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مماطلة مستمرة:
فرص عودة إيران للمفاوضات النووية يف فيينا
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أعلــن الوســيط األوروبــي المكلــف بالمفاوضــات حــول الملــف النــووي اإليرانــي أنريكــي مــورا ،فــي 3
أغســطس الجــاري ،اســتئناف جولــة مباحثــات غيــر مباشــرة بيــن إيــران والواليــات المتحــدة فــي فيينــا ،وذلــك
بعــد طــرح مســؤول السياســة الخارجيــة باالتحــاد األوروبــي ،جوزيــب بوريــل مقتــرح مســودة لنــص جديــد
المبــرم مــع إيــران فــي  ،2015والــذي اعتبــره أفضــل اتفــاق ممكــن ،علــى
يهــدف إلــى إحيــاء االتفــاق النــووي ُ
الرغــم مــن أنــه ليــس مثاليــاً  ،كمــا حــذر مــن “أزمــة نوويــة خطيــرة” فــي حــال فشــل االتفــاق.

دوافع التراجع اإليراني
يــأيت قبــول إيـران املشــاركة يف املفاوضــات النوويــة يف فيينا ،يف
إطــار عــدد مــن الدوافــع واألســباب ،والتــي ميكــن اســتعراض
أبرزهــا عــى النحــو التــايل:
 -1تفــادي العقوبــات الغربيــة :تــأيت موافقــة طه ـران عــى
مقــرح بوريــل يف إطــار محاوالتهــا للحيلولــة دون فــرض
واشــنطن املزيــد مــن العقوبــات عليهــا ،إذ أتت هــذه املوافقة
بعــد يومــن مــن فــرض وزارة الخزانــة األمريكيــة عقوبــات
عــى كيانــات تســ ّهل املعامــات غــر املرشوعــة املتعلقــة
بتهريــب النفــط اإليـراين واملنتجــات البرتوليــة والبرتوكيامويــة،
وذلــك إلجبــار إي ـران عــى العــودة للمفاوضــات ،خاصــة أن
واشــنطن حذرتهــا بــأن عــدم قبولهــا الصفقــة املطروحــة
ســوف يعرضهــا ملزيــد مــن الضغــوط.
كــا حــذر رفائيــل جــرويس ،يف  22يوليــو املــايض ،مــن أن
تقليــص إي ـران قــدرات املراقبــة والتفتيــش الخاصــة بالوكالــة

قــد أصابهــا بحالــة مــن “العمــى النــووي” ،األمــر الــذي قــد
يعيــق أي فــرص مــن شــأنها إعــادة إحيــاء االتفــاق النــووي
مــع إي ـران .وتهــدف ترصيحــات جــرويس إىل الضغــط عــى
إي ـران للعــودة لالتفــاق برسعــة.
 -2تــرك بــاب املفاوضــات مفتوحــاً :تهــدف إيــران مــن
اســتئناف املفاوضــات مــع واشــنطن إىل منــع إعــان فشــلها
بشــكل نهــايئ ،خاصــة بعــد تعــر جــوالت التفــاوض الثــاين
التــي ُعقــدت يف فيينــا مــن قبــل ،باإلضافــة للجولــة األخــرة
التــي ُعقــدت يف الدوحــة ،والتــي وصفــت واشــنطن فــرص
إحيــاء االتفــاق النــووي بعدهــا بأنهــا باتــت أســوأ مــا كانــت
قبلهــا ،هــذا إىل جانــب التحذيـرات األمريكيــة بأنــه ال ميكــن
انتظــار إي ـران إىل األبــد للقبــول بالعــودة لالتفــاق.
وبالتــوازي مــع ذلــك ،تبــدي األطـراف األوروبيــة األطـراف
يف املفاوضــات تذمــرا ً إزاء انتهــاكات إيــران لاللتزامــات
النوويــة ،إذ أعربــت ،يف بيــان مشــرك ،يف  1أغســطس ،2022
عــن أســفها لعــدم اســتغالل إي ـران الفرصــة إلحيــاء االتفــاق

مماطلــة مســتمرة :فــرص عــودة إيــران للمفاوضــات النوويــة فــي فيينــا ,العــدد  11 ،1611أغســطس  ،2022أبوظبــي :المســتقبل
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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حتــى اآلن .كــا شــكك رئيــس االســتخبارات الربيطانيــة،
ريتشــارد مــور ،يف  21يوليــو املــايض ،يف موافقــة املرشــد
األعــى يف إيـران عــي خامنئــي عــى إحيــاء االتفــاق النــووي،
وهــو مــا ميهــد إلعــان واشــنطن والرتويــكا األوروبيــة فشــل
املفاوضــات مــع إي ـران ،مبــا يعنيــه ذلــك مــن إعــادة ملفهــا
ملجلــس األمــن.
 -3اســتمرار ضغــوط الداخــل :تتصاعــد الضغــوط الداخليــة
عــى الحكومــة اإليرانيــة لرفــع العقوبــات التــي تســببت يف
ظــروف معيشــية صعبــة لقطاعــات واســعة مــن الشــعب
اإليـراين ،متــت ترجمتهــا يف احتجاجــات واعتصامــات اندلعــت
يف مــدن إيرانيــة عــدة ،والتــي نــددت بسياســات النظــام التي
ترفــض تخفيــف العقوبــات عــن الشــعب اإلي ـراين.
وحــذرت أصــوات إصالحيــة مــن أن طهــران ســتصبح
الخــارس األكــر يف حــال تأخــر إبــرام االتفــاق النــووي،
وطالبــت بــرورة اســتغالل فرصــة الحظــر املفــروض عــى
اإلمــدادات الروســية مــن النفــط والغــاز ،للدخــول بقــوة إىل
أســواق الطاقــة العامليــة ،لالســتفادة منهــا يف جنــي العوائــد
املاليــة التــي تســهم يف انتعــاش االقتصــاد.
 -4تصاعــد الضغــوط اإلقليميــة :تواصــل إرسائيــل تنفيــذ
عمليــات تخريبيــة ضــد إي ـران مــن فــرة ألخــرى ،باإلضافــة
إىل اســتهداف ميليشــياتها يف املنطقــة ،ومتنــح واشــنطن
الضــوء األخــر لتــل أبيــب للقيــام بتلــك الهجــات ،للضغــط
عــى إي ـران إلجبارهــا عــى الرتاجــع عــن بعــض رشوطهــا يف
املفاوضــات.
ويالحــظ أنــه عــى الرغــم مــن هــذه العمليــات ،فــإن
إرسائيــل أخفقــت يف وقــف الربنامــج النــووي اإليـراين بشــكل
كامــل ،كــا أن وقــف التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة يف مراقبة
املنشــآت النوويــة ،ســوف مينــح إيــران الفرصــة لتطويــر
قدراتهــا النوويــة ،مــن دون قــدرة الوكالــة عــى قيــاس درجــة
التقــدم الــذي تحــرزه إي ـران.

تصعيد إيراني
اســتبقت إيـران جولــة املفاوضــات الحاليــة باتخــاذ عــدد مــن
اإلج ـراءات التصعيديــة ،والتــي هدفــت طه ـران مــن خاللهــا
لفــرض ضغــوط عــى الواليــات املتحــدة إلجبارهــا عــى
التســليم بالتنــازالت التــي تطالــب بهــا طهــران ،خاصــة أن
مقــرح بوريــل ،وعــى الرغــم مــن عــدم توضيــح تفاصيلــه،
فإنــه يتضمــن التســليم ببعــض املطالــب اإليرانيــة .ومتثلــت
أبــرز مــؤرشات التصعيــد اإلي ـراين يف التــايل:
 -1التهديــد بامتــاك الســاح النــووي :اســتبقت إيــران
إعــان قبولهــا العــودة للمفاوضــات بالقيــام برتكيــب ثــاث
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مجموعــات مــن أجهــزة الجيــل الســادس ( ،)IR6باإلضافــة
إلعالنهــا التخطيــط لرتكيــب ســت مجموعــات إضافيــة مــن
أجهــزة الجيــل الثــاين ( ،)IR-2Mوبــدء تخصيــب اليورانيــوم
يف مجموعتــن إضافيتــن مــن أجهــزة الجيــل األول ()IR1
مبوقــع نطنــز.
هــذا إىل جانــب تهديــد إي ـران الغــرب بامتــاك القنبلــة
النوويــة ،إذ أكــد رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة اإليــراين
محمــد إســامي ،يف  3أغســطس الجــاري ،امتــاك بــاده
القــدرات التقنيــة الالزمــة لتصنيــع األســلحة النوويــة ،وهــي
ذاتهــا الترصيحــات التــي كان قــد أطلقهــا رئيــس اللجنــة
االســراتيجية للعالقــات الخارجيــة التابعــة ملكتــب املرشــد
اإليــراين ،كــال خــرازي ،قبــل أســبوع ،متجــاوزا ً يف ذلــك
فتــوى املرشــد اإليـراين بتحريــم حيــازة تلــك األســلحة ،حيــث
طالبــت بعــض األوســاط اإليرانيــة بتعديلهــا.
كــا هــدد الحــرس الثــوري اإليــراين بإنتــاج رأس حــريب
يف منشــأة فــوردو حــال تعــرض منشــأة نطنــز ألي هجــوم
تخريبــي ،وذلــك يف إطــار مــا أطلقــت عليــه إيــران اســم
“مــروع عــاد الــري”.
 -2إرصار إيــران عــى خطوطهــا الحمــراء :أعلنــت إيــران
قبولهــا مناقشــة مســودة جوزيــب بوريــل ،غــر أنهــا أكــدت
أن تلــك العــودة مرتبطــة مبراعــاة خطوطهــا الحمـراء ،والتــي
تتمثــل يف رفــع العقوبــات بشــكل كامــل ،والحصــول عــى
ضامنــات مــن واشــنطن بعــدم االنســحاب مســتقبالً مــن
االتفــاق النــووي ،باإلضافــة إىل إغــاق وكالــة الطاقــة الذريــة
ملــف آثــار اليورانيــوم املخصــب التــي تــم العثــور عليهــا يف
ثالثــة مواقــع غــر معلنــة.
ووفق ـاً ملــا يتــم تداولــه مــن ترسيبــات عــن مفاوضــات
فيينــا الجاريــة ،متــت اإلشــارة إىل موافقــة إيـران عــى الرتاجــع
عــن املطالبــة بإزالــة الحــرس الثــوري مــن قامئــة اإلرهــاب،
مقابــل حصولهــا عــى ضامنــات بالحصــول عــى تعويضــات
مــن واشــنطن ألي انســحاب محتمــل مــن االتفــاق النــووي
مســتقبالً ،غــر أن وكاالت رســمية إيرانيــة نفــت ذلــك يف
صبــاح  4أغســطس ،واســتندت يف ذلــك إىل مصــدر مســؤول
يف الفريــق املفــاوض النــووي ،األمــر الــذي يــؤرش إىل اســتمرار
الخالفــات حــول هــذا امللــف.
 -3االســتقواء بروســيا :توظــف إيــران عالقتهــا مبوســكو يف
إطــار مواجهــة الضغــوط الغربيــة املفروضــة عليهــا .وأعلــن
وزيــر الخارجيــة الــرويس ،ســرجي الفــروف ،يف  5أغســطس
الجــاري ،أن موســكو تدعــم موقــف إيــران يف املفاوضــات
الحاليــة ،مؤكــدا ً أهميــة العــودة إىل االتفــاق النووي يف شــكله
األصــي ،أي االتفــاق املوقــع يف  ،2015وهــو مــا يتوافــق مــع
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موقــف إي ـران ،ويف الوقــت نفســه يتعــارض مــع مــا تطالــب
بــه واشــنطن وحلفائهــا مــن رضورة أن يراعــي االتفــاق
امل ُحتمــل األبعــاد الجديــدة للتطــورات التــي طــرأت عــى
برنامــج إي ـران النــووي منــذ عــام  ،2018أي بعــد انســحاب
اإلدارة األمريكيــة الســابقة مــن االتفــاق.
وكشــفت وكالــة الفضــاء الروســية إنهــا ســتطلق يف 9
أغســطس الجــاري ،قم ـرا ً اصطناعي ـاً يُدعــى “خ ّيــام” بطلــب
مــن إيـران ،مــن شــأنه تعزيــز قــدرة األخــرة عــى التجســس
عــى أهــداف عســكرية يف منطقــة الــرق األوســط ،وإن
كانــت صحيفــة الواشــنطن بوســت األمريكيــة ذكــرت أن
روســيا ســوف تســتخدمه أوالً يف أوكرانيــا ،وذلــك قبــل
تســليمه الحقــاً إىل إيــران.
مسارات ُمحتملة
يف ضــوء املعطيــات الحاليــة والخـرات الســابقة للمفاوضــات
بــن الجانبــن اإليــراين واألمريــي ،ميكــن الوقــوف عــى
املســارات امل ُحتملــة للمفاوضــات الحاليــة عــى النحــو التــايل:
 -1انتظــار الجولــة التاليــة :أكــد املبعــوث األمريــي الخــاص
إلي ـران ،روبــرت مــايل ،بــأن توقعــات واشــنطن بشــأن هــذه
الجولــة منخفضــة ،ولــذا ،فإنــه مــن املتوقــع فشــل الجولــة
الحاليــة ،واســتئناف املفاوضــات يف جــوالت تاليــة.
ويدعــم هــذا الســيناريو وجــود رغبــة لــدى الطرفــن
األمريــي واإلي ـراين يف التوصــل التفــاق ،ومــن ثــم امتناعهــا
عــن اإلعــان عــن فشــل املفاوضــات ،هــذا إىل جانــب إرصار
كل طــرف عــى جنــي أكــر مكاســب ممكنــة مقابــل تقديــم
أقــل قــدر مــن التنــازالت ،وهــو مــا يطيــل أمــد املفاوضــات.
 -2االتفــاق الجــزيئ :ميكــن للجانبــن اإليــراين واألمريــي
التفاهــم بشــأن تعليــق إي ـران بعــض خطواتهــا النوويــة ،يف
مقابــل تخفيــف واشــنطن حزمــة مــن العقوبــات املفروضــة
عليهــا ،مبعنــى أن يتبنــى الطرفــان سياســة “خطــوة مقابــل
خطــوة”.
وقــد تلجــأ واشــنطن لذلــك حتــى ت ُســهم اإلمــدادات
اإليرانيــة مــن النفــط والغــاز يف التخفيــف مــن وطــأة

أزمــة الطاقــة العامليــة ،فقــد أكــدت نائبــة وزيــر الخارجيــة
األمريــي ،فيكتوريــا نوالنــد ،يف  22يوليــو ،أن عــودة إيــران
إىل االتفــاق النــووي ســوف تســمح لهــا بإعــادة نفطهــا إىل
األســواق العامليــة ،غــر أنــه يف املقابــل ،فــإن أي صفقــة جزئية
ســوف تجعــل إيـران يف غــر عجلــة مــن أمرهــا إلبـرام اتفــاق
كامــل ،طاملــا أن أوضاعهــا االقتصاديــة تحســنت ،ولذلــك ،فــإن
هــذا الســيناريو ،وإن كان قامئــاً ،فهــو مســتبعد.
 -3فشــل املفاوضــات :ميكــن أن تواصــل إيـران تعنتهــا وترفض
عــرت صحيفــة
الرتاجــع عــن خطوطهــا الحمــراء ،فقــد ّ
“إيـران” ،الناطقــة باســم الحكومــة اإليرانيــة ،رصاحـ ًة برفــض
املســودة املقرتحــة مــن جانــب بوريــل ،وهــو مــا قــد يدفــع
الواليــات املتحــدة إىل إعــان فشــل املفاوضــات ،وإحالــة
ملــف إيــران إىل مجلــس األمــن إلعــادة فــرض العقوبــات
الدوليــة عــى إيــران ،وذلــك بعــد تأكيــد الوكالــة الدوليــة
للطاقــة الذريــة انتهــاك إي ـران االتفــاق النــووي.
 -4نجــاح املفاوضــات :قــد تدفــع الضغــوط الداخليــة عــى
النظــام اإليــراين إىل تبنــي األخــر سياســة أكــر مرونــة يف
املفاوضــات ،بهــدف التوصــل التفــاق يرفــع العقوبــات عــن
كاهــل االقتصــاد اإليــراين ،كــا قــد يعــزز اقــراب موعــد
انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس األمريــي عــن رغبــة
الطرفــن اإليـراين واألمريــي يف إعــادة إحيــاء االتفــاق النــووي،
حيــث مــن املرجــح أن يكــون هــذا األمــر صعب ـاً إذا مــا فــاز
الجمهوريــون يف االنتخابــات املقبلــة.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إن طه ـران مــا زالــت تراهــن
عــى عامــي الوقــت وتــردد اإلدارة األمريكيــة يف وضــع
ســقف زمنــي للمفاوضــات ،حتــى ال تضطــر إىل إعــان
فشــلها ،والبحــث يف خيــارات تصعيديــة هــي غــر مســتعدة
لهــا ،بســبب انشــغالها بالحــرب األوكرانيــة واألزمــة التايوانيــة.
وقــد وضــح ذلــك بجــاء يف الجولــة الحاليــة مــن املفاوضــات،
إذ تشــر الترسيبــات إىل تقديــم تنــازالت إضافيــة لطهــران،
مثــل الضامنــات املاليــة ،غــر أنهــا الت ـزال تــر عــى كامــل
مطالبهــا ،مبــا يف ذلــك إغــاق ملــف آثــار اليورانيــوم املخصب.
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