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استؤنفت مفاوضات العودة اىل االتفاق النووي يف فيينا بعد طول توقف وانقطاع بسبب االنتخابات االيرانية التي اوصلت الرئيس 
املتشدد ابراهيم رئييس اىل السلطة. عىل مدى االشهر املاضية، ساهم ارتفاع وترية النشاطات النووية الحساسة اليران يف رفع منسوب 

القلق االمرييك واالورويب من احتامل توسع الربنامج النووي االيراين 

املنطقة في مهّب مفاوضات فيينا:
سباق مع الوقت... وتوازن بني التنازل والتهديد

تسعى واشنطن اىل ايجاد توازن دقيق بني تقديم 
تنازالت ومامرسة ضغوط يصل بعضها اىل التلويح 
بعمل عسكري، وحيث ان "التهديد بالحرب بات 
الوسيلة الوحيدة للتوصل اىل السالم مع ايران"، 
عىل حد تعبري املوفد االمرييك السابق اىل املنطقة 

دنيس روس. 
واخرى  داخلية  ضغوطا  االمريكية  االدارة  تواجه 
االيرانية،  املطالب  مع  التجاوب  لرفض  خارجية 
عن  االستعاضة  ومنها  البدائل  تدرس  وبدأت 
االتفاق الشامل باتفاق جزيئ انتقايل تلتزم ايران 
النووية االكرث خطورة  مبوجبه بتجميد االنشطة 
واثارة للجدل، مثل التخصيب ومعدن اليورانيوم 
وعودة التفتيش يف مقابل رفع جزيئ للعقوبات 
احتامل  ايضا  البدائل  من  املفروضة.  االمريكية 
اىل  السعي  مع  االمريكية  العقوبات  عىل  االبقاء 
ضم االوروبيني اليها. من جهة مقابلة، تحرز ايران 
تقدما متسارعا يف برنامجها النووي وتتحلل اكرث 
من  مخزونها  وزاد  النووية،  التزاماتها  من  فاكرث 
ومتتلك  املئة،  يف  بنسبة 60  املخصب  اليورانيوم 
يف   60 بنسبة  املخصب  اليورانيوم  من  كلغ   10
املئة، اضافة اىل 84,3 كلغ من اليورانيوم املخصب 
بدرجة 20 يف املئة، وكالهام يشكل انتهاكا صارخا 
لالتفاق. كذلك، فان طهران اطلقت انتاج معدن 
اليورانيوم الذي ترى االوساط الغربية ان ال مربر 
عمليا له. اخريا، راكمت طهران نحو 2500 كلغ 
من اليورانيوم ضعيف التخصيب، فيام املتاح لها 
ال يزيد عىل 203 كلغ. هذا الوضع دفع بالوكالة 
الدولية للطاقة الذرية اىل التنديد بقوة بتصعيد 
يف  التعاون  ولرفضها  النتهاكاتها من جهة،  ايران 
موضوع الرقابة عىل برنامجها النووي كام كانت 

سابقا.
يضاف اىل ذلك ان هناك تخوفا امريكيا - اوروبيا 
مزدوجا عنوانه االول ان تذهب طهران بتخصيب 

ايران تريد العودة اىل اتفاق 2015 مع ضامنات امريكية.

الغرب متخوف من بلوغ ايران الحافة النووية. 

تحديد موعد للعودة اىل مفاوضات فيينا النووية، 
وتراكم اوراق الضغط، مام يستدعي السؤال: هل 
فعال ال تزال طهران راغبة يف العودة اىل االتفاق 

النووي؟ 
اىل  العودة  تريد  انها  بقوة  لتؤكد  ايران  عادت 
وال  زيادة  بال  هو  كام   2015 عام  صيف  اتفاق 
نقصان، وان رشط تراجع الواليات املتحدة عن كل 
العقوبات القدمية والحديثة التي فرضتها مجددا 
او اعادت فرضها، ال مساومة حوله. بذلك تكون 

طهران يف صدد طرح رشطني: 
االول، رفض اي اضافة عىل االتفاق السابق، مام 
يعني عمليا رفضها اي فقرة جديدة تلزمها بقبول 
التفاوض الحقا يف خصوص برنامجها الصاروخي 
الباليستي من جهة وبخصوص سياستها االقليمية 

املزعزعة لالستقرار من جهة اخرى. 
واحدة،  مرة  العقوبات  كل  رفع  مطلب  الثاين، 
مام يطرح مشكلة قانونية وسياسية بالنسبة اىل 

واشنطن. 
ضامنات  تريد  طهران  ان  املعلوم  من  اصبح 
امريكية ملزمة لعدم خروج واشنطن مجددا من 
فعل  ما  غرار  عىل  اليه  التوصل  يتم  قد  اتفاق 
الرئيس االمرييك السابق دونالد ترامب عام 2018 
الذي اعاد فرض العقوبات عىل ايران، بل وفرض 
طهران  ترفض  كذلك  اضافية.  عقوبات  عليها 

ميكنها  ال  بايدن  ادارة  وان  االقليمية،  والقضايا 
االدارات  انسحاب  عدم  من  ضامنات  تقديم 

االمريكية الالحقة من االتفاق. 
تعترب ايران ان سياسة الضغوط القصوى فشلت، 
تصحح  ليك  املتحدة  للواليات  الوقت  حان  وانه 
سياساتها الخاطئة، ورفع جميع العقوبات. وتؤكد 
ايران،  اداء  يغري  لن  التفاوض  فريق  تغيري  ان 
ونجاح املفاوضات بات بيد االمريكيني، واذا عادوا 
اىل االتفاق النووي حسب اتفاقية 2015 فستمر 
التنازالت من  املزيد من  ارادوا  واذا  املفاوضات، 
ايران فلن يصلوا اىل يشء. كام تنتقد ايران مامرسة 
وبدال  املباحثات،  الستئناف  الضغوط  االوروبيني 
التزاماتها يف  اىل  للعودة  امريكا  الضغط عىل  من 
بتعجيل  وتكرارا  مرارا  يطالبون  النووي،  االتفاق 
جميع  عىل  ان  اىل  مشرية  للمفاوضات،  ايران 
يجب  النووي  االتفاق  بأن  يعلموا  ان  االطراف 
رفع  ابرزها  اليران،  ملموسة  نتائج  يحمل  ان 
يف  ترامب  سياسة  يتبع  بايدن  وان  العقوبات، 

املامرسة تجاه ايران.
تعطي  ان  عامة تيش بصعوبة تصور  قناعة  مثة 
ادارة بايدن طهران غدا ما مل تعطه لها باالمس، 
حينام كان حسن روحاين رئيسا اليران وراغبا يف 
له  ليحسب  وقت  ارسع  يف  اتفاق  اىل  التوصل 
سياسيا. يضاف اىل ذلك، ان التقدم الذي يحرزه 
برنامجها النووي )تخصيب بنسبة بني 20 و60 يف 
املئة، والبدء يف انتاج معدن اليورانيوم املخصب، 
ومراكمة  الرسعة،  بالغة  مركزية  طاردات  ونرش 
اليورانيوم  من  كيلوغراما   120 عن  يقل  ال  ما 
الحافة  من  قريبة  يجعلها  التخصيب(  مرتفع 
الضاغطة  االوراق  تجمع  فانها  وبالتايل  النووية، 
املنسحبة  واشنطن  بأن  واثقة  مطالبها،  لتنفيذ 
من افغانستان يف ظروف كارثية لن تغامر بحرب 
مع ايران. يضاف اىل ذلك، استدارتها نحو الصني 
وروسيا ورشق اسيا ونجاحها يف بيع كميات كبرية 
من النفط، واستكانة جبهة املطالبات الداخلية، 
من  مزيدا  لديها  ان  االعتقاد  اىل  بها  يدفع  مام 
التفاوض  ظروف  لتحسني  للمناورة  الوقت 

وللحصول عىل ما تريد. 
ال  وااليرانية  االمريكية  املعادلتان  املحصلة،  يف 
خوض  وامنا  اتفاق،  اىل  التوصل  بقرب  توحيان 
من  املزيد  ومامرسة  جديدة  مواجهة  غامر 
الضغوط املتبادلة والدخول يف سباق مع الوقت.

اليورانيوم اىل حد انتاجه بنسبة 90 يف املئة، وهي 
النسبة املطلوبة لالستخدامات العسكرية. وسبق 
ملسؤولني ايرانيني ان هددوا باجتياز هذه الخطوة 
التي رمبا لن تعني بالرضورة ان ايران ستعمد اىل 
الحصول عىل السالح النووي، بل ان تتوصل اىل ما 

يسمى الحافة النووية. 
مثة اهداف مهمة دعت واشنطن اىل مطالبة ايران 
بالعودة اىل املفاوضات رسيعا، ابرزها: عدم انزالق 
ويالت  تجنب  نووي،  تسلح  سباق  اىل  املنطقة 
حرب اقليمية مدمرة بني ايران وحلفائها وارسائيل 
نووية،  قوة  اىل  ايران  تحول  بهواجس  املسكونة 

ومنع ايران من امتالك سالح نووي. 
تعترب الواليات املتحدة ان املحادثات غري املبارشة 
االمتثال  معاودة  شأن  يف  فيينا  يف  تجرى  التي 
لالتفاق النووي االيراين يجب ان تستأنف رسيعا، 
تبدو  النووي  االتفاق  احياء  وان فرصة  خصوصا 

برنامجها  لتطوير  ايران  تحرك  ظل  يف  محدودة 
اجل  من  ينفد  الوقت  ان  من  النووي. وحذرت 
عودة ايران اىل التزاماتها مبوجب االتفاق النووي 
مع املجتمع الدويل، ملوحة بانها ستنظر يف كل 
طهران  مواصلة  مع  للتعامل  املتاحة  الخيارات 
عالية،  بدرجات  اليورانيوم  تخصيب  نشاطات 
عىل ان يشمل ذلك التشاور مع الحلفاء والرشكاء 
االوروبيني واالقليميني، خصوصا ارسائيل. فاذا مل 
تكن ايران مستعدة للعودة اىل االتفاق النووي، 
فرض  وسيتعني  قامئة،  ستظل  العقوبات  فان 

عقوبات اخرى. 
يف  مقيدة  غري  ايران  ترك  ان  واشنطن  وتعترب 
برنامجها النووي مع وضع اقليمي اكرث عدوانية 
ومعها  مؤكدة،  االنفجار،  اىل  اقرب  سيكون 
تكون  لن  فيينا  نافذة  ان  الغربية،  العواصم 
مفتوحة اىل االبد. من جهتها، تعاند ايران وترفض 
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اىل مفاوضات  اشارة  اي  العتيد  االتفاق  تضمني 
الباليستي  برنامجها  شأن  يف  الزامية  مستقبلية 
املثري للقلق اقليميا ودوليا او لسياستها املزعزعة 

لالستقرار يف االقليم. 
يف السياق عينه، تريد طهران التأكد من ان كل 
يف  مبا  بالتقسيط،  وليس  عنها  سرتفع  العقوبات 
ومكتب  الرئاسة  موقع  تطاول  التي  تلك  ذلك 
املرشد االعىل، واملطالبة ببادرة حسن نية امريكية 
كاالفراج عن 10 مليارات دوالر من ارصدة ايران 

املجمدة يف الواليات املتحدة.
ان  يف  تكمن  ايران  نظر  وجهة  من  املشكلة 
الواليات املتحدة تبحث عن اتفاق اقوى واطول 
االتفاق  بنود  بعض  تغيري  عىل  وارصارها  اجال، 
منصة  النووي  امللف  استخدام  وكذلك  النووي، 
ملعالجة النزاعات االخرى، مبا يف ذلك الصواريخ 

الغرب يطرح الدور 
االقليمي اليران وبرنامجها 
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