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مــع بدايــة العــام 2023 نســجل مــي ثالثــة عقــود 
ــووي  ــج الن ــر الربنام ــل تطوي ــور أول دالئ ــى ظه ع
حــن  الســلمي،  التخصيــب  ليتجــاوز  اإليرانــي 
ســجلت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة تعاونــاً 
ــة  ــوث التطبيقي ــد البح ــران ومعه ــل طه ــن مفاع ب
األرجنتينــي لتزويــده بالوقــود املخصــب بنســبة تقــل 
ــاً  ــر 115 كيلوجرام ــة، وتوف ــن 20 يف املئ ــالً ع قلي
يف العــام 1993، لتبــدأ سلســله مــن العقوبــات 

ــة. ــة اإليراني ــاع الطاق ــتهدف قط ــة تس األمريكي

رسبــت الجماعــات اإليرانيــة املعارضــة خــرب 
إقامــة منشــآت نوويــة بالقــرب مــن نطنــز وأراك يف 
ــج  ــن أول برنام ــام 2002 لتدش ــن الع ــطس م أغس
نــووي يتبــع يف تشــكيله املؤسســة العســكرية يف 
إيــران، بنــاء عليــه أصــدر مجلــس محافظــي الوكالــة 
ــران إىل  ــو إي ــراراً يدع ــة ق ــة الذري ــة للطاق الدولي

ــة  ــادة املعالج ــة وإع ــب كاف ــطة التخصي ــق أنش تعلي
ذات الصلــة بربنامــج تخصيــب اليورانيــوم والســماح 
ــذ  ــة بأخ ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــي الوكال ملفت
ــب،  ــع التخصي ــة بمواق ــة املحيط ــن البيئ ــات م عين
ــة  ــت نتيج ــك الوق ــران يف ذل ــتجابة طه ــاءت اس ج
ــس  ــف ملجل ــل املل ــع تحوي ــة لتمن ــوط أوروبي ضغ

ــدويل.  ــن ال األم

خرق األطر الدولية 
ــت  ــة لوق ــرارات الدولي ــران للق ــال إي ــدم امتث ــم ي ل
طويــل ممــا دفــع مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة 
ــس  ــران إىل مجل ــف إي ــة مل ــة إىل إحال ــة الذري للطاق
األمــن يف العــام 2006. وأعلنــت إيران توقفهــا الطوعي 
عــن تنفيــذ الربوتوكــول التفــاق الضمانــات اإلضــايف، 
وهــو متمــم لالتفــاق الــذي يضمــن أنشــطة التفتيــش 
والتحقيــق يف املنشــآت النوويــة املعلنــة، ويمنــح 
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»آراء املســتقبل« هــي »مقــاالت رأي« تُنــر مــن خــالل املوقــع اإللكرتونــي ملركــز »املســتقبل لألبحــاث 

ــي  ــات الت ــا واملوضوع ــول القضاي ــرباء ح ــاب والُخ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات املتقدم والدراس

ــة،  ــات األمني ــية، واالتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج املرك ــام برام ــاالت اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات اإلعالمي ــة، والتوجه ــالت املجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــوالت االقتصادي والتح

آراء المستقبل
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الربوتوكــول اإلضــايف حقوقــاً موســعة للحصــول عــى 
ــن  ــدول، ويمك ــع يف ال ــول إىل املواق ــات والدخ املعلوم
الوكالــة مــن الحصــول عــى معلومــات حــول خطــط 
ــة  ــواد النووي ــن امل ــا م ــة، وأرصدته ــدول النووي ال
ــووي،  ــع الن ــة يف التصني ــواد الداخل ــا يف امل وتجارته
ــرات  ــب كام ــق يف تركي ــة الح ــح الوكال ــا يمن كم
املراقبــة وأخــذ عينــات بيئيــة مــن املواقــع املشــتبه يف 

ــا.  ــة فيه ــواد نووي ــود م وج

مــع إعــالن إيــران عــن تخصيــب أول كميــه 
ــوايل 3.5 يف  ــز لح ــة نطن ــوم يف محط ــن اليوراني م
ــاء  ــالً يف األعض ــدويل ممث ــع ال ــدم املجتم ــة، تق املئ
الخمــس دائمــي العضويــة باإلضافــة إىل أملانيــا 
ــن  ــز م ــم الحواف ــة لتقدي ــة إطاري ــرتاح اتفاقي باق
ــذي  ــووي ال ــب الن ــج التخصي ــف برنام ــل وق أج
بدأتــه، ويتبنــى مجلــس األمــن القــرار 1696 الــذي 
ــب ومعالجــة  ــق أنشــطة التخصي ــران لتعلي يدعــو إي
ــرار  ــال للق ــران االمتث ــت إي ــة. رفض ــواد النووي امل
ــة  ــات الدولي ــن العقوب ــة م ــاد لحزم ــا ق ــدويل مم ال
ــر  ــم 1737، تحظ ــي رق ــرار األمم ــى الق ــاء ع بن
ــران  ــة إىل إي ــة والصاروخي ــا النووي ــل التكنولوجي نق
ــخاص  ــات واألش ــن املنظم ــدد م ــول ع ــد أص وتجمي

ــووي. ــا الن ــم بربنامجه ــن الرتباطه اإليراني

ــران  ــتطاعت إي ــدويل، اس ــل ال ــدء التدخ ــذ ب من
تطويــر قدراتهــا النوويــة، التــي بــدأت، بحســب مــا 
ذكــرت التقاريــر االســتخباراتية األمريكيــة، بالتحويل 
التدريجــي يف “أعمــال التصميــم والتســليح”، وزيــادة 
نســبة النقــاء لتخصيــب اليورانيــوم مــع بــدء العــام 
ــة  ــروض التفاوضي ــوايل الع ــن ت ــم م 2007 وبالرغ
ــة  ــاون االقتصادي ــز التع ــة 5+1 وحواف ــن مجموع م
ــا  ــي بم ــووي اإليران ــج الن ــإن الربنام ــة، ف والتقني
ــاء  ــج الفض ــة وبرنام ــدرات الصاروخي ــك الق يف ذل

ــى اآلن.  ــتمراً حت ــزال مس ــاالت الي واالتص

ويف العــام 2009 أعلنــت إيــران عــن تنفيــذ 
عمليــة إطــالق ناجحــة لقمــر صناعــي أثــارت 
مخــاوف املجتمــع النــووي تجــاه إمكانيــات تطويــر 
ــل رؤوس  ــى حم ــادرة ع ــتية الق ــخ الباليس الصواري

ــاد.  ــذة يف االزدي ــة اآلخ نووي

تغــر املوقــف األمريكــي مــع إدارة بــاراك أوبامــا، 
ــران  ــع إي ــارش م ــاوض املب ــة التف ــرح إمكاني ليط

بشــكل منفصــل عــن مجموعــة 5+1 وعرضــت 
ــبة  ــب بنس ــوم املخص ــتبدال اليوراني ــنطن اس واش
ــه  ــبة نقائ ــوم نس ــران بيوراني ــدى إي ــة ل 20 يف املئ
ــف  ــل تخفي ــي يف مقاب ــث العلم ــراض البح 3.5 ألغ
العقوبــات األمميــة، وبالرغــم مــن املوافقــة املبدئيــة، 
فإنــه تــم الكشــف الحقــاً عــن تطويــر إيــران 
منشــآت نوويــة جديــدة بالقــرب مــن مدينــة قــم يف 
ــا  ــا، مم ــرتاف بوجوده ــران االع ــت إي ــوردو، رفض ف
دفــع لقــرارات حظــر أمميــة أكــرب، تبعتهــا قــرارات 

ــة.  ــة وأوروبي ــة أمريكي مقاطع

الحفاظ على الخيار العسكري
لطاملـــا أبقـــى املفـــاوض اإليرانـــي عـــى خيـــار 
ـــراض  ـــن األغ ـــة م ـــه النووي ـــل منظومت ـــة تحوي إمكاني
ـــى  ـــر ع ـــث ي ـــاً حي ـــكرية مفتوح ـــلمية إىل العس الس
ـــل،  ـــكل كام ـــا بش ـــة أو وقفه ـــة الدولي ـــم الرقاب تحجي
واالعـــرتاض عـــى إجـــراءات الشـــفافية واملطالبـــة 
ـــع  ـــوم ورف ـــب اليوراني ـــا يف تخصي ـــرتاف بحقه باالع
ــج  ــة للربنامـ ــات التابعـ ــن املؤسسـ ــات عـ العقوبـ

ـــووي. الن

 إيــران لــم تقــرر بعــد مــا إذا كانــت تريــد تطوير 
أســلحة نوويــة، ولكنهــا تبقــي هــذا الخيــار مفتوحــاً 
ــا  ــة وقدراته ــا الذاتي ــر إمكانياته ــالل تطوي ــن خ م
ــب 2800  ــال تركي ــن إكم ــت ع ــث أعلن ــة، حي املادي
جهــاز طــرد مركــزي يف فــوردو الســتكمال تخصيــب 

ــة يف العــام 2012. ــوم بنســبة 20 يف املئ اليوراني

ــة  ــة اإليراني ــدرات النووي ــهد الق ــة مش ــى خلفي ع
املعلنــة حــول برنامجهــا النــووي، بــدأت سلســلة من 
ــس  ــدول الخم ــن ال ــت ب ــة جمع ــات الدولي املفاوض
دائمــة العضويــة يف مجلــس األمــن وأملانيــا يف مقابــل 
املفــاوض اإليرانــي، حــول مســتقبل برنامجهــا 
مــن  للتوصــل التفــاق يحقــق قــدراً  النــووي، 
الشــفافية والرقابــة الدوليــة يف مقابــل التعــاون مــع 
إيــران عــى تطويــر قدراتهــا النوويــة الســلمية ورفع 
ــن  ــع كاتري ــاع جم ــة.  يف اجتم ــات االقتصادي العقوب
آشــتون املفاوضــة عــن دول 5+1 ووزيــر الخارجيــة 
اإليرانــي جــواد ظريــف يف 2013 وضعــت الخطــوط 
األساســية التفــاق إطــاري يســهل عمليــة التفــاوض 

ــملت: وش
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1- وقف تطوير الربنامج النووي اإليراني. 

ــبة  ــب بنس ــوم املخص ــزون اليوراني ــض مخ 2- تخفي
ــة. 20 يف املئ

ــن  ــة م ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــن الوكال 3- تمك
الوصــول إىل املواقــع النوويــة ألغــراض الرقابــة 

ــة. ــات الدولي ــب االتفاق حس

ــات  ــرض عقوب ــدم ف ــدويل بع ــع ال ــزام املجتم 4- الت
جديــدة متعلقــة بالجانــب النــووي عــى إيــران خــالل 

فــرتة االتفــاق. 

ــة  ــاء لجنـ ــم إنشـ ــاق تـ ــى االتفـ ــاء عـ وبنـ
ـــة  ـــع الوكال ـــل م ـــة للعم ـــة االتفاقي ـــرتكة ملراقب مش
ـــزام  ـــة بالت ـــرت اللجن ـــة، أق ـــة الذري ـــة للطاق الدولي
إيـــران باالتفـــاق املـــربم وأصـــدرت الواليـــات 
ـــف  ـــرارات لتخفي ـــن الق ـــة م ـــا حزم ـــدة وأوروب املتح
ـــق  ـــددات املتف ـــران باملح ـــزام إي ـــع الت ـــات. م العقوب
ـــة  ـــاد خط ـــم اعتم ـــة. ت ـــات النووي ـــا يف املفاوض عليه
ــووي  ــاق النـ ــرتكة )االتفـ ــاملة املشـ ــل الشـ العمـ
ـــة  ـــا مجموع ـــت عليه ـــام 2015 وقع ـــي( يف الع اإليران

5+1 باإلضافـــة إىل إيـــران.

وبينمــا التزمــت إيــران بتعهداتهــا الدوليــة خــالل 
ــة  ــر للصحاف ــب تقري ــم ترسي ــات، ت ــرتة املباحث ف
ــة  ــر اإليراني ــث والتطوي ــة البح ــول خط يف 2016 ح
ــتمرت  ــا اس ــة، كم ــزي املتقدم ــرد املرك ــزة الط ألجه
ــل  ــتية، يف املقاب ــخ الباليس ــر الصواري ــران يف تطوي إي
أعلنــت الواليــات املتحــدة عــن حزمــة عقوبــات 
جديــدة تســتهدف الصواريــخ اإليرانيــة القــادرة عــى 

ــة.  ــل رؤوس نووي حم

يف حــن قــدم الســيناتور، بــوب كوركــر، مــروع 
ــطة  ــة األنش ــران ملكافح ــى إي ــات ع ــون عقوب قان
اإليرانيــة املزعزعــة لالســتقرار يف مــارس 2017 
ــم  ــة ودع ــتية اإليراني ــخ الباليس ــتهدف الصواري ويس
ــك  ــة يف ذل ــر الخارجي ــب وزي ــارض نائ ــاب، ع اإلره
ــؤولن يف إدارة  ــض املس ــن وبع ــي بلينك ــت أنتون الوق
ــال  ــره مق ــث ن ــن حدي ــون، ضم ــذا القان ــا ه أوبام
للفوريــن بوليــي، حيــث اعتــربوا أنــه يعرقــل اتفــاق 
ــطة  ــة األنش ــون مكافح ــر قان ــم تمري ــد ت 2015. وق
املزعزعــة لالســتقرار يف إيــران مــن مجلــس الشــيوخ 

ــض 2. ــل رف ــاً مقاب ــة 98 صوت بأغلبي

عدم جدوى اتفاق 2015
ــران  ــزام إي ــن الت ــم يك ــروف، ل ــل الظ ــى يف أفض حت
باالتفــاق النــووي أمــرا كافيــاً، نظــراً للتهديــد 
ــى دول  ــط ع ــس فق ــران لي ــه إي ــذي تمثل ــي ال األمن
ــم  ــدويل، فبالرغ ــتوى ال ــى املس ــن ع ــوار ولك الج
مــن امتثالهــا للكميــات املحــددة يف االتفــاق النــووي 
)حســب تقاريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة النوويــة(، 
ــي  ــة الت ــا النووي ــر قدراته ــتمرت يف تطوي ــا اس فإنه
تمكنهــا مــن التحــول لربنامــج عســكري بســهولة يف 
املســتقبل، مــن خــالل تطويــر قاعــدة البحــث العلمي 
النــووي والصواريــخ الباليســتية القــادرة عــى حمــل 
ــذي  ــاء ال ــج الفض ــة إىل برنام ــة باإلضاف رؤوس نووي
تســتخدمه لتطويــر قدراتهــا الصاروخيــة واالتصاالت 
والحصــول عــى املعلومــات املطلوبــة لربنامجهــا 

ــكري.  العس

ــرة  ــن مـ ــر مـ ــدويل ألكثـ ــع الـ ــاول املجتمـ تنـ
ـــي،  ـــتية اإليران ـــخ الباليس ـــج الصواري ـــورة برنام خط
ــيات  ــران للميليشـ ــم إيـ ــألة دعـ ــار مسـ ــا تثـ كمـ
ـــا  ـــة وتأثره ـــا الخارجي ـــذ أجندته ـــكرية لتنفي العس
يف دول الجـــوار، ولذلـــك تـــم طـــرح عـــدد مـــن 
اإلجـــراءات ســـواء يف الواليـــات املتحـــدة أو األمـــم 
املتحـــدة للحـــد مـــن هـــذه النشـــاطات املزعزعـــة 
ــال  ــة الحـ ــك بطبيعـ ــب ذلـ ــتقرار، ال يتناسـ لالسـ
مـــع تطويـــر الربنامـــج النـــووي اإليرانـــي التـــي 
ــاق  ــن االتفـ ــحاب مـ ــد لالنسـ ــتمرت بالتهديـ اسـ

النـــووي. 

جــاء انســحاب إدارة ترامــب مــن االتفــاق ليؤكــد 
عــدم فاعليــة رشوط االتفــاق لوقــف التهديــد األمنــي 
ــر  ــن دون النظ ــي، م ــام اإليران ــكله النظ ــذي يش ال
ــات  ــه. وفرضــت الوالي ــات األخــرى التابعــة ل للمكون
املتحــدة سلســلة مــن العقوبــات االقتصاديــة والتــي 
ــن  ــا م ــه رده ــها بتوجي ــى أساس ــران ع ــت إي قام
ــادة  ــووي، وإع ــاق الن ــن االتف ــا ع ــالل تراجعه خ

ــبوقة. ــر مس ــات غ ــاطها لدرج نش

ــون وإدارة  ــك مــا زال الديمقراطي بالرغــم مــن ذل
ــاق 2015  ــه باإلمــكان العــودة التف ــرون أن ــدن ي باي
ــذ   ــه من ــن أن ــن يف ح ــن الطرف ــد ب ــة ي بمصافح
العــام 2018، ظهــرت سلســله مــن املعلومــات التــي 
ــة  ــة الدولي ــر الوكال ــن تقاري ــرة ضم ــن متوف ــم تك ل
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للطاقــة الذريــة والتــي أشــارت لعــدم التــزام إيــران 
باالتفــاق، األمــر الــذي طرحــه نتنياهــو أمــام 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، كاشــفاً عــن وجــود 
ــزون  ــدات ومخ ــا املع ــت له ــة نقل ــتودعات رسي مس
املــواد املخصبــة التــي تتعــارض مــع االتفــاق 
النــووي، وقــد أكــدت الوكالــة الدوليــة ذلــك مؤخــراً، 
حيــث قوبــل طلبهــا بتفتيــش ثالثــة مواقــع إيرانيــة 
بالرفــض مــن قبــل طهــران. كمــا أن إيــران عــادت 
ــبوق  ــر مس ــكل غ ــة بش ــا النووي ــر قدراته لتطوي
تجــاوز مرحلــة مــا قبــل 2015 مــن تحديــث أجهــزة 
ــوم  ــن اليوراني ــا م ــع إنتاجه ــزي ورف ــرد املرك الط

ــاء. ــن النق ــة م ــدود 60 يف املئ ــب لح املخص

ــاوض  ــريف التف ــن ط ــع ب ــا زال الوض ــاً، م ختام
متوقفــاً حــول بنــاء الثقــة، ففــي حــن تطالــب إيران 
ــن  ــة م ــة املتالحق ــع اإلدارات األمريكي ــدات تمن بتعه

ــاع  ــووي واالمتن ــاق الن ــاه االتف ــا تج ــر موقفه تغي
مثــل  تتجاوزهــا،  أخــرى  قضايــا  إثــارة  عــن 
ــم  ــاطها الداع ــتية ونش ــخ الباليس ــج الصواري برنام
للميليشــيات، تقــف اإلدارة األمريكيــة )الديمقراطيــة( 
عاجــزة عــن إيجــاد التوافــق التريعــي الــذي يقــدم 
الضمانــات التــي تطلبهــا إيــران، يف ظــل التجــاوزات 
ــراف  ــن واألع ــب القوان ــة حس ــر املقبول ــة غ اإليراني

ــة. الدولي

ــول  ــود حل ــدم وج ــة يف ع ــورة اللحظ ــن خط تكم
بديلــه لــدى املفــاوض الغربــي تجــاه التهديــدات التي 
تمثلهــا إيــران ليــس فقــط تجــاه برنامجهــا النــووي، 
ولكــن أيضــاً تهديدهــا لألمــن والســلم الدوليــن مــن 
ــم  ــة ودع ــة الدولي ــة املالح ــا لحرك ــالل تعرضه خ
امليليشــيات املســلحة والتدخــل يف الشــؤون الداخليــة 
لــدول الجــوار وتبعاتــه مــن حالــة عــدم اســتقرار. 
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