
ــات املتحــدة  ــران والوالي ــن إي ــر ب ــدت حــدة التوت تصاع
األمريكيــة خــال الفــرة األخــرة، خاصــة بعد قــرار الكونجرس 
األمريــي بتمديــد العقوبــات املفروضــة عليهــا ملــدة عــرة 
أعــوام أخــرى. إذ بــدأت إيــران يف توجيــه تهديــدات ضمنيــة 
ــة،  ــة مقابل ــوات تصعيدي ــي خط ــا إىل تبن ــة اتجاهه بإمكاني
ــادة  ــة بإع ــزم الحكوم ــد يُل ــون جدي ــرار قان ــرار إق ــى غ ع
تطويــر الربنامــج النــووي حتــى يصل إىل املســتويات الســابقة 
التــي كان عليهــا قبــل الوصــول لاتفــاق النــووي بــن إيــران 
ومجموعــة »5+1« يف 14 يوليــو 2015، ورمبــا تعليــق االتفــاق 
النــووي برمتــه حســب ترصيحــات وزيــر الخارجيــة محمــد 

جــواد ظريــف.

وعــى الرغــم مــن هــذا التصعيــد التدريجي بن واشــنطن 
ــأوراق  ــح ب ــك رمبــا يدخــل يف إطــار التلوي ــإن ذل وطهــران، ف
ضغــط متبادلــة، مــن أجــل تجنــب االضطــرار فعليًّــا التخــاذ 
خطــوات إجرائيــة يف هــذا الســياق، يف ظــل ســعي الطرفن إىل 
تجنــب تحمل املســئولية الدولية عن إفشــال االتفــاق النووي، 
ــة -دون شــك- عــى  ــات وخيم ــرض تداعي ــي ســوف تف والت
ــا، ُيكــن  ــك. ومــن هن ــذي تســبب يف حــدوث ذل الطــرف ال
القــول إن تلــك الخطــوات التصعيديــة هي محاوالت ملامرســة 
ضغــوط متبادلــة قبــل أن تتــوىل إدارة الرئيــس األمريــي 

املنتخــب دونالــد ترامــب مهامهــا يف 20 ينايــر 2017.

مغزى التوقيت:
تطــرح موافقــة كلٍّ مــن مجلس النــواب ومجلس الشــيوخ 
بأغلبيــة مطلقــة عــى متديــد العقوبــات املفروضة عــى إيران 
ملــدة عــرة أعــوام أخــرى، داللتــن رئيســيتن: تتمثــل األوىل، 
ــا داخــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة  يف أن مثــة اتجاًهــا عامًّ
بــات يدعــو إىل رضورة إجــراء تغيــرات رئيســية يف السياســة 
األمريكيــة تجــاه إيــران، عــى اعتبــار أن السياســة التــي تبنتها 
إدارة الرئيــس بــاراك أوبامــا مل تحقــق أهدافهــا، بــل أنتجــت، 
يف بعــض األحيــان، تداعيــات عكســية، عــى غــرار فشــلها يف 
ــووي لدعــم نفوذهــا  ــاق الن ــران مــن اســتثامر االتف ــع إي من
وحضورهــا يف املنطقــة، من خــال مواصلة تقديم مســاعدات 
للميليشــيات املســلحة، عــى املســتوين املــايل والعســكري، 
وعــدم اتخــاذ إجــراءات رادعة تقنعهــا بعدم جــدوى االلتفاف 
عــى االتفــاق النــووي أو البحــث عــن ثغــرات قانونيــة فيــه، 
ــارب  ــراء تج ــى إج ــران ع ــرص إي ــا يف ح ــدا جليًّ ــا ب ــو م وه
متعــددة إلطــاق صواريخ باليســتية، بحجة أنهــا غر مصممة 
لحمــل أســلحة نوويــة، إىل جانــب تعمــد قواتهــا العســكرية 
تبنــي سياســة اســتفزازية يف التعامــل مــع القطــع العســكرية 
ــرة  ــاز ع ــرار احتج ــى غ ــج، ع ــة الخلي ــة يف منطق األمريكي
بحــارة أمريكيــن بعد دخــول زورقيهــام إىل مياههــا اإلقليمية، 
وبــث فيديــو يظهرهــم وهــم راكعــن وأيديهم فوق رءوســهم، 

يف ينايــر 2016.

POLICY BRIEF أبوظبي، العدد 135، ديسمبر  2016موجز سياسات

ضغوط متبادلة:
تداعيات تمديد العقوبات األمريكية على إيران
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وهنــا، كان الفتـًـا أن قانــون العقوبــات حظي بتأييد واســع 
مــن جانــب أعضــاء مجلس النــواب ومجلــس الشــيوخ، وذلك 
رغــم املســاعي التــي بذلهــا وزيــر الخارجيــة األمريــي جــون 
كــري إلقنــاع األعضــاء الديقراطيــن بعــدم التصويــت لصالح 
متديــد العقوبــات، باعتبــار أنه يكــن أن يُضعف مــن االتفاق 

النووي.

ــم  ــعى إىل دع ــرس يس ــة، إىل أن الكونج ــرصف الثاني وتن
موقــع اإلدارة الجديــدة برئاســة دونالــد ترامــب قبــل تســلم 
مهامهــا يف ينايــر املقبــل، مــن أجــل متكينهــا مــن رفع ســقف 
ــن  ــٍد م ــة مزي ــران، أو مامرس ــى إي ــة ع ــات املفروض العقوب
الضغــوط عليهــا إلرغامهــا عــى عــدم االلتفــاف عــى االتفاق 
النــووي، والتوقــف عن اســتفزاز القوات األمريكيــة يف الخليج.

ومــن هنــا، فــإن االتجــاه املؤيِّــد لتمديــد العقوبــات يــرى 
أن ذلــك ُيثــل الخيــار األفضــل للتعامــل مــع إيــران؛ ألن اتخاذ 
خطــوة عكســية يف هــذا الســياق، عــى غــرار عــدم تجديــد 
العمــل بهــذا القانــون مثــا حســب مــا كانــت تســعى إليــه 
ــة«  ــالة خاطئ ــن أن يوجــه »رس ــن املمك ــا، كان م إدارة أوبام
ــع  ــة اســتغالها يف رف ــران ستســعى دون شــك إىل محاول إلي
مســتوى دعمهــا للتنظيــامت اإلرهابيــة، واإلمعان يف اســتفزاز 
القطــع العســكرية األمريكيــة، ومواصلــة التدخــل يف األزمات 
اإلقليميــة املختلفــة بشــكل يــؤدي إىل تصعيــد حدتهــا 

واســتمرارها دون تســوية.

خطوات مضادة:
ويف ضــوء ذلك، ُيكن تفســر أســباب مســارعة طهــران إىل 
الــرد بقــوة عــى اإلجــراءات الجديــدة التي اتخذتها واشــنطن. 
ففضــا عــن تأكيــد املرشــد األعــى للجمهورية عــي خامنئي، 
ــاكًا  ــل انته ــدة متث ــات الجدي يف 23 نوفمــرب 2016، أن العقوب
ــة  ــراين يف حال ــي إي ــن رد انتقام ــووي، محــذرًا م ــاق الن لاتف
ــة  ــراين يف مناقش ــورى اإلي ــس الش ــدأ مجل ــد ب ــد، فق التمدي
ــد يف  ــن جدي ــاإلرساع م ــة ب ــزم الحكوم ــون يُل ــروع قان م
األنشــطة النوويــة، مبــا يعنــي العودة إىل املســتويات الســابقة 
للربنامــج النــووي اإليــراين، ســواء عــى صعيــد مواصلــة 
عمليــات التخصيــب حتــى مســتوى %20، أو عــى مســتوى 
اســتخدام عــدد أكــرب وأكــر تطــورًا من أجهــزة الطــرد املركزي. 
ــون آخــر بحظــر اســتراد املنتجــات  إىل جانــب مــروع قان
ــي  ــرة الت ــوات األخ ــى الخط ــة، ردًّا ع ــتهاكية األمريكي االس

اتخذتهــا واشــنطن.

كــام أشــار وزيــر الخارجيــة جــواد ظريــف، يف 4 ديســمرب 
2016، إىل أن إيــران ســتكون مضطــرة إىل تعليــق تنفيــذ بنود 
االتفــاق النــووي يف حــال مــددت الواليــات املتحــدة الحظــر 
املفــروض عليهــا. وعقــدت لجنــة اإلرشاف عــى االتفــاق 
النــووي برئاســة الرئيــس حســن روحــاين اجتامًعــا، يف 7 مــن 
الشــهر ذاتــه، ملناقشــة اإلجــراءات التي ســوف تتخذهــا إيران 
ــراءات  ــارة إىل اإلج ــووي، يف إش ــاق الن ــاك االتف ــة انته يف حال

األمريكيــة األخــرة.

ومــن دون شــك، فــإن هــذه التهديــدات ال تنفصــل عــن 
ــكرين  ــئولن العس ــض املس ــا بع ــي أدىل به ــات الت الترصيح
اإليرانيــن يف الفــرة األخــرة، عــى غــرار مســئول البحــث عــن 
املفقوديــن يف األركان للقــوات املســلحة العميــد باقــر زاده، 
الــذي قــال، يف 1 ديســمرب 2016، إن إيــران تبســط ســيطرتها 
عــى مضيــق هرمــز والخليــج العــريب، وقبلــه اللــواء محمــد 
باقــري الــذي أملــح، يف 26 نوفمــرب 2016، إىل إمكانيــة إنشــاء 

قواعــد بحريــة يف اليمــن وســوريا.

هــذه الترصيحــات يف مجملهــا تســعى مــن خالهــا إيران 
إىل فــرض ضغــوط مقابلــة عــى اإلدارة األمريكيــة الجديــدة 
مــن أجــل إقناعهــا بعدم الســعي إىل إجــراء تغير يف السياســة 
األمريكيــة تجاههــا، ال ســيام فيــام يتعلــق باالتفــاق النــووي، 
بشــكل يكــن أن يوجــه مســارات التفاعــات بــن الطرفــن 
إىل خيــارات ال تبــدو مفضلــة بالنســبة لطهــران، عــى غــرار 
عــدم اســتكامل العمــل باالتفــاق النــووي، وهــو الخيــار الذي 
يكــن أن يفــرض تداعيــات ســلبية عديــدة عى أمــن ومصالح 
األخــرة، خاصــًة أنــه ســوف يــؤدي إىل إعــادة فــرض عقوبــات 
دوليــة جديــدة عليهــا، ويزيــد من احتــامالت تعرضهــا لرضبة 
ــووي  ــا الن ــر برنامجه ــن تطوي ــا م ــة ملنعه عســكرية أمريكي

لدرجــة غــر مســبوقة.

تباينات محتملة:
لكــن ذلــك يف مجملــه ال ينفــي أن إيــران مــا زالــت تعــول 
ــا ال يبــدو هيًنــا بــن الترصيحــات التــي  عــى أن هنــاك فارقً
أدىل بهــا ترامــب يف الفــرة املاضية، عــى غرار اعتبــاره االتفاق 
النــووي »كارثيًّا« و«أســوأ صفقــة يف التاريخ«، وبــن اإلجراءات 
التــي يكــن أن يتخذها عندما يتوىل منصبــه. إذ إن ترامب لن 
يتلــك، يف رؤيــة طهــران، خيــارات متعــددة يف حالــة اتجاهــه 
نحــو عرقلــة مواصلــة العمــل باالتفــاق النــووي، يف ظــل عدم 
قدرتــه عمليًّــا عــى إلغائــه، بعــد أن حظــي بتوافــق دويل بارز 
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مــن جانــب القــوى املعنية بتســوية األزمــة النوويــة اإليرانية، 
عــى غــرار بعــض الــدول األوروبيــة، مثــل فرنســا وبريطانيــا 
ــدول  ــا، فضــا عــن كل مــن روســيا والصــن، وهــي ال وأملاني
ــودًا  ــت جه ــران، وبذل ــع إي ــات م ــاركت يف املفاوض ــي ش الت
حثيثــًة مــن أجــل إنجاحهــا، وســعت بعــد ذلــك إىل اســتثامر 
ذلــك يف رفــع مســتوى تعاونهــا االقتصــادي والعســكري مــع 
إيــران، وبعــد أن اكتســب دعــاًم مــن جانــب مجلــس األمــن 
ــن  ــد م ــبوع واح ــد أس ــم 2231 بع ــرار رق ــدر الق ــذي أص ال

الوصــول إليــه.

ومــن هنــا، ُيكــن القــول إن كا مــن طهــران وواشــنطن 
بدأتــا االســتعداد مبكــرًا لخيــارات تصعيديــة محتملــة خــال 
ــرات  ــرض تأث ــوف يف ــكل س ــة، بش ــة املقبل ــوام األربع األع
ــات  ــدود التفاع ــر، ح ــد كب ــاوز، إىل ح ــوف تتج ــارشة س مب
الثنائيــة بــن الطرفــن لتمتــد إىل الســاحة اإلقليميــة بصفــة 
ــا  ــي تتســم به ــط الت ــة التشــابك والراب ــة، يف ظــل حال عام
امللفــات اإلقليميــة املختلفــة، التــي تحظــى باهتــامم مشــرك 

مــن الجانبــن.
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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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