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ويف املقابــل، عــّر وزيــر الخارجيــة األمريــي أنتــوين بلينكــن، 
يف 7 أبريــل، عــن عــدم تفاؤلــه بالتوصــل إىل اتفــاق يف فيينــا 
بشــأن الرنامــج النــووي اإليــراين رغــم كل الجهــود املبذولــة، 
ــرى  ــيناريوهات أخ ــع س ــل م ــاً إىل االســتعداد للتعام منوه
حــال فشــلت الدبلوماســية مــع إيــران، وذلــك بالتنســيق مــع 

نظرائــه األوروبيــن.

القضايا العالقة
شــهدت املفاوضــات النوويــة بــن إيــران والقــوى الكــرى يف 
فيينــا بعــض التقــدم يف اآلونــة األخــرة، إال أن مثــة مــؤرشات 
بــن واشــنطن  الخالفيــة  امللفــات  اســتمرار  تُدلــل عــى 

ــايل: ــل يف الت ــي تتمث ــران، والت وطه

1- شــطب الحــرس الثــوري مــن قوائــم اإلرهــاب: مثّــل 
املطلــب اإليــراين الخــاص برفــع الحــرس الثــوري مــن قوائــم 
املنظــات اإلرهابيــة لــدى واشــنطن العقبــة األبــرز يف مســار 
فيينــا التفــاويض بــن إيــران والواليــات املتحــدة مؤخــراً، 

والــذي دفــع باتجــاه تعطيــل املفاوضــات، بعــد العــودة 
ــر املفاوضــن اإليرانيــن عــي باقــري كنــي إىل  ــة لكب املفاجئ

ــايض. ــارس امل ــران، يف 7 م طه

وتتمســك طهــران بهــذا الــرط، ويعتــره بعض مســؤوليها 
رشطــاً إلمتــام االتفــاق النــووي، حســبا أشــار مستشــار كبــر 
للمرشــد اإليــراين عــي خامنئــي، كــال خــرازي، يف 27 مــارس 

املايض.

ــب  ــع املطل ــاوب م ــة، للتج ــنطن، يف البداي ــعت واش وس
اإليــراين عــر املوافقــة عــى رفــع الحــرس الثــوري مــن قوائــم 
ــم طهــران تعهــدات علنيــة بشــأن  اإلرهــاب مقابــل تقدي
عــدم التصعيــد اإلقليمــي مســتقبالً، وهــو مــا رفضتــه طهــران.

وقدمــت الواليــات املتحــدة عرضــاً بديــالً متثــل يف حــذف 
ــى  ــاء ع ــع اإلبق ــاب، م ــم اإلره ــن قوائ ــوري م ــرس الث الح
ــن  ــوري، ضم ــرس الث ــة للح ــذراع الخارجي ــدس، ال ــق الق فيل
هــذه القوائــم، وهــو مــا رفضتــه إيــران كذلــك، كــا أن حوايل 

العدد 1525، 17 أبريل 2022

ــن  ــل الجــاري، أن طهــران ل ــة، ســعيد خطيــب زاده، فــي 4 أبري ــة اإليراني أكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجي
تعــود إلــى المفاوضــات فــي فيينــا إال إلتمــام االتفــاق النــووي مــع القــوى الكبــرى، مشــيرًا إلــى أن الكــرة 
اآلن فــي الملعــب األمريكــي، فــي إشــارة إلــى أن طهــران لــن تتفــاوض مــع واشــنطن علــى أي قضايــا جديــدة 

بخــاف تلــك التــي تــم االتفــاق عليهــا فــي الســابق. 

جمــود قائــم: اســتمرار الملفــات الخالفيــة فــي المفاوضــات النوويــة فــي فيينــا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1525، 17 أبريــل 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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80 نائبــاً مــن الكونجــرس األمريــي مــن الحزبــن الدميقراطــي 
ــن  ــر م ــض للتحذي ــت األبي ــالة للبي ــوا رس ــوري وجه والجمه

اإلقــدام عــى هــذه خطــوة.

ونظــراً ملــا ســبق، أكــد وزيــر الخارجيــة األمريــي أنتــوين 
بلينكــن، يف مؤمتــر صحفــي مــع نظــره اإلرسائيــي يائــر لبيــد، 
يف القــدس، يف أواخــر مــارس 2022 بــأن الحــرس الثــوري 
ــن  ــالف ب ــتمرار الخ ــي اس ــا يعن ــو م ــة، وه ــة إرهابي منظم

ــف. ــران حــول هــذا املل واشــنطن وطه

2- نطــاق تخفيــف العقوبــات: تجــدد إيــران تأكيدهــا الرفــع 
الكامــل للعقوبــات األمريكيــة املفروضــة عليهــا، ســواء تلــك 
التــي تــم فرضهــا يف عهــدي الرئيســن الســابقن بــاراك أوبامــا 
ــس  ــد الرئي ــت يف عه ــي فرض ــك الت ــب، أو تل ــد ترام ودونال
األمريــي الحــايل، جــو بايــدن، والتــي كان آخرهــا يف 30 مارس 

عــى مــزودي برنامــج الصواريــخ اإليرانيــة.

ومــن وجهــة نظــر طهــران، فــإن العقوبــات التــي ينبغــي 
ــووي  ــن الن ــة بالرنامج ــك املتعلق ــمل تل ــا تش ــع عنه أن ترف
والصاروخــي وكذلــك التــي تتعلــق بالــدور اإلقليمــي ودعــم 
امليليشــيات يف املنطقــة، أو حتــى املتعلقــة بانتهــاكات حقــوق 
ــع  ــأن ترف ــة ب ــت إىل املطالب ــران ذهب ــل أن طه ــان، ب اإلنس
ــة  ــن ني ــادرة حس ــات كب ــك العقوب ــن تل ــزءاً م ــنطن ج واش
مــن جانبهــا إلظهــار جديتهــا يف هــذا الشــأن، وهــو مــا أكــده 
ــات  ــة تنســيق العالق ــاع لجن ــان خــالل اجت ــد اللهي أمــر عب

ــاري. ــل الج ــة يف 10 أبري ــة الخارجي االقتصادي

ــك،  ــق ذل ــتحالة تحقي ــل، اس ــنطن، يف املقاب ــد واش وتؤك
نظــراً الرتبــاط بعــض العقوبــات مبســائل أخــرى غــر املدرجــة 
يف االتفــاق النــووي املوقــع يف 2015، وفــق مــا أكــده متحــدث 
الخارجيــة األمريــي، نيــد برايــس، يف 5 أبريــل الجــاري، كــا 
أن رفــض نــواب الكونجــرس األمريــي ملقاربــة بايــدن يف 
ــيجعل  ــمة، س ــر حاس ــا غ ــي يرونه ــران والت ــع إي ــل م التعام

ــة. تحقيــق هــذا املطلــب أمــراً شــديد الصعوب

3- مســألة الضامنــات: تؤكــد طهــران عــى رضورة أن تقــدم 
واشــنطن ضانــات قانونيــة بعــدم االنســحاب مســتقبالً مــن 
ــل  ــدم تفعي ــة إىل ع ــرى، باإلضاف ــرة أخ ــووي م ــاق الن االتف
آليــة الزنــاد، أو مــا يعــرف باســم “ســناب بــاك”، والتــي يتــم 

مبوجبهــا إعــادة فــرض العقوبــات عليهــا مــرة ثانيــة. 

وتتمثــل الضانــات التــي تطالــب بهــا إيــران لعــدم 
موافقــة  يف  االتفــاق  مــن  مســتقبالً  واشــنطن  انســحاب 
الكونجــرس األمريــي، وهــو أمــر غــر ُمرجــح يف ضــوء تعهــد 
ــواب مــن الكونجــرس بإلغــاء أي اتفــاق يتــم توقيعــه مــن  ن
جانــب إدارة بايــدن مــع إيــران حــال جــاء رئيــس جمهــوري 

إىل البيــت األبيــض يف االنتخابــات القادمــة.

كــا طالبــت إيــران بضانــات تجاريــة تســمح باســتمرار 

عمــل الــركات األجنبيــة، التــي تنــوي العمــل واالســتثار يف 
ــن 4 إىل 6 أعــوام، مــن خــالل أوامــر  ــراوح ب ــران لفــرة ت إي
قانونيــة تصدرهــا وزارة الخزانــة األمريكيــة، وترســلها الــوزارة 

إىل جميــع الــركات.

ــث  ــب واشــنطن، حي ــن جان ــر رفضــاً م ــى هــذا األم والق
أكــد بلينكــن أنــه إذا كان مــن املمكــن ضــان ذلــك يف حالــة 
وجــود بايــدن يف البيــت األبيــض، فإنــه ال ميكــن ضــان ذلــك 

يف عهــد الرؤســاء األمريكيــن التالــن لــه. 

أدوات الضغط اإليرانية
مل تكتــف طهــران بالتشــدد يف املفاوضــات، ولكنهــا مالــت إىل 
تبنــي سياســات تصعيديــة للضغــط عــى واشــنطن، وهــو مــا 

يتضــح يف التــايل:  

1- التصعيــد النــووي: توظــف إيــران تصعيدهــا النــووي 
للضغــط عــى واشــنطن والغــرب لالنصيــاع ملطالبهــا الســابقة، 
حيــث تعمــدت رفــع مســتوى تخصيــب اليورانيوم باســتخدام 
ــذي  ــزة الطــرد املركــزي املتطــورة إىل مســتوى 60%، وال أجه
أنتجــت منــه نحــو 33 كيلوجرامــاً، كــا أعلــن يف مــارس 
ــرب  ــب يق ــن التخصي ــتوى م ــك املس ــأن ذل ــاً ب ــايض، عل امل

مــن مســتوى الـــ 90% الــالزم لصنــع القنبلــة الذريــة.

كــا تواصــل إيــران عرقلــة جهــود الرقابــة مــن قبــل 
ــى  ــالل اإلرصار ع ــن خ ــة، م ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
ــة الخاصــة باملنشــآت  االحتفــاظ بتســجيالت كامــرات املراقب
ــع االتفــاق  ــى توقي ــة حت ــة وعــدم تســليمها إىل الوكال النووي
ــس  ــه رئي ــد علي ــدد التأكي ــا ج ــو م ــا، وه ــل يف فيين املُحتم
ــا،  ــة يف فيين ــة لــدى املنظــات الدولي ــة الدامئــة اإليراني البعث

ــاري. ــل الج ــي، يف 8 أبري ــا غائب ــد رض محم

مواصلــة  عزمهــا  عــن  طهــران  إعــالن  بجانــب  هــذا 
تخصيــب اليورانيــوم بنســبة 20 يف املائــة، حتــى بعــد التوصــل 
ــي  ــا، وهــو بخــالف النســبة الت ــات فيين ــاق يف محادث إىل اتف
نــص عليهــا االتفــاق الذي تــم إبرامــه يف 2015 وهــي %3.67.

2- تهديــد االســتقرار اإلقليمــي: أكــد املرشــد األعــى يف إيــران 
عــي خامنئــي، يف مــارس املــايض، أنــه “لــن نتخــى عــن 
نفوذنــا اإلقليمــي وال عــن قدراتنــا الدفاعيــة أبــداً”، يف داللــة 
عــى إرصار إيــران عــى رفضهــا طــرح أي ملفــات أخــرى عــى 
ــيا  ــووي، الس ــف الن ــالف املل ــا بخ ــاوض يف فيين ــة التف طاول
الرنامــج الصاروخــي الباليســتي والــدور اإلقليمــي إليــران يف 
املنطقــة، واللذيــن اعترهــا الحــرس الثــوري اإليــراين يف بيــان 
ــن  ــراء ال ميك ــل الجــاري؛ خطوطــاً حم ــن أبري ــه يف األول م ل
ــران  ــة طه ــن مطالب ــم م ــى الرغ ــك ع ــا، وذل ــازل عنه التن
بإزالــة الحــرس الثــوري مــن قوائــم اإلرهــاب، وهــو موضــوع 

ــك.  ــة كذل ال يتصــل باملفاوضــات النووي
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ــران،  ــب طه ــن جان ــداً م ــرة تصعي ــرة األخ ــهدت الف وش
إقليــم  حيــث قامــت بقصــف صاروخــي عــى عاصمــة 
كردســتان العــراق أربيــل يف مطلــع مــارس، فضــالً عــن تكثيف 
ــران اســتهدافها مواقــع  جاعــة الحوثيــن املدعومــن مــن إي
ــة يف اململكــة الســعودية يف نفــس الشــهر،  ــة ومدني اقتصادي
ــة يف  ــن بجــروح طفيف ــود أمريكي ــة 4 جن ــة إىل إصاب باإلضاف
هجــوم صاروخــي عــى قاعــدة يف رشق ســوريا تتمركــز فيهــا 

ــل. ــة يف 9 أبري ــوات أمريكي ق

تداعيات ُمحتملة
ــووي يف ضــوء  ــاق الن ــة لالتف ــل الســيناريوهات املحتمل تتمث
املطالــب اإليرانيــة الســابق ذكرهــا، وتصعيدهــا النــووي 

واإلقليمــي يف التــايل:

1- انهيــار املفاوضــات: يســتند هــذا األمــر عــى أســاس إرصار 
إيــران بالتمســك مبطالبهــا يف مقابــل رفــض واشــنطن تنفيــذ 
ــا  ــل وطرحه ــا، ب ــغ فيه ــا مبال ــرى أنه ــي ت ــب الت ــك املطال تل
ــاق  ــار االتف ــارج إط ــا خ ــران أنه ــرى طه ــدة ت ــاً جدي رشوط
ــل  ــراين، يف 11 أبري ــة اإلي ــر الخارجي ــا رّصح وزي ــووي، ك الن

الجــاري.

هــذا إىل جانــب إعــراب بلينكــن عــن عــدم تفاؤلــه 
ــد باللجــوء  ــل والتهدي ــا، ب ــاق يف فيين بشــأن التوصــل إىل اتف
إىل الحلــول غــر الدبلوماســية يف التعامــل مــع إيــران، يف 
ــتخدام األداة  ــات أو اس ــن العقوب ــد م ــرض مزي ــارة إىل ف إش

العســكرية، بالتنســيق مــع الحلفــاء األوروبيــن.

2- نجــاح املفاوضــات: يقــوم هــذا االفــراض أن لــدى الطرفــن 
ــووي، وأن  ــاق الن ــاء االتف ــة يف إحي ــراين الرغب ــي واإلي األمري

تبنــي كل منهــا نهجــاً متشــدداً حيــال اآلخــر ليــس إال وســيلة 
ــدر  ــر ق ــى أك ــف يف املفاوضــات والحصــول ع ــز املوق لتعزي

ممكــن مــن التنــازالت مــن الطــرف اآلخــر.

ــراين، وهــو صاحــب  ــن املرشــد اإلي ــك، أعل ويف ســياق ذل
ــة، يف 13  ــات النووي ــق باملفاوض ــا يتعل ــل في ــة الفص الكلم
أبريــل الجــاري، عــن دعمــه حكومــة إبراهيــم رئيــي يف 
ــرام،  ــا ي ــا تســر عــى م ــا، مشــراً إىل إنه املفاوضــات يف فيين
ــة  ــاوض بإمكاني ــق املف ــر للفري ــوءاً أخ ــد ض ــا يُع ــو م وه

ــة. ــة املُحتمل ــد الصفق عق

مــن  عــدد  االحتــال  هــذا  يــزيك  الجــزيئ:  االتفــاق   -3
املعطيــات عــى رأســها رغبــة وســعي الطرفــن األمريــي 
ــتمرار  ــن اس ــم م ــات بالرغ ــل إىل تفاه ــراين يف التوص واإلي
ــال  ــذا االحت ــد ه ــات. ويعتم ــة يف املفاوض ــا الخالفي القضاي
عــى أســاس االتفــاق عــى صيغــة تقتــي أن تقــدم كل 
مــن واشــنطن وطهــران تنــازالت متبادلــة، مثــل اإلفــراج عــن 
بعــض األمــوال اإليرانيــة املجمــدة يف الخــارج، مقابــل وقــف 
تخصيــب اليورانيــوم، غــر أن املشــكلة األساســية أن مثــل هذا 
ــران التــي  ــة عــن إي ــار قــد يخفــف الضغــوط االقتصادي الخي
تفرضهــا العقوبــات، ومــن ثــم تنتفــي الحوافــز لديهــا إلبــرام 

ــد. ــاق جدي اتف

ويف الختــام، يبــدو الغمــوض ســيد املوقــف فيــا يتعلــق 
ــات  ــران سياس ــي إي ــع تبن ــة م ــا، خاص ــات يف فيين باملفاوض
تصعيديــة، ســواء يف امللــف النــووي، أو تدخالتهــا اإلقليميــة، 
وإن كان مــن املالحــظ أن الحــرص األمريــي عــى إبــرام 
االتفــاق، وتجاهــل اســتفزازات إيــران قــد يكــون مــؤرشاً عــى 

ــووي.  ــاق الن ــاء االتف ــرص إحي اســتمرار ف
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