ،اليت تتكدس أموال نفطها يف أمريكا دون أن تتمكن من سحبه حىت حني
احلاجة ،فتستدين وال متس صناديقها السيادية اليت ال ينتفع منها إال أمريكا .ووفق هذا الواقع فإن الضغط األمريكي على
إيران وحرماهنا من تصدير النفط سريفع سعر النفط عامليا وتكون أمريكا مستفيدة من ذلك ،حيث زيدة سعر النفط يناسب
تكلفة إنتاج النفط الصخري ،فوكالة الطاقة الدولية تتحدث عن تفاقم "اإلرابك يف النظرة املستقبلية للمعروض" من النفط،
وتتحدث عن قدرة أمريكا على تعويض اخنفاض صادرات إيران وفنزويال (قالت وكالة الطاقة الدولية يوم األربعاء إن العامل
سيحتاج إىل كمية فائضة قليلة جدا من النفط من أوبك هذا العام ،إذ أن انتعاش اإلنتاج األمريكي سيعوض اخنفاض
الصادرات من إيران وفنزويال .رويرتز  ،)2019/5/15وكذلك (قالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية هذا األسبوع إن
إنتاج النفط األمريكي من التشكيالت الصخرية السبعة الرئيسية سريتفع إىل مستوى قياسي جديد عند  8.49مليون برميل
يوميا يف يونيو حزيران .رويرتز  ،)2019/5/17أي أن شركات النفط األمريكية تقوم بضخ املزيد من النفط على وقع
سياسة توتري اخلليج ودفع إنتاج إيران إىل الوراء عن طريق العقوابت.
واألهم من كل ذلك أن أسعار النفط ترتفع على وقع توجيه التوتر األمريكي لتخريب انقالت نفط ومنشآت نفطية
(ارتفعت عقود النفط اآلجلة يوم األربعاء وسط احتمال تصاعد التوترات يف الشرق األوسط مما يضر ابإلمدادات العاملية،
األمر الذي طغى على االرتفاع غري املتوقع يف خمزوانت اخلام األمريكية .وزادت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت 53
سنتا أو  0.7ابملئة لتبلغ عند التسوية  71.77دوالر للربميل .وأغلقت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط
األمريكي عند  62.02دوالر للربميل ،مرتفعة  24سنتا أو  0.4ابملئة ...ولقيت أسعار النفط دعما بعدما قالت السعودية
يوم الثالاثء إن طائرات مسرية مفخخة ضربت حمطتني لضخ النفط ،بعد يومني من عمليات ختريب تعرضت هلا انقالت
نفطية قرب اإلمارات العربية املتحدة .رويرتز .)2019/5/15
وهبذا يتضح أبن أمريكا ومن وراء توتريها لألجواء مع إيران تستفيد من ارتفاع سعر النفط ،وهي قادرة على رفع إنتاجها
من النفط الصخري ،وكلما زاد سعر النفط اندفعت الشركات األمريكية إلنتاج املزيد من النفط الصخري املوجود بكميات
خيالية يف أمريكا .وال شك أبن أمريكا تعترب هذا التوتر منفعة لشركاهتا النفطية خاصة يف ظل طريقة التفكري التجاري اليت
تغلب على إدارة ترامب.
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السبب الثاين :توقيع اتفاق نووي جديد مع إيران يكفل حصة األسد للشركات األمريكية يف سوق إيران.
ال خيفى على املتابع أن أمريكا تقوم بلعبة مكشوفة مع إيران من أجل توقيع اتفاق نووي جديد معها يضم برانجمها
الصاروخي ونفوذها يف املنطقة ،فلدى زيرة وزير اخلارجية األمريكي للعراق (ما قاله بومبيو لعبد املهدي يف واقع األمر،
حبسب ما صرح به املصدر املطلع على تفاصيل االجتماع ،كان أمرا خمتلفا متاما ،بل لقد ُدهش رئيس الوزراء العراقي للهجة
اليت حتدث هبا بومبيو يف لقائه معه .طلب بومبيو من عبد املهدي إيصال رسالة إىل طهران مفادها أن الواليت املتحدة
ليست حريصة على اندالع احلرب وأن كل ما يريده ترامب هو إبرام اتفاق نووي جديد – اتفاق إبمكانه أن ينسبه
لنفسه ...نون بوست  2019/5/15نقال عن ميدل إيست إي الربيطانية) .والرئيس األمريكي ال خيفي هذا اهلدف( ،عرب
الرئيس األمريكي عن رغبته أبن يتصل قادة إيران به حلل األزمة اليت تزداد اشتعاال ،وتركت إدارته رقم هاتف مع السويسريني
كي يتصل اإليرانيون عليه يف حال أرادوا التفاوض ....واتبع الرئيس األمريكي قائال" :ما جيب عليهم فعله ،هو االتصال
يب ،مث اجللوس من أجل إبرام اتفاق ،اتفاق عادل ...ال نتطلع إليذاء إيران" ،وأضاف قائال" :أريدهم أن يكونوا أقويء
وعظماء ،وأن ميتلكوا اقتصادا عظيما ،ولكن عليهم االتصال ،وإذا فعلوا فنحن جاهزون للتفاوض معهم" .وترك البيت
األبيض رقم هاتف مع السويسريني ،الذين ميثلون إيران يف عالقتها الدبلوماسية مع أمريكا ،ليكون صلة التواصل يف حال
رغبت طهران ابلتفاوض مع واشنطن CNN .عريب .)2019/5/11 ،وكذلك ما نقلته آر يت  2019/5/15عن
الرئيس األمريكي ترامب (أان على قناعة أبن إيران سرتيد التفاوض قريبا) .ويف السياق نفسه كشف موقع "انتخاب" اإليراين
املقرب من اإلصالحيني ،الثالاثء ،أهداف زيرة وزير اخلارجية العماين يوسف بن علوي إىل العاصمة طهران وذكر املوقع يف
تقرير له يف  2019/5/21أن (اهلدف من تلك الزيرة هو الوساطة بني الواليت املتحدة وإيران ،ومناقشة موضوع
استهداف السفارة األمريكية يف بغداد ،والتطورات األخرى يف املنطقة )...وأضاف املوقع أن (الوزير العُماين يوسف بن
علوي محل معه يف زيرته املفاجئة إىل طهران رسالة من الرئيس األمريكي دوانلد ترامب) دون ذكر التفاصيل.
السبب الثالث :وهو األهم ،عملية إخراج لتحالف أمريكي عريب يدخل فيه كيان يهود ضد إيران إىل حيز

التنفيذ.

إن النظر يف مجلة من مرامي السياسة األمريكية يف املنطقة واملواقف اإلقليمية تبني أبن أهم سبب يدفع أمريكا اليوم
لتوتري األجواء مع إيران هو بناء هذا التحالف وإخراجه بشكل رمسي ،أي نقل قضية الصراع يف املنطقة من عدوان (إسرائيلي)
ابحتالل األرض املباركة فلسطني ومن مث وجوب قتاله إلزالته وإعادة فلسطني إىل دير اإلسالم ،نقل ذلك إىل صراع طائفي يف
املنطقة مع إيران! وبعبارة أخرى دمج كيان يهود يف املنطقة ...وهذا اهلدف الذي عجزت عنه أمريكا وبريطانيا عرب عقود
فإهنا أتمل اليوم بتحقيقه عرب حكام اخليانة ،خاصة يف اخلليج ،الذين يسارعون للتطبيع مع كيان يهود حتت الذرائع
األمريكية نفسها "اخلوف من إيران".
وقد ظهر هذا بوضوح يف موقف كيان يهود :فعلى وقع التوتر يف اخلليج قال رئيس وزراء الكيان حبضرة السفري
األمريكي فردميان ("هناك ازدهار جديد وهنضة جديدة للعالقات بيننا وبني الكثري من جرياننا العرب ودول إسالمية غري
عربية كثرية" .وقال نتنياهو" :حنن موحدون يف الرغبة لصد العدوان اإليراين" .وأضاف نتنياهو أنه "جيب على دولة إسرائيل
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ومجيع دول املنطقة ومجيع الدول اليت تريد إحالل السالم يف العامل أن تقف معا إىل جانب الواليت املتحدة ضد العدوان
اإليراين" .وشدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي على ضرورة االستمرار يف تعزيز قوة "إسرائيل وحتالفها املهم مع أمريكا" .آر يت
 .)2019/5/14فوقوف كيان يهود مع دول عربية ورمبا (إسالمية) أخرى جبانب الواليت املتحدة لصد "العدوان
اإليراين" ،فهذا يوضح أن الكالم يف خطة التوتري األمريكية جيري عن بناء حتالف إقليمي ضد إيران بقيادة الواليت املتحدة
يشارك فيه كيان يهود ،وأن التوتري والتصرحيات النارية وبعض األعمال العسكرية كما جرى يف الفجرية ومنشآت أرامكو هو
عملية إخراج هلذا الناتو اإلقليمي ،وعملية اإلخراج تلك ال تزال قائمة .ومن مقدماهتا استضافة الريض االثنني
 2019/4/6اجتماعا عربيا-أمريكيا شاركت فيه قطر ،يف إطار التحضري إلطالق "حتالف الشرق األوسط االسرتاتيجي"،
املعروف إعالميا ابسم "الناتو العريب" .وذكرت وكالة "واس" (أن االجتماع عقد "مبشاركة رفيعة املستوى من اململكة العربية
السعودية والواليت املتحدة األمريكية واإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر
واململكة األردنية اهلامشية" .وأوضحت أن االجتماع "يعد خطوة مهمة ضمن خطوات إطالق هذا التحالف ،الذي يهدف
إىل تعزيز األمن واالستقرار يف املنطقة والعامل" .آر يت  .)2019/4/10إذن عملية بناء هذا التحالف العسكري قائمة على
قدم وساق ،وفرح كيان يهود ابلتنسيق األمين مع دول عربية و(إسالمية) ضد إيران معناه أن كيان يهود مشرتك يف تلك
املداوالت األمريكية مع هؤالء احلكام ،ولكن دون إعالن ،ورمبا يتأجل اإلعالن إىل ما بعد إعالن أمريكا خطتها للسالم،
واليت يعترب أهم بند فيها تطبيع حكام اخليانة اخلليجيني مع كيان يهود.
واخلالصة:
 -1إن توتري األحداث وتسخني األجواء ليس مقدمة حلرب شاملة بني أمريكا وإيران بل هي على األرجح لتحقيق
األسباب الثالثة املذكورة أعاله ،ولكن هذا ال مينع من أن حتدث ضرابت حمدودة قصرية حلفظ ماء الوجه عند الطرفني من
ابب رفع احلرج عنهما بسبب حتركاهتم املشتعلة وتصرحياهتم ابلتهديد والوعيد والردع وتغيري السلوك!!
 -2إن املؤمل أنه على الرغم من أن أمريكا ال ختفي أهدافها يف تصرحياهتا وهتديداهتا إال أن احلكام يف بالدان ،وخباصة
منطقة اخلليج ،يربرون ألمريكا عنجهيتها وهيمنتها على املنطقة كأهنم صم بكم عمي ال يفقهون ،ومن مث خيسرون دنياهم
ضل َسبِيالا﴾.
وآخرهتم وصدق هللا ﴿ َوَمن َكا َن ِيف َه ِذهِ أَع َمى فَ ُه َو ِيف اْل ِخ َرةِ أَع َمى َوأَ َ
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موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org
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موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

