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ــذرة  ــل ح ــدت ردود فع ــامل أب ــم دول الع ــم أن معظ رغ
تجــاه فــوز املرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب باالنتخابــات 
الرئاســية األمريكيــة، حيــث فضلــت الرتيــث إىل حــن تبلــور 
مالمــح السياســة الخارجيــة التــي ســوف تتبناهــا اإلدارة 
ــه  ــت توجي ــك، إذ فضل ــزم بذل ــران مل تلت ــدة، إال أن إي الجدي
رســائل عاجلــة إىل اإلدارة الجمهوريــة الجديــدة قبــل توليهــا 

ــر 2017. ــلطة يف يناي ــد الس مقالي

لكــن الالفــت يف هــذا الســياق، هــو أن حكومــة الرئيــس 
ــن  ــت هــذه املهمــة، ســواء م ــن تول حســن روحــاين هــي م
ــب  ــه عق ــاين نفس ــا روح ــي أدىل به ــات الت ــالل الترصيح خ
إعــالن فــوز ترامــب والتــي قــال فيهــا إنــه »ال ميكــن لرتامــب 
ــارشة  ــر املب ــدات غ ــر التهدي ــووي«، أو ع ــاق الن ــاء االتف إلغ
التــي وجههــا وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف يف حالــة 
مــا إذا مل تلتــزم اإلدارة األمريكيــة الجديــدة باالتفــاق النــووي، 

ــارات أخــرى«. ــران لديهــا خي بإشــارته إىل أن »إي

ومــع أن ترصيحــات ترامــب إزاء االتفــاق النووي اتســمت 
بالتناقــض، حيــث أشــار إىل أنــه ســوف يعمــل عــى تفكيكــه 
ــد  ــوًدا أش ــن قي ــاق يتضم ــى اتف ــد ع ــن جدي ــاوض م والتف
عــى إيــران، إال أنــه عــاد وأكــد أنــه لــن يلغــي االتفــاق وإمنــا 
ــلحة  ــالك أس ــة امت ــن فرص ــران م ــع إي ــكل مين ــراقبه بش س
نوويــة، إال أن ذلــك مل مينــع إيــران مــن محاولــة اســتباق 
ــح  ــالل توضي ــن خ ــدة، م ــة الجدي ــكيل اإلدارة الجمهوري تش
بعــض مالمــح التداعيــات التــي ميكــن أن يفرضهــا أي تراجــع 
أمريــي محتمــل عــن االلتــزام باالتفــاق النــووي، يف محاولــة 

إلقنــاع اإلدارة الجديــدة بالعــدول عــن تلــك التهديــدات، 
ــذ االتفــاق. ــة تنفي والعمــل عــى مواصل

اعتبارات عديدة:
ــك الرســائل  ــه تل ــران بتوجي ــام إي ــإن اهت ــع، ف ويف الواق
العاجلــة يعــود إىل اعتبــارات عديــدة: يتمثــل أولهــا، يف 
ــاق  ــاين باالتف ــة روح ــه حكوم ــذي تبدي ــاص ال ــام الخ االهت
ــذي  ــد« ال ــاز الوحي ــل »اإلنج ــا ميث ــه رمب ــار أن ــووي، باعتب الن
حققتــه خــالل فرتتهــا الرئاســية األوىل وتعــول عليــه يف تــويل 
ــرى يف  ــوف تُج ــي س ــات الت ــة يف االنتخاب ــية ثاني ــرتة رئاس ف

مايــو 2017.

وهنــا، فــإن تلــك الحكومــة تــرى أن االســتمرار يف تنفيــذ 
ــول  ــت تح ــا زال ــي م ــدة الت ــات العدي ــم العقب ــاق رغ االتف
دون حصــول إيــران عــى مزايــا رفــع العقوبــات الدوليــة 
املفروضــة عليهــا، ميثــل محــوًرا رئيســيًّا ميكــن االســتناد إليــه 
ــه الرئاســية، وهــو  ــد واليت ــز فــرص روحــاين يف تجدي يف تعزي
احتــال بــات يواجــه تهديــدات ال تبــدو هينــة يف حالــة مــا 
إذا ترجمــت ترصيحــات دونالــد ترامــب التــي أدىل بهــا خــالل 
ــث ســبق أن  ــة، حي ــة إىل إجــراءات تنفيذي ــة االنتخابي الحمل
ــه،  ــؤدي، يف رؤيت ــا« وســوف ي ــووي »كارثيًّ ــر االتفــاق الن اعت
ــون  ــق الجمهوري ــات يتف ــة«، وهــي توجه ــة نووي إىل »محرق

ــا بشــكل عــام. ــن ســيطروا عــى الكونجــرس معه الذي

ــات ترامــب، ورمبــا بعــض  ــا، إىل أن توجه وينــرصف ثانيه
الشــخصيات املرشــحة لتــويل مناصــب رئيســية يف إدارتــه 
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ــط،  ــووي فق ــاق الن ــران ال تنحــرص يف االتف ــدة، إزاء إي الجدي
وإمنــا متتــد أيًضــا إىل الــدور اإلقليمــي الــذي تقــوم بــه 
إيــران، وهــو مــا ميثــل محــوًرا رئيســيًّا للخــالف بــن ترامــب 
وفريقــه مــن جهــة وإدارة أوبامــا مــن جهــة أخــرى، يف ظــل 
حــرص األخــرة عــى التغــايض عــن الــدور اإلقليمــي اإليــراين، 
والتدخــالت اإليرانيــة املســتمرة يف الشــئون الداخليــة لــدول 
املنطقــة، لصالــح منــح األولويــة لتنفيــذ إيــران لالتفــاق 
ــة  ــدوره، يف رؤي ــل ب ــاق ميث ــذا االتف ــار أن ه ــووي، باعتب الن
ــى  ــا ع ــي حققته ــة الت ــازات القليل ــد اإلنج ــك اإلدارة، أح تل
الســاحة الخارجيــة، بعــد إخفاقاتهــا املتواليــة يف التعامــل 
مــع األزمــات املختلفــة، مثــل األزمــات األوكرانيــة والكوريــة 
الشــالية والســورية، إىل جانــب عمليــة الســالم الفلســطينية-
اإلرسائيليــة التــي مل تشــهد أي تطــور بــارز يف األعــوام األخــرة.

حسابات خاصة:
لكــن ذلــك ال ينفــي -يف الوقــت ذاتــه- أن االهتــام 
املتوقــع مــن جانــب إدارة ترامــب بالــدور اإلقليمــي اإليــراين، 
ال يعنــي أنهــا ســوف تدخــل يف رصاعــات مفتوحــة مــع إيــران 
حــول امللفــات اإلقليميــة، بــل يعنــي أنهــا رمبــا تنتهــج سياســة 
أكــر تشــدًدا يف تعاملهــا مــع بعــض امللفــات التــي متثــل إيران 
قاســًا مشــرتكًا فيهــا، عــى غــرار الحــرب ضــد اإلرهــاب، يف 

ظــل اتهامهــا إليــران بأنهــا أكــر داعــم لإلرهــاب يف العــامل.

ومبعنــى آخــر، فــإن اإلدارة الجديــدة رمبــا لــن تدخــل يف 
ــي  ــة الت ــات اإلقليمي ــران إال يف نطــاق امللف ــع إي ــات م رصاع
تحظــى بأولويــة لديهــا، والتــي تــرى أنهــا تؤثــر عــى مصالــح 
واشــنطن وأمنهــا القومــي، ومــن هنــا ميكــن تفســر حرصهــا 

عــى الربــط بــن دور إيــران اإلقليمــي ودعمهــا لإلرهــاب.

وهنــا فــإن هــذا املســار املحتمــل تحديــًدا يكتســب زخــًا 
ــع  ــى رف ــب ع ــرص ترام ــار ح ــع يف االعتب ــع الوض ــا م خاصًّ
شــعار »الواليــات املتحــدة أوال« وعــى توجيــه رســائل لحلفــاء 
واشــنطن يف املنطقــة، بــأن االلتزامــات األمنيــة األمريكيــة 
تجاههــم رمبــا تشــهد تغيــرات ال تبــدو هينــة، وهــي رســائل 
ــا. يبــدو أن الدوائــر السياســية يف إيــران توليهــا اهتاًمــا خاصًّ

توازنات داخلية:
ــد  ــأن اســتمرار ترامــب وفريقــه الجدي ــا، ب ــق ثالثه ويتعل
يف تبنــي سياســة متشــددة تجــاه إيــران، ســواء فيــا يتعلــق 
ــك  ــل تل ــران لإلرهــاب، وتحوي ــم إي ــووي أو دع ــاق الن باالتف

الترصيحــات إىل خطــوات إجرائيــة، ســوف ميثــل فرصــة لتيــار 
املحافظــن األصوليــن املتشــددين مــن أجــل مارســة ضغــوط 
قويــة عــى حكومــة روحــاين خــالل الشــهور الســتة القادمــة، 

وحتــى إجــراء االنتخابــات الرئاســية يف مايــو 2017.

ــز فــرص أحــد مرشــحيهم  ــؤدي إىل تعزي ــه رمبــا ي كــا أن
يف منافســة روحــاين عــى املنصــب، خاصــة يف ظــل »التــوازي 
الضمنــي« بــن التوازنــات الداخليــة األمريكيــة ونظرتهــا 
نفســه  روحــاين  فــوز  يف  جليــة  بــدت  والتــي  اإليرانيــة، 
باالنتخابــات الرئاســية عــام 2013، والــذي كان، يف قســم منــه، 
أحــد انعكاســات السياســة املرنــة التــي تبنتهــا إدارة الرئيــس 
األمريــي بــاراك أوبامــا تجــاه إيــران خــالل األعــوام الثانيــة 

األخــرة.

تهديدات ضمنية:
ويف ضــوء ذلــك، فضلــت حكومــة روحــاين التحــرك رسيًعــا 
مــن أجــل اســتباق أيــة تداعيــات ســلبية محتملة قــد يفرضها 
فــوز دونالــد ترامــب باالنتخابــات الرئاســية األمريكيــة. وقــد 
اعتمــدت -يف هــذا الســياق- عــى ثالثــة متغــرات رئيســية: 
ــة  ــة ممثل ــة دولي ــى برشعي ــووي يحظ ــاق الن األول، أن االتف
يف مجلــس األمــن الــذي أصــدر القــرار رقــم 2231 بعــد 
ــه مل  ــي أن الوصــول لالتفــاق بحــوايل أســبوع فقــط، مبــا يعن
ــا بــن إيــران والواليــات املتحــدة  يكــن محــور تفــاوض ثنائيًّ
األمريكيــة فحســب، بــل بــن إيــران ودول مجموعــة »1+5« 

بشــكل عــام.

ــد ترامــب  ــد أن تهدي ــران تســعى إىل تأكي ــإن إي ــا، ف وهن
بـ«إلغــاء« االتفــاق ال يتوافــق مــع املعطيــات املوجــودة عــى 
األرض، والتــي تشــر إىل أنــه يحظــى بدعــم دويل واســع مــن 
جانــب الــدول األوروبيــة وبعــض القــوى الدوليــة عــى غــرار 

روســيا والصــن.

والثــاين، أن إيــران ميكــن أن تتجــه مــرة أخــرى إىل إعــادة 
ــاق  ــل االتف ــا إذا فش ــة م ــووي، يف حال ــا الن ــيط برنامجه تنش
ــة محمــد جــواد  ــر الخارجي ــدو أن وزي ــا يب ــووي، وهــو م الن
ظريــف كان يشــر إليــه بتأكيــده عــى أن إيــران لديهــا 
خيــارات أخــرى يف حالــة حــدوث ذلــك، بشــكل يفرس أســباب 
حــرص إيــران منــذ بدايــة املفاوضــات عــى عــدم االســتغناء 
عــن املكونــات الرئيســية لرنامجهــا النــووي، عــى غــرار 
ــب  ــات تخصي ــة عملي ــزي، وعــى مواصل ــزة الطــرد املرك أجه
، اســتعداًدا لهــذا  اليوراينــوم حتــى لــو كانــت مبســتوى متــدنٍّ
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املســار املحتمــل، يف ظــل الشــكوك املســتمرة التــي أبدتهــا 
ــا  ــة يف املرشــد عــي خامنئــي يف النواي ــا ممثل ــادة العلي القي

ــران. ــة تجــاه إي األمريكي

ــة  ــوط أمريكي ــتجيب لضغ ــن تس ــران ل ــث، أن إي والثال
محتملــة، يف عهــد ترامــب، مــن أجــل إعــادة التفــاوض 
حــول اتفــاق نــووي جديــد، باعتبــار أنهــا توصلــت إىل 
ــن أن  ــايل، وال ميك ــاق الح ــة يف االتف ــج املمكن ــل النتائ أفض
ــا  ــن مزاي ــد يتضم ــاق جدي ــول إىل اتف ــى الوص ــن ع تراه
أكــر، وهــو مــا يعكســه تأكيــد ظريــف عــى أنــه غــر مهتــم 
ــد  ــة األمريــي الجدي ــر الخارجي بتأســيس عالقــات مــع وزي
يف إدارة ترامــب، عــى غــرار تلــك التــي أسســها مــع وزيــر 
الخارجيــة الحــايل جــون كــري، باعتبــار أنــه مل تعــد هنــاك 
ــواء  ــنطن، س ــع واش ــدة م ــات جدي ــراء مفاوض ــة إلج حاج
ــر  ــات أخــرى غ ــة ملف ــووي أو حــول أي ــاق الن حــول االتف

ــة. نووي

ــة  ــعت حكوم ــي س ــة الت ــائل العاجل ــذه الرس ــن ه لك
ــة  ــن سياس ــر ع ــب ال تع ــا إلدارة ترام ــاين إىل توجيهه روح
ــويل  ــع ت ــور إال م ــن تتبل ــا ل ــي رمب ــتقرة، والت ــة مس إيراني
اإلدارة الجديــدة مقاليــد الســلطة، واتضــاح معــامل السياســة 
ــي ســوف تتبناهــا، واســترشاف مــا ميكــن أن  ــة الت الخارجي
تفرضــه مــن تداعيــات، ســواء عــى التفاعــالت بــن طهــران 
وواشــنطن حــول ملفــات نوويــة وغــر نوويــة، أو عــى 
توازنــات القــوى الداخليــة يف إيــران خــالل املرحلــة املقبلــة، 
خاصــة مــع إشــارة اتجاهــات عديــدة داخــل إيــران إىل 
وجــود ملفــات رمبــا تحظــى بتوافــق مــع اإلدارة الجديــدة، 

ــة الســورية. ــرار الحــرب ضــد »داعــش« واألزم عــى غ
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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، فيــا 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 الــرشق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرشق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   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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