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مــع  بإيــران  املتحــدة  الواليــات  عالقــة  بشــأِن  اخلاصــة  التطــورات  تمــي 
ــدة،  ــات املتح ــا للوالي ــدن رئيًس ــو باي ــاب ج ــد انتخ ــرأت بع ــي ط ــراِت ال التغي
ــر التعليقــات تلــك الــي جــاءت علــى لســان املرشــد  بوتــرٍة متســارعة. كان آخ
2م، والــي قــال فيهــا: »بالطبــع،  0 2 اإليــراين علــي خامنــي يف 16 ديســمرب 0
ــال كان يف  ــه ال جيــدر بنــ�ا العمــل مــن أجــل رفــع العقوبــات، ويف ح

َّ
أنــا ال أقــول إن

ــدة«.  ــاعٍة واح ــو لس ــره ول
ِّ

ــب أن نؤخ ــك، ال جي ــ�ا ذل إمكانن

ــألة  ــصُّ مس ــا خي  فيم
ً

ــة  متحفظ
ً

ــة ــاك مرون  هن
َّ

ــي أن ــف خامن ــن موق ــ�دو م يب
مــرات  عــدة  يف  أســماه  مــا  حــول  مبــدأه  مــع  هــذا  ويتن�اســب  املفاوضــات، 
»املرونــة البطوليــة«، وهــي تعــي إظهــار قــدٍر مــن التفاهــم دون نســيان أو 
ــظ للتفــاوض فتــح معــه خامنــي 

ِّ
إنهــاء اخلصومــة. هــذا االســتعداد املتحف

ــا  الطريــق أمــام الســلطة للتجــاوب مــع األفــكار املطروحــة علــى الســاحة حاليًّ
ا.

ً
ودون أن يضــع شــروًطا أو قيــود

ح املبعــوث األمريكــي اخلــاص إليــران وفزنويــا إليــوت أبرامز يف  يف املقابــل، صــرَّ
ــه ومســؤولون آخــرون يف إدارة الرئيــس املنتهيــة واليتــ�ه 

َّ
20م بأن 14 ديســمرب 20

دونالــد ترامــب، قــد بــدأوا محادثــاٍت مــع فريــق بايــدن بشــأِن إيــران واالتفــاق 
 مــا كان 

َّ
 األوضــاع قــد تغــرت، وأن

َّ
النــووي، وذلــك يف محاولــٍة إلقنــاع إدارتــه بــأن

مناســًبا يف االتفــاق النــووي مــع إيــران يف عــام 2015م ال يعمــل يف الوضــع احلــايل. 

https://f24.my/7BJ5.T
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ـران خــال رئاســة دونالــد   اإلجــراءات الُمتخــذة ضــد إـي
َّ

وأضــاف أبرامــز أن
ــاك  ــال انته ــة يف مج ــك املفروض ــل، كتل ــع بالكام  للرتاج

ً
ــة ــت قابل ــب ليس ترام

حقــوق اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب.  

الثــاث بريطانيــ�ا وفرنســا وألمانيــ�ا  الــدول األوروبيــ�ة  أبــدت  وقبــل ذلــك، 
الصواريــخ  بربنامــج  ــق 

َّ
تتعل إضافــاٍت  مــع  نــوويٍّ  اتفــاٍق  وجــود  يف  رغبتهــا 

الباليســتي�ة ودور إيــران اإلقليــي، وبالزتامــن مــع ذلــك أعــرب مجلــس التعــاون 
 أي اتفــاٍق نــوويٍّ جيــب أن يأخــذ مصالــح دول املنطقة 

َّ
لــدول اخلليــج العربيــ�ة أن

ــ�ار. ــن االعتب بع

ـران، إذ   جنــاح بايــدن قــد أســهم يف هــذا الزخــم املتعلــق بملــف إـي
َّ

 أن
َّ

ال شــك
إدارتــه  أعضــاء  ومواقــف  مواقفــه  علــى  بنــ�اًء  املعنيــ�ة  األطــراف  اندفعــت 
االنتقاليــة لوضــع تصوراتهــا ومطالبهــا، يف ذات الوقــت الــذي حيــاول الطرفــان 
األساســيان يف األزمــة بلــورة تصــوٍر مناســٍب للدخــول يف املرحلــة اجلديــدة 
مــن املفاوضــات املتوقعــة، مــع تعزيــز كل طــرٍف ألوراقــه لتحقيــق أقــى 
مكاســب ممكنــة. وعلــى ضــوء هــذه املواقــف وتصــورات األطــراف والتب�اينــ�ات 
الواضحــة، ُيثــ�ار التســاؤل حــول أي اخليــارات يمكــن أن تتجــه إليــه إدارة بايــدن 
ــه كل  ــي تواج ــات ال ــرص والتحدي ــي الف ــا ه ــران، وم ــف إي ــع مل ــل م يف التعام

ــة؟. ــر واقعي ــيكون أك ــا س ــؤ به ــن التنب ــي يمك ــارات ال ــار، وأي اخلي خي

حيــاول هــذا التقريــر االستشــرايف وضــع أهــم اخليــارات املتاحــة أمــام إدارة 
بايــدن فيمــا خيــصُّ العاقــة مــع إيــران، وذلــك علــى ضــوء عــدٍد مــن املتغــرات 

ــو اآليت:  ــى النح ــك عل ــف، وذل ــذا املل ــة به ــة املرتبط الثانوي

: مواقف األطراف املتصلة بملف إيران
ً

أوال

1. موقف بايدن

 وعــد بايــدن باتبــ�اع ســبٍل أكــر ذكاًء جتــاه التعامــل مــع طهــران، كمــا وعــد 
بااللــزتام بمنــع إيــران مــن امتــاك ســاٍح نــووي، وإعــادة االعتبــ�ار للدبلوماســية 
وتعديــل االتفــاق النــووي بمشــاركة احللفــاء علــى أن يشــمل التفــاوض العديــد 

https://iranintl.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA
https://rasanah-iiis.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7/
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مــن القضايــا مثــل امللــف الصــارويخ والقضايــا املتعلقــة حبقــوق اإلنســان. 
د حلفــاء الواليات 

ِّ
 عــن وقــف أنشــطة إيــران الــي تزعــزع االســتقرار وتهــد

ً
فضــا

املتحــدة، مــع التعهــد بالدفــاِع عــن مصالــح بــاده يف حالــة تصعيــد إيــران.

 ويضــع بايــدن شــروًطا للعــودة إىل االتفــاق النــووي أهمهــا: تراجــع إيــران علــى 
األقــل عــن اخلطــوات الــي اختذتهــا بشــأن رفــع معــدالت ختصيــب اليورانيــوم، 
ــم  ــول »إذا ت ــة، ويق ــد يف املنطق ــدم التواج ــا، وع ــدى صواريخه ــن م  م

ِّ
ــد واحل

مواقــف  تشــر  ذلــك،  ومــع  العقوبــات«.  فســرفع  الشــروط،  هــذه  قبــول 
 سياســات 

َّ
مستشــاري بايــدن مثــل أنطــوين بلينكــن وجــاك ســاليفان إىل أن

ــا. ــتفيد منه ــل ستس ــب ب ــة ترام ــن سياس  ع
ً

ــدة ــون بعي ــن تك ــدن ل باي

2. موقف إيران

ه ال 
َّ
دٍة للســلطة، فإن

ِّ
 نظــًرا لطبيعــة النظــام اإليــراين الــي ختلــق مســتوياٍت متعــد

يمكــن احلديــث عــن موقــٍف واحــٍد مــن املفاوضــات لكــن ربمــا يمكــن احلديــث 
عــن مواقــف مختلفــة ومتأرجحــة يف الوقــت نفســه، ال ســيما إذا أخذنــا يف 
األطــراف  بــن  انتخابيــ�ٍة  كقضيــٍة  تدخــل  التفــاوض  مســألة   

َّ
أن االعتبــ�ار 

لتحقيــق  امللــف  هــذا  مــن  يســتفيد  أن  يف  منهــا   
ٌّ

كل يأمــل  الــي  املتن�افســة، 
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 
ــور  ــؤولية تده ــه مس ــة إىل حتميل ــرة. وباإلضاف ــورٍة كب ــ�اره بص ــعبي�ة تي ــى ش عل
األوضــاع االقتصاديــة، فهــو يأمــل يف اتفــاٍق ســريٍع قبــل أن تنتهــي واليتــ�ه، 
ــم  ــن دع  ع

ً
ــا ــه، فض ــا إدارت ــر به ــي تم ــة ال ــة الراهن ــه األزم ــن خال ــج م ليعال

ــل  ــا يف الداخ
ً
ــاين أطراف ــم روح ــذا اته ــة، له ــات املقبل ــ�اره يف االنتخاب ــوظ تي حظ

بالســعي إىل تأخــر إنهــاء العقوبــات وإبقــاء الوضــع احلــايل لفــرتٍة أطــول، رغــم 
ــاد.  ــا الب ــاين منه ــي تع ــات ال الصعوب

 أمــا وزيــر اخلارجيــة محمــد جــواد ظريــف، فمــن منطلــٍق دبلومــايسٍّ يرفــع 
ســقف مطالبــه بوضــع شــروٍط أساســيٍة للمفاوضــات أهمهــا، رفــع العقوبــات 
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وأن تكــون املفاوضــات يف إطــاٍر جماعــي، مــع دفــع تعويضــاٍت أمريكيــٍة إليــران، 
وكذلــك رفــض املفاوضــات بشــأن منظومــة إيــران الصاروخيــة، وهــو مــا أثــار 

ــرب طرًحــا غــر واقعــي.
ُ

انتقــاداٍت يف الداخــل اإليــراين واعت

ت التصرحيــات   بــن موقــف روحــاين املــرن وموقــف ظريــف املتشــدد؛ عــربَّ
ــت  ــام. وعكس ــى النظ ــم عل ــن والقيِّ ــة دوره املهيم ــن طبيع ــد ع ــرة للمرش األخ
ــا وســًطا يــوازن فيــه بــن ضــرورة احلفــاظ علــى النظــام وبــن احلفــاظ 

ً
موقف

ــه يســتخدم 
َّ
ــمَّ فإن

َ
علــى الثوابــت األيديولوجيــة الــي يتحــرك منهــا. ومــن ث

شــعار  رفــع  مــع  البطوليــة«،  »املرونــة  قبيــ�ل  مــن  التضليليــة  العبــارات 
ـراين منــذ   يف ظــل النظــام اإلـي

ٌ
 مفهومــة

ٌ
»الكرامــة الوطنيــ�ة«، وهــي مســألة

الثــورة، إذ يضــع تبريــراٍت لعمليــٍة تفاوضيــٍة ُمحتملــة قــد ُيعطــي ضوءهــا 
األخضــر لروحــاين أو للرئيــس الــذي يليــه.

3. موقف األطراف األوروبي�ة 

بــدأت الرتويــكا األوروبيــ�ة فتــح نقــاٍش مكثــٍف حــول ملــف إيــران، إذ اعتــربت 
 خطــة التصعيــد النــووي 

َّ
20م أن فرنســا وبريطانيــ�ا وألمانيــ�ا، يف 07 ديســمرب 20

 
ٌ

 للغايــة. وقــد ســبق هــذا اإلعــان تصريــح
ٌ

الــي تبن�اهــا الربلمــان اإليــراين مقلقــة
ــاس،  ــو م ــاين هايك ــة األلم ــار وزيــر اخلارجي ــٍة، إذ أش ــل دالالٍت مهم  حيم

ٌ
ــت الف

20م  20 ديســمرب   05 يف  األســبوعية  شــبيغل«  ـر  »دـي مجلــة  مــع  مقابلــٍة  يف 
ــف  ــن مل ــا م ــ�ا وفرنس ــن بريطاني  م

ٍّ
ــع كل ــرتك م ــاين مش ــٍف ألم ــة موق  ثم

َّ
إىل أن

 العــودة إىل االتفــاق النــووي احلــايل، مــع إيــران لــن يكفــي«، 
َّ

إيــران مفــاده »أن
ــوٍع مــن اتفــاٍق نــوويٍّ مــع إضافــات«، معتــرًبا ذلــك  و»ينبغــي أن يكــون ثمــة ن

ــ�ة.   أوروبي
ً

ــة مصلح

ــتي�ة،  ــخ الباليس ــج الصواري ــمل برنام ــات تش ــذه اإلضاف  ه
َّ

ــاس إىل أن ــار م وأش
ــه وثيــق الصلــة 

َّ
ــح أهميتــ�ه؛ ألن ــي. يكتســب هــذا التصري ـران اإلقلي ودور إـي

ــف إيــران. ــع مل ــي م ــدويل واإلقلي ــي ال ــة للتعاط ــة املحتمل باملقارب

 يف 
ً

ــذة ــا آخ ــكيل موقفه ــ�ة تش ــراف األوروبي ــادت األط ــاس، أع ــذا األس ــى ه عل
 مــن التطــورات املهمــة منــذ توقيــع االتفــاق النــووي، وهــي 

ً
االعتبــ�ار جملــة
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ــة  ــم العاق ــة يف ترمي ــه الرغب ــٍد لدي ــٍس جدي ــدوم رئي ــب وق ــة ترام ــة حقب نهاي
مــع األوروبيــن، وتنســيق العاقــات الســتعادِة التأثــر الغــريب علــى املســتوى 
 عــن وجــود فرصــٍة ممثلــٍة يف األوضــاع الصعبــة الــي 

ً
الــدويل. هــذا فضــا

الــي فرضهــا الرئيــس ترامــب،  ـران بعــد العقوبــات األمريكيــة  إـي تعيشــها 
واالمتثــ�ال الــذي تمكنــت إدارتــه مــن فرضــه بشــأِن االلــزتام بالعقوبــات علــى 
ـران ال ســيما العقوبــات النفطيــة والماليــة، والــي أدت إىل انهيــار الوضــع  إـي
االقتصــادي وتراجــع شــعبي�ة النظــام. ونظــرت األطــراف األوروبيــ�ة كذلــك 
إىل حقيقــة وجــود خلــٍل يف االتفــاق النــووي نفســه بمــا جيعــل الربنامــج النــووي 
إليــران مــع الوقــت مصــدر تهديــٍد وخلــٍل يف منظومــة العمــل الــدويل املرتبطــة 
 عــن فشــل الرهــان علــى حتقيــق 

ً
 مــن انتشــار األســلحة النوويــة، فضــا

ِّ
باحلــد

انفتــاٍح مــع إيــران بمــا قــد يغــّر مــن ســلوكها وطبيعــة عدائهــا األيديولــويج مــع 
ــرب. الغ

4. موقف دول اخلليج

 ترغــب دول اخلليــج يف أن تتضمــن أي مفاوضــاٍت مــع إيــران بشــأن برنامجهــا 
وتهديداتهــا  اإلقليــي  ســلوكها  حــول  وناجــزٍة  جديــٍة  مفاوضــاٍت  النــووي، 
 عــن أهميــة التعاطــي 

ً
ودورهــا الداعــم للفــوىض واإلرهــاب يف املنطقــة، فضــا

الــدويل مــع ملــف الصواريــخ الباليســتي�ة، وهنــا تشــارك دول اخلليــج األطراف 
األوروبيــ�ة نفســها. ويعمــل الطرفــان علــى إقنــاع الواليــات املتحدة بعدم حســم 
ــن،  ــن املركزيت ــن القضيت ــ�ار هات ــذ باالعتب ــووي دون األخ ــف الن ــألة املل مس

وعــدم تكــرار اخلطــأ الســابق بت�أجيــل املفاوضــات بشــأن هذيــن امللفــن.

5. موقف روسيا والصني

 تدعــم روســيا والصــن مســار التفاهــم مــن خــال اللجنــة الُمشــرتكة لاتفــاق 
النــووي، وال ترغــب يف أي مفاوضــاٍت أحاديــِة اجلانــب بــن الواليــات املتحــدة 
ــق بالفصــل بــن االتفــاق النــووي 

َّ
وإيــران، وهمــا أقــرب ملواقــف إيــران فيمــا يتعل

 فيمــا يتعلــق بدعــم إيــران 
ٌ
والقضايــا اخلافيــة األخــرى، وقــد كان لهمــا دوٌر بــارز

ها 
َّ
ــا يف ظــل حملــة الضغــوط القصــوى الــي شــن ا وربمــا اقتصاديًّ دبلوماســيًّ

ترامــب ضــد طهــران.
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�ا: السين�اريوهات املحتملة أمام بايدن ثانيًّ

 مــع اســتبعاد ســين�اريو »العــودة مقابــل العــودة«، أي عــودة الواليــات املتحــدة 
لاتفــاِق وعــودة إيــران إىل الزتاماتهــا، يبقــى هنــاك ســين�اريوهان مــن املحتمــل 

أن تتجــه إدارة بايــدن إىل أحدهمــا، وهمــا: 

1. الســعيُّ للوصــول إىل اتفــاٍق جديــٍد وشــامٍل مــن خــالل البنــ�اء علــى إرث 
ترامــب 

 معاجلــة التهديــدات واملخاطــر 
َّ

 إدارة بايــدن ســرتى أن
َّ

 يعــي هــذا اخليــار أن
 مــن خــال فــرض مزيــٍد مــن الضغــوط 

َّ
ـران، لــن تكــون إال الــي تمثلهــا إـي

والعقوبــات، ومزيــٍد مــن البنــ�اء علــى املســار الــذي تركــه ترامــب، للوصــول إىل 
 مــن كافــة املخاطــر الــي تمثلهــا إيــران، أي احلفــاظ 

ُّ
صيغــة تفاهــٍم شــاملٍة حتــد

ــد. ــاٍق جدي ــع اتف ــعي لتوقي ــب والس ــار ترام ــى مس عل

 االنفتــاح 
َّ

بــأن للديمقراطيــن  الســابق  ـر  التقدـي  هــذا اخليــار فشــل 
ُ

ــح يرجِّ  
 مــن تهديداتهــا، بــل علــى 

ِّ
علــى إيــران ســوف ُيســهم يف ضبــط ســلوكها واحلــد

مــت مــن نفوذهــا 
َّ

هــا قــد اســتغلت االتفــاق النــووي، وعظ
َّ
العكــس ثبــت أن

اإلقليــي وفرضــت علــى الوجــود األمريكــي يف املنطقــة حتدياٍت رئيســة. كذلك 
 إســرتاتيجية الضغــوط الــي اتبعتهــا إدارة ترامــب تركــت النظــام اإليــراين 

َّ
فــإن

فــت معهــا خياراتــه وقدرتــه علــى املنــاورة، بمــا  ســد عليــه، وضعَّ
ُ

يف وضــٍع ال حي
ــدن  ــاري باي ــا، فمستش ــن حدوثه  ممك

ً
ــألة ــٍد مس ــاٍق جدي ــول التف ــل الوص جيع

ــا يمكــن االســتفادة منــه، ال ســيما مــع إمكانيــ�ة 
ً
 ترامــب تــرك إرث

َّ
ـرون أن ـي

انضمــام الــدول األوروبيــ�ة إىل حملــة الضغــط األمريكيــة اجلديــدة بعــد رحيــل 
ترامــب. ويف حــال هــدأت التوتــرات بــن الواليــات املتحــدة وروســيا والصــن 
ز قــدرة الواليــات املتحــدة علــى ممارســة مزيــٍد 

ّ
حتــت إدارة بايــدن، ســتتعز

ــوى  ــتدعمه الق ــار س ــذا املس  ه
َّ

ــن أن  ع
ً

ــا ــذا فض ــى إيــران، ه ــط عل ــن الضغ م
ــدم  ــار ع ــذا اخلي ــع به ــد يدف ــك ق ــة. كذل ــدة يف املنطق ــات املتح ــة للوالي احلليف
مرونــة اجلانــب اإليــراين يف التعاطــي مــع مبــادرات إدارة بايــدن، واإلصــرار علــى 
 

ً
. فضــا

ً
 ســيادية

ً
عــدم مناقشــة مســألة الربنامــج الصــارويخ بوصفهــا مســألة

د لألمــن واالســتقرار 
ِّ

عــن عــدم االســتعداد للرتاجــع عــن الــدور اإلقليــي املهــد

https://www.justsecurity.org/73488/why-biden-may-try-to-return-to-iran-nuclear-deal-before-renegotiating-it/
https://www.justsecurity.org/73488/why-biden-may-try-to-return-to-iran-nuclear-deal-before-renegotiating-it/
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وكســب  العقوبــات  علــى  والتحايــل  املواجهــة  إســرتاتيجية  يف  واالســتمرار 
ــت. الوق

ــداٍت  ــاٍت وتعقي ــه حتدي  تواج
ً

ــألة ــٍد مس ــاٍق جدي ــق اتف ــعي لتحقي ــى الس  ويبق
إدارة   ضغــٍط قصــوى يف ظــل 

َ
بالفعــل واجهــت حملــة ـران  إـي  

َّ
أن إىل  بالنظــر 

 لــو 
ٌ

ترامــب، ومــع ذلــك لــم تقبــل بتوقيــع اتفــاٍق جديــٍد، وهــو أمــٌر محتمــل
 إصــرار إيــران 

َّ
ســارت إدارة بايــدن علــى نفــس النهــج. ليــس هــذا وحســب بــل إن

علــى املواجهــة ســيؤدى إىل تعقيــد املوقــف بشــأن امللــف النــووي، الــذي باتــت 
 

َّ
تســتغله إيــران كورقــة ضغــٍط لتضييــق اخليــارات أمــام إدارة بايــدن. وبمــا أن

 الوقــت فيمــا خيــصُّ الربنامــج النــووي يف صالــح إيــران، 
َّ

التقديــر األمريكــي بــأن
 عــدم احتمــال اللجــوء الســتخدام القــوة من جانــب إدارة بايــدن لفرض 

ِّ
ويف ظــل

 
ً

 الســعي لتوقيــع اتفــاٍق جديــٍد قــد تكــون مســألة
َّ

 علــى إيــران؛ فــإن
ً

إرادتهــا كاملــة
 وصعبــة.

ً
معقــدة

 إيــران لديهــا تصورهــا ملســار التســوية، فعلــى 
َّ

ــا أن
ً

 مــن ضمــن التحديــات أيض
 هنــاك تيــ�اٌر داخــل إيــران يمثلــه الرئيــس روحــاين ووزيــر خارجيتــ�ه 

َّ
الرغــم مــن أن

ــة  ــب متب�ادل ــق مكاس ــدأ حتقي ــا ملب
ً

ــاوب، وفق ــم والتج ــ�ة التفاه ــف بإمكاني ظري
د 

ِّ
بمعــى إمكانيــ�ة إدخــال تعديــاٍت علــى االتفــاق النــووي، لكــن التيــ�ار املتشــد

بقيــادة املرشــد واحلــرس الثــوري والذيــن بي�دهــم دفــة األمــور لديهــم حتفظــات 
 العــودة لاتفاِق 

َّ
علــى أي عــودٍة أمريكيــٍة مشــروطٍة لاتفــاق النــووي. ويــرون أن

 ودون شــروٍط أو تعديــاٍت، وهــذا يف الواقــع أمــٌر جيعــل 
ً

جيــب أن تكــون تلقائيــ�ة
 عــن مــا قــد 

ً
 بــن اجلانبــن األمريكــي واإليــراين، فضــا

ً
 حقيقيــة

ً
هنــاك فجــوة

تواجهــه الواليــات املتحــدة مــن حتــٍد دويلٍّ يف هــذا الســياق، إذ لــدى بعــض 
 مــن نهــج األحاديــة األمريكيــة 

ِّ
القــوى الدوليــة كالصــن وروســيا رغبــة يف احلــد

يف هــذا امللــف، والــذي قــد ينســحب علــى قضايــا دوليــة أخــرى ال ســيما يف ظــل 
توجهــات بايــدن الســتعادة مكانــة الواليــات املتحــدة علــى املســتوى الــدويل.

ــٍة  ــى صفق ــول عل ــران للحص ــى إي ــط عل ــن الضغ ــٍد م ــرض مزي  ف
َّ

ــإن ــك ف كذل
د والعــودة لسياســة املواجهــة والتصعيــد 

ُّ
شــاملٍة قــد يدفعهــا حنــو التشــد

ــا  ــن عاًم ــن أربع ــد ع ــا يزي ــربة م ــا خ ــتويات، وربم ــِة املس ــى كاف ــوب عل املحس

https://www.newsweek.com/biden-shouldnt-rush-work-rouhani-reviving-nuclear-deal-opinion-1551252
https://www.newsweek.com/biden-shouldnt-rush-work-rouhani-reviving-nuclear-deal-opinion-1551252
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 سياســة 
َّ

 لتحمــل أقــى الضغــوط. وأن
ٌ

 النظــام لديــه اســتعداد
َّ

أظهــرت أن
رتجــم إىل نتــ�اجَئ ملموســة مــع هــذا النظــام بــل علــى العكــس 

ُ
الضغــط لــم ت

 
ٍّ

تزايــدت أنشــطته العدائيــ�ة. وأخــًرا إذا مــا كان هنــاك تفكٌر يف الوصــول إىل حل
 عــن الضغــط، 

ً
شــامٍل، فــا بــد مــن عــدم اســتبعاد قضيــة تغيــر النظــام بــدال

ــا. ــا أو إقليميًّ وهــو أمــٌر ليــس يف حســبان أيٍّ مــن القــوى الــي تواجــه طهــران دوليًّ

دة املسارات واألطراف 
ِّ

2. الدفع بعمليٍة دبلوماسيٍة متعد

تنــ�ازالٍت   ويعــي ذلــك الوصــول إىل نقطــٍة وســطى يقــدم فيهــا اجلانبــ�ان 
ز 

ِّ
 مبــادرة بايــدن ســرتك

َّ
ُمتب�ادلــة مــن أجــل تســوية اخلافــات، خصوًصــا أن

ــا  ــووي، باعتب�اره ــاق الن ــة االتف ــٍة لقضي ــٍة عاجل ــى معاجل ــيٍة عل ــورٍة أساس بص
 يف ظــل تزايــد جتــاوزات إيــران النوويــة، مــع عــدم جتاهــل ملفــي 

ً
 ملحــة

ً
مســألة

خــال  مــن  ذلــك  يتــمُّ  ربمــا  اإلقليــي.  والســلوك  الباليســتي�ة  الصواريــخ 
االتفــاق علــى مســاٍر تفــاويضٍّ شــامل، يتــم فيــه التفــاوض حــول االتفــاق 
ــات  ــن إيــران والوالي ــة ب ــة النووي ــة القضي ــاٍق فــيٍّ خيــصُّ معاجل ــووي كاتف الن
املتحــدة، جنًبــ�ا إىل جنــٍب مــع التفــاوض حــول برنامــج الصواريــخ الباليســتي�ة 
ــة إىل  ــة ودولي ــدة إقليمي ــراف جدي ــول أط ــع دخ ــي إليــران، م ــلوك اإلقلي والس
ـران يفــرض  هــذه املســارات. وربمــا يتوصــل بايــدن إىل اتفــاٍق جديــٍد مــع إـي
ــ�ا عــن املطالــب الــي ختــصُّ  ا مــن القيــود النوويــة، مقابــل التخلــي جزئيًّ

ً
مزيــد

ــب  ــار تلع ــذا اخلي ــال، ه ــى أي ح ــي. عل ــلوك اإلقلي ــارويخ والس ــج الص الربنام
ــا وحيتــاج إىل بنــ�اء الثقــة وإدراك أهميــة فتــح عمليٍة  فيــه الدبلوماســية دوًرا مهمًّ

تفاوضيــٍة متعــددة األطــراف واملســارات. 

 الطرفــن باتــا يــدركان صعوبــة العــودة إىل وضــع مــا قبــل 
َّ

ــح هــذا اخليــار أن يرجِّ
 بعيــدة 

ٌ
 حتقيــق مكاســب كاملــة مســألة

َّ
05 مايــو 2018م، كذلــك يــدركان أن

دة املســارات واألطراف ســوف تلقى 
ِّ

 هــذه الصيغــة متعــد
َّ

 عــن أن
ً

املنــال. فضــا
ــا باعتب�ارهــا تعالــج كافــة التهديــدات الــي تمثلهــا  ــا وإقليميًّ  ورىًض دوليًّ

ً
قبــوال

هــا صيغــة بهــا قــدر مــن املرونــة واملنــاورة بمــا قــد حيفــز األطــراف 
َّ
إيــران، علــى أن

 حملــة الضغــوط 
َّ

 عــن أن
ً

علــى االخنــراط والتعاطــي معهــا بإجيابيــ�ة. هــذا فضــا
لــت ورقــة ضغــٍط مهمــٍة علــى إيــران 

َّ
القصــوى الــي انتهجتهــا إدارة ترامــب مث

https://nyti.ms/3lyHqNo
https://nyti.ms/3lyHqNo
https://nyti.ms/3lyHqNo
https://nyti.ms/3lyHqNo
https://bit.ly/2Lj8VxV
https://bit.ly/2Lj8VxV
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بيــ�د بايــدن، فأنطــوين بلينكــن وزيــر اخلارجيــة يف اإلدارة االنتقاليــة لبايدن يقول 
ــاع يف إيــران   األوض

َّ
ــا أن ا. كم

ً
ــد ــا اســتثماًرا جي ــرك لن ا، وت

ً
ــد ــل جي ــب عم  ترام

َّ
إن

ــة  ــوط األمريكي ــام الضغ ــد أم ــام ويصم ــل النظ ــا ال يتحم ــدة وربم ــور بش تت�ده
ــه حباجــٍة للتجــاوب مــع التعاطــي األمريكــي والدخــول يف 

َّ
لفــرتٍة أطــول، وأن

ــا  ــر داخليًّ ــر املنتص ــروج بمظه ــه واخل ــرٍج ألزمت ــورة مخ ــدٍة لبل ــاٍت جدي مفاوض
ــا حــى لــو تــم تقديــم بعــض التنــ�ازالت، حيــث تبقــى أولويــة احلفــاظ  وخارجيًّ
علــى النظــام هــي األهــم. كذلــك ســيكون لبايــدن تأثــٌر أكــرب علــى مواقــف 
شــركاء االتفــاق النــووي مــن تأثــر ترامــب، ويمكنــه بلــورة ضغــوٍط دوليــٍة أكــرب 
علــى إيــران ال ســيما األطــراف األوروبيــ�ة الــي توافــق الواليــات املتحــدة وجهــة 
ــي  ــلوك اإلقلي ــ�ة والس ــتي�ة اإليراني ــخ الباليس ــي الصواري ــول قضي ــا ح نظره

ممــا جيعــل إيــران يف مواجهــة جبهــٍة موحــدة. 

ــاق  ــق بـــ »اتف ــا يتعل ــيما م ــة ال س ــهدها املنطق ــي تش ــرات ال  التغي
َّ

 أن
َّ

ــك وال ش
ــران  ــع إي ــا تدف ــة ربم ــاِت اإلقليمي ــة يف السياس ــرات الُمتوقع ــام« والتغي إبراه
 عــن االســتمرار يف الصــراع 

ً
حنــو تفضيــل رســم خطــوٍط واضحــٍة للتن�افــس بــدال

ــف النظــام ويهــدده.
ِّ
والعــداء الــذي قــد يكل

 إيــران ترفــض مناقشــة 
َّ

 لكــن يف الواقــع يواجــه هــذا اخليــار حتديــاٍت أهمهــا أن
هــا تريــد أن 

َّ
، كمــا أن  داخلــيٌّ

ٌ
قضيــة الصواريــخ الباليســتي�ة باعتب�ارهــا شــأن

ــل  ــيٍّ ومــن دون تدخ ــاٍر إقلي ــة يف إط يكــون التفــاوض حــول دورهــا يف املنطق
الــدول الكــربى. ويرفــض املعســكر الراديــكايل املحافــظ العــودة إىل املفاوضــات، 
ــه جيــب حــل املصاعــب 

َّ
ــه ال يمكــن الوثــوق بالواليــات املتحــدة وأن

َّ
حبجــة أن

ــ�اه  ــذي تبن ــة« ال ــاد املقاوم ــتمرار »اقتص ــال اس ــن خ ــ�ة م ــة اإليراني االقتصادي
 تصرحيــات بايــدن ومستشــاريه زادت املخــاوف يف إيــران 

َّ
املرشــد، خصوًصــا أن

ــا رفــع العقوبــات االقتصاديــة 
ً

 اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة ال تنــوي أيض
َّ

مــن أن
ــه   ذات

ِّ
ــد ــتئن�افها يف ح  اس

َّ
ــإن ــايل ف ــات، وبالت ــتئن�اف املفاوض ــل اس ــل مقاب بالكام

ــق املرشــد 
ِّ
ســُيعترب بمثابــِة اســتعداٍد مبــديئٍّ لتنــ�ازالٍت مــن إيــران، كذلــك لــم يعل

السياســية  العمليــة  اســتئن�اف  إمكانيــ�ِة  علــى  اآلن  حــى  خامنــي  ـراين  اإلـي
املفاوضــات   اســتئن�اف 

َّ
بــأن المألــوف  ر موقفــه  كــرَّ ــه 

َّ
لكن بايــدن،  إدارة  مــع 

https://bit.ly/2URvvz9
https://bit.ly/2URvvz9
https://bit.ly/2URvvz9
https://bit.ly/2URvvz9
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مشــروٌط بإلغــاء جميــع العقوبــات واملحادثــات فقــط يف إطــار مجموعــة )5 + 
عــت إيــران معهــا االتفــاق النــووي، وليــس بشــكٍل ثنــ�ايئٍّ بــن إيــران 

َّ
1( الــي وق

ــا لهــذا  ــل موقــف بعــض القــوى اإلقليميــة حتديًّ
ِّ
والواليــات املتحــدة، كذلــك يمث

اخليــار، حيــث تريــد بعضهــا إدخــال تعديــٍل علــى االتفــاق النــووي بمــا يضمــن 
 

َّ
 أكــرب علــى قــدراِت إيــران النوويــة يف املســتقبل، وترغــب كذلــك يف أال

ً
ســيطرة

 لطموحــات إيــران 
ٍّ

تفتــح الواليــات املتحــدة املجــال للتفــاوِض بــدون وضــع حــد
 مــن خطــر امتــاك إيــران وأذرعهــا صواريــخ وأنظمــة أســلحٍة 

ِّ
اإلقليميــة واحلــد

ــي. ــتقرار اإلقلي ــن واالس د األم
ِّ

ــد ــا يه ــة بم ــورة يف املنطق متط

ك حنوه إدارة بايدن؟ ا: أي مساٍر ستتحرَّ
ً
ثالث

ــاٍر  ــية كخي ــى الدبلوماس ــتعتمد عل ــدن س ــس باي ــادرة الرئي  مب
َّ

ــح أن ــى األرج عل
، والــي قــد تنطلــق مــن العمــل علــى تعزيــز الثقــة عــرب تنــ�ازالٍت متب�ادلــٍة  أســايسٍّ
ــات  ــا الواليــات املتحــدة بتخفيــف العقوب ــووي، قــد تب�دأه ــاق الن ــق باالتف

َّ
تتعل

ــيكون  ــووي. وس ــاق الن ــود االتف ــران ببن ــب طه ــن جان ــل م ــ�اٍل كام ــل امتث مقاب
هــذا الرتتيــب بالتنســيق مــع األطــراف األوروبيــ�ة وربمــا روســيا والصــن، 
ــح  ــدف إىل فت ــٍة ته ــاٍت متت�ابع ــو مفاوض ــاٍق حن ــة انط ــك نقط ــون ذل ــث يك حبي
ــا  ــا فيه ــووي. وبم ــاق الن ــي االتف ــة وه ــة املركزي ــول القضي ــات ح ــاب املفاوض ب
املفاوضــات حــول تعزيــزه وتمديــده، وكذلــك القضايــا الثانويــة وهــي الربنامــج 
 لدى كل 

َّ
 أن

َّ
الصــارويخ والســلوك اإلقليــي إليــران. يف إطــار هــذا املســار، ال شــك

 لديــه أوراق ضغطــه 
َّ

ــة كمــا أن ــي عنهــا بالكليَّ
ِّ
طــرٍف ثوابتــ�ه الــي ال يمكنــه التخل

الــي ســيحاول توظيفهــا مــن أجــل تعظيــم مكاســبه علــى طاولــة املفاوضــات.

 أولوياتهــا القصــوى الــي ال يمكنهــا التفريــط 
َّ

 بالنســبة للواليــاِت املتحــدة فــإن
ــق بربنامــج 

َّ
ــال مــع إيــران. أمــا فيمــا يتعل  نــوويٌّ مســتدام وفعَّ

ٌ
فيهــا هــي اتفــاق

 بهــا قــدًرا مــن املرونــة 
َّ

الصواريــخ الباليســتي�ة والســلوك اإلقليــي إليــران فــإن
 أوســع 

ٌ
لكنهــا أصبحــت أكــر إحلاًحــا مــن ذي قبــل. ولــدى إدارة بايــدن خيــارات

 موقفهــا التفــاويض يبــ�دو أقــوى، فهــي قــد 
َّ

مــن مســار املفاوضــات، كمــا أن
 متابعــة برنامــج 

َّ
 للضغــِط علــى إيــران، ومــا عليهــا إال

ً
 فاعلــة

ً
ورثــت إســرتاتيجية

 لديهــا فرصــة أكــرب لتحقيــق إجمــاٍع دويلٍّ ضــد 
َّ

العقوبــات احلاليــة. كمــا أن

https://bit.ly/3g9mcEz
https://bit.ly/3g9mcEz
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ً

ــرة وقــادرة علــى حتميــل إيــران تكلفــة
ِّ
 عــن وجــود قــوى إقليميــة مؤث

ً
إيــران، فضــا

 دون عــبٍء علــى الواليــات املتحــدة.
ً

باهظــة

 أولويتهــا القصــوى بقــاء النظــام، ومــع ذلــك لديهــا مرونــة 
َّ

 بالنســبة إليــران فــإن
ــه،  ــ�ة تعديل ــا إمكاني ــا فيه ــووي بم ــاق الن ــول االتف ــات ح ــق باملفاوض ــا يتعل فيم
ــك.  ــتحالة ذل ــؤولن باس ــن املس ــدر ع ــي تص ــات ال ــن التصرحي ــم م ــى الرغ عل
وهنــا قــد تثمــر املفاوضــات عــن نتــ�اجئ إجيابيــ�ة، لكــن إيــران لــن تقــدم تنــ�ازالٍت يف 
هــذا اإلطــار بــدون مكاســب حقيقيــة يف امللفــاِت األخــرى. أمــا بالنســبة لقضيــة 
 يف إطــار مــا تــمَّ 

َّ
 لــن تقبــل إيــران طرحهــا إال

ٌ
الصواريــخ الباليســتي�ة فهــي مســألة

ــل إليــه يف القــرار 2231 يف عــام 2015م. وتبــ�دو قضيــة الســلوك اإلقليــي  التوصُّ
 ملفاوضــاٍت دبلوماســية 

ً
 بهــا قــدٌر مــن املنــاورة، ويمكــن أن تكــون مجــاال

ً
مســألة

 
ٌ

ــف ــران ضعي ــاويض لطه ــف التف  املوق
َّ

 يف أن
َّ

ــك ــن ال ش ــراف، لك دة األط
ِّ

ــد متع
ــل  ــت يف ظ ــة الوق ــك رفاهي ــي ال تمل ــدودة، فه ــا مح ــد لديه ــارات التصعي وخي
حــة 

ِّ
الظــروف االقتصاديــة الراهنــة الــي تواجههــا وبالتــايل لديهــا حاجــة ُمل

لرفــع العقوبــات. كمــا ال تتحمــل إيــران إثــارة أزمــٍة نوويــٍة دون مخاطــرٍة عاليــة 
ــف النظــام بقائــه مــن األســاس.

ِّ
التكلفــة قــد تكل

ــام  ــع الع ــتب�دأ مطل  س
ٌ

ــة  متوقع
ً

ــة  تفاوضي
ً

ــة  عملي
َّ

ــة أن ــول يف النهاي ــن الق  يمك
2021م، وعلــى األغلــب لــن تكــون ِوفــق مســار الرئيــس األمريكــي األســبق 
 

ً
بــاراك أوبامــا، كمــا لــن تكــون علــى نهــج ترامــب نفســه، بــل دبلوماســية
متعــددة األطــراف ومفاوضــاٍت متت�ابعــٍة ملعاجلــة قضايــا اخلــاف. ومــا يهــمُّ 
 

ً
 أساســية

ً
دول املنطقــة هــو أن يكــون ســلوك إيــران اإلقليــي وتهديداتهــا قضيــة

 يتــم تأجيلهــا ملفاوضــاٍت وتفاهماٍت مســتقبلية، 
َّ

علــى طاولــة املفاوضــات، وأال
ــ�ٍة يف فــرض  فهــا مــن جهــٍة ثاني

ِّ
حبيــث تســتفيد إيــران مــن ثمــار االتفــاق وتوظ

أمــٍر واقــٍع يدفــع املنطقــة حنــو مزيــٍد مــن املواجهــِة والصــراِع املفتــوح بــا أفــق.

https://nyti.ms/3mVfzZh
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