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افتتاحية العدد

تعلن إيران دائاًم أهنا ال هتمها نتائج انتخابات الرئاسة األمريكية وال تعنيها هوية أو توجهات من يصل إىل البيت األبيض. 
فالكل، وفقًا لتلك الرؤية، سواء، وال فرق بالنسبة هلا بني رئيس مجهوري وآخر ديمقراطي.

 لكنها يف اللحظة احلالية ال تستطيع مغالبة التطلع والرتقب ملن سريأس اإلدارة األمريكية القادمة: هل هو الرئيس احلايل 
دونالد ترامب، الذي وضع العالقات معها حمورًا رئيسيًا يف محلته االنتخابية، لدرجة ترجيحه إمكانية التوصل إىل اتفاق جديد 
معها بعد فوزه باالنتخابات بشهر واحد، أم نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي كان له دور رئييس يف الوصول لالتفاق 

النووي احلايل الذي توصلت إليه إيران مع جمموعة “5+1”، بام فيها الواليات املتحدة األمريكية، يف 14 يوليو 2015.
نتيجة االنتخابات سيكون هلا تأثري مبارش عىل مستقبل العالقات مع طهران ومصري االتفاق  مبعث هذا الرتقب هو أن 
النووي يف حد ذاته. هنا، ال يمكن القول إن جو بايدن سوف يقوم بإجراء تغيري جذري يف مسار العالقات احلايل، الذي وصل 
إىل حد املواجهة املبارشة، ولو حمدودة، ألول مرة منذ عقود عديدة. لكن يمكن القول إنه سوف يتبنى سياسة أكثر مرونة قد 

تفرض حالة من التهدئة التي ربام تساعد يف تقليص حدة التوتر واستمرار العمل باالتفاق النووي.
بعبارة أخرى، فإن إيران تعترب أن نجاح الرئيس ترامب يف جتديد فوزه بوالية رئاسية ثانية يعني أمرين بالنسبة هلا: األول، 
ترامب مل  إدارة  تتبناها  التي  القصوى  العقوبات  تزايد احتامالت احلرب معها، ولذلك أسباب عديدة، منها أن سياسة  هو 
تنجح حتى اآلن يف إثناءها عن مواصلة سياستها التصعيدية يف الربنامج النووي والدور اإلقليمي، وإن كان األخري قد شهد 
حالة من االرتباك منذ العملية العسكرية التي شنتها واشنطن، يف 3 يناير املايض، وأسفرت عن مقتل املسئول األول عن إدارة 
العمليات اخلارجية قائد فيلق القدس السابق قاسم سليامين برفقة نائب أمني العام ميليشيا احلشد الشعبي أبو مهدي املهندس.
ومنها أيضًا أن إيران قد تعيد تشغيل عجلة التطوير يف برناجمها النووي لدرجة يمكن أن تعيده إىل سابق عهده عندما وصل 

مستوى عمليات التخصيب إىل 20%، باستخدام نحو 20 ألف جهاز طرد مركزي من طرازات خمتلفة. 
قد تكون  أعقبته،  التي  املبارشة مع واشنطن  املواجهة  أن  السياق، حيث  مبارش يف هذا  تأثري  وقد يكون الغتيال سليامين 
أقنعت النظام يف طهران بأنه ال سبيل أمام دفع واشنطن الستبعاد اخليار العسكري سوى امتالك القدرة عىل إنتاج القنبلة 
النووية، وهو ما لن تسمح به واشنطن وال تل أبيب، وبدا ذلك جليًا يف حماوالت التعطيل املستمرة التي جتري عىل قدم وساق 
تعرض  والذي  التخصيب،  األبرز يف عمليات  املنشأة  ناتانز، وهو  مفاعل  الرئيسية، عىل غرار  النووية  املنشآت  وتستهدف 

النفجار يف 2 يوليو املايض.

هل حتلم إيران بعودة أوباما؟



العدد  ٢١٢  نوفمرب/ديسمرب  ٢٠١٩ 

7

إىل مستوى غري  قد تصل  التي  العقوبات،  ترامب معناه مواصلة  أن جتديد والية  إذ  النووي.  االتفاق  اهنيار  والثاين، هو 
مسبوق يف حالة نجاح واشنطن يف تفعيل آلية “سناب باك” أى عودة العقوبات الدولية بصفة تلقائية، رغم املعارضة الواضحة 

التي تتبناها ليس فقط روسيا والصني وإنام حتى حلفاء واشنطن من الدول األوروبية، السيام بريطانيا وفرنسا وأملانيا.
وهنا، فإن هذا االهنيار قد يكون أشبه بـام أسامه مؤسس اجلمهورية اإلسالمية روح اهلل اخلميني بـ”جترع كأس السم” عندما 
وافق عىل قرار وقف إطالق النار مع العراق عام 1987. فهذا االهنيار سيحدث يف حالة ما إذا أقدمت طهران، مضطرة، 
عىل اخلروج من االتفاق، ردًا عىل العقوبات التي تفرضها الواليات املتحدة األمريكية والتي أدت، يف رؤيتها، إىل إفراغه من 

مضمونه. 
هذا اخلروج قد ال يكون اخليار األمثل بالنسبة إليران، وإنام خيار متليه ضغوط داخلية يف األساس، باعتبار أنه مل يعد هناك 
جمال للحديث عن الطموحات “الوردية” التي سبق أن روجت هلا حكومة الرئيس حسن روحاين عندما توصلت، بعد ضوء 

أخرض من جانب املرشد األعىل للجمهورية عيل خامنئي، لالتفاق النووي.
األجنبية  االستثامرات  استقطاب  من  ويمكنها  العاملية  املنظومة  إيران يف  إدماج  أمام  الباب  يفتح  االتفاق  أن  اعتربت  إذ   
ويساعدها يف احلديث مبارشة مع خصمها اللدود أو ما تسميه “الشيطان األكرب” عالنية بعد أن كان هذا احلديث دائاًم طى 

الكتامن أو وراء الكواليس.
لذا، فإن إيران تطمح، دون أن تعلن ذلك مبارشة، يف فوز بايدن. فهذا االحتامل يف حالة حدوثه سوف جينبها، يف الغالب، 

التطورين السابقني، سواء االنخراط يف حرب مبارشة دائاًم ما تسعى إىل جتنبها، أو وقف العمل باالتفاق النووي. 
مع ذلك، فإن طهران تدرك أن املسألة ليست هبذه البساطة. فليس معنى فوز بايدن عودهتا إىل “جنة” أوباما مرة أخرى. 
فاملرشح الديمقراطي احلايل قد ال يستطيع جتاوز عقبات عديدة يف سبيل تغيري السياسة األمريكية جتاهها، فضاًل عن أن لديه 
بدوره حتفظات عديدة عىل سياستها، سواء فيام يتعلق باالتفاق النووي أو الدور اإلقليمي، وفوق ذلك سوف تبقى إرسائيل 
متغريًا أساسيًا يف حتديد املسار الذي يمكن أن تصل إليه العالقات بني طهران واإلدارة القادمة، سواء كان ترامب أو بايدن 

هو الرئيس القادم.
واليته  جتديد  ترامب يف  نجاح  أن  أساس  هلا، عىل  بالنسبة  املطروحة  اخليارات  أفضل  يبقى  بايدن سوف  فوز  فإن  وهنا، 

الرئاسية معناه أن أمامها أربعة أعوام أخرى من الضغوط والعقوبات وربام احلرب.
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