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قضايا

الثالثاء  7ديسمبر /كانون األول  2021م  3جمادى األولى  1443هـ ¶ العدد  2654السنة الثامنة
Tuesday 7 December 2021

غــادرت الوفود المشــاركة في مباحثات محادثــات الملف النووي اإليراني في فيينا ،للتشــاور مع قيــادات بلدانها في أجواء
عمها التوتر .يتطرق المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات في المطالعة التالية حســابات الدول المشاركة ومآالت إحياء
االتفاق النووي

حسابات واشنطن وطهران المتعارضة

مفاوضات فيينا النووية

المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات

أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـ ــوفـ ـ ــود امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
مفاوضات فيينا بشأن البرنامج
الـنــووي اإليــرانــي ،في الثالث من
مؤقتا
تعليقا
كانون األول /ديسمبر ،2021
ً
ً
لها ،على خلفية خالفات عميقة بني الواليات
املـتـحــدة األمـيــركـيــة وحـلـفــائـهــا األوروب ـي ــن
مــن جـهــة ،وإيـ ــران مــن جـهــة أخ ــرى ،عـلــى أن
ّ
وتصر طهران على رفع
ُتستأنف خالل أيام.
العقوبات االقتصادية كاملة عنها ،والقبول
ّ
بالتطورات التقنية التي حققها برنامجها

ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـت ــي أع ـق ـبــت
ان ـس ـحــاب واش ـن ـطــن ،قـبــل أن ت ـعــود لتلتزم
ببنود اتفاق  .2015في املقابل ،تشترط إدارة
جــو بــايــدن أن تـلـتــزم إي ــران بـبـنــود االتـفــاق
ع ـلــى ن ـحــو ك ــام ــل ،ق ـبــل ال ـن ـظــر ف ــي رفـ ــع أي
ـات عـنـهــا .وت ـهــدد إســرائـيــل بــأنـهــا لن
عـقــوبـ ٍ
تـكــون مـلــزمـ ًـة بــأي اتـفــاق مــع إي ــران ،وبأنها
ت ـح ـت ـفــظ ب ـخ ـي ــارات ـه ــا إلج ـ ـهـ ــاض ب ــرن ــام ــج
ط ـه ــران الـ ـن ــووي .وق ــد انـطـلـقــت مـفــاوضــات
فيينا في  29تشرين الثاني /نوفمبر ،2021
برئاسة االتحاد األوروبي ،وعضوية كل من
فرنسا وأملانيا وبريطانيا وروسيا والصني
وإي ــران ،فــي حــن تـشــارك الــواليــات املتحدة
نحو غير مباشر؛ بسبب رفض
فيها على
ٍ ً
إيران الجلوس وجها إلى وجه معها.

خلفية الجمود الحالي
تـمـثــل م ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا ال ـحــال ـيــة الـجــولــة
ال ـســاب ـعــة م ـنــذ إع ـ ــان إدارة ال ــرئ ـي ــس جو
بايدن ،مطلع هذا العام ( ،)2021رغبتها في
العودة إلى االتفاق النووي الذي انسحبت
منه إدارة الرئيس السابق دونــالــد ترامب،
عــام  ،2018بذريعة أنــه «ال يمنع إي ــران من
تصنيع قنبلة نــوويــة» ،فخالل فترة إلغاء
االتفاق ضاعفت إيــران من قدرتها النووية
عبر تكثيف عملية تخصيب الـيــورانـيــوم.
وم ـن ــذ ذلـ ــك الـ ـح ــن ،ف ــرض ــت إدارة ت ــرام ــب
سـلـسـلــة م ــن ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـص ــادي ــة على
إي ـ ــران ،شـمـلــت ق ـطــاعــات الـنـفــط والـتـعــديــن
وامل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف ،تـ ـح ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «الـ ـضـ ـغ ــوط
الـقـصــوى» إلرغــامـهــا على الـقـبــول بتعديل
بضمانات معززة تكبح جماح
اتفاق 2015
ٍ
ّ
وبرنامجها للصواريخ
برنامجها النووي
الباليستية ،وسياساتها في املنطقة ،وهو
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي رف ـض ـت ــه هـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة .وف ــي
عــام  ،2019وبـعــد فشل االت ـحــاد األوروب ــي،
وتـ ـح ــدي ـ ًـدا أمل ــان ـي ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا وف ــرن ـس ــا،
ف ــي ت ــوف ـي ــر آل ـي ــة ب ــدي ـل ــة ت ـح ـمــي ال ـش ــرك ــات
األوروبية من العقوبات األميركية في حال
اس ـت ـمــرارهــا ف ــي الـتـعــامــل االق ـت ـص ــادي مع
ردت طهران بالتحلل من أكثر القيود
إيرانّ ،
ال ـنــوويــة امل ـفــروضــة عليها بـمــوجــب اتـفــاق
 ،2015بما فــي ذلــك رفــع مستوى تخصيب
ال ـي ــوران ـي ــوم ب ـن ـسـ ٍـب ت ـق ـتــرب م ــن املـسـتــوى
امل ـس ـت ـخــدم إلنـ ـت ــاج سـ ــاح نـ ـ ــووي .وكــانــت
امل ـفــاوضــات اسـتــؤنـفــت فــي نـيـســان /أبــريــل
 ،2021حـيــث خ ــاض ال ـطــرفــان س ـ ّـت جــوالت
تقد ًما في طريق العودة
منهاّ ،
حققا خاللها ّ
إلـ ــى االت ـ ـفـ ــاق .ث ــم تــوق ـفــت املـ ـف ــاوض ــات مع
انـتـخــاب إدارة جــديــدة فــي ط ـهــران ،ترفض
االل ـتــزام بنتائج املـفــاوضــات الـتــي حققتها
إدارة الرئيس السابق حسن روحاني.
حسابات متعارضة
يتمحور ال ـخــاف بــن الـطــرفــن ،األمـيــركــي
واإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ،بـ ـ ــاألسـ ـ ــاس ،حـ ـ ــول مـ ــن ي ـق ــوم
ب ــال ـخ ـط ــوة األولـ ـ ـ ــى لـ ـلـ ـع ــودة إل ـ ــى االتـ ـف ــاق
الـ ـن ــووي؛ إذ تــريــد إدارة ب ــاي ــدن م ــن إي ــران
أن ت ـعــود إل ــى ات ـف ــاق  ،2015وت ـتــراجــع عن
االن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ال ـ ـتـ ــي قـ ــامـ ــت بـ ـه ــا لـ ـبـ ـن ــوده،
مسبقا لرفع العقوبات االقتصادية
شرطا
ً
ً
األم ـيــرك ـيــة املـتـعـلـقــة بـبــرنــامـجـهــا ال ـن ــووي.
ّ
تصر طـهــران على أن الــواليــات
فــي املقابل،
املتحدة هي من انسحب من االتفاق أحادياً
وأخلت بالتزاماتها فيه ،ومن ثم ،فهي التي
ّ
ينبغي لها أن تتخذ الخطوة األولى عبر رفع
ّ
العقوبات االقتصادية ،ثــم التفاوض حول

االلتزامات اإليرانية الجديدة بموجبه .غير
أن التفاصيل تظهر تعقيدات أكبر ،وفيها
ّحسابات متضاربة جـ ً
ـذريــا .ويمكن حصر
أهــم نقاط الـخــاف بــن الطرفني ،األميركي
واإليراني ،في أربع:
 .1ت ـطــالــب الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وح ـل ـفــاؤهــا
األوروب ـ ـيـ ــون أن تـسـتــأنــف امل ـف ــاوض ــات من
حـيــث تــوقـفــت فــي ح ــزي ــران /يــونـيــو ،2021
الست
ويقول الطرف األوروبي إن الجوالت
ّ
السابقة أنجزت ما بني  80%-70من االتفاق
املنشود ،إال أن توقف املـفــاوضــات حينها،
ج ـ ّـراء االنـتـخــاّبــات الــرئــاسـيــة اإليــران ـيــةّ ،
ثم
وصــول الرئيس الحالي املحافظ ،إبراهيم
رئـيـســي ،وتجميدها بـعــد ذل ــك قــرابــة ستة
معطيات كثيرة .وي ــرى الطرف
أشـهــر غـ ّـيــر
ٍ
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ف ــي املـ ـف ــاوض ــات الـ ـن ــووي ــة ،أن
ّ
امل ـف ــاوض ــن اإلي ــرانـ ـي ــن الـ ـج ــدد ف ــي فيينا
قدموا مسودتني جديدتني بشأن العقوبات
ّ
االقـتـصــاديــة األمـيــركـيــة ،واإلجـ ـ ــراءات التي
يـنـبـغــي إلي ـ ــران ات ـخــاذهــا م ــن أج ــل ال ـعــودة

في جلسة من اليوم األول للمحادثات في فيينا ( 2021 /11 /29األناضول)

إلــى االلـتــزام باالتفاق الـنــووي ،تتعارضان
م ــع شـ ــروط االتـ ـف ــاق األصـ ـل ــي ،إض ــاف ــة إلــى
ّأنهما أدخــا «تغييرات كبيرة وجوهرية»
على مــا كــان تـ َّـم االتـفــاق إلـيــه فــي حــزيــران/
يونيو  2021مع مفاوضي حكومة الرئيس
روحاني .وأعلن األوروبـيــون واألميركيون
رفضهم املطالب اإليرانية الجديدة ،في ظل
حديث عن «إحباط» و«خيبة أمل» وقلق من
ٍ
القدرة على تجسير هوة الخالفات «ضمن
إطار زمني واقعي».
 .2إصرار املفاوضني اإليرانيني على ضرورة
أن تكون القيود على برنامجهم النووي أقل
ّ
م ــن ال ـتــي ج ــاءت ف ــي االت ـف ــاق األص ـلــي لـعــام
 ،2015ذلك أن البرنامج النووي اإليراني حقق
ّ
قـفــزات كبيرة منذ عــام  ،2019وتـحــديـ ًـدا في
األشهر الستة األخيرة .ويجادل اإليرانيون
ً
قانونا
منتخبا،
جديدا
رئيسا
ثمة
بأن ّ
ً
وأن ُ ً
ً
ّ
صدر عن البرملان اإليراني العام املاضي يلزم
الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم،
فـضـ ًـا عــن اسـتـمــرار العقوبات االقتصادية
ّ
ينص
األميركية على إي ــران ،على عكس مــا
عـلـيــه االت ـف ــاق ال ـن ــووي ال ــذي انـسـحـبــت منه
َ
تتراجع عنها إدارة بايدن.
إدارة ترامب ،ولم
وتــذكــر الــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة ال ــذري ــة أن
ّ
إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة
 20%في منشأة «فوردو» شديدة التحصني
قرب مدينة قم ،وهي تستخدم في ذلك أجهزة
طــرد مــركــزي مـتـطــورة كــان االت ـفــاق الـنــووي
ق ــد ح ـظ ــره ــا .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـص ـ ّـر واش ـن ـطــن
وحلفاؤها األوروبـيــون على ضــرورة التزام
طهران بنسبة تخصيب ال تزيد على ،3.67%
كما ينص االتـفــاق الـنــووي لعام  ،2015وأن
ال تتجاوز مخزوناتها من اليورانيوم 300
كيلوغرام.
 .3تــرى إدارة بايدن أن إيــران حققت قفزات
ّ
مـهـمــة ف ــي تـخـصـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم ،بـمــا في
ذلـ ــك إع ــان ـه ــا ،ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،تخصيب
ـرامــا مــن مـخــزونـهــا مـنــه بنسبة
 30كـيـلــوغـ ً
ً
نظريا ،قــادرة على
 ،60%وهو ما يجعلها،
صناعة سالح نووي بعد أشهر قليلة فقط؛
لــذلــك تــريــد واش ـن ـطــن تـمــديــد آجـ ــال بعض
الـقـيــود املـنـصــوص عليها فــي اتـفــاق 2015
عـلــى بــرنــامــج إيـ ــران ال ـن ــووي ال ـتــي ينتهي
بعضها عام  ،2025وهو ما ترفضه طهران.
وتـطــالـبـهــا واشـنـطــن ب ــأن تـسـمــح ،مــن دون
ّ
أي قـيــود ،ملراقبي الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة

استؤنفت المفاوضات
في إبريل الماضي،
حيث خاض الطرفان
ّ
ست جوالت منها،
ّ
تقد ًما
حققا خاللها
ّ
في طريق العودة
إلى االتفاق
تقول واشنطن «إن كل
الخيارات على الطاولة»
في التعامل مع
الملف النووي اإليراني
ليس من السهل التنبؤ
بالنتيجة التي ستفضي
إليها مفاوضات فيينا
خصوصا في ظل
ً
التوتر المتصاعد

ال ــذري ــة بــالــدخــول إل ــى كــل امل ــواق ــع الـنــوويــة
في البالد ،وبأن توقف استخدامها أجهزة
ّ
تتخلص من
املتطورة ،وأن
الطرد املــركــزي
ّ
كميات اليورانيوم العالية التخصيب.
 .4يـطــرح اإليــران ـيــون شــرطــن ،تـقــول إدارة
بــايــدن إنـهــا لــن تقبل بهما أب ـ ًـدا ،وهـمــا :أن
تــرفــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة جـمـيــع الـعـقــوبــات
امل ـف ــروض ــة ع ـلــى إيـ ـ ــران ،ح ـتــى ت ـلــك ال ـتــي ال

«اقتصاد مقاومة» يئن
ّ
صحيح ّ
تشكل
أن نسب التخصيب العالية لليورانيوم التي حققتها إيران
ٌ
َ
تسوية
عامل ضغط على الواليات المتحدة لمحاولة الوصول إلى
ٍ
دبلوماسية معها ،إال ّ
أن الحقيقة التي ال يمكن أن تغفلها إيران تتمثل
أن اقتصادها ّ
في ّ
يئن تحت وطأة العقوبات االقتصادية .وعلى الرغم
من محاوالت النظام اإليراني إظهار أنه تكيّف مع العقوبات القاسية
مسنودا بمبيعات النفط إلى الصين،
عليه وبناء «اقتصاد مقاومة»،
ً
ّ
واسعا من الصعوبات التي يواجهها المواطن اإليراني
فإن تذم ًرا شعب ًيا
ً
يضع نظام رئيسي في وضع حرج.

عــاقــة لـهــا بـنـشــاطــاتـهــا ال ـنــوويــة .أن تـقـ ّـدم
ضمانات
واشنطن وحلفاؤها األوروبيون
ٍ
ب ـع ــدم فـ ــرض ع ـق ــوب ــات ج ــدي ــدة عـلـيـهــا في
املستقبل في حال حدوث تغيير في اإلدارة
األميركية ،ومجيء رئيس جديد.

ضغوط متبادلة
ال ي ـخ ـفــي الـ ـط ــرف األم ـي ــرك ــي ت ـش ــاؤم ــه من
مصير املـفــاوضــات الـنــوويــة ج ـ ّـراء الخالف
الــواســع مــع املــواقــف اإليــرانـيــة .ويــرى وزيــر
املؤشرات ال
الخارجية ،أنتوني بلنكني ،أن
ّ
ّ
يحمل فيه
تبعث على الـتـفــاؤل .وفــي وقـ ٍـت
ّ
تعثر املفاوضات،
كل طرف اآلخر مسؤولية ّ
يترددان في تبادل التحذيرات من
فإنهما ال
ّ
تداعيات فشلها .وتـلـ ّـوح الــواليــات املتحدة

بالخطة «ب» في حال فشلت الدبلوماسية،
الـتــي تـقــول إنـهــا تبقى خـيــارهــا األول .في
حــن تـقــول إي ــران إنـهــا سـتـسـ ّـرع خطواتها
النووية ،بما في ذلــك مستويات تخصيب
الـ ـ ـي ـ ــورانـ ـ ـي ـ ــوم ،إذا ل ـ ــم ُت ـ ــرف ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات
ـرف على
االقـتـصــاديــة عنها .ويــراهــن كــل ط ـ ٍ
جملة من املعطيات التي يراها في صالحه
ليضغط على الطرف اآلخر.
وت ـق ــول واش ـن ـطــن «إن ك ــل ال ـخ ـي ــارات على
ال ـط ــاول ــة» ف ــي الـتـعــامــل م ــع امل ـلــف ال ـنــووي
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي .ويـ ــوضـ ــح م ـ ـسـ ــؤول ال ـت ـف ــاوض
األميركي ،روبرت مالي ،أنه إذا لم تعد إيران
إلــى االت ـفــاق ،واسـتـمــرت فــي تسريع وتيرة
برنامجها ال ـنــووي ،فستكون هـنــاك ردود
أم ـيــرك ـيــة «دب ـلــومــاس ـيــة وغ ـي ــره ــا» .وعـلــى
ال ــرغ ــم م ــن أنـ ــه ال ي ــوج ــد ت ـعــريــف أم ـيــركــي
مسؤول
رسمي وواضــح للخطة «ب» ،فــإن
ً
ّ
سابقا في وزارة الخارجية األميركية يرى
ً
ّ
تتحرك بالفعل نحوها.
أن إدارة بايدن بدأت
ّ
وت ـش ـم ــل هـ ــذه ال ـخ ـط ــة ت ـك ـث ـيـ ًـفــا لـلـضـغــوط
الــدب ـلــومــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ع ـلــى إيـ ــران،
خـصـ
وضعا
ـوصــا أن هــذه األخ ـيــرة تعاني
ً
اقتصاديا ّ ً
ًً
صعبا ،بما يعنيه ذلك من تنامي
ال ـض ـغــوط الـشـعـبـيــة عـلــى ال ـن ـظــام الـحــاكــم.
ـات سيبرانية
وتـشـمــل الـخـطــة «ب» ،هـجـمـ ٍ
ض ــد ب ــرن ــام ــج إيـ ـ ــران الـ ـن ــووي ومـنـشــآتـهــا
الحيوية ،وحتى عمليات عسكرية محدودة،
ومحددة ،إللحاق أضرار بهذا البرنامج ،بما
عما قد تفعله إسرائيل
في ذلك غض
الطرف ّ
ّ
ً
مبدئيا استئناف املفاوضات
التي تعارض
مع إيران ،وتسعى إلى عرقلتها ،وتعلن أنها
غير ملزمة بها ،حتى إن نجحت.
ً
عسكريا ضــد إي ــران لن
ومــع ذل ــك ،إن عـمـ ًـا
ّ
ـوصــا أن إدارة بــايــدن
ـ
ص
ي ـك ــون س ـه ـ ًـا ،خ ـ
ً
ّ
ت ـع ـل ــن ،ب ـ ــوض ـ ــوح ،أن ت ــرك ـي ــزه ــا األس ـ ــاس
م ـن ـص ـ ٌّـب ع ـل ــى اح ـ ـتـ ــواء الـ ـص ــن ال ـص ــاع ــدة
ـريــا واق ـت ـص ـ ً
ع ـس ـكـ ً
ـادي ــا وت ـك ـنــولــوجـ ًـيــا ،ثـ ّـم

روسيا التي تحشد قواتها على الحدود مع
أوكرانيا .لذلك ،هي تريد استثمار القدرات
وامل ــوارد األميركية وتوظيفها ،بما يخدم
قدرتها على احتواء الصني وروسيا ،وليس
استنزافها في معارك هامشية .أضــف إلى
تتعلق بنجاعة
شكوكا فعلية ظهرت
ذلك أن
ّ
ً
ّ ّ
أي هجمات عسكرية موضعية ضد املواقع
ال ـن ــووي ــة اإلي ــران ـي ــة املـ ــوزعـ ــة ع ـلــى مـنــاطــق
ّ ّ
رد عسكري
واملحصنة
واسعة
ّ
جيدا .وأي ّ
ً
إي ـ ــران ـ ــي س ـي ـق ـت ـضــي أن ت ـن ـش ــر الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة مــزيـ ًـدا مــن ال ـقــدرات العسكرية في
املنطقة ،وهو ما ال تريده إدارة بايدن.
وي ـ ــزداد امل ــوق ــف األم ـيــركــي صـعــوبــة إذا ما

صحت املزاعم االستخباراتية التي ّ
تروجها
ّ
إســرائ ـيــل وم ـفــادهــا أن ط ـهــران تسعى إلــى
ّ
تـخـصـيــب ال ـيــوران ـيــوم بـنـسـبــة  ،90%وهــو
ً
نظريا ،تقف على أعتاب
ما يعني أن إيران،
ّ
امـتــاك ســاح ن ــووي .وتعتبر إدارة بايدن
ً
«عمل استفزازيا»،
صحت،
هذه املزاعم ،إن ّ
ً
فــي حــن تنفي إي ــران ذل ــك .وتـعـتــرف إي ــران
كيلوغراما من اليورانيوم
بامتالكها ثالثني
ً
فضل عن تخصيب
،60%
املخصب بنسبة
ً
اليورانيوم اآلن بنسبة  ،20%وهو ما يعني
أن إيران قد أنجزت ما نسبته  90%من العمل
ّ
ال ـ ــازم لـصـنــاعــة ال ـس ــاح الـ ـن ــووي .وتــذكــر
اعتمادا على
تقديرات متخصصة أن إيران،
ً
ّ
مخزونها الحالي من اليورانيوم املخصب،
ت ـح ـتــاج إلـ ــى ش ـهــر واح ـ ــد ل ـص ـنــاعــة ســاح
ن ـ ــووي ،ف ــي ح ــن أن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي عــام
 2015رفــع املــدة ّ ً
عمليا إلــى سنة .ومــع ذلك،
لـيــس م ــن ال ــواض ــح إن كــانــت إيـ ــران تمتلك
حقا البنية التحية الالزمة لفعل ذلك ،على
ً
اعـتـبــار أن الـ ـ  10%املتبقية المـتــاك سالح
ّ
نووي هي األصعب.
وتعتمد إيــران في مواجهتها مع واشنطن
ـردد إدارة بايدن في حــرف اتجاهها
على تـ ّ
عن الصني وروسيا ،والتوجه نحو مواجهة
مجازفة
عسكرية معها ،لكن هذه قد تكون
ً
ـوص ــا إذا
غ ـي ــر م ـض ـمــونــة الـ ـع ـ ّـواق ــب ،خ ـص ـ ً
لتجر واشنطن إلى صراع
تدخلت إسرائيل
ٍ
أوسع ،ال تريده ال هي وال طهران.
صـ ـحـ ـي ـ ٌـح أن نـ ـس ــب ال ـت ـخ ـص ـي ــب ال ـع ــال ـي ــة
ّ
ل ـل ـي ــوران ـي ــوم ال ـت ــي حـقـقـتـهــا ت ـشـ ّـكــل عــامـ َـل
ض ـغ ــط ع ـل ــى ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة مل ـحــاولــة
تسوية دبلوماسية معها ،إال
الوصول إلى
ٍ
أن الحقيقة التي ال يمكن أن تغفلها إيــران
ّ
تـتـمـثــل بـ ــأن اق ـت ـصــادهــا ي ـئ ــن ت ـحــت وط ــأة
ّ
ّ
ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـص ــادي ــة .وع ـلــى ال ــرغ ــم من
محاوالت النظام اإليراني إظهار أنه ّ
تكيف
مع العقوبات القاسية عليه وبناء «اقتصاد
ـودا بـمـبـيـعــات الـن ـفــط إلــى
م ـق ــاوم ــة» ،م ـس ـن ـ ً
الـ ـص ــن ،فـ ـ ــإن تـ ــذمـ ـ ًـرا ش ـع ـبـ ًـيــا واسـ ـ ًـعـ ــا مــن
ّ
الصعوبات التي يواجهها املواطن اإليراني
يضع نظام رئيسي في وضع حرج.

خاتمة
ل ـيــس م ــن ال ـس ـهــل الـتـنـبــؤ بــالـنـتـيـجــة الـتــي
ستفضي إليها مفاوضات فيينا النووية،
ـوصــا ف ــي ظ ــل ال ـتــوتــر املـتـصــاعــد بني
خ ـصـ ً
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة والـ ـ ـص ـ ــن وروسـ ـ ـي ـ ــا،
بحيث قد ال تجد الدولتان حافزا ملساعدة
واشـنـطــن فــي مساعي ال ـعــودة إل ًــى االتـفــاق
ال ـنــووي وإلـ ــزام إي ــران بـبـنــوده م ـج ـ ّـد ًدا .بل
ع ـلــى ال ـع ـك ــس ،ق ــد ي ـجــد الـ ـب ـ َـل ــدان مـصـلـحـ ًـة
التصلب فــي مواجهة
فــي دفــع طـهــران إلــى
ّ
ـؤدي
ـ
ي
أن
ـل
ـ
م
أ
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـة،
ال ـض ـغــوط األم ـيــرك ـيـ
ّ
ت ـفــاقــم األزم ـ ــة ب ــن واش ـن ـطــن وطـ ـه ــران إلــى
تـخـفـيــف ال ـض ـغ ــوط األم ـي ــرك ـي ــة ع ـلــى بكني
وموسكو .ال يلغي هذا احتمالية أن تحصل
تـفــاهـمــات ثنائية أمـيــركـيــة  -إيــران ـيــة ،كما
ـوصــا أن
حصل فــي ُعـمــان عــام  ،2013خـصـ ً
ّ
إدارة ب ــاي ــدن ع ـلــى ع ـكــس ســابـقـتـهــا إدارة
ـاد ًة فـ ــي ت ـق ــدي ــم م ـخــرج
تـ ــرامـ ــب ،تـ ـب ــدو ج ـ ـ ـ ـ ّ
دبلوماسي لطهران يسمح برفع العقوبات
املرتبطة ببرنامجها النووي ،بالتزامن مع
عودتها إلــى تنفيذ التزاماتها املنصوص
عليها فــي اتـفــاق  ،2015مــع أن هــذا األمــر ال
ّ
يبدو ً
قريبا بحسب املعطيات الراهنة.

