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ِ
مع إيران
ديسمبر ٢٠٢٠

بشــأن عالقــة الواليــات املتحــدة بإيــران مــع
تمــي التطــورات اخلاصــة
ِ
ً
التغيــرات الــي طــرأت بعــد انتخــاب جــو بايــدن رئيســا للواليــات املتحــدة،
ِ
ـرة متســارعة .كان آخ ــر التعليقــات تلــك الــي جــاءت علــى لســان املرشــد
بوتـ ٍ
اإليــراين علــي خامنــي يف  16ديســمرب 2020م ،والــي قــال فيهــا« :بالطبــع،
َّ
أنــا ال أقــول إنــه ال جيــدر بن ـ�ا العمــل مــن أجــل رفــع العقوبــات ،ويف ح ــال كان يف
ِّ
لســاعة واحــدة».
إمكاننــ�ا ذلــك ،ال جيــب أن نؤخــره ولــو
ٍ
ً
ً
َّ
متحفظــة فيمــا ُّ
خيــص مســألة
يبــ�دو مــن موقــف خامنــي أن هنــاك مرونــة

املفاوضــات ،ويتن�اســب هــذا مــع مبــدأه حــول مــا أســماه يف عــدة مــرات
قــدر مــن التفاهــم دون نســيان أو
«املرونــة البطوليــة» ،وهــي تعــي
إظهــار ٍ
ِّ
إنهــاء اخلصومــة .هــذا االســتعداد املتحفــظ للتفــاوض فتــح معــه خامنــي
الطريــق أمــام الســلطة للتجــاوب مــع األفــكار املطروحــة علــى الســاحة ًّ
حاليــا
ً
ً
شــروطا أو قيــودا.
ودون أن يضــع
يف املقابــل ،صـ َّـرح املبعــوث األمريكــي اخلــاص إليــران وفزنويــا إليــوت أبرامز يف
َّ
 14ديســمرب 2020م بأنــه ومســؤولون آخــرون يف إدارة الرئيــس املنتهيــة واليتـ�ه
ـأن إيــران واالتفــاق
ـات مــع
دونالــد ترامــب ،قــد بــدأوا محادثـ ٍ
فريــق بايــدن بشـ ِ
َّ
َّ
النــووي ،وذلــك يف محاولـ ٍـة إلقنــاع إدارتــه بــأن األوضــاع قــد تغــرت ،وأن مــا كان
مناسـ ًـبا يف االتفــاق النــووي مــع إيــران يف عــام 2015م ال يعمــل يف الوضــع احلــايل.
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وأضــاف أبرامــز َّأن اإلجــراءات ُ
المتخــذة ضــد إيــران خــال رئاســة دونالــد
ً
ترامــب ليســت قابلــة للرتاجــع بالكامــل ،كتلــك املفروضــة يف مجــال انتهــاك
حقــوق اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب.
وقبــل ذلــك ،أبــدت الــدول األوروبيــ�ة الثــاث بريطانيــ�ا وفرنســا وألمانيــ�ا
َّ
ٍّ
إضافــات تتعلــق بربنامــج الصواريــخ
نــووي مــع
اتفــاق
رغبتهــا يف وجــود
ٍ
ٍ
الباليســتي�ة ودور إيــران اإلقليــي ،وبالزتامــن مــع ذلــك أعــرب مجلــس التعــاون
لــدول اخلليــج العربيـ�ة َّأن أي اتفــاق نـ ٍّ
ـووي جيــب أن يأخــذ مصالــح دول املنطقة
ٍ
بعــن االعتبــ�ار.
َّ َّ
ال شــك أن جنــاح بايــدن قــد أســهم يف هــذا الزخــم املتعلــق بملــف إيــران ،إذ
اندفعــت األطــراف املعنيــ�ة بنــ ً�اء علــى مواقفــه ومواقــف أعضــاء إدارتــه

االنتقاليــة لوضــع تصوراتهــا ومطالبهــا ،يف ذات الوقــت الــذي حيــاول الطرفــان
مناســب للدخــول يف املرحلــة اجلديــدة
تصــور
األساســيان يف األزمــة بلــورة
ٍ
ٍ
طــرف ألوراقــه لتحقيــق أقــى
مــن املفاوضــات املتوقعــة ،مــع تعزيــز كل
ٍ
مكاســب ممكنــة .وعلــى ضــوء هــذه املواقــف وتصــورات األطــراف والتب�اينـ�ات
الواضحــةُ ،يثـ�ار التســاؤل حــول أي اخليــارات يمكــن أن تتجــه إليــه إدارة بايــدن
يف التعامــل مــع ملــف إيــران ،ومــا هــي الفــرص والتحديــات الــي تواجــه كل
خيــار ،وأي اخليــارات الــي يمكــن التنبــؤ بهــا ســيكون أكــر واقعيــة؟.
حيــاول هــذا التقريــر االستشــرايف وضــع أهــم اخليــارات املتاحــة أمــام إدارة
ُّ
ـدد مــن املتغــرات
بايــدن فيمــا خيــص العالقــة مــع إيــران ،وذلــك علــى ضــوء عـ ٍ
الثانويــة املرتبطــة بهــذا امللــف ،وذلــك علــى النحــو اآليت:

ً
أول :مواقف األطراف املتصلة بملف إيران
 .1موقف بايدن

وعــد بايــدن باتبــ�اع ســبل أكــر ً
ذكاء جتــاه التعامــل مــع طهــران ،كمــا وعــد
ٍ
ـاح نــووي ،وإعــادة االعتبـ�ار للدبلوماســية
بااللــزام بمنــع إيــران مــن امتــاك سـ ٍ
وتعديــل االتفــاق النــووي بمشــاركة احللفــاء علــى أن يشــمل التفــاوض العديــد
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مــن القضايــا مثــل امللــف الصــارويخ والقضايــا املتعلقــة حبقــوق اإلنســان.
ً
ِّ
فضــا عــن وقــف أنشــطة إيــران الــي تزعــزع االســتقرار وتهــدد حلفــاء الواليات
املتحــدة ،مــع التعهــد بالدفـ ِـاع عــن مصالــح بــاده يف حالــة تصعيــد إيــران.
ويضــع بايــدن شـ ً
ـروطا للعــودة إىل االتفــاق النــووي أهمهــا :تراجــع إيــران علــى

األقــل عــن اخلطــوات الــي اختذتهــا بشــأن رفــع معــدالت ختصيــب اليورانيــوم،
ِّ
واحلــد مــن مــدى صواريخهــا ،وعــدم التواجــد يف املنطقــة ،ويقــول «إذا تــم
قبــول هــذه الشــروط ،فســرفع العقوبــات» .ومــع ذلــك ،تشــر مواقــف
َّ
مستشــاري بايــدن مثــل أنطــوين بلينكــن وجــاك ســاليفان إىل أن سياســات
ً
بايــدن لــن تكــون بعيــدة عــن سياســة ترامــب بــل ستســتفيد منهــا.
 .2موقف إيران
َّ
ِّ
دة للســلطة ،فإنه ال
نظـ ًـرا لطبيعــة النظــام اإليــراين الــي ختلــق مسـ
ـتويات متعــد ٍ
ٍ
ـف واحـ ٍـد مــن املفاوضــات لكــن ربمــا يمكــن احلديــث
يمكــن احلديــث عــن موقـ ٍ
عــن مواقــف مختلفــة ومتأرجحــة يف الوقــت نفســه ،ال ســيما إذا أخذنــا يف
َّ
كقضيــة انتخابيــ ٍ�ة بــن األطــراف
االعتبــ�ار أن مســألة التفــاوض تدخــل
ٍ
ٌّ
املتن�افســة ،الــي يأمــل كل منهــا يف أن يســتفيد مــن هــذا امللــف لتحقيــق
مكاســب مهمــة يف االنتخابــات الرئاســية املقــررة يف يونيــو 2021م.

هنــاك موقــف الرئيــس روحــاين الــذي طالمــا كيلــت لــه االتهامــات وتــم
الهجــوم علــى شــخصه بعــد انســحاب ترامــب مــن االتفــاق النــووي ،والتأثــر
ـورة كبــرة .وباإلضافــة إىل حتميلــه مســؤولية تدهــور
علــى شــعبي�ة تي ـ�اره بصـ ٍ
ســريع قبــل أن تنتهــي واليتــ�ه،
اتفــاق
األوضــاع االقتصاديــة ،فهــو يأمــل يف
ٍ
ٍ
ً
فضــا عــن دعــم
ليعالــج مــن خاللــه األزمــة الراهنــة الــي تمــر بهــا إدارتــهً ،
حظــوظ تيــ�اره يف االنتخابــات املقبلــة ،لهــذا اتهــم روحــاين أطرافــا يف الداخــل
ـرة أطــول ،رغــم
بالســعي إىل تأخــر إنهــاء العقوبــات وإبقــاء الوضــع احلــايل لفـ ٍ
الصعوبــات الــي تعــاين منهــا البــاد.
ٍّ
دبلومــايس يرفــع
منطلــق
أمــا وزيــر اخلارجيــة محمــد جــواد ظريــف ،فمــن
ٍ
ـية للمفاوضــات أهمهــا ،رفــع العقوبــات
ـروط أساسـ ٍ
ســقف مطالبــه بوضــع شـ ٍ
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ـات أمريكيـ ٍـة إليــران،
ـار جماعــي ،مــع دفــع تعويضـ ٍ
وأن تكــون املفاوضــات يف إطـ ٍ
وكذلــك رفــض املفاوضــات بشــأن منظومــة إيــران الصاروخيــة ،وهــو مــا أثــار
ُ
واعتــر ً
طرحــا غــر واقعــي.
ـادات يف الداخــل اإليــراين
انتقـ ٍ
بــن موقــف روحــاين املــرن وموقــف ظريــف املتشــدد؛ َّ
عــرت التصرحيــات
األخــرة للمرشــد عــن طبيعــة دوره املهيمــن ِّ
والقيــم علــى النظــام .وعكســت
ً
موقفــا وسـ ًـطا يــوازن فيــه بــن ضــرورة احلفــاظ علــى النظــام وبــن احلفــاظ
َ َّ َّ
ــم فإنــه يســتخدم
علــى الثوابــت األيديولوجيــة الــي يتحــرك منهــا .ومــن ث
العبــارات التضليليــة مــن قبيــ�ل «املرونــة البطوليــة» ،مــع رفــع شــعار
ٌ
ٌ
«الكرامــة الوطنيــ�ة» ،وهــي مســألة مفهومــة يف ظــل النظــام اإليــراين منــذ
تفاوضيــة ُمحتملــة قــد ُيعطــي ضوءهــا
لعمليــة
تبريــرات
الثــورة ،إذ يضــع
ٍ
ٍ
ٍ
األخضــر لروحــاين أو للرئيــس الــذي يليــه.
 .3موقف األطراف األوروبي�ة
ـف حــول ملــف إيــران ،إذ اعتــرت
ـاش مكثـ ٍ
بــدأت الرتويــكا األوروبي ـ�ة فتــح نقـ ٍ
َّ
فرنســا وبريطانيـ�ا وألمانيـ�ا ،يف  07ديســمرب 2020م أن خطــة التصعيــد النــووي
ٌ
ٌ
الــي تبن�اهــا الربلمــان اإليــراين مقلقــة للغايــة .وقــد ســبق هــذا اإلعــان تصريــح
ٌ
دالالت مهمـ ٍـة ،إذ أشــار وزيــر اخلارجيــة األلمــاين هايكــو مــاس،
الفــت حيمــل
ٍ
مقابلــة مــع مجلــة «ديــر شــبيغل» األســبوعية يف  05ديســمرب 2020م
يف
ٍ
َّ
ٍّ
ـف ألمــاين مشــرك مــع كل مــن بريطاني ـ�ا وفرنســا مــن ملــف
إىل أن ثمــة موقـ ٍ
َّ
إيــران مفــاده «أن العــودة إىل االتفــاق النــووي احلــايل ،مــع إيــران لــن يكفــي»،
ـووي مــع إضافــات» ،معتـ ً
و«ينبغــي أن يكــون ثمــة نــوع مــن اتفــاق نـ ٍّ
ـرا ذلــك
ٍ
ٍ
ً
مصلحــة أوروبي ـ�ة.
َّ
وأشــار مــاس إىل أن هــذه اإلضافــات تشــمل برنامــج الصواريــخ الباليســتي�ة،
َّ
ودور إيــران اإلقليــي .يكتســب هــذا التصريــح أهميتــ�ه؛ ألنــه وثيــق الصلــة
باملقاربــة املحتملــة للتعاطــي الــدويل واإلقليــي مــع ملــف إيــران.
ً
علــى هــذا األســاس ،أعــادت األطــراف األوروبيــ�ة تشــكيل موقفهــا آخــذة يف
ً
االعتبــ�ار جملــة مــن التطــورات املهمــة منــذ توقيــع االتفــاق النــووي ،وهــي
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جديــد لديــه الرغبــة يف ترميــم العالقــة
رئيــس
نهايــة حقبــة ترامــب وقــدوم
ٍ
ٍ
ـتعادة التأثــر الغــريب علــى املســتوى
مــع األوروبيــن ،وتنســيق العالقــات السـ
ِ
ً
ممثلــة يف األوضــاع الصعبــة الــي
فرصــة
الــدويل .هــذا فضــا عــن وجــود
ٍ
ٍ
تعيشــها إيــران بعــد العقوبــات األمريكيــة الــي فرضهــا الرئيــس ترامــب،
ـأن االلــزام بالعقوبــات علــى
واالمتث ـ�ال الــذي تمكنــت إدارتــه مــن فرضــه بشـ ِ
إيــران ال ســيما العقوبــات النفطيــة والماليــة ،والــي أدت إىل انهيــار الوضــع
االقتصــادي وتراجــع شــعبي�ة النظــام .ونظــرت األطــراف األوروبيــ�ة كذلــك
إىل حقيقــة وجــود خلـ ٍـل يف االتفــاق النــووي نفســه بمــا جيعــل الربنامــج النــووي
إليــران مــع الوقــت مصــدر تهديـ ٍـد وخلـ ٍـل يف منظومــة العمــل الــدويل املرتبطــة
ً
ِّ
باحلــد مــن انتشــار األســلحة النوويــة ،فضــا عــن فشــل الرهــان علــى حتقيــق
ـاح مــع إيــران بمــا قــد يغـ ّـر مــن ســلوكها وطبيعــة عدائهــا األيديولــويج مــع
انفتـ ٍ
الغــرب.
 .4موقف دول اخلليج
ـات مــع إيــران بشــأن برنامجهــا
ترغــب دول اخلليــج يف أن تتضمــن أي مفاوضـ ٍ
وناجــزة حــول ســلوكها اإلقليــي وتهديداتهــا
جديــة
مفاوضــات
النــووي،
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ودورهــا الداعــم للفــوىض واإلرهــاب يف املنطقــة ،فضــا عــن أهميــة التعاطــي
الــدويل مــع ملــف الصواريــخ الباليســتي�ة ،وهنــا تشــارك دول اخلليــج األطراف
األوروبيـ�ة نفســها .ويعمــل الطرفــان علــى إقنــاع الواليــات املتحدة بعدم حســم
مســألة امللــف النــووي دون األخــذ باالعتبــ�ار هاتــن القضيتــن املركزيتــن،
وعــدم تكــرار اخلطــأ الســابق بت�أجيــل املفاوضــات بشــأن هذيــن امللفــن.
 .5موقف روسيا والصني

تدعــم روســيا والصــن مســار التفاهــم مــن خــال اللجنــة ُ
المشــركة لالتفــاق
ـات أحاديـ ِـة اجلانــب بــن الواليــات املتحــدة
النــووي ،وال ترغــب يف أي مفاوضـ ٍ
َّ
وإيــران ،وهمــا أقــرب ملواقــف إيــران فيمــا يتعلــق بالفصــل بــن االتفــاق النــووي
ٌ ٌ
دور بــارز فيمــا يتعلــق بدعــم إيــران
والقضايــا اخلالفيــة األخــرى ،وقــد كان لهمــا
َّ
ًّ
ًّ
اقتصاديــا يف ظــل حملــة الضغــوط القصــوى الــي شــنها
دبلوماســيا وربمــا
ترامــب ضــد طهــران.
6

بايدن وخياراتُ التعاملِ مع إيران

ًّ
ثاني�ا :السين�اريوهات املحتملة أمام بايدن
مــع اســتبعاد ســين�اريو «العــودة مقابــل العــودة» ،أي عــودة الواليــات املتحــدة
ـاق وعــودة إيــران إىل الزتاماتهــا ،يبقــى هنــاك ســين�اريوهان مــن املحتمــل
لالتفـ ِ
أن تتجــه إدارة بايــدن إىل أحدهمــا ،وهمــا:
ُّ
وشــامل مــن خــال البنــ�اء علــى إرث
جديــد
اتفــاق
الســعي للوصــول إىل
.1
ٍ
ٍ
ٍ
ترامــب
َّ
َّ
يعــي هــذا اخليــار أن إدارة بايــدن ســرى أن معاجلــة التهديــدات واملخاطــر
َّ
مزيــد مــن الضغــوط
الــي تمثلهــا إيــران ،لــن تكــون إل مــن خــال فــرض
ٍ
والعقوبــات ،ومزيـ ٍـد مــن البنـ�اء علــى املســار الــذي تركــه ترامــب ،للوصــول إىل
ُّ
ـاملة حتــد مــن كافــة املخاطــر الــي تمثلهــا إيــران ،أي احلفــاظ
صيغــة تفاهـ ٍـم شـ ٍ
ـاق جديــد.
علــى مســار ترامــب والســعي لتوقيــع اتفـ ٍ
َّ
يرج ُ
ِّ
ــح هــذا اخليــار فشــل التقديــر الســابق للديمقراطيــن بــأن االنفتــاح
ِّ
علــى إيــران ســوف ُيســهم يف ضبــط ســلوكها واحلــد مــن تهديداتهــا ،بــل علــى
َّ
َّ
العكــس ثبــت أنهــا قــد اســتغلت االتفــاق النــووي ،وعظمــت مــن نفوذهــا
حتديات رئيســة .كذلك
اإلقليــي وفرضــت علــى الوجــود األمريكــي يف املنطقــة
ٍ
َّ
فــإن إســراتيجية الضغــوط الــي اتبعتهــا إدارة ترامــب تركــت النظــام اإليــراين
يف وضــع ال ُيســد عليــهَّ ،
وضعفــت معهــا خياراتــه وقدرتــه علــى املنــاورة ،بمــا
ٍ
ً
ـاق جديـ ٍـد مســألة ممكــن حدوثهــا ،فمستشــاري بايــدن
ـ
التف
ـول
ـ
الوص
جيعــل
ٍ ً
َّ
يــرون أن ترامــب تــرك إرثــا يمكــن االســتفادة منــه ،ال ســيما مــع إمكانيــ�ة
انضمــام الــدول األوروبيـ�ة إىل حملــة الضغــط األمريكيــة اجلديــدة بعــد رحيــل
ترامــب .ويف حــال هــدأت التوتــرات بــن الواليــات املتحــدة وروســيا والصــن
ّ
مزيــد
حتــت إدارة بايــدن ،ســتتعزز قــدرة الواليــات املتحــدة علــى ممارســة
ٍ
ً
َّ
مــن الضغــط علــى إيــران ،هــذا فضــا عــن أن هــذا املســار ســتدعمه القــوى
احلليفــة للواليــات املتحــدة يف املنطقــة .كذلــك قــد يدفــع بهــذا اخليــار عــدم
مرونــة اجلانــب اإليــراين يف التعاطــي مــع مبــادرات إدارة بايــدن ،واإلصــرار علــى
ً
ً
ً
عــدم مناقشــة مســألة الربنامــج الصــارويخ بوصفهــا مســألة ســيادية .فضــا
ِّ
عــن عــدم االســتعداد للرتاجــع عــن الــدور اإلقليــي املهــدد لألمــن واالســتقرار
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واالســتمرار يف إســراتيجية املواجهــة والتحايــل علــى العقوبــات وكســب
الوقــت.
ً
وتعقيــدات
حتديــات
جديــد مســألة تواجــه
اتفــاق
ويبقــى الســعي لتحقيــق
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
َّ
ضغــط قصــوى يف ظــل إدارة
بالنظــر إىل أن إيــران بالفعــل واجهــت حملــة
ٍ
ٌ
ترامــب ،ومــع ذلــك لــم تقبــل بتوقيــع اتفــاق جديــد ،وهــو ٌ
أمــر محتمــل لــو
ٍ
ٍ
َّ
ســارت إدارة بايــدن علــى نفــس النهــج .ليــس هــذا وحســب بــل إن إصــرار إيــران
علــى املواجهــة ســيؤدى إىل تعقيــد املوقــف بشــأن امللــف النــووي ،الــذي باتــت
َّ
ـط لتضييــق اخليــارات أمــام إدارة بايــدن .وبمــا أن
تســتغله إيــران كورقــة ضغـ ٍ
َّ
ُّ
التقديــر األمريكــي بــأن الوقــت فيمــا خيــص الربنامــج النــووي يف صالــح إيــران،
ِّ
ويف ظــل عــدم احتمــال اللجــوء الســتخدام القــوة من جانــب إدارة بايــدن لفرض
ً
ً
َّ
ـاق جديـ ٍـد قــد تكــون مســألة
إرادتهـ ًـا كاملــة علــى إيــران؛ فــإن الســعي لتوقيــع اتفـ ٍ
معقــدة وصعبــة.
ً َّ
مــن ضمــن التحديــات أيضــا أن إيــران لديهــا تصورهــا ملســار التســوية ،فعلــى
َّ
الرغــم مــن أن هنــاك تيـ ٌ�ار داخــل إيــران يمثلــه الرئيــس روحــاين ووزيــر خارجيتـ�ه
ً
ظريــف بإمكاني ـ�ة التفاهــم والتجــاوب ،وفقــا ملبــدأ حتقيــق مكاســب متب�ادلــة
ِّ
ـات علــى االتفــاق النــووي ،لكــن التيـ�ار املتشــدد
بمعــى إمكانيـ�ة إدخــال تعديـ ٍ
بقيــادة املرشــد واحلــرس الثــوري والذيــن بي�دهــم دفــة األمــور لديهــم حتفظــات
َّ
لالتفاق
ـروطة لالتفــاق النــووي .ويــرون أن العــودة
ـودة أمريكيـ ٍـة مشـ
ٍ
علــى أي عـ ٍ
ِ
ً
ٌ
ـات ،وهــذا يف الواقــع أمــر جيعــل
جيــب أن تكـ
ـروط أو تعديـ ٍ
ـون تلقائيـ ً�ة ودون شـ ٍ
ً
ً
هنــاك فجــوة حقيقيــة بــن اجلانبــن األمريكــي واإليــراين ،فضــا عــن مــا قــد
حتــد ٍّ
دويل يف هــذا الســياق ،إذ لــدى بعــض
تواجهــه الواليــات املتحــدة مــن ٍ
ِّ
القــوى الدوليــة كالصــن وروســيا رغبــة يف احلــد مــن نهــج األحاديــة األمريكيــة
يف هــذا امللــف ،والــذي قــد ينســحب علــى قضايــا دوليــة أخــرى ال ســيما يف ظــل
توجهــات بايــدن الســتعادة مكانــة الواليــات املتحــدة علــى املســتوى الــدويل.
َّ
صفقــة
مزيــد مــن الضغــط علــى إيــران للحصــول علــى
كذلــك فــإن فــرض
ٍ
ٍ
ُّ
شــاملة قــد يدفعهــا حنــو التشــدد والعــودة لسياســة املواجهــة والتصعيــد
ٍ
ً
كافــة املســتويات ،وربمــا خــرة مــا يزيــد عــن أربعــن عامــا
املحســوب علــى
ِ
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َّ
َّ
ٌ
أظهــرت أن النظــام لديــه اســتعداد لتحمــل أقــى الضغــوط .وأن سياســة
الضغــط لــم ُترتجــم إىل نتــ َ
�اجئ ملموســة مــع هــذا النظــام بــل علــى العكــس
ٍّ
ٌ
تزايــدت أنشــطته العدائيـ�ة .وأخـ ً
تفكري يف الوصــول إىل حل
ـرا إذا مــا كان هنــاك
ً
ـامل ،فــا بــد مــن عــدم اســتبعاد قضيــة تغيــر النظــام بــدل عــن الضغــط،
شـ ٍ
ًّ
ًّ
ٍّ
ٌ
وهــو أمــر ليــس يف حســبان أي مــن القــوى الــي تواجــه طهــران دوليــا أو إقليميــا.
ِّ
دبلوماسية متعددة املسارات واألطراف
بعملية
 .2الدفع
ٍ
ٍ
�ازالت
ويعــي ذلــك الوصــول إىل
ٍ
نقطــة وســطى يقــدم فيهــا اجلانبــ�ان تنــ ٍ
َّ
ِّ
ً
ُمتب�ادلــة مــن أجــل تســوية اخلالفــات ،خصوصــا أن مبــادرة بايــدن ســركز
ـية علــى معاجلـ ٍـة عاجلـ ٍـة لقضيــة االتفــاق النــووي ،باعتب�ارهــا
ـورة
أساسـ ٍ
بصـ ًٍ
ً
مســألة ملحــة يف ظــل تزايــد جتــاوزات إيــران النوويــة ،مــع عــدم جتاهــل ملفــي
الصواريــخ الباليســتي�ة والســلوك اإلقليــي .ربمــا ُّ
يتــم ذلــك مــن خــال
ٍّ
تفــاويض شــامل ،يتــم فيــه التفــاوض حــول االتفــاق
مســار
االتفــاق علــى
ٍ
ُّ
ٍّ
ـاق فــي خيــص معاجلــة القضيــة النوويــة بــن إيــران والواليــات
النــووي كاتفـ ٍ
ً
ـب مــع التفــاوض حــول برنامــج الصواريــخ الباليســتي�ة
املتحــدة ،جنب ـ�ا إىل جنـ ٍ
والســلوك اإلقليــي إليــران ،مــع دخــول أطــراف جديــدة إقليميــة ودوليــة إىل
جديــد مــع إيــران يفــرض
اتفــاق
هــذه املســارات .وربمــا يتوصــل بايــدن إىل
ٍ
ٍ
ً
ُّ
ًّ
مزيــدا مــن القيــود النوويــة ،مقابــل التخلــي جزئي ـ�ا عــن املطالــب الــي ختــص
الربنامــج الصــارويخ والســلوك اإلقليــي .علــى أي حــال ،هــذا اخليــار تلعــب
دورا ًّ
فيــه الدبلوماســية ً
عملية
مهمــا وحيتــاج إىل بنـ�اء الثقــة وإدراك أهميــة فتــح
ٍ
تفاوضيــة متعــددة األطــراف واملســارات.
ٍ
َّ
ِّ
يرجــح هــذا اخليــار أن الطرفــن باتــا يــدركان صعوبــة العــودة إىل وضــع مــا قبــل
ٌ
َّ
 05مايــو 2018م ،كذلــك يــدركان أن حتقيــق مكاســب كاملــة مســألة بعيــدة
ً
َّ
ِّ
املنــال .فضــا عــن أن هــذه الصيغــة متعــددة املســارات واألطراف ســوف تلقى
ً
ًّ
ورىض ًّ
ً
وإقليميــا باعتب�ارهــا تعالــج كافــة التهديــدات الــي تمثلهــا
دوليــا
قبــول
َّ
إيــران ،علــى أنهــا صيغــة بهــا قــدر مــن املرونــة واملنــاورة بمــا قــد حيفــز األطــراف
ً
َّ
علــى االخنــراط والتعاطــي معهــا بإجيابيـ�ة .هــذا فضــا عــن أن حملــة الضغــوط
َّ
ـط مهمـ ٍـة علــى إيــران
القصــوى الــي انتهجتهــا إدارة ترامــب مثلــت ورقــة ضغـ ٍ
9
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بيـ�د بايــدن ،فأنطــوين بلينكــن وزيــر اخلارجيــة يف اإلدارة االنتقاليــة لبايدن يقول
َّ
ً
َّإن ترامــب عمــل جيـ ًـدا ،وتــرك لنــا اسـ ً
ـتثمارا جيــدا .كمــا أن األوضــاع يف إيــران
تت�دهــور بشــدة وربمــا ال يتحمــل النظــام ويصمــد أمــام الضغــوط األمريكيــة
َّ
حباجــة للتجــاوب مــع التعاطــي األمريكــي والدخــول يف
لفــرة أطــول ،وأنــه
ٍ
ٍ
ًّ
ـرج ألزمتــه واخلــروج بمظهــر املنتصــر داخليــا
ـات جديـ ٍ
مفاوضـ ٍ
ـدة لبلــورة مخـ ٍ
ًّ
وخارجيــا حــى لــو تــم تقديــم بعــض التنـ�ازالت ،حيــث تبقــى أولويــة احلفــاظ
ٌ
تأثــر أكــر علــى مواقــف
علــى النظــام هــي األهــم .كذلــك ســيكون لبايــدن
ـوط دوليـ ٍـة أكــر
شــركاء االتفــاق النــووي مــن تأثــر ترامــب ،ويمكنــه بلــورة ضغـ ٍ
علــى إيــران ال ســيما األطــراف األوروبيـ�ة الــي توافــق الواليــات املتحــدة وجهــة
نظرهــا حــول قضيــي الصواريــخ الباليســتي�ة اإليرانيــ�ة والســلوك اإلقليــي
ممــا جيعــل إيــران يف مواجهــة جبهـ ٍـة موحــدة.
َّ َّ
وال شــك أن التغيــرات الــي تشــهدها املنطقــة ال ســيما مــا يتعلــق بـــ «اتفــاق
إبراهــام» والتغيــرات ُ
السياســات اإلقليميــة ربمــا تدفــع إيــران
المتوقعــة يف
ِ
ً
ـوط واضحـ ٍـة للتن�افــس بــدل عــن االســتمرار يف الصــراع
حنــو تفضيــل رســم
خطـ ٍ
ِّ
والعــداء الــذي قــد يكلــف النظــام ويهــدده.
َّ
ـات أهمهــا أن إيــران ترفــض مناقشــة
لكــن يف الواقــع يواجــه هــذا اخليــار حتديـ ٍ
ٌ
َّ
ٌّ
قضيــة الصواريــخ الباليســتي�ة باعتب�ارهــا شــأن داخلــي ،كمــا أنهــا تريــد أن
ٍّ
إقليــي ومــن دون تدخــل
إطــار
يكــون التفــاوض حــول دورهــا يف املنطقــة يف
ٍ
الــدول الكــرى .ويرفــض املعســكر الراديــكايل املحافــظ العــودة إىل املفاوضــات،
َّ
َّ
حبجــة أنــه ال يمكــن الوثــوق بالواليــات املتحــدة وأنــه جيــب حــل املصاعــب
االقتصاديــة اإليراني ـ�ة مــن خــال اســتمرار «اقتصــاد املقاومــة» الــذي تبن ـ�اه
ً َّ
خصوصــا أن تصرحيــات بايــدن ومستشــاريه زادت املخــاوف يف إيــران
املرشــد،
ً
َّ
مــن أن اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة ال تنــوي أيضــا رفــع العقوبــات االقتصاديــة
َّ
ِّ
بالكامــل مقابــل اســتئن�اف املفاوضــات ،وبالتــايل فــإن اســتئن�افها يف حــد ذاتــه
ِّ
ـتعداد مبـ ٍّ
�ازالت مــن إيــران ،كذلــك لــم يعلــق املرشــد
سـ ُـيعترب بمثابـ ِـة اسـ
ـديئ لتنـ ٍ
ٍ
اإليــراين خامنــي حــى اآلن علــى إمكانيــ ِ�ة اســتئن�اف العمليــة السياســية
َّ
َّ
لكنــه َّ
كــرر موقفــه المألــوف بــأن اســتئن�اف املفاوضــات
مــع إدارة بايــدن،
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مشـ ٌ
ـروط َّبإلغــاء جميــع العقوبــات واملحادثــات فقــط يف إطــار مجموعــة (+ 5
 )1الــي وقعــت إيــران معهــا االتفــاق النــووي ،وليــس بشــكل ثن ـ ٍّ
�ايئ بــن إيــران
ٍ
ِّ
ًّ
والواليــات املتحــدة ،كذلــك يمثــل موقــف بعــض القــوى اإلقليميــة حتديــا لهــذا
اخليــار ،حيــث تريــد بعضهــا إدخــال تعديـ ٍـل علــى االتفــاق النــووي بمــا يضمــن
ً
َّ
ـدرات إيــران النوويــة يف املســتقبل ،وترغــب كذلــك يف أل
ســيطرة أكــر علــى قـ ِ
ٍّ
ـاوض بــدون وضــع حــد لطموحــات إيــران
تفتــح الواليــات املتحــدة املجــال للتفـ ِ
ِّ
ـلحة
اإلقليميــة واحلــد مــن خطــر امتــاك إيــران وأذرعهــا صواريــخ وأنظمــة أسـ ٍ
ِّ
متطــورة يف املنطقــة بمــا يهــدد األمــن واالســتقرار اإلقليــي.

ً
َّ
ستتحرك حنوه إدارة بايدن؟
مسار
ثالثا :أي
ٍ

َّ
ـار
ـ
كخي
ـية
ـ
الدبلوماس
ـى
ـ
عل
ـتعتمد
ـ
س
ـدن
ـ
باي
ـس
ـ
الرئي
ـادرة
ـ
مب
أن
علــى األرجــح
ٍ
أسـ ٍّ
�ازالت متب�ادلـ ٍـة
ـايس ،والــي قــد تنطلــق مــن العمــل علــى تعزيــز الثقــة عــر تنـ ٍ
َّ
تتعلــق باالتفــاق النــووي ،قــد تب�دأهــا الواليــات املتحــدة بتخفيــف العقوبــات
�ال كامــل مــن جانــب طهــران ببنــود االتفــاق النــووي .وســيكون
مقابــل امتثــ ٍ
هــذا الرتتيــب بالتنســيق مــع األطــراف األوروبيــ�ة وربمــا روســيا والصــن،
ـات متت�ابعـ ٍـة تهــدف إىل فتــح
ـاق حنــو مفاوضـ ٍ
حبيــث يكــون ذلــك نقطــة انطـ ٍ
بــاب املفاوضــات حــول القضيــة املركزيــة وهــي االتفــاق النــووي .وبمــا فيهــا
املفاوضــات حــول تعزيــزه وتمديــده ،وكذلــك القضايــا الثانويــة وهــي الربنامــج
َّ َّ
الصــارويخ والســلوك اإلقليــي إليــران .يف إطــار هــذا املســار ،ال شــك أن لدى كل
ِّ
َّ
َّ
بالكليــة كمــا أن لديــه أوراق ضغطــه
ـرف ثوابتـ�ه الــي ال يمكنــه التخلــي عنهــا
طـ ٍ
الــي ســيحاول توظيفهــا مــن أجــل تعظيــم مكاســبه علــى طاولــة املفاوضــات.
َّ
ـات املتحــدة فــإن أولوياتهــا القصــوى الــي ال يمكنهــا التفريــط
بالنســبة للواليٌـ ِ
َّ
َّ
ٌّ
فيهــا هــي اتفــاق نــووي مســتدام وفعــال مــع إيــران .أمــا فيمــا يتعلــق بربنامــج
َّ
ـإن بهــا قـ ً
ـدرا مــن املرونــة
الصواريــخ الباليســتي�ة والســلوك اإلقليــي إليــران فـ
ٌ
ً
إحلاحــا مــن ذي قبــل .ولــدى إدارة بايــدن خيــارات أوســع
لكنهــا أصبحــت أكــر
َّ
مــن مســار املفاوضــات ،كمــا أن موقفهــا التفــاويض يبــ�دو أقــوى ،فهــي قــد
ً
ً
َّ
ـط علــى إيــران ،ومــا عليهــا إل متابعــة برنامــج
ورثــت إســراتيجية فاعلــة للضغـ ِ
العقوبــات احلاليــة .كمــا َّأن لديهــا فرصــة أكــر لتحقيــق إجمــاع ٍّ
دويل ضــد
ٍ
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ً
ِّ
ً
إيــران ،فضــا عــن وجــود قــوى إقليميــة مؤثــرة وقــادرة علــى حتميــل إيــران تكلفــة
ً
ـبء علــى الواليــات املتحــدة.
باهظــة دون عـ ٍ
َّ
بالنســبة إليــران فــإن أولويتهــا القصــوى بقــاء النظــام ،ومــع ذلــك لديهــا مرونــة
فيمــا يتعلــق باملفاوضــات حــول االتفــاق النــووي بمــا فيهــا إمكاني ـ�ة تعديلــه،
علــى الرغــم مــن التصرحيــات الــي تصــدر عــن املســؤولني باســتحالة ذلــك.
�ازالت يف
وهنــا قــد تثمــر املفاوضــات عــن نتـ�اجئ إجيابيـ�ة ،لكــن إيــران لــن تقــدم تنـ ٍ
ـات األخــرى .أمــا بالنســبة لقضيــة
هــذا اإلطــار بــدون مكاســب حقيقيـ ٌـة يف امللفـ ِ
ـألة لــن تقبــل إيــران طرحهــا َّإل يف إطــار مــا تــمَّ
الصواريــخ الباليســتي�ة فهــي مسـ
ُّ
التوصــل إليــه يف القــرار  2231يف عــام 2015م .وتبـ�دو قضيــة الســلوك اإلقليــي
ً
ً
ٌ
ـات دبلوماســية
مســألة بهــا قــدر مــن املنــاورة ،ويمكــن أن تكــون مجــال ملفاوضـ ٍ
َّ
ٌ
َّ
ِّ
متعــددة األطــراف ،لكــن ال شــك يف أن املوقــف التفــاويض لطهــران ضعيــف
وخيــارات التصعيــد لديهــا محــدودة ،فهــي ال تملــك رفاهيــة الوقــت يف ظــل
ِّ
الظــروف االقتصاديــة الراهنــة الــي تواجههــا وبالتــايل لديهــا حاجــة ُملحــة
ـرة عاليــة
لرفــع العقوبـ
ـات .كمــا ال تتحمــل إيــران إثــارة أزمـ ٍـة نوويـ ٍـة دون مخاطـ ٍ
ِّ
التكلفــة قــد تكلــف النظــام بقائــه مــن األســاس.
ٌ
ً
ً
َّ
يمكــن القــول يف النهايــة أن عمليــة تفاوضيــة متوقعــة ســتب�دأ مطلــع العــام
2021م ،وعلــى األغلــب لــن تكــون ِوفــق مســار الرئيــس األمريكــي األســبق
ً
بــاراك أوبامــا ،كمــا لــن تكــون علــى نهــج ترامــب نفســه ،بــل دبلوماســية
ـات متت�ابعـ ٍـة ملعاجلــة قضايــا اخلــاف .ومــا يهـ ُّـم
متعــددة األطــراف ومفاوضـ ٍ
ً
ً
دول املنطقــة هــو أن يكــون ســلوك إيــران اإلقليــي وتهديداتهــا قضيــة أساســية
َّ
وتفاهمات مســتقبلية،
ـات
ٍ
علــى طاولــة املفاوضــات ،وأل يتــم تأجيلهــا ملفاوضـ ٍ
ِّ
حبيــث تســتفيد إيــران مــن ثمــار االتفــاق وتوظفهــا مــن جهـ ٍـة ثاني ـ ٍ�ة يف فــرض
ـراع املفتــوح بــا أفــق.
أمـ ٍـر واقـ ٍـع يدفــع املنطقــة حنــو مزيـ ٍـد مــن املواجهـ ِـة والصـ ِ
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