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مقدمة:
عــاد الجــدل حــول مســألة بقــاء إيــران يف االتفــاق النــووي إىل الواجهــة مطلــع
العــام  ،2019وشــمل الجــدل عــدة مســتويات ،فمــن جهــة تخضــع مســألة البقــاء
يف االتفــاق النــووي داخــل إيــران لعمليــة توظيــف ســيايس مــن جانــب التيــارات
السياســية لكســب تأييــد الــرأي العــام ،ومــن جهــة أخــرى تخضــع لحســابات
معقــدة متعلقــة بحجــم املكاســب والخســائر التــي ســتجنيها إيــران مــن البقــاء
فضــا عــن حســابات وثيقــة الصلــة بتكلفــة
ً
أو االنســحاب مــن هــذا االتفــاق،
الخيــارات البديلــة.
عىل هذا األساس يتنازع مسألة االتفاق النووي يف إيران اتجاهان:
االتجــاه األول :يتبنــى خيــار االنســحاب مــن االتفــاق ،ويوجــه انتقــادات واســعة
النطــاق للحكومــة عــى مواقفهــا بالبقــاء يف االتفــاق ،كرئيــس مجلــس صيانــة
الدســتور ،أحمــد جنتــي الــذي الم يف  17ينايــر  2019حكومــة حســن روحــاين
لعــدم االنســحاب مــن االتفــاق النــووي املــرم بــن إيــران ومجموعــة «،»5+1
وقــال« :يف نهايــة املطــاف ســنحرق االتفــاق النــووي».
االتجــاه الثــاين :لــه وجهــة نظــر مختلفــة إذ يــرى أن الخــروج مــن االتفــاق يف
ـر عــن هــذا االتجــاه
املرحلــة الراهنــة ســيعود عــى إيــران بخســائر فادحــة ،وعـ َّ
عضــو لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بالربملــان اإليــراين حســن نقوي
حســيني بقولــه :إ ّن خــروج إيــران مــن االتفــاق النــووي يف الوقــت الحــايل بــأي
شــكلٍ ســيعود بالــرر عــى إيــران .)1( %100
هــذا الجــدل انســحب تأثــره إىل املجتمــع وأثــار توتـ ًرا داخل ًيــا ،حيــث تتــرب
شــائعات تــم تداولهــا عــى نطــاق واســع يف وســائل التواصــل االجتامعــي تفيــد
بخــروج إيــران مــن االتفــاق النــووي ،وتفيــد اســتقالة وزيــر الخارجيــة اإليــراين
محمــد جــواد ظريــف ،لكــن اإلعــام اإليــراين الرســمي نفــى تلــك الشــائعات
واعتربهــا ناتجــة عــن مســاعي «تيــار مشــبوه» ،و«مخطــط معقــد» ،وأكــد عــى أ ّن
انســحاب إيــران مــن االتفــاق النــووي شــائعة ليــس لهــا أســاس مــن الصحــة (.)2
يتضــح مــع هــذا الجــدل الداخــي مــدى التعقيــد الــذي يواجــه النظــام اإليــراين
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فيــا يتعلــق مبســألة البقــاء يف االتفــاق النــووي ،وال س ـ َّيام أن جــدوى االتفــاق
بعــد االنســحاب األمريــي منــه وبعــد اســتعادة العقوبــات النوويــة عــى إيــران
أصبحــت عنــد حدودهــا الدنيــا ،فضـ ًـا عــن أن الرهــان عــى مســألة بقــاء االتفــاق
َوفــق صيغــة « »1+4مل تـ َ
ـرق إىل مــا كانــت تطمــح إليــه إيــران.
فــا دوافــع هــذا الجــدل الداخــي حــول مســألة البقــاء يف االتفــاق النــووي؟
وملــاذا تراهــن إي ـران عــى اســتمرار العمــل باالتفــاق؟ ومــا موقــف إي ـران يف
املســتقبل مــن مســألة البقــاء يف االتفــاق ومــا خياراتهــا البديلــة؟
أوال :تصاعد الجدل الداخيل حول بقاء االتفاق النووي
مــن الواضــح أن املوقــف مــن االتفــاق النــووي يف املرحلــة الراهنــة داخــل إيــران
را ويُناقــش عــى عــدة مســتويات ،وميكــن عــرض هــذا
يثــر جـ ً
ـدل داخل ًيــا كب ـ ً
الجــدل والنقــاش عــى النحــو اآليت:
 .1التوظيف السيايس:
صاحــب إبــرام االتفــاق النــووي تعزيــز مكانــة التيــار اإلصالحــي وهــو مــا انعكــس
يف فــوز الرئيــس حســن روحــاين بدورتــن انتخابيتــن متتاليتــن ،ويف الوقــت
نفســه حقــق التيــار اإلصالحــي يف االنتخابــات الربملانيــة والبلديــة نتائــج عــززت
ٍ
توقعــات شــعبية واســعة
مكانتــه السياســية ،وأطلــق االتفــاق مــع تطبيقــه ثــور َة
النطــاق ،ارتــدت آثارهــا االجتامعيــة والثقافيــة يف صــورة مطالــب مبزيــد مــن
االنفتــاح وغـ ّـل يــد املتشــددين وقبضتهــم عــن املواطنــن ،واستشــعر املحافظــون
مــع هــذه التغيــرات تهدي ـ ًدا ملكانتهــم السياســية والدينيــة.
اســتغل التيــار املحافــظ والعنــارص املتشــددة وعــى رأســهم مرشــد الثــورة عــي
خامنئــي االنســحاب األمريــي مــن االتفــاق النــووي وإعــادة العمــل بالعقوبــات
وتأثريهــا عــى األوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية ،لتحقيــق عــدد مــن املكاســب،
مــن أهمهــا توجيــه صفعــة سياســية لإلصالحيــن عــى خلفيــة فشــل رهانهــم
باالنفتــاح عــى الغــرب .هــذا عــى الرغــم مــن أ َّن املفاوضــات النوويــة بــن إيــران
ومجموعــة « »1+5قــد بــدأت يف عهــد الرئيــس املتشــدد الســابق أحمــدي نجــاد
يف عــام  ،2009واملؤكــد أنهــا كانــت مبباركــة مــن املرشــد ،لكنهــا مباركــة متــت

5

َوفــق تكتيــك أعفــى املرشــد وتيــاره مــن تحمــل تبعــات هــذا القــرار ،وال سـ َّيام أنــه
انتهــج سياســة اإلمســاك بالعصــا مــن املنتصــف يف حينهــا ،مــن خــال موقــف
ات َّســم بالحــذر إذ أعطــى الضــوء األخــر لإلصالحيــن باملــي قد ًمــا يف عمليــة
التفــاوض تحــت مــا أطلــق عليــه مســمى «املرونــة البطوليــة» ،يف الوقــت نفســه
الــذي قــال إ َّن املكاســب تــوازي املخاطــر يف هــذه العمليــة ( ،)3وللتخلــص مــن
عبــئ هــذا املــأزق وتبعاتــه فقــد وافــق املرشــد والجنــاح املتشــدد يف عهــد الرئيــس
حســن روحــاين ،عــى نقــل امللــف النــووي مــن املجلــس األعــى لألمــن القومــي
إىل وزارة الخارجيــة ،األمــر الــذي جعــل عبــئ العمليــة ونتائجهــا برمتهــا عــى
عاتــق روحــاين وحكومتــه ( .)4لكــن إلدارة امللــف مــن خلــف الكواليــس أنشــأ لجنــة
مراقبــة االتفــاق النــووي يف يوليــو  ،2015وتــم اختيــار أعضــاء هــذه اللجنــة مــن
قبــل املجلــس األعــى لألمــن القومــي اإليــراين ،وهــي اللجنــة املســؤولة اليــوم عــن
تقريــر مصــر االتفــاق (.)5
خالصــة القــول :إ َّن روحــاين واإلصالحيــن فشــلوا يف الرهــان عــى االتفــاق
كرافعــة لتطبيــق برنامجهــم االقتصــادي واالجتامعــي وكذلــك تعزيــز مكانتهــم
السياســية ،يف املقابــل نجــح املحافظــون يف النــأي بالتيــار املحافــظ عــن تحمــل
أيــة مســؤولية عــن االضطرابــات السياســية واالجتامعيــة الداخليــة الناجمــة عــن
تقويــض االتفــاق مــن الناحيــة العمليــة ،وذلــك يف إطــار تجهيــز املحافظــن
لخــوض االســتحقاقات االنتخابيــة القادمــة ،إذ يطمــح املحافظــن إىل العــودة إىل
مراكــز الســلطة يف الرئاســة والحكومــة والربملــان معولــن عــى فشــل منافســيهم.
ال شــك أن جهــود املحافظــن آتــت مثارهــا إىل حــد بعيــد ،حيــث هنــاك إحبــاط
شــعبي واســع النطــاق ،بــل خضــع روحــاين نفســه لهيمنــة وســطوة املحافظــن إذ
فرضــوا عليــه سياســات وتغيــرات وزاريــة وسياســات أخلــت بربنامجــه اإلصالحــي
وهــو مــا دفــع مبؤيــدي روحــاين للتــرؤ منــه وتركــه يف مواجهــة الغضب الشــعبي
املتصاعــد ،وبذلــك يكــون التيــار املحافــظ قــد نجــح يف تســويق نفســه سياس ـ ًيا
مــن مدخــل إخفــاق اإلصالحيــن يف االتفــاق ومــن جهــة أخــرى ،فــرض سياســاته
وإعــادة اإلمســاك بامللــف مــن خــال تفعيــل دور املجلــس األعــى لألمــن القومــي
ولجنــة مراقبــة االتفــاق النــووي برئاســة القيــادي الســابق يف الحــرس الثــوري
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والقائــد بالجيــش اإليــراين عــى شــمخاين بــدلً مــن ســعيد جليــي الســيايس
والدبلومــايس املعــروف.
لكــن مــع الوقــت أدرك النظــام خطــورة االســتمرار يف هــذا الســلوك عــى
أي طــرف مــن
االســتقرار الداخــي وال ســيام أن الســخط الشــعبي مل يســت ِ
نث َّ
أطــراف العمليــة السياســية ســواء محافظــن أو إصالحيــن ،فبــدأت عمليــة تهدئــة
مــن أجــل تفــادي التأثــر الســلبي النقســام النخبــة الحاكمــة عــى الــرأي العــام،
خاص ـ ًة أن الواليــات املتحــدة صممــت عقوباتهــا لزعزعــة االســتقرار يف الداخــل
ومفاقمــة أزمــة الرشعيــة الشــعبية للنظــام ،إذ بــرزت دعــوات لتوحيــد الجبهــة
الداخليــة ومواجهــة األزمــة (.)6
ظهــرت مالمــح هــذه السياســة يف التفاهــات التــي متــت بــن حكومــة
روحــاين والتيــار املتشــدد التــي عــى إثرهــا تراجعــت االنتقــادات للحكومــة،
وتصــدرت املطالبــات املشــهد بدعــم النظــام والوقــوف خلــف الحكومــة وتوحيــد
الجبهــة الداخليــة ،وإعــادة الحديــث عــن املؤامــرة األمريكيــة ( .)7وقــد كتــب النائب
الربملــاين محمــود صادقــي تأكيــدا لهــذه السياســة يف حســابه الشــخيص عــى
تويــر« :لقــد أثبتــت التجربــة أنــه كلــا تعرضــت إيــران ملؤامــرات أجنبيــة ،تصبــح
صفــوف األمــة أكــر متاس ـكًا» (.)8
 .2رفض التفاوض ووصاية الحرس الثوري:
ال يــزال يعــرض ترمــب وأعضــاء إدارتــه البارزيــن دعــوة للحــوار والتفــاوض
بصــورة مبــارشة حــول اتفــاق جديــد مــع اإليرانيــن بوصــف هــذا هــو الهــدف
الرئيــس الــذي تســعى إليــه الواليــات املتحــدة ،وأحــدث هــذا العــرض ردود فعــل
متباينــة داخــل إيــران عــى املســتويني الشــعبي والرســمي.
ال شــك أســهم املوقــف األمريــي مــن االتفــاق وتبنــي إســراتيجية ضغــوط
واملؤسســات العســكرية لواجهــة
قصــوى تجــاه إيــران يف قفــز التيــار املتشــدد
َّ
املشــهد والتصــدي ملواجهــة تحديــات املرحلــة الراهنــة مــع تهميــش دور الرئيــس
وحكومتــه ،تتــاىش مواقــف هــذا التيــار مــع خــط املرشــد الــذي يؤكــد فيــه عــى
عــدم فتــح بــاب التفــاوض مــع الواليــات املتحــدة ( ،)9ويؤيِّــده الحــرس الثــوري
يف رفــض عمليــة التفــاوض مــن جديــد ،ويتب َّنــى الحــرس يف هــذا الســياق خـ ّط
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التصعيــد ،عــى مســتوى الترصيحــات والتهديــدات ،فقائــد الحــرس الثــوري اللــواء
محمــد عــى جعفــري عــر عــن هــذا املوقــف بقولــه إ َّن «الشــعب اإليــراين لــن
يســمح ملســؤولني يف البــاد بالتفــاوض مج ـ َّد ًدا مــع الواليــات املتحــدة» .ويــرى
هــذا التيــار أن الدخــول يف مفاوضــات جديــدة يف املرحلــة الراهنــة ســيضع
عــى إيــران ضغوطًــا أكــر مــن تلــك التــي خضــع لهــا روحــاين مــن قبــل؛ بســبب
رر أكــر بعــد دخــول العقوبــات األمريكيــة
الوضــع االقتصــادي الراهــن الــذي تَـ َّ
ح ِّيــز التنفيــذ ( .)10كــا أن االتفــاق الســابق مــن وجهــة نظــر هــذا الفريــق كان
مقتــرا عــى معالجــة امللــف النــووي ،لكــن مــا تريــده الواليــات املتحــدة مــن
االتفــاق الجديــد أن يشــمل ملفــات أخــرى ،مــن شــأنها تقديــم تنــازالت يف هــذه
امللفــات كربنامــج الصواريــخ الباليســتية أو تعديــل الســلوك اإلقليمــي بــأن يقــوض
مكاســب النظــام ورمبــا رشعيتــه.
يف املقابــل ال تــزال هنــاك أصــوات يف الداخــل تدعــو إىل وضع دعــوة التفاوض
بعــن االعتبــار والتجــاوب معهــا ( ،)11فعــى ســبيل املثــال يتســاءل عضــو مجمــع
الباحثــن واملدرســن فاضــل ميبــدي« :ملــاذا ينبغــي البقــاء يف خــاف دائــم مــع
أمريــكا؟ مــن الالئــق أن العــدو لــو اتخــذ خطــوة نحــو التفــاوض ينبغــي أن يكــون
هنــاك رد إيجــايب» ( .)12كــا وجهــت انتقــادات لحكومــة روحــاين عــى خلفيــة
إعالنهــا رفــض طلــب ترمــب مقابلــة روحــاين أثنــاء االجتــاع الســنوي للجمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة ،وذلــك باعتبــار أن تلــك فرصــة ضيعتهــا إيــران وكانــت
را مــن
لحظــة مناســبة للتفــاوض أفضــل مــن لحظــة قادمــة قــد تفقــد إيــران كثـ ً
أوراقهــا تحــت تأثــر تزايــد الضغــوط ،وتصبــح عرضــة لالبتــزاز والضغــوط أكــر
فأكــر ( .)13ور ًدا لتدخــل قيــادة الحــرس عــى خــط األزمــة ،وغلقهــا البــاب أمــام
عمليــة التفــاوض فيــا يشــبه الوصايــة العســكرية عــى القــرارات السياســية ،و َّجــه
نائــب رئيــس الربملــان اإليــراين عــى مطهــري رســالة إىل القائــد العــا ّم للحــرس
الثــوري قائـ ًـا« :ينبغــي لجعفــري ولــكل اإلخــوة املجاهديــن يف الحــرس الثــوري
اتبــاع قــرار الســلطات العليــا بالنظــام يف موضــوع التفــاوض وعــدم التفــاوض
مــع أمريــكا» (.)14
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 .3الحفاظ عىل االتفاق بوصفه مصلحة وطنية:
ـال للتســييس والتوظيــف،
رغــم أن البقــاء يف االتفــاق ال يــزال بــن السياســيني مجـ ً
لكــن املوقــف اإليــراين الرســمي يبــدو أكــر واقعيــة مــن جانــب املســؤولني
املحافظــن واإلصالحيــن عــى الســواء ،إذ إ ّن الطرفــن أبديــا اتجاهــا موحــدا
تجــاه رضورة الحفــاظ عــى االتفــاق والبقــاء ضمنــه باعتبــار ذلــك يحقــق مصلحــة
املؤسســات املعنيــة بامللــف
حيويــة للنظــام اإليــراين ،وهــي خالصــة توصلــت إليهــا َّ
النــووي .وهــذا التوجــه انســجم مــع موقــف املرشــد عــى خامنئــي الــذي أيــد
البقــاء يف االتفــاق عــى الرغــم مــن االنســحاب األمريــي منــه .لكــن يظــل
التــزام إيــران مرهونــا بعــدة رشوط موجهــة لألطــراف األوروبيــة الرشيكــة يف
االتفــاق تحديــدا ،باعتبــار أن التــزام الرتويــكا األوروبيــة بهــذه الــروط ســيضمن
اســتمرار مكاســب االتفــاق بــدون الواليــات املتحــدة ،وتشــمل الــروط التاليــة:
حاميــة مبيعــات ال ِّنفــط اإليرانيــة مــن العقوبــات األمريكيــة ،ومواصلــة رشاء الخام
اإليــراين ،والتــزام البنــوك األوروبيــة بحاميــة التجــارة مــع إيــران ،والتعهــد بعــدم
املوافقــة عــى املطالــب األمريكيــة بالتفــاوض حــول برنامــج إيــران للصواريــخ
الباليســتية ،وأنشــطتها اإلقليميــة (.)15
اســتند قــرار إيــران بالبقــاء يف االتفــاق النــووي إىل حســابات واقعيــة ،أولها أ َّن
بعــض الــدول وال س ـ َّيام الرشيكــة يف االتفــاق النــووي رفضــت القــرار األمريــي
ورفضــت االنســحاب منــه ،وأنهــا ال تــزال تُف ِّعــل اآلليــة الدوليــة الخاصــة باالتفــاق
وال ســيام لجنــة املراقبــة الخاصــة باالتفــاق التــي أصــدرت ثالثــة عــر تقري ـ ًرا
يفيــد بالتــزام إيــران باالتفــاق ،كــا تعقــد املجموعــة الدوليــة الخاصــة باالتفــاق
اجتامعاتهــا الدوريــة مبقــر املنظمــة الدوليــة بفيينــا ،كــا أن بقــاء االتفــاق ال يــزال
ـا يف إيجــاد فجــوة يف املواقــف الدوليــة تجــاه إيــران ،وخــروج إيــران
عامـ ًـا مهـ ً
منــه ســيجعلها يف مواجهــة إجــاع دويل عــى غــرار الــذي حــدث قبــل املفاوضات
النوويــة قبــل عــام  ،2015كــا ال تفــوت اإلشــارة إىل أهميــة بقــاء االتفــاق يف
تخفيــف بعــض الضغــوط االقتصاديــة والدبلوماســية عــن إيــران .ومــع هــذا هنــاك
تيــار ميــارس ضغوطــه عــى الحكومــة مــن أجــل الخــروج مــن االتفــاق ،ويتبنــى
توج ًهــا راديكال ًيــا عــر طــرح خيــارات تعتمــد املواجهــة ومــن ضمنهــا إعــادة تفعيــل
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الربنامــج النــووي ،والعــودة لتخصيــب اليورانيــوم.
رغــم هــذه املواقــف املتعارضــة واملتناقضــة ورغــم الجــدل والحيــز الكبــر الــذي
يأخــذه االتفــاق النــووي ومســألة البقــاء ضمنــه ،لكــن يظــل خــط املرشــد والحــرس
الثــوري هــو الــذي لديــه اليــد العليــا يف هــذه املســألة وهــو الخــط الــذي يغلــق
مســألة التفــاوض ويدعــم البقــاء يف االتفــاق عــى األقــل خــال هــذه املرحلــة
عمليًــا ،برغــم كل املواقــف التــي يتــم إبــداء الــرأي بشــأنها يف العلــن ،لكــن ال
يعنــي ذلــك أ َّن مســألة البقــاء يف االتفــاق خيــار إســراتيجي ولكنــه بقــاء مرحــي
وتكتيــي مــا دام يحقــق مكاســب إليــران ويتيــح مســاحات للمنــاورة.
ثانيا :إيران وجدوى االتفاق النووي ما بعد انسحاب ترمب
بعيـ ًدا عــن التوظيــف الســيايس لالتفــاق يظــل الرهــان عــى بقــاء االتفــاق النــووي
بــدون الواليــات املتحــدة هــو املوقــف الرســمي اإليــراين ،وميكــن الجــدل بــأن
ذلــك يرجــع إىل عــدد مــن العوامــل ،نشــر إىل بعــض منهــا عــى النحــو اآليت:
 .1الحفاظ عىل املركز القانوين والسيايس:
تعــ ُّد إيــران االتفــاق النــووي وثيقــة دوليــة متــت املصادقــة عليهــا يف مجلــس
األمــن َوفــق القــرار  2231ووقعتهــا خمســة دول مــن القــوى الرئيســة يف النظــام
ـج إيــران بشــهادة الوكالــة الدوليــة
الــدويل إضافــة إىل الواليــات املتحــدة .وتحتـ ُّ
للطاقــة الذريــة يف ثالثــة عــر تقريـ ًرا رســم ًيا حتــى ديســمرب « 2018بــأن إيــران
ملتزمــة بتعهداتهــا َوف ًقــا لالتفــاق» (.)16
وعــى الرغــم مــن أ َّن الواليــات املتحــدة أعــادت العمــل بالعقوبــات ضــد إيــران
لكــن رفــع العقوبــات مل تكــن النتيجــة اإليجابيــة الوحيــدة لالتفــاق ،إذ يظــل
اإلنجــاز األهــم لالتفــاق مــن وجهــة نظــر إيــران هــو إنهــاء أزمــة إيــران مــع
أساســا مبســألة مراقبــة الربنامــج النــووي.
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة املعنيــة ً
كــا أنَّهــا تــرى أ ّن االتفــاق قــد أوقــف تنفيــذ ســتة قــرارات يف إطــار الفصــل
الســابع ملجلــس األمــن باعتبــار إيــران دولــة تهــدد الســام واألمــن العامليــن وهــو
مــا تحتــج بــه إيــران والــدول الرافضــة للعقوبــات األمريكيــة اآلن.
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مــن جهــة ثانيــة ،تث ّمــن إيــران اعــراف االتفــاق بحقهــا يف مواصلــة تخصيــب
اليورانيــوم حتــى وإن كان بشــكل محــدود ،وتقـ ّدر أنــه مل يصــدر يف مجلــس األمن
قــرار ضــد إيــران منــذ توقيــع االتفــاق النــووي ،وال مجلــس املحافظــن التابــع
للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الــذي كان قــد أصــدر اثنــي عــر قــرا ًرا ضــد
إيــران وقــدم مســوغات للذهــاب بامللــف النــووي اإليــراين إىل مجلــس األمــن،
منحــى آخــر يف املرحلــة التــي أعقبــت توقيــع االتفــاق
لكــن قراراتــه اتخــذت
ً
النــووي(.)17
لهــذا تــرى إيــران أن البقــاء ضمــن االتفــاق رغــم االنســحاب األمريــي منــه
يعكــس مصلحــة حيويــة إليــران ويثبــت رشعيــة وقانونيــة موقفهــا وال ســيام يف
ظــل متســك أطرافــه األخــرى ببقائــه.
 .2الحفاظ عىل فاعلية الدبلوماسية اإليرانية دول ًيا:
لقــد أعــاد االتفــاق متوضــع إيــران عــى الســاحة الدوليــة بعدمــا انتهــت عزلتهــا
وانكــر الحصــار عنهــا سياسـ ًيا واقتصاديًــا ،لهذا توســع نطــاق العمــل الدبلومايس
اإليــراين ،وبذلــت إيــران جهــو ًدا إلقنــاع الــرأي العــام يف الخــارج مبواقــف إيــران
(.)18
ميثــل االتفــاق النــووي الحجــة القانونيــة التــي تســتخدمها الدبلوماســية
اإليرانيــة للرتويــج لرشعيــة موقفهــا وانتهــاك الواليــات املتحــدة لبنــوده ،يف هــذا
الســياق خاطبــت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة األمــن العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة،
واتهمــت الواليــات بانتهــاك قــرار مجلــس األمــن رقــم  2231واملعنــي مبوافقــة
أعضــاء مجلــس األمــن التابــع ملنظمــة األمــم املتحــدة عــى االتفــاق النــووي،
واتهمهــا كذلــك بالتــرف عــى نحــو غــر مســؤول وبشــكل أحــادي مبــا لــه مــن
تأثــر مدمــر لألســس الدبلوماســية (.)19
كــا كان االتفــاق اآلليــة املهمــة التــي أســهمت يف تطــور العالقــات األوروبيــة
اإليرانيــة خــال الســنوات األخــرة ،التــي عكســتها الزيــارات املتبادلــة بــن إيــران
واملســؤولني مــن الــدول األوروبيــة وممثــي االتحــاد ،فبعــد االنســحاب األمريــي
مــن االتفــاق قصــد وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف عــد ًدا مــن الــدول
األوروبيــة مــن خــال عــدة جــوالت يف محــاوالت دبلوماســية الختبــار فــرص بقــاء
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االتفــاق مبعاونــة األطــراف األوروبيــة ( ،)20كــا قصــد روحــاين الوجهــة نفســها
فيــا يبــدو أنــه دعــم أورويب دبلومــايس وســيايس مهــم إليــران ملواجهــة انهيــار
االتفــاق النــووي بعــد االنســحاب األمريــي منــه (.)21
وجــدت إيــران مــردود تلــك الجهــود الدبلوماســية ،إذ ال تــزال كافــة هــذه
األطــراف متمســكة باالتفــاق النــووي وتؤيــد موقــف إيــران وتعــارض املوقــف
األمريــي ،يف ظــل هــذه املكاســب والقــدرة عــى الحركــة فمــن الصعــب إعــان
إيــران انســحابها مــن االتفــاق وعــزل نفســها وتــرك تلــك املســاحات املتاحــة
للحركــة مجان ًيــا.
 .3تقليل فرص تحقيق إجامع دويل ضد إيران:
ميثــل بقــاء إيــران يف االتفــاق النــووي وســيلة فعالــة للحفــاظ عــى الخــاف بــن
القــوى الدوليــة الرشيكــة يف االتفــاق ،وخــروج إيــران منــه ســيتيح املجــال أمــام
هــذه القــوى لتوحيــد مواقفهــا والعــودة بإيــران ملربــع العزلــة والحصــار ،وال شــك
تســتفيد إيــران مــن جهــة أخــرى مــن حالــة االســتقطاب الراهنــة بــن القــوى
الدوليــة الكــرى وال ســيام يف ظــل سياســة ترمــب العدائيــة ووقــوع ملــف إيــران
كواحــد مــن قضايــا االســتقطاب بــن هــذه القــوى بعــد االنســحاب األمريــي مــن
امللــف النــووي.
توجــد فجــوة حقيقيــة بــن الواليــات املتحــدة وبقيــة الــدول املوقعــة عــى
االتفــاق وهــي فجــوة يف صالــح إيــران؛ فــدول الرتويــكا األوروبيــة أبــدت مواقــف
معارضــة لقــرار ترمــب االنســحاب مــن االتفــاق النــووي ،حيــث تــرى هــذه الــدول
أن االتفــاق ركيــزة مهمــة يف عالقاتهــا مــع إيــران .وأعلنــت بريطانيــا يف الثــاين
عــر مــن أغســطس ر ًدا عــى مطالــب أمريكيــة بالوقــوف إىل جانبهــا ،أن االقتداء
باملوقــف األمريــي مســتب َعد( .)22ودعــت أملانيــا إىل إنشــاء قنــوات الدفــع املســتقلة
عــن الواليــات املتحــدة ( .)23تتوافــق هــذه املواقــف مــع موقــف االتحــاد األورويب
الــذي وافقــت دولــه بأغلبيــة بثامنيــة وعرشيــن صوتًــا عــى حزمــة دعــم إليــران
مبــا يتــاىش مــع االتِّفــاق النــووي ( .)24كــا صــدر بيــان مشــرك بــن مســؤولة
السياســة الخارجيــة لالت ِّحــاد األورويب فيديريــكا موغريينــي ووزراء خارجيــة أملانيا
وفرنســا وبريطانيــا ،انتقــدوا فيــه القــرار األمريــي بعــودة العقوبــات ،باعتبــار
أن إلغــاء العقوبــات املتعلقــة بامللـ ّـف النــووي كان جــز ًءا أساسـيًّا مــن اتِّفــاق ،5+1
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كــا ت َع َّهــد األعضــاء املتب ُّقــون يف االتِّفــاق النــووي بالحفــاظ عــى قنــوات ماليــة
مؤثــرة مــع إيــران واســتمرار واردات ال ِّنفــط والغــاز اإليران َّيــن ،والحفــاظ عــى
ال َعالقــات االقتصاديــة مــع إيــران ( .)25وعــى صعيــد آخــر أعلنــت كل مــن الصــن
ربمــة (.)26
وروســيا أنهــا ســتبقيان ملتزمتیــن تع ُّهداتهــا وتنفیــذ االتِّفاقیــات امل ُ َ
مواقــف كافــة هــذه األطــراف ترجمهــا بيــان فيينــا يف يوليــو  2018بعــد
مفاوضــات بــن وزراء خارجيــة إيــران والــدول الخمــس (روســيا والصــن وأملانيــا
وبريطانيــا وفرنســا) املوقِّعــة عــى االتفــاق النــووي ،الــذي أشــار إىل التــزام
الطــرف األورويب باالتفــاق النــووي وبتقديــم الدعــم إليــران والعمــل عــى إنشــاء
آليــات لحاميــة الروابــط االقتصاديــة مــع إيــران وإىل اســتمرار التعــاون بــن
الطرفــن (.)27
وال يــزال االتحــاد األورويب يرســل تطمينــات إليــران عــن وفائــه بالتزاماتــه،
ومــن ضمنهــا مــا أعلنــه مســؤول كبــر للصحفيــن يف بروكســل أن رئيســة السياســة
الخارجيــة لالتحــاد األورويب فيديريــكا موغريينــي لــن تحــر مؤمتــر وارســو
الــذي تســتضيفه بولنــدا والواليــات املتحــدة يومــي الثالــث عــر والرابــع عــر
مــن فربايــر 2019؛ بســبب جــدول أعاملهــا املزدحــم ( ،)28وكذلــك اإلعــان يف
يف  31ينايــر  2019عــن االتجــاه إلنشــاء قنــاة جديــدة بدعــم بريطــاين أملــاين
فرنــي ،ســميت  INSTEXوهــي اختصــار لـــ Instrument in Support of
 Trade Exchangesأي «أداة دعــم األنشــطة التجاريــة» .ســيكون مقــر األداة
يف باريــس ويديــره خبــر مــريف أملــاين ،وســترتأس اململكــة املتحــدة مجلــس
اإلرشاف ،كــا يعتــزم الجانــب األورويب اســتخدام القنــاة يف البدايــة فقــط لبيــع
الطعــام والــدواء واألجهــزة الطبيــة يف إيــران .ومــع ذلــك ،ســيكون مــن املمكــن
توســيعه يف املســتقبل ( ،)29وهــو مــا يعطــي إشــارة طأمنــة لطهــران تجــاه صــدق
نوايــا األطــراف األوروبيــة.
 .4مواجهة الضغوط األمريكية:
تــرى إيــران أن البقــاء يف االتفــاق النــووي ســيفرغ برامــج العقوبــات األمريكيــة
مــن مضمونهــا ( ،)30لهــذا ترتكــز جهــود إيــران عــى بقــاء االتفــاق مبعاونــة أطرافه
األخــرى ،ومــن املؤكــد أن االتفــاق كان قــد أتــاح منافــذ لدعــم االقتصــاد اإليــراين
ومــن ضمنهــا حتــى اآلن الــدول املســتثناة التــي ســمحت لهــا الواليــات املتحــدة
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باســتمرار اســترياد ال ِّنفــط اإليــراين ،كــا أعطــى االتفــاق رشعيــة لوجــود بعــض
الــركات الصغــرة العاملــة يف الســوق اإليــراين وال ســيام تلــك التــي تعمــل مبعزل
عــن الرقابــة والعقوبــات األمريكيــة (.)31
 .5فرصة للمناورة وكسب الوقت:
يعطــي البقــاء يف االتفــاق النــووي إيــران زم ًنــا كاف ًيــا للمنــاورة وكســب الوقــت،
عــى أمــل حــدوث تغيــرات داخليــة يف الواليــات املتحــدة ،بحيــث يتــم الرتاجــع
عــن السياســات الراهنــة ،وال ســيام أن الدميقراطيــن لديهــم موقــف مختلــف مــن
االتفــاق النــووي ،وكانــت هنــاك معلومــات حــول نصيحــة قدمهــا جــون كــري
لإليرانيــن بالبقــاء يف االتفــاق النــووي حتــى بعــد انتخابــات الكونغــرس عــى
األقــل ثــم تتخــذ قرارهــا هــل تبقــى يف االتفــاق النــووي أم ال ( .)32ورمبــا تراهــن
إيــران عــى إدارة األزمــة لحــن انعقــاد انتخابــات الرئاســة األمريكيــة يف 2020
التــي تتخذهــا رهانًــا عــى عــدم فــوز ترمــب (.)33
يــؤدي بقــاء إيــران ضمــن االتفــاق إىل اســتمرار العمــل األمريــي بصــورة
منفــردة ،ومــع الوقــت قــد تنجــح إيــران يف تقليــل تأثــر حملــة الضغــوط
األمريكيــة ،وقــد يتشــكل تحالــف مضــاد يحبــط املســاعي األمريكيــة يف الضغــط
عــى إيــران.
ثالثا :إيران وااللتزام باالتفاق النووي ..السيناريوهات واالحتامالت
ال شــك أ ّن االنســحاب األمريــي مــن االتفــاق أدى إىل تحريــر الواليــات املتحــدة
مــن قيــوده ،وتحريــر إدارة ترمــب مــن االلتــزام ببنــوده ،وبهــذا متكنــت الواليــات
املتحــدة مــن إعــادة تفعيــل كافــة العقوبــات عــى إيــران ،ولعــل مــن أهمهــا
العقوبــات التــي فرضــت عــى قطــاع الطاقــة وقطــاع التعامــات املرصفيــة مــع
الخــارج .وتعــول الواليــات املتحــدة عــى فــرض مزيــد مــن العقوبــات مــن أجــل
تضييــق الخنــاق عــى النظــام اإليــراين وإرغامــه عــى فتــح بــاب التفــاوض عــى
اتفــاق جديــد .وال تــزال الواليــات املتحــدة تقــود حملــة دوليــة مــن أجــل مامرســة
مزيــد مــن الضغــوط عــى إيــران ،ويتوقــع خــال الشــهور القادمــة أن تتكثــف
الضغــوط وال ســيام مــع اإلرصار األمريــي عــى تضييــق الخنــاق عــى صــادرات
ال ِّنفــط اإليــراين بإعــادة النظــر يف االســتثناءات املتعلقــة بالصــادرات ال ِّنفطيــة
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والتعامــات االقتصاديــة املســموح بهــا لعــدد مــن الــدول مــع إيــران ،فضــا عــن
الجهــود املبذولــة مــن أجــل كســب تأييــد دويل للسياســة األمريكيــة تجــاه إيــران،
وكذلــك بنــاء التحالفــات الواســعة ضــد إيــران ســواء عــى املســتوى اإلقليمــي أو
الــدويل ( .)34وقــد أدت إعــادة تفعيــل العقوبــات النوويــة مــن جانــب الواليــات
املتحــدة إىل فــرض تحديــات واســعة أمــام االقتصــاد اإليــراين ،إذ خرجــت
العديــد مــن الــركات األجنبيــة مــن الســوق اإليرانيــة خشــية التعـ ُّرض للعقوبــات
األمريكيــة ( .)35وضغطــت الواليــات املتحــدة عــى الــدول األوروبيــة لعــدم تدشــن
آليــة ماليــة للتعامــات املاليــة مــع إيــران ( .)36كــا انهــار ســوق العملــة الوطنيــة
وتراجعــت كافــة املــؤرشات االقتصاديــة إذ انخفضــت قيمــة العملــة اإليرانية بنســبة
 .%50وتراجــع تصديــر ال ِّنفــط مــا حــرم إيــران مــن أهــم عوائدهــا املاليــة؛ ألن
ال ِّنفــط واملنتجــات ال ِّنفطيــة تشــكل  %70مــن إجــايل صــادرات إيــران ( .)37إذ
يشــكل ال ِّنفــط  %70مــن صــادرات إيــران إىل الخــارج ،واضطــرت الحكومــة تحــت
وقــع األزمــة إىل تبنــي سياســات تقشــفية وتقليــص حجــم املوازنــة العامــة بنســبة
تقــارب النصــف بحســب الســعر الحــر للعملــة.
وبنــاء عــى هــذه التطــورات تزايــدت الضغــوط الداخليــة الناتجــة عــن ت َـ َر ِّدي
األوضــاع االقتصاديــة ،وتزايُــد الســخط الشــعبي وتزايــدت وتــرة االحتجاجــات،
خصوصــا بعــد أن أث َّـ َرت
التــي طالــت بعــض الفئــات والرشائــح املؤيِّــدة للنظــام،
ً
سياســة النظــام املاليــة واالقتصاديــة عــى مراكزهــا املاديــة واملعنويــة .
ال شــك أن االتفــاق النــووي نظريًــا ال يــزال قامئــا َوفــق صيغــة « »4+1بعــد
االنســحاب األمريــي منــه ،وباســتثناء رشعيــة االتفــاق ومعالجاتــه للمســألة
النوويــة ،ووقــف العمــل بقــرارات مجلــس األمــن الصــادرة ضــد إيــران وغريهــا
مــن القيــود التــي رفعــت بفعــل خطــة العمــل املشــركة ،لكــن مــن الناحيــة العمليــة
نجحــت الواليــات املتحــدة إىل حــد بعيــد مــن تقويــض آثــار االتفــاق وحرمــت
إيــران مــن قطــف مثــاره بصــورة كاملــة.
ويف هــذا الســياق فــإن املوقــف اإليــراين املتوقــع من مســألة البقــاء يف االتفاق
النــووي تتأرجــح بــن عــدد مــن الســيناريوهات مــن أبرزهــا مــا يأيت:
()38
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السيناريو األول :البقاء يف االتفاق مع احتامل تعليق بعض بنوده
يعــزز بقــاء إيــران ضمــن االتفــاق اســتمرار مجموعــة مــن املكاســب يف املســتقبل،
إذ ســتحافظ إيــران عــى بقائهــا يف االتفــاق ولــن تنســحب منــه مــا دام قابــا
لالســتمرار ولــو شــكل ًيا؛ ألن هــذا االتفــاق ال يــزال ورقــة مهمــة يف يــد النظــام
اإليــراين ،فهــو مينــح النظــام رشعيــة عــى املســتوى الــدويل ،وتســتفيد إيــران
مــن بقائــه يف تحســن صورتهــا الدوليــة بوصفهــا التزمــت بتعهداتهــا الدوليــة،
وقــد منــح االتفــاق إيــران بالفعــل فرصــة لكســب قضيــة رمزيــة أمــام محكمــة
العــدل الدوليــة ضــد الواليــات املتحــدة ،وهــو مــا تســتفيد منــه إيــران يف تحســن
صورتهــا دول ًيــا ،وتصويــر الواليــات املتحــدة كدولــة تنتهــج سياســات عدائيــة
وبصــورة منفــردة بعي ـ ًدا عــن الرشعيــة الدوليــة.
كــا ســتظل إيــران باقيــة يف االتفــاق مــا دامــت العقوبــات األمريكيــة مل تصــل
لدرجــة مؤثــرة عــى بقــاء النظــام ،ومــا دام النظــام قــاد ًرا عــى التعامــل معهــا
وتفــادي تأثرياتهــا وال ســيام عــى الســاحة الداخليــة ،إذ ال يــزال يوفــر االتفــاق
ومكاســب ،ولــو عنــد الحــد األدىن الــذي يحقــق
فرصــا
لالقتصــاد اإليــراين ً
َ
االســتقرار الداخــي والســيطرة عــى األوضــاع .وقــد أكد روحــاين يف حديــث لقناة
«إن يب يس» األمريك َّيــة قائـ ًـا :إ َّن «أمريــكا غــر قــادرة عــى إيصــال مبيعاتنــا
مــن ال ِّنفــط إىل الصفــر ،وهــذا العمــل غــر ممكــن ،واال ِّدعــاء بــأن أمريــكا ســتفعل
هــذا ،ا ِّدعــاء أجــوف وســخيف» (.)39
وس ـتُبقي إيــران عــى االتفــاق مــا دام يحافــظ عــى فجــوة يف العالقــة بــن
الواليــات املتحــدة مــن جانــب وبقيــة أطرافــه مــن جانــب آخــر ،وهــو األمــر
الــذي يعطــي النظــام اإليــراين مســاحات مــن املنــاورة والحركــة عــى األقــل عــى
املســتوى الســيايس والدبلومــايس ،حتــى لــو بقيــت نتائــج االتفــاق عنــد حدهــا
األدىن ،وحتــى لــو مل ينجــح الــركاء املتمســكني بــه يف توفــر آليــات ملســاعدة
إيــران للتغلــب عــى العقوبــات األمريكيــة ،كإنشــاء آليــات ماليــة عــى غــرار آليــة
التبــادل املــايل املقرتحــة مــن جانــب االتحــاد األورويب التــي يبــدو أن قرار فرنســا
وأملانيــا وبريطانيــا الــذي اُت ّخــذ بشــأنها مشــرك وجــاء ذلــك بالتوافــق مــع إيــران،
لكنهــا ال تــزال خــارج نطــاق العمــل وتحتــاج لبعــض الوقــت.
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ومــن جهــة أخــرى ،ســيتيح االتفــاق أمامهــا فســحة مــن الوقــت للعمــل عــى
تفريــغ العقوبــات األمريكيــة مــن مضمونهــا ،مــع إمكانيــة توفــر ظــروف سياســية
دوليــة مناســبة ،قــد تتيــح بنــاء موقــف مختلــف عــن املوقــف األمريــي ،وال ســيام
يف ظــل وجــود رفــض دويل للموقــف األحــادي األمريــي ضــد إيــران ،هــذا
فضــا عــن أن الوقــت قــد يســنح بتغيــر داخــل الواليــات املتحــدة مــع االنتخابــات
الرئاســية القادمــة مبــا قــد يســمح بإعــادة النظــر يف املوقــف األمريــي مــن
االتفــاق.
ومــع ذلــك يظــل هــذا الســيناريو يواجــه حســابات معقــدة ،منهــا أن مكاســب
إيــران مــن مســألة الحفــاظ عــى االتفــاق يف ظــل أزمتهــا االقتصاديــة الراهنــة
رمزيــة وشــكلية ،والرهانــات جميعهــا عــى بقائــه تتــم وفق حســابات مســتقبلية غري
مضمونــة .إذ إ ّن هنــاك شــكوكا إيرانيــة يف مــدى وفــاء دول الرتويــكا األوروبيــة
املوقعــن عــى االتفــاق النــووي واالتحــاد األورويب بالتزاماتهــم ووعودهــم تجــاه
إيــران ،ســواء فيــا يتعلــق باســتمرار العمــل باالتفــاق ،أو مواجهــة الضغــوط
األمريكيــة واســتمرار التعــاون االقتصــادي مــع إيــران ،فبينــا تطــرح الحكومــة
نظــرة متفائلــة مفادهــا مســاعدة األوروبيــن عــى اســتمرار قنــوات التعــاون مــع
إيــران ،وفتــح ســبل عالقــات ماليــة بديلــة عــن نظــام الســويفت األمريــي ،فــإن
سياســيني يــرون أن هــذه الثقــة ليســت يف محلهــا؛ ألن األوروبيــون يفتقــرون إىل
اإلمكانيــات والقــدرات التــي متكنهــم مــن الوقــوف يف مواجهــة الواليــات املتحــدة
يف مســألتي بيــع ال ِّنفــط ،واملعامــات املرصفيــة ،وبالتــايل ال ميكنهــم املســاعدة يف
بقــاء االتفــاق النــووي ،الــذي ســتقوضه العقوبــات فعليــا ويكــون بــا جــدوى ،ويف
هــذا الســياق أكــد القائــد العــام لقــوات الحــرس الثــوري اإليــراين ،محمــد عــى
جعفــري ،أنــه «يبــدو جل ًيــا أن األوروبيــن ال ميكنهــم اتخــاذ قــرار مســتقل بــن
إيــران وأمريــكا ،فهــم تابعــن ألمريــكا ومصــر االتفــاق النــووي واضــح» (.)40
كــا أن هنــاك قلــق إيــراين مــن بعــض املواقــف األوروبيــة ،أبرزهــا اســتضافة
قمــة يف وارســو يف منتصــف فربايــر  2019بتنظيــم مشــرك أمريــي بولنــدي
ومبشــاركة  70دولــة منهــا دول أوروبيــة عديــدة ،التــي مــن ضمن أهدافهــا مواجهة
خطــر إيــران وبحــث ســبل مواجهــة تهديدهــا لالســتقرار واألمــن اإلقليمــي ،وهــي
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تحــركات قــد تكــون بغــرض فــرض مزيــد مــن الضغــوط عــى الــدول األوروبيــة
لتغيــر مواقفهــا مــن البقــاء يف االتفاق النــووي واالنضــام إىل املوقــف األمرييك
فيــا يخــص إيــران ،هــذا إىل جانــب العقوبــات التــي فرضهــا الجانــب األورويب
عــى إيــران مؤخــرا يف ضــوء االتهامــات لعنــارص إيرانيــة بالتــورط يف التخطيــط
لعمليــات إرهابيــة يف الدمنــارك وهولنــدا وفرنســا وألبانيــا ،فضـ ًـا عــن التخوفــات
األوروبيــة والتلويــح بفــرض عقوبــات خاصــة بربنامــج الصواريــخ الباليســتية
اإليرانيــة ،وهــي الخطــوات التــي ترتقبهــا إيــران بحــذر وتتخــوف مــن أن تكــون
مقدمــة لسياســة أوروبيــة جديــدة تجــاه إيــران مبــا قــد يهــدم رهانــات إيــران
الخاصــة باإلبقــاء عــى االتفــاق.
حســا يف تطبيــق العقوبــات وتتجــه نحــو
را ت ُبــدي الواليــات املتحــدة
ً
وأخــ ً
مزيــد مــن التصعيــد ،وهــو مــا قــد يعــرض النظــام اإليــراين ملخاطــر داخليــة
حقيقيــة عندهــا قــد ينتقــل لخطــة بديلــة لكنهــا ضمــن ســيناريو الحفــاظ عــى
االتفــاق مــن خــال تعليــق بعــض بنــود االتفــاق بصــورة جزئيــة؛ ألن البقــاء يف
االتفــاق مل يحافــظ عــى اســتمرار الوضــع عنــد حــدود مقبولــة بالنســبة إليــران،
ويكــون خيــار الضغــط وتحريــك املوقــف رضوري مــن أجــل تحفيــز البيئــة الدولية
عــى ردود فعــل مختلفــة .فخــال هــذه املرحلــة ال يســتبعد أن تلجــأ إيــران لتعليــق
جــزيئ لبعــض بنــود االتفــاق النــووي يف محاولــة للضغــط عــى املجتمــع الــدويل
وتحديــدا رشكاء االتفــاق الذيــن يرونــه خطــة مثاليــة أوقفــت الربنامــج النــووي
اإليــراين بعدمــا كانــت قــد اقرتبــت مــن العتبــة النوويــة ،ويف هــذا الســياق يلفــت
االنتبــاه إعــان رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة اإليرانيــة عــي أكــر صالحــي يف
منتصــف ينايــر  2019عــن أ َّن إيــران قــادرة عــى اســتئناف تخصيــب اليورانيــوم
بنســبة  ،%20وهــو خيــار محتمــل يف املرحلــة القادمــة وســتتزايد فرصــه لــو
حرمــت الواليــات املتحــدة إيــران مــن تصديــر نفطهــا إىل الحــد األدىن ومل تجــدد
االســتثناءات للــدول املســتوردة لل ِّنفــط اإليــراين ،أو تفاقمــت األزمــة الداخليــة
وبــات يشــعر النظــام أنــه غــر قــادر عــى التعايــش مــع الضغــوط الخارجيــة ومل
تقــدم لــه الــدول األوروبيــة يــد العــون.
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السيناريو الثاين :االنسحاب وتبني خيار املقاومة
هــل ميكــن أن تلجــأ إيــران لخيــار متشــدد بالخــروج مــن االتفــاق وتفعيــل
إســراتيجية املقاومــة؟
قــد تلجــأ إيــران إىل هــذا الســيناريو إذا فقــدت األمــل يف فاعليــة االتفــاق يف
الحفــاظ عــى الحــد األدىن مــن مكاســبها ،وأهــم مــؤرشات ذلــك تغــر موقف دول
الرتويــكا األوروبيــة مــن االتفــاق النــووي بصــورة مبــارشة ،إذ إ ّن تغيــر املوقــف
األورويب عــى هــذا النحــو ســيحبط كافــة الرهانــات اإليرانيــة والدوافــع التــي
تربطهــا بالبقــاء ضمــن االتفــاق ،إذ ســتتقوض املكاســب الدبلوماســية والسياســية،
كــا أن االتفــاق ســيكون بــا فائــدة تعــود عــى إيــران ،إذ لــن يبحــث األوروبيــون
أيــة آليــة ملســاعدة إيــران عــى التعامــل مــع العقوبــات األمريكيــة ،بــل قــد تعيــد
بعــض الــدول تفعيــل العقوبــات ضــد إيــران ،يؤكــد ذلــك خــاف دول االتحــاد
األورويب حــول تدشــن آليــة بديلــة للســويفت وحــول املوقــف بصفــة عامــة
مــن ســلوك النظــام اإليــراين ،وخشــية العديــد مــن الــدول التعــرض للعقوبــات
األمريكيــة نتيجــة اســتضافة هــذه اآلليــة.
إن تغــر املوقــف األورويب بــا شــك ســيكثف الضغــوط الدوليــة عــى إيــران
وســيمنح الفرصــة يف تحقيــق إجــاع دويل ضدهــا ،وبالتبعيــة ســتواجه إيــران عدم
اســتقرار داخــي غــر مســبوق وقــد يلجــأ النظــام يف ظــل هــذه الظــروف إىل
التصعيــد والضغــط بــاألوراق التــي ميلكهــا تبا ًعــا .ومنهــا قطــع إمــدادات البــرول
مــن املنطقــة إذا حــرم مــن تصديــر نفطــه ،أو تســخني بعــض ســاحات الــراع
التــي ميلــك فيهــا نفــوذ ،وســيتجه تحديــدا كخيــار أول إىل اليمــن ومنطقــة البحــر
األحمــر ومضيــق بــاب املنــدب ،ويف حالــة الشــعور بخطــر االنهيــار قــد يلجــأ إىل
إشــعال مواجهــة مــع إرسائيــل بطريقــة غــر مبــارشة عــن طريــق املقاومــة داخــل
األرايض املحتلــة أو حــزب اللــه يف لبنــان ،أو ميليشــياته املنتــرة داخــل األرايض
الســورية.
وقــد تنجــح الواليــات املتحــدة يف تغيــر موقــف كلٍ مــن روســيا والصــن مــن
الرضــوخ ملطالبهــا بشــأن قضيــة إيــران ،وذلــك مــن خــال الضغــط أو التفاهــم.
يف هــذه الظــروف قــد يتجــه النظــام إلعــان الخــروج مــن االتفــاق أو البــدء يف
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سياســات مــن شــأنها أن تــؤدي إىل إعــان انهيــاره مــن جانــب األطــراف املوقعــة
عليــه ،وال ســيام إذا اتخــذت إيــران خطــوات فعليــة مبــا يتعلــق بتنشــيط تخصيــب
اليورانيــوم ،إذ إ ّن هــذا امللــف شــديد الحساســية لــدى كافــة األطــراف املوقعــة
عــى االتفــاق النــووي وهــو الركيــزة األســاس التــي تجعــل دول الرتويــكا وروســيا
والصــن متمســكني باالتفــاق حتــى اآلن.
وعــى صعيــد آخــر ،قــد تنســحب إيــران مــن االتفــاق النــووي تحــت تأثــر
ضغــوط العنــارص املتشــددة يف الداخــل ،ويــؤرش لذلــك املطالــب العديــدة مــن
جانــب العنــارص والقيــادات املتشــددة بالخــروج مــن االتفــاق ،وحالــة الضعــف
التــي باتــت عليهــا حكومــة روحــاين والتيــار اإلصالحــي بعــد االنســحاب األمريــي
مــن االتفــاق ،ودخــول الحــرس الثــوري عــى خــط األزمــة ،وتعاطــي التحــركات
السياســية مــن جانــب كل األطــراف عــى الســاحة الداخليــة بــأن هنــاك اســتعداد
لهــذا الخيــار ،أو أنــه يتــم اإلعــداد لــه تحســبا لتغــر الواقــع ،فالحكومــة تب َّنــت
سياســات اقتصاديــة تقشــف َّيه ،وأعلنــت عــن خطــط ملواجهــة األزمــة مبــا يعطــي
رشا عــى أولويــة املواجهــة عــى التفاهــم والحــوار ،كــا أن الحــرس الثــوري
مــؤ ً
يواصــل تهديداتــه املتواصلــة ،وتحركاتــه ومناوراتــه العســكرية يف الداخــل ويف
املنطقــة يف إطــار تبنيــه لخيــار املقاومــة واملواجهــة ،كــا أنــه أصبح لديه مســؤولية
أساســية يف مســألة مواجهــة العقوبــات األمريكيــة وإيجــاد طــرق للتحايــل عليهــا
وتفــادي تأثريهــا مــا وســع مــن دوره الســيايس.
السيناريو الثالث :املوافقة عىل إبرام اتفاق جديد
يعــزز هــذا الســيناريو إلعــادة النظــام تقديــر املوقــف الراهــن ،واستشــعاره بــأن
عامــل الوقــت ليــس يف صالحــه ،وأن تضييــق الخنــاق عليــه يتزايــد مــع الوقــت
فضــا عــن
ً
وأن التوتــر الداخــي يف ازديــاد مبــا قــد يهــدد رشعيتــه وبقــاءه،
أن رشكاء االتفــاق النــووي لــن يتمكنــوا مــن تقديــم يــد العــون لــه ،ولــن يكــون
مبقدورهــم تحــدي اإلرادة األمريكيــة.
كــا يعــزز هــذا الســيناريو إســراتيجية الواليــات املتحــدة التــي ك َّيفتهــا بصــورة
أســاس للوصــول إىل اتفــاق جديــد والرغبــة يف تفــاوض مبــارش وبصــورة ثنائيــة،
فالرئيــس وكافــة أعضــاء إدارتــه يتحدثــون عــن عــدم الرغبــة يف تغيــر النظــام
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ولكــن الهــدف املعلــن هــو توقيــع اتفــاق جديــد يعالــج مــن خــال ثــاث قضايــا
رئيســة وهــي :بنــد الغــروب يف خطــة العمــل املشــركة ،وإيقــاف برامــج تطويــر
الصواريــخ الباليســتية ،ووقــف األنشــطة اإليرانيــة املزعزعــة للفــوىض وعــدم
االســتقرار يف املنطقــة .وال شــك أن مصداقيــة ترمــب أصبحــت مرهونــة بتحقيــق
هــذا الهــدف ،خصوصــا بعدمــا جعــل من ملــف إيــران واحدة مــن ضمــن أولوياته،
ووعـ ًدا مــن ضمــن وعــوده االنتخابيــة الرئيســة ،ورمبــا يكــون مســتقبله الســيايس
مرهونــا بالنجــاح يف الوصــول إىل نتيجــة إيجابيــة يف هــذا امللــف ،ورغــم أن
خيــار العقوبــات يبــدو إســراتيج ًيا بالنســبة للواليــات املتحــدة للوصــول إىل هــدف
تعديــل االتفــاق ،لكــن منــاورة إيــران ومحاولتهــا كســب الوقــت وجهودهــا إلحبــاط
اإلســراتيجية األمريكيــة ،قــد تدفــع إدارة ترمــب إىل تبنــي خيــارات أكــر تشــد ًدا
تجــاه إيــران ،وهــو مــا قــد يجــر إيــران يف النهايــة عــى القبــول بالتفــاوض عــى
اتفــاق جديــد.
يعــزز هــذا الســيناريو كذلــك حجــم التحديــات عــى املســتوى الداخــي،
فاالقتصــاد يعــاين مــن مشــكالت واســعة النطــاق ،ويتوقــع أن تتفاقــم األزمــة
مــع نهايــة الربــع األول مــن هــذا العــام ،خصوصــا إذا مــا اتجهــت الواليــات
املتحــدة إللغــاء االســتثناءات املمنوحــة لبعــض الــدول فيــا يتعلــق باســترياد ال ِّنفــط
اإليــراين ،والواليــات املتحــدة لديهــا القــدرة عــى التأثــر يف هــذا امللف ،وال ســيام
أن االســتثناءات قــد متــت بالتوافــق مــع هــذه الــدول ،فضـ ًـا عــن أن الواليــات
املتحــدة هيــأت ســوق ال ِّنفــط إىل ٍ
حــد َّمــا الحتــال تقليــل صــادرات ال ِّنفــط
اإليــراين ،فضـ ًـا عــن أن انخفــاض األســعار يغــري الواليــات املتحــدة بالتشــدد
حيــال هــذا الخيــار ،وكذلــك تقــارب وجهــات النظــر بــن الواليــات املتحــدة ودول
الخليــج مبــا يعــزز التنســيق بينهــا بشــأن مواجهــة خطــر إيــران والتعــاون يف
تأمــن ســوق ال ِّنفــط مــن التقلبــات .لكــن ســتتوقف نتيجــة تلــك السياســات عــى
مــدى تجــاوب املجتمــع الــدويل مــع تلــك السياســة ومــدى النجــاح يف اســتعادة
سياســة حصــار إيــران.
ٍ
قنــوات للحــوار مــع الواليــات
بنــا ًء عــى هــذه العوامــل ،قــد يفتــح النظــام
املتحــدة ،ســواء بصــورة مبــارش ،أو غــر مبــارشة؛ وذلــك حفاظًــا عــى النظــام
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الــذي تتعــرض رشعيتــه للتــآكل ،وخشــية الذهــاب إىل طاولــة التفــاوض تحــت
ـا يقلــل مــن فرصــه يف خــوض عمليــة
تأثــر ضغــوط أشــد قســوة يف املســتقبل ،مـ َّ
التفــاوض دون أوراق ضغــط ،وهنــا قــد تكــون التفاهــات اإليرانيــة األمريكيــة
شــاملة وتعالــج كافــة املخــاوف األمريكيــة ،وقــد تكــون محــددة تعالــج القضايــا
األهــم بالنســبة للواليــات املتحــدة ،وأهمهــا بنــد الغــروب يف االتفــاق النــووي،
وتطويــر برامــج الصواريــخ الباليســتية ،وهــا البنــدان اللــذان يهــا حليفتهــا
إرسائيــل باألســاس ،أمــا الســلوك اإلقليمــي فمــن املمكــن أن يكــون هــذا امللــف
محــل مواءمــة ونقــاش لعــدة أســباب ،أولهــا :عــدم وجــود رغبــة أمريكيــة يف
اإلخــال بالتوازنــات اإلقليميــة ،بــل رغبتهــا يف إدارة الــراع عــر التنافــس بــن
القــوى الرئيســة يف املنطقــة ،وثانيهــا :مســاحة النفــوذ اإليــراين فعليًــا عــى األرض
التــي يحتــاج نجــاح التفــاوض بشــأنها إىل إســراتيجية مواجهــة عــى األرض وهــي
غــر كافيــة يف مناطــق ورمبــا غــر موجــودة يف مناطــق أخــرى.
مــع هــذا يحبــط هــذا الســيناريو الضغــوط السياســية التــي يواجههــا الرئيــس
ترمــب يف الداخــل ،وعــدم تكامــل عنــارص إســراتيجية الضغــوط القصــوى التــي
متارســها إدارتــه عــى إيــران ،إذ إنهــا تركــز عــى العقوبــات االقتصاديــة ،وتتجاهل
مواجهــة النفــوذ اإليــراين اإلقليمــي ،الــذي يوفــر للنظــام قــدرة عــى التحــرك
والتأثــر ،فضـ ًـا عــن توفــر تلــك الســاحات -وال ســيام دول الجــوار الجغــرايف-
منافــذ للتغلــب عــى العقوبــات.
خامتة
يف النهايــة ميكــن القــول إن خيــار املواجهــة واملقاومــة خيــار شــديد التكلفــة
بالنســبة للنظــام اإليــراين ،لهــذا هنــاك احتاملــن:
االحتــال األول :أن تظــل إيــران باقيــة يف االتفــاق النــووي كخيــار مؤقــت
ومرحــي ،وســتظل ترتقــب محــاوالت بعــض القــوى الدوليــة خلــق آليــات ماليــة
مســتقلة بعيــدا عــن الــدوالر ،مــع أنهــا تــدرك صعوبــة ذلــك ،لكــن خنــق إيــران
قــد يدفعهــا لتفعيــل بعــض أدواتهــا لتحريــك املوقــف الــدويل كاحتــال لجوئهــا
إىل االســتمرار يف تخصيــب اليورانيــوم؛ مبــا يحفــز املجتمــع الــدويل ملســاعدتها أو
الضغــط عــى الواليــات املتحــدة لتغيــر سياســاتها ،وهــذا الخيــار بطبيعتــه حــدي
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فإمــا أنــه قــد يدفــع باتجــاه موقــف إيجــايب مــن إيــران ومحاولــة حلحلــة املوقف،
أو يدفــع باتجــاه عــدايئ تجــاه إيــران ألن تخطــي العتبــة النوويــة خــط أحمــر
لكافــة أطــراف االتفــاق ،وخطــوة مــن هــذا النــوع تهــدم االتفــاق مــن األســاس.
االحتــال الثــاين :قبــول النظــام اإليــراين التفــاوض حــول اتفــاق جديــد ،وذلك
قــد يحــدث مــع استشــعار النظــام اإليــراين بــأن االتفــاق أصبــح بــا جــدوى ،وأن
النظــام يواجــه أزمــة بقــاء حقيقيــة .وتفيــد الخــرة التاريخيــة بقبــول النظــام
عمليــة التفــاوض تحــت تأثــر العقوبــات وهــو مــا قــاد إىل االتفــاق النــووي يف
 .2015وكــا لعبــت أوروبــا دورا بــارزا يف الوصــول إىل هــذا االتفــاق فــإن لديهــا
مســاحة مــن التفاهــات مــع إيــران بحيــث ميكنهــا أن متهــد الطريــق نحــو اتفــاق
جديــد ،خصوصــا بعــد اإلعــان عــن تدشــن دول الرتويــكا آلليــة ماليــة للتبــادل
املــايل مــع إيــران مؤخــرا ،بــا شــك لــن تخــر إيــران ضمنــه كل يشء ،لكنــه
ســيحفظ لكافــة األطــراف مــاء وجههــا ،ويبــدو أن الوصــول إىل تلــك املحطــة
أقــرب االحتــاالت ،لكــن ســيظل املجهــول ضمــن هــذه العمليــة حتــى إعالنهــا هــو
حجــم مكاســب وخســائر إيــران مــن مثــل هــذا االتفــاق.
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