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االتفاق النووي بني �إيران واملجموعة الدولية
حسن هبشيت بور
أكاديمي ايراين وباحث يف مركز الدراسات السياسية االيرانية
ملاذا ُتعد االتفاقية النووية الشاملة مهمة؟

 1للمرة األوىل بعد ميض  37سنة يصل الطرفان الغرب وإيران إىل توافق ٍ عىل نص ٍ مشرتك دون أنتم تنفيذ هذا اإلجراء بشكل ٍ صحيح لكان من
يتنازال أو يرتاجعا عن مواقفهما األصولية بحيث أنّه لو ّ
مد أوارص
شأنه املساعدة يف الوصول إىل نموذج ٍ لتخفيف التشنجات والتوترات يف املستقبل وأحيانًا ّ

التعاون الثنايئ.
 2رغم كل القيود واملحدوديات والرقابة اليت ستوجدها اإلتفاقية الشاملة مع إيران ،بعد ميض أكرثجو إجيايب
من  9سنوات عىل صدور أول قرار ضد إيران ،أي القرار  1696الصادر يف  31متوز  ،2006ساد ٌ

ملصلحة إيران .وذلك أنّه منذ ذلك الوقت كانت إيران تعترب بسبب إرصارها عىل متابعة برناجمها النووي،
تهديدا للسالم واألمن العاملي حتت الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة املادة .41
عىل أنهّ ا تشكّ ل
ً
وكان ذلك ذريعة لفرض العقوبات عىل إيران وحىت التمهيد إلجراءاتٍ عسكرية .ويف الواقع كانت

إيران أول دولة خترج من حتت الفصل السابع مليثاق األمم املتحدة من دون حربٍ أو تغيريٍ للنظام.

 3من خالل االتفاقية الشاملة ،تغ جو التهديد ضد إيران إىل جو ٍ من التعاون للوصول إىل توافقاتٍيرّ

فرصا جديدة للعالقات السياسية مع دول العامل.
الحقة .وهذا املوضوع يو ّفر ّ
بحد ذاته ً

أبوابا جديدة للتعاون اإلقتصادي وخاص ًة جذب االستثمارات اخلارجية يف إطار
وكذلك يفتح إليران ً
نقل الكنولوجيات اجلديدة والعلوم الالزمة لتشغيل املشاريع عىل مستوى عالٍ.
 4-لقد ّثبتت االتفاقية الشاملة استخدام الدورة الكاملة للوقود النووي يف إيران وسوف تنمي هذه

الدورة يف املراحل اآلتية .يعين أن إيران ستتمكن من حفظ إنجازات علمائها النوويني بدء ًا من مرحلة
استخراج األورانيوم اخلام يف مناجم صخور األورانيوم يف ساغند يزد وغتشني يف بندر عباس إىل إنتاج
يسمى بالكعكة الصفراء يف مصنع أردكان يزد ،وإنتاج غاز اهلغزوفلورايد يف
أوكسيد األورانيوم أو ما ّ
مصنع يويس أف أصفهان وختصيب األورانيوم يف نطزن ومن ثم عودته إىل مصنع إنتاج األقراص النووية

149

االتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية

وإنتاج ألواح الوقود يف أصفهان ويف النهاية االستفادة منه يف أجهزة الطرد يف طهران أو أراك اليت سوف
جهز فيما بعد ،وسوف يكون باإلمكان تنمية كل ذلك بعد ميض  15سنة.
ُت ّ
بناء لإلتفاقية الشاملة سوف يتباطأ مسار البحث والتنمية يف العرش سنوات املقبلة ،ولكن إذا أوجدت
ً 5إيران ظرو ًفا متكّ ن وكالة الطاقة النووية من إعالن سلمية كافة أنشطة ايران ،فإهنا تستطيع اإلستمرار

عما كان يف املايض.
قريب ًا يف مسار البحث والتنمية داخل البالد بشكل ٍ أرسع وأوسع ّ
 6لقد د ّلت املفاوضات اليت أوصلت إىل توقيع اإلتفاقية الشاملة عىل أنّه يمكن يف إطار النظام الدويلاحلايل غري العادل الوصول إىل حتقيق األهداف املحددة مسبقًا ضمن قدراتنا ،وذلك عرب اختيار الطريق
الصحيح ألجل الدفاع عن مواقفنا احلقّة.
ست قوى نووية يف العامل بأ ّن مرحلة التحكّ م بدول العامل الثالث قد و ّلت ،وجيب عليها
 7لقد اعرتفت ّالتفاوض حول التفاصيل من أجل الوصول إىل تسوياتٍ معها .يف الواقع ،استطاعت إيران تقديم نموذج ٍ
ٍ
مشكلة دولية كربى حيث استطاعت عرض ديبلوماسية
حل
للتفاوض إىل املجتمع الدويل يف سبيل ّ

ناجحة بدلاّ عن احلرب.

1

معارضة االتفاقية الشاملة يف املنطقة من قِبل دول ٍ عدة وما هي الدوافع
تعرض مصاحلها للخطر .وهذه الدول
عارض عدد من دول الرشق األوسط اإلتفاقية الشاملة بحجة اهنا ّ
هي:

 1السعوديةكانت السعودية أكرث دول املنطقة اليت تنظر بسلبية إىل اإلتفاقية الشاملة .وكان قادة هذا البلد يتصورون
أ ّن اإلتفاق اإليراين مع الدول العظمى الست سوف يعطي إيران مكانة ممزية يف مقابل هذه الدول .وهلذا
السبب كانت الرياض تعترب أ ّن تثبيت حق وموقف إيران يف اإلتفاقية الشاملة هو مرحلة من مسار يؤدي
يف النهاية إىل إضعاف موقف ومكانة السعودية يف املنطقة عند الدول الغربية.

2

1 - http://bipartisanpolicy.org/events/opportunities-and-challenges-in-implementing-the-iran-nuclear-deal
2 - the-saudi-iran-war-is-americas-fault/ http://foreignpolicy.com/2016/ 13 /01
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وقد احت ّلت هذه املسألة أمهية أكرب عندما أصبحت إيران يف مواجهة السعودية يف كل من لبنان والعراق
وسوريا والبحرين ،وأهم من كل ذلك يف اليمن من وجهة نظر السعودية .من خالل األخذ بعني اإلعتبار
جمموع هذين العاملني املهمني يمكن فهم السبب الذي جعل الرياض تندفع بكل قدراتها اإلعالمية
والديبلوماسية كي ال تصل اإلتفاقية الشاملة إىل نتيجة.

ألي بلد ٍ بل سيؤدي ذلك
هذا يف حني أنّه من وجهة نظر طهران لن تشكّ ل اإلتفاقية الشاملة
ً
تهديدا ّ
عمليا إىل توفري األرضية لتعاون ٍ أكرب بني إيران والدول اإلسالمية والعربية بسبب إزالة العوائق املوجودة
ً
وخاص ًة فيما خيص العقوبات .ولذلك أعلنت طهران مراتٍ عدة عن اقرتاحاتٍ لرتسيخ السالم وإزالة ما
يعكّ ر األجواء يف املنطقة ودعت إىل عقد مفاوضات ثنائية أو متعددة اجلوانب حلل االختالفات املوجودة.
" 2إرسائيل"بذلت تل أبيب كل جهودها اإلعالمية والديبلوماسية واستخدمت نفوذ اللويب الصهيوين يف الكونغرس
األمريكي ويف فرنسا وأملانيا وبريطانيا ملنع حصول االتفاق النووي مع إيران .ولكنهم فشلوا يف هذا
املسار وذلك أن إيران ا ّتخذت سياسة سحب الذرائع من يد الغرب .وما زالوا حىت اآلن حياولون بكل
ما لدهيم من إمكانات منع تنفيذ اإلتفاقية الشاملة بنجاح.

ٍ
جهة حاولت عرب اللويب الصهيوين القوي يف
وقد حتركت "إرسائيل" يف هذا املسار باجتاهني ،من
الكونغرس األمريكي تبديل قراراتٍ إىل قوانني لكي متنع يف النهاية إلغاء العقوبات ضد إيران ،ويف
حال متكنت من ذلك تسعى لتوسيع نطاق العقوبات حتت ذرائع جديدة .ومن ٍ
جهة أخرى قامت من
ّ

خالل نفوذ اإلرسائيليني يف البنوك ورشكات التأمني الكربى يف أمريكا وأوروبا باجياد وضعية صعبة أمام
أي نوع ٍ من التعاون يف جمال تبادل السلع واالستثمار بني إيران ودول أوروبا والرشق األقىص وذلك
ّ
عرب إشاعة جو من اخلوف والقلق بذريعة إصدار عقوبات جديدة ضد إيران وكذلك بسبب أ ّن البنوك

التكيف مع القرارات اجلديدة ألجل مكافحة تبييض األموال.
اإليرانية مل تستطع بعد ّ

تقدم الزمن عىل تنفيذ اإلتفاقية تهاوت املوانع وزالت الواحدة تلو األخرى بسبب
ولكن رغم ذلك ،كلما ّ

التقدم حيصل
طبعا ،ال خيفى أ ّن هذا
ّ
املصالح االقتصادية التجارية واالستثمارية بني الغرب وإيرانً .

ظل هذه الظروف اقرتبت "إرسائيل" من السعودية وهي حتاول عرب التقرب من
برسعة بطيئة ً
جدا .ويف ّ
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القادة الشباب يف السعودية معادا ًة إليران أن توجد احتا ًدا غري مقدس ستكون نتيجته رضب الوحدة يف

العامل اإلسالمي.

كذلك يسعى اإلرسائيليون يف دعاياتهم إىل الرتويج بأ ّن إيران ،بعد اإلتفاقية الشاملة ،سوف حتصل عىل
مصادر أكرث تساعدها يف متابعة سياساتها اإلقليمية ،بما يف ذلك دعم املسلحني يف اليمن والعراق ولبنان
أو يف أماكن أخرى.

3

ٍ
يتم
كما سيسمح الكونغرس األمريكي لإلدارة املقبلة باختاذ إجراءات ملواجهة إيران ومن املحتمل أن ّ
إقرار عقوباتٍ جديدة ضد إيران .ومن النقاط األساسية اليت تدور حول التوافق النووي هل ستعترب

نقضا لإلتفاق النووي أم ال.
العقوبات غري النووية اجلديدة ضد إيران ً
نقضا لالتفاق النووي ،ولكن من وجهة نظر
من وجهة نظر الواليات املتحدة ،ال يعترب هذا اإلجراء ً

ومرارا أنّه إذا نقض الطرف املقابل اإلتفاق النووي
تكرارا
رصح قادة إيران
إيران يعترب ً
ً
ً
نقضا لذلك .وقد ّ

ستعاود إيران تفعيل أنشطتها النووية جمد ًدا.

4

يمكن تو ّقع مستقبل اإلتفاقية الشاملة ضمن إطار ثالثة سيناريوهات كالتايل:
أ -السيناريو املتفائل (الوضعية املنشودة)
يقيم كاتب املقال نسبة حتققه بأكرث من  ،% 60سوف تقوم إيران ودول
عىل أساس هذا السيناريو ،الذي ّ
تدرجييا من أمام تنفيذ اإلتفاقية الشاملة والدفع نحو إجياد حلول ٍ جديدة
جمموعة  1+5بالقضاء عىل املوانع
ً
إلزالة االختالفات يف وجهات النظر املوجودة حول سائر املواضيع املثارة يف املنطقة.

يف هذا الصدد ،سوف يميل االحتاد األورويب إىل تنفيذ اإلتفاقية يف وقتٍ أرسع ،مقارن ًة مع أمريكا وروسيا
رسيعا إىل األسواق اإليرانية اليت كانت ترزح حتت
والصني ،ذلك أ ّن مصالح االحتاد توجب عودة دوله
ً
ضغوط العقوبات اإلقتصادية.

3- http://www.cnas.org/sites/default/files/publications-pdf/CNAS-Report-Iran-Agreement-oct-2015-final.pdf

تم تنفيذ
 - 4لن تنقض اجلمهورية اإلسالمية اإلتقافية الشاملة ابتداء ،أل ّن الوفاء بالعهد من األوامر املنصوص عليها يف القرآن .ولكن يف حال ّ
ّ
تهديدات املرشحني لرئاسة اجلمهورية يف أمريكا ومتزيق اإلتفاقية الشاملة فسوف تلغي اجلمهورية اإلسالمية اإلتفاقية الشاملة حيث أن هذا
قرآين يف مقابل من ينكث بالعهد.
أمر
العمل ً
ٌ
أيضا هو ٌ
http://www.leader.ir/fa/content/15489/
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وسرتجح الصني وروسيا أن تتوافق خططهما وبراجمهما مع التغيريات اجلارية يف إيران بعد تنفيذ
ّ

اإلتفاقية الشاملة ،وخاص ًة أنهّ ما مهتمتان بمعرفة إن كان سينترص روحاين جمد ًدا يف انتخابات أيار 2017

لرئاسة اجلمهورية .يف هذه احلالة سريجح هذان البلدان التعاون مع روحاين لتنفيذ تفاصيل االتفاقية
الشاملة ملدة أربع سنوات أخرى.
وبناء عىل هذا السيناريو ،لن تؤدي انتخابات رئاسة اجلمهورية ال يف الواليات املتحدة األمريكية (ترشين
ً
أي تغيرياتٍ أساسية يف مسار تنفيذ االتفاقية الشاملة .صحيح
الثاين  )2016وال يف إيران (أيار  )2017إىل ّ
أ ّن مسار تنفيذ االتفاقية الشاملة يميض ببطء ولكن يف النهاية سوف ختطو خطوات عىل مسار التنفيذ يف
 15 - 10سنة القادمة.
ب -السيناريو املتشائم (الكارثة)
حدة التوترات املذهبية بني إيران والسعودية.
 1تصاعد املخاوف املزتايدة من تشديد ّ 2وصول ترامب إىل السلطة يف أمريكا وتشكيل دولة أصولية (راديكال) 3تكثيف سياسات العقوبات الغربية ضد إيران متخذ ًة ذرائع غري نووية مثل جتارب إيران الصاروخية،وأ ّدعاء انتهاك حقوق اإلنسان يف ايران ،واتهام إيران بدعم اإلرهاب حتت مسميات الدفاع عن حقوق

الشعب الفلسطيين واللبناين يف مقابل التهديدات اإلرسائيلية.

عمليا عاجزة وبال أثر ،وتدخل
يف حال حتققت احلاالت الثالث املذكورة آن ًفا ً
معا تصبح االتفاقية الشاملة ً
حربا مبارش ًة بني إيران من
منطقة غرب آسيا يف حرب دموية جديدة ألنهّ ا لن تكون هذه املرة بالوكالة بل ً

جهة والسعودية و»إرسائيل» بدعم ٍمن أمريكا وحلفائها من جهة ثانية.
ج -السيناريو الواقعي (الوضعية املمكنة)

يف هذا السيناريو ،سوف تستمر وضعية العالقات بني إيران وأمريكا يف جو ٍ من الضبابية ،أي أن تنفيذ
غض النظر عنها فحسب ،ويف
اإلتفاقية الشاملة بشكل ٍ كامل لن يواجه العراقيل اليت يمكن ح ّلها أو ّ
يقل ملف التحديات واالختالفات بني طهران وواشنطن إن مل نقل أنّه سيتعاظم .وهكذا
نفس الوقت لن ّ
كبريا.
سيبقى جدار عدم الثقة بينهما ً

