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 مقدمة  

مستوى تنفيذ من  إيرانعن استياء  ،محمد جواد ظريف ،ييرانوزير الخارجية اإل أعرب ،إلسطنبولخيرة خالل زيارته األ

 ،وروبيل الجديد للسياسة الخارجية لالتحاد األوالمسؤ ،علن جوزيف بورلأوفي حين  .(1)وروبيينالنووي من قبل األ تفاقاال

تصريحات  إيراناعتبرت ،  (2)تفاقمكانها لحفظ هذا االإفعل كل ما بإلى  إيراندعا و النووي تفاقعن ضرورة حفظ اال

منصبه بانتقاد قيام القوات  تقلدهيام من أقام بورل بعد بضعة حيث ية يرانفي الشؤون الداخلية اإل اسافرً  تدخاًل  "بورل"ـخرى لأ

وجود خالفات  التطورات األخيرة وتعكس .(3)ية بكبح االحتجاجات التي واجهتها البالد بسبب رفع سعر البنزينيرانمنية اإلاأل

موضوعات أخرى في إلى  هذه القضيةتتجاوز  خرىأمور أو النووي تفاقاالموضوع وروبي تتعلق بواالتحاد األ إيرانبين 

األوروبي -تبحث هذه الورقة في مآالت تصاعد الخالف اإليراني .البرنامج الصاروخي والنفوذ اإلقليمي اإليرانيمقدمتها 

 وما الخيارات المتاحة أمام إيران. ،تفاقاالبشأن تطبيق 

 

 األوروبي-اإليرانينقاط الخالف 

بعد الثورة و قبلا عن العالقات تاريخي  ا ملخصً  نستعيدن أأوروبا قبل و إيرانن نتحدث عن نقاط الخالف بين أال يمكن 

بريطانيا من و من الشمال اخاصة روسي وروبيةبين الدول األ للتنافس محال  ا، دومً  إيرانقد كانت ف ؛إيرانسالمية في اإل

ت إيران حاولتأميم البترول، وقد و رئاسة الوزراءإلى  ما قبل وصول محمد مصدق األخير، وإلىالجنوب خالل القرن 

وبعد  مواجهة النفوذ السوفيتي الشيوعي حينها في البالد.و ليزجنالتعويل على الواليات المتحدة للخروج من تحت مظلة اإل

ية في ميركالواليات المتحدة عبر احتالل السفارة األو إيرانجميع الصالت التي كانت موجودة بين  تطعق   ،سالميةالثورة اإل

ولربما من  ا.ية مجددً يرانفي السياسة الداخلية اإل أكبرا كي يلعبوا دورً  وروبيينمام األأالذي فسح المجال  األمر ؛طهران

الذي شغل عدا منوشهر متكي ومير حسين موسوي ) ،يين بعد الثورةيرانن جميع وزراء الخارجية اإلأ ن نالحظأالطريف 

 ،كبار مسؤولي البالدو عدد كبير من الوزراءو ،الواليات المتحدة من خريجيكانوا  ،بشكل مؤقت( أشهرلمدة ثالثة المنصب 

عن  قد يعطي صورة وهو ما .وروبيةاألو جامعات الغربيةال خريجيمن هم  ،حسن روحاني ،من ضمنهم الرئيس الحالي

 ية.يرانالغربية على السياسة اإلو وروبيةالدول األ تأثير

طورات تنفيذ مساعد وزير الخارجية اإليراني، عباس عراقجی، ومساعدة منسقة السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي، هيلغا شميد، في اجتماعات لمناقشة ت

 ( AFPاالتفاق النووي في فيينا )
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 ،2003عام  ،فرنسا(-بريطانيا-لمانياأ) وروبيةالترويكا األا مع بلدان ن بحث الموضوع النووي بدأ عملي  إ :ويمكن القول

مين عام أيشغل منصب  حين كان) ،حسن روحاني ،الحاليعها حينها الرئيس ية سعد آباد وق  اتفاقرفت بية ع  اتفاقإلى  وصلو

 رضاءإ (4)النوويةقفال جميع منشآتها إب تفاقساس هذا االأعلى  إيرانقامت و ي(يرانمن القومي اإلعلى لألالمجلس األ

من  إيرانلينقلوا ملف  تفاقلم يلتزموا حينها بتعهداتهم وتحججوا برفض الواليات المتحدة لال وروبيينولكن األ وروبيينلأل

 بشكل كامل. تفاقاال ويفشل من الدوليمجلس األإلى  منظمة الطاقة الذرية الدولية

 

ال يزيد عن  إيرانجهزة الطرد المركزي الموجودة لدى أعدد و بالمئة 3.67لليورانيوم  إيرانكان سقف تخصيب  ،في حينها

 ،الواليات المتحدة خالل فترة حكم الرئيسو وروبياالتحاد األو إيرانتحد بين و مواجهاتإلى  تفاقاالفشال إ وأدىا جهازً  190

 %20للدورة الكاملة للبرنامج النووي وتخصيبها اليورانيوم بنسبة تزيد عن  إيرانوصول إلى  ىدأ ،حمدي نجادأمحمود 

 إيرانعلى  اجهاز طرد مركزي، على الرغم من جميع العقوبات التي قام المجتمع الدولي بفرضه ألف 20تركيبها حوالي و

 .2013إلى  2004 بين في الفترة ما

 

وال يمكن  على طاولة مفاوضات تكون الواليات المتحدة حاضرة فيها.لجلوس اب إيرانقناع إمحاولة إلى  وروبيونواضطر األ

ا مفاوضات بين كانت عملي   1+5ـوال إيرانو مفاوضات بين أرفت بالمفاوضات النووية ن المفاوضات التي ع  أن ينكر أ ألحد

 ضافةإ وروبيةالدول األ نأوعلى الرغم من  النهائي. تفاقاالخرى تكفل أشراف من خمس دول إالواليات المتحدة بو إيران

عن وروبي األ ا وقبل أن يعلن االتحادكان مصر  ي يرانن المفاوض اإلإف تفاقضمن نتيجة االت انهأ تأكدالصين و روسياإلى 

 ا واضحً خلاًل أن إال  تفاقالتزامهم باال ورغم تأكيدات األوروبيين من الدولي.قرار لمجلس األفي  بأن يأتي تفاقاال التوقيع على

 يظهر في تطبيقه: أأن بد لبثما 

نها أي منها بحجة أيات مختلفة ولكنها لم تقم بتنفيذ اتفاقللتوقيع على  إيرانبشكل مكثف على  وروبيةشركات األالتهافتت  – 1

 .إيرانية عن ميركتنتظر الرفع الرسمي والشامل للعقوبات األ

على تقسيم الحصص في العقود التجارية التي يريدون  وروبييناألو يينميركا بين األن هناك خالفً أا حينها واضحً بدا  – 2

ن أفي حين  إيرانلعشرات الصفقات التجارية مع  وروبيينيين كانوا غاضبين من عقد األميركن األإحيث  إيرانتنفيذها في 

توقيع  هوهذه الخالفات  أبرز يكون أحدية، ولربما يرانية كانت ما زالت محرومة من الكعكة االقتصادية اإلميركالشركات األ

 ،دونالد ترامب ،يين حينها على لسان مرشح الجمهوريينميركاعتراض األو أوروبية صيرباإطائرة  118شراء لعقد  إيران

 128ية لشراء اتفاقبتوقيع  إيرانمر الذي استدعى قيام األ ؛يةميركعطاء حصة لشركة بوينغ األإدون  تفاقاالعلى عقد هذا 

 يين.ميركرضاء األية إلأميركطائرة بوينغ 

 في وفق ما ورد تفاقاالبتنفيذ جميع تعهداتها في هذا  وقيام إيران 2015النووي عام  تفاقعلى الرغم من التوقيع على اال – 3

ماطلت في تنفيذ تعهداتها في هذا  وروبيةالدول األو ن الواليات المتحدةإال أ (5)ا لمنظمة الطاقة الذرية الدوليةتقريرً  14

تهربوا و إيرانمن  بالخروج وروبيوننووي قام األال تفاقخروجه من االو بيضالبيت األإلى  بعد وصول ترامبو ،تفاقاال

بين خ السلوك األوروبي صورة باتت اليوم منتشرة لقد رس   .مع اإليرانيين برموهاأالتي  يات االقتصاديةتفاقاالمن تنفيذ 

 ال غير. الشرطي السيءو يين يلعبون دور الشرطي الجيدميركاألو وروبيينن األأمفادها و في إيران السياسيين

 

تعليق و يين للمقابلة بالمثليرانالنووي كانت هناك خطط لدى اإل تفاقالخروج من اال ،ترامب ،يميركر الرئيس األوعندما قر  

ن يقوموا بتسيير نظام مالي مستقل عن الواليات المتحدة أب وعدوا وروبيينالنووي ولكن األ تفاقتعهداتهم في اال ضتنفيذ بع

 (SPV) تسمية هذا بمشروع توتم النووي. تفاقاالالتغطية على خروج الواليات المتحدة من و إيرانللتبادل التجاري مع 

Special Purpose Vehicle  FOR TRADE WITH IRAN (6)إيرانو اآللية الخاصة للتعامل التجاري مع أ ، 
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ن تقوم هذه اآللية أا كان مقررً و يةميركضد العقوبات األ أوروبيةمظلة حماية  نم   ن تؤأاآللية التي كان من المقرر وهي 

حوالي العام كي  إيرانوانتظرت  ،النووي تفاقحسب اال إيرانبالتغطية على جميع الخدمات التي تحتاجها التجارة الدولية مع 

المؤسسات المالية بشكل متواصل فيما المتحدة كانت تزيد من عقوباتها ن الواليات أيتم تفعيل هذه اآللية دون جدوى، في حين 

 ية.ميركن تواجه العقوبات األأنها ال تريد أبحجة  إيرانتوقف تعامالتها مع  وروبيةوالتجارية األ

 

باقي دول العالم لم تكن تمتثل و وروبيةن الدول األأولكن بما  سالمية،اإلية بعد الثورة ميركالعقوبات األ تواجه كانت إيران

تأمل  ،روحاني ،كانت حكومة الرئيسو خرىالتجارة مع الدول األو مشكلة في التعامل ةيأ إيرانلهذه العقوبات لم يكن لدى 

 .2011عام  إيرانمن الدولي على عقوبات مجلس األ ما كانت عليه قبل فرضإلى  عودة األمورإلى  النووي تفاقن يؤدي االأ

 The Instrument in Support of Trade ـبمشروع آخر باسم ال وروبيونخرج األ ،وبعد عام من المماطلة

Exchanges (INSTEX) ـبدل ال SPV مم المتحدة لته األالغذاء مقابل النفط الذي فع  و هو مشروع يشابه مشروع الدواءو

غضب أمر الذي األ ؛ (7)اأيضً  شك    في تفعيل هذه اآللية مثار وروبيينجدية األومع ذلك كانت  ،العراق بان محاصرةإ

كي  وروبيينالنووي على مراحل للضغط على األ تفاقون بتفعيل خطوات تعليق التزاماتهم في االؤيين وجعلهم يبديراناإل

 التالي: الجدول الزمنيوقد جاءت الخطوات اإليرانية على مراحل وفق  النووي. تفاقاال إلنقاذيتحركوا 

حيث شملت عدم االلتزام بكمية اليورانيوم المخصب بنسبة  ؛قامت إيران بأولى الخطوات :2019أيار مايو/ 8في  •

االلتزام بمخزون الماء الثقيل تحت سقف كيلوغرام. باإلضافة لعدم  300، وتجاوز المخزون من اليورانيوم 3.67%

 .ا، ووقف بيع المخزون الفائض من الماء الثقيلطن   130

% وكمية 3.67: أعلنت طهران الخطوة الثانية، وتضمنت تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم 2019تموز يوليو/ 7في  •

فاعل آراك، لكنها قالت إنها تفضل التعاون فعيل م  النسبة التي تحتاج إليها البالد، كما أعلنت أنها قادرة على تإلى  اإلنتاج

 .المشترك مع بريطانيا والصين لتشغيله

أعلنت إيران خطوتها الثالثة، وشملت العمل على تطوير أجهزة الطرد المركزي، وإنتاج ما  :2019أيلول سبتمبر/ 4في  •

المفروضة على البحث، والتطوير في المجال تحتاجه لتخصيب اليورانيوم، كما تضمنت الخطوة إزالة جميع القيود 

 .النووي

: أعلنت طهران أنها بدأت بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بمنشأة 2019تشرين الثاني نوفمبر/ 6في  •

 تفاقفوردو النووية المقامة تحت األرض، وذلك في إطار رابع خطوة تتخذها طهران لتقليص التزاماتها بموجب اال

 .النووي

 

 ،لمانياأل ه مع وزير الخارجيةئفي لقا ،ييرانجية اإلوزير الخار ،ما جاء على لسان السيد محمد جواد ظريفوربما يكون 

ي شيء لمواجهة أال يستطيعون فعل  بأنهميرانيين قناع االإ وروبيينال يمكن لأل" الذي قال حينها:في طهران و ،هايكو ماس

يرانيين باإلرادة س مدى شك اإل، يعك(8)"رادة لفعل ذلكإ ةيأهناك  تنه ليسأالواقع ولكن  ،إيرانية على ميركالضغوطات األ

على االستمرار في الضغط  وروبيونيصر األ ،وفي المقابل ما تعهدوا به. إيرانعطاء إالنووي و تفاقاال إلنقاذوروبية األ

مر الذي يزيد من األ ؛بالمقابل يراني شيء إلأ يقوموا بتقديمن أالنووي دون  تفاقكي تقوم بتنفيذ تعهداتها في اال إيرانعلى 

 .الخالفات بين الطرفين

 

 ي في الخالف؟يرانهو موقع البرنامج الصاروخي اإل ما

العقبات  أكبر ىحدإ إال أنالترسانات العسكرية في العالم  وأحدث أكبرحدى إقبل الثورة كانت تمتلك  إيرانن أعلى الرغم من 

لم تفدهم في يين يراناإلبحوزة سلحة التي كانت مجمل األ أنية كانت يراناإل-يين خالل الحرب العراقيةيرانالتي واجهت اإل

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/5/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
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هذه  ما لبثت ؛ لذاية تحتاجهايراننوا قطع الغيار التي كانت المقاتالت اإللم يؤم    وروبيينيين واألميركاأل أنخاصة  ،الحرب

 رض دون فائدة.معظمها جاثمة على األ أن أصبحت فيالطائرات 

 

و أقصيرة الصواريخ الإلى  يون يفتقرون حتىيرانكان اإلسلحة النوعية، بأحدث األ وفيما كان يتم تزويد الجيش العراقي

 ،يةيرانكبرى المدن اإل أنفي حين ات القتال من جبهكيلومتر  200 ب عدبغداد على إلى  ن تصلأيع تستطالتي متوسطة المدى 

 بعيدة المدى.و ستهدف بالصواريخ العراقية المتوسطةت   ،من ضمنها طهرانو

 

هم بنود هذه االستراتيجية أ حدأو ،يون استراتيجية جديدة لمستقبل بالدهميرانية وضع اإليراناإل-وبعد انتهاء الحرب العراقية

 إيرانمكانيات إي شكل كان، ولكن الهوة فيما بين ألبالد بللدفاع عن نفسها داخل ا إيرانسلحة التي تحتاجها كان تصنيع األ

 ،عليهو ،اجد   ةكبير تكان يرانخرى خاصة الجارة إلسلحة النوعية الموجودة لدى البلدان األسلحة نوعية مقابل األألتصنيع 

 وا بصناعتها.ؤن يبدأسلحة التي يجب األ أنواع يفاضلوا بينن أيين كان عليهم يرانن اإلإف

 

ية، مشروع تصنيع الصواريخ يرانالصناعة الصاروخية اإل يالملقب بأب ،(9)بدأ حسن طهراني مقدم ،السياقوفي هذا 

يجاد نوع من موازنة الردع االستراتيجي إإلى  ن يؤديأهذا المشروع ممكن التحقيق ومن شأنه  أن على اعتبارية يراناإل

، إيرانا على ا مستقبلي  ل خطرً ن تشك   أممكن المن والتي إسرائيل و إيرانسلحة المتطورة الموجودة لدى جيران مقابل األ يرانإل

  ا في المستقبل.تطورً  أكثرسلحة أتصنيع  إيرانريثما تستطيع 

 

كانت تقوم من الدولي، عقوبات مجلس األلوترضخ على البرنامج النووي  1+5تفاوض مجموعة  إيرانوفي حين كانت 

 امن شأنه اتحثابمي أا الدخول في ا قاطعً رفضً  إيرانورفضت  ،خاصة الصاروخية ،سلحة الدفاعيةبتطوير ترسانتها من األ

 ية خاصة الصاروخية منها.يرانالمس بالبرامج الدفاعية اإل

 

مفاوضات النووي لبدء  تفاقصيغة ما بعد االإلى  ن يستطيعوا الوصولأيأملون ب وروبيوناألو يونميرككان األ ،منذ البدايةو

روحاني ن إحتى ؛ "إسرائيل"من أمين أفي المنطقة لت يرانقليمي إلالنفوذ اإلو ييرانالبرنامج الصاروخي اإلثالثة على و ثانية

 ،خامنئيهللا علي  آية ،ثالثة ولكن مرشد الثورةو النووي غير كاف ويجب الدخول في مفاوضات ثانية تفاقن االأصراحة أعلن 

 .(11)(10)خرىأالتفكير في مفاوضات  قبل النووي تفاقاالضرورة الصبر حتى نجاح ب وقال وقف في مواجهة ذلك،

 

لغاء جميع العقوبات إساسه أالذي كان  2231من الدولي رقم من بعده الملحق الثاني لقرار مجلس األو النووي تفاقوحسب اال

( إيران)لم يلزم  إيرانن البند الثاني من هذا القرار طلب من إمن الدولي، فمن قبل مجلس األ إيرانالسابقة المفروضة على 

نها نها ال تخرق هذا الطلب ألأ إيران نووية". وتعتبرستية تستطيع حمل رؤوس يالتوقف عن العمل على تصنيع صواريخ بال"

 الواليات المتحدة تعتبر، في حين (12)صواريخها غير مخصصة لحمل الرؤوس النوويةو سلحة نوويةأال تقوم بتصنيع 

 ويعتبر نووية. اصواريخ تحمل رؤوسً إلى  تحويلهاو ي لحظةأتستطيع تعديل هذه الصواريخ في  انإير أن وروبيةالدول األو

الواليات المتحدة مدعومة بموقف  ن تصر  يي في المنطقة موضوعيرانالنفوذ اإلإلى  ضافةإي يرانالبرنامج الصاروخي اإل

 .قابلة للتفاوض غير مور سياديةأهذه  على أنتصر  إيرانن أفيها في حين  وروبي في هذا الشأن على البت   أ
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  إيرانموقف مراكز القوة في 

في  صولين االتجاه األإف ،حكومة الرئيس روحاني الدخول في مفاوضات مع الدول األخرى لحل الخالفات ذتحب   في حين 

 .يفي بتعهداتهال  طرف هانأثبتت أن التجربة الدخول في مفاوضات مع الواليات المتحدة ألمن جدوى  ال أنه يعتبر إيران

اتية للمفاوضات وكان وجواء الداخلية مكانت األ ،2013عام  ،إيرانالسلطة في إلى  وعندما وصل الرئيس روحاني

يون يرانجراء المفاوضات وكان اإلإي الذي كان يطالب بيرانالمعارضون للمفاوضات في موقع ضعيف مقابل الشارع اإل

 حل مشاكلهم االقتصادية.إلى  الدول الغربيةو اليات المتحدةن تؤدي المفاوضات مع الوأيأملون 

 

عيد التي أ  العقوبات و 2018عام  تفاقعلى يد الواليات المتحدة التي خرجت من اال تفاقاالنتكاسة التي لحقت باالولكن بعد 

الدول و الواليات المتحدةا تجاه غضبً و اتشددً  أكثرضحى أإذ  ؛اإليراني تغيرن الوضع في الشارع إف إيران علىفرضها 

 ي مفاوضات مع الواليات المتحدة.تقوية موقف المعارضين ألإلى  دى بدورهأمر الذي األ ؛وروبيةاأل

 

 ي خاصة البرنامج الصاروخييرانا على موضوع البرنامج الدفاعي اإلما زال موحدً و ي كانيرانن الداخل اإلأإلى  باإلضافة

الشارع إلى  ضافةباإل مجتمعةمراكز القوة  فإن ،لهذاو .عداءيحميها من هجوم األو األمن يرانن إلن هذا البرنامج يؤم   أيعتبر و

البرنامج الدفاعي  بخصوصحث ابتي أية، يرفضون بشكل قاطع يراناإل-الحرب العراقية عاصرواي، خاصة الذين يراناإل

 ي.يراناإل

 

 السيناريوهات المتوقعة :انسحاب أم تفاوض مجدد؟

نها ستبحث آلية فض المنازعات أوأعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا،  ،تفاقلال تلتزم بالمظلة القانونيةال تزال طهران  ا،قانوني  

ما يعني معاودة فرض األمم المتحدة عقوبات على إيران. لكن  ؛2015النووي الموقع مع إيران لعام  تفاقالواردة في اال

 ،2019ول األكانون ديسمبر/ 6انتهي في العاصمة النمساوية، فيينا، يوم الجمعة  النووي، تفاقاجتماع اللجنة المشتركة لال

ست ا. وتتضمن اآللية فض المنازعات" ضد إيران، حالي  آلية " عدم تفعيلالنووي على  تفاقواتفقت الدول المتبقية في اال

 :وهي ،للحل إذا ما حدث خالف مراحل

ة مشتركة لجنإلى  آخر ال ينفذ التزاماته فله أن يحيل األمر االنووي أن طرفً  تفاقإذا اعتقد أي طرف من أطراف اال  -1

كانت الواليات المتحدة نسا وبريطانيا واالتحاد األوروبي، ويتكون أعضاؤها من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفر

لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها  ايومً  15، ويكون أمام اللجنة المشتركة تفاقفي اللجنة قبل انسحابها من اال اعضوً 

 .على تمديد تلك الفترة الزمنية

عة وزراء خارجية الدول الموق    بعد تلك الخطوة األولى فله أن يحيل األمر إلى حل  إذا اعتقد أي طرف أن المشكلة لم ت    -2

ي وبالتواز .لتسوية الخالف ما لم يتوافقوا على تمديد تلك الفترة الزمنية ايومً  15، وسيكون أمام الوزراء تفاقعلى اال

منه، يمكن للطرف صاحب الشكوى أو الطرف المتهم بعدم االلتزام أن  مع نظر وزراء الخارجية في األمر، أو بداًل 

في هذه اللجنة ويكون  اويعين كل طرف من طرفي النزاع حينئذ عضوً  ،يطلب أن تبحث لجنة استشارية ثالثية المشكلة

 .ايومً  15ية أن تقدم رأيها غير الملزم في غضون ، ويتعين على اللجنة االستشارالعضو الثالث مستقال  

فأمام اللجنة المشتركة خمسة أيام للنظر في رأي  ايومً  30ذا لم تتم تسوية المشكلة خالل العملية األولية التي تستغرق إ -3

 .اللجنة االستشارية في محاولة لتسوية النزاع

 "فبوسعه" عن أداء الواجبات امؤثرً  ال امتناعً يشك   "بعد ذلك ويعتبر أن األمر  اإذا لم يكن الطرف صاحب الشكوى راضيً  -4

أو  الالمتناع عن أداء التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة كلي   اأن يعتبر المشكلة غير المحسومة مبررً 

 اامتناعً " لبأن المشكلة تشك    اعضوً  15 ف من. كذلك يمكنه أن يخطر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والمؤل  "اجزئي  

https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN1YA1Q2
https://arabicpost.net/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/2019/09/05/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D8%B5%D8%B9%D9%91%D9%90%D8%AF-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A5/
https://arabicpost.net/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/2019/09/05/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D8%B5%D8%B9%D9%91%D9%90%D8%AF-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A5/
https://arabic.rt.com/world/1018918-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/world/1018918-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/world/1018918-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/world/1018918-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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ذلت الستنفاد ، ويتعين على هذا الطرف أن يصف في اإلخطار المساعي حسنة النية التي ب  "عن أداء الواجبات امؤثرً 

 .عملية حل النزاع من خالل اللجنة المشتركة

ت   -5 على مشروع  ايومً  30خالل بمجرد أن يخطر الطرف صاحب الشكوى مجلس األمن يتعين على المجلس أن يصو  

ويصدر القرار بموافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أي من الدول . قرار بشأن االستمرار في تخفيف العقوبات عن إيران

 .حق النقض )الفيتو( ،الواليات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا ،دائمة العضوية

لعقوبات المنصوص عليها في كل قرارات األمم المتحدة ما لم يقرر يعاد فرض ا ايومً  30إذا لم يصدر قرار في غضون  -6

 .عتها إيرانالمجلس غير ذلك، وإذا أعيد فرض العقوبات فلن تسري بأثر رجعي على العقود التي وق  

 

، اء ذلكجر   اي من االمتيازات التي تتوقعهأن تحصل على أالنووي دون  تفاقاالفي إيران تبقى التوقع بأن ال يمكن  ،ومع ذلك

فشاله إو إنجازها،يعتبر  تفاقاالن هذا أساس أممكنة على آخر لحظة حتى حسن روحاني تكافح للبقاء فيه حكومة  وإن كانت

قام بكسر الشمع  ،محمد خاتمي ،سبقألونستذكر هنا أن الرئيس ا هداف هذه الحكومة.أو  لجميع مشاريعا يعتبر فشاًل عملي  

 ،السابقللرئيس  الحكممن تسليمه  شهرينقبل  ،2005عام  ،النووية إيرانمنشآت  نالدولية ع لمنظمة الطاقة الذريةحمر األ

 .(13)سعد آباد يةاتفاقالخروج من كي ال يعطيه امتياز  ،حمدي نجادأ

 

 ،نيمستقبل الرئيسو إن مصير :يمكن القول ،الواليات المتحدةو إيرانبين  وعلى الرغم من تصاعد حدة التوتر في المنطقة

 تفاقتريد الخروج من اال إيرانولو كانت الواليات المتحدة، و إيرانا بين الموجود حالي   بالصراعمرهون  ،ترامبو روحاني

نه وفي عالم السياسة يمكن اعتبار هذا التقليص إحيث  ؛بشكل تدريجي تفاقالنووي لما قامت بتقليص التزاماتها في هذا اال

ن الستخدامها يوراق من قبل الطرفأكسب لمحاوالت  ،نيخيرة بين الجانبحدته في اآلونة األ تالصراع الذي زادو لاللتزامات

على  تا جاءشرطً  12وفي حين كانت الواليات المتحدة تصر على  ن تحصل بين البلدين.أمفاوضات مستقبلية ممكن  ةيأفي 

 تفاقبعد خروجها من اال إيرانلقبولها الجلوس على طاولة المفاوضات مع  ،(14)ويمبوالسيد مايك ب ،لسان وزير خارجيتها

الشروط للجلوس على طاولة هي التي تضع  إيرانباتت و ي كالم عن هذه البنودأنصف لم نعد اآلن نسمع و النووي منذ عام

 المفاوضات.

 

مفاوضات  ةيأقبل الدخول في  (15)إيرانية عن ميركرفع جميع العقوبات األب مطلبهم أنا ن يعلمون جيدً يييرانن اإلإف ،وبالطبع

مثله مثل المطالب االثني عشر التي قام ي الذي يواجه مشاكل داخلية جمة، ميركبالنسبة للرئيس األ مستحيلشبه ا يعتبر مطلبً 

تبقى ل أن فإنها تفض   مفاوضات مستقبلية  يةأفي وراق التي تحتاجها للدخول األ إيرانولكن طالما لم تجمع  ،و بطرحهايمبوب

 نها مستعدة للتفاوض، ولكن بشروط.أعلى هذا المطلب الذي يعني في عالم السياسة  ةمصر  

 

النووي في  تفاقاالا بعد فشل ي باتت حرجة جد  يرانن وضعية حكومة الرئيس روحاني في الداخل اإلأن ننسى أوال يجب 

مفاوضات  ةيأي بيرانن يقنع الداخل اإلأي سياسي في البالد فال يمكن ألساس وعلى هذا األ ؛ييرانتوقعات الداخل اإل تأمين

قله تخفيف وطأة العقوبات أا ما قبل الدخول في المفاوضات، ن يكون قد حقق شيئً أتكون الواليات المتحدة حاضرة فيها دون 

د حكومة الرئيس روحاني قبيل يفيجديد س اتفاقي أإلى  الوصولو حصول مفاوضاتوكان  ي.يراناالقتصادية على الشعب اإل

عدد كبير من نجاح إلى  الظروف الحالية سوف تؤدي وأن ، خاصة2020المقبلة في الربع األول من العام النيابية االنتخابات 

 من السابق. أكثرالحكومة بالتالي تكبيل يد و سالميمجلس الشورى اإلإلى  المعارضين للمفاوضات مع الواليات المتحدة
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قبل االنتخابات  األقلق العقوبات على يوتعل إيرانفي تعاملها مع  أكبربداء ليونة إقامت الواليات المتحدة ب بأنه إذامكن القول وي

الجميع  يحضرها ضمن طاولة تفاوض الطرف األميركيمع  في مفاوضاتية يرانن تدخل الحكومة اإلأ فمن الممكنالنيابية 

 :فيمكن القول إيرانذا تخطينا االنتخابات النيابية في إولكن  ،النووي تفاقعة على االالدول الموق   و إيرانمناقشة الخالفات بين ل

 إيرانالعقوبات عن  تسعى لرفع ستظلية يرانالحكومة اإل لكن إلجبار إيران على التفاوض، الضغط األميركي سيكون أشد نإ

 في تأمين يفيد لم يعدالنووي  تفاقاال أنلروحاني  تأكدذا ما إ المسألةمرهون بهذه فريقه و ن مستقبل روحانيبشكل كامل أل

 ،النووي على غرار ما فعله الرئيس السابق تفاقا من االرسمي   إيرانن نشهد قرار خروج أممكن فمن ال مستقبل تياره السياسي،

 شهر قبل انتهاء واليته الرئاسية.أخالل بضعة  ،خاتمي

 .وأستاذ جامعي إيرانيباحث ، عماد آبشناسد. 
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