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يواجــه اســتمرار تنفيــذ االتفــاق النــووي الــذي تــم التوصــل 

إليــه بــن إيــران ومجموعــة »5+1«، يف 14 يوليــو 2015، ورُفعــت 

مبقتضــاه معظــم العقوبــات الدوليــة التــي كانــت مفروضــة عىل 

إيــران يف بدايــة ينايــر 2016، تحديــات عديــدة ال تبــدو هينــة يف 

الفــرة الحاليــة، دفعت بعــض االتجاهات داخــل إيــران والواليات 

املتحــدة األمريكيــة إىل التلويــح بإمكانيــة إلغاءه.

    ورغــم أن ذلــك يبقــى احتــاال صعبًــا، نظــرًا للتداعيــات 

ــراف  ــىل أط ــك ع ــا ذل ــد يفرضه ــي ق ــة الت ــلبية املتوقع الس

التفــاوض خاصــة يف ظــل انشــغالهم مبلفــات أخــرى ال تقــل 

أهميــة عــىل غــرار الحــرب ضــد اإلرهــاب واألزمــة الســورية، 

إال أنــه يبقــى مطروًحــا، خاصــة يف حالــة اســتمرار الخالفــات 

القامئــة حاليًــا بــن تلــك األطــراف، أو صعــود شــخصيات 

سياســية أكــر تشــدًدا إىل الرئاســة يف كل مــن إيــران والواليات 

املتحــدة األمريكيــة، حيــث تجــري االنتخابــات الرئاســية 

األمريكيــة يف نوفمــر 2016، وتليهــا االنتخابــات الرئاســية 

ــك بســتة أشــهر. ــة بعــد ذل اإليراني

أزمة سياسية:

ــرة يف  ــن م ــر م ــاق أك ــار االتف ــال انهي ــرز احت ــد ب وق

وكان  والدوليــن،  اإليرانيــن  املســئولن  بعــض  ترصيحــات 

آخرهــم املديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يوكيــا 

أمانــو الــذي أشــار، يف حــواره مــع وكالــة األنبــاء األملانيــة يف 

ــزال  ــووي ال ي ــاق الن ــق االتف ــر 2016، إىل أن »تطبي 7 أكتوب

هًشــا«، مضيًفــا أن »االنتخابــات املقبلــة يف الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة وإيــران ســوف تخلــق شــكوكًا حــول االتفــاق«، يف 

ــدم  ــع ع ــوازي م ــة، بالت ــر اإلدارة األمريكي ــارة إىل أن تغ إش

ــاين  ــن روح ــراين حس ــس اإلي ــدرة الرئي ــدى ق ــن م ــن م التيق

عــىل االســتمرار يف منصبــه لفــرة رئاســية جديــدة، رمبــا يزيــد 

ــة  ــالل املرحل ــاق خ ــذ االتف ــن تنفي ــع ع ــال الراج ــن احت م

ــة. القادم

ــا تركــز عــىل  ــو هــو أنه لكــن الالفــت يف ترصيحــات أمان

قضايــا سياســية وليســت فنيــة، مبعنــى أن املديــر العــام 

املشــكلة  أن  يــرى  ال  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة 

ــات  ــاص بااللتزام ــاق الخ ــة يف االتف ــب التقني ــط بالجوان ترتب

التــي يجــب عــىل كل طــرف تنفيذهــا، عــىل غــرار تخفيــض 

مســتويات تخصيــب اليورانيــوم مــن %20 إىل %3.5، وتقليص 

عــدد أجهــزة الطــرد املركــزي ورفــع العقوبــات الدوليــة 

املفروضــة عــىل إيــران، وغرهــا، رغــم أن ذلــك رمبــا كان مــن 

ــة  ــدى إمكاني ــم م ــم يف تقيي ــور األه ــل املح ــرض أن ميث املف

اســتمرار العمــل باالتفــاق النــووي مــن عدمــه، وإمنــا تتعلــق 
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بالخالفــات السياســية القامئــة بــن أطــراف التفــاوض، ال ســيا 

ــة. ــدة األمريكي ــات املتح ــران والوالي إي

وبعبــارة أخــرى، فــإن مــا يُبقــى احتــال انهيــار االتفــاق 

النــووي مطروًحــا حتــى اآلن رغــم مــرور أكــر مــن عــام عــىل 

التوصــل إليــه، هــو أزمــة الثقــة التــي مــا زالــت قامئــة بــن 

طهــران وواشــنطن، والتــي مل يــؤد االتفــاق إىل احتواءهــا، 

وليــس التــزام كل طــرف باالتفــاق، بدليــل أن الوكالــة الدوليــة 

للطاقــة الذريــة أكــدت، قبــل ترصيحــات أمانــو بأســبوع 

ــاق«. ــود االتف ــة ببن ــزال ملتزم ــران ال ت واحــد، عــىل أن »إي

أسباب متعددة:

ــن  ــد م ــدة تزي ــبابًا عدي ــة أس ــإن مث ــك، ف ــن دون ش وم

فجــوة الثقــة القامئــة بــن الطرفــن. إذ أن إيــران، رغــم 

ــة  ــة الدولي ــدات الوكال ــاق حســب تأكي ــود االتف ــا ببن التزامه

للطاقــة الذريــة، بــدت حريصــة عــىل البحــث عــن مــا ميكــن 

تســميته بـ«ثغــرات« يف تفاهاتهــا مــع القــوى الكــرى، عــىل 

غــرار إرصارهــا عــىل مواصلــة إجــراء تجــارب إلطــالق صواريخ 

باليســتية، معتــرة أن ذلــك ال يشــكل انتهــاكًا لالتفــاق أو 

ــا  ــي متتلكه ــة الت ــة أن املنظوم ــن بحج ــس األم ــرارات مجل ق

ــة.  ــلحة نووي ــل أس ــة لحم ــت مخصص ليس

ويف مقابــل ذلــك، فــإن رفــع العقوبــات الدوليــة املفروضــة 

عــىل إيــران ال يتــم عــىل النحــو الــذي كانــت تتوقعــه األخــرة، 

التــي توجــه اتهامــات مبــارشة للواليــات املتحــدة األمريكيــة 

ــارف  ــن املص ــة ب ــة واملرصفي ــالت املالي ــل التعام ــا تعرق بأنه

ــة إىل  ــركات األجنبي ــض ال ــع بع ــة، وتدف ــة واألجنبي اإليراني

ــية  ــة خش ــع رشكات إيراني ــات م ــرام صفق ــن إب ــزوف ع الع

تعرضهــا لعقوبــات أمريكيــة. وقــد بــدا ذلــك جليًــا يف تأكيــد 

الرئيــس اإليــراين حســن روحــاين، خــالل اجتاعــات الجمعيــة 

ــل  ــىل أن تعام ــبتمر 2016، ع ــدة يف س ــم املتح ــة لألم العام

الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــع رفــع العقوبــات »معيــب«.

تصعيد متبادل:

وبالطبــع، فــإن هــذه الخالفــات منحــت الفرصــة لتيــارات 

ــي  ــة لتبن ــدة األمريكي ــات املتح ــران والوالي ــل إي ــرى داخ أخ

سياســة أكــر تشــدًدا، مهــددة بإمكانيــة إلغــاء االتفــاق. فقــد 

وصــف املرشــح الجمهــوري لالنتخابــات الرئاســية األمريكيــة 

دونالــد ترامــب االتفــاق النــووي بـ«الكارثة«، ملوًحــا بإمكانية 

إلغــاءه يف حالــة مــا إذا فــاز يف االنتخابــات. كــا تبنــي نــواب 

جمهوريــون بــارزون السياســة نفســها.

ــد  ــا إىل املرش ــوا بتوجيهه ــي قام ــالة الت ــن الرس ــال ع ففض

األعــىل للجمهوريــة اإليرانيــة عــي خامنئــي، يف مــارس 2015، 

وأكــدوا فيهــا أن »االتفــاق النــووي ميكــن إلغــاءه بجــرة قلــم 

ــوا عــدة مروعــات  ــد تبن ــد«، فق ــس جدي ــع انتخــاب رئي م

قوانــن داخــل الكونجــرس، لتحجيــم الخيــارات املتاحــة أمــام 

إدارة الرئيــس األمريــي بــاراك أوبامــا للمســاعدة يف رفــع 

العقوبــات املفروضــة عــىل إيــران، وكان آخرهــا مــروع 

القانــون الــذي وافــق عليــه الكونجــرس يف 23 ســبتمر 2016، 

ــران، أو  ــة إىل إي ــورة فدي ــوال يف ص ــع أم ــض دف ــي برف ويق

ــورة  ــارشة يف ص ــر مب ــارشة أو غ ــة مب ــوال بطريق ــا أم منحه

ــة الكونجــرس. ــة دون موافق ــازات بنكي ــر حي ــة أو ع نقدي

خامنئــي  املرشــد  وجــه  فقــد  إليــران،  بالنســبة  أمــا 

تهديــدات ماثلــة بـ«حــرق« االتفــاق النــووي، رًدا عــىل 

ترصيحــات املســئولن األمريكيــن، وأشــار أكــر مــن مســئول 

إيــراين إىل إمكانيــة العــودة إىل تنشــيط الرنامــج النــووي 

ــب  ــع مســتويات تخصي ــرار رف ــد، عــىل غ ــن جدي ــراين م اإلي

ــزي  ــرد املرك ــزة الط ــدد أجه ــادة ع ــوم إىل %20 وزي اليوراني

ــم  ــي ت ــز« الت ــأة »ناتان ــب إىل منش ــات التخصي ــل عملي ونق

بناءهــا تحــت األرض. 

مأزق حرج:

لكــن املشــكلة تكمــن يف أن الخيــارات املتاحــة أمــام إيران 

والواليــات املتحــدة األمريكيــة فيــا يتعلــق بإلغــاء االتفــاق ال 

تبــدو متعــددة. فالظــروف واملعطيــات الجديــدة التــي فرضها 

ــك  ــن تل ــر، ع ــد كب ــة، إىل ح ــدو مختلف ــووي تب ــاق الن االتف

التــي كانــت موجــودة قبــل الوصــول إليــه، بشــكل يعنــي أن 

الطرفــن ال يســتطيعان العــودة إىل املســار الســابق بســهولة.

عــىل  الحاليــة حريصــان  الفــرة  يف  الطرفــن  أن  كــا 

ــم  ــاق، رغ ــل لالتف ــار محتم ــئولية أى انهي ــل مس ــدم تحم ع

التهديــدات التــي أطلقهــا املســئولون األمريكيــون واإليرانيــون 
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يف هــذا الســياق. إذ أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة ســوف 

تجــد صعوبــة يف تكويــن حشــد دويل قــوي ضــد إيــران 

داخــل مجلــس األمــن ميكــن أن يســاعدها عــىل رفــع ســقف 

العقوبــات عــىل إيــران مــن جديــد، ال ســيا يف ظــل خالفاتها 

ــول  ــة ح ــًدا، خاص ــيا تحدي ــع روس ــا م ــع تدريجيً ــي تتس الت

األزمــة الســورية. فضــال عــن أن التهديــد باســتخدام الخيــار 

ــدة، يف  ــات عدي ــه عقب ــوف يواج ــد س ــن جدي ــكري م العس

الوقــت الــذي يتســع فيــه نطــاق املعارضــة يف الداخــل 

ــار.  ــذا الخي ــي له األمري

إيــران مــن جهتهــا ال متتلــك خيــارات  كذلــك فــإن 

واســعة يف هــذا اإلطــار، فرغــم البــطء الــذي يتســم بــه رفــع 

ــة  ــرة الحالي ــر يف الف ــن تغام ــا ل ــة، إال أنه ــات الدولي العقوب

بتعزيــز فــرص إعــادة فرضهــا مــن جديــد. إىل جانــب 

قوتهــا  اســتعراض  ومحاوالتهــا  املســتمرة  تهديداتهــا  أن 

ــىل  ــة ع ــا حريص ــه أنه ــت ذات ــي يف الوق ــكرية ال ينف العس

ــن  ــال ع ــارشة، فض ــكرية مب ــة عس ــورط يف مواجه ــدم الت ع

أن انشــغالها باألزمــات اإلقليميــة املختلفــة ســوف يدفعهــا، 

ــا بشــكل جــذري تجــاه  ــر موقفه ــب، إىل عــدم تغي يف الغال

ــووي. ــاق الن االتف

وعــىل ضــوء ذلــك، رمبــا ميكــن القــول إن االتفــاق 

ــة  ــران ومجموع ــن إي ــه ب ــل إلي ــم التوص ــذي ت ــووي ال الن

ــتبعاد  ــدم اس ــة بع ــة كفيل ــارات صعب ــه اختب »5+1« يواج

احتــال انهيــاره يف النهايــة، لكــن عــزوف واشــنطن وطهــران 

عــن تحمــل مســئولية هــذا االحتــال، فضــال عــن انشــغالها 

ــة، يشــر  ــل أهمي ــدة ال تق ــة عدي ــة وإقليمي ــات داخلي مبلف

يف النهايــة إىل أن اســتمرار االتفــاق النــووي يبقــى هــو 

ــة. ــة الحالي ــل يف املرحل ــىل األق ــح ع ــال األرج االحت
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــىل  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــىل مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــىل   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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هل ما زال االتفاق النووي بين إيران ومجموعة »5+1« هًشا؟


