
ــل  ــا، قب ــاراك أوبام ــي ب ــس األمري تحــرص إدارة الرئي
انتهــاء فرتتــه الرئاســية الثانيــة، عــى توجيــه رســائل 
اتخــاذ  بعــدم  إقناعهــا  أجــل  مــن  إليــران،  طأمنــة 
خطــوات تصعيديــة رًدا عــى قــرار الكونجــرس األمريــي 
ــدة  ــا مل ــة عليه ــة املفروض ــات األمريكي ــد العقوب بتمدي
ــدم  ــا ع ــس أوبام ــل الرئي ــرى. إذ فض ــوام أخ ــرة أع ع
التوقيــع عــى قانــون متديــد العقوبــات الــذي أرســله لــه 
الكونجــرس، لكنــه مل مينــع صــدوره يف الوقــت ذاتــه مــن 

ــو. ــتخدام الفيت ــال اس خ

هــذه الخطــوة الرمزيــة التــي اتخذهــا أوبامــا مؤخــرًا 
ســعى  أوبامــا  أن  األوىل،  رئيســيتني:  داللتــني  تطــرح 
ــث  ــة، حي ــن البداي ــون م ــرار القان ــه إلق ــد رفض إىل تأكي
ــاء  ــض أعض ــاع بع ــل إقن ــن أج ــوًدا م ــه جه ــت إدارت بذل
ــدم  ــي بع ــزب الدميقراط ــن الح ــيام م ــرس، ال س الكونج
ــات  ــن العقب ــًدا م ــع مزي ــك يض ــار أن ذل ــده، باعتب تأيي

ــووي.   ــاق الن ــل باالتف ــتمرار العم ــام اس أم

ــتخدام  ــر باس ــي مل يغام ــس األمري ــة، أن الرئي والثاني
الفيتــو لاعــرتاض عــى القانــون، يف ظــل تزايــد احتــامالت 
ــب الكونجــرس، الــذي أيــد القانــون  إبطالــه مــن جان
بأغلبيــة كبــرة، ومــن هنــا اتجــه إىل عــدم اســتخدام 
ــه. ــت ذات ــون يف الوق ــع عــى القان ــدم التوقي ــو وع الفيت

صفقات جديدة:
ــوة  ــذه الخط ــو أن ه ــياق، ه ــذا الس ــت يف ه والاف
أن  عــى  أوبامــا  إدارة  تأكيــد  مــع  تــوازت  األخــرة 
العقوبــات الجديــدة لــن تؤثــر كثــرًا عــى االتفــاق حتــى 
مــع إقرارهــا، باعتبــار أنــه ســوف يتــم تعليــق العقوبــات 

ــراين. ــووي اإلي ــج الن ــة بالربنام ــر املرتبط غ

توقيــع رشكــة »بوينــج«  تزامنــت مــع  أنهــا  كــام 
األمريكيــة عــى صفقــة مــع رشكــة »طــران إيــران«، 
يف 11 ديســمرب 2016، لــراء نحــو 80 طائــرة مدنيــة 
عــى مــدى عــرة أعــوام بقيمــة 16.6 مليــار دوالر، 
ــة،  ــة اإليراني ــس الرك ــرورش رئي ــاد ب ــان فره ــع إع وم
يف 18 مــن الشــهر نفســه، عــن أن العقــد النهــايئ لــراء 
100 طائــرة مدنيــة مــن رشكــة »إيربــاص« بــات جاهــزًا 

للتوقيــع.

التــي  الصفقــات،  هــذه  إن  القــول  ميكــن  وهنــا، 
حصلــت رشكتــا »بوينــج« و«إيربــاص« عــى ضــوء أخــر 
مــن اإلدارة األمريكيــة قبــل إمتامهــا، تشــر إىل أن أوبامــا 
مــا زال مــًرا عــى دعــم فــرص االســتمرار يف تنفيــذ 
االتفــاق النــووي، خاصــة بعــد تهديــده باســتخدام الفيتــو 
ــون ســعى الكونجــرس إىل إصــداره،  ــة مــروع قان لعرقل
ــات، يف  ــك الصفق ــة تل ــل عرقل ــن أج ــو 2016، م يف يولي
ظــل االتهامــات التــي يوجههــا بعــض النــواب األمريكيــني 
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ــة  ــة ألغــراض إرهابي ــرات املدني ــران باســتخدام الطائ إلي
ــال  ــا لقت ــى متنه ــني ع ــلحة ومقاتل ــل أس ــن خــال نق م

ــوريا. ــاء يف س ــوات الحلف ــة أو ق ــوات األمريكي الق

ضغوط متصاعدة:
لكــن هــذه املحــاوالت لــن تنجــح، عــى األرجــح، يف 
ــدة،  ــارات عدي ــران، العتب ــة إىل إي ــائل تهدئ ــه رس توجي
يتمثــل أهمهــا يف تحفــز املرشــد األعــى للجمهوريــة 
ــتغال  ــددين الس ــني املتش ــار املحافظ ــي وتي ــي خامنئ ع
ــوط  ــتوى الضغ ــع مس ــل رف ــن أج ــات م ــد العقوب متدي

ــاين. ــن روح ــس حس ــى الرئي ــونها ع ــي ميارس الت

فقــد حــرص خامنئــي خــال األيــام املاضية عــى إلقاء 
املســئولية عــن مــا آىل إليــه االتفــاق النــووي عــى عاتــق 
ــادات  ــه انتق ــه إلي ــث وج ــاين، حي ــن روح ــس حس الرئي
ضمنيــة بإبــداء ثقة يف التــزام الواليات املتحــدة األمريكية 
ــا ال  ــران يف التعامــل معه ــا رغــم أن خــربات إي بتعهداته
ترجــح ذلــك، فيــام ُســمح لوســائل اإلعــام املقربــة مــن 
ــن  ــا( بش ــان« )الدني ــة »كيه ــرار صحيف ــى غ ــد، ع املرش
حملــة قويــة ضــد الرئيــس معتــربة أن النتيجــة اإليجابيــة 
الوحيــدة التــي تحققــت مــن االتفــاق النــووي متثلــت يف 
ــرام  ــة الوصــول إىل تفاهــامت أو إب ــدم إمكاني ــوت ع ثب
ــرض  ــووي ف ــاق الن ــني، وأن االتف ــع األمريكي ــات م صفق
تداعيــات ســلبية عديــدة عــى إيــران، يتمثــل أهمهــا يف 
وقــف التقــدم الــذي تحقــق يف الربنامــج النــووي خــال 
األعــوام العــر األخــرة، خاصــة فيــام يتعلــق بتخفيــض 
 ،3.5% إىل   20% مــن  اليورانيــوم  تخصيــب  عمليــات 
املخصــب  اليورانيــوم  كميــة  معظــم  مــن  والتخلــص 
ــا مــن  ــا وال تحتاجه ــي كانــت متتلكه ــة الت ــاه الثقيل واملي

خــال نقلهــا إىل الخــارج.

تهديدات ضمنية:
ــن يســتطيع  ــووي ل ــاوض الن ــق التف ــإن فري ــا، ف وهن
االســتناد إىل تلــك الخطــوات الرمزيــة التــي اتخذتهــا 
إدارة أوبامــا يف مواجهــة الضغــوط التــي يتعــرض لهــا من 
قبــل املرشــد واملحافظــني األصوليــني. بــل إنــه ســعى إىل 
ــات  ــد العقوب ــع متدي ــل م ــارات أخــرى للتعام ــي خي تبن

ــل يف: ــة، وتتمث األمريكي

الخارجيــة باالتحــاد  الشــئون  ١- مطالبــة منســقة 
لجنــة  اجتــامع  بعقــد  موغرينــي  فيديريــكا  األورويب 
مراقبــة االتفــاق النــووي، التــي تتكــون مــن الــدول 
التــي تفاوضــت عليــه وهــى إيــران ومجموعــة »1+5«، 
ــاء رشعيــة دوليــة عــى رفــض إيــران  ــل إضف مــن أج
لتمديــد العقوبــات وتأكيــد مســئولية الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة عــن أى إخفــاق محتمــل لاتفــاق النــووي، يف 
حالــة مــا إذا اتجهــت إىل تفعيــل تلــك العقوبــات خــال 

ــة. ــة املقبل املرحل

الرئيــس روحــاين  فــإن حكومــة  أخــرى،  وبعبــارة 
ــات  ــاء الوالي ــاع حلف ــة إىل إقن ــرتة الحالي ــعى يف الف تس
ــا يف الوصــول  ــن ســاهموا معه ــة، الذي املتحــدة األمريكي
ــى  ــوط ع ــة ضغ ــرورة مامرس ــووي، ب ــاق الن إىل االتف
ــوىل إدارة  ــد ت ــا بع ــة م ــال مرحل ــة خ ــنطن، خاص واش
ــل  ــن أج ــر 2017، م ــا يف 20 يناي ــب مهامه ــد ترام دونال
دفعهــا، عــى األقــل، إىل عــدم اســتخدام قــرار التمديــد 
األخــر الــذي أصــدره الكونجــرس وتحــول إىل قانــون 
رغــم عــدم إقــراره مــن جانــب أوبامــا، مــن أجــل فــرض 
عقوبــات جديــدة عــى إيــران قــد تعرقــل مواصلــة 

ــووي. ــاق الن ــل باالتف العم

االتفــاق  يف  بتعهداتهــا  إيــران  التــزام  تأكيــد   -٢
النــووي، وذلــك خــال زيــارة املديــر العــام للوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة يوكيــا أمانــو إىل طهــران يف 18 
ديســمرب 2016. إذ كان الفتًــا أن أمانــو أبــدى »رضــاه 
حيــال تنفيــذ االتفــاق النــووي«. ورغم أن الهــدف املعلن 
لزيــارة أمانــو إىل طهــران متثــل يف إجــراء مباحثــات مــع 
إيــران حــول بعــض اإلجــراءات الخاصــة بتنفيــذ االتفــاق 
ــرى  ــا أخ ــة أهدافً ــي أن مث ــك ال ينف ــووي، إال أن ذل الن
ســعى املديــر العــام للوكالــة الدوليــة إىل تحقيقهــا مــن 
ــدة  ــص ح ــا بتقلي ــق أهمه ــارة، ويتعل ــك الزي ــال تل خ
التوتــر التــي تصاعــدت بــني إيــران والوكالــة خــال 
الفــرتة األخــرة، بســبب االنتقــادات التــي وجهتهــا األوىل 
إىل األخــرة، بـ«خضوعهــا لضغــوط سياســية«، يف إشــارة 
ــًدا، خاصــة بعــد  ــة تحدي ــات املتحــدة األمريكي إىل الوالي
ــرب 2016،  ــا صــدر يف نوفم ــر له ــة، يف تقري ــارة الوكال إش
إىل أن إيــران تجــاوزت الكميــة املســموح لهــا باالحتفــاظ 
بهــا مــن امليــاه الثقيلــة والتــي تقــدر بـــ130 طًنــا بنحــو 
ــه  ــدة إىل توجي ــع اتجاهــات عدي ــو، بشــكل دف 100 كيل
ــى  ــاق، ع ــا يف االتف ــاك تعهداته ــران بانته ــات إلي اتهام
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ــارب  ــرت تج ــا أج ــك عندم ــل ذل ــدث قب ــا ح ــرار م غ
ــتية.  ــخ باليس ــاق صواري إلط

ــة  ــربت أن مبالغ ــران اعت ــإن إي ــرى، ف ــارة أخ وبعب
الوكالــة يف تقديــر هــذا التجــاوز هدفــت إىل منــح 
فرصــة لاتجاهــات التــي تبــدي شــكوكًا واضحــة يف 
ــة  ــدم إمكاني ــى ع ــد ع ــن أجــل التأكي ــران، م ــا إي نواي

التعويــل عــى انخراطهــا يف التزامــات دوليــة.

تطويــر  إىل  بالعــودة  جديــد  مــن  التهديــد   -٣
الربنامــج النــووي، وهــو مــا يبــدو جليًــا يف تأكيــد رئيــس 
منظمــة الطاقــة الذريــة اإليرانيــة عــى أكــرب صالحــي، 
ــدم  ــم به ــران مل تق يف 17 ديســمرب 2016، عــى أن »إي
الجســور خلفهــا«، يف إشــارة لهــا مغزاهــا ومفادهــا أن 
ــا  ــد إىل مســتويات م ــران ميكــن أن تعــود مــن جدي إي
ــووي، ســواء عــى مســتوى  ــاق الن ــل الوصــول لاتف قب
رفــع نســبة التخصيــب، أو عــى مســتوى زيــادة عــدد 

ــزي، أو غرهــا. ــزة الطــرد املرك أجه

ــدود  ــول إن ح ــن الق ــا ميك ــك، رمب ــوء ذل ــى ض وع
التصعيــد املحتمــل بــني إيــران والواليــات املتحــدة 
األمريكيــة خــال املرحلــة القادمــة، بعــد إقــرار قانــون 
متديــد العقوبــات، ســوف تعتمــد يف املقــام األول عــى 
اإلجــراءات التــي ســوف تتخذهــا إدارة دونالــد ترامــب 
ــا إىل اســتخدام  ــة اتجاهه ــدى إمكاني ــران، وم ــاه إي تج
ــى  ــدة ع ــوط جدي ــة ضغ ــات يف مامرس ــذه العقوب ه

ــران. إي

 All Rights Reserved Future for Advanced
Research and Studies (FARAS) © 2016

عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

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 خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   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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