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مؤشرات التراجع
ــة الوضــع  ــة يف حلحل ــة إيراني ــل عــى رغب مثــة مــؤرشات تُدل
املتعــر بشــأن االتفــاق النــووي، وميكــن اإلشــارة إليهــا عــى 

النحــو التــايل:

1- إبــداء االســتعداد للعــودة لالتفــاق: رّصح عــدد مــن 
املســؤولن اإليرانيــن، خــال الفــرة األخــرة، باســتعداد طهران 
العــودة إىل االتفــاق النــووي، يف حــال عــادت واشــنطن إليــه، 
إذ أكــد رئيــس منظمــة الطاقــة النوويــة، محمــد إســامي، يف 
ــة  ــا النووي ــتعود إىل التزاماته ــران س ــمرب 2022، أن إي 9 ديس
رفــع  تــم  حــال  يف  النــووي،  االتفــاق  مبوجــب  املوقعــة 
ــه الــذي أكــده  العقوبــات املفروضــة عليهــا، وهــو األمــر ذات
ــراين،  ــة اإلي ــات الخارجي ــراتيجي للعاق ــس االس ــس املجل رئي

كــال خــرازي.

وتحمــل تلــك الترصيحــات تغــراً يف املوقــف اإليــراين، 
والــذي كان رافضــاً للعــودة لاتفــاق، وهــو األمــر الــذي ميكــن 

التدليــل عليــه مــن خــال ترصيــح املتحــدث باســم الخارجيــة 
ــران  ــأن إي ــاين، يف 5 ديســمرب 2022، ب اإليرانيــة، نــارص كنع
ــووي عــى أســاس الحاجــة  ــاق الن ــاوض بشــأن االتف ــن تتف ل
إىل املفاوضــات، مشــدداً عــى عــدم تقديــم أي تنــازالت أمــام 

ــاً. الضغــوط التــي تتعــرض إليهــا إيــران حالي

ــر  ــن وزي ــرة: أعل ــاوض األخ ــودة التف ــى مس ــة ع 2- املوافق
ــات  ــام مباحث ــى اختت ــران ع ــة طه ــراين موافق ــة اإلي الخارجي
ــات  ــرة للمباحث ــاوض األخ ــودة التف ــاس مس ــى أس ــا، ع فيين
ــة، وذلــك خــال مؤمتــر صحفــي عقــده مــع مســؤول  النووي
السياســة الخارجيــة يف االتحــاد األورويب، جوزيــب بوريــل، 
يف 20 ديســمرب 2022، عــى هامــش قمــة بغــداد الثانيــة، 
ــاء  ــاق خــال اللق ــم االتف ــا ت ــّان، ك ــة ع بالعاصمــة األردني
عــى رضورة اســتمرار التواصــل وإعــادة العمــل باالتفــاق 

ــا. ــات فيين ــاس مفاوض ــى أس ع

ــة  ــة الفت ويحمــل هــذا اإلعــان مــن جانــب طهــران دالل
ــودة  ــرح املس ــض مق ــن رف ــف م ــّول يف املوق ــق بالتح تتعل
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ــث، فــي 19 ديســمبر  ــان، خــال منتــدى طهــران الثال ــد اللهي ــر عب ــي، حســين أمي ــة اإليران ــر الخارجي ــد وزي أّك
2022، اســتعداد بــاده العــودة إلــى خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة )االتفــاق النــووي(، حــال عــادت 
واشــنطن إليــه. ويأتــي هــذا فــي الوقــت الــذي تجمــدت فيــه المباحثــات النوويــة بيــن طهــران والغــرب 
منــذ ســبتمبر 2022، فــي ضــوء التعنــت والمماطلــة اإليرانيــة، والتمســك بشــروط تــرى واشــنطن والغــرب 

صعوبــة تحقيقهــا.

تنــازل مشــروط: لمــاذا أعلنــت إيــران اســتعدادها للعــودة إلــى االتفــاق النــووي فــي هــذا التوقيــت؟, العــدد 1717، 23 ديســمبر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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تنازل مشروط: 
ملاذا أعلنت إيران استعدادها للعودة إىل االتفاق النووي يف هذا التوقيت؟
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ــو  ــه الوســيط األورويب يف املفاوضــات، يف يولي ــدم ب ــذي تق ال
املــايض، وهــو مــا علقــت عليــه واشــنطن حينهــا بأنــه موقــف 
ــة  ــا، إىل املوافق ــبة له ــل” بالنس ــة أم ــل “خيب ــاء وميث ــر بّن غ

ــك املســودة. عــى التفــاوض عــى أســاس تل

ــري  ــة: يج ــة الذري ــة الطاق ــد وكال ــارة لوف ــاح بزي 3- الس
وفــد الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة زيــارة إىل إيــران، منــذ 
18 ديســمرب الجــاري، وهــو أمــر ميكــن اعتبــاره محاولــة مــن 
جانــب طهــران للتهدئــة مــع الوكالــة، خاصــة أن هــذه الزيارة 
ــزام  ــة بإل ــرار الوكال ــا الشــهر املــايض، بعــد ق ــم تأجيله ــد ت ق
ــة حــول  ــق الوكال ــران بالتعــاون بشــكل عاجــل مــع تحقي إي
آثــار اليورانيــوم التــي تــم العثــور عليهــا يف ثــاث مواقــع غــر 

ُمعلنــة.

ــون  ــؤولون اإليراني ــي املس ــة نف ــك، محاول ــاف إىل ذل يض
ــك،  ــك، ويف ســبيل ذل ــوم تل ــار اليوراني ــة لبادهــم بآث أي صل
فقــد نفــي رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة اإليرانيــة، وجــود 
أنشــطة نوويــة رسيــة لبــاده، مؤكــداً أن آثــار اليورانيــوم التي 
تــم العثــور عليهــا قــد قدمــت إىل إيــران مــن نفايــات بلــدان 
ــراتيجي  ــس االس ــس املجل ــرب رئي ــه، أع ــن جانب ــرى. وم أخ
للعاقــات الخارجيــة اإليرانيــة، عــن أملــه يف حــل الخافــات 

مــع الوكالــة خــال زيــارة وفدهــا إىل طهــران.

دوافع التراجع اإليراني
أدت جملــة مــن العوامــل إىل إعــراب إيــران عــن اســتعدادها 
ــو  ــى النح ــتعراضها ع ــن اس ــووي، وميك ــاق الن ــودة لاتف الع

التــايل:

1- تفــادي الضغــوط الغربيــة عليها: دفعت املواقــف اإليرانية 
ــة، إىل  ــوى األوروبي ــنطن والق ــات واش ــددة يف املفاوض املتش
اســتبعاد إمكانيــة التوصــل إىل اتفــاق مــع إيــران، كــا تبنــت 
الــدول الغربيــة مواقــف ناقــدة لطهــران بســبب قيامهــا 
ــا.  ــرات املُســّرة يف حربهــا ضــد أوكراني بدعــم روســيا بالطائ

ورداً عــى ذلك، شــّنت الــدول الغربية حمات دبلوماســية 
ضــد إيــران، ســواء بســبب دعــم موســكو بالطائــرات املســرة، 
الــدول  أو دعــم االحتجاجــات. ومــن ثــم قامــت هــذه 
بتوقيــع حــزم متتابعــة مــن العقوبــات عــى مســؤويل قمــع 
االحتجاجــات داخــل النظــام اإليــراين، والقامئــن عــى تصديــر 
املســرات لروســيا. وإىل جانــب ذلــك، فقــد دفعــت واشــنطن 
باتجــاه اســتصدار قــرار داخــل األمــم املتحــدة، يقــي بطــرد 
ــن  ــران م ــعى إي ــذا تس ــة. ل ــرأة األممي ــة امل ــن لجن ــران م إي
خــال إبــداء مرونــة حيــال العــودة للمباحثــات مــع الغــرب 
بشــأن برنامجهــا النوويــة، إىل تفــادي فــرض مزيــد مــن 

ــا. ــدة عليه الضغــوط الجدي

2- الحيلولــة دون نقــل ملفهــا النــووي ملجلــس األمــن: 
اســتبقت إيــران زيــارة وفــد الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 
باإلعــان عــن اســتعدادها العــودة لاتفــاق النــووي يف حــال 
ــال مل  ــه يف ح ــة أن ــا، خاص ــات عنه ــنطن العقوب ــت واش رفع
تتعــاون إيــران مــع الوكالــة خــال هــذه الزيــارة، فقــد يكــون 
ذلــك مدعــاة الســتصدار قــرار مــن مجلــس محافظــي الوكالــة، 
ــع  ــم توقي ــن ث ــن، وم ــس األم ــران إىل مجل ــف إي ــة مل بإحال

عقوبــات دوليــة عليهــا.

ويُدلــل عــى ذلــك، ترصيح الســفرة األمريكيــة يف املجلس، 
والتــي هــددت بأنــه “عــى إيــران أن تعلــم أنهــا إذا فشــلت 
يف التعــاون مــع الوكالــة لحــل تلــك القضايــا، فســيتعن عــى 
املجلــس اتخــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات”. هــذا إىل جانــب أن 
ذلــك األمــر، مــن شــأنه أن يــؤدي إىل غلــق بــاب املفاوضــات 
ــاؤم  ــود تش ــوء وج ــيا يف ض ــايئ، الس ــكل نه ــران بش ــع إي م

غــريب مــن إمكانيــة إحيــاء االتفــاق النــووي. 

3- محاولــة تهدئــة االحتجاجــات: تهــدف إيــران مــن موقفهــا 
امتصــاص  محاولــة  إىل  النوويــة  املفاوضــات  يف  الجديــد 
املتنامــي، عــى خلفيــة االحتجاجــات  الشــعبي  الغضــب 
ــاس أن  ــى أس ــبتمرب 2022، ع ــف س ــذ منتص ــدة، من املتصاع
جــزءاً مــن مطالــب املتظاهريــن، ينطــوي عــى تحســن 
مــا  وهــو  للمواطنــن،  واملعيشــية  االقتصاديــة  الظــروف 
يتطلــب رفــع العقوبــات عنهــا، مــن خــال التوصــل إىل اتفــاق 
مــع الغــرب. يضــاف إىل ذلــك اعتقــاد إيــران أن العــودة 
للمباحثــات النوويــة مــع إيــران، قــد يدفــع باألطــراف الغربية 
للتهدئــة بشــأن موقفهــا الداعــم لاحتجاجــات، مــا قــد يُســهم 

يف تقويــض االحتجاجــات.

عقبات ماثلة
عــى الرغــم مــن تعــدد العوامــل التــي تدفــع باتجــاه إبــداء 
النــووي، فــإن مثــة  العــودة لاتفــاق  إيــران مرونــة إزاء 
عقوبــات تحــول مــن دون تحقيــق الهــدف مــن ذلــك، وهــو 

ــايل: ــو الت ــى النح ــتعراضه ع ــن اس ــا ميك م

1- رفــض غــريب للعــودة لالتفــاق: جــاء الــرد األمريــي 
ــر  ــد رسيعــاً برفــض إعــان وزي ــراين الجدي عــى املوقــف اإلي
للعمليــة  العــودة  طهــران  اســتعداد  اإليــراين،  الخارجيــة 
التفاوضيــة، إذ أعــرب املتحــدث باســم مجلــس األمــن القومي 
ــع أي  ــدة ال تتوق ــات املتح ــريب، أن الوالي ــون ك ــي، ج األمري
تقــدم عــى مســار العــودة إىل االتفــاق النــووي مــع إيــران يف 
املســتقبل املنظــور، وأن الصفقــة النوويــة مــع إيــران ليســت 
يف صــدارة اهتامــات واشــنطن، وأن الركيــز اآلن عــى دعــم 

ــات. االحتجاج
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لماذا أعلنت إيران استعدادها للعودة إلى االتفاق النووي في هذا التوقيت؟

ومــن جهــة أخــرى، فــإن املوقــف األورويب بــات متطابقــاً 
مــع نظــره األمريــي بشــأن إيــران، إذ أكــد املتحــدث باســم 
ــاده  ــايض، أن ب ــرب امل ــة، يف 22 نوفم ــة األملاني وزارة الخارجي
تتفــق مــع الواليــات املتحــدة يف تحويــل تركيزهــا بعيــداً 
ــاء االتفــاق النــووي إىل دعــم احتجاجــات الشــعب  عــن إحي
اإليــراين. ولعــل هــذا مــا يفــر فــرض االتحــاد األورويب 
وبريطانيــا عقوبــات متتاليــة عــى النظــام اإليــراين منــذ 
بــدء االحتجاجــات، األمــر الــذي يضعــف مــن فــرص العــودة 

ــران. ــع إي ــرى م ــرة أخ ــات م للمباحث

ــد  ــارة وف ــران زي ــتبقت إي ــد: اس ــران التصعي ــة إي 2- مواصل
ــدرات  ــن أن ق ــان ع ــة باإلع ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
ــن  ــر م ــت إىل أك ــد ارتفع ــوم ق ــب اليوراني ــد يف تخصي البل
الضعفــن، يف اآلونــة األخــرة. وســبق ذلــك إعــان طهــران عــن 
رفــع مســتوى التخصيــب يف منشــأة فــوردو، بنســبة 60%، إىل 
جانــب مواصلــة التخصيــب بالنســبة نفســها يف منشــأة نطنــز، 
باســتخدام أجهــزة الطــرد املركــزي املتطــورة يف املنشــأتْن، مبــا 
ــرب، وكان  ــات أك ــرب وبكمي ــة أك ــب برع ــن التخصي ــن م ميك
هــذا اإلعــان مبنزلــة رد مــن جانــب إيــران عــى قــرار الوكالــة 

بإلزامهــا بالتعــاون معهــا بشــكل عاجــل.

ــا  ــد بقدراته ــران يف التهدي ــتمرار طه ــب اس ــذا إىل جان ه
النجــاح يف اختبــار إطــاق  إذ أعلنــت عــن  الصاروخيــة، 
صــاروخ قائــم 100، وهــو ناقــل يعمــل بالوقــود الصلــب 
ــزن 80  ــة ت ــه حمــل أقــار صناعي مــن ثــاث مراحــل، وميكن
كجــم، ووضعهــا يف مــدار األرض عــى بعــد 500 كــم، وهــو مــا 
أتبعــه إعــان مــن جانــب وزيــر االتصــاالت اإليــراين، عيــى 
ــد 1  ــن ناهي ــن صناعي ــاده إطــاق قمري ــزم ب ــور، بع زارع ب
و2، قبــل نهايــة العــام اإليــراين الحــايل، والــذي ينتهــي يف 21 
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ويــدرك الغــرب جيــداً أن إيــران تســتخدم برنامجهــا 
الفضــايئ كغطــاء لتطويــر صواريــخ باليســتية عابــرة للقــارات، 
ــذه  ــل ه ــة. وتجع ــة نووي ــل رؤوس حربي ــى حم ــادرة ع وق
ــط  ــة، وس ــات النووي ــاء املفاوض ــب إحي ــن الصع ــل م العوام

ــي. ــووي والصاروخ ــن الن ــران يف امللف ــد إي ــتمرار تصعي اس

3- إمــداد إيــران روســيا باملســرات: تتهــم الواليــات املتحــدة 
إيــران بتزويــد روســيا بالطائــرات املســرة، التــي تســتخدمها 
يف حربهــا يف أوكرانيــا، كــا تثــر واشــنطن مــن فــرة ألخــرى 
إمكانيــة قيــام طهــران بتزويــد روســيا كذلــك بصواريــخ 
باليتســية، أو تصديــر املقاتــات الروســية “ســو – 35” إىل 

ــة.  ــرة القادم ــران خــال الف إي

كــا مثـّـل هــذا امللــف أحــد أبــرز األســباب التــي دفعــت 
املقاربــة  يفضــل  موقــف  كونــه  مــن  األورويب  باملوقــف 
الدبلوماســية يف التعامــل مــع أزمــة برنامــج طهــران النــووي، 
ــك  ــا، يف ضــوء أن تل إىل موقــف أكــر حــدة يف التعامــل معه

ــاً. ــن األورويب عموم ــداً لألم ــل تهدي ــّرات متث املُس

4- متســك إيــران بالعــودة املرشوطــة لالتفــاق: أعلنــت إيــران 
قبولهــا العــودة للتفــاوض، بــرط عــودة واشــنطن إليــه أيضاً، 
ورفــع العقوبــات عنهــا، وهــو مــا يُعنــي تراجعهــا عــن رشطهــا 
املتعلــق بالحصــول عــى ضانــات مــن واشــنطن بعــدم 
االنســحاب مجــدداً مــن االتفــاق، غــر أنهــا التــزال تــرص عــى 
إغــاق ملــف التحقيــق يف أثــار اليورانيــوم، وهــو مــا مثل أحد 
األســباب يف إفشــال الجولــة األخــرة مــن املفاوضــات، وهــو ما 
يدفــع تلــك األطــراف إىل عــدم التعامــل بشــكل جــدي مــع 
طــرح إيــران، عــى أســاس أنــه مراوغــة مــن جانبهــا لتخفيــف 

الضغــوط عليهــا.

ويف التقديــر ميكــن القــول إن إبــداء إيــران رغبتهــا يف 
ــد  ــووي ق ــا الن ــأن برنامجه ــات بش ــة املفاوض ــودة لطاول الع
ــن  ــات سياســية م ــة بضان ــن املطالب ــران ع ــه تخــي إي رافق
واشــنطن لعــدم االنســحاب مجــدداً مــن االتفــاق، وذلــك يف 
ــات املتحــدة، وهــو  ــن الوالي ــل م ــازل مقاب ــزاع تن ــل انت مقاب
إغــاق ملــف تحقيقــات الوكالــة، وذلــك حتــى ال يتــم تحويــل 
ــات  ــا العقوب ــد عليه ــن، ويعي ــس األم ــران إىل مجل ــف إي مل
الضعــف  إظهــار  تجنــب  أجــل  ومــن  مجــدداً.  الدوليــة 
أو الراجــع، فقــد اتجهــت إيــران إىل التصعيــد يف مجــال 
ــك  ــخ الباليســتية، وذل ــوم وإطــاق الصواري تخصيــب اليوراني
ــر  ــراين األخ ــرض اإلي ــن الع ــل ع ــأن البدي ــنطن ب ــاع واش إلقن

ــووي.    ــاح الن ــاك الس ــا المت ــران طريقه ــة طه ــو مواصل ه
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