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ــراين، حســن  ــة اإلي ــر الخارجي ــك مــع إعــان وزي وتزامــن ذل
أمــر عبــد اللهيــان، األربعــاء 10 نوفمــر، عــن اســتعداد بــاده 
ــاق  ــاء االتف ــة إلحي ــات الهادف ــد يف املباحث ــرام تفاهــم جي إلب
ــررة يف 29  ــووي، واملق ــا الن ــام 2015 بشــأن برنامجه املــرم ع

نوفمــر الجــاري. 

استمرار التصعيد اإليراني 
هنــاك مــؤرشات تكشــف عــن إمكانيــة تبنــي إيــران سياســات 
تصعيديــة خــال الجولــة الســابعة مــن املفاوضــات، وهــو مــا 

ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:

1- التمســك برفــع العقوبــات كافــة: أعلــن كبــر املفاوضــن 
اإليرانيــن عــي باقــري كنــى، عقــب لقائــه الوســيط األورويب 
ــي مــورا، يف بروكســيل 4 نوفمــر  ــة أنري للمفاوضــات النووي
الجــاري، عــزم بــاده اســتئناف املفاوضــات النوويــة يف فيينــا، 

ــة نوفمــر 2021.  يف نهاي

وتزامــن ذلــك مــع ترصيــح الرئيــس اإليــراين إبراهيــم 
ــا  ــع له ــي نتطل ــوم نفســه، أن “املفاوضــات الت ــي، يف الي رئي
ــع  ــن ... رف ــع ع ــن نرتاج ــج ول ــي لنتائ ــات تف ــي مفاوض ه
إيــران  الظاملــة”، يف إشــارة إىل متســك  كامــل للعقوبــات 
بالرفــع الكامــل للعقوبــات األمريكيــة املفروضــة عليهــا، ســواء 
اتصلــت بالرنامــج النــووي أم دعمهــا لإلرهــاب، أو انتهاكاتهــا 
لحقــوق اإلنســان، أو غرهــا مــن العقوبــات، وســواء فرضــت 
هــذه العقوبــات يف عهــد إدارة الرئيــس األســبق بــاراك أوبامــا، 

ــد ترامــب.  أو الســابق دونال

كــا تُدلــل تلــك الترصيحــات عــى رفــض إيــران مــا تــم 
طرحــه ســابقاً مــن أن يتــم رفــع العقوبــات بصــورة تدريجيــة، 
أي “خطــوة مقابــل خطــوة”، أي خطــوة إيرانيــة مقابــل 

ــة. أخــرى أمريكي

وياحــظ أن إيــران تــدرك جيــداً أن هــذا املطلب يســتحيل 
األمريــي،  الكونجــرس  أو  بايــدن،  إدارة  عليــه  توافــق  أن 
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أكــد نائــب وزيــر الخارجيــة، وكبيــر المفاوضيــن اإليرانييــن، علــي باقــري كنــي فــي مقابلــة مــع شــبكة “ســي 
ــة  ــة الرئيســية لبــاده فــي المفاوضــات النووي ــر الجــاري، أن القضي ــة، الخميــس 11 نوفمب إن إن” األمريكي
مــع مجموعــة )1+4( بمشــاركة غيــر مباشــرة مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، هــي رفــع مــا وصفــه 

بـ”العقوبــات غيــر القانونيــة ضــد إيــران”. 

إجهــاض ُمبكــر: اشــتراطات إيــران قبــل بــدء المفاوضــات النوويــة فــي فيينــا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1394، 15 نوفمبــر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل

إجهاض ُمبكر:
اشرتاطات إيران قبل بدء املفاوضات النووية يف فيينا



15 نوفمبر 2021العدد 1394 | 2

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

حيــث يعــارض عــدد مــن النــواب املحســوبن عــى الحزبــن 
الجمهــوري والدميقراطــي عــى الســواء، العــودة إىل االتفــاق 

النــووي.

2- رفــض مناقشــة الربنامــج النــووي: أكــد نائــب وزيــر 
ــي،  ــري كن ــي باق ــية، ع ــؤون السياس ــراين للش ــة اإلي الخارجي
أنهــم لــن يخوضــوا يف مفاوضــات نوويــة، وأن املوضــوع 
ــام 2015،  ــة يف ع ــورة كامل ــه بص ــاق علي ــم االتف ــووي ت الن
وأن مــا ســتتم مناقشــته ســوف ينحــرص فقــط يف العقوبــات 

ــم.  ــة عليه املفروض

ــود  ــل بن ــل بتعدي ــن تقب ــران ل ــبق أن إي ــا س ــي م ويعن
االتفــاق النــووي الســابق، وذلــك عــى الرغــم مــن أن هــذه 
ــم خــال جــوالت التفــاوض  ــم تجاوزهــا، إذ ت ــد ت النقطــة ق
ــة  ــا املرتبط ــن القضاي ــد م ــة العدي ــابقة مناقش ــت الس الس
باالتفــاق النــووي يف شــكله املعــدل. وقــد ردت واشــنطن 
يف  التأكيــد  خــال  مــن  النقطــة  هــذه  عــى  وباريــس 
ترصيحــات رســمية أن املفاوضــات ســوف تبــدأ مــن النقطــة 
التــي توقفــت عندهــا يف محاولــة لقطــع الطريــق أمــام إيــران 
ــة  ــأن محاول ــد ب ــن التهدي ــاً ع ــة، فض ــويف أو املاطل للتس
إيــران تبنــي مثــل هــذا النهــج ســوف يدفــع واشــنطن 

ــات.  ــن املفاوض ــحاب م لانس

3- تقديــم ضامنــات بعــدم االنســحاب مــن االتفــاق: ال 
تســتبعد إيــران أن تنســحب واشــنطن مجــدداً مــن أي اتفــاق 
نــووي، يف حالــة الوصــول إىل صفقــة يف فيينــا، عــى غــرار مــا 
قامــت بــه إدارة ترامــب يف 8 مايــو 2018، ومــن هنــا تجــدد 
ــات  ــن الوالي ــات م ــى ضان ــول ع ــا الحص ــران مطالبته طه
ــى  ــاء ع ــا ج ــاق، ك ــن االتف ــحاب م ــدم االنس ــدة بع املتح

ــة.  ــة اإليراني لســان املتحــدث باســم الخارجي

وميكــن أن تتمثــل هــذه الضانــة يف موافقــة الكونجــرس 
عــى االتفــاق الجديــد، خاصــة أن االتفــاق النــووي مــع إيــران 
لعــام 2015، مل تتــم املوافقــة عليــه يف الكونجــرس األمريــي، 
وهــو أمــر يبــدو مســتحياً يف ضــوء رفــض الكونجــرس لاتفاق 
النــووي، فضــاً عــن تلويــح بعــض الجمهوريــن أن أي اتفــاق 
توقعــه اإلدارة األمريكيــة مــع إيــران يعتــر الغيــاً حــال 
اســتعادة الجمهوريــون الســيطرة عــى الكونجــرس، وهــو 
ــي  ــد النصف ــات التجدي ــع انتخاب ــاً م ــون مرجح ــد يك ــر ق أم
يف الواليــات املتحــدة، واملقــرر لهــا يف 2022. وتــدرك طهــران 
هــذه  مثــل  تقديــم  تســتطيع  ال  بايــدن  إدارة  أن  جيــداً 

ــا.  ــب به ــي تطال ــات الت الضان

4- تعزيــز األنشــطة النوويــة: تتعمــد طهــران تعزيــز قدراتهــا 

ــوم، للضغــط عــى  ــب اليوراني ــة يف مجــال تخصي التكنولوجي
واشــنطن، حيــث تســتخدم أجهــز طــرد مركــزي أكــر تطــوراً، 
حيــث وصلــت كميــة تخصيبهــا منــه 210 كجــم، بينــا وصــل 
مخــزون اليورانيــوم املُخصــب بنســبة %60 إىل 25 كجــم، 
وفــق مــا أعلنتــه إيــران يف 5 نوفمــر الجــاري. وتزامــن ذلــك 
مــع إعــان الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، يف اليــوم نفســه، 
أن املراقبــة النوويــة يف إيــران باتــت أضعــف، وأن الوكالــة ال 

تســتطيع القيــام بعملهــا يف الوقــت الحــايل.

وجديــر بالذكــر أن اإلعــان عــن مخــزون إيــران مــن 
ــد  ــن موع ــان ع ــن اإلع ــد م ــوم واح ــد ي ــوم أيت بع اليوراني
عــودة طهــران للمفاوضــات النوويــة، يف داللــة عــى رغبتها يف 
إيصــال رســائل لواشــنطن بــأن طهــران لــن توقــف تخصيــب 
ــاء  ــة القادمــة مــن املفاوضــات، أو أثن اليورانيــوم قبــل الجول

ــا. انعقاده

اليورانيــوم  تخصيــب  إيــران يف  اســتمرار  أن  وياحــظ 
يجعلهــا تقــرتب مــن امتــاك القــدرة عــى تخصيــب اليورانيوم 
ألغــراض عســكرية، عــى نحــو يفــرغ تلــك العــودة مــن 
مضمونهــا، وفــق مــا أشــار إليــه وزيــر الخارجيــة األمريكيــة 

ــايض. ــبتمر امل ــن، يف س ــوين بلينك أنت

ــران  ــض إي ــرى: ترف ــات األخ ــول امللف ــاوض ح ــض التف 5- رف
إدراج إىل ملفــات أخــرى يف إطــار املفاوضــات املُرتقبة يف فيينا 
ــف  ــة مبل ــات املتعلق ــيا املوضوع ــرى، الس ــوى الك ــع الق م
الصواريــخ الباليســتية وملــف الــدور اإلقليمــي، حيــث أعلــن 
قائــد وحــدة “جــو- الفضــاء” التابعة للحــرس الثــوري اإليراين، 
ــه  ــر الجــاري، أن ــة 12 نوفم ــر عــى حاجــي زاده، الجمع أم
لــن يتــم التفــاوض حــول الصواريــخ الباليســتية أو الطائــرات 
املســرة، والتــي وصفهــا بأنهــا “أصبحــت شــوكة يف أعــن 
أعــداء إيــران”. هــذا باإلضافــة ملــا ّصح بــه وزيــر الخارجيــة 
اإليــراين حســن أمــر عبــد اللهيــان، 1 نوفمــر الجــاري، مــن 
رفــض طهــران ربــط املحادثــات النوويــة بالقضايــا اإلقليميــة، 

مشــراً إىل أنــه ال صلــة بينهــا.

مسارات المفاوضات القادمة
يف ضوء ما تقدم، ميكن القول إن هناك ثاثة مسارات ُمحتملة 
النحو  عى  توضيحها  ميكن  والتي  القادمة،  فيينا  ملفاوضات 

التايل:

1- إحياء االتفاق النووي: يفرتض هذا السيناريو أن ما تعلنه 
إيران من مواقف متعنتة قبل الجلوس عى طاولة املفاوضات 
سقف  لرفع  إيران  جانب  من  محاولة  إال  هي  ما  فيينا  يف 
أي  إضافة  لتجنب  ضغط  كأوراق  ذلك  وتوظيف  املطالب، 
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قضايا للتفاوض، أو إجبار إيران عى تقديم تنازالت يف امللفات 
الخافية. وبالتايل، فإنه، وفقاً لهذا السيناريو، فإن إيران سوف 
تقبل، يف النهاية، إحياء االتفاق النووي بعد التوصل لتفاهات 
لتنازالت  الطرفن  النهاية تقديم  مع واشنطن يرتتب عليها يف 

متبادلة ومتكافئة.

ــار االتفــاق النــووي: يفــرتض هــذا الســيناريو أن مــا  2- انهي
تطرحــه إيــران مــن مطالــب مبالــغ فيهــا مــا هــو إال مــؤرش 
ــووي، واســتمرار  ــاق الن ــا يف العــودة لاتف عــى عــدم جديته
لسياســة التســويف واملاطلــة، التــي تتبعهــا. ومــن ثــم، فإنهــا 
ــد  ــة أم ــروط الســابقة تســعى إلطال ــا ال مــن خــال طرحه
ــب  ــدة. وتتحس ــرح رشوط جدي ــر ط ــا، ع ــاوض يف فيين التف
واشــنطن بالفعــل مــن هــذا الســيناريو، ولذلك أكــدت عى أن 
املفاوضــات ســوف تبــدأ مــن النقطــة التــي توقفــت عندهــا، 
ــاوض  ــد التف ــة أم ــة وإطال ــن املاطل ــران م ــذرت إي ــا ح ك

مهــددة باالنســحاب.  

ــا التوصــل إىل اتفــاق جــزيئ  3- االتفــاق الجــزيئ: يفــرتض هن
بــن واشــنطن وطهــران، يقــي برفــع بعــض للعقوبــات 
ــن  ــة م ــتويات عالي ــوم مبس ــب اليوراني ــف تخصي ــل وق مقاب
قبــل طهــران، وذلــك يف إعــادة القــرتاب خطــوة مقابــل 

ــة. ــاط الخافي ــة النق ــم كاف ــم حس ــى يت ــك حت ــوة، وذل خط

ــاول  ــم تن ــن يت ــه ل ــه يف هــذا الســيناريو، فإن وياحــظ أن
القضايــا اإلقليميــة، أو الصواريــخ الباليســتية، والتــي قــد يتــم 
النــص عــى التفــاوض حولهــا يف اتفــاق منفصــل، أو حتــى يتم 
إدارتهــا مــن خــال العقوبــات. ولعــل مــا يدعــم عــى ذلــك، 
إعــان مستشــار األمــن القومــي األمريــي جيــك ســوليفان، يف 
2 نوفمــر الجــاري، إنــه ميكــن التعامــل مــع هذيــن امللفــن 
بالطــرق غــر الدبلوماســية، ســواء بفــرض العقوبــات، أو مــن 

خــال اســتخدام أدوات الــردع املختلفــة.

ــة  ــر، يبــدو أنــه إذا مــا عــادت إيــران إىل طاول ويف التقدي
ــد  ــاق ق ــل التف ــة التوص ــإن إمكاني ــا، ف ــات يف فيين املفاوض
تطــول، كــا يتوقــع أن تواصــل إيــران طــرح رشوط جديــدة، 
يف محاولــة إلطالــة أمــد املفاوضــات إىل العــام املقبــل 2022، 
حتــى تتمكــن مــن تطويــر قدراتهــا يف مجــال تخصيــب 
ــي  ــد تاق ــي ق ــة الت ــي السياس ــر، وه ــورة أك ــوم بص اليوراني
ــن  ــا م ــرد عليه ــد تتجــه واشــنطن لل ــا ق ــاً، ك رفضــاً أمريكي
ــات  ــذ عملي ــووي، وتنفي ــاق الن ــن االتف ــحاب م ــال االنس خ

ــراين.  ــووي اإلي ــج الن ــد الرنام ــة ض تخريبي
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