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وتعــد هــذه الزيــارة الثانيــة لجــرويس إىل طهــران هــذا العــام، 

فضــاً عــن كونهــا األوىل منــذ تــويل إبراهيــم رئيــي منصــب 

الرئاســة يف إيــران، كــا تــأيت هــذه الزيــارة يف أعقــاب تقريــر 

ــران  ــة وجــه اتهامــات شــديدة اللهجــة إىل إي ــة الدولي للوكال

بعرقلــة مهــام املراقبــة التــي يجريهــا مفتشــوها بعدمــا 

علقــت طهــران بعــض عمليــات التفتيــش ألنشــطتها النوويــة، 

وقبــل اجتــاع ملجلــس محافظــي الوكالــة األســبوع املقبــل.

دالالت التراجع اإليراني
ميكــن إبــراز دالالت االتفــاق الجــزيئ األخــر بــن طهــران 

والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يف اآليت:

1- محاولــة إيــران تفــادي عقوبــات جديــدة: يــأيت هــذا 

االتفــاق الجــزيئ التقنــي بــن إيــران والوكالــة الدوليــة للطاقــة 

ــنطن  ــرض واش ــادي ف ــران تف ــاوالت إي ــار مح ــة يف إط الذري

والغــرب املزيــد مــن العقوبــات ضدها، حيــث أبلغــت الوكالة 

ــاء 8 ســبتمرب،  ــدول األعضــاء، يف تقريرهــا الصــادر يف الثاث ال

أنــه مل يتــم إحــراز أي تقــدم بشــأن قضيتــن محوريتــن مــع 

ــا  ــور عليه ــم العث ــي ت ــوم الت ــار اليوراني ــران، هــا رشح آث إي

يف العديــد مــن املواقــع غــر املعلنــة، والوصــول العاجــل إىل 

ــع  ــن تتب ــة م ــن الوكال ــى تتمك ــة حت ــدات املراقب ــض مع بع

برنامــج إيــران النــووي عــى النحــو املنصــوص عليــه يف اتفــاق 

.2015

وتزامنــت هــذه التطــورات مــع مواصلــة إيــران تصعيدهــا 

النــووي، وترسيعهــا وتــرة تخصيــب اليورانيــوم بنســبة تصــل 

ــب  ــوم املخص ــدن اليوراني ــا مع ــن إنتاجه ــاً ع إىل 60%، فض

بنســبة 20%، واملســتخدم يف صناعــة الســاح النــووي، وهــو 

ــح باتهــام طهــران يف  ــة للتلوي مــا دفــع واشــنطن ودوالً غربي

ــت  ــا جعل ــادم بأنه ــة الق ــي الوكال ــس محافظ ــاع مجل اجت
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أعلنــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، فــي بيــان مشــترك لهــا مــع منظمــة الطاقــة النوويــة اإليرانيــة فــي 
12 ســبتمبر الجــاري عقــب زيــارة أجراهــا مديــر عــام الوكالــة، رفائيــل جروســي، إلــى طهــران، عــن التوصــل إلــى 
ــة المحــددة  ــة الفنيــة والتقنيــة ألجهــزة المراقب ــة بالصيان ــران يســمح لمفتشــي الوكال اتفــاق جزئــي مــع إي
فــي بعــض المنشــآت النوويــة اإليرانيــة، واســتبدال بطاقــة الذاكــرة لهــذه األجهــزة، التــي ســُتختم مــن قبــل 
الجانبيــن وُتحفــظ فــي إيــران، مشــيرة إلــى أنهــا لــم تحصــل، حتــى اآلن، علــى إمكانية االطالع على تســجيالت 

الكاميــرات، والتــي تتحجــج إيــران باالحتفــاظ بهــا حتــى يتــم التوصــل التفــاق نــووي.

تنازالت حمدودة:
دالالت االتفاق اجلزئي بني إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

تنــازالت محــدودة: دالالت االتفــاق الجزئــي بيــن إيــران والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1339، 15 ســبتمبر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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وتحميلهــا  مســتحياً،  النــووي  برنامجهــا  عــى  اإلرشاف 

ــا. ــة يف فيين ــات النووي ــل املفاوض ــؤولية فش مس

ــران بانتهــاك االتفــاق النــووي مــن  وياحــظ أن اتهــام إي

قبــل مجلــس محافظــي الوكالــة يفتــح البــاب أمــام “العــودة 

التلقائيــة إىل العقوبــات” )Snapback(، ومتنــح هــذه اآلليــة، 

ــة طــرف  مبوجــب نــص ملــادة 11 مــن القــرار 2231، أّي دول

يف االتفــاق النــووي املـُـربَم مــع إيــران يف 2015م الحــّق يف أن 

ــران،  ــى إي ــة ع ــات الدولي ــرض العقوب ــادة ف ــا إلع ــأ إليه تلج

إذا مــا رأت هــذه الدولــة أن إيــران قــد أخلــت إخــاالً كبــراً 

ببنــود االتفــاق النــووي.

لــذا عملــت طهــران عــى تفــادي ذلــك، ويبــدو أن ذلــك 

ــان  ــة، يف بي قــد أىت مثــاره، حيــث أعلنــت الخارجيــة األمريكي

ــروع  ــرح م ــن ط ــي ع ــاري، التخ ــبتمرب الج ــن 14 س االثن

ــا  ــبوع، ك ــذا األس ــة ه ــس الوكال ــران يف مجل ــد إي ــرار ض ق

وصــف مبعــوث االتحــاد األورويب إنريــي مــورا، الــذي ينســق 

املفاوضــات حــول إحيــاء االتفــاق النــووي، هــذا اإلعــان بأنــه 

ــل  ــة بتفاصي ــتمرار املعرف ــان اس ــو ض ــة نح ــوة إيجابي خط

ــراين. ــووي اإلي الربنامــج الن

2- تــرك مجــال الســتئناف املفاوضــات النوويــة: تحــاول 

إيــران مــن خــال هــذا اإلعــان األخــر، منــح فرصــة إلمكانيــة 

اســتئناف املفاوضــات النوويــة، املجمــدة منــذ 20 يونيــو 

ــودة  ــة يف الع ــعى للماطل ــران تس ــظ أن طه ــايض. وياح امل

للمفاوضــات النوويــة، وترغــب يف كســب مزيــد مــن الوقــت، 

ــا  ــة إذا م ــا، خاص ــن أن تقدمه ــي ميك ــازالت الت ــص التن لتقلي

ــوم. ــب اليوراني ــال تخصي ــة يف مج ــربات فني ــت خ راكم

تصعيديــة  لهجــة  تبنــي  إىل  واشــنطن  ذلــك  ودفــع 

والتهديــد باالنســحاب مــن املفاوضــات إذا اســتمرت املاطلــة 

ــرص  ــى ف ــاء ع ــعى لإلبق ــران تس ــك أن طه ــة. وال ش اإليراني

ــى ال تتجــه واشــنطن  ــة قامئــة، حت ــاء املفاوضــات النووي إحي

للنظــر يف خيــارات أخــرى، كتحويــل ملفهــا إىل مجلــس األمــن، 

ــا.  ــدة عليه ــات جدي ــرض عقوب أو ف

3- إفشــال مســاعي واشــنطن لتشــكيل جبهــة مــع موســكو 

ضــد إيــران: بــادر املبعــوث األمريــي إىل إيــران روبــرت مــايل، 

ــم  ــة يته ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــر للوكال ــر تقري ــد ن بع

إيــران بعرقلــة مهــام املراقبــة عــى أنشــطتها النوويــة، للســفر 

إىل موســكو، وذلــك يف خطــوة تكشــف عــن ســعي واشــنطن 

ــران، أو عــى  للتوافــق مــع موســكو التخــاذ موقــف ضــد إي

األقــل إثنائهــا عــن إرصارهــا بشــأن التعــاون مــع وكالــة 

ــووي. ــا الن ــة برنامجه ــة ومراقب ــة الذري الطاق

ــا إزاء  ــل عــن قلقه وكانــت موســكو قــد أعربــت مــن قب

ــة باســم  ــة، حيــث أعلنــت املتحدث مارســات طهــران النووي

وزارة الخارجيــة الروســية، ماريــا زاخاروفــا، يف أغســطس 

اليورانيــوم  بإنتــاج  الخاصــة  إيــران  املــايض، أن خطــوات 

املعــدين تتناقــض مــع االتفــاق حــول برنامجهــا النــووي، وإن 

ــوات. ــك الخط ــباب تل ــا أس ــم باده ــن تفه ــت ع أعرب

وقــد بــادر كل مــن مــايل، ونائــب وزيــر الخارجيــة الرويس، 

ســرغي ريابكــوف، إىل التعجيــل بإعــادة إحيــاء االتفــاق 

النــووي لعــام 2015 مــع إيــران بعــد اجتاعهــا يف موســكو، 

ــروف،  ــرجي الف ــرويس س ــة ال ــر الخارجي ــال وزي ــل اتص ولع

ــاع  ــك جــاء يف ضــوء محــاوالت إقن ــد ذل ــراين بع بنظــره اإلي

ــة،  ــة الدولي ــع الوكال ــاون م ــتئناف التع ــران باس ــكو طه موس

ــايل إىل موســكو. ــارة م وكنتيجــة لزي

ــة واســعة مــن قبــل  ــة أدى إىل إدان ــر الوكال كــا أن تقري

األطــراف األوروبيــة التــي ترفــض تصعيــد إيــران النــووي، فقد 

ــران  ــاري، إي ــبتمرب الج ــية يف 6 س ــة الفرنس ــت الخارجي طالب

ــة الدوليــة للطاقــة الذريــة،  بتقديــم تفســرات كاملــة للوكال

بشــأن اكتشــاف مــواد نوويــة رسيــة لديهــا.

4- اســتمرار إيــران يف تبنــي سياســة حافــة الهاويــة: تســتمر 

ــاق  ــاك االتف ــة، أي انته ــة الهاوي ــاع سياســة حاف ــران يف اتب إي

ــع  ــة، أو رف ــع الوكال ــاون م ــف التع ــرب وق ــواء ع ــووي، س الن

محــدودة،  تنــازالت  تقديــم  ثــم  التخصيــب،  مســتويات 

حتــى ال تتجــه واشــنطن لتصعيــد العقوبــات ضدهــا، أو 

اإليعــاز لحلفائهــا الغربيــن بتفعيــل آليــة “العــودة التلقائيــة 

للعقوبــات”.

ولــذا أقدمــت إيــران عــى الرتاجــع خطــوة للــوراء وتقديم 

تنــازالت محــدودة، مــن خــال عقد هــذا االتفــاق مــع الوكالة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة بشــأن تجديــد رشائــح كامــرات 

املراقبــة، غــر أنهــا مــا زالــت تــر عــى عــدم تســليم رشائــح 

التســجيل، إال بعــد التوصــل إىل تفاهــم بشــأن إعــادة إحيــاء 

االتفــاق النــووي، يقتــي رفــع العقوبــات املفروضــة عليهــا. 
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دالالت االتفاق الجزئي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

ونظــراً ألن واشــنطن والغــرب رضيــا بالخطــوات اإليرانيــة 

املحــدودة، فــإن طهــران التــزال ناجحــة يف تنفيــذ هــذا 

ــك.  التكتي

وختامــاً، ميكــن القــول إن إيــران تــر عــى تعليــق مراقبة 

برنامجهــا النــووي ملارســة الضغــوط عــى واشــنطن، وتعزيــز 

موقفهــا يف املفاوضــات النوويــة يف فيينــا. كــا أن تقديــم 

ــة،  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــازالت محــدودة للوكال ــران تن إي

وهــو أول تنــازل مــن قبــل طهــران بعــد تــويل الرئيــس 

ــة  ــن إمكاني ــف ع ــم، يكش ــي الحك ــم رئي ــدد إبراهي املتش

عــودة إيــران للمفاوضــات النوويــة، إذا مــا مارســت واشــنطن 

ــران. ــة عــى إي والغــرب ضغوطــاً جدي

عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع 

القــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم 

القــدرة عــى التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحــوالت السياســية واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهات 

االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.
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