
يبــدو أن إيــران قــد بــدأت يف االســتعداد مبكــرًا 
ــات املتحــدة  ــات مــع الوالي ــد املحتمــل يف العالق للتصعي
ــد  ــي الجدي ــس األمري ــويل إدارة الرئي ــع ت ــة م األمريكي
ــعى  ــر 2017. إذ تس ــا يف 20 يناي ــب مهامه ــد ترام دونال
ــد اإلدارة  ــنطن، يف عه ــدام واش ــد أن إق ــران إىل تأكي طه
أمــام  العقبــات  مــن  مزيــٍد  وضــع  عــى  الجديــدة، 
ــدم  ــل ع ــووي، يف ظ ــاق الن ــل باالتف ــتمرار يف العم االس
ــدو  ــات ال تب ــه تحدي ــوف يواج ــه، س ــى إلغائ ــا ع قدرته
هينــة، ليــس فقــط بســبب تلويــح إيــران بإمكانيــة 
ــن  ــووي م ــا الن ــر برنامجه ــد إىل تطوي ــن جدي ــودة م الع
اليورانيــوم  تخصيــب  عمليــات  مســتوى  رفــع  خــالل 
وزيــادة عــدد أجهــزة الطــرد املركــزي، بحســب مــا أشــار 
ــه بعــض املســئولن اإليرانيــن خــالل الفــرة األخــرة،  إلي
وإمنــا أيًضــا بســبب املواقــف الرافضــة التــي ســوف 
تُبديهــا القــوى الدوليــة األخــرى، ســواء التــي شــاركت يف 
املفاوضــات التــي أُجريــت مــع إيــران يف إطــار مجموعــة 
ــووي يف  ــاق الن ــول إىل االتف ــت بالوص ــي انته »5+1« الت
ــدول  ــض ال ــيا وبع ــن وروس ــل الص ــو 2015، مث 14 يولي
األوروبيــة وهــي أملانيــا وفرنســا وبريطانيــا، أو التــي 
ــى  ــة ع ــات املفروض ــع العقوب ــتثامر رف ــارعت إىل اس س
إيــران يف 16 ينايــر 2016، مــن أجــل العــودة مــن جديــد 
إىل الســوق اإليرانيــة، وزيــادة معــدالت التبــادل التجــاري 
مــع إيــران، عــى غــرار الهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبيــة.

ورقة ضغط:
رغــم املخــاوف التــي تبديهــا دوائــر سياســية عديــدة 
السياســة  يف  املحتملــة  التغــرات  مــن  إيــران  داخــل 
الخارجيــة األمريكيــة يف عهــد ترامــب، إال أن ذلــك ال 
ينفــي -يف الوقــت ذاتــه- أنهــا تضــع يف اعتبارهــا يف الفــرة 
تســتخدمها  أن  أوراق ضغــط ميكــن  مثــة  أن  الحاليــة 
ــدة، إىل  ــد اإلدارة الجدي ــنطن، يف عه ــع واش ــران لدف طه
عــدم عرقلــة العمــل باالتفــاق النــووي، ويتمثــل أهمهــا 
ــران  ــن إي ــا ب ــا ثنائيًّ ــن اتفاقً ــاق مل يك ــذا االتف يف أن ه
ــا  ــا دوليًّ ــا كان اتفاقً ــة، وإمن ــات املتحــدة األمريكي والوالي
بــن إيــران ومجموعــة مــن القــوى الدوليــة التــي تســعى 
العمــل  فــرص مواصلــة  الحاليــة إىل دعــم  الفــرة  يف 
باالتفــاق عــى أســاس أن ذلــك ميكــن أن يجنــب منطقــة 
الــرق األوســط، التــي تحظــى باهتــامم خــاص مــن 
ــدالع  ــر ان ــة، مخاط ــة واقتصادي ــارات أمني ــا العتب جانبه
حــرب جديــدة، ويدعــم مــن فــرص رفــع مســتويات 
ــع يف  ــي تتطل ــران، الت ــن إي ــا وب ــاري بينه ــادل التج التب
الوقــت الحــايل إىل العــودة مــن جديــد لالندمــاج يف 
ــا  ــي فرضته ــة الت ــة العزل ــد مرحل ــي بع ــاد العامل االقتص
العقوبــات الدوليــة بســبب برنامجهــا النــووي، وهــو مــا 
يعنــي أن تلــك القــوى الدوليــة ســوف تعــارض أي توجــه 
ــاهم يف  ــوف تس ــاق، وس ــة االتف ــل لعرقل ــي محتم أمري
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ــران  ــا إي ــرض له ــن أن تتع ــي ميك ــوط الت ــص الضغ تقلي
ــة. ــة املحتمل ــة األمريكي ــذه السياس ــبب ه بس

ومــن هنــا، رمبــا مُيكــن تفســر اهتــامم إيــران بتطويــر 
ــدا  ــا ب ــو م ــيوية، وه ــوى اآلس ــض الق ــع بع ــا م عالقاته
ــواد  ــد ج ــراين محم ــة اإلي ــر الخارجي ــام وزي ــا يف قي جليًّ
ظريــف بجولــة آســيوية يف بدايــة شــهر ديســمرب 2016، 
شــملت كال مــن الصــن والهنــد واليابــان، وهــي الجولــة 
البــارز حــول احتــامل  التــي أدىل خاللهــا بترصيحــه 
ــووي يف  ــاق الن ــل باالتف ــق العم ــران إىل تعلي ــاه إي اتج
حالــة إقــرار الرئيــس األمريــي الحــايل بــاراك أوبامــا 
للعقوبــات التــي مددهــا الكونجــرس األمريــي يف الفــرة 

األخــرة.

أهداف اقتصادية:
ظريــف  أن  الفتًــا  كان  ذلــك،  جانــب  إىل  لكــن 
اصطحــب يف جولتــه اآلســيوية رؤســاء 38 رشكــة رئيســية 
تابعــة لغرفــة التجــارة اإليرانيــة، و15 رشكــة معلومــات، 
و8 بنــوك إيرانيــة، باإلضافــة إىل بعــض املســئولن يف 
ــا  ــن هن ــة. وم ــة والعلمي ــة والتجاري ــات الصناعي القطاع
ميكــن القــول إن إيــران ســعت مــن خــالل تلــك الجولــة 
ــا  ــل أهمه ــدة، يتمث ــة عدي ــق أهــداف اقتصادي إىل تحقي
ــاركة يف  ــى املش ــدول ع ــك ال ــض تل ــع بع ــاق م يف االتف
ــا  ــيوفر له ــذي س ــابهار« ال ــاء »تش ــر مين ــروع تطوي م
ــن  ــيُمكِّنها م ــطى، وس ــيا الوس ــق آس ــول إىل مناط الدخ

ــة. ــة يف املنطق ــواق اإلقليمي ــول إىل األس الوص

كــام تســعى إيــران مــن خــالل تلــك الجولــة إىل رفــع 
مســتوى التعامــالت املرصفيــة مــع تلــك الــدول، خاصــًة 
ــت  ــي كان ــة الت ــات الدولي ــع العقوب ــاهم رف ــد أن س بع
ــة  ــتحقاتها املالي ــة مس ــوية قضي ــا يف تس ــة عليه مفروض
ــل  ــدول مث ــك ال ــض تل ــدى بع ــرة ل ــت متأخ ــي كان الت
الهنــد، حيــث اتفــق الطرفــان، يف مايــو 2016، عــى 
االســتعانة ببعــض البنــوك األوروبيــة يف نقــل املســتحقات 
املاليــة املتأخــرة إليــران والتــي وصلــت إىل 6.4 مليــارات 

دوالر.

صادراتهــا  نســبة  رفــع  إىل  إيــران  تســعى  أيًضــا 
النفطيــة إىل تلــك الــدول؛ حيــث تحولــت إيــران إىل 
أكــرب مــورد للنفــط إىل الهنــد يف أكتوبــر 2016، بعــد 
أن ارتفعــت الصــادرات اإليرانيــة إىل الهنــد إىل أكــر 

ــل إىل  ــر 2015 لتص ــة بأكتوب ــا مقارن ــة أضعافه ــن ثالث م
ــا. كــام أن صادراتهــا  نحــو 789 ألــف برميــل نفــط يوميًّ
النفطيــة إىل اليابــان وصلــت إىل 216 ألــف برميــل يوميًّــا 
خــالل الفــرة مــن ينايــر إىل أغســطس 2016، مبــا يعنــي 
أنهــا ارتفعــت بنحــو %25.8 مقارنــة بالفــرة نفســها مــن 
ــط  ــن النف ــن م ــام زادت واردات الص ــايض. في ــام امل الع
أســاس ســنوي،  بنســبة %129 عــى  اإليــراين  الخــام 
ــا  حيــث وصلــت إىل نحــو 774 ألــف برميــل نفــط يوميًّ

يف أكتوبــر 2016.

ملفات أخرى:
 فضــال عــن ذلــك، يبــدو أن مثــة أهدافًــا أخــرى 
ســعت إيــران إىل تحقيقهــا عــرب تلــك الجولــة، مثــل رفــع 
ــة، ويف  ــات اإلقليمي مســتوى التنســيق حــول بعــض امللف
مقدمتهــا امللــف الســوري، حيــث يبــدو أن إيــران تابعــت 
ــي مــن األزمــة الســورية  ــة تطــورات املوقــف الصين بدق
تحديــًدا، ال ســيام بعــد أن حرصــت الصــن عــى االمتنــاع 
عــن التصويــت عــى مــروع القــرار الــذي قدمتــه فرنســا 
ــه روســيا باســتخدام  ــذي أجهضت ــر 2016، وال يف 8 أكتوب
حــق الفيتــو، وهــو مــا فرستــه اتجاهــات عديــدة يف إيران 
بأنــه رمبــا يكــون مــؤرًشا إىل احتــامل إقــدام بكــن عــى 
ــاه  ــورية باتج ــة الس ــن األزم ــا م ــر يف موقفه ــراء تغي إج
ــا مــن مواقــف الــدول الغربيــة وبعــض  االقــراب تدريجيًّ
ــيا، إىل  ــع روس ــودة الصــن، م ــة. لكــن ع ــوى اإلقليمي الق
اســتخدام حــق الفيتــو يف التصويــت عــى مــروع القــرار 
الــذي قدمتــه كل مــن مــرص وإســبانيا ونيوزيالنــدا يف 6 
ــأن  ــران ب ــة إىل طه ــائل طأمن ــه رس ــمرب 2016، وّج ديس
بكــن ال تســعى، عــى األقــل يف الفــرة الحاليــة، إىل تبنــي 
سياســة جديــدة تجــاه األزمــة الســورية، مبــا يعنــي أنهــا 
مــا زالــت حتــى اآلن حريصــة عــى تشــكيل ظهــر دويل 
داعــم للنظــام الســوري، مينــع صــدور أيــة قــرارات إدانــة 
مــن مجلــس األمــن ميكــن أن تفتــح البــاب عــى مســارات 

أخــرى قــد ال تتوافــق مــع مصالحهــا يف املنطقــة.

وهنــا، فــإن اتجاهــات عديــدة داخــل إيــران اعتــربت 
ــا  ــن رمب ــا بك ــي اتخذته ــرة الت ــوة األخ ــذه الخط أن ه
تــؤرش إىل أنهــا تســعى إىل الحفــاظ عــى دورهــا كقــوة 
دوليــة لهــا تأثــر يف التفاعــالت الدوليــة الخاصــة باألزمــة 
الســورية، وذلــك قبــل أن تتــوىل إدارة الرئيــس األمريــي 

ــر 2017. ــد ترامــب مهامهــا يف يناي ــد دونال الجدي
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ويف ضــوء ذلــك، رمبــا ميكــن القــول إن إيــران ســوف 
تســعى خــالل الفــرة الحاليــة إىل محاولــة تكويــن حشــد 
دويل منــاوئ ألي اتجــاه قــد تتبنــاه إدارة ترامــب لوضــع 
عقبــات أمــام االتفــاق النــووي، مــن خــالل العمــل عــى 
فــرض مزيــٍد مــن القيــود عــى التعامــالت املرصفيــة بــن 
ــدويل رمبــا  ــار أن هــذا الحشــد ال ــران والخــارج، باعتب إي
يكــون الخيــار األكــر مالءمــة يف رؤيتهــا، قبــل أن تُضطــر 
إىل تبنــي خيــارات أخــرى أكــر صعوبــًة، عــى غــرار 
ــتكون أول  ــذي س ــووي، ال ــاق الن ــل باالتف ــق العم تعلي

األطــراف التــي ســوف تتــرر مصالحهــا منــه.
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بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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