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دوافع التراجع اإليراني
يــأيت قبــول إيــران املشــاركة يف املفاوضــات النوويــة يف فيينا، يف 
إطــار عــدد مــن الدوافــع واألســباب، والتــي ميكــن اســتعراض 

أبرزهــا عــى النحــو التــايل:

ــى  ــران ع ــة طه ــأيت موافق ــة: ت ــات الغربي ــادي العقوب 1- تف
مقــرح بوريــل يف إطــار محاوالتهــا للحيلولــة دون فــرض 
واشــنطن املزيــد مــن العقوبــات عليهــا، إذ أتت هــذه املوافقة 
ــات  ــة عقوب ــة األمريكي ــرض وزارة الخزان ــن ف ــن م ــد يوم بع
ــة  ــة املتعلق ــر املرشوع ــات غ ــّهل املعام ــات تس ــى كيان ع
بتهريــب النفــط اإليــراين واملنتجــات البروليــة والبروكيامويــة، 
ــران عــى العــودة للمفاوضــات، خاصــة أن  ــار إي ــك إلجب وذل
واشــنطن حذرتهــا بــأن عــدم قبولهــا الصفقــة املطروحــة 

ــد مــن الضغــوط.  ــا ملزي ســوف يعرضه

كــام حــذر رفائيــل جــرويس، يف 22 يوليــو املــايض، مــن أن 
تقليــص إيــران قــدرات املراقبــة والتفتيــش الخاصــة بالوكالــة 

قــد أصابهــا بحالــة مــن “العمــى النــووي”، األمــر الــذي قــد 
ــووي  ــاء االتفــاق الن ــق أي فــرص مــن شــأنها إعــادة إحي يعي
ــى  ــدف ترصيحــات جــرويس إىل الضغــط ع ــران. وته ــع إي م

إيــران للعــودة لاتفــاق برسعــة. 

2- تــرك بــاب املفاوضــات مفتوحــاً: تهــدف إيــران مــن 
ــع إعــان فشــلها  اســتئناف املفاوضــات مــع واشــنطن إىل من
بشــكل نهــايئ، خاصــة بعــد تعــر جــوالت التفــاوض الثــامين 
التــي ُعقــدت يف فيينــا مــن قبــل، باإلضافــة للجولــة األخــرة 
ــرص  ــنطن ف ــت واش ــي وصف ــة، والت ــدت يف الدوح ــي ُعق الت
إحيــاء االتفــاق النــووي بعدهــا بأنهــا باتــت أســوأ مــام كانــت 
قبلهــا، هــذا إىل جانــب التحذيــرات األمريكيــة بأنــه ال ميكــن 

ــاق. ــودة لاتف ــول بالع ــد للقب ــران إىل األب انتظــار إي

وبالتــوازي مــع ذلــك، تبــدي األطــراف األوروبيــة األطــراف 
لالتزامــات  إيــران  انتهــاكات  إزاء  تذمــراً  املفاوضــات  يف 
النوويــة، إذ أعربــت، يف بيــان مشــرك، يف 1 أغســطس 2022، 
عــن أســفها لعــدم اســتغال إيــران الفرصــة إلحيــاء االتفــاق 
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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 
ــد  ــرح مســودة لنــص جدي ــل مقت ــي، جوزيــب بوري ــة باالتحــاد األوروب بعــد طــرح مســؤول السياســة الخارجي
يهــدف إلــى إحيــاء االتفــاق النــووي الُمبــرم مــع إيــران فــي 2015، والــذي اعتبــره أفضــل اتفــاق ممكــن، علــى 

الرغــم مــن أنــه ليــس مثاليــًا، كمــا حــذر مــن “أزمــة نوويــة خطيــرة” فــي حــال فشــل االتفــاق.

ــا, العــدد 1611، 11 أغســطس 2022، أبوظبــي: المســتقبل  ــة فــي فيين ــران للمفاوضــات النووي مماطلــة مســتمرة: فــرص عــودة إي
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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حتــى اآلن. كــام شــكك رئيــس االســتخبارات الربيطانيــة، 
ريتشــارد مــور، يف 21 يوليــو املــايض، يف موافقــة املرشــد 
األعــى يف إيــران عــي خامنئــي عــى إحيــاء االتفــاق النــووي، 
وهــو مــا ميهــد إلعــان واشــنطن والرويــكا األوروبيــة فشــل 
املفاوضــات مــع إيــران، مبــا يعنيــه ذلــك مــن إعــادة ملفهــا 

ــن.  ــس األم ملجل

ــة  3- اســتمرار ضغــوط الداخــل: تتصاعــد الضغــوط الداخلي
ــات التــي تســببت يف  ــة لرفــع العقوب عــى الحكومــة اإليراني
ــعب  ــن الش ــعة م ــات واس ــة لقطاع ــية صعب ــروف معيش ظ
اإليــراين، متــت ترجمتهــا يف احتجاجــات واعتصامــات اندلعــت 
يف مــدن إيرانيــة عــدة، والتــي نــددت بسياســات النظــام التي 

ترفــض تخفيــف العقوبــات عــن الشــعب اإليــراين.

وحــذرت أصــوات إصاحيــة مــن أن طهــران ســتصبح 
النــووي،  الخــارس األكــرب يف حــال تأخــر إبــرام االتفــاق 
ــى  ــروض ع ــرورة اســتغال فرصــة الحظــر املف ــت ب وطالب
اإلمــدادات الروســية مــن النفــط والغــاز، للدخــول بقــوة إىل 
ــد  ــة، لاســتفادة منهــا يف جنــي العوائ أســواق الطاقــة العاملي

ــاد.  ــاش االقتص ــهم يف انتع ــي تس ــة الت املالي

4- تصاعــد الضغــوط اإلقليميــة: تواصــل إرسائيــل تنفيــذ 
ــران مــن فــرة ألخــرى، باإلضافــة  ــة ضــد إي ــات تخريبي عملي
واشــنطن  ومتنــح  املنطقــة،  يف  ميليشــياتها  اســتهداف  إىل 
الضــوء األخــر لتــل أبيــب للقيــام بتلــك الهجــامت، للضغــط 
عــى إيــران إلجبارهــا عــى الراجــع عــن بعــض رشوطهــا يف 

ــات.  املفاوض

ــإن  ــات، ف ــذه العملي ــن ه ــم م ــى الرغ ــه ع ــظ أن وياح
إرسائيــل أخفقــت يف وقــف الربنامــج النــووي اإليــراين بشــكل 
كامــل، كــام 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 إيــران. 

تصعيد إيراني 
اســتبقت إيــران جولــة املفاوضــات الحاليــة باتخــاذ عــدد مــن 
اإلجــراءات التصعيديــة، والتــي هدفــت طهــران مــن خالهــا 
لفــرض ضغــوط عــى الواليــات املتحــدة إلجبارهــا عــى 
ــة أن  ــران، خاص ــا طه ــب به ــي تطال ــازالت الت ــليم بالتن التس
ــه،  ــح تفاصيل ــل، وعــى الرغــم مــن عــدم توضي مقــرح بوري
ــة. ومتثلــت  ــه يتضمــن التســليم ببعــض املطالــب اإليراني فإن

ــايل:  ــراين يف الت ــد اإلي ــرز مــؤرشات التصعي أب

1- التهديــد بامتــاك الســاح النــووي: اســتبقت إيــران 
ــاث  ــب ث ــام بركي ــا العــودة للمفاوضــات بالقي إعــان قبوله

ــة  ــادس )IR6(، باإلضاف ــل الس ــزة الجي ــن أجه ــات م مجموع
ــة مــن  ــب ســت مجموعــات إضافي ــط لركي ــا التخطي إلعانه
أجهــزة الجيــل الثــاين )IR-2M(، وبــدء تخصيــب اليورانيــوم 
 )IR1( يف مجموعتــن إضافيتــن مــن أجهــزة الجيــل األول

ــز.  ــع نطن مبوق

ــة  ــاك القنبل ــران الغــرب بامت ــد إي ــب تهدي هــذا إىل جان
ــراين  ــة اإلي ــة الذري ــة الطاق ــس منظم ــد رئي ــة، إذ أك النووي
محمــد إســامي، يف 3 أغســطس الجــاري، امتــاك بــاده 
القــدرات التقنيــة الازمــة لتصنيــع األســلحة النوويــة، وهــي 
ــة  ــس اللجن ــا رئي ــد أطلقه ــي كان ق ــات الت ــا الترصيح ذاته
ــد  ــب املرش ــة ملكت ــة التابع ــات الخارجي ــراتيجية للعاق االس
اإليــراين، كــامل خــرازي، قبــل أســبوع، متجــاوزاً يف ذلــك 
فتــوى املرشــد اإليــراين بتحريــم حيــازة تلــك األســلحة، حيــث 

ــا. ــة بتعديله ــاط اإليراني ــض األوس ــت بع طالب

ــريب  ــاج رأس ح ــراين بإنت ــوري اإلي ــرس الث ــدد الح ــام ه ك
ــوم  ــز ألي هج ــأة نطن ــرض منش ــال تع ــوردو ح ــأة ف يف منش
ــم  ــران اس ــه إي ــت علي ــا أطلق ــار م ــك يف إط ــي، وذل تخريب

“مــرشوع عــامد الــرسي”.

2- إرصار إيــران عــى خطوطهــا الحمــراء: أعلنــت إيــران 
قبولهــا مناقشــة مســودة جوزيــب بوريــل، غــر أنهــا أكــدت 
أن تلــك العــودة مرتبطــة مبراعــاة خطوطهــا الحمــراء، والتــي 
ــى  ــول ع ــل، والحص ــكل كام ــات بش ــع العقوب ــل يف رف تتمث
ــن  ــتقباً م ــحاب مس ــدم االنس ــنطن بع ــن واش ــات م ضامن
االتفــاق النــووي، باإلضافــة إىل إغــاق وكالــة الطاقــة الذريــة 
ملــف آثــار اليورانيــوم املخصــب التــي تــم العثــور عليهــا يف 

ــة. ــع غــر معلن ــة مواق ثاث

ــات عــن مفاوضــات  ــه مــن ترسيب ــم تداول ــا يت ــاً مل ووفق
فيينــا الجاريــة، متــت اإلشــارة إىل موافقــة إيــران عــى الراجــع 
ــن قامئــة اإلرهــاب،  ــوري م ــة الحــرس الث ــة بإزال عــن املطالب
ــات بالحصــول عــى تعويضــات  ــل حصولهــا عــى ضامن مقاب
ــووي  مــن واشــنطن ألي انســحاب محتمــل مــن االتفــاق الن
مســتقباً، غــر أن وكاالت رســمية إيرانيــة نفــت ذلــك يف 
صبــاح 4 أغســطس، واســتندت يف ذلــك إىل مصــدر مســؤول 
يف الفريــق املفــاوض النــووي، األمــر الــذي يــؤرش إىل اســتمرار 

الخافــات حــول هــذا امللــف.

ــكو يف  ــا مبوس ــران عاقته ــف إي ــيا: توظ ــتقواء بروس 3- االس
ــن  ــة املفروضــة عليهــا. وأعل إطــار مواجهــة الضغــوط الغربي
ــروف، يف 5 أغســطس  ــرويس، ســرجي الف ــة ال ــر الخارجي وزي
ــات  ــران يف املفاوض ــف إي ــم موق ــكو تدع ــاري، أن موس الج
الحاليــة، مؤكــداً أهميــة العــودة إىل االتفــاق النووي يف شــكله 
األصــي، أي االتفــاق املوقــع يف 2015، وهــو مــا يتوافــق مــع 
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موقــف إيــران، ويف الوقــت نفســه يتعــارض مــع مــا تطالــب 
بــه واشــنطن وحلفائهــا مــن رضورة أن يراعــي االتفــاق 
ــى  ــرأت ع ــي ط ــورات الت ــدة للتط ــاد الجدي ــل األبع املُحتم
ــذ عــام 2018، أي بعــد انســحاب  ــووي من ــران الن برنامــج إي

ــاق. ــن االتف ــابقة م ــة الس اإلدارة األمريكي

وكشــفت وكالــة الفضــاء الروســية إنهــا ســتطلق يف 9 
ــام” بطلــب  أغســطس الجــاري، قمــراً اصطناعيــاً يُدعــى “خيّ
مــن إيــران، مــن شــأنه تعزيــز قــدرة األخــرة عــى التجســس 
عــى أهــداف عســكرية يف منطقــة الــرشق األوســط، وإن 
كانــت صحيفــة الواشــنطن بوســت األمريكيــة ذكــرت أن 
قبــل  وذلــك  أوكرانيــا،  أوالً يف  تســتخدمه  ســوف  روســيا 

ــران. ــاً إىل إي ــليمه الحق تس

مسارات ُمحتملة
يف ضــوء املعطيــات الحاليــة والخــربات الســابقة للمفاوضــات 
بــن الجانبــن اإليــراين واألمريــي، ميكــن الوقــوف عــى 
املســارات املُحتملــة للمفاوضــات الحاليــة عــى النحــو التــايل:

1- انتظــار الجولــة التاليــة: أكــد املبعــوث األمريــي الخــاص 
إليــران، روبــرت مــايل، بــأن توقعــات واشــنطن بشــأن هــذه 
ــة  ــع فشــل الجول ــن املتوق ــه م ــذا، فإن ــة منخفضــة، ول الجول

ــة.  ــة، واســتئناف املفاوضــات يف جــوالت تالي الحالي

ويدعــم هــذا الســيناريو وجــود رغبــة لــدى الطرفــن 
األمريــي واإليــراين يف التوصــل التفــاق، ومــن ثــم امتناعهــام 
عــن اإلعــان عــن فشــل املفاوضــات، هــذا إىل جانــب إرصار 
كل طــرف عــى جنــي أكــرب مكاســب ممكنــة مقابــل تقديــم 
أقــل قــدر مــن التنــازالت، وهــو مــا يطيــل أمــد املفاوضــات. 

2- االتفــاق الجــزيئ: ميكــن للجانبــن اإليــراين واألمريــي 
ــة، يف  ــا النووي ــران بعــض خطواته ــق إي التفاهــم بشــأن تعلي
مقابــل تخفيــف واشــنطن حزمــة مــن العقوبــات املفروضــة 
ــل  ــان سياســة “خطــوة مقاب ــى الطرف ــى أن يتبن ــا، مبعن عليه

ــوة”.  خط

وقــد تلجــأ واشــنطن لذلــك حتــى تُســهم اإلمــدادات 
التخفيــف مــن وطــأة  النفــط والغــاز يف  اإليرانيــة مــن 

ــة  ــر الخارجي ــة وزي ــة، فقــد أكــدت نائب ــة العاملي أزمــة الطاق
ــران  ــودة إي ــو، أن ع ــد، يف 22 يولي ــا نوالن ــي، فيكتوري األمري
ــا إىل  ــادة نفطه ــا بإع ــمح له ــوف تس ــووي س ــاق الن إىل االتف
األســواق العامليــة، غــر أنــه يف املقابــل، فــإن أي صفقــة جزئية 
ســوف تجعــل إيــران يف غــر عجلــة مــن أمرهــا إلبــرام اتفــاق 
كامــل، طاملــا أن أوضاعهــا االقتصاديــة تحســنت، ولذلــك، فــإن 

ــتبعد.  ــو مس ــاً، فه ــيناريو، وإن كان قامئ ــذا الس ه

3- فشــل املفاوضــات: ميكــن أن تواصــل إيــران تعنتهــا وترفض 
الراجــع عــن خطوطهــا الحمــراء، فقــد عــرّبت صحيفــة 
“إيــران”، الناطقــة باســم الحكومــة اإليرانيــة، رصاحــًة برفــض 
املســودة املقرحــة مــن جانــب بوريــل، وهــو مــا قــد يدفــع 
الواليــات املتحــدة إىل إعــان فشــل املفاوضــات، وإحالــة 
ــات  ــرض العقوب ــادة ف ــن إلع ــس األم ــران إىل مجل ــف إي مل
ــة  ــة الدولي ــد الوكال ــد تأكي ــك بع ــران، وذل ــى إي ــة ع الدولي

ــووي. ــاق الن ــران االتف ــاك إي ــة انته ــة الذري للطاق

ــة عــى  ــد تدفــع الضغــوط الداخلي 4- نجــاح املفاوضــات: ق
النظــام اإليــراين إىل تبنــي األخــر سياســة أكــر مرونــة يف 
ــات عــن  املفاوضــات، بهــدف التوصــل التفــاق يرفــع العقوب
ــد  ــراب موع ــزز اق ــد يع ــام ق ــراين، ك ــاد اإلي ــل االقتص كاه
انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس األمريــي عــن رغبــة 
الطرفــن اإليــراين واألمريــي يف إعــادة إحيــاء االتفــاق النــووي، 
حيــث مــن املرجــح أن يكــون هــذا األمــر صعبــاً إذا مــا فــاز 

ــة. ــات املقبل ــون يف االنتخاب الجمهوري

ــت تراهــن  ــا زال ــران م ــول إن طه ــن الق ــام، ميك ويف الخت
عــى عامــي الوقــت وتــردد اإلدارة األمريكيــة يف وضــع 
إعــان  للمفاوضــات، حتــى ال تضطــر إىل  ســقف زمنــي 
فشــلها، والبحــث يف خيــارات تصعيديــة هــي غــر مســتعدة 
لهــا، بســبب انشــغالها بالحــرب األوكرانيــة واألزمــة التايوانيــة. 
وقــد وضــح ذلــك بجــاء يف الجولــة الحاليــة مــن املفاوضــات، 
ــران،  ــة لطه ــازالت إضافي ــم تن ــات إىل تقدي ــر الترسيب إذ تش
مثــل الضامنــات املاليــة، غــر أنهــا التــزال تــرص عــى كامــل 
مطالبهــا، مبــا يف ذلــك إغــاق ملــف آثــار اليورانيــوم املخصب. 
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