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ويفتــح هــذا القــرار البــاب أمــام تفعيــل آليــة “العــودة 
عليهــا  نــص  والتــي   ،)Snapback( للعقوبــات”  التلقائيــة 
قــرار مجلــس األمــن 2231، والتــي متنــح أي دولــة طــرف يف 
االتفــاق النــووي املــرم مــع إيــران يف 2015 الحــق يف أن تلجــأ 
إىل املجلــس إلعــادة فــرض العقوبــات الدوليــة عــى إيــران، إذا 
ــران قــد أخلــت إخــاالً جســيامً  ــة أن إي مــا رأت هــذه الدول
ببنــود االتفــاق النــووي. ويُعــد هــذا القــرار األول مــن نوعــه 
ــران  ــد طه ــرار ينتق ــاذ ق ــم اتخ ــام ت ــو 2020، حين ــذ يوني من

ــة. ــا النووي ــة انتهاكاته عــى خلفي

مواقف األطراف المعنية
ميكــن الوقــوف عــى بعــض املاحظــات بشــأن هــذا القــرار 

ــايل: عــى النحــو الت

ــة  ــة اإليراني ــت الخارجي ــد: وجه ــراين بالتصعي ــد إي 1- تهدي
ــة  ــر، واصف ــة األخ ــة الدولي ــرار الوكال ــديد لق ــا الش انتقاده

ــى  ــتناداً ع ــاء اس ــه ج ــاء”، وأن ــر بّن ــيايس وغ ــه “س ــاه بأن إي
ــوين”،  ــان الصهي ــل الكي ــن قب ــة م ــة وُمفرك ــات كاذب “معلوم
ُمشــرة إىل أن القــرار لــن يــؤدي إال إىل إضعــاف التعــاون مــع 

ــة.  الوكال

واســتبقت إيــران صــدور القــرار بإعانهــا إيقــاف كامرتــن 
ــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ملراقبــة نشــاطاتها  تابعتــن للوكال
ــزي  ــرد مرك ــزة ط ــة أجه ــب ثاث ــت برتكي ــام قام ــة، ك النووي
متطــورة مــن أطــرزة “آي آر 4”، و”آي أر 6”، و”آي آر 2 إم” 
يف منشــآة نطنــز النوويــة تحــت األرض، وضــخ غــاز اليورانيــوم 
ــة  ــد يف مواجه ــران يف التصعي ــة إي ــى رغب ــؤرش ع ــا، يف م فيه
قــرار الوكالــة عــر رفــع مســتويات تخصيــب اليورانيــوم، وهــو 
ــة  ــرة الفني ــاك الخ ــاه امت ــر يف اتج ــاً الس ــي عملي ــا يعن م
ــبة  ــي النس ــب إىل 90%، وه ــتوى التخصي ــع مس ــة لرف الازم

املامئــة إلنتــاج القنبلــة النوويــة.

ــس  ــنطن وباري ــت واش ــي: رحب ــريب – إرسائي ــب غ 2- ترحي
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وافــق مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، فــي 8 يونيــو، علــى قــرار يديــن إيــران لعــدم 
ــور عليهــا فــي  ــم العث ــوم ت ــات اليوراني ــار لجزئي ــم تفســيرات حــول وجــود آث ــة فــي تقدي تعاونهــا مــع الوكال
ثالثــة مواقــع غيــر ُمعلــن عنهــا داخــل إيــران. وحظــي القــرار بموافقــة 30 دولــة مــن إجمالــي 35 دولــة عضــو 
فــي المجلــس، بينمــا عارضتــه دولتــان همــا روســيا والصيــن، وامتنعــت عــن التصويــت ثــالث دول هــي ليبيــا 

وباكســتان والهنــد.

ــو 2022،  ــرات المســتقبل, العــدد 1565، 8 يوني ــة، تقدي ــران النووي ــة انتهــاكات إي ــة الطاقــة الذري ــة وكال ــد أمريكــي: دالالت إدان تصعي
ــاث والدراســات المتقدمــة. ــي: المســتقبل لألبح أبوظب
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وبرلــن وبروكســيل بقــرار وكالــة الطاقــة الذريــة بشــأن إيران، 
ــا” يف حــال اســتمر  ــات “ال ســابق له ــددة األخــرة بعقوب مه

ــة.  ــة الدولي ــران مــع الوكال عــدم تعــاون إي

كــام حــذرت واشــنطن مــن أن تــؤدي تلــك االســتفزازات 
مــن جانــب إيــران إىل “أزمــة نوويــة خطــرة”، ُمهــددة بــأن 
ذلــك ســوف يقــود إىل فــرض عقوبــات جديــدة عــى إيــران، 
ــت  ــية. ودع ــة والسياس ــا االقتصادي ــادة عزلته ــم زي ــن ث وم
برلــن ولنــدن وباريــس طهــران إىل إنهــاء التصعيــد النــووي، 
و”القبــول بشــكل عاجــل بالتســوية املطروحــة عــى الطاولة”، 

يف إشــارة إىل االتفــاق النــووي.

واعتــرت إرسائيــل القــرار خطــوة أوىل نحــو كبــح جــامح 
ــّر  ــام ع ــة، بين ــا النووي ــن انتهاكاته ــد م ــووي والح ــران الن إي
رئيــس الدفــاع اإلرسائيــي، بينــي جانتــس، عــن اعتقــاده بــأن 
القــرار يؤكــد أن طهــران “تشــكل خطــراً عــى العــامل بــأرسه يف 

التطويــر النــووي واألعــامل اإلرهابيــة”.

3- تنديــد رويس – صينــي: أبــدت موســكو وبكــن اعرتاضهــام 
ــووي يف  ــران الن ــلوك إي ــن س ــرار يدي ــروع ق ــرح م ــى ط ع
اجتــامع مجلــس محافظــي الوكالــة، إذ أعرب الرئيــس الرويس، 
فادميــر بوتــن، يف اتصــال هاتفــي مــع نظــره اإليــراين، يف يوم 
ــة  ــراءات الغربي ــه “اإلج ــن معارضت ــه، ع ــرار نفس ــاذ الق اتخ

حيــال طهــران يف الوكالــة”. 

ــى  ــط ع ــأن الضغ ــا ب ــن يف فيين ــوث الص ــام رّصح مبع ك
ــا  ــو م ــة، وه ــألة النووي ــل املس ــى ح ــاعد ع ــن يس ــران ل إي
يكشــف عــن انعــكاس الرصاعــات بــن بكــن وموســكو مــن 
جانــب، وواشــنطن مــن جانــب آخــر، عــى قضايــا املنطقــة. 

تحّول أمريكي الفت
ــن  ــي ميك ــدالالت، والت ــن ال ــدداً م ــة ع ــرار الوكال ــل ق يحم

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــارة إليه اإلش

ــرار  ــذا الق ــة: أىت ه ــران النووي ــاكات طه ــى انته ــرد ع 1- ال
ــة  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــدار الوكال ــن إص ــن م ــد يوم بع
تقريــراً لهــا يفيــد بتجــاوز مخــزون اليورانيــوم املُخصــب لــدى 
إيــران الحــد املســموح بــه مبوجــب االتفــاق النــووي املــرم يف 

2015، بأكــر مــن 18 مــرة. 

كــام أشــار التقريــر إىل امتــاك إيــران ملــا يقــرب مــن 43.1 
كجــم مــن اليورانيــوم املُخصــب بنســبة 60%، وهــو املســتوى 
الــذي يقــرتب مــن حد الـــ90% الــازم لصنــع الســاح النووي، 
باملخالفــة ملــا نــص عليــه االتفــاق املذكــور بــأن يكــون حــد 

تخصيــب اليورانيــوم %3.67.

وأشــار تقريــر الوكالــة إىل تعّمــد امتنــاع إيــران عــن تقديم 
إجابــات حــول العثــور عــى آثــار يورانيــوم ُمخصــب يف ثاثــة 

مواقــع هــي تورقوزآبــاد وورامــن ومريــوان، وهــو األمــر 
ــؤرش  ــة، ويُ ــران النووي ــا طه ــر الشــكوك حــول نواي ــذي يُث ال
إىل وجــود برنامــج نــووي رسي لهــا، خاصــة أن الوكالــة كانــت 
ــع 2021، أنهــا تشــتبه يف أن أحــد تلــك  قــد كشــفت يف مطل
املواقــع اســتخدم لتحويــل اليورانيــوم، وهــي خطــوة تســبق 

التخصيــب، بينــام اســتخدم آخــر إلجــراء تجــارب تفجــر. 

وعليــه، فقــد رّصح املديــر العــام للوكالــة رفائيــل جــرويس، 
يف 6 يونيــو، أن هنــاك “مجــرد أســابيع قليلــة فقــط” تفصــل 
ــاح  ــع س ــة لصن ــواد الكافي ــا عــى امل ــران وحصوله ــن إي ب

ــرة نفســها. ــا بالوت ــر برنامجه ــووي إذا اســتمرت يف تطوي ن

2- تبــدل السياســتني األمريكيــة واألوروبيــة: ســعت الواليات 
ــن أجــل  ــا إىل الضغــط م ــا وأملاني املتحــدة وفرنســا وبريطاني
أن يقــوم مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
ــة  ــع الوكال ــاون م ــران عــى تقاعســها بشــأن التع ــخ إي بتوبي
واإلجابــة عــن آثــار اليورانيــوم يف املواقــع غــر املعلنــة داخــل 

إيــران. 

وكانــت تلــك األطــراف تؤجــل تبنــي تلــك الخطــوة ملنــع 
إفســاد املحادثــات التــي بــدأت مــع إيــران منــذ أبريــل 2021، 
وهــو مــا يــؤرش إىل تحــّول يف النهــج الغــريب يف التعامــل مــع 
ــي  ــا يرجــع بشــكل أســايس إىل الضغــوط الت ــران، وهــو م إي

مارســتها إرسائيــل عــى الواليــات املتحــدة.  

3- نجــاح الضغــوط اإلرسائيليــة: نجحــت إرسائيــل يف الضغــط 
عــى واشــنطن للدفــع باتجــاه اســتصدار قــرار بإدانــة إيران يف 
اجتــامع الوكالــة، فقــد جــرى عقــد لقــاء بــن مستشــار األمــن 
القومــي األمريــي، جيــك ســوليفان، ونظــره اإلرسائيــي، إيــال 
ــى  ــابق ع ــوم الس ــك يف الي ــض، وذل ــت األبي ــا، يف البي حوالت
قــرار الوكالــة، وكان مــروع القــرار هــذا موضوعــاً للنقــاش. 

ــل، يف 2  ــارة إىل إرسائي ــة بزي ــام الوكال ــر ع ــام مدي ــام ق ك
يونيــو، التقــى خالهــا رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي، الــذي أكــد 
ــل أبيــب ســوف تتحــرك بشــكل مســتقل إذا فشــل  ــه أن ت ل
ــووي،  ــر ســاح ن ــران مــن تطوي ــع إي ــدويل يف من املجتمــع ال
وهــو مــا يعكــس حجــم الضغــوط اإلرسائيليــة عــى الوكالــة 

ــة. ــران عــى أنشــطتها النووي ــة إي لدفعهــا إلدان

وتجــدد إرسائيــل تأكيدهــا عــى اقــرتاب إيــران مــن 
الوصــول إىل تطويــر ســاح نــووي، وتعمدها إخفــاء معلومات 
حقيقيــة عــن برنامجهــا النووي، وقــد رّصح مســؤول إرسائيي، 
قبــل يــوم مــن تبنــي الوكالــة القــرار، بــأن إيــران متتلــك كميــة 
ــة،  ــل نووي ــاج 3 قناب ــب إلنت ــوم املُخص ــن اليوراني ــة م كافي
ورمبــا ســاهم متكــن إرسائيــل مــن رسقــة “األرشــيف النــووي 
اإليــراين” يف 2018 يف إحاطــة الوكالــة الدوليــة بخطــط إيــران 

يف هــذا الصــدد.
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خيارات إيران الُمحتملة
تتمثــل خيــارات إيــران يف الــرد عــى قــرار الوكالــة، بالرجــوع 

إىل الخــرة التاريخيــة الســابقة، يف التــايل:

ــران  ــد إي ــار إىل تعه ــذا املس ــتند ه ــد: يس ــار التصعي 1- خي
بالتصعيــد ضــد قــرار الوكالــة، وذلــك إمــا عــر رفــع مســتويات 
ــد  ــداءات ض ــذ اعت ــال تنفي ــن خ ــوم، أو م ــب اليوراني تخصي
دول املنطقــة. فقــد أعلــن الرئيــس اإليــراين، إبراهيــم رئيــي، 
عــدم تراجــع بــاده خطــوة واحــدة عــن مواقفهــا بعــد قــرار 

ــة.  ــة يف إشــارة إىل رفضهــا التعــاون مــع الوكال الوكال

كــام قــد قامــت إيــران بإبــاغ مديــر عــام الوكالــة بعزمهــا 
إغــاق 27 كامــرا ملراقبــة نشــاطاتها النوويــة، وهــو مــا يجعــل 
ــة غــر قــادرة عــى حســاب معــدالت تخصيــب إيــران  الوكال
ــى  ــا ع ــم تقدمه ــى حج ــوف ع ــم الوق ــن ث ــوم، وم اليوراني
مســار إنتــاج كميــات اليورانيــوم املخصــب الــازم إلنتــاج 

ــة.  ــة النووي القنبل

ومــن جهــة ثانيــة، يتوقــع أن تتجــه إيــران لتصعيــد 
تهديداتهــا اإلقليميــة، وذلــك عــر االدعــاء بــأن دول املنطقــة 
ــا  ــم اتخاذه ــن ث ــا، وم ــض أمنه ــل لتقوي ــع إرسائي ــاون م تتع
ذريعــة الســتهداف هــذه الــدول، عــى غــرار ادعاءاتهــا 
املتكــررة بــأن إقليــم كردســتان العــراق يتعــاون مــع املوســاد 
ــل،  ــد أربي ــداءات ض ــدة اعت ــذ ع ــم تنفي ــن ث ــي، وم اإلرسائي
ســواء عــر مهاجمتهــا بشــكل مبــارش بالصواريــخ الباليســتية، 
كــام حــدث يف 13 مــارس 2022، أو بشــكل غــر مبــارش عــر 
العمليــات التــي تنفذهــا ميليشــيات عراقيــة مواليــة لطهــران 

ــة. ضــد املدين

ــرار  ــة: يســتند هــذا املســار إىل أســاس أن ق ــار التهدئ 2- خي
الوكالــة قــد يدفــع طهــران إىل امليض قدمــاً يف التهدئــة وتقديم 
تطمينــات بشــأن التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة لطاقــة الذرية.

ــك  ــران بشــأن تفكي فقــد أعــرب جــرويس أن إجــراءات إي
ــة  ــة سيشــكل “الرضب ــة مــن منشــآتها النووي كامــرات املراقب
القاضيــة” لجهــود إحيــاء االتفــاق النــووي. كــام ياحــظ 
ــران  ــى إي ــط ع ــة الضغ ــرار الوكال ــن ق ــنطن أرادت م أن واش

ــووي.   ــاق الن ــول باالتف للقب

ــوم  ــراين، يف الي ــة اإلي ــر الخارجي ــن وزي ــل، أعل ويف املقاب
نفســه الــذي تبنــت فيــه الوكالــة القــرار، أن طهــران تقدمــت 
مبقرتحــات جديــدة إىل الواليــات املتحــدة بشــأن إعــادة إحيــاء 
ــران يف  ــة إي ــادرة تُشــر إىل رغب االتفــاق املــرم يف 2015، يف ب
تجنــب تحويــل ملفهــا إىل مجلــس األمــن، الســيام يف ظــل مــا 
يعانيــه االقتصــاد اإليــراين مــن صعوبــات بســبب العقوبــات 
يف  تســببت  والتــي  حاليــاً،  عليــه  املفروضــة  األمريكيــة 
احتجاجــات شــملت قطاعــات واســعة مــن الشــعب اإليــراين.

3- خيــار التنــازالت املحــدودة: يســتند هــذا املســار إىل 
الخــرات اإليرانيــة الســابقة يف التعامــل مــع الوكالــة الدوليــة، 
إذ إن آخــر مــرة متــت إدانــة إيــران مــن قبــل األخــرة كان يف 
يونيــو 2020، وقــد دفعهــا هــذا إىل تقديــم بعــض التنــازالت 

ــن.  للمفتشــن الدولي

ــازالت  ــض التن ــم بع ــران إىل تقدي ــه إي ــد تتج ــه، فق وعلي
املحــدودة للوكالــة الدوليــة لضــامن عــدم تحويــل ملفهــا إىل 
ــن  ــع الراه ــى الوض ــاظ ع ــن الحف ــاً ع ــن، فض ــس األم مجل
القائــم عــى تعــر مســار املفاوضــات مــع اســتمرار إيــران يف 
تخصيــب اليورانيــوم، غــر أنــه مــن غــر املرجــح أن يســتمر 
هــذا الخيــار، خاصــة يف ظــل ضغــط إرسائيــل عــى واشــنطن 
ــران  ــل أبيــب املســتمر أن إي ــد ت لحســم هــذا امللــف، وتأكي

ــة النوويــة. اقرتبــت مــن امتــاك القنبل

ــام، ميكــن القــول إن واشــنطن ســوف تســتخدم  ويف الخت
قــرار اإلدانــة الصــادر مــن الوكالــة ضــد إيــران للضغــط عليهــا 
لقبــول إحيــاء االتفــاق النــووي، مــن دون وضــع أي عقبــات 
إضافيــة، وإال فــإن البديــل ســوف يكــون تحويل ملــف طهران 
ــة،  ــات بصــورة آلي إىل مجلــس األمــن، وإعــادة فــرض العقوب
فضــاً عــن إطــاق يــد إرسائيــل يف تنفيــذ عمليــات تخريبيــة 
ضــد الرنامــج النــووي اإليراين. وســوف تــرتاوح خيــارات إيران 
بــن التهدئــة والتجــاوب مــع الضغــوط األمريكيــة، أو محاولــة 
تقديــم تنــازالت جزئيــة إلطالــة أمــد املفاوضــات، والحيلولــة 
دون انهيارهــا، وبــن التصعيــد عــر رفــع مســتويات تخصيــب 
اليورانيــوم، وتنفيــذ عمليــات تخريبيــة، وذلــك ملامرســة 

ضغــوط مقابلــة عــى اإلدارة األمريكيــة. 
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