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 ثالثة مفاوضات حول ايران
 كتبها جون ب. الترمان

 
تى حالتوصل إلى اتفاق شامل مع إيران بشأن برنامجها النووي سيكون صعباً بالنسبة للرئيس اوباما. إن 

 في واقع األمر مفاوضاته مع إيرانذلك ألن المفاوضات الثنائية الناجحة لن تكون سوى الخطوة األولى، 

مجموعة مع إيران، وواحدة مع الكونغرس، والثالثة  تتمثل في ثالث مجموعات من المفاوضات المترابطة.

 النجاح مع الجبهتين األخريتينالنجاح مع االيرانيين دون للدول الكبرى.  إن تحقيق  P5=1هي مع الشركاء 

 اوض ابداً.بكثير مما لو أوباما لم يف يترك الواليات المتحدة وحلفائها أقل أمناً 

 

مبعوثين  إن بالرغم من التركيز على صعوبة التفاوض مع اإليرانيين، إال أن تلك المفاوضات واضحة نسبيا.

رفع ايران تسعى ل يرانيين، وتفاصيل المناقشات معروفة.إلمسؤولين االالرئيس في مناقشات مباشرة مع 

ضمانات يمكن التحقق منها بأن ايران لن  يسعون للحصول علىالعقوبات، والواليات المتحدة مع حلفائها 

يب وقف تام لتخص -متطلبات الحصول على تلك الثقة: وقد يختلف العقالنيون حول  تطور أسلحة نووية.

كما  .ذلكاليورانيوم المحلي، تحويل المخزون الموجود من اليورانيوم المخصب، نظام تفتيش قوي، وإلى ما 

الطرفان  تفق، يمهما يكن. لكل اجراء تتخذه ايرانرفعها حول نوع العقوبات التي يمكن  قد يختلف العقالنيون

 .الطرف اآلخرعلى فحوى المفاوضات، ويعرف كل طرف ما يريده من 

 

. ليس من الواضح بالضبط ما هو الدور الذي مفاوضات إدارة أوباما مع الكونغرس هي أكثر تعقيدا بكثير

سوف يلعبه الكونغرس. بموجب أحكام المصلحة الوطنية في معظم تشريعات العقوبات، يحتفظ الرئيس بسلطة 

  قوبات لفترات محددة من الزمن.رفع الع

 

 اً له هامش يحيت، مما  عقوباتلإدارته لكيفية فرض معينة من حرية التصرف ببقدرة  ايضاً الرئيس يحتفظ كما 

يفترض، مع ذلك، أن المفاوضين االيرانيين يريدون ضمانات بأن بعض التنازالت   ضافية.اإلمناورة لل

والرئيس لن يكون قادراً على توفير  الدائمة من جانبهم سوف تقابل بتنازالت دائمة من الجانب األمريكي،

بعدم سعي إيران تبحث ايضاً عن ضمانات  .يوما 021الضمانات كون التنازالت الرئاسية تنفذ بعد مرور 

 الكونغرس إلى فرض عقوبات إضافية، التي يمكنها أن تبطل مفعول الفيتو الرئاسي.

 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للصفقة مع اإليرانيين إنتقاد  رس.غالكون ديرالعديد من القوى ت

وصل إلى للتالرئيس المفترضة لدى غريزة ال من للحدبكونها متساهلة لقي صداً واسعاً، والبعض اآلخر يسعى 

في  نفوذا  رس على أن موقفهم الحازم يعطي الرئيس غيصر بعض زعماء الكونو  .الخصوممع حل وسط 

أن بعض الشروط االيرانية هي غير قابلة للتتنفيذ كونها يجادل بيستطيع أن  فالرئيس المفاوضات مع إيران،

لكن مثل هذه الحجة تعتمد على فرضية أن هناك شروطا سيوافق عليها  لكونجرس.ا لدىغير مقبولة 

 للنجاح مع إيران، يجب على اإليرانيين االعتقاد بأن قبول الكونغرس للشروط ممكن. الكونغرس.

 

ل يمتد ب نطاق المخالفات االيرانية واسع وعميق. حتى اآلن، هذا ليس التحدي األكبر للرئيس مع الكونغرس.

قوق سوريا، قمع حإلى دعم المنظمات اإلرهابية األجنبية في جميع أنحاء العالم، التحريض على الفظائع في 

 الكونغرسطرفي مجلس العديد من ال شك أن  ، وغيرها كثير. اإلنسان في إيران، وتهديد إسرائيل بالدمار

عن فرصة للضغط على إيران بشأن هذه القضايا قبل رفع أي  ونبحث)الديمقراطيون والجمهوريون( ي
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على بأن الواليات المتحدة تمتلك القدرة القصوى على أساس ايمان منهم  مجموعة صغيرة من العقوبات،

  لتأثير على طهران قبيل االتفاق النووي.ا

 

إال  سوء السلوك اإليراني مع أنه ال يرضى عن .مشكلة P5+1ي تلك اللحظة تصبح المفاوضات مع ف

لدى الصين  ن المفاوضات النووية هي المكان المناسب لمعالجته.إعلى محدود هناك إجماع مجموعة صغير، 

أن الطريق لتغيير بالمشاعر متأججة في ألمانيا في حين أن وروسيا وجهات نظر متمايزة في هذا الصدد، 

مجموعة  على تناولالكونغرس  ففي حالة إصرار ."من خالل المشاركة بدال من العزلة"سلوك الدول يكون 

إلى  أنها تهدفوكبحيث تبدو  قاهرة نحو عدم االنتشار تدابيروعلى  واسعة من القضايا بدال من واحدة ضيقة،

أن الواليات المتحدة تسعى ليس فقط لتحريك  علىالعالمية فإن األمر سيبدو للقوى  الرفض اإليراني، ضمان

أن  بعضمن المرجح أن يقول الفي هذه الحالة،  قائمي المرمى، بل إنها تسعى أيضا إلى تغيير حجمها وشكلها.

مع وجود رئيس وولن يكون لها أي شيء من ذلك.  ،ذلكغير بوالواليات المتحدة  بعقالنية تتصرفإيران 

كبيرة لبناء الثقة مع محاوريه،  تصرفحرية بووزير خارجية يبدو أنه يتمتع  ايراني اكثر دهاء من سلفه،

 األشهر الستة الماضية. أصبحت هذه المجازفة أكبر بكثير خالل

 

مالية القيود ال .نوتوقعه الكثير اعلى إيران انها  أكثر ديمومة وأكثر فعالية مم حتى اآلن، أثبتت العقوبات

 الدولية، في األخص، وااللتزام بها على نطاق واسع، شكل عائق لوصول اإليرانيين إلى الرأس مال العالمي.

قد يكون  P5+1ظهور صدع في االلتزام لتلك العقوبات ناتج عن تصدع التضامن في مجموعة  وعليه، فإن

يرة فبعض البلدان الصغ في حال تخلت الصين وروسيا عن العقوبات، وقررت الهند االنضمام اليهما،ف مدمرا.

 نبعد تبادل االتهامات، فإن النتيجة ستكوف ستتخطى الخرق حتماً، ولن يبقى أي خيار جيد للواليات المتحدة.

دبلوماسياً وإقتصادياً وبرنامج نووي  -إليران، وعزلة أقل لواليات المتحدةعزلة دبلوماسية  ل على شكل

 إيراني غيرمرهون.

 

الرأي العام يواجه س، اتفاق الستة أشهر الحاليأنه في نهاية في بعض األحيان بادارة اوباما  وقد ذكرت

ال  ربما بشكل غير كامل؛ أو -تقييد البرنامج النووي اإليرانيصفقة لثة خيارات: ثالاألمريكي والكونغرس 

ووي لتقييد البرنامج الن تسعى ، أو حربأبداً  أن البرنامج النووي اإليراني سيكون غير مقيد بمعنى -صفقة

 اإليراني بالقوة. النقطة المقصودة، بشكل واضح، هي إظهار الرغبة في التوصل الى إتفاق.

 

د، فإن هذا ال يمثل فشالً خالفا لإلعتقاد السائواألول هو اتفاق مؤقت أخر.  .انأخر نحتماالإولكن هناك 

للمفاوضات، بل قد يكون أفضل وسيلة للحفاظ على تحالف واسع مع اإلستمرار بتقييد البرنامج اإليراني. حتى 

من دون حل نهائي، فإن الحفاظ على التحالف معا والبرنامج النووي اإليراني في ظل ضوابط مشددة يمثل 

 انتصارا.

 

تحسين" صفقة قد ينفر الحلفاء والشركاء ويجعل ايران لللقلق. جهود واسعة "اإلحتمال االخر هو أكثر إثارة 

ليست بسبب عدم موافقة اإليرانيين، بل ألن بقية العالم  -تبدو وكأنها الطرف المنطقي. هذا سيشكل هزيمة

 .ةسترفض الوقوف إلى جانب الواليات المتحدة لفترة أطول  في محاسبة ايران. ثم ستصبح ايران غير مقيد

 

. مصالح الواليات المتحدة تطالب الرئيس بالتعامل في وقت واحد مع كاف  إبرام اتفاق مع إيران ليس إن 

 .الكونغرس وشركاء الواليات المتحدة أيضا
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