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 مقدمة

، وقرب انتهاء فترة روحاني الرئاسية، سادت 2021يونيو/حزيران  18الرئاسة اإليرانية، يوم الجمعة  مع اقتراب انتخابات

موجة متفائلة بإمكانية التوصل إلى تسوية بشأن إحياء االتفاق النووي. لكن موجة التفاؤل هذه تأتي محاطة بالكثير من العقبات 

هامشًا زمنيًّا كافيًا لحلحلة ملفات شائكة أهمها العقوبات وآليات إزالتها. وفيما  لعل في مقدمتها أن المدة القصيرة المتبقية ال تعد

، عباس واإليراني، روبرت مالي، األميركيتتواصل جلسات المحادثات في جنيف يتصاعد النقد المتبادل بين مندوبي الطرفين، 

 عراقجي.

 

فيه البعض أن إمكانية وصول رئيس أصولي إلى سدة الرئاسة هو سبب أدعى للوصول إلى اتفاق، قرأ  رأىوفي الوقت الذي 

فيها سببًا للتردد في إنجاز اتفاق قد ال يكون تطبيقه هي ِّنًا من قبل رئيس يحمل مواقف وتوجهات سياسية مختلفة  البعض اآلخر

 عن روحاني صاحب اإلرث التفاوضي والمدافع عن الدبلوماسية وضرورة البقاء في مسارها. 

 

مكن بأية حال من األحول إسقاط االنتخابات وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج كمؤث ِّر حساس على مجريات العملية وال ي

التفاوضية في جنيف. وقد ترج ِّح األطراف المشاركة جمع شتات قضايا الخالف والوصول إلى اتفاق بدل انتظار الرئيس الجديد 

 طار تفاوضي جديد. وما يتضمنه ذلك من فريق تفاوضي جديد وربما إ

 

لم تدخل مناظرات مرشحي الرئاسة اإليرانية بصورة معمقة في بحث مسألة التفاوض وسيطرت القضايا الداخلية ذات الطبيعة 

المعيشية على شعارات المرشحين وبرامجهم. ومع ذلك، نجد مؤشرات حول التوجهات المستقبلية بهذا الخصوص لدى حجة 

أن االتفاق النووي ببنوده التسع التي نالت موافقة  رأىولي األكثر حظًّا تجاه مسألة االتفاق. فقد اإلسالم رئيسي، المرشح األص

حتاج إلى حكومة قوية في الداخل، فاالقتدار القيادة العليا في إيران كغيره من المعاهدات يجب االلتزام بها، ولكن تطبيق االتفاق ي

والتي  ( FATFالخارجي ينبع من االقتدار الداخلي. أما المؤشر اآلخر، فيتعلق بالموقف من االتفاق مع مجموعة العمل المالي)

ب بين الحكومة تأجل البتُّ فيها من قبل مجمع التشخيص بعد الخالف بشأن بعض البنود المتعلقة بغسيل األموال ومكافحة اإلرها

 عقبات كثيرة ما تزال تواجه محادثات إيران والغرب )األناضول(

https://twitter.com/USEnvoyIran?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1403313230173323265%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fpersian%2Firan-57452238
https://twitter.com/USEnvoyIran?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1403313230173323265%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fpersian%2Firan-57452238
https://twitter.com/araghchi/status/1403567458154319874?s=20
https://twitter.com/araghchi/status/1403567458154319874?s=20
https://jadehiran.com/archives/29364
https://jadehiran.com/archives/29364
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/415383-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://twitter.com/AlsmadiFatima/status/1404059996762038278?s=20
https://twitter.com/AlsmadiFatima/status/1404059996762038278?s=20
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ومجلس صيانه الدستور؛ حيث ربط رئيسي الموافقة عليها بتحقيق المصالح اإليرانية. وتقول هذه المؤشرات: إن حكومة رئيسي 

 ستكون حكومة تفاوضية، لكن ضمن إطار مختلف.

 

محادثات جنيف وفي المحصلة، ال يمكن الحديث عن سيناريو واحد لمستقبل المحادثات بشأن االتفاق النووي على ضوء 

 األخيرة. 

 

 اتفاق یسبق االنتخابات

يعد سيناريو الوصول إلى اتفاق بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية أو قبلها أحد السيناريوهات المطروحة. وتشير وكالة "إيرنا" 

يقوم على وجود هامش زمني يصل إلى ما يقرب الشهرين بين االنتخابات الرئاسية  السيناريوالرسمية اإليرانية إلى أن هذا 

( وتسليم الرئاسية للرئيس المنتخب ونهاية فترة حسن روحاني بصورة رسمية، في أغسطس/آب 2021يونيو/حزيران  18)

النووي، وإزالة العقوبات، وتراجع . وذلك يعني أن الوصول إلى اتفاق، وعودة الواليات المتحدة األميركية إلى االتفاق 2021

إيران عن خطواتها التي تضمنت تخفيض التزاماتها باالتفاق النووي ومن ذلك رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، كل ذلك يجب أن 

 يحدث في غضون شهرين. 

 

ة، وفقًا للدستور، ال يجري ويقل ِّل هذا السيناريو من تأثير طبيعة التوجه السياسي للرئيس القادم من زاوية أن السياسة الخارجي

رسمها بالضرورة من قبل وزارة الخارجية والجهات التنفيذية بل تأتي من قبل القيادة العليا في النظام، ولذلك فليس من الوارد 

 أن يُبطل الرئيس القادم اتفاقًا يأتي منسجمًا مع الخطوط المرسومة للسياسة الخارجية من قبل القائد األعلى في إيران.

افق هذا السيناريو حالة من القلق من التصعيد المتواصل في البرنامج النووي اإليراني، والحديث عن العامل الزمني كمؤثر ير

 على هذا الصعيد.

 

 اتفاق بعد االنتخابات

هذا السيناريو  يرتبط السيناريو الثاني بالسيناريو األول، وهو يتحدث عن اتفاق قبل تسلُّم الرئيس المنتخب مقاليد الرئاسة. ويركز

على وجود نية وقرار سياسي بإنجاح العودة إلى االتفاق النووي في عهد حكومة روحاني، وألن المفاوضات تجري بشكل غير 

مباشر وتتضمن ملفات معقدة، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق مع نهاية يونيو/حزيران. ويمكن لمسألتين تسريع عملية التفاوض 

ادرة روحاني كرسي الرئاسة: نتيجة االنتخابات، وإمكانية أال يأتي موقف الرئيس المقبل من االتفاق بشكل إلحياء االتفاق قبل مغ

 يشابه موقف روحاني، أمران قد يجعالن فرق التفاوض تسرع في عملية االتفاق قبل مجيء الرئيس القادم في إيران.

 

لنسبة للحكومة الجديدة فستكون بالتأكيد أمام مسؤولية الحكومة في هذه الحالة، حتى لو كانت هناك مشكلة في تطبيق االتفاق با

اإليرانية االلتزام بتعهد صدر عن الحكومة اإليرانية. أما حكومة روحاني فهي مصم ِّمة على إحياء االتفاق بأية طريقة ممكنة 

أن تسل ِّم زمام الرئاسة إلى الرئيس قبل انتهاء مدتها، وبالتالي المحافظة على إرثها التفاوضي وسجلها في إزالة العقوبات. و

 الجديد بسجل فيه إنجازات ستسه ِّل عليه التعامل مع ملف األزمة االقتصادية والعقوبات. 

 

 اتفاق بعد االنتخابات ومع الرئیس المنتخب

يعني أن عملية التفاوض إلحياء االتفاق النووي لن تصل إلى خاتمتها في عهد روحاني، بل ستكون في عهد  السيناريوهذا 

ئج االنتخابات فريقًا تفاوضيًّا جديدًا وقد تعني أيضًا إطارًا الرئيس القادم. ورغم الثبات في السياسة الكلية إليران فقد تعني نتا

 تفاوضيًّا جديدًا والعودة بالعملية التفاوضية إلى البدايات، وفي النتيجة تغيير مسار التفاوض. 

https://www.irna.ir/news/84355839/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
https://www.irna.ir/news/84355839/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/415383-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/415383-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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حلحلة وال يعني هذا السيناريو أن الرئيس القادم حتى مع التسليم بتوجهاته األصولية قد يعارض التفاوض؛ حيث إنه معني ب

المعضلة االقتصادية وتقديم حلول بشأنها. وإذا جاء رئيسي فهو معنيٌّ بصورة كبيرة بإضافة نقاط نجاحه إلى سجله بالنظر إلى 

مستقبله السياسي، الذي يضع احتماالت وصوله إلى منصب القائد األعلى مستقبالً. أما التيار األصولي فهو معني بإثبات أنه 

مركز  تقريرم حلول للمشكالت المعيشية المستعصية أمام المجتمع اإليراني. خاصة مع ما أظهره بديل جيد قادر على تقدي

ومعدل البطالة لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  2020اإلحصاء اإليراني؛ إذ تشير نتائج مسح القوى العاملة في خريف عام 

٪ من إجمالي السكان النشطين عاطلون عن العمل. وهذا يعني أن عدد العاطلين عن العمل في خريف 9.4عامًا فأكثر أن  15

% منهم هم من خريجي الجامعات ويصل عددهم إلى مليون 40ألف شخص. حوالي  435مليون و 2الي حو 2020عام 

 شخص. 

 

 خالصة

يبدو السيناريو األول مغرقًا في التفاؤل؛ حيث إن زوايا الخالف بشأن إحياء االتفاق ليست بهذه السهولة. وبالموازاة، فالسيناريو 

الثالث محاط بالتوجس ومخاوف األطراف المشاركة في المفاوضات. ويبدو أن السيناريو الثاني هو الخيار األكثر قبوالً لدى 

بقرار سياسي من الواليات المتحدة األميركية بالعودة إلى االتفاق وإزالة فعالة للعقوبات؛ وضمن  مختلف األطراف، لكنه رهن

حساب أثمان تأجيل الحل، والتصعيد في عالقة إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتقارير الصادرة عن الوكالة بشأن 

 ريو الثالث أثمان وتبعات لن تقف عند حدود العالقة بين واشنطن وطهران.المواقع النووية اإليرانية، فسيكون للذهاب نحو السينا

 باحث أول بمركز الجزيرة للدراسات مختصة في الشأن اإليراني.فاطمة الصمادي،  *
 

 انتهى

https://www.irna.ir/news/84364361/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84364361/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

