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المقدمة
تشـهد العالقـات األمريكية-اإليرانيـة بعـد مـرور عـام مـن االنسـحاب
األمريكـي مـن االتفـاق النـووي تصعي ًـدا نقـل األزمـة بيـن البلديـن إلـى
وتعقيدا ،إذ شـهد الملف النووي ،الذي ُي َع ّد محو ًرا
مرحلة أشـد حساسـية
ً
تصعيدا متبا َد ًل خالل األسـبوع األول من مايو ،2019
رئيسـ ًّيا في األزمة،
ً
فمـن جانبـه أعلـن مسـاعد وزيـر الخارجيـة األمريكـي كريسـتوفر فـورد فـي
الثالـث مـن مايـو 2019م فـي بيـان رسـمي إلغـاء تمديـد بعـض اإلعفـاءات
النوويـة ،التـي كانـت ضمـن بنـود االتفـاق النـووي بيـن إيـران ودول «.»1+5
فيمـا أعلـن الرئيـس اإليرانـي حسـن روحانـي فـي الثامـن مـن مايـو بنـاء
علـى قـرار مجلـس األمـن القومي اإليراني عن خفض إيران بعض تعهداتها
التـي نـص عليهـا االتفـاق النـووي( ،)1وذلـك ر ًّدا علـى التصعيـد األمريكـي
منـذ االنسـحاب مـن االتفـاق النـووي فـي مايـو  ،2018والـذي انتهـى بعـد
عـام إلـى اسـتعادة العقوبـات غيـر النوويـة كافـة مـع تصعيـد غيـر مسـبوق
خلال األسـابيع األخيـرة بتسـمية الحـرس الثـوري منظمة إرهابيـة ثم إلغاء
اإلعفـاءات علـى الصـادرات النفطيـة ،ثـم فـرض قيـود نوويـة علـى تصديـر
اليورانيـوم والميـاه الثقيلـة ،فـي الوقـت نفسـه الـذي لـم تُ ِ
ـوف بقيـة الـدول
الموقعـة علـى االتفـاق النـووي بتعهداتهـا للحفـاظ علـى االتفـاق.
ليـس هـذا وحسـب ،بـل كثفـت الواليـات المتحـدة مـن حضورهـا
العسـكري فـي منطقـة الخليـج ،كمـا لـم تفعـل منـذ غـزو العراق فـي ،2003
ر ًّدا علـى معلومـات تسـربت حـول تحـركات إيرانيـة عسـكرية ونقـل قـوات
ومعـدات اسـتعدا ًدا لمواجهـة مرت َقبـة مـع الواليـات المتحـدة ،وقـد تعـززت
هـذه المعلومـات بتصريحـات رسـمية باالسـتعداد للمواجهـة والتصعيـد
العسـكري إذا لـزم األمـر.
((( وكال��ة إيسنــا ،ریی��س جمهوــر :از امــروز فــروش اورانیــوم غنــی شــده و آب ســنگین را متوقــف
میکنیم(روحانــي :ســنوقف مــن اليــوم بيع اليورانيــوم المخصب والميــاه الثقيلة) 8( ،مايــو  ،)2019تاريخ
االطالع 9 :مايو https://bit.ly/304JZwX .2019
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طرحـت بدورهـا هـذه التطـورات جملـة مـن التسـاؤالت ،أهمهـا :لمـاذا
انتقلـت الضغـوط األمريكيـة علـى إيـران نحـو العقوبـات النوويـة ،ومـاذا
وراء التعليـق اإليرانـي لبعـض التزاماتهـا فـي االتفـاق النـووي؟ وفـي أي
سـياق يمكـن قراءتـه؟ ومـن الطـرف األقـرب لتحقيـق أهدافـه مـن وراء هذا
التصعيـد؟
في سبيل اإلجابة عن هذه التساؤالت تفترض هذه الدراسة ما يأتي:
■ أن الواليـات المتحـدة بصـدد العمـل علـى تقويـض مـا تبقـى مـن آثـار
لالتفـاق النـووي ،بهـدف فـرض واقـع جديـد أمـام إيـران ومجموعـة ،1+4
ومنـح اسـتراتيجية الضغـوط القصـوى دفعـة جديدة ً
أمل فـي الوصول إلى
اتفـاق جديـد مـع إيـران يشـمل القضايـا النوويـة وغيـر النوويـة.
■ أن إعلان النظـام اإليرانـي عـن خفـض بعـض تع ُّهداتـه النوويـة ،يأتـي
فـي إطـار الضغـط علـى الـدول المتبقيـة فـي االتفـاق النـووي مـن أجـل
اختبـار مـدى جديتهـا واسـتعدادها إلنقـاذ االتفـاق النـووي قبـل االنهيـار،
وإن لـم يحـدث فسـيكون ألجـل اإلمسـاك بورقـة مسـاومة قبـل الشـروع فـي
مفاوضـات جديـدة مـع الواليـات المتحـدة.
 أن فاعليـة االسـتراتيجية التـي تتبناهـا كل مـن الواليـات المتحـدةترجـح كفة الواليـات المتحدة
وإيـران مـع التبايـن فـي القـدرة علـى التأثيـرّ ،
وتجعلهـا األقـرب لتنفيـذ أهدافهـا ،وتدفـع باحتمـاالت دخـول الطرفيـن في
مفاوضـات جديـدة ،نتيجـة حالـة عـدم التكافـؤ الراهنـة.
علـى ضـوء ذلـك سـتُتناول أبعـاد التصعيـد األمريكي-اإليرانـي بشـأن
ّ
الملـف النـووي مـن خلال عـدد مـن المحـاور ،األول :الواليـات المتحـدة
وإلغـاء اإلعفـاءات النوويـة :األبعـاد واألهـداف .الثانـي :خفـض إيـران بعض
االلتزامـات النوويـة :المراحـل واألهـداف .الثالـث :التصعيـد األمريكـي-
أي مسـتقبل
اإليرانـي المتبـادل :توازنـات فـي غيـر صالـح إيـران .الرابـعّ :
لألزمـة الراهنـة بيـن الواليـات المتحـدة وإيـران؟
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ً
أول :الواليات المتحدة وإلغاء اإلعفاءات النووية :األبعاد واألهداف
كانـت اإلدارة األمريكيـة بعـد انسـحاب الرئيـس دونالـد ترامـب مـن
االتفـاق النـووي فـي  8مايـو  2018قـد منحـت بعـض اإلعفـاءات الخاصـة
بخطـة العمـل المشـتركة تجـدد كل سـتة شـهور ،لكـن علـى غـرار إلغـاء
اإلعفـاءات علـى الصـادرات النفطيـة ،ألغـت اإلدارة األمريكيـة اإلعفـاءات
النوويـة ،ودخـل هـذا اإلجـراء حيـز التنفيـذ بدايـة مـن الرابـع مـن مايـو
 2019وشـمل حرمـان إيـران مـن تصديـر المياه الثقيلـة ،ومبادلة اليورانيوم
المخصـب باليورانيـوم الطبيعـي( ،)1إذ يتعيـن علـى إيـران منـذ هـذا التاريـخ
وقـف جميـع األنشـطة الحساسـة ،بمـا فـي ذلـك تخصيـب اليورانيـوم ،إذ
لـن تقبـل واشـنطن باإلجـراءات التـي تدعـم اسـتمرار هـذا التخصيـب ،كمـا
لـن يسـمح إليـران بتخزيـن الميـاه الثقيلـة بمـا يتجـاوز الحـدود الحاليـة.
كمـا سـتفرض الواليـات المتحـدة عقوبـات فـي حـال المسـاعدة لتوسـيع
محطـة بوشـهر النوويـة اإليرانيـة إلـى ما بعد وحدة المفاعـل الحالي ،وهي
المحطـة التـي تمدهـا روسـيا بالوقـود النـووي .فـي حيـن تضمـن البيـان
تمديـد اإلعفـاءات المتعلقـة بالتعـاون مـع إيـران في مجال البحـوث العلمية
والمدنيـة فـي منشـآت أراك وبوشـهر وفـوردو لمـدة  90يو ًمـا(.)2
رغـم أن القيـود النوويـة الجديـدة بشـأن تخصيـب اليورانيـوم والميـاه
الثقيلة تتماشى مع الموقف األمريكي الذي يعارض من األساس تخصيب
اليورانيـوم وإنتـاج الميـاه الثقيلـة مـن جانـب إيـران ،حتى لـو كان التخصيب
اإليرانـي يبلـغ  ،%3.67فـإن الجديـد أن هـذه القيـود تضـع إيـران والـدول
المتعاونـة معهـا فـي المجـال النـووي فـي مـأزق ،وتفـرض واق ًعـا جديـ ًدا
بشـأن االتفـاق النـووي برمتـه.
((( للمزيد حول تعهدات إيران النووية ،راجع قرار مجلس األمن  ،2231الفقرة  21من القرار ،والفقرة (أ)
من خطة العمل المشتركة الخاصة التخصيب والبحث والتطوير في مجال التخصيب والمخزوناتhttps:// .
)www.undocs.org/ar/S/RES/2231(2015
(2) U.S. Department of State, Office of the Spokesperson, Advancing the Maximum Pressure
Campaign by Restricting Iran’s Nuclear Activities, (3 May 2019), accessed on: 9 may 2019.
http://cutt.us/I9dfI
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َضمنـت اإلجـراءات األمريكيـة تجديـد بعـض اإلعفـاءات
مـع هـذا ت َّ
التـي تسـمح بمواصلـة العمـل ببنـود أساسـية فـي االتفـاق النـووي لمـدة
ثالثـة أشـهر .تسـمح هـذه اإلعفـاءات لبريطانيـا والصيـن وفرنسـا وروسـيا
بمواصلة العمل مع إيران في مجال منع انتشار األسلحة النووية( .)1ويبدو
أن الواليـات المتحـدة تهـدف مـن وراء ذلـك إلـى اسـتمرار عمليـة الرقابـة،
وإبقـاء أنشـطة إيـران النوويـة تحـت سـيطرة المجتمـع الدولـي .لكـن هـذه
المـرة قلصـت الواليـات المتحـدة مـدة اإلعفـاء إلـى ثالثـة أشـهر ً
بـدل مـن
سـتة ،وقـد يعـود ذلـك إلـى الرغبـة فـي االحتفـاظ بحـقّ المراجعـة واإللغاء،
فـي فتـرة زمنيـة أقـ ّل تناسـب تسـارع الضغـوط فـي المرحلـة الحاليـة ،كمـا
فعلـت مـع إلغـاء اإلعفـاءات علـى الصـادرات النفطيـة ،وهـو إلغـاء محت َمـل
فـي ظـل حملـة التصعيـد الراهنـة ،وال سـيما إذا لـم تراجـع إيـران مواقفها،
وشـرعت فـي خـرق االتفـاق.
()2
ويعـود وضـع محاذيـر علـى تطويرهـا محطـة بوشـهر فـي المسـتقبل ،
إلى أن روسـيا طرف في عملية التشـغيل ،وبالتالي تضمن عدم اسـتغاللها
ألغـراض غيـر سـلمية ،كمـا أن الواليـات المتحـدة ال ترغـب فـي اسـتعداء
روسـيا خلال هـذه المرحلـة ،وتجعلهـا تتجـه إلـى موقـف معلـن إلـى جانـب
إيـران .يُذكـر أن محطـة بوشـهر للطاقـة النوويـة تنتـج الطاقـة الكهربائيـة
بنـا ًء علـى اتفاقيـة بيـن إيـران وروسـيا أُبرمـت قبـل االتفـاق النـووي ،إذ
بموجـب هـذه االتفاقيـة تلتـزم روسـيا بتوفير الوقود وإعـادة إيران النفايات
إلـى روسـيا ،ومـن الواضـح أن واشـنطن بصـدد الضغـط على موسـكو لعدم
تقديـم مسـاعدات إليـران فـي المجـال النـووي ،أو مسـاعدتها فـي التحايـل
علـى العقوبـات األمريكيـة فـي المجـال النـووي.
ً
وإجمـال يمكـن القـول إن الواليـات المتحـدة تهـدف مـن وراء إلغاء بعض
اإلعفـاءات النوويـة إلـى تحقيـق ما يلي:
(1) U.S. Department of State, Advancing the Maximum Pressure.., Op Cit.
(2) U.S. Department of State, Advancing the Maximum Pressure.., Op Cit.
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 -1استكمال عناصر استراتيجية الضغوط القصوى
يستكمل إلغاء الواليات المتحدة لإلعفاءات النووية فاعلية استراتيجية
الضغـوط القصـوى التـي تنتهجهـا الواليـات المتحـدة ضـ ّد إيـران( ،)1التـي
منحـى تصعيد ًّيـا ال هـوادة فيـه ،إذ يم ِّثـل التهديـد بفـرض
يبـدو أنهـا تتخـذ ً
عقوبـات علـى الـدول فـي حـال واصلـت التعـاون مـع إيـران فـي المجـاالت
النوويـة المحظـورة ،فـرض عقوبـات نوويـة مـن شـأنها زيـادة عزلـة إيـران
والضغـط عليهـا ،كمـا أن هـذه العقوبـات مـن شـأنها أن تفـرض واق ًعـا
جديـ ًدا علـى االتفـاق النـووي بمـا يجعـل اسـتمراراه أمـ ًرا صع ًبـا ،ومـن ثـم
ستسـقط ورقة مهمة تحقق من ورائها إيران مكاسـب سياسـة ودبلوماسـية
فـي مواجهـة الضغـوط االمريكيـة ،بحيـث سـتتكامل العقوبـات النوويـة مـع
العقوبـات غيـر النوويـة إلحـكام الضغـوط األمريكيـة علـى إيـران.
 -2الرغبة في سرعة حسم ملف إيران
ال ّ
شـك أن تقليـص فتـرة اإلعفـاءات النوويـة علـى مشـاريع فـوردو وأراك
بـرز أهميـة عنصـر الوقـت
وبوشـهر النوويـة مـن  180يو ًمـا إلـى  90يو ًمـا يُ ِ
ً
فـي إطـار االسـتراتيجية األمريكية( ،)2التي تشـهد دع ًمـا متواصل وتطوي ًرا
متسـارعا خلال الشـهور األخيـرة ،وال سـيما إذا وضعنـا هـذه اإلجـراءات
ً
األمريكية الجديدة في سـياق زمني قريب مع إجراءات أخرى ،منها :قرار
تصنيـف الحـرس الثـوري بوصفـه منظمـة إرهابيـة فـي الثامـن مـن شـهر
أبريـل ،وإلغـاء اإلعفـاءات النفطيـة فـي  22مـن الشـهر نفسـه( ،)3وفـرض
عقوبـات علـى صـادرات المعـادن اإليرانية مطلع مايو  ،)4(2019وهي جهود
(1) U.S. Department of State, Office of the Spokesperson, Secretary Pompeo Tightens
Nuclear Restrictions on Iran, (3 May 2019), accessed on: 9 may 2019. http://cutt.us/gVq8y
((( محمــود حمدي أبو القاســم“ ،عوامل القوة والضعف في االســتراتيجية األمريكيَّــة تجاه إيران” ،المعهد
الدولي للدراسات اإليرانية 16( ،ديسمبر  ،)2018تاريخ االطالع 9 :مايو http://cutt.us/Zs7bC .2019
((( المعهد الدولي للدراســات اإليرانية (رصانة) ،حســابات معقدة ..إيران وخيارات التعامل مع استراتيجية
تصفير صادرات النفط 28( ،أبريل  ،)2019تاريخ االطالع 9 :مايو http://cutt.us/ojWwn .2019
(4) Michael Lipin, US Sanctions Hit Two of Iran’s Top Non-Energy Exports, Voice of America,
(8 May 2019), accessed on: 9 may 2019. http://cutt.us/AD8Vb
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تأتـي فـي إطـار الرغبـة فـي حرمـان النظـام اإليرانـي مـن مصـادر الدخـل
األجنبـي وشـ ّل قدراتـه الماليـة ،هـذا إلـى جانـب إعـادة انتشـار عسـكري
واسـع النطـاق فـي منطقـة الخليـج ،كتحريـك حاملـة الطائـرات األمريكيـة
«إبراهـام لينكولـن» إلـى ميـاه الخليـج وإعـادة انتشـار القـوات األمريكيـة
وإرسـال قاذفـات  B52األمريكيـة إلـى المنطقـة ،وذلـك كـرد فعـل علـى
تهديـدات متوقعـة مـن جانـب إيـران( ،)1وهـذه التطـورات تعنـي أن اإلدارة
وملحـة فـي الضغـط علـى إيـران ،ولديهـا
األمريكيـة لديهـا رغبـة سـريعة
َّ
عزم لتحقيق نجاح حاسـم وسـريع في الملف اإليراني ،ال سـيما أن عنصر
الوقـت فـي صالـح إيـران ،وقـد ال يكـون فـي صالـح ترامـب وإدارتـه.
 -3تقويض الصفقة النووية وخطط إنقاذها
فاإلجـراءات األمريكيـة الجديـدة سـتطال األبعـاد الفنيـة لخطـة العمـل
المشـتركة ،وتقـوض االسـتحقاقات القانونيـة التفـاق « ،»1+5مـع فـرض
أمـر واقـع جديـد أكثـر صعوبـة أمـام إيـران ،إذ سـتضع هـذه القيـود النظـام
اإليرانـي فـي الزاويـة وسـيُح َرم مـن المزايـا المتبقيـة لالتفـاق ،وتحديـ ًدا
مزايـاه القانونيـة والدبلوماسـية التـي تسـتغلها إيران لتبييـض وجهها دول ًّيا،
وتدفعهـا نحـو مزيـد مـن اإلحباط ،وال سـيما أن األطـراف األوروبية لم ِ
تف
بوعودهـا مـن أجـل إنقـاذ الصفقـة النوويـة( ،)2كمـا سـتقيد هـذه العقوبـات
حريـة حركـة بقيـة الـدول الموقعـة علـى االتفـاق النـووي ،وتحرمهـا مـن
تنفيـذ أي خطـط للتعـاون مـع إيـران فـي المسـتقبل.
وال شـك أن شـروع إيـران فـي خيـارات التعليـق الجزئـي لالتفـاق النـووي
أو انتهـاك االتفـاق بصـورة أو أخـرى سـوف يهيـئ للواليـات المتحـدة مزي ًدا
مـن الذرائـع التّهـام إيـران بانتهـاك االتفـاق ،وترويـج أنهـا تشـرع فـي تفعيـل
خصوصـا أن القيـود الجديـدة بجانـب إعـادة
برنامجهـا النـووي العسـكري،
ً
(1) BBC News, US sends aircraft carrier and bomber task force to ‘warn Iran’, (6 May 2019),
accessed on: 9 may 2019. http://cutt.us/iTYIA
(2) Steven Erlanger, “Nuclear Deal Traps E.U. Between Iran and U.S.”, The New York Times,
, (8 May 2019). Accessed on: 9 May 2019. http://cutt.us/e0e3u
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عملية تخصيب اليورانيوم ستراكم كميات إضافية من المياه الثقيلة واليورانيوم
المخصـب لـدى الحكومـة اإليرانيـة ،بما يفوق المت َفق عليه فـي االتفاق النووي،
َّ
كمـا سيُسـهم هـذا الخيـار فـي خلـق بيئـة محفزة لتحـرك كافة القـوى اإلقليمية
والدوليـة ضـ ّد إيـران ،وقـد يتحقـق إجمـاع دولـي واصطفـاف ض ّد سـلوك إيران
لحساسـية هذا الملف ،بما قد يعيدها إلى العزلة واسـتعادة العقوبات األممية
كافة ،وال سيما أن الدول األوروبية لديها تحفظات كبيرة على برنامج الصواريخ
الباليسـتية الذي لم تتوقف إيران عن تطويره ،وهو على ما يبدو الهدف الذي
وقـف خلـف اتجـاه الواليـات المتحـدة إلى فرض عقوبات نوويـة على إيران.
 -4دفع إيران نحو انتهاك االتفاق
تـؤدي القيـود النوويـة األمريكيـة مـن الناحيـة العمليـة إلـى دفـع إيـران إلـى
اإلخالل بالتزاماتها وفق االتفاق النووي( ،)1فوف ًقا لالتفاق النووي يُس َمح إليران
المخصب بنسبة  ،%3.67وكذلك الحفاظ
باالحتفاظ بـ 300كلغ من اليورانيوم
َّ
علـى سـقف يبلـغ  130ط ّنًـا مـن الميـاه الثقيلـة مـع بيـع أو تصديـر الفائـض إلـى
المخصب
الخـارج( .)2وبالتالـي إذا فشـلت إيـران فـي تصديـر فوائض اليورانيوم
َّ
والميـاه الثقيلـة خـارج البلاد ،فسـوف تواجـه وض ًعـا صع ًبـا سـيتعين عليها معه
إمـا إيقـاف التخصيـب أو تجـاوز الكميات المحددة ،ومـع توجه النظام اإليراني
فـإن إيـران لـن تتعـرض لعقوبـات أمريكيـة
المتو َّقـع إلـى اسـتمرار التخصيـبَّ ،
وحسـب ،بـل سـتنضم إليهـا دول أخـرى وربمـا شـركاء االتفـاق النـووي ،ومـن ثَـ َّم
تُسـتعاد قـرارات مجلـس األمـن وكافـة األنظمـة القانونيـة الدولية ضـ ّد إيران.
 -5دفع اإليرانيين إلى اإلحباط وتعميق أزمة النظام داخل ًّيا
يزيـد القـرار األمريكـي مـن عـدم ثقـة اإليرانييـن في جـدوى االتفـاق وجدوى
الحفـاظ عليـه ،ال سـيما أن األطـراف الدوليـة الشـريكة فـي االتفـاق لـم تنجـح
فـي الوفـاء بالتزاماتهـا مـع إيـران وتفعيل آليات مناسـبة للحفـاظ على الصفقة
((( صحيفة آرمان امروز ،خروج از برجام به نفع ایران نیست ،مرجع سبق ذكره.
((( فرانس برس ،إيران تعلق بعض تعهداتها في االتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى 8( ،مايو ،)2019
تاريخ االطالع 9 :مايو http://cutt.us/P9CAZ .2019
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النوويـة ،بـل نجحـت الواليـات المتحـدة مـن خلال هـذه القيود فـي فرض مزيد
من العزلة على إيران ،إذ سـتتعرض الدول التي كانت تتعاون معها في المجال
النـووي إلـى العقوبـات األمريكيـة .ويبـدو أن اليـأس قـد تمكـن مـن اإليرانييـن
بمـن فيهـم مـن كانـوا يعولـون علـى بقـاء االتفـاق ،وهـذا ما أكـده وزيـر الخارجية
محمـد جـواد ظريـف بحديثـه عـن “ضـرورة عـدم عقـد األمـل على الخـارج من
األسـاس”( .)1وال يتوقف هذا اإلحباط على المسـتوى الرسـمي ،بل إن له آثاره
على المستوى الشعبي ،بعدما تحولت الوعود التي صاحبت توقيع االتفاق إلى
انتكاسـة كبيـرة وواقـع اقتصـادي ومعيشـي تتزايـد صعوبته يو ًمـا بعد يوم.
 -6الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أصـدرت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة  14تقريـ ًرا تفيـد التـزام إيـران
بتعهداتهـا النوويـة ،لكـن علـى ضـوء التطـورات األخيـرة قـد ال تسـتطيع الوكالـة
الدوليـة للطاقـة الذريـة تبرئـة ذمـة إيـران ،ال سـيما أن النظـام اإليرانـي أعلـن
بالفعـل خفـض التزاماتـه النوويـة .وعلـى أي حـال تلعـب الوكالـة في األخيـر دور
المراقـب علـى أنشـطة إيـران النوويـة ،وال تملـك سـلطة فعليـة ،بـل إن القـرار
ً
ضغوطا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وستصبح
األمريكي سوف يفرض
تقاريرهـا محـل شـك ،ال سـيما مـع الخلـل الـذي قـد تفرضـه هـذه القيـود علـى
تعهـدات إيـران النوويـة.
 -7حرمان إيران من الدعم الدولي
في غضون انسحابها من االتفاق النووي أعطت الواليات المتحدة إعفاءات
تسـمح باسـتمرار رقابـة بعـض الـدول علـى بعـض األنشـطة النوويـة؛ لضمـان
عمليـة الرقابـة علـى برنامـج إيـران النـووي .وتفيـد خبـرة الواليـات المتحـدة
فـي تطبيـق العقوبـات غيـر النوويـة التـي فرضتهـا منـذ مايـو  2018بـأن شـركاء
االتفـاق النـووي فـي األغلـب لن يتمكنوا من تحـدي اإلرادة األمريكية هذه المرة
ً
أيضـا ،ولـن يع ّرضـوا أنفسـهم للعقوبـات األمريكية ،كما لن يضحوا بمصالحهم
((( وكالة ايرنا ،اروپا را تحت فشار قرار میدهیم ،تاريخ االطالع 9 :مايو https://bit.ly/2UjSkxP .2019
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الواسـعة دول ًّيـا مقابـل مصالحهـم المحـدودة مـع إيـران .ويذكـر أن هـذه الـدول
سـبق وأعلنت التزامها باالتفاق رغم االنسـحاب األمريكي منه في مايو ،2018
غير أن أ ًّيا منها لم يتمكن من تقديم مساهمة حقيقية لتفعيل االتفاق وااللتزام
وحرمـت إيران
ببنـوده ،بـل م َّثـل الخـروج األمريكـي منـه تجميـ ًدا السـتحقاقاتهُ ،
فعل ًّيـا مـن مزايـاه ،وعجـز أي مـن هـذه الـدول عـن خلـق قنـوات ماليـة لتفـادي
تأثيـر العقوبـات األمريكيـة علـى إيـران( .)1وقـد ظهـر ذلـك مـع ردود الفعـل علـى
تصريحـات روحانـي ،فبريطانيـا علـى سـبيل المثـال “أعلنـت أنهـا قلقـة للغايـة
بشأن إعالن إيران تخفيض القيود المفروضة على برنامجها النووي ،وأعلنت
أن طهـران سـتواجه عواقـب إذا تراجعـت عن اتفاقها النـووي”( ،)2كما قال وزير
خارجيـة ألمانيـا هايكـو مـاس“ :إن ألمانيـا ترغـب فـي الحفـاظ علـى الصفقـة
النووية ،ولهذا السبب من المهم أن تلتزم إيران بشروطها ”.فيما لم يوجه لو ًما
إلـى الواليـات المتحـدة( .)3وال يختلـف الموقـف الفرنسـي عـن موق َفي بريطانيا
وألمانيـا ،وهـذه الـدول الثلاث يفتـرض أنها من كان يضمن بقاء االتفاق النووي
واسـتمراره ،مـا يعنـي أن الواليـات المتحـدة قـد تنجـح فـي كسـب انحيـاز هـذه
الدول إلى صفها .بهذا فإن الواليات المتحدة تكون بطريقها إلى تحقيق نجاح
فعلـي فـي تقويـض االتفـاق النووي وتقويض آثـاره ،بل دفع إيران إلى انتهاكه مع
ما لذلك من تداعيات ،تصب جميعها في صالح فاعلية استراتيجية الضغوط
القصوى.
ثانيا :خفض إيران بعض االلتزامات النووية :المراحل واألهداف
ً
ح َّمـل بيـان المجلـس األعلـى لألمـن القومـي اإليرانـي الواليـات المتحـدة
األمريكيـة وبقيـة أعضـاء االتفـاق النـووي مسـؤولية انهيـار االتفـاق النـووي وأي
وع َّد البيان أنه لم يكن أمام طهران سوى تقليص التزاماتها
تداعيات تلي ذلكَ ،
(1) Ibid.
(2) Reuters, Britain extremely concerned about Iran’s move on nuclear deal, (8 May 2019).
Accessed on: 9 May 2019. http://cutt.us/WVTDO
(3) deutsche welle, Iran scraps ‘some commitments’ to nuclear deal, (8 May 2019). Accessed
on: 9 May 2019. http://cutt.us/pQDx7
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ألجـل إعـادة التـوازن إلـى مطالـب الطرفيـن فـي االتفـاق(.)1
ومـن جانبـه أعلـن الرئيـس روحانـي تفاصيـل خطة إيران بخفـض التزاماتها
النووية ،وقال إنها ستكون على ثالث مراحل ،وكل مرحلة ستكون محددة بمهلة
شـهرين اسـتنا ًدا إلـى المادتيـن  26و 36مـن االتفـاق النـووي ،اللتيـن بموجبهمـا
يُسـمح إليـران بتعليـق جزء من التزاماتها في حالة اسـتؤنِفت العقوبـات(.)2
صورة من الفقرتين  26و 36من خطة العمل المشتركة

((( روسيا اليوم ،بيان مجلس األمن القومي اإليراني بشأن وقف تنفيذ بعض بنود االتفاق النووي 8( ،مايو
 ،)2019تاريخ االطالع 9 :مايو http://cutt.us/9FXrW .2019
((( نيويــورك ،األمــم المتحــدة ،مجلــس األمــن ،القــرار  ،2231فقــرة 36 ،26 ،مــن خطة العمل المشــتركة.
)https://www.undocs.org/ar/S/RES/2231(2015
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المصدر :قرار مجلس األمن .2231

ويمكـن اإلشـارة إلـى طبيعـة هـذه المراحـل واإلجـراءات التـي تتضمنهـا
علـى النحـو اآلتـي:
المخصب
المرحلة األولى :يُو َقف خاللها بيع المياه الثقيلة واليورانيوم
َّ
كخطـوة أولـى ،وفـي إطـار هـذه المرحلـة فـإن الـدول المتبقيـة فـي االتفـاق
النـووي أمامهـا فرصـة  60يو ًمـا ،لبـدء المفاوضـات حـول كيفيـة الحفـاظ
وخصوصـا فـي قطاع النفط والبنـوك -لتعود األوضاععلـى مصالـح إيـران
ً
إلـى مـا قبـل االنسـحاب األمريكـي مـن االتفـاق النـووي ،وإذا انتهـت المهلـة
بـدون الوصـول إلـى نتيجـة سـتتجه إيـران إلـى تنفيذ المرحلـة الثانية.
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المرحلـة الثانيـة :فـي حـال عـدم التوصـل إلى اتفـاق مع أطراف االتفاق
النـووي فـي غضـون شـهرين ،ستشـرع إيـران فـي تنفيـذ المرحلـة الثانيـة
وتشـمل إجراءيـن:
األول :عدم االلتزام بتخصيب اليورانيوم عند نسـبة  ،%3.67والثاني:
تحديـث مفاعـل “أراك” للمياه الثقيلة.
حـددت إيـران مهلـة هـذه المرحلـة بشـهرين ،ومـن المحتمـل خاللهـا
أن ترفـع إيـران نسـبة التخصيـب إلـى  %20أو أكثـر ،كمـا سـتعيد مشـروع
تصميـم مفاعـل أراك ،الـذي مـن المقـرر أن يُ َطـ َّور ضمـن االتفـاق النـووي،
فلا تحتـوي نفايـات وقـوده علـى البلوتونيـوم ،وإحبـاط فرص وصـول إيران
إلـى القنبلـة النوويـة .وقـد كان مـن المقـرر وف ًقا لالتفاق النووي أن تسـاعد
دول  1+5إيـران فـي إعـادة تصميـم المفاعـل ،وكانـت الصيـن وروسـيا مـع
إيـران مجموعـة العمـل المشـتركة المعنية بعملية التطوير ،لكن توقف ذلك
نتيجـة خـوف الشـركات الصينيـة مـن التعـاون مـع إيـران وتهديـد الواليـات
المتحـدة بفـرض عقوبـات ض ّدهـا .فـي إطـار هذا الخيار يقول المسـؤولون
عـدت وأُبـرم عقـد المعـدات،
اإليرانيـون إن التصميمـات األوليـة قـد أ ُ َّ
وسـوف تبنـي إيـران بنفسـها المفاعـل باسـتخدام التصميـم والتكنولوجيـا
القديمـة(.)1
المرحلـة الثالثـة :وهـي التـي سـتبدأ إذا لـم تحـدث اسـتجابة مـن جانـب
األطـراف المتبقيـة لالتفـاق النـووي خلال مهلـة السـتين يو ًمـا الثانيـة،
وذهـب الملـف اإليرانـي إلـى مجلـس األمـن.
لـم يعلـن روحانـي مضمـون الخطـوة الثالثـة التـي تتضمـن مهلـة قدرهـا
سـتون يو ًمـا أخيـرة ،لكنـه قـال إنـه “بعـث بمضمـون خطواتهـا إلـى الـدول
((( وكالة ايســنا ،عراقچی :خروج از برجام را در دســتور قرار دادهایم /برگشــت قطعنامهها یا قطعنامه
جدیــد خــط قرمــز ماســت (عراقتشــي :وضعنا االنســحاب من االتفــاق النووي علــى جدول أعمالنــا /عودة
القــرارات أو أي قــرار جديــد خطنا األحمر) 8( ،مايو  ،)2019تاريخ االطــاع 11 :مايو https://bit..2019
ly/2YezyoL

16
الخمـس المتبقيـة فـي االتفـاق النـووي”(.)1
وإذا ُعـدت المرحلـة األولـى تحذيريـة باألسـاس وتهـدف إلـى الضغـط
علـى الـدول المتبقيـة فـي االتفاق النووي ،فـإن المرحلة الثانية تعد البداية
الفعليـة لخفـض إيـران تعهداتهـا النوويـة بإعـادة تخصيـب اليورانيـوم دون
حـد أقصـى وتطويـر مفاعـل أراك ،أمـا المرحلـة الثالثـة علـى مـا يبـدو
سـتكون اإلعلان الحقيقـي عـن مـوت االتفـاق النـووي ،ألن الوصـول إليهـا
يعنـي أن المفاوضـات بيـن إيـران والـدول المتبقيـة فـي االتفـاق قـد وصلـت
إلـى طريـق مسـدود.
ويمكـن اإلشـارة إلـى أن إيـران تهـدف مـن وراء خطـة خفـض التزاماتهـا
النوويـة إلـى مـا يأتـي:
 -1تفادي التورط في انتهاك االتفاق
بقـراءة الخطـة اإليرانيـة يمكـن القـول إن المرحلـة األولـى التـي تقضـي
المخصـب مـن جانـب إيـران سـتبدأ
بوقـف بيـع الميـاه الثقيلـة واليورانيـوم
َّ
معهـا عمليـة التفـاوض مـع األطـراف المتبقيـة فـي االتفـاق النـووي ،لكـن
تأثيـر اإلجـراءات اإليرانيـة خاللهـا سـيكون محـدو ًدا؛ ألن إيـران عمل ًّيـا لـن
تسـتطيع تجـاوز كميـة المـاء الثقيـل الـذي تحتفـظ بـه علـى أراضيهـا ،ألنها
حتـى فبرايـر الماضـي لـم تخـزن إال  120ط ّنًـا لتر ًّيـا ،وقدرتهـا علـى اإلنتاج
لـن تتجـاوز  1,6طـن شـهر ًّيا وف ًقـا آلخـر تقريـر للوكالـة الدوليـة للطاقـة
الذريـة الصـادر فـي فبرايـر .2019
كمـا لـن تسـتطيع إيـران إنتـاج يورانيـوم منخفـض التخصيـب خلال
السـتين يو ًمـا بمـا يتجـاوز الحـد المصـرح بـه فـي االتفـاق ،إال بزيـادة عـدد
أجهـزة الطـرد المركـزي الحديثـة فئـة ( ،)IR3بحسـب تصريحـات لرئيـس
منظمـة الطاقـة الذریـة اإلیرانیـة علـي أكبـر صالحـي ،التـي نشـرتها وكالـة
األنبـاء اإليرانيـة وحذفتهـا بعـد النشـر بمـدة وجيـزة ،كمـا أعلنـت الوكالـة
الدوليـة للطاقـة الذريـة أن إيـران احتفظـت بــ 120كيلوجرا ًمـا فـي مايـو
((( وكالة إيسنا ،رییس جمهور :از امروز ،..مرجع سبق ذكره.
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 ،2018ووصلـت إلـى  163.8كيلوجـرام فـي فبرايـر  ،2019بينمـا يسـمح
لهـا االتفـاق النـووي باالحتفـاظ بــ 300كيلوجـرام مـن اليورانيـوم منخفـض
التخصيـب ،وهـو مـا لـن يحـدث خلال هـذه الفتـرة القصيـرة( .)1فخيـار
إيـران خلال المرحلـة األولـى هـو عـدم تجـاوز معـدل االحتياطـي المقـرر
المخصـب والمـاء الثقيـل ،بحسـب مـا تؤكـده تصريحـات
مـن اليورانيـوم
َّ
المسـاعد السياسـي لوزيـر الخارجيـة اإليرانـي عبـاس عراقتشـي فـي 8
مايـو  ،2019وربمـا يعـود ذلـك إلـى تهيئـة ظـروف مناسـبة للتفـاوض مـع
الـدول المتبقيـة فـي االتفـاق النـووي ،وتفـادي إثـارة حفيظـة هـذه الـدول
خلال هـذه المرحلـة الحساسـة.
مـن جهـة أخـرى يعلـن النظـام اإليرانـي أن خارطـة الطريـق التـي يتبناها
تتـم وفـق بنـود االتفـاق ووفـق المادتين  26و 36من خطة العمل المشـتركة،
ويهـدف النظـام مـن وراء ذلـك إلـى عـدم إعطـاء الواليـات المتحـدة فرصـة
لفـرض مزيـد مـن العقوبـات ،مـع إتاحـة متسـع مـن الوقـت للتفـاوض مـع
الـدول األوروبيـة لتنفيـذ بنـود االتفـاق والعمـل علـى مسـاعدة إيـران فـي
عمليـة تصديـر النفـط والتغلـب علـى العقوبـات الماليـة ،وأخيـ ًرا فـي حالـة
عـدم قـدرة هـذه الـدول علـى مسـاعدة النظـام اإليرانـي ،فإنـه قـد يكسـب
بعضهـا لصفـه فيصبـح مـن غيـر الممكـن إحيـاء العقوبـات والقـرارات
الدوليـة ،وفـي األخيـر يرغـب النظـام فـي تحميـل شـركاء االتفـاق النـووي
المسـؤولية عـن فشـل االتفـاق.
 -2تخفيف حدة الضغوط األمريكية
لـم يُقـدِ م النظـام اإليرانـي علـى اتخـاذ أولـى خطواتـه بخفـض جزئـي
لتعهداتـه النوويـة بعـد عـام مـن االنسـحاب األمريكـي مـن االتفـاق النـووي،
إال بعـد أن استشـعر وطـأة الضغـوط األمريكيـة التـي بلغـت ذروتهـا ،وقـد
أدت هـذه الضغـوط إلـى انخفـاض فـي سـعر العملـة إلـى أدنـى حدودهـا
(1) Laurence norman (@laurnorman), some more facts, figures on iran heavy water, uranium
production, twiter(8 may 2019), accessed on: 9 may 2019. http://cutt.us/Iro2l
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تحد كبير ،إذ سـيصعب
منـذ سـبعة شـهور ،وهـذا الواقـع يضـع النظام أمام ٍّ
علـى الحكومـة الوفـاء بالتزاماتهـا ،وقـد تتدهـور األوضـاع المعيشـية خالل
عـدة شـهور بمـا قـد يجعـل النظام عرضـة لالنهيار تحت وطأة ثورة شـعبية
واسـعة النطـاق.
يرغب النظام اإليراني من وراء هذا اإلجراء في تخفيف حدة التصعيد
األمريكـي ،ودفـع األطـراف الدوليـة إلـى الضغـط علـى الواليـات المتحـدة،
وبالفعـل كانـت ردود الفعـل والتصريحـات التـي خرجـت مـن عـدة عواصـم
قـد وجهـت انتقـادات إلـى سياسـة الواليـات المتحدة ،كمـا ترغب إيران في
اإلطـار ذاتـه فـي إيصـال عـدة رسـائل ،بعضهـا موجـه إلـى إدارة الرئيـس
ترامـب وأخـرى إلـى شـركاء االتفـاق النـووي ،ومضمونهـا أن اسـتمرار
الضغـط علـى إيـران لـن يكـون بـدون تكلفة ،وأن تصعي ًدا قـد يحدث ويربك
كافـة الحسـابات ،بمـا فيهـا التأثيـر علـى أسـعار النفـط عالم ًّيـا ،والتأثيـر
علـى االسـتقرار واألمـن فـي المنطقـة.
 -3محاولة تحريك مواقف مجموعة 1+4
يشـعر النظـام اإليرانـي باإلحبـاط الشـديد مـن الـدول المتبقيـة فـي
خصوصا
االتفـاق النـووي نتيجـة موقفهـا السـلبي من العقوبـات األمريكية،
ً
صممـت بغـرض
القيـود النوويـة األمريكيـة األخيـرة التـي كان
ً
واضحـا أنهـا ُ
دفـع إيـران إلـى انتهـاك االتفـاق النـووي بأي حـال ،لهذا جـاءت خطة إيران
بخفـض تعهداتهـا النوويـة مـن أجـل تحريـك الميـاه الراكـدة ورمـي الكـرة
فـي ملعـب الترويـكا األوروبيـة والصين وروسـيا ،واستكشـاف مـدى جديتها
خصوصـا أن هنـاك رغبـة لـدى النظـام
فـي الحفـاظ علـى االتفـاق النـووي،
ً
اإليراني في تبديد أي اسـتنتاج قد تسـرب لدى هذه القوى ولدى الواليات
المتحـدة بـأن النظـام اإليرانـي مستسـلم للمصيـر الـذي تقـوده إليـه إدارة
ترامـب ،بـل علـى العكـس لديـه القـدرة علـى إربـاك كافـة الحسـابات.
 -4الضغط من أجل تفعيل آلية التبادل المالي “إينستكس”
ترغـب إيـران فـي الضغـط علـى األطـراف األوروبيـة لتفعيـل آليـة
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التبـادل المالـي “إينسـتكس” ،لمـا سـتوفره مـن فرصـة لتغلُّـب النظـام على
العقوبـات األمريكيـة .لكـن ال يـزال مـن جملـة التحديـات أن هـذه اآلليـة
خـارج نطـاق الخدمـة ،فمـن جانـب إيـران ليسـت هنـاك نيـة للموافقـة علـى
الشـروط األوروبيـة مـن أجـل تفعيل آلية انيسـتكس ،وأهمهـا االنضمام إلى
قواعـد مجموعـة العمـل الماليـة الدوليـة ( ،)FATFفوزيـر الخارجيـة محمد
جـواد ظريـف يقـول“ :حيـن ال نحقـق أي مصلحـة مـن االتفاقيـات التـي
كنـا فيهـا فلمـاذا فـي األسـاس ننضـم إلـى اتفاقيـات جديـدة؟”( .)1أمـا علـى
الجانـب األوروبـي فـإن هـذه اآلليـة تقيـد المعاملات الماليـة فقـط علـى
الـدول الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسـا ،وشـروطها تجعلهـا إطا ًرا لتجارة
النفـط مقابـل الغـذاء والعلاج وحسـب ،كمـا أن سـقف العقوبـات األمريكية
يجعـل مسـألتَي بيـع النفـط والحصـول علـى عوائـده مـن خلال هـذه اآلليـة
ً
مسـتحيل.
صع ًبـا إن لـم يكـن
 -5كسب الوقت وتعزيز القدرة على المساومة
إن لجوء إيران إلى المادة  36من خطة العمل الشـاملة المشـتركة يعني
إحالـة قضايـا عـدم االمتثـال إلـى “اللجنـة المشـتركة للتسـوية” ،ويـؤدي
هـذا اإلجـراء بـدوره إلـى القيـام باستشـارات علـى فتـرة مدتهـا خمسـة
وثالثيـن يو ًمـا ،مـا يعطـي إيـران الحـق فـي إيقـاف تأدية التزاماتهـا بموجب
االتفـاق ،وبلا شـك خلال هـذه المدة سـتكون هناك مفاوضـات ومباحثات
مـع األطـراف المتبقيـة فـي االتفـاق النـووي مـن أجل وفائهـا بالتزاماتها ،ال
سـيما تجـاه مسـألتَي تصديـر النفـط واآلليـة الماليـة ،بدون أن تكـون إيران
قـد خرقـت االتفـاق فعل ًّيـا ،ومـن الناحيـة القانونيـة ينطبـق هـذا اإلجـراء
علـى المرحلتيـن األولـى والثانيـة ،وبهـذا تكسـب إيـران مزيـ ًدا مـن الوقـت
الـذي تراهـن عليـه منـذ البدايـة.
كمـا أن إيـران مـن خلال تصعيدهـا بخفـض التزامهـا ببعـض تعهداتهـا
((( وكالــة فــارس ،ظریف :اینســتکس پیشنیازی برای اجرای وعدههایی اســت کــه اروپا داده نه خود آن
وعدهها ،تاريخ االطالع 9 :مايو https://bit.ly/2UZ2vIt .2019
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النوويـة علـى نحـو متـدرج تحـاول تعزيـز أوراقها وقدرتها على المسـاومة
إذا مـا اضطـرت فـي النهايـة إلـى الجلـوس إلـى طاولـة المفاوضـات ،إذ
تسـعى إيـران إلـى العـودة إلـى نقطـة الصفـر التـي كانـت عليهـا قبـل توقيـع
االتفـاق النـووي إذا مـا اضطـرت إلـى الدخـول فـي مفاوضـات جديـدة مـع
الواليـات المتحـدةً ،
أملا فـي أن يبـدأ التفـاوض مـن هـذه النقطـة ،وذلـك
للحـد مـن الخسـائر وكسـب مزيـد مـن الوقـت خلال عمليـة التفـاوض.

()1

ً
المتبادل:
ثالثا :التصعيد األمريكي-اإليراني
َ
توازنات في غير صالح إيران
علـى ضـوء التصعيـد المتبـا َدل بشـأن الملـف النووي من جانـب الواليات
المتحـدة وإيـران ،وعلـى ضـوء األهـداف المتعارضـة بيـن الجانبيـن ،يمكـن
القـول إن التأثيـر علـى مسـار الملـف النـووي وعلـى مسـار األزمة سـيخضع
إلـى عـدد مـن االعتبـارات والتباينـات يمكـن تناولهـا علـى النحـو اآلتي:
 -1تباين القدرة في التأثير على مسار االتفاق النووي
بينمـا تحتـج إيـران بشـرعية االتفـاق النـووي ،وبالتزامهـا بتعهداتهـا،
وبتقاريـر الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة التـي بلغـت  14تقريـ ًرا منـذ
صـدور قـرار مجلـس األمـن  ،2231والتـي تفيـد جميعهـا بالتـزام إيـران
ً
فضلا عـن تأييـد القـوى المتبقيـة فـي االتفـاق السـتمراره
ببنـود االتفـاق،
وعـدم انسـحابها منـه ،فـإن الواليـات المتحدة لم تكتـرث بهذا األمر عندما
تـراع روح االتفـاق النـووي ،إذ اسـتطاعت واشـنطن بحكم
رأت أن إيـران لـم ِ
قدرتهـا الهائلـة علـى التأثيـر فـرض واقـع جديـد بشـأن االتفـاق النـووي،
فخلال عـام نجحـت إدارة ترامـب فـي حرمـان إيـران مـن مزايـا االتفـاق
النـووي بعدمـا أعـادت تفعيـل كافـة العقوبـات غيـر النوويـة ،وهـا هـي تدفـع
النظـام اإليرانـي مـن خلال إلغـاء اإلعفـاءات النوويـة إلـى االضطـرار إلـى
((( دويجــه ولــه فارســي“ ،ایران با لغو برخــی از تعهدات خود در برجام آماده چانهزنی میشــود”9( ،
مايو  ،)2019تاريخ االطالع 12 :مايو https://p.dw.com/p/3ID5X .2019

21
أي مـن
انتهاكـه ،فـي وقـت اسـتطاعت فيـه شـل قـدرة أي طـرف علـى إنفـاذ ٍّ
بنـود االتفـاق.
 -2ضغـوط أمريكيـة غيـر مسـبوقة فـي ظـل غيـاب اسـتراتيجية إيرانيـة
فاعلـة
تدعـم الواليـات المتحـدة اسـتراتيجية الضغـوط القصـوى ،وتعمـل علـى
التنسـيق بيـن عناصرهـا وفـق جـدول زمنـي وتكتيـكات غايـة فـي التأثيـر،
األمـر الـذي جعـل النظـام اإليرانـي أمـام مـأزق ربمـا لـم يواجهـه مـن قبـل
حتـى فـي ظـل العقوبـات الشـاملة قبـل توقيـع االتفـاق النـووي.
فـي المقابـل ال يبـدو أن لـدى إيـران اسـتراتيجية مقابلـة للتعامـل مـع
الضغـوط األمريكيـة المكثفـة والمتواليـة ،ومـن الواضـح أن السياسـة
اإليرانيـة كانـت تعتمـد علـى «رد الفعـل» ،وليـس علـى «خطـة» منسـقة(.)1
لقـد أدى إلغـاء اإلعفـاءات علـى العقوبـات النفطيـة إلـى تراجـع سـعر
العملـة المحليـة (الريـال) إلـى أدنـى حـد وصـل إليه منذ سـبعة شـهور ،ومع
وقـف غالبيـة الـدول المسـتثناة وارداتهـا مـن النفـط قـد تفقـد الميزانيـة
مـا يقـارب  %50مـن مواردهـا .ليـس هـذا وحسـب ،بـل إن الواليـات
المتحـدة فرضـت عقوبـات علـى صـادرات المعـادن ،مـا سـيحرم الميزانيـة
مـن مزيـد مـن المـوارد ،وهنـاك اتجـاه إلـى عقوبـات إضافيـة علـى قطـاع
البتروكيماويـات ،وال شـك سـتزيد هـذه العقوبـات مـن األعبـاء الداخليـة،
إذ سـتتضرر قطاعـات واسـعة مـن العامليـن فـي هـذا المجـال ،وسـتتزايد
حالـة االحتقـان الداخلـي ،وسـيتفاقم الوضـع ضـ ّد شـرعية النظـام ،وتزيـد
الضغـوط بمـا يجعلـه بيـن خياريـن ال بديـل لهمـا :مواجهـة االنهيـار ،أو
الرضـوخ وإعـادة التفـاوض.
وشـوهد كيـف حركـت الواليـات المتحـدة حاملـة طائراتهـا «إبراهـام
لينكولـن» إلـى ميـاه الخليـج وأعـادت انتشـار القوات وأرسـلت قاذفات B52
((( موقع راديو فردا ،ارزیابی واکنش ایران به «تروریستی» اعالم شدن سپاه 7( ،،أبريل  ،)2019تاريخ
االطالع 9 :مايو https://bit.ly/2UJBac5 .2019
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إلـى المنطقـة ،وهـددت إيـران بـرد عنيـف فـي حـال أقدمـت علـى أي ردود
فعـل غيـر محسـوبة( ،)1مـع وصـول الضغـوط إلـى ذروتهـا خلال األسـابيع
األخيـرة فيمـا يبـدو أنـه اتجاه صارم إلى تنفيذ هدف تعديل سـلوك النظام
اإليراني.
 -3رهان الوقت بين الحسم األمريكي واالنتظار اإليراني
كان التأنـي واالنتظـار خيـار إيـران األول منـذ االنسـحاب األمريكـي مـن
االتفـاق النـووي ،علـى أمـل شـروع الترويـكا األوروبيـة والصيـن وروسـيا في
تبنـي آليـات فاعلـة لمسـاعدة إيـران علـى مواجهـة هـذه الضغـوط ،والوفـاء
بالتزاماتهـا نحـو تفعيـل آليـات حقيقية إلنقاذ الصفقة النووية ومنها تفعيل
آلية للتبادل المالي “إينسـتكس”( ،)2ومسـاعدة إيران على تصدير نفطها.
لكـن فعل ًّيـا رغـم أن األوروبييـن ال زالـوا يقدمـون وعو ًدا بالوفـاء بالتزاماتهم
ً
فضل
النوويـة ويرفضـون اإلجـراءات األمريكيـة الخاصة باالتفـاق النووي،
عـن أن روسـيا اعترضـت ورفضـت القيـود األمريكيـة وأعلنـت اسـتمرار
تعاونهـا مـع إيـران بمـا فيهـا التعـاون فـي المجـال النـووي ،فـإن أ ًّيـا مـن
مجموعـة الـدول الخمـس المتبقيـة فـي االتفـاق لـم تتمكـن مـن تقديـم أي
مسـاعدة إلـى إيـران لتفـادي العقوبـات األمريكيـة ،وبالتالـي إنقـاذ االتفـاق
النـووي فعل ًّيا.
كان النظـام اإليرانـي يراهـن كذلـك علـى تحمـل الضغـوط األمريكيـة
ألقصـى مـدى زمنـي ،أو علـى األقـل الصمـود حتـى االنتخابـات األمريكيـة
فـي ً 2020
أملا فـي عـدم التجديـد لواليـة ثانيـة للرئيـس األمريكـي(،)3
وبالتالـي احتمـال تغ ُّيـر السياسـة األمريكيـة تجـاه إيـران.
وكان يسـمح الرهان على الوقت بمواصلة إيران جهودها الدبلوماسـية،
(1) BBC News, US sends aircraft carrier and bomber task force to ‘warn Iran’, Op Cit.,
أي مستقبَل للصفقة المتأرجحة بين أوروبا وإيران؟ ،المعهد الدولي للدراسات
((( محمود حمدي أبوالقاسمّ ،
اإليرانية (رصانة) 19( ،فبراير  ،)2019تاريخ االطالع 10 :مايو http://cutt.us/VCYAT .2019
((( صحيفــة آرمــان امــروز ،خــروج از برجــام به نفع ایران نیســت (الخروج من االتفــاق النووي ليس في
صالح إيران) 9( ۱۹ /۲ /۱۳۹۸ ،مايو  ،)2019تاريخ االطالع 10 :مايو https://bit.ly/2VcmgHF .2019
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مسـتغلة شـرعية االتفاق ومسـاحة الخالف بين الواليات المتحدة وشـركاء
االتفـاق النـووي ،لتخفيـف حـدة الضغـوط ولعـدم تحقيـق إجمـاع دولـي
يعيدهـا إلـى مربـع العزلـة ،لكـن فـي الحقيقـة فشـل هـذا الخيـار فلـم تقـدم
هـذه الرهانـات وال القنـوات المصاحبـة له ضمانة إلنقاذ إيران من الورطة
التـي أصبـح يعيشـها النظـام اإليراني.
إن الرهـان اإليرانـي علـى عـدم التجديـد لترامـب لواليـة جديـدة غيـر
مضمـون ،ال سـيما فـي ظـل المؤشـرات التـي تـدل علـى نجاحـه داخل ًّيـا
بصـورة كبيـرة ،ال سـيما مـع انخفـاض البطالـة إلـى أدنـى مسـتوياتها خلال
قرابـة نصـف قـرن .كمـا ال تعـد الدبلوماسـية كافيـة لتواضـع مكانـة إيـران
دول ًّيـا ولنقـاط الضعـف التـي تعانـي منهـا علـى ضـوء عالقاتهـا المتوتـرة
دول ًّيا في ظل سياسـاتها العدائية .لهذا فشـل الرهان على الوقت وفشـلت
سياسـة االنتظـار ،ووجـد النظـام اإليرانـي نفسـه فـي الزاويـة ،لهـذا لجـأ
إلـى خيـار جديـد هـو تعليـق بعـض مـن االلتزامـات والتعهـدات النووية التي
وردت فـي االتفـاق النـووي.
فـي المقابـل ،بـدا خلال المرحلـة األخيـرة أن الواليـات المتحـدة بصدد
متـوال ومتسـارع ،وبصـدد اسـتكمال ودعـم عناصـر اسـتراتيجيتها
تصعيـد
ٍ
بصـورة شـديدة الكثافـة والتكامـل ،فيمـا يبـدو أنـه رغبة أمريكية في حسـم
الملـف قبـل حلـول االسـتحقاق االنتخابـي لترامـب ،فضيـق الوقـت أمـام
إدارة ترامـب فـي ظـل الضغـوط اإلقليميـة علـى اإلدارة األمريكيـة بقـدر
مـا هـو قيـد بقـدر مـا قـاد االسـتراتيجية نحـو التسـارع ومحاولـة اإلنجـاز
والحسـم ،وهـو مـا أفشـل سياسـة كسـب الوقـت التـي عولـت عليهـا إيـران.
 -4مجموعـة ( )1+4بيـن االحتفـاظ باالتفـاق النـووي وتحـدي العقوبـات
األمريكيـة
التنافـس علـى كسـب تأييـد ودعـم الـدول المتبقيـة فـي االتفـاق النـووي
مـن جانـب ٍّ
كل مـن الواليـات المتحـدة وإيـران ليـس متكاف ًئـا ،فالواليـات
المتحـدة تملـك قـد ًرا ً
هائلا مـن التأثيـر علـى هـذه الـدول ،سـواء من خالل

24
الترغيب أو الترهيب ،لهذا خالل عام مضى لم تُبدِ هذه الدول اسـتعدا ًدا
لتحـدي اإلرادة األمريكيـة ،وربمـا لـن تفعـل فـي المسـتقبل ،ال سـيما أن
تكلفـة الوقـوف إلـى جانـب إيـران باهظـة ،فأوروبـا حتـى اآلن متعثـرة فـي
تفعيـل آليـة للتبـادل المالـي ،بمـا يم ِّكـن إيـران مـن تصديـر نفطهـا ،ويم ِّكنها
مـن الحصـول علـى عوائـد صادراتهـا سـواء النفطيـة أو غيـر النفطيـة(،)1
بسـبب القيـود األمريكيـة ،بـل تسـرب شـعور لـدى اإليرانييـن أن األطـراف
األوروبيـة أقـرب إلـى الموقـف األمريكـي ،وأنهـا تخـدم االسـتراتيجية
األمريكيـة بقصـد أو بـدون قصـد.
 -5الرهانات على الداخل اإليراني
تراهـن الواليـات المتحـدة علـى خلـق أزمـة داخليـة عميقة تهدد شـرعية
النظـام اإليرانـي ،بمـا يجعلـه مضطـ ًّرا إلـى قبـول الشـروط األمريكية ،وقد
نجحـت واشـنطن مـن خلال برنامـج العقوبـات المكثف في حرمـان النظام
اإليرانـي مـن المـوارد الالزمـة لمعالجـة األوضـاع االقتصاديـة المتأزمـة،
وتفجـرت احتجاجـات شـعبية علـى إثـر تدهـور األوضـاع المعيشـية وتراجع
المؤشـرات االقتصاديـة ،ومـن المتوقـع مـع فـرض مزيد مـن العقوبات التي
تسـتهدف حرمـان النظـام اإليرانـي مـن العملـة الصعبـة أن تـزداد األوضـاع
سـو ًءا ،وبالتالـي تـزداد الضغـوط علـى النظـام وتتزايـد فـرص الجلـوس إلى
طاولـة التفاوض.
لكـن النظـام يـدرك هـذا الخطـر ،لـذا سـارع إلـى العمـل علـى عـدة
اتجاهـات لمواجهـة تحـدي تزايـد الغضب الشـعبي وربما الثـورة ،فلجأ إلى
إجـراءات اقتصاديـة متعـددة مـن أجـل الحفـاظ علـى اسـتقرار األوضـاع،
مـن بينهـا محاولـة السـيطرة علـى سـعر العملـة ،ورفـع األجـور ،وإعلان
ً
فضلا عـن تبنـي خطـة للتغلـب علـى
حالـة تقشـف وتقليـص فـي النفقـات،
العقوبـات ،واألهـم أنـه اسـتغل حالـة التصعيـد األمريكـي مـن أجـل التغطية
علـى األزمـة االقتصاديـة ،وراهـن علـى توحيـد الجبهـة الخارجيـة ،واسـتغل
(1) Steven Erlanger, Op Cit.
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قـرارات الواليـات المتحـدة لشـحن الجماهيـر وتعبئتهـا كمـا حـدث مـع قـرار
تصنيـف الحـرس الثـوري منظمـة إرهابيـة.
فـي النهايـة ،ال زال النظـام يملـك شـرعية معتبـرة ،ولديـه مـن األدوات
السـلطوية مـا يمكـن أن يسـيطر علـى أي احتجاجـات شـعبية قد تهـدد بقاءه،
فاألمـن يسـيطر بقبضـة مـن حديـد علـى المجتمـع ،ومـع ذلـك مـن الصعـب
خصوصـا مـع تزايـد الضغوط
التكهـن بمـدى اسـتقرار األوضـاع فـي الداخـل
ً
األمريكيـة التـي تصـب جميعهـا فـي خنق االقتصـاد اإليراني وتجفيـف موارد
الميزانيـة ،ومـن ثـم مهمـا كانـت قبضـة الدولـة فإنهـا لـن تصمـد أمـام غضب
الجماهيـر إذا مـا فشـلت –الدولـة -فـي أداء أدوراهـا الرئيسـية ،وهو ما تعمل
عليـه اإلدارة األمريكيـة حال ًيـا.
 -6التصـورات المتباينـة بيـن الطرفيـن األمريكـي واإليرانـي لمداخـل تسـوية
األزمة
تؤكـد خطـة النظـام اإليرانـي أن نافـذة الحـوار مفتوحـة ،لكـن شـروط
التفـاوض مـن وجهـة النظـر المطروحـة إيران ًّيـا تختلـف عـن الشـروط
ً
تفاوضـا فـي إطـار االتفـاق
المطروحـة مـن جانـب إدارة ترامـب .تطـرح إيـران
النووي مسـتبعدة الواليات المتحدة باعتبارها قد انسـحبت منه ،كما تعرض
التفـاوض لتفعيـل االتفـاق -باعتبارهـا لـم تُخـ ّل بـه -وليـس تعديلـه أو توقيـع
اتفـاق جديـد ،ويكفـي إيـران مـن هـذه المفاوضات التـزام الدول المتبقية فيه
بشـراء نفطهـا وإيجـاد آليـة ماليـة للحصـول علـى عوائـد صادراتهـا النفطيـة
وغيـر النفطيـة.
فـي المقابـل ،يطـرح ترامـب التفاوض ،وكان آخر مرة عرض فيها ذلك في
التاسع من مايو  .2019تص ُّور ترامب للتفاوض مع إيران أنه سيكون مباش ًرا
وثنائ ًّيـا بيـن الواليـات المتحـدة وإيـران ،ويتحـدث ترامـب عـن اتفـاق جديـد
يشـمل القضايـا النوويـة باإلضافـة إلـى البرنامـج الصاروخـي والتدخلات
اإلقليميـة وتعديـل سـلوك النظـام اإليرانـي برمتـه ،وهـو مـا يفيـد أن الفجـوة
بيـن الطرفيـن ال زالـت بعيـدة ،وأن جـوالت أخـرى مـن التصعيـد قادمـة.
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 -7تباين القدرة العسكرية
في القدرات العسكرية وعناصرها الشاملة تباين ،ورغم أن إيران لديها
أدواتهـا لإلزعـاج ،وإلحـاق بعـض األذى بالقـوات األمريكيـة أو مصالحهـا
ومصالـح حلفائهـا فـي المنطقـة ،فإنـه ال مجـال للمقارنـة بيـن قـدرة إيـران
وقـدرة الواليـات المتحـدة فـي هـذا الجانـب ،واللجـوء إلـى اسـتخدام هـذه
القـوة علـى نحـو واسـع ليـس فـي صالـح إيـران بحـال مـن األحـوال.

رابعا :أي مستقبل لألزمة بين الواليات المتحدة وإيران؟
ً
علـى ضـوء مـا سـبق يمكـن استشـراف تطـورات التصعيـد الراهـن مـن
خلال مـا يأتـي:
ً
وصول إلى المواجهة العسكرية
 -1احتماالت التصعيد
تعـد المرحلـة الراهنـة التـي شـهدت التصعيـد المتبـا َدل بيـن الواليـات
المتحـدة وإيـران بشـأن الملـف النـووي واحـدة مـن مراحل التصعيد األشـد
تأثي ًرا على مجريات األزمة منذ االنسـحاب األمريكي من االتفاق النووي،
إذ أنها صوحبت بتحركات عسكرية أمريكية في منطقة الخليج لم تحدث
مطروحـا
منـذ غـزو العـراق فـي  ،2003وهـو مـا قـد يجعـل خيـار الحـرب
ً
بقـوة ،ال سـيما أن الحـروب عـاد ًة ال تكـون بقـرار مسـبق ،وقـد تندلـع علـى
أثـر حـادث غيـر مقصـود ،فمـا بالنـا إذا كانت األصـوات المتحكمة في دفة
األمـور علـى الجانبيـن مـن الصقور!
فعلـى الجانـب اإليرانـي توجـه دفـة األمـور النـواة الصلبـة المتشـددة فـي
النظام ممثلة في المرشد وقيادات الحرس الثوري ،الذين يمثلون وجهات
النظـر األكثـر راديكاليـة داخـل النظـام ،والذيـن يتأثـرون برصيـد هائـل
مـن الشـحن األيديولوجـي وعـبء قيـادة الثـورة وشـعارها الدائـم “المـوت
ألمريـكا” ،وهـؤالء أكثـر ً
ميلا إلـى المواجهـة وسـيكون علـى عاتقهـم عـبء
القيـام بمواجهـات عسـكرية مباشـرة أو غيـر مباشـرة ،وقـد انضمـت إليهـم
النخبـة المعتدلـة نتيجـة اإلخفـاق الـذي منيـت بـه بعـد فشـل الرهـان علـى
االتفـاق النـووي فـي البدايـة ،ثـم فـي فشـل الرهـان علـى بقائـه فيمـا بعـد
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االنسـحاب األمريكـي منـه.
وعلـى الجانـب األمريكـي ،يتصـدر المشـهد جون بولتون مستشـار األمن
القومـي ومايـك بومبيـو وزيـر الخارجيـة ،وهمـا ينتميـان إلـى اليميـن األكثـر
تشـد ًدا تجـاه التعامـل مـع إيـران ،بـل إنهمـا يميلان إلـى تبنـي عمليـة تغييـر
النظـام وليـس تعديـل سـلوكه -ال سـيما بولتـون -وهـي العمليـة التـي مـن
الصعـب أن تتـم إال مـن خلال عمليـة عسـكرية تسـهم فـي تقويـض قـدرات
هـذا النظـام وتقويـض فرصـه فـي البقـاء فـي الحكـم.
وقـد بـرزت مؤشـرات ترجـح سـيناريو المواجهـة مـع تصاعـد التهديدات
اإليرانيـة بحـدة مـع اتجـاه الواليـات المتحـدة إلـى إعلان نيتهـا إلغـاء
اإلعفـاءات النفطيـة والوصـول بصـادرات النفـط اإليرانـي إلـى الصفـر ،إذ
أعلنـت إيـران أنـه إذا لـم يُسـمح لهـا بتصديـر نفطهـا فلـن تسـمح لآلخريـن
بتصديـر نفطهـم عبـر مضيـق هرمـز ،وبعثـت إيـران رسـالة واضحـة إلـى
الواليات المتحدة عبر استهداف قنصليتها في البصرة ،كنموذج للتصعيد
المحتمـل ضـ ّد القـوات األمريكيـة فـي المنطقـة فـي المسـتقبل ،بل أوعزت
لميليشـياتها خلال المرحلـة األخيـرة اسـتهداف حلفـاء الواليـات المتحـدة
عبـر الطائـرات المسـيرة ،والصواريـخ بعيـدة المـدى .ويشـير مسـؤولون من
البيـت األبيـض والبنتاغـون إلـى “معلومات اسـتخباراتية حديثة وتهديدات
بعينهـا تجـاه القـوات األمريكيـة العاملـة فـي المنطقـة ،ومؤشـرات أن
اإليرانييـن يحشـدون أجهزتهـم العسـكرية وينقلونهـا بـ ًّرا وبحـ ًرا”( .)1كمـا
تتزايـد احتمـاالت المواجهـة مـع مخـاوف إيـران مـن أن تكـون التحـركات
العسـكرية المكثفـة فـي الخليـج مـن جانـب الواليات المتحـدة بهدف فرض
حصـار بحـري علـى إيـران مـن جهـة الخليـج العربـي ،بمـا قـد يحرمهـا مـن
أهـم منفـذ لصادراتهـا النفطيـة وغيـر النفطيـة.
يرجح خيار المواجهة كذلك أن الضغوط األمريكية تفرض على النظام
عمليـة إذعـان واستسلام ،سيخسـر علـى أثرهـا عديـ ًدا مـن مكاسـبه التـي
(1) Philippe Gélie, Dans le Golfe persique, Washington renforce sa posture militaire face à
l’Iran, le Figaro, (6 May 2019), accessed on: 11 May 2019. https://bit.ly/2Je7630
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حققهـا خلال السـنوات الماضيـة ،سـواء علـى المسـتوى النـووي أو برنامج
الصواريـخ الباليسـتية أو نشـاطه اإلقليمـي ،وال تتوقـف هـذه الخسـائر فـي
هذه الملفات وحسب ،بل إن النظام سيتعرى شعب ًّيا ،وسيفقد مصداقيته،
وسـيواجه أزمـة داخليـة عميقـة ،إذ ستسـقط شـعاراته ،وسـتتصاعد
االنتقـادات التـي طالمـا تعالـت بوقـف المشـروع الخارجـي وااللتفـات إلـى
المطالـب الداخليـة والوضـع المتـأزم ،كمـا سـتكون سـمعة قواته العسـكرية
ال سـيما الحـرس الثـوري -قـد تلطخـت أمـام هـذا االستسلام المهيـن بعدكل الشـعارات التـي كانـت ترفعهـا قياداتـه.
فـي المقابـل ،أصبـح تعديـل سـلوك إيـران هد ًفـا أساسـ ًّيا إلدارة ترامـب،
وقد أخذت اسـتراتيجية تحقيق هذا الهدف توج ًها تصعيد ًّيا غير مسـبوق
وصـل إلـى مرحلـة خنـق إيـران اقتصاد ًّيـا ،مـع تحريـك قـوات عسـكرية
لردعهـا ،وهـذا التصعيـد يوجـد مـن بيـن إدارة ترامـب مـن ال يمانـع فـي
وصولـه إلـى حـد الحـرب مـن أجـل تغييـر النظـام ،حتـى وإن صرحـت بعض
أطـراف اإلدارة بغيـر ذلـك .كمـا أن الحـرب قـد تندلـع علـى أثـر خطـأ فـي
ظـل االحتـكاك العسـكري المباشـر فـي مياه الخليج بين القـوات األمريكية
وقـوات الحـرس الثـوري.
لكـن رغـم أن طبـول الحـرب تـدق بقـوة فـي طهـران وواشـنطن ،فـإن
مـا يقلـل مـن شـأن هـذا السـيناريو أن الطرفيـن ليسـت لديهمـا رغبـة فـي
الوصـول إليـه ،فالرئيـس ترامـب فـي الوقـت الذي تكثف القـوات األمريكية
مـن حضورهـا العسـكري وتحكـم ضغوطهـا يعـرض التفـاوض مجـد ًدا علـى
القيـادات اإليرانيـة ،ورغـم التحريـك المكثـف للقـوات األمريكيـة ال توجـد
إشارة مباشرة تفيد اللجوء إلى الخيار العسكري في الخطابات الرسمية،
نوعـا مـن
ومـن جانبهـم يعـد اإليرانيـون التحـركات العسـكرية األمريكيـة ً
الحـرب النفسـية ،وأنهـم مـن خلال سياسـة االنتظـار يمكنهـم امتصـاص
هذا التصعيد .كما أن هناك مخاوف دولية واسـعة من أن تؤدي المواجهة
العسـكرية إلـى عواقـب وخيمـة علـى االسـتقرار واألمـن ليـس فـي المنطقة
وحسـب ولكـن علـى المسـتوى العالمـي كذلـك .ولعـل سـوق النفـط فـي
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حـال وجـود مواجهـة عسـكرية قـد يرتبـك بدرجـات غيـر مسـبوقة ،وتأخـذ
الواليـات المتحـدة تلـك التهديـدات فـي الحسـبان ،وربمـا يكـون الحضـور
ً
غرضـا محـد ًدا في دعم اسـتراتيجية الضغوط
العسـكري بجانـب أنـه يلبـي
القصـوى ،فإنـه سـيكون بهـدف ضمـان تدفقـات النفط مـن منطقة الخليج،
وأن يكـون هـذا الحضـور للـردع وحسـب وليـس للتـورط في عمل عسـكري،
فالتلويح باسـتخدام القوة العسـكرية كان وما زال من أدوات القوة الناعمة
التـي تسـتدعيها الواليـات المتحـدة للتأثيـر علـى مسـار األزمـات ،وضمـان
الحصول على مكاسـب دون الشـروع في عمل عسـكري بالفعل ،كما حدث
عندما لوحت باسـتخدام القوة ض ّد النظام السـوري وأجبرته على التخلي
عـن أسـلحته الكيماويـة.
ً
وصول إلى صفقة جديدة
 -2احتماالت التفاوض
المؤجـل ،وسـتلجأ إيـران إلـى
يعـد توقيـع صفقـة نوويـة جديـدة الخيـار
َّ
هـذا الخيـار بعـد اسـتنفاد رصيدهـا مـن االنتظـار وقدرتهـا علـى تحمـل
تكلفـة المواجهـة ماد ًّيـا وشـعب ًّيا ،باإلضافـة إلـى فشـل الرهـان علـى الوقـت
فـي إحـداث تغييـر جوهـري فـي سياسـة الواليـات المتحـدة ،وكذلـك فـي
حـال بطلـت حيلهـا بتعليـق جزئـي لبنـود االتفـاق النـووي ولـم تجـد الدعـم
الدولـي الكافـي مـن جانـب بقيـة الـدول الموقعـة عليـه.
يعـزز هـذا الخيـار كذلـك اتجـاه إدارة ترامـب إلـى تفعيـل قيـود جديـدة
مرشـحة للتزايـد -علـى البرنامـج النـووي اإليرانـي ،بعدمـا أحكمـتعقوباتهـا النفطيـة والماليـة ،فترامـب أصـدر أمـ ًرا تنفيذ ًّيـا جديـ ًدا فـي
الثامـن مـن مايـو بفـرض عقوبـات علـى صـادرات المعـادن اإليرانيـة ،كمـا
تـدرس اإلدارة األمريكيـة فـرض عقوبـات علـى صـادرات البتروكيماويـات،
اتجاهـا إلـى تجفيـف واسـع النطـاق لمصـادر العملـة الصعبـة
فيمـا يبـدو
ً
والدخـل األجنبـي.
إن ملف إيران أصبح بالنسبة إلى اإلدارة األمريكية اختبا ًرا كبي ًرا لنجاح
أو فشـل ترامب وإدارته على المسـتوى الدولي ،ال سـيما بعد اإلخفاق في
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ملفـات كوريـا الشـمالية وفنزويلا ،كمـا أن ترامـب يواجـه انتقـادات داخليـة
سلاحا
بأنـه يُفقِ ـد العقوبـات األمريكيـة تأثيرهـا ،وهـي التـي كانـت دو ًمـا
ً
أمريك ًّيـا قو ًّيـا علـى السـاحة الدوليـة .وفـي الوقت الـذي ال يميل فيه ترامب
إلـى العمـل العسـكري ،ال شـك أنـه سـيدعم كافـة اإلجـراءات والضغـوط
علـى إيـران التـي تجبرهـا علـى التفاوض.
كمـا يعـزز هـذا الخيـار تواضـع النتائـج المتوقعـة من الخيـارات اإليرانية
األخـرى فـي ظـل صرامـة موقـف إدارة ترامـب ،والرغبـة فـي تسـوية الملف
اإليرانـي قبيـل االسـتحقاقات االنتخابيـة األمريكيـة في  ،2020إضاف ًة إلى
الضغـوط اإلقليميـة علـى الواليـات المتحـدة لوضـع حـد لتمـادي إيـران في
سـلوكها العدوانـي فـي المنطقـة ،ومؤخـ ًرا التحـركات العسـكرية األمريكيـة
فـي المنطقـة لـردع إيـران ،وتحسـ ًبا ألي رد فعـل غيـر مسـؤول مـن جانـب
النظـام اإليراني.
بجانـب ذلـك ال يبـدي أي مـن األطـراف المتبقيـة فـي االتفـاق النـووي
بـوادر لتحـدي القيـود األمريكيـة ،إذ لـن تضحـي بمصالحهـا الواسـعة مـع
الواليـات المتحـدة مـن أجـل إيـران ،وقـد كشـف الموقـف األوروبـي عـن
حالـة عجـز حقيقـي عـن إنقـاذ الصفقـة النوويـة ،بـل إنـه اسـتغل الضغـوط
األمريكيـة لمسـاومة النظـام اإليرانـي بالحفـاظ علـى االتفـاق النـووي فـي
مقابل انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية وتبني شـروطها،
ومطالبات بمراجعات لتدخالتها اإلقليمية وبرنامج صواريخها الباليستية
تتعـد مواقـف روسـيا اإلدانـة.
وملـف حقـوق اإلنسـان ،فـي الوقـت نفسـه لـم
َّ
أن األوضـاع االقتصاديـة فـي الداخـل اإليرانـي تتجـه نحـو األسـوأ
كمـا ّ
مـع إلغـاء اإلعفـاءات النفطيـة على صادرات ال ِّنفـط اإليراني ،وظهور بوادر
أزمـة اقتصاديـة متعـددة الجوانـب قـد تؤثـر علـى شـرعية النظـام ،وربمـا
تؤثـر علـى بقائـه.
ً
فـإن صفقة نووية جديدة أكثر شـمول هي الخيار
َوف ًقـا لهـذه المعطيـات َّ
المرجـح ،لكـن بعدمـا يكـون النظـام قـد وصـل إلـى حافـة الهاويـة ،وبـدا
أمامـه أن بديـل التفـاوض هـو االنهيـار تحـت وطـأة العزلـة والضغـوط غيـر
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المسـبوقة ،وربمـا مواجهـة حملـة عسـكرية مـن جانـب الواليـات المتحـدة،
مطروحـا بقـوة فـي أي مرحلة من مراحـل تعليق النظام
وهـذا الخيـار يظـل
ً
اإليرانـي التزاماتـه النوويـة؛ ألن فـي األغلـب اإلجـراءات التصعيديـة التـي
قـد يلجـأ إليهـا النظـام اإليرانـي سـتضاعف مـن مأزقـه.

32

RASANAH
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR IRANIAN STUDIES
W W W . R A S A N A H - I I I S . O R G

