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أبعاد متعددة
ميكــن الوقــوف عــى أبــرز أبعــاد ذلــك الكشــف عــى النحــو 

التــايل:

ــر  ــار تقري ــب: أش ــدالت التخصي ــول مع ــن ح ــدم اليق 1- ع
ــدت  ــران تعم ــت إي ــا إذا كان ــد م ــدم تحدي ــرغ إىل ع بلومب
إنتــاج اليورانيــوم بهــذه النســبة املرتفعــة، أم أن ذلــك ناتــج 
عــن تراكــم غــر مقصــود بســبب مشــكالت تقنيــة يف أجهــزة 
الطــرد املركــزي، التــي تســتخدم يف تخصيــب اليورانيــوم، غــر 
أن التقديــرات أكــدت أن الوصــول لتلــك النســبة، حتــى ولــو 
كان غــر مخطــط لــه، إال إنــه ميثــل تجــاوزاً للخطــوط الحمراء 
ــض  ــت بع ــل وذهب ــووي، ب ــران الن ــج إي ــق بربنام ــا يتعل في
ــاج الســالح  ــة إلنت الرتجيحــات للقــول إن هــذه النســبة كافي
النــووي، وذلــك بالنظــر إىل أن القنبلــة الذريــة التــي ألقيــت 
عــى مدينــة هروشــيا اليابانيــة عــام 1945، كانــت مصنوعــة 

مــن يورانيــوم تــم تخصيبــه بنســبة 84% تقريبــاً. 

ــر  ــران إىل نفــي مــا ورد يف تقري ــراين: ســارعت إي 2- نفــي إي
ــوم إىل %84،  ــرغ بشــأن رفــع نســبة تخصيــب اليوراني بلومب
وذلــك عــى لســان املتحــدث الرســمي باســم وكالــة الطاقــة 
الذريــة اإليرانيــة بهــروز كالونــدي، والــذي أكــد أن إيــران ال 
ــح ال  ــب أكــر مــن 60%، إال أن هــذا الترصي تحــاول التخصي
ينفــي ســعي إيــران المتــالك قنبلــة نوويــة، فقــد ســبق وأن 
ــان،  ــد اللهي ــر عب ــراين، حســن أم ــة اإلي ــر الخارجي رّصح وزي
ــة،  ــة النووي ــة يف مجــال الطاق ــدرات عالي ــك ق ــالده متتل أن ب
تؤهلهــا إلنتــاج القنبلــة النوويــة، وإن نفــى ســعيها المتالكهــا.

3- تحقيــق الوكالــة يف صحــة تلــك املزاعــم: أجــرى مفتشــون 
تابعــون للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، زيــارة إىل طهــران، 
يف 21 فربايــر 2023، بهــدف التحقــق والتدقيــق يف صحــة 
ــتويات  ــران مس ــع إي ــأن رف ــرغ بش ــر بلومب ــا ورد يف تقري م

ــوم.  ــب اليوراني تخصي

ــة  ــة الدولي ــام للوكال ــر الع ــرار املدي ــد إق ــذا بع ــأيت ه ي
للطاقــة الذريــة، رفائيــل غــرويس، بأنــه عــى علــم مبــا أورده 
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ذكــرت وكالــة بلومبيــرغ، نقــًا عــن اثنْيــن مــن كبــار الدبلوماســيين لــم ُيحــددا، فــي 19 فبرايــر 2023، أن 
مفتشــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة اكتشــفوا األســبوع الماضــي جزيئــات يورانيــوم ُمخصــب بتركيــز 
%84 داخــل منشــآت إيــران النوويــة، وأن هــذه النســبة تقــل بقليــل عــن المطلوبــة لصنــع ســاح نــووي، 

وهــي %90، وأضافــت أن هــذا التركيــز يؤكــد الخطــر مــن أنشــطة إيــران النوويــة.

ــر 2023، أبوظبــي: المســتقبل  ــران, العــدد 1763، 27 فبراي ــة:  أبعــاد اكتشــاف يورانيــوم ُمخصــب بنســبة 84% فــي إي ــة النووي العتب
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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التقريــر، مشــراً إىل أن الوكالــة تناقــش مــع إيــران تلــك 
ــرر  ــي الوكالــة، املق ــس محافظ ــيبلغ مجل ــه س ــج، وأن النتائ
انعقــاده يف مــارس الجــاري، بالتفاصيــل يف هــذا الشــأن. 

أهداف إيران 
ــق  ــووي، إىل تحقي ــا الن ــراء تصعيده ــن ج ــران م ــعى إي تس

ــا يف اآليت: ــل أبرزه ــداف، يتمث ــن األه ــدد م ع

1- مواجهــة الضغــوط الغربيــة: ميثــل التصعيــد النــووي 
األخــر الــذي أشــار إليــه تقريــر بلومبــرغ، االنتهــاك النــووي 
الثــاين إليــران خــالل فربايــر 2023، وذلــك بعــد كشــف تقريــر 
ــع الشــهر  ــر مطل ــة، نُ ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي رسي للوكال
ــن  ــط ب ــى الرب ــري ع ــل جوه ــال تعدي ــن إدخ ــاري، ع الج
سلســلتن مــن أجهــزة الطــرد املركــزي لتخصيــب اليورانيــوم 
بنســبة تصــل إىل 60% يف محطــة فــوردو، دون إعــالم الوكالــة 
ــد  ــران عــى التصعي ــؤرش عــى إرصار طه ــا ي ــك، وهــو م بذل
بالورقــة النوويــة، خاصــة يف الوقــت الــذي تتعــرض فيــه 
ــك  ــرب، وذل ــب الغ ــن جان ــدة م ــات متزاي ــوط وعقوب لضغ
ــا الخالفيــة بينهــا، وقــد كان أحــدث تلــك  ــر القضاي عــى إث
 20 يف  األورويب،  االتحــاد  مجلــس  فرضــه  مــا  العقوبــات، 
فربايــر 2023، مــن عقوبــات عــى 32 شــخصاً؛ بينهــم وزيــران، 
وكيانــن اثنــْن، ملســؤوليتهم عــن قمــع االحتجاجــات األخــرة 
ــات لالتحــاد  ــران، وهــي الحزمــة الخامســة مــن العقوب يف إي

عــى طهــران.

2- الــرد عــى التهديــدات اإلرسائيليــة: تســتخدم طهــران 
تصعيدهــا النــووي يف الــرد عــى التهديــدات اإلرسائيليــة 
ــن الهجــوم عــى منشــأة  ــام م ــد أي ــاء بع ــه ج ــا، إذ إن ضده
عســكرية تابعــة لــوزارة الدفــاع اإليرانيــة يف أصفهــان، أواخــر 
ينايــر 2023، وهــو الهجــوم الــذي اتهمــت إيــران رســمياً 

إرسائيــل بالوقــوف وراءه. 

ــران عــى ســفينة مملوكــة  ــك هجــوم إي ــد أعقــب ذل وق
إلرسائيــي يف بحــر العــرب، وهــو الحــادث الــذي أقــر رئيــس 
إيــران  مبســؤولية  نتنياهــو  بنيامــن  اإلرسائيــي  الــوزراء 
ــة  ــع تابع ــف مواق ــل بقص ــت إرسائي ــا قام ــذه. ك ــن تنفي ع
ملليشــيات إيرانيــة يف العاصمــة الســورية، دمشــق، يف 19 
ــل 15  ــن مقت ــفر ع ــذي أس ــوم ال ــو الهج ــر 2023، وه فرباي
شــخصاً، وإصابــة آخريــن، وفــق مــا  أفــاد بــه املرصد الســوري 

ــان. ــوق اإلنس لحق

3- تحريــك ملــف املفاوضــات النوويــة: تهــدف طهــران مــن 
جــراء التصعيــد يف امللــف النــووي، إىل حلحلــة الجمــود الــذي 
أصــاب مســار املباحثــات النوويــة مــع الغــرب، منــذ ســبتمرب 
2022، إذ إنــه بالتــوازي مــع ذلــك التصعيــد، فــإن إيــران 

ــووي،  ــاق الن ــاء االتف ــع يف إحي ــا ال متان ــارات بأنه ــل إش ترس
مشــرة إىل تبــادل الرســائل مــع واشــنطن والغــرب، مــن خــالل 

وســطاء. 

وتنســجم تلــك الترصيحــات، مــع الجهــود التــي يجريهــا 
الجانبــان القطــري والعراقــي يف التقريــب بــن وجهتــي نظــر 
ــري  ــة القط ــر الخارجي ــام وزي ــث ق ــران، حي ــنطن وطه واش
بزيــارة إىل طهــران، أواخــر ينايــر 2023، وأعقبهــا بزيــارة 
ــر  ــرى وزي ــا أج ــر 2023، ك ــنطن، يف 8 فرباي ــرى إىل واش أخ
اليــوم،  ذات  واشــنطن، يف  إىل  زيــارة  العراقــي  الخارجيــة 
ــداد، يف  ــراين إىل بغ ــة اإلي ــر الخارجي ــن وزي ــارة م ــا زي أعقبه
20 مــن نفــس الشــهر، فيــا يُــؤرش عــى نقــل فــؤاد حســن 

ــران.  ــنطن إىل طه ــن واش ــائل م رس

خيارات إيرانية متوقعة
ــارات  ــن الخي ــدد م ــتراف ع ــن اس ــبق، ميك ــا س ــوء م يف ض
املتوقعــة إليــران يف هــذا الصــدد، والتــي ميكــن اإلشــارة إليهــا 

عــى النحــو التــايل:

1- مســار التصعيــد: يســتند هــذا املســار عــى إرصار إيــران 
عــى املــي قدمــاً يف التصعيــد النــووي، ورفــع معــدالت 
ــدرة  ــا الق ــك مينحه ــوم، عــى أســاس أن ذل ــب اليوراني تخصي
عــى مواجهــة الضغــوط الغربيــة، خاصــة خــالل الفــرتة 
األخــرة، إال أن هــذا األمــر مــن شــأنه أن يجعــل إيــران عرضــة 
لتنفيــذ عمــل عســكري ضدهــا، وذلــك يف ضــوء التأكيــد 
ــازة  ــران بحي ــاح إلي ــدم الس ــى ع ــي ع ــي واإلرسائي األمري
الســالح النــووي، وأن ذلــك مــن شــأنه دفــع األمــور إىل 

املواجهــة العســكرية.

2- مســار التهدئــة: يســتند هــذا املســار عــى أســاس أن 
إيــران قــد تلجــأ إىل التهدئــة، وذلــك يف اعتبــار أن تصعيدهــا 
النــووي، قــد يــؤدي بهــا إىل أن يتــم إصــدار قــرار مــن قبــل 
ــارس 2023،  ــده يف م ــع عق ــة، املزم ــس محافظــي الوكال مجل
وذلــك يف حــال ثبــت تخصيــب إيــران اليورانيــوم بتلــك 
ــران، عــى أســاس أن  النســبة املرتفعــة، وهــو مــا تخشــاه إي
ــس  ــران إىل مجل ــف إي ــل مل ــأنه أن يحي ــن ش ــذا م ــراراً كه ق
األمــن، مــا قــد يعيــد فــرض العقوبــات األمميــة عليهــا مــرة 
ــران يف ضــوء مطالبهــا برفــع  أخــرى، وهــو أمــر ال تحبــذه إي
ــن  ــنطن م ــحاب واش ــد انس ــا بع ــة عليه ــات املفروض العقوب

ــووي. ــاق الن االتف

3- مســار التنــازالت الجزئيــة: يف ضــوء الخــربة الســابقة إليران 
تجــاه الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، فــإن إيــران تتفــادى 
التصعيــد معهــا مــن خــالل تقديــم تنــازل محــدود للوكالــة، 
وهــو مــا حــدث بعدمــا أشــارت الوكالــة يف تقريــر لهــا صــادر، 
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ــار  ــت بشــأن رشح آث ــران تتعن ــبتمرب 2021، إىل أن إي يف 8 س
اليورانيــوم املخصــب الــذي تــم العثــور عليــه يف مواقــع غــر 
ــة داخــل  ــة، والوصــول العاجــل لبعــض معــدات املراقب معلن
منشــآتها النوويــة، إذ توصلــت وقتهــا إىل اتفــاق يســمح 
ملفتــي الوكالــة بصيانــة أجهــزة املراقبــة يف بعــض املنشــآت 
النوويــة اإليرانيــة، واســتبدال بطاقــة الذاكــرة لهــذه األجهــزة. 
وقــد تكــرر إيــران هــذا الســيناريو، خاصــة يف ضــوء ترصيــح 
ــة إىل  ــر الوكال ــارة ملدي ــون لزي ــم يخطط ــان بأنه ــد اللهي عب
ــن  ــن الجانب ــادرات مشــرتكة ب ــران، مشــراً إىل وجــود مب طه

عــى جــدول األعــال.

وجــود  عــن  اإلعــالن  إن  القــول  ميكــن  التقديــر،  ويف 
ــة  ــآت نووي ــبة 84% مبنش ــة بنس ــوم مخصب ــات يوراني جزيئ
ــاوز  ــو تج ــة، فه ــل املصادف ــن قبي ــى وإن كان م ــة، حت إيراني
للخطــوط الحمــراء، األمــر الــذي قــد يــؤدي إىل زيــادة الضغط 

عــى طهــران مــن جانــب واشــنطن والغــرب باســتصدار قــرار 
ــاق  ــاء االتف ــران بإحي ــول إي ــك لقب ــة، وذل ــة الذري مــن الوكال
النــووي، مــن دون الــروط التــي تطالــب بهــا، وإال فســيكون 
ــرض  ــم ف ــن ث ــن، وم ــس األم ــا إىل مجل ــة ملفه ــل إحال البدي
العقوبــات الدوليــة عليهــا، هــذا إىل جانــب أن هــذا الكشــف، 
قــد يدفــع إرسائيــل لتنفيــذ عمليــات تخريبيــة ضــد الربنامــج 
النــووي اإليــراين واملنشــآت االســرتاتيجية داخــل إيــران، وذلــك 
ــط  ــة الضغ ــز ورق ــن تعزي ــتفادة م ــن االس ــران م ــان إي لحرم

النوويــة لديهــا.  

ــة يف  ــة املقبل كــا يرجــح أن متــي طهــران خــالل املرحل
ــن خــالل  ــد م ــن، األول هــو مســار التصعي مســارين متوازي
تعزيــز أوراق الضغــط لديهــا، ســواء النــووي أو الصاروخــي أو 
اإلقليمــي، والثــاين هــو تحريــك ملــف املفاوضــات املتجمــد، 

ــة الســابقة. وإن أرصت عــى مواقفهــا املتعنت
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والتفاعــالت املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 
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