
|1

تشدد إيراني مستمر
ــن  ــارشة ب ــر املب ــات غ ــة املفاوض ــن أن جول ــم م ــى الرغ ع
إيــران والواليــات املتحــدة يف فيينــا، والتــي تــم اســتئنافها يف 
4 أغســطس، قــد شــهدت بعــض التقــدم، فــإن مثــة مــؤرشات 
يف  مطالبهــا  حيــال  إيــران  تشــدد  اســتمرار  عــى  تُدلــل 

ــايل: ــو الت ــى النح ــك ع ــتعراض ذل ــن اس ــات، وميك املفاوض

ــاً  ــاد األورويب نص ــدم االتح ــة: ق ــة مرشوط ــة إيراني 1- موافق
نهائيــاً إليــران بعــد انتهــاء املباحثــات غــر املبــارشة بــن 
الجانبــن األمريــي واإليــراين يف فيينــا، واعتــرت بروكســل أن 
االتفــاق غــر قابــل للتفاوض، وأن الــرد عليها ســيكون بـ”نعم” 
أو “ال”، غــر أن إيــران عمــدت للمامطلــة مجــدداً، وذلــك عــر 
اشــراطها لقبــول املقــرح األورويب أن تقــوم واشــنطن بإبــداء 

املرونــة حيــال ثــاث مســائل عالقــة.

ــك املســائل تتمحــور  ــة إىل أن تل وأشــارت مصــادر إعامي
حــول إغــاق تحقيــق الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة حــول 
العثــور عــى آثــار يورانيــوم مخصــب تعــود إىل ثاثــة مواقــع 

ــا  ــران يف رده ــراح إي ــة إىل اق ــران، باإلضاف ــة يف إي ــر معلن غ
ــايئ مــن شــأنها أن تســمح  ــص النه ــات يف الن عــى وضــع آلي
لهــا بزيــادة أنشــطتها النوويــة برسعــة إذا انســحبت واشــنطن 
مــن أي اتفــاق مســتقبيل، بحســب مــا أملــح مستشــار فريــق 

التفــاوض اإليــراين، ســيد محمــد مارانــدي.

كــام ترغــب إيــران يف الحصــول عــى تأكيــدات بــأن 
الــركات الغربيــة التــي تســتثمر يف إيــران وحتــى املصــارف 
األجنبيــة ســتتم حاميتهــا إذا انســحبت الواليــات املتحــدة مــن 
االتفاقيــة مــرة أخــرى، كــام حصــل يف عهــد الرئيــس الســابق، 

ــد ترامــب.  دونال

وكان وزيــر الخارجيــة اإليــراين، حســن أمــر عبــد اللهيــان 
أعلــن، يف 15 أغســطس الجــاري، أن واشــنطن وافقــت شــفهياً 
املوافقــة  تلــك  بتحويــل  اقراحــن إليــران، مطالبــاً  عــى 
ــام  ــرح، ك ــص املق ــل الن ــة داخ ــة مكتوب ــفهية إىل صياغ الش
طالــب بإبــداء املرونــة إزاء املقــرح الثالــث، مــن دون تحديــد 

ــك املقرحــات.  أي مــن تل
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أعلنــت الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي، فــي 16 أغســطس 2022، أنهمــا يدرســان الــرد اإليرانــي 
علــى الُمســودة الُمقترحــة، التــي تقــدم بهــا مســؤول السياســة الخارجيــة لالتحــاد األوروبــي جويــب بوريــل، 
إلنقــاذ االتفــاق النــووي الموقــع مــع إيــران فــي 2015، مــن دون تحديــد جــدول زمنــي للــرد علــى تلــك 
الُمقترحــات، فــي حيــن أكــدت طهــران أنهــا قدمــت ردًا خطيــًا علــى المســودة، فــي 15 أغســطس، متوقعــة 

أن يتــم الــرد خــالل يوميــن.

مماطلــة قائمــة: أبعــاد الــرد اإليرانــي علــى الُمســودة المقترحــة إلحيــاء االتفــاق النــووي, العــدد 1622، 26 أغســطس 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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وأشــارت مصــادر إىل أن واشــنطن تعهــدت برفــع عقوبــات 
ثانويــة عــن عدد مــن الــركات االقتصاديــة املرتبطــة بالحرس 
الثــوري، كــام أبــدت االســتعداد للنظــر بإيجابيــة بشــأن 
ــا  ــة، إذا م ــة الذري ــة الطاق ــران ووكال ــن طه ــاف ب ــل الخ ح
أكــدت األخــرة تعــاون األوىل معهــا، وذلــك مــن خــال دفــع 
واشــنطن واألطــراف الغربيــة باتجــاه إغــاق ملــف التحقيــق 
يف املــواد النوويــة الرسيــة يف اجتــامع مجلــس محافظــي 
الوكالــة القــادم، يف حــن تجاهلــت واشــنطن املطلــب الخــاص 
ــران حــال  ــال مســألة دفــع تعويضــات إلي ــة حي ــداء مرون بإب
انســحاب األوىل مــن االتفــاق النــووي، وهــو مــا يعــزز مــن 

ــة بــن الجانبــن. ــا الخافي ــة اســتمرار القضاي فرضي

2- بعــث رســائل متباينــة: ســعت طهــران إىل إيصــال رســائل 
متناقضــة للطــرف األمريــي بعــد تســليم ردهــا عــى املُســودة 
األوروبيــة، إذ كثّفــت مــن اجتامعاتهــا للجهــات املعنيــة 
ــن  ــات ع ــّدة ترصيح ــف املفاوضــات، وصــدرت ع ــإدارة مل ب
ــر  ــة النظ ــران ووجه ــة طه ــد أن رؤي ــات تؤك ــك االجتامع تل
ــا غــر  ــا زالت ــود املســودة املُقرحــة م ــة يف بعــض بن األوروبي
متقاربتــن. فقــد أعلــن أمــن املجلــس األعــى لألمــن القومــي 
ــه  ــت في ــذي أعلن ــه ال ــوم ذات ــراين، عــيل شــمخاين، يف الي اإلي
واشــنطن دراســتها ملُقــرح بــاده، أن طهــران لــن تراجــع عــن 
“خطوطهــا الحمــراء”، مضيفــاً أن املُقرحــات األوروبيــة التــي 
تــم تقدميهــا مل تعــط إجابــات واضحــة بشــأن مطالــب إيــران. 

ويف مقابــل ذلــك، أبــدت إيــران اســتعدادها ملبادلــة 
ســجناء مــع الواليــات املتحــدة، وذلــك بعــد يــوم واحــد 
ــن، يف  ــوين بلينك ــي، أنت ــة األمري ــر الخارجي ــد وزي ــن تندي م
15 أغســطس الجــاري، مبــي 2500 يومــاً عــى االحتجــاز 
ــياماك  ــراين، س ــل إي ــن أص ــي م ــن األمري ــر” للمواط “الجائ
منــازي، يف مــؤرش عــى تفــادي طهــران التصعيــد يف كل 
امللفــات الخافيــة حتــى ال يتــم اإلعــان عــن فشــلها وتحميــل 

ــك. ــؤولية ذل ــران مس طه

التنــف األمريكيــة: قامــت ثــاث  3- اســتهداف قاعــدة 
طائــرات ُمســّرة، تابعــة مليليشــيات إيرانيــة، مبهاجمــة قاعــدة 
الحــدودي بــن ســوريا  املثلــث  التنــف األمريكيــة عنــد 
والعــراق واألردن يف 15 أغســطس. وعــى الرغــم مــن أن 
الهجــوم مل يســفر عــن أي إصابــات، إذ متكنــت واشــنطن مــن 
ــا  ــإن هــذه الهجــامت جــاءت، عــى م اعــراض الهجــامت، ف
يبــدو، للــرد عــى الهجــامت اإلرسائيليــة عــى ريــف دمشــق 
شــحنة  اســتهدفت  والتــي  أغســطس،   14 يف  وطرطــوس 
ــاين.    ــه اللبن ــزب الل ــة إىل ح ــت متوجه ــة كان ــخ إيراني صواري

ويعنــي مــا ســبق كذلــك أن طهــران تســعى للتأكيــد 
لواشــنطن أن أي هجــوم إرسائيــيل عــى مواقــع نوويــة إيرانية 

ســوف يواجــه بهجــوم مــن جانــب إيــران وميليشــياتها عــى 
ــزز  ــط. وتتع ــرق األوس ــرة يف ال ــة املنت ــد األمريكي القواع

ــة فشــل املفاوضــات. ــك يف حال ــة حــدوث ذل احتاملي

ــل  ــاق: ترس ــع االتف ــى توقي ــل ع ــدم التعوي ــر بع 4- التظاه
ــا غــر مكرســة بالتوصــل إىل اتفــاق مــع  ــران رســائل بأنه إي
الواليــات املتحــدة، فقــد رّصح نائــب وزيــر الخارجيــة اإليــراين 
ــة، محســن صفــري، يف 16 أغســطس، أن  للشــؤون االقتصادي
“العقوبــات ال تعــادل املــوت”، يف إشــارة إىل اســتعداد إيــران 

لخيــار فشــل االتفــاق النــووي.

ــا  ــاس حرصه ــى أس ــراين ع ــف اإلي ــر املوق ــن تفس وميك
عــى التشــدد، وتأكيــد إرصارهــا عــى مــا تســميه “خطوطــاً 
حمــراء”، فضــاً عــن إدراك طهــران احتامليــة أن يكــون هــذا 
ــت وقصــر  ــع واشــنطن مؤق ــل توقيعــه م االتفــاق املُحتم
العمــر، مبعنــى تزايــد احتامليــة تعرضــه للتعديــل أو اإللغــاء 
بعــد انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس األمريــي 
يف نوفمــر املُقبــل، أو عقــب مجــيء رئيــس جمهــوري يف 
االنتخابــات األمريكيــة يف 2024، هــذا إىل جانــب ســعي إيــران 
ــن  ــيا والص ــع روس ــة م ــة وتجاري ــات اقتصادي ــر عاق لتطوي

ــات. ــر العقوب ــن تأث ــف م ــا، للتخفي وفنزوي

تردد أمريكي قائم
ــب  ــن املطال ــة م ــف اإلدارة األمريكي ــتعراض موق ــن اس ميك

ــايل: ــة يف الت اإليراني

1- دراســة املُقرتحــات اإليرانيــة: رحبــت واشــنطن عى لســان 
وزيــر خارجيتهــا باملُســودة األوروبيــة، واعترتهــا األســاس 
الــذي ميكــن التوصــل إىل اتفــاق عــى أساســه. ومتــت اإلشــارة 
التنــازالت مــن جانــب  إىل أن املســودة تضمنــت بعــض 
واشــنطن إليــران، الســيام فيــام يتعلــق بتقليــل الضغــط عــن 
الحــرس الثــوري وغلــق ملــف التحقــق الخاصــة باليورانيــوم 
يف حالــة تعــاون طهــران يف هــذا امللــف مــع الوكالــة الدوليــة 

للطاقــة الذريــة.

ــي، فعــى  ــاك تراجعــاً يف املوقــف األمري وياحــظ أن هن
الرغــم مــن تأكيــد املتحــدث باســم الخارجيــة اإليرانيــة، نيــد 
ــم  ــد ت ــران ق ــع إي ــه م ــاوض علي ــا ميكــن التف ــس، أن “م براي
التفــاوض عليــه، وأن الكــرة يف ملعــب طهــران”، فــإن قبــول 
واشــنطن دراســة املقرحــات اإليرانيــة الجديــدة يُدلــل عــى 
ــاً  ــار الدبلومــايس، وافتقادهــا عملي متســك إدارة بايــدن بالخي
ــذه  ــة ه ــع كلف ــتعدادها لدف ــدم اس ــرى، أو ع ــارات أخ لخي

ــارات. الخي

2- التهديــد بفــرض مزيــد مــن العقوبــات: حــذرت الخارجيــة 
ــا، يف  ــدة عليه ــات جدي ــرض عقوب ــن ف ــران م ــة طه األمريكي
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ــا الســبيل  ــي اعترته حــال رفضــت املســودة املطروحــة، والت
الوحيــد إلحيــاء االتفــاق النــووي، غــر أن هــذا التهديــد جــاء 
ــن  ــران م ــراب طه ــن اق ــنطن م ــر واش ــع تحذي ــن م بالتزام
ــي  ــا يعن ــة، وهــو م ــة نووي ــع قنبل ــة لصن ــواد كافي ــازة م حي
ــر اســتمرارها يف املفاوضــات عــى  أن واشــنطن تســعى لتري
ــا  ــا التخــيل عــن خطوطه ــران، ورفضه ــت إي ــن تعن الرغــم م

ــى اآلن. ــراء حت الحم

3- التهديــد باســتهداف األنشــطة النوويــة: تواصــل واشــنطن 
التنســيق مــع تــل أبيــب ملنــع إيــران مــن الوصــول للســاح 
ــيل، يف 17 أغســطس  ــاع اإلرسائي ــر الدف ــووي. وأجــرى وزي الن
الجــاري، اتصــاالً هاتفيــاً مــع نظــره األمريــي لويــد أوســن، 
أكــدا فيــه الحاجــة للقيــام بأنشــطة ملنــع إيــران مــن التقــدم 
بالعمليــة للحصــول عــى ســاح نــووي، وهــو مــا قــد يعنــي 
توجيــه تهديــدات مبطنــة إليــران باالتجــاه لتنفيــذ عمليــات 
تخريبيــة ضــد برنامــج إيــران النــووي، يف حــال اســتمرت 

ــت يف املفاوضــات.  األخــرة يف التعن

ويف التقديــر، ميكــن القــول إن تحفــظ إيــران عى مســودة 
ــا  ــر إىل اختياره ــة، يُش ــات النووي ــرح يف املفاوض ــص املُق الن
نهــج التســويف واملامطلــة، وهــو مــا يرتبــط بــإدراك طهــران 
أن الغــرب يتحــاىش اإلعــان رســمياً عــن انهيــار املفاوضــات، 
نظــراً ألن مثــل هــذا الســيناريو ســيفرض عــى واشــنطن 
ــس  ــران، ولي ــع إي ــل م ــة للتعام ــات بديل ــي آلي ــاً لتبن ضغوط
مــن الواضــح أن الواليــات املتحــدة مســتعدة لذلــك، خاصــة 
مــع انشــغالها بالــرصاع مــع روســيا والصــن. ويف ضــوء ذلــك 
الوضــع، فــإن الخيــارات املتاحــة عمليــاً أمــام واشــنطن هــي 
ــدوى، أو  ــن دون ج ــية م ــات دبلوماس ــتمرار يف مفاوض االس
التســليم بالخطــوط الحمــراء اإليرانيــة، وهــو مــا يعنــي 
عمليــاً إحيــاء اتفــاق ضعيــف ال يفــرض قيــوداً حقيقيــة عــى 

ــووي عســكري.  ــاك برنامــج ن ــران امت محــاوالت إي
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