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تتنّبــه اإلدارة األمريكيــة وحتديــًدا الرئيــس دونالــد ترامــب إلــى تأجيــل إيــران 
البــتَّ فــي مســألة التفــاوض وعــدم االســتجابة للضغــوط األمريكيــة فــي املرحلــِة 
نوفمبــر  فــي  الرئاســية  االنتخابــات  فــي  ترامــب  إخفــاِق  أمــل  علــى  الراهنــة، 
ــه ترامــب رســالًة غيــَر مــرٍة إلــى اإليرانيــن بــأاّل يعّولــوا علــى  2020م، لهــذا وجَّ
د عبَر حســابه قائًل:  عدِم جناِحه، وكان آخرها في 05 يونيو 2020م عندما غرَّ
»ال تنتظــروا حتــى بعــَد االنتخابــات األمريكيــة إلبــرام الصفقــة الكبــرى. ســأفوز، 

وســُيبرُم اتفــاٌق أفضــل!«.
تبِنــي  لــن  إيــران  بــأنَّ  اإليرانيــة  اخلارجيــة  وزارة  ردِّ  مــن  الرغــم  وعلــى 
سياســاِتها علــى شــؤوٍن داخليــٍة أمريكيــة، ِمثــل االنتخابــات، وكذلــك تصريحــات 
وزيــر اخلارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف عــن أنَّ ُفــرَص ترامــب فــي 
االنتخابــات القادمــة كبيــرة وتصــل إلــى نســبة 50 %، غيــَر أنَّ هــذا ال يعنــي أن 
طهــران لــن تُتاِبــع سياســتَها للتأثيــر علــى نتائــج االنتخابــات بصــورٍة أو بأُخــرى. 
فاجلنــاح املُتشــّدد َقــد يجــد أنَّ ضيــَق الفجــوة بــن املنافســن فرصــٌة مناســبة 
ملمارســة دوٍر ممكــٍن ومحتمــل للتأثيــر علــى ُفــرِص ترامــب، ال ســيما فــي ظــّل 
الضغــوط واســعِة الِنطــاق خــال املرحلــِة احلاليــة، ســواءٌ مســاعي تقويــض بقية 
مكتســبات االتفــاق النــووي، ومــن ِضمنهــا مســاعي متديــِد حظــِر بيــع الســاح 
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ــات  ــم تســتهِدفها الوالي ــي ل ــاق الت ــُد آخــَر مكاســب االتف ــذي يُع ــران ال ــى إي إل
املتحــدة، أو مســاعي إلغــاء كافــة اإلعفــاءات األمريكيــة وتكثيــف الضغــوط التــي 
يقوُدهــا اجلمهوريــون فــي الكوجنــرس لوضــع النظــام اإليرانــي علــى حافــِة 

اإلفــاس.
تطــرح هــذه املُابســات عــدًدا مــن التســاؤالت، أهّمهــا محفــزات إيــران 
للتدخــل فــي االنتخابــات األمريكيــة، ومحاولــة التأثيــر علــى مســاِرها، والعواِمــل 
ــة  ــرِص املُمكن ــه، والُف ــِد واليِت ــرِص ترامــب فــي جتدي ــى ُف املُســتجدة املُؤثــرة عل
إليــران للتأثيــر علــى االنتخابــات، والقيــوِد التــي تواجُههــا طهــران فــي هــذا 

ــي: ــن خــال مــا يأت الصــدد؛ وميكــن معاجلــة هــذه التســاؤالت ِم

أواًل: دواِفع إيران للتدخل في االنتخابات األمريكية
مثَّلــت الواليــة األولــى لترامــب كارثــًة بالنســبة إليــران، فمنــُذ انتخابــه واَجَهــت 
أشــدَّ اإلدارات األمريكيــة تشــدًدا منــُذ الثــورة عــام 1979م، حيــث قَوَضــت 
سياســاتُه بعــَض مكتســبات االتفــاق النــووي؛ إذ أعــادت الواليــات املتحــدة كافــَة 
ــَعت مــن ِنطــاق العقوبــات بصــورٍة غيــر  عقوباِتهــا النوويــة علــى إيــران، بــل ووسَّ
مســبوقة، لتشــَمَل قطاعــاٍت اقتصاديــة رئيســية مؤثــرة علــى الدخــل القومــي، 
وَوَصلــت بصــادرات النفــط اإليرانــي إلــى أدنــى مســتوياِتها، حيــث انخفَضــت 
عائداتـُـه مــن 100 مليــار دوالٍر ســنوًيا َقبــل االنســحاب األمريكــي مــن االتفــاق 
النــووي، إلــى 8 مليــارات دوالٍر فــي 2019م، وَفَرضــت حظــًرا شــامًا علــى 
التعاُمــات اإليرانيــة املاليــة مــع العالــم، باســتثناء التعاُمــات ذات الطاِبــع 
اإلنســاني، وأدَرَجــت علــى قائمــة عقوباِتهــا رمــوَز النظــام السياســي، مبــن ِفيهــم 
بــن منــه، وكذِلــك صنَّفــت احلــرس الثــوري  املُرشــد األعلــى علــي خامنئــي واملقرَّ
كمنظمــٍة إرهابيــة، واســتهَدَفت قائــد فيلــق الُقــدس التابــع للحــرس الثــوري 
َزت مــن ُقدرِتهــا لــردع أي تهديــداٍت إيرانيــة  اجلنــرال قاســم ُســلماني، وعــَزّ

بالتحالــِف َمــع شــركاٍء إقليميــن ودوليــن.
ــة نظــِر إيــران، لــن تكــون أقــلَّ  وال شــكَّ أنَّ واليــةً جديــدًة لترامــب مــن وجَه
ضغًطــا مــن ســاِبقتها، بــل يســتعُد اجلمهوريــون للوصــوِل بالضغــوط القصــوى 
ًســا ملواجهــة  إلــى أبعــِد حدوِدهــا، بوقــف كافــة اإلعفــاءات التــي مَتنــُح إيــراَن متنفَّ
الواليــات املتحــدة، َمــع فــرِض مزيــٍد مــن الضغــوط علــى الوجــود اإليرانــي خارَج 
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احلــدود، فــي ســوريا واليمــن والعــراق واخلليــج العربــي؛ ويَظهــُر ذِلــك مــن 
قانــون »قيصــر« الــذي اســتهَدف نظــاَم الرئيــس الســوري بشــار األســد حليــف 
إيــران، وهــذا القانــون يُعيــد الواليــات املتحــدة بقــوٍة إلــى الفاِعليــة فــي امللــف 
الســوري وترتيباِتــه املُقِبلــة، فضــًا عــن احلــوار اإلســتراتيجي مــع العــراق، 
ــى مــن مكتســباِت االتفــاق النــووي عبــَر متديــِد حظــِر  ومحاولــِة تقويــض مــا تبقَّ
بيــع الســاح إليــران، ودفــع إيــران نحــَو انتهــاكاٍت واســعة اللتزاماتهــا النوويــة 
ــا لتشــديِد  ــون قانوًن ــة، ومؤخــًرا طــَرَح اجلمهوري ــاءات النووي ــاء اإلعف ــَر إلغ عب

العقوبــات علــى إيــران وأذُرعهــا لفــرِض أمــٍر واقــٍع جديــد علــى النظــام.
وإلــى جاِنــب الدواِفــع اإليرانيــة للتأثيــر علــى ُفــرِص ترامــب، أغــَرت تطــوراٌت 
علــى الســاحة الداخليــة األمريكيــة إيــراَن بإمكانيــة التأثيــر علــى ُفــرِص ترامــب، 
فَقبــَل شــهوٍر كانــت ُحظــوظ األخيــِر فــي الفــوز بواليــٍة انتخابيــٍة جديــدة كبيــرًة، 
لكــْن تطــوَّرت األوضــاُع بصــورٍة ُمتســارعة، وأصبــح اإلجناُز االقتصــادي لترامب 
فــي مهــبِّ الريــح، بعدمــا َعَصفــت أزمــُة »كورونــا« )كوفيــد-19( باســتقرار 
األوضــاع فــي الداِخــل األمريكــي، وأظَهــَرت ضعــف األداء احلكومــي علــى أكثــِر 
ــال ملواجهــة  ــة والتخطيــط الفعَّ مــن مســتوى وقطــاع، مــن ِضمنهــا قطــاُع الصحَّ
ــى عــدُد الوفيــات 100 ألــف شــخص، ويشــاُر  اجلائحــة، ال ســيما بعدمــا تخطَّ
كذِلــك إلــى تــأزُّم األوضــاع االقتصاديــة، حيــث مت إعــاُن إغــاٍق تــام فــي العديِد 
مــن الواليــات، وتراَجَعــت معــدالت التشــغيل التــي كانــت محــطَّ فخــِر ترامــب، 
ــى عــدُد العاطلــن عــن العمــل 40 مليــون عاطــل، وتعــرَّض ســوُق بيــع  حيــث تخطَّ
تــه  النفــط العاملــي وأمريــكا ألكبــر صدمــٍة فــي تاريــخ النفــط، وبــاَت العالــم برمَّ

ومعــُه القــوة االقتصاديــة األكبــر أمــام أزمــٍة ُكبــرى بــا أُفــق.
ــت جميــع  التــي عمَّ »كورونــا«، جــاءت االحتجاجــاُت  بتداِعيــات  واتصــااًل 
الواليــات علــى خلِفيــة مقتــِل املواطــن األمريكــي جــورج فلويــد ذي األصــول 
األفريقيــة علــى يــد شــرطٍي أمريكــي، لتضيــف مزيــًدا مــن التعقيــد إلــى املشــهد 
االنتخابــي أمــام ترامــب، الــذي كان واثًقــا مــن جتديــد الِثقــة فيــه لواليــٍة جديدة، 
حيــث أصبَــَح يواِجــه الرئيــَس حتديــاٍت رئيســية ِمــن ِضمنهــا انهيــار الدعــم الذي 
ــاه؛ بســبب الوضــع االقتصــادي اجليــد فــي الداخــل األمريكــي خــال  كان يتلقَّ
الســنوات الثــاث األولــى، ومــع تاِشــي هــذا الدعــم اجَتــه التركيــز إلــى ســلوِك 
ــى إدارة األزمــات  ــه عل ــٍت مضــى، وُقدرِت ــَر مــن أّي وق ــِس الشــخصي أكث الرئي
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ــزة  ــه املُتحي ــه الشــخصي وخطاباِت ــى أدائ ــك إل ــا، وكذِل ــي تأجيِجه أو تســبُبه ف
ــه. واالســِتعائية وتناُقضات

إنَّ ترامــب يواجــُه كشــَف حســاٍب علــى سياســاٍت داخليــٍة ُمرتبكــة، وِعدائيــة، 
منهــا ِعــداؤه مــع الصحافــة، وَمــع املؤسســات املُختلفــة عبــَر تعيينــاٍت وإقــاالٍت 
واِســعة ألســباٍب شــخصية، وصــراٍع مــع شــخصياٍت بــاِرزة، وخطــاٍب ُعنصــرٍي 
َفــّج، وكذِلــك توّجهــاٍت خارجيــٍة ِصداميــة مــع املؤسســاِت الدوليــة واحللفــاء 
التقليديــن عبــَر األطلَســي، وصــراٍع مفتوٍح مع الصن، وانســحاٍب من اتفاقياٍت 
دوليــة؛ وكان مُيكــن لــكلِّ هــذه التجــاوزات أن متــرَّ لــوال التطــورات األخيــرة 
وأخيــًرا  الــذي صاحبهــا،  االقتصــادي  والكســاِد  »كورونــا«  بأزمــة  املُرتبطــة 

االحتجاجــاُت علــى مقتــل فلويــد، وردوِد ِفعــل ترامــب علــى هــذه األحــداث.
ترامــب  املُتفائلــة بحســم  عــات  التوقُّ تراَجَعــت  التطــورات،  فــي ظــلِّ هــذه 
عــات غيــَر محســومٍة فِمــن اليــوم وحتــى  ــباق االنتخابــي، وبعدمــا باتــت التوقُّ للسِّ
موِعــد االنتخابــات األمريكيــة املُقبلــة ســتكون التطــورات فــي الداِخــل األمريكــي 
امُلــدد الرئيســي ملَــن ســيكون الوجــَه القــادم فــي البيــت األبيــض، وســتنتظُر 
قــوى خارجيــة دوليــة وإقليميــة نتائــَج هــذه االنتخابــات، ملــا ســيكون لهــا مــن أثــٍر 

كبيــر علــى السياســة الدوليــة َكُكل.
ــَح الطرفــن املُتناِفســن،  ــر اســتطاعاِت الــرأي وَمن  وُمجمــل القــول إن تغيُّ
دونالــد ترامــب )اجلمهــوري( وجــو بايــدن )الدميقراطــي( ُفرًصــا ُمتقاربــًة فــي 
ــك بعكــِس  ــات، وذل ــج االنتخاب ــى نتائ ــر عل ــة التأثي ــراَن مبحاول ــِري إي ــوز يُغ الف
ــران  ــتَبعُد دوٌر مــا إلي ــًدا لترامــب، لهــذا ال يُس عــاٍت محســومة حتدي وجــوِد توقُّ

ــة. ــات األمريكي ــى االنتخاب ــر عل للتأثي

ثانًيا: أدواُت وُفرص تأثير إيران
ــل  ــت األبيــض مُيثِّ ــاَء ترامــب فــي البي ــأنَّ بق ــي ب  نظــًرا إلدراك النظــام اإليران
خطــًرا كبيــًرا علــى إيــران، بحيــث يدفــُع النظــاَم إلــى مواَجهــِة أزمــٍة أشــدُّ وطــأًة 
مــن ِتلــك األزمــِة التــي واَجَههــا فــي فتــرِة واليتــه األولــى، أو الرضــوخ فــي النهايــة 
لشــروط ترامــب والقبــول بصفقــٍة َقــد تكــون ُمذلــًة أو قاِصمــًة للنظــام، ومبــّددًة 
لشــرعيته وملكتســباته داخلًيــا وخارجًيــا، فــإنَّ إيــران ســتُوّجه جهوَدهــا إلضعــاف 

ُفــرِص ترامــب فــي الفــوز بواليــٍة ثانيــة.
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ــد تتجــُه إيــران إلــى التأثيــر علــى حظــوظ ترامــب، مــن  فــي هــذا اإلطــار َق
خــال إحراِجــه عبــَر تصعيــد املواجهــة مــع الواليــات املتحــدة فــي املنطقــة 
خــال الشــهور القادمــة، وذلــك علــى ِغــرار مــا حــدث فــي أزمــة الرهائــن التــي 
جَنَحــت إيــران بتوِظيفهــا ضــدَّ الرئيــس األمريكــي األســبق جيمــي كارتــر؛ ورمبــا 
ــى املواجهــُة حــدوَد املنطقــة واســتهداف املصالــح األمريكيــة فــي اخلــارج  تتخطَّ

عبــَر أحــد أذُرعهــا كحــزب اهلل اللبنانــي.
وتُشــير الشــواهد خــال الفتــرة املاضيــة إلــى عــودة إيــران إلــى سياســة 
ــت الــزوارق اإليرانيــة الســريعة بالِقَطــِع  التصعيــد غيــِر املباشــر، فقــد احتكَّ
ــي، وَضَغطــت طهــران إلنهــاء الوجــود  ــة فــي اخلليــج العرب العســكرية األمريكي
األمريكــي فــي العــراق مــن خــال أدواٍت سياســية وأُخــرى عســكرية، وهــو مــا 
اضطــرَّ الواليــات املتحــدة إلــى فتــِح حــواٍر إســتراتيجي مــع احلكومــة العراقيــة، 
ــة  ــات العســكرية املُتواصل ــادي الهجم ــا لتف ــٍع لقواِته ــادة متوُض فضــًا عــن إع
علــى قواِتهــا مــن امليليشــيات املســوبة علــى إيــران فــي العــراق؛ وتُعــُد العــراق 
أحــد أهــم املناطــق التــي مِتلــك إيــران فيهــا قــدرًة علــى التأثيــر علــى الواليــات 
املتحــدة، ورأينــا كيــَف مت توظيــُف الهجــوم علــى الســفارة األمريكيــة وقتــل 
ــرة  ــى حظــوظ وزي ــر عل ــا عــام 2012م فــي التأثي الســفير األمريكــي فــي ليبي
اخلارجيــة آنــذاك هيــاري كلنتــون، وإيــران رمّبــا تكــون مســتعدًة لعمليــٍة علــى 
هــذا النََمــط مــن خــال وكائهــا فــي أيٍّ مــن دول العالــم، مــن أجــل التأثيــر علــى 
ــا فــي  حظــوظ ترامــب، وبالفعــل شــنَّت ميليشــيا »حــزب اهلل« العراقــي هجوًم
11 و14 مــارس 2020م أســَفَر عــن مقتــل جنديــن أمريكيــن وآخــَر بريطانــي، 
وأصــاَب جنــوًدا آخريــن، وال شــكَّ أن تزايــد وتيــرة هــذه الهجمــات ُمتوقــٌع مــع 

ــة. ــات األمريكي ــراب موعــد االنتخاب اقت
ورمبــا تتجــُه طهــران إلــى تســخن الصــراع فــي ميــاه اخلليــج العربــي، عبــَر 
اســتهداف حركــِة املاحــة، والتهديــد بإغــاق مضيــق ُهرمــز، املمــرِّ املائــي 
ــة األمريكيــة  األهــم إلمــدادات النفــط العامليــة، أو االحتــكاك بالقــوات البحريَّ
ــاِء  ــَر بن ــٍد عب ــران برســالِة تهدي ــت إي ــد بَعثَ ــل 2020م، وَق ــي أبري ــا جــرى ف كم
ــة  ــاٍت ُمحتمل ــي إلجــراء تدريب ــة ســاِحلها اجلنوب ــرات ُقبالَ ــة طائ منــوذٍج حلامل

ــة. ــرة احلي خي بالذَّ
ورمبــا تســتهدُف إيــران حلفــاَء الواليــات املتحدة مبزيٍد مــن الضربات املؤثرة، 
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كتِلــك التــي اســتهدفت معامــَل تابعــًة ألرامكــو فــي بقيــق وخريــص بالســعودية، 
ــه،  ــار ضعــف إســتراتيجية ترامــب والتشــِكيك فــي وعــوِده حللفائ ــك إلظه وذل
ــى األخــص، ورغــم  ــران عل بــل إضعــاف إســتراتيجيته جتــاهَ املنطقــة وجتــاهَ إي
أن توجيــه الواليــات املتحــدة ضربــًة للجنــرال ُســليماني فــي ينايــر 2020م قــد 
قَطــَع الطريــَق علــى تِلــك التهديــدات اإليرانيــة، غيــَر أنهــا مُيكــن أن تعــوَد مــع 

اقتــراب موِعــد االنتخابــات.
رمبــا يــرى البعــض أنَّ التطــورات فــي الشــرق األوســط لها تأثيــٌر محدود على 
االنتخابــات األمريكيــة، لكــنَّ تطويــر إيــران لهجماِتهــا ســيكون قضيــًة انتخابيــة 
متنــازٌع عليهــا بــن املتنافســن وخــال املُناظــرات االنتخابيــة، وســيُثير الُشــكوك 
ــب جــرِّ الواليــات املتحــدة إلــى احلــرب، كمــا قــد  ــدرة ترامــب علــى جتنُّ فــي ُق
يؤثــر علــى صــورة الرئيــس فــي حالــة عــدم إدارِتــه لألزمــة بصــورٍة ُمقنعــة، 
وسيســمُح ذِلــك ملُناِفســه بايــدن بتوجيــه انتقــاداٍت حــادة لسياســِة ترامــب جتــاهَ 
إيــران تضــاُف إلــى االنتقــادات الواســعة لطريقــة إدارتــه للسياســة اخلارجيــة، 

وهــي األُمــور التــي ال مُيكــن اســتبعاُد تأثيرهــا علــى شــعبية ترامــب.
بــن  أنَّ الصــراع  التصعيــد  إلــى  إيــران  يزيــُد مــن احتمــاالت جلــوِء  َقــد 
ــَد  ــد تقلَّصــت بع ــرة َق ــا، وأن حظــوَظ ترامــب الكبي ــح محتدًم املتنافســن أصب
تفّشــي »كورونــا« وتداِعياتــه علــى الداخــل األمريكــي، وأصبََحــت اســتطاعاُت 
الــرأي تُظِهــُر تقاُرًبــا بــن املتنافســن، ومــن ثــم فــإن مزيــًدا مــن اإلحــراج 
ــح الكفــَة لصاِلــح بايــدن، وهــذا بعكــس مــا إذا  اخلاِرجــي لترامــب َقــد يُرجِّ
كانــت املؤشــرات متباعــدًة ألٍي منُهمــا، إذ فــي هــذه احلالــة رمبــا تُفضــُل إيــران 
ــري إيــران باالندفــاع نحــَو  عــَدَم التدخــل وانتظــاَر نتائــج االنتخابــات؛ وقــد يُغ
إثــارة أزمــٍة إقليميــة فــي مواجهــة ترامــب قــراءةَ التحــوالت اإلقليميــة والدوليــة 
ــة  ــاره ترامــب مــع القــوى الدولي ــذي أث ــوح ال ــراع املفت ــار الصِّ ــا، باعتب لصاحِله
ــه  ــٍي خلطاِب ــة املُختلفــة، ووجــوِد رفــٍض دول الرئيســية، ومــع املؤسســات الدولي
وممارســاِته، وعقوباِتــه املُتعــددة علــى روســيا والصــن، وهــو مــا َقــد تقــرأُه 
طهــران علــى أنــه اســتقطاٌب يحِميهــا مــن ردوِد الِفعــل األمريكيــة، ولــو بطريقــٍة 

ــِر مباشــرة. غي
ع إيــراُن إدراكهــا بــأنَّ امِلــزاج األمريكــي غيُر راغٍب فــي االنِخراط  كذِلــك يُشــجِّ
هُ الكوجنــرس ملنــِع  مبواجهــاٍت عســكرية، وهــو مــا َظَهــر فــي القانــون الــذي أقــرَّ
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ترامــب مــن اســتخدام القــوِة العســكرية ضــدَّ إيــران، والــذي اســتخَدَم ترامــب 
ه الفيتــو لعــدِم تقييــد وغــلِّ يــِده عــن التعاُمــل فــي مواجهــة أي ظــرٍف طــارئ  ضــدَّ

أو واقــٍع تفِرُضــه إيــران فــي الفتــرِة احلرجــِة املُقبلــة.
التواصــل  وســائل  وتســِليح  كالقرصنــة،  تأثيــًرا  أقــلَّ  جهــوٌد  إيــران  لــدى 
االجتماعــي، والهجمــات علــى البُنيــة التحتيــة لانتخابــات، ويُســاعد إيــراَن 
وجــوُد بُنيــٍة حتتيــٍة ســيبرانية، وُقــدرٍة علــى شــنِّ هجمــاٍت إلكترونيــة مــن أجــل 
التأثيــر علــى نتائــج االنتخابــات األمريكيــة، حيــُث عــززت إيــران خال الســنوات 
األخيــرة مــن ُقدرِتهــا علــى شــنِّ هجمــاٍت إلكترونيــة ُمنســقة وتوِظيفهــا لصاِلــح 
ضــت العديــُد مــن املؤسســات األمريكيــة لهــذه الهجمــات  سياســاِتها، وقــد تعرَّ
ـة تكلُفتهــا، وتوفــر  خــال الفتــرة األخيــرة، وتُعــُد تِلــك الوســيلة مناســبًة لِقلَـّ
إمكانياِتهــا، فضــًا عــن إمكانيــة اســتخدام بعــض اللوبيــات التابعــِة لهــا بَغــَرِض 
الترويــج لعــدم انتخــاب ترامــب، وذِلــك مــن خــال نفــِوذ تِلــك اللوبيــات فــي 
مراكــز البحــث واجلامعــات ووســائل اإلعــام، ونفوِذهــا وعاقاِتهــا مــع بعــض 

ــات املتحــدة. الشــخصيات واملؤسســات فــي الوالي

ثالًثا: التحديات والمعوقات أمام إيران
ال تأَمــُن إيــران ردوَد ِفعــل ترامــب علــى أيِّ اعتــداء، وهــو األمــُر الــذي َقــد 
ــات، ال  ــي تســِبق االنتخاب ــة الت ــى عــدِم التصعيــد خــال املرحل ــران إل يدفــُع إي
ســيما وأن ترامــب َقــد يســتغل املوقــف التصعيــدي ذاتــه مــن أجــل حتســن 
مواقفــه االنتخابيــة، ويشــنُّ هجوًمــا ثانوًيــا غيــَر مباشــٍر علــى إيــران، ورمبــا 
َد مــن َقبــل، مســتغًا تقاريــَر  مباشــر ضــدَّ منشــآِتها النوويــة أو الثقافيــة كمــا هــدَّ
ــر  وكالــة الطاقــة الذريــة التــي تُفيــد بتجــاوز إيــران اللتزاماتهــا النوويــة، وتذمُّ
األوروبيــن مــن اخُلروقــات اإليرانيــة، أو الرضــوِخ لضغــوِط الُصقــور فــي إدارتــه 
واحلــزب اجلمهــوري وبعــِض حلفائــه اإلقليميــن كإســرائيل فــي وقــٍت حــرٍج 

ــا. انتخابًي
يعــزُز هــذا اخليــار أنَّ انخــراَط الواليــات املتحــدة فــي صراعــاٍت أو مواجهــاٍت 
ــًا دوَن إعــادة انتخــاب الرئيــس فــي  ــن حائ ــم يُك ــات ل ــل االنتخاب ــة ُقبَي خارجي
ظــروٍف ُمشــابهة، علــى ســبيل املثــال أبراهــام لينكولــن فــاز بواليــٍة ثانيــة أثنــاء 
فتــرِة احلــرب األهليــة، وفرانكلــن روزفلــت فــاز بواليِتــه الثالثــة فــي عشــية 
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احلــرب العامليــة الثانيــة، وكذلــك فــاز جــورج بــوش االبــن بواليِتــه الثانيــة بعــد 
الغــزو األمريكــي للعــراق فــي 2003م، لكــنَّ هــذا التوجــه ينطــوي علــى مخاطــرٍة 
كذِلــك، حيــث لــم ينَجــح بــوش األب فــي احلصــول علــى واليــٍة ثانيــة فــي عــام 
1992م رغــم جناِحــه فــي حــرب حتريــر الكويــت وانهيــار االحتــاد الســوفيتي 

فــي عهــِده.
كذِلــك تُعــد تكلُفــة إثــارة أزمــٍة دوليــة أو صــراٍع فــي الوقــت الراهــن باِهظــَة 
التكلفــِة بالنســبة إلــى إيــران، حيــث حتتــاج إيــران وحتــى أكتوبــر املُقبــل -أي 
بفاصــِل أســابيَع ِمــن االنتخابــات- إلــى اســتمراِر الدعــم الدولــي لاتفــاق النووي 
واســتحقاقاِته، وذلــك للحيلولــِة دوَن متريــر الواليــات املتحــدة قــراًرا مــن مجلس 
األمــن مبوافقــِة أعضائــه علــى متديــِد حظــِر الســاح علــى إيــران، ليــس هــذا 
وحســب، بــل َقــد تكــون إثــارةُ أزمــٍة أو صــراٍع أو تصعيــٍد غيــر مســبوق ســبًبا فــي 
ــاء  ــا، وانته ــة بكاِمله ــات الدولي ــة واســتعادِة العقوب ــر مواقــف القــوى الدولي تغيُّ

فاِعليــة االتفــاق النــووي.
ُعزلتــه،  تزايــد  مــن  الراهنــة  املرحلــة  خــال  اإليرانــي  النظــام  ويخَشــى 
وانعكاســات فــرض مزيــٍد مــن الضغــوط علــى شــرعية النظام وبقائــه، خصوًصا 
فــي ظــلِّ تفّشــي وبــاء »كورونــا«، والتداعيــات االقتصاديــة التــي خلََّفهــا انتشــار 
الوبــاء علــى نطــاٍق واســع، وســوِء إدارة احلكومــة بالتعاُمــل مــع األزمــة، وهــو مــا 
َقــد يحــدُّ مــن طموحاتــه إلثــارة أزمــٍة مــع الواليــات املتحــدة ألغــراٍض انتخابيــة، 
ال ســيما إذا مــا كان النظــام لديــه ثقــٌة فــي القــدرة علــى حتمــل مزيــٍد مــن 

الضغــوط، أو لديــه ُخطــٌة بديلــة للتَّعاطــي مــع ترامــب لواليــٍة ثانيــة.
ــُد مــن القيــود والتحّديــات التــي حُتــوُل دوَن  إضافــًة إلــى ذلــك هنــاك العدي
وجــود تأثيــٍر قــوي علــى مســار االنتخابــات، فعلــى مســتوى الداخــل األمريكــي، 
ال مُتثِّــل اجلاليــة اإليرانيــة ثقــًا كبيــًرا داخــل املجتمــع، فضــًا عــن أنَّ أغلَبَهــم 
معارضــون للنظــام اإليرانــي، وبعضهــم هــارٌب مــن قمِعــه وبطِشــه، كمــا ال متِلــك 
إيــران قــدرًة فعليــة علــى التأثيــر علــى مســار االنتخابــات، وباألســاس قلَّمــا 
جنحــت دولــٌة تُعــُد معاديــًة فــي التأثيــر علــى مســار انتخابــاٍت فــي دولــٍة أُخــرى 
مهمــا بلغــت قــوة تأِثيرهــا وِثقِلهــا، فمــا بالُنــا بإيــران، التــي بينهــا وبــن الواليــات 
املتحــدة هــٌوة، وتفــاوٌت كبيــٌر فــي القــوة والتأثيــر، كمــا أنَّ االنطباعــات الشــعبية 

عنهــا فــي الداخــل األمريكــي ســلبيٌة إلــى درجــٍة بعيــدة.
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حتــى املــال السياســي الــذي لــُه دوٌر باِلــُغ التأثيــر فــي احلمــات االنتخابيــة 
ــحن وفــي حشــِد وســائِل اإلعــام خلــَف برنامِجــه، ال متِلــُك إيــران منابــَر  للمرشَّ
إعاميــًة مؤثــرة، وال فوائــَض ماليــة تُســاعُدها علــى ذِلــك، خصوًصــا فــي 
د ُقــدرةَ الدولــة علــى الوفــاِء بالتزاماِتهــا  ــدِّ ــت تُه ظــلِّ األزمــة احلاليــة التــي باتَ

ــة. ــة احليوي األساســية، وال ســيما التزاماِتهــا اخلارجي
خاصــُة القــول إن إيــران وعلــى الرغــم ممــا تُعِلنــه بأنهــا ال تبِنــي سياســاِتها 
علــى مواقــف داخليــة أمريكيــة، وِمنهــا االنتخابــات، غيــَر أنهــا ســتقوُم بتوظيــِف 
مــا لديهــا مــن أوراق ليفــوَز بايــدن، ألنهــا لــم تواِجــه سياســًة متشــددًة وعقوبــاٍت 
شــاملة كِتلــَك التــي واجهتهــا فــي ظــلِّ إدارة ترامــب، واســتمراُره ســيفرُض 
مزيــًدا مــن الضغــوط علــى إيــران وســيُقّوض االتفــاَق النــووي بالكلِّيــة، بــل َقــد 
تضــُع ضغوُطــه املُكثفــة النظــاَم علــى حافــِة االنهيــار، فــي حــن أن جنــاَح بايــدن 
ســيفتُح إليــران أفًقــا جديــدًة إلعــادة التفاُهــم مــع الواليــات املتحــدة، رمبــا 
ال حتُصــل علــى املكاِســب القدميــة ذاتَهــا بعــد توقيــع االتفــاق النــووي، لكــن 

بالتَّأكيــد ســتكون خســائُرها أقــل.
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