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وأكــد دبلوماســيون كبــار مــن فرنســا وأملانيــا وبريطانيــا 
ــي يف  ــتوى التقن ــى املس ــدم ع ــض التق ــراز بع ــم إح ــه “ت إنّ
الســاعات الـــ 24 األخــرة”، إذ باتــوا “أكــر قربــاً مــن النقطــة 
ــو املــايض”. ووصفــوا  التــي توقفــت فيهــا املحادثــات يف يوني

ــات”. ــط يف املفاوض ــف محب ــه “توق ــل بأن التأجي

سياسة تفاوضية متعنتة:
بــدا املوقــف اإليــراين خــال املرحلتــن األوىل )29 نوفمــر – 3 
ديســمر( والثانيــة )10 – 17 ديســمر( مــن الجولــة الســابعة 
للمفاوضــات يف فيينــا، أكــر تشــدداً، واســتمرت يف اتبــاع 
أســلوب املامطلــة واملراوغــة، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى 

النحــو التــايل:

1- رفــض “نصــوص يونيــو”: طالبــت طهــران، يف البدايــة، 
بإعــادة التفــاوض حــول التســويات التــي تــم االتفــاق بشــأنها 
يف جــوالت التفــاوض الســت الســابقة، والتــي ُعقــد آخرهــا يف 
ــع  ــى رف ــوم ع ــدة تق ــة جدي ــت برؤي ــايض. وتقدم ــو امل يوني

ــة  ــات النووي ــل العــودة لالتزام ــا مقاب ــة عنه ــات كاف العقوب
ــع يف 2015.  ــاق املوق ــب االتف مبوج

وســعت طهــران لتريــر ذلــك عــى أســاس أن هنــاك 
حكومــة جديــدة وفريقــاً تفاوضيــاً جديــداً، وهــو األمــر 
الــذي القــى رفضــاً مــن جانــب الواليــات املتحــدة والرتويــكا 
واململكــة  )فرنســا  املفاوضــات  يف  املُشــاركة  األوروبيــة 
ــن  ــد نكوصــاً م ــك يُع ــى أســاس أن ذل ــا(، ع املُتحــدة وأملاني
جانــب إيــران تجــاه تلــك التســويات، وتعبــراً عــن رغبتهــا يف 
ــف  ــوىل إدارة املل ــذي يت ــة أن ال ــويف، خاص ــة والتس املامطل
ــي،  ــه خامنئ ــه الل ــى، آي ــد األع ــو املرش ــراين ه ــووي اإلي الن

ــي.  ــم رئي ــراين، إبراهي ــس اإلي ــس الرئي ولي

ــات  ــع العقوب ــع جمي ــداً أن رف ــدرك جي ــران ت ــام أن إي ك
املفروضــة وعليهــا، مبــا فيهــا تلــك العقوبــات األمريكيــة غــر 
املرتبطــة باالتفــاق النــووي، مــرة واحــدة، أمــر مرفــوض، ليــس 
فقــط جانــب اإلدارة األمريكيــة، ولكــن كذلــك مــن الكونجرس 

األمريــي.
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أعلــن كبيــر المفاوضيــن اإليرانييــن، علــي باقــري كنــي، علــى موقــع تويتــر فــي 17 ديســمبر الجــاري، توقــف 
المحادثــات الجاريــة بالجولــة الســابعة للمفاوضــات النوويــة فــي فيينــا حــول إعــادة إحيــاء االتفــاق النــووي، 

لبضعــة أيــام، ُمشــيرًا إلــى إنــه ســيتم اســتئناف المفاوضــات الحقــًا بنهايــة الشــهر الجــاري. 

حافــة الهاويــة: اســتمرار تعنــت إيــران فــي مفاوضــات الجولــة الســابعة فــي فيينــا , تقديــرات المســتقبل, العــدد 1421، 19 ديســمبر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل

حافة الهاوية:
استمرار تعنت إيران يف مفاوضات اجلولة السابعة يف فيينا 



19 ديسمبر 2021العدد 1421 | 2

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

2- اســتمرار تخصيــب اليورانيــوم: تواصــل طهــران تخصيــب 
اليورانيــوم مبعــدالت مرتفعــة باســتخدام أجهــزة الطــرد 
املركــزي املتطــورة، حيــث تــم اإلعــان يف 26 نوفمــر املــايض، 
عــن زيــادة املخــزون مــن اليورانيــوم املخصــب بنســبة %60 
إىل 30 كجــم، هــذا باإلضافــة إىل اإلعــان عــن ضــخ غــاز 
ــوم املخصــب بدرجــة تصــل إىل %5  ــد اليوراني ســادس فلوري
ــأة  ــراز “IR-6” مبنش ــن ط ــزي م ــرد املرك ــازاً للط إىل 166 جه
فــوردو بهــدف رفــع درجــة نقائهــا إىل 20%، يف مســعى مــن 
جانــب طهــران لتوظيــف ذلــك يف زيــادة الضغــوط عــى 
الغــرب للقبــول مبــا تطرحــه إيــران، وإال فــإن البديــل ســوف 
ــا  ــوم مب ــب اليوراني ــران يف تخصي ــود طه يكــون اســتمرار جه

ــة. ــة النووي ــة العتب ــا تصــل إىل مرحل يجعله

3- عرقلــة جهــود الرقابــة الدوليــة: تواصــل إيــران عــدم 
التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، حيــث رفضــت 
تقديــم تفســرات مقنعــة لوجــود جزئيــات يورانيــوم يف إحدى 
منشــآتها غــر املعلنــة. كــام تــر طهــران عــى عــدم تســليم 
ــة، إال  ــآتها النووي ــل منش ــة داخ ــرات املراقب ــجيات كام تس

بعــد رفــع العقوبــات عنهــا. 

ــل  ــاه عم ــة تج ــض املرون ــران بع ــدت إي ــل، أب ويف املقاب
ــا،  ــاً عليه ــرة ضغوط ــت األخ ــد أن مارس ــن بع ــة، ولك الوكال
فقــد وافقــت، مطلــع ديســمر الجــاري، عــى الســامح للوكالة 
بتكثيــف عملياتهــا يف منشــأة فــورودو للتحقــق مــن األنشــطة 
النوويــة فيهــا، بعــد اإلعــان عــن رفــع تخصيــب اليورانيــوم 
داخــل املنشــاة، كــام وافقــت طهــران عــى تركيــب كامــرات 
ــك  ــاري، وذل ــمر الج ــا”، يف 15 ديس ــأة “تس ــة يف منش املراقب
للحيلولــة دون اســتصدار قــرار مــن مجلــس محافظــي الوكالة 
يديــن إيــران، فضــاً عــن تجنــب إثــارة غضــب الغــرب بشــكل 

يــؤدي إىل انهيــار املفاوضــات.

ضغوط دولية متزايدة
يف مواجهــة مــا تبديــه إيــران مــن تعنــت ومامطلــة يف 
االتفــاق  األطــراف يف  الدوليــة  القــوى  فــإن  املفاوضــات، 
النــووي باتــت تتبنــى مواقــف متشــددة مــن إيــران، وهــو مــا 

ــايل:  ــو الت ــى النح ــا ع ــن توضيحه ميك

ــي  ــدن لتبن ــت إدارة باي ــران: اتجه ــر واشــنطن لطه 1- تحذي
نهــج أكــر حزمــاً تجــاه إيــران، حيــث أعلــن املســؤولون 
األمريكيــون رصاحــة أن سياســة إيــران يف املفاوضــات ســوف 
ــق  ــت تضي ــران بات ــام إي ــرص أم ــا، وأن الف ــع إىل انهياره تدف
أكــر، كــام أعلــن وزيــر الخارجيــة األمريــي أنتــوين بلينكــن، 

يف 14 ديســمر الجــاري، أن واشــنطن تحــر، بشــكل نشــط، 
لبدائــل لاتفــاق النــووي اإليــراين مــع حلفائهــا، محــذراً مــن 
أنــه مــا مل يحصــل تقــدم رسيــع عــى صعيــد التوصــل التفــاق، 

فــإن ســيصبح بــا قيمــة.

ومــن جهــة ثانيــة، فرضت واشــنطن مزيــداً مــن العقوبات 
ومســؤولن  كيانــات  عــرة  نحــو  اســتهدفت  عقوبــات 
إيرانيــن، يف 7 ديســمر الجــاري، أي يف خضــم مباحثــات 
ــب  ــا أن املطال ــران مفاده ــالة لطه ــابعة، يف رس ــة الس الجول
ــدة  ــة واح ــة دفع ــة كاف ــات األمريكي ــع العقوب ــة برف اإليراني
هــو أمــر غــر مطــروح عــى طاولــة التفــاوض. كــام فرضــت 
واشــنطن عقوبــات عــى رشكات مــن دول مختلفــة التهامهــا 
بتقديــم أو محاولــة تقديــم منتجــات أمريكيــة لدعــم برامــج 
عســكرية يف إيــران. وأجــرت واشــنطن اتصــاالت دبلوماســية 
مــع الجانــب الصينــي، لحثهــا عــى تقليــص اســتراد النفــط 
ــى  ــة ع ــات األمريكي ــر العقوب ــن تأث ــدد م ــا يش ــراين، مب اإلي

ــراين. ــاد اإلي االقتص

ــاع  ــر الدف ــدات الســابقة، توصــل وزي ــب التهدي وإىل جان
بينــي  اإلرسائيــي،  نظــره  مــع  أوســن،  لويــد  األمريــي 
غانتــس، يف واشــنطن، 9 ديســمر الجــاري، لتفاهــامت حــول 
ــأن  ــران ب ــالة لطه ــووي، يف رس ــاق الن ــة لاتف ــارات بديل خي
فشــل املفاوضــات ســوف يدفــع واشــنطن لبحــث الخيــارات 
اإليــراين  النــووي  الرنامــج  ضــد  والتخريبيــة  العســكرية 

ــل. ــع إرسائي ــاون م بالتع

2- زيــادة التهديــرات اإلرسائيليــة: ترفــض إيــران املفاوضــات 
الــوزراء  رئيــس  طالــب  فقــد  إيــران،  مــع  الدبلوماســية 
اإلرسائيــي، نفتــايل بينيــت، أوائــل ديســمر الجــاري، بوقــف 
الجولــة الســابعة مــن املفاوضــات مــع إيــران، وأعلنــت 

ــكري.  ــار العس ــا الخي ــن تفضيله ــة ع رصاح

وكشــفت صحيفــة “يديعــوت أحرنــوت” اإلرسائيليــة، 
ــع ســورية تحــت  ــي مواق عــن قصــف ســاح الجــو اإلرسائي
األرض يجــري فيهــا صنــع أســلحة كيامويــة، يف رســالة تهديــد 
إليــران، بأنهــا قــادرة عــى قصــف مواقــع برنامجهــا النوويــة 
الرسيــة العميقــة تحــت األرض، وهــو األمــر الــذي ردت 
عليــه إيــران، بنــر صحيفــة “طهــران تاميــز” خريطــة توضــح 
مئــات املواقــع اإلرسائيليــة التــي تقــول طهــران أنهــا تســتطيع 
ــآت  ــة منش ــى مهاجم ــب ع ــل أبي ــدام ت ــال إق ــا يف ح قصفه
إيــران النوويــة، مــا أثــار ســخرية مــن جانــب إرسائيــل، ألنهــا 

ــدن الفلســطينية. ضمــت كل امل
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األورويب  املوقفــان  بــات  واشــنطن:  مــع  أورويب  متــاٍه   -3
واألمريــي متطابقــان حيــال إيــران، حيــث اعرتضــت الرتويــكا 
األوروبيــة عــى تنصــل طهــران مــن “نصــوص يونيــو”، التــي 

ــل.  ســبق االتفــاق بشــأنها مــن قب

ــوال  ــم املتحــدة، نيك ــدى األم ــد حــذر ســفر فرنســا ل فق
دي ريفيــرو، يف جلســة ملجلــس األمــن 15 ديســمر الجــاري، 
ــووي  ــاق الن ــار االتف ــن انهي ــار ب ــا أن تخت ــأن عليه ــران ب إي
أو التوصــل إىل اتفــاق معقــول، مضيفــاً “نقــرتب برسعــة 
ــار  ــل مس ــة فش ــارة إىل إمكاني ــق”، يف إش ــة الطري ــن نهاي م
باريــس هــذا  النوويــة، وياحــظ أن إطــاق  املفاوضــات 
ــرة،  ــة كب ــة رمزي ــل دالل ــن يحم ــس األم ــن مجل ــد م التهدي
وهــي أن الــدول األوروبيــة األطــراف يف االتفــاق النــووي 
قــد تطالــب بإحالــة ملــف إيــران النــووي إىل مجلــس األمــن، 
مبــا يعنيــه ذلــك مــن إعــادة فــرض العقوبــات الدوليــة كافــة 

ــة.  ــس األمريكي ــران، ولي ــى إي ــة ع املفروض

وحــذرت وزيــرة الخارجيــة الريطانيــة ليــز تــروس، يف 
ــمر  ــول 12 ديس ــبع يف ليفرب ــة الس ــامع ملجموع ــام اجت خت
ــا  ــة هــي الفرصــة األخــرة له الجــاري، أن املفاوضــات الحالي

ــووي. ــاق الن ــودة لاتف للع

ــر  ــرويس أك ــف ال ــات املوق ــرويس: ب ــف ال ــدد املوق 4- تش
تشــدداً مــن نظــره الصينــي تجــاه إيــران، حيــث رّصح 
املبعــوث الــرويس يف املفاوضــات النوويــة ميخائيــل أوليانوف، 
بأنــه “يجــب تدمــر أجهــزة الطــرد املركــزي اإليرانيــة أو نقلهــا 

إىل الخــارج أو إغاقهــا، حتــى تســر املفاوضــات النوويــة عــى 

نحــو أرسع”.

ويف الختــام، ميكــن القــول إن إيــران باتــت أمــام خيــارات 

محــدودة، خاصــة مــع وجــود توافــق أمريــي – أورويب، ورمبــا 

رويس، عــى رفــض سياســة إيــران املتعنتــة يف املفاوضــات 

النوويــة، فضــاً عــن وضع واشــنطن ســقفاً زمنيــاً للمفاوضات، 

وذلــك لــي متنــع إيــران مــن توظيــف عامــل الوقــف لصالحها 

عــر االســتمرار يف تطويــر برنامجهــا النــووي. 

ويعنــي مــا ســبق أنــه ســوف يكــون لزامــاً عــى إيــران أن 

تســتأنف املفاوضــات مــن النقطــة التــي توقفــت عندهــا، أو 

تواجــه خيــار العقوبــات الدوليــة مــن جديــد، وهــو أمــر قــد 

ال يســتطيع اقتصادهــا املنهــار أن يتحملــه.

ــاً،  ــاراً ثالث ــاك خي ــإن هن ــن، ف ــن الخياري وإىل جانــب هذي

لتقديــم  األخــرة  اللحظــات  يف  طهــران  تعمــد  أن  وهــو 

تنــازالت محــدودة، يف اســتمرار لسياســة حافــة الهاويــة 

ــة، كــام يف  التــي تعتمدهــا، حتــى تتفــادى العقوبــات الدولي

قبولهــا اســتئناف املفاوضــات مــن نقطــة قريبــة مــن النقطــة 

التــي توقفــت عندهــا بنهايــة الجولــة الســابعة. وســوف 

يعتمــد نجــاح هــذا الخيــار عــى مــدى صــر واشــنطن وعــدم 

ــران.  ــع إي ــات م ــن املفاوض ــحابها م انس
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