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طرأ تطور يف مسار املفاوضات النووية بني ايران والواليات املتحدة، ومتثل اوال يف انتقال املفاوضات من فيينا اىل الدوحة، وثانيا 
يف ان تصبح مفاوضات مبارشة بني االمريكيني وااليرانيني، ولكن جولة املفاوضات التي شهدتها الدوحة مل تكن ناجحة وكرست 

واقع املراوحة والرتيث الذي نشأ منذ تفجر الحرب الروسية عىل اوكرانيا

جولة ثانية من مفاوضات الدوحة بعد جولة أولى فاشلة
اإلتفاق النووي اإليراني إلى ما بعد االنتخابات األميركّية

اىل  العام  مطلع  وصلت  فيينا  مفاوضات  كانت 
مرحلة حاسمة ومتقدمة واقرتب موعد الوصول 
االوكرانية  الحرب  لكن  جديد.  نووي  اتفاق  اىل 
الرصاع  خارطة  تشكيل  واعادت  االوراق  بعرثت 
املنطقة،  عىل  كثيفة  بظالل  وارخت  الدويل، 
واحدثت تحوال يف مسار املفاوضات، ليصبح مسارا 

حذرا ومتثاقال.
فجأة برزت عقدة او عقبة الحرس الثوري كاخر 
النووي.  االتفاق  طريق  يف  املتبقية  العقبات 
اىل  للعبور  تتهيأ  فيينا  مفاوضات  كانت  وبعدما 
خط النهاية، طرأت العقبة الروسية التي فرضت 
عن  الناجم  الجديد  الوضع  مع  التعامل  رضورة 
العقبة  هذه  تخطي  تم  وبعدما  اوكرانيا.  حرب 
املفاجئة، والناجمة عن فرض عقوبات عىل روسيا 
يف وقت يجري التفاوض عىل رفع العقوبات عن 
التي  الثوري  الحرس  ايران، برزت قضية تصنيف 
هبة  بني  مراوحة  حال  يف  املفاوضات  ادخلت 
سياق  خارج  من  وجاءت  باردة،  وهبة  ساخنة 

املفاوضات.
التصنيف  الغاء  اىل  ايران  تدفع  كثرية  اسباب 
االرهايب لحرسها الثوري. فالرئيس االيراين الجديد 
ابراهيم رئييس مهتم يف اظهار واثبات ان يف امكانه 
الرئيس  سلفه  من  افضل  صفقة  عىل  الحصول 
حسن روحاين، اضافة اىل انها مسألة كرامة للحرس 
منذ  ارصوا  الذين  االيرانيني  وللمفاوضني  الثوري 
البداية عىل هذه القضية، وسيحققون انجازا كبريا 
اذا تم رفع العقوبات عن الحرس الثوري، كيانات 
وافرادا، واذا تم رفع التصنيف عن الحرس الثوري 

بشكل كيل من دون استثناء فيلق القدس.
اثارت عاصفة من االنتقادات  لكن هذه املسألة 
كانت  وبعدما  املتحدة.  والواليات  ارسائيل  يف 
الحملة االمريكية الداخلية تركز عىل التحذير من 
رفع العقوبات عن ايران مبا يؤدي اىل االفراج عن 
اموال ستخصصها النشطتها االرهابية واىل تقويتها 

وتهديد امن ارسائيل واملنطقة والعامل، فان الحملة 
تحولت يف اتجاه االبقاء عىل الحرس الثوري عىل 
الئحة االرهاب، خصوصا اذا حصل ذلك من دون 
ضامنات ورشوط مسبقة، مثل تقييد انشطة ايران 

االقليمية وكبح جامح الحرس الثوري يف املنطقة.
التطور الذي حصل بانتقال مرسح املفاوضات مع 
ايران النووية من فيينا اىل الدوحة، وبالتحول اىل 
املتحدة،  والواليات  ايران  بني  مبارشة  مفاوضات 
عمليا  يرتجم  مل  التفاويض  السيايس  التطور  هذا 
اخرتاق  احراز  ويف  االمام  اىل  املفاوضات  دفع  يف 
اىل  املراوحة  ضفة  من  املفاوضات  ينقل  حاسم 
الدوحة  جولة  بعد  سادت  بل  ال  االتفاق.  ضفة 
اجواء تشاؤم عند االمريكيني الذين يرون االن ان 
احتامالت التوصل اىل اتفاق باتت اسوأ مام كانت 
يخفف  وال  سوءا،  وستزداد  الدوحة  قبل  عليه 
الجارية  االتصاالت  اال  القامتة  الصورة  هذه  من 
االمرييك  الرئيس  زيارة  بعد  املفاوضات  الستئناف 

يف  ذلك  يحصل  ورمبا  املنطقة،  اىل  بايدن  جو 
العاصمة القطرية الدوحة او يف العاصمة العامنية 

مسقط.
واملسؤوليات:  االتهامات  يتبادالن  الطرفان 
االيرانيون يقولون ان املفاوضات تجاوزت املرحلة 
التقنية والتقدم فيها يحتاج اىل قرار سيايس ليس 
نية  تظهر  ان  عليها  التي  واشنطن  عند  موجودا 
ان  يقولون  واالمريكيون  التزاماتها،  لتنفيذ  جادة 
قضايا  فتح  تعاود  وهي  غامضة  ايران  مطالب 
سبق تسويتها وتطرح مطالب ال عالقة لها بخطة 
احياء االتفاق النووي، او ال امكانات لواشنطن بأن 
تلبيها. ازمة املفاوضات هذه ميكن اختصارها يف 

النقاط التالية:
-1 تطرح ايران عىل الواليات املتحدة ثالثة رشوط 
للوصول اىل االتفاق، وهي: رفع كامل للعقوبات 
املفروضة عليها خصوصا تلك التي فرضها الرئيس 
السابق دونالد ترامب، رفع الحرس الثوري االيراين 
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اعادت  اوكرانيا  حرب  ان  كام  قبل،  من  اكرب 
اطار  يف  واالوروبية،  االمريكية  االولويات  جدولة 
املنطقة.  يف  الجيوسيايس  املشهد  تشكيل  اعادة 
فلم يعد االوروبيون مهتمني كثريا ملسألة قطف 
ومشاريع  استثامرات  عرب  ايران  مع  االتفاق  مثار 
اكرث  مهتمني  صاروا  وامنا  معها،  تجارية  ومصالح 
بالغاز والنفط يف الخليج ورشق املتوسط. ومل يعد 
اولوية،  معها  واالتفاق  ايران  يولون  االمريكيون 
مع  للعالقة  واملكانة  االعتبار  يعيدون  هم  وها 
دول  ومع  السعودية،  مقدمها  ويف  الخليج،  دول 
االقليمية  الدول  ومع  مرص،  مقدمها  ويف  عربية 
ويف مقدمها ارسائيل وتركيا. هنا تربز اهمية زيارة 
لنظام  تؤسس  التي  املنطقة،  اىل  بايدن  الرئيس 
اقليمي جديد غري مكتمل املعامل بعد، وال يعرف 
ما اذا كان يرقى اىل مستوى ناتو اقليمي ويأخذ 
ابعادا امنية وعسكرية، ام يبقى يف اطار تحالف 
سيايس يف اساسه االقتصاد ومعادلة النفط والغاز. 
االوسط،  الرشق  منطقة  ان  الواضح  من  لكن 
املتوسط،  رشق  وحوض  الخليج  دول  وتحديدا 
تحت  واصبحت  اسرتاتيجية  بيئة  تصنف  باتت 
مظلة الرعاية والحامية االمريكية. هذه ابرز اسباب 
وظروف التعرث الحاصل يف املفاوضات مع ايران، 

واالخفاق الذي حصل يف جولة الدوحة. 
والسؤال اللبناين املطروح هنا: هل هناك من صلة 
بني فشل جولة الدوحة ورسالة املسريات يف اتجاه 
حقل كاريش، ويف ملف يهم االمريكيني ويتوسطون 
فيه؟ وهل هذه رسالة ايران اىل الواليات املتحدة 

وليست فقط رسالة حزب الله اىل ارسائيل؟
توقفت املفاوضات عند املنعطف االخري وجرى 
سقف  برفع  ايران  اليه  بادرت  مفتعل  تصعيد 
ذلك  واشنطن  وقابلت  ومطالبها،  رشوطها 
معاكس  انطباع  االن  ويسود  والرفض.  بالتشدد 
مفاده ان فرص االتفاق ضعفت يف الفرتة الراهنة 
ويف حاجة اىل انعاش، ولن يكون ذلك ممكنا قبل 
جالء الحرب االوكرانية وانقشاع الرؤية يف اوروبا. 
النصفية  االمريكية  االنتخابات  اجراء  قبل  ايضا، 
التي تقيد ادارة بايدن ومتنعها من تقديم تنازالت 
اضافية. هذه مفاوضات تحتاج اىل قرار سيايس 
من جانب االمريكيني بعدما انتهى التفاوض عىل 
االمور التقنية، وهذه مفاوضات ال ميكن الحديث 
فيها عن اتفاق عىل اي يشء طاملا مل يحصل اتفاق 

عىل كل يشء.

عن الالئحة االمريكية للتنظيامت االرهابية، اعطاء 
ضامنات بأن ال تقدم اي ادارة امريكية يف املستقبل 
ال  وبأن  االتفاق  من  والتنصل  االنسحاب  عىل 

تفرض عقوبات جديدة يف املستقبل.
-2 ال يظهر االمريكيون رغبة وال قدرة عىل تلبية 
اال  يحصل  ال  العقوبات  رفع  االيرانية.  املطالب 
بطريقة متدرجة ويف موازاة تنفيذ ايران اللتزاماتها، 
ووجه  االرهاب  الئحة  عن  الثوري  الحرس  ورفع 
ومن  داخلية،  واعرتاضات  انتقادات  بعاصفة 
ايران  واعطاء  والجمهوري،  الدميقراطي  الحزبني 
يف  امريكية  ادارة  اي  بأن  مستقبلية  ضامنات 
املستقبل ستلتزم االتفاق امر غري ممكن وال توجد 

طريقة قانونية تتيح الزام ادارة مستقبلية بيشء.
-3 الطرفان ال يظهران استعجاال وحامسة النجاز 
االتفاق، ال بل يفضالن سياسة الرتيث والتأجيل: 
بعد  ما  اىل  االتفاق  تأجيل  يفضلون  االيرانيون 
وانقشاع  اوكرانيا  الروسية يف  الحرب  نتائج  جالء 
الرؤية يف اوروبا والعامل، ويفضلون مراعاة ظروف 
الروس ومشاعرهم بعدم الذهاب اىل اتفاق يريح 
الواليات املتحدة ويحرر ايران من العقوبات، يف 
وقت توضع روسيا تحت عقوبات متشددة. اما 
االمريكيون، فانهم يفضلون تأجيل االتفاق اىل ما 
بعد االنتخابات االمريكية النصفية التي ستجري يف 
ترشين املقبل، اذ تتخوف ادارة بايدن من ان يكون 
التنازل امام ايران سببا اضافيا من اسباب خسارة 

االنتخابات، هذه الخسارة التي تخيم عىل االجواء 
وتهددها بخسارة االكرثية يف الكونغرس، وبالتايل 
الخارجية،  السياسة  يف  الواسع  الهامش  فقدان 
والقدرة عىل ابرام اتفاقات، واولها االتفاق النووي 
الدميوقراطيني  تهديد فرص  اىل  اضافة  ايران،  مع 
بالفوز يف االنتخابات الرئاسية للعام 2024 والبقاء 

يف البيت االبيض.
-4 مام ال شك فيه ان حرب اوكرانيا شكلت سببا 
واعادت  فيينا  مفاوضات  تقدم  اعاقة  يف  مبارشا 
املنطقة  يف  واالقتصادية  السياسية  االوراق  خلط 
والعامل. فهذه الحرب التي تدل املؤرشات اىل انها 
ستكون طويلة، ساعدت ايران يف سياستها لكسب 
الوقت واعطتها قدرة افضل عىل تحمل العقوبات 
االمريكية وتبعاتها مع ارتفاع اسعار النفط وتوافر 
مسألة  تعد  مل  بالتايل،  لترصيفه.  جديدة  اسواق 
عند  بالحاح  مطروحة  االمريكية  العقوبات  رفع 
معها  التكيف  عىل  القدرة  صارت  بعدما  ايران 

واشنطن وطهران 
تنتهجان سياسة التريث 

والتأجيل كل السبابه


