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ـك
أن إيــران تنتهـ ُ
الذريــة إلــى ّ
خلُ صــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة ِّ
خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة مــع اســتمرار زيــادة مخزونهــا
َّ
يعــد تقييــم مختلــف الجهــات
مــن اليورانيــوم
المخصــب ،ولــم ُ
َّ
مجــرد تخميــن ،إذ
ذات العالقــة والمجتمــع اإلســتراتيجي
َّ
ـزون إيــران من
أن مخـ َ
أشــارت الوكالــة فــي  29مايــو 2020م إلــى ّ
اليورانيــوم المنخفــض التخصيــب يــزن  1571.6كلغــم ،مسـ ِّـج ًل
زيــادة قدرهــا  550.7كلغــم عــن مخزونهــا حتّ ــى 19
ً
بذلــك
خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة
فبرايــر 2020م .بينمــا تحـ ُّـد َّ
كميــة اليورانيــوم منخفــض التخصيــب اإليرانــي
مــن
مجمــوع ِّ
ِ
المســموح بــه إلــى  202.8كلغــم.

إلــى جانــب ذلــك ،ارتكبــت طهــران عمـ ًـدا انتهــاكً ا للحـ ّـد األدنــى
ً
مقارنــة بــــــ
أيضــا بتخصيــب اليورانيــوم إلــى ،%4.5
النوعــي ً
 %3.67المســموح بهــا.

ـوم علــى الواليــات المتّ حــدة ،بســبب
وألقــت حكومــة روحانــي اللـ َ
خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة فــي مايــو 2018م،
ـق َّ
تعليـ ِ
انتهاكات تدريجية مدروســة للمســاومة
ٍ
وإرغامهــا علــى ارتــكاب
ألجــل إزالــة العقوبــات األمريكيــة الشــاملة.
ســاح نــووي بنســبة
بــأي حــال إنتــاج
ولــن تســتطيع إيــران
ّ
ٍ
تخصيبه
يتم
ُ
اليورانيــوم منخفــض التخصيــب البالغ  ،%4.5مــا لم ّ
بنــاء
فــإن هــذه المعلومــات جــاءت
بنســبة  .%90ومــع ذلــك،
ّ
ً
علــى الموقــف الرســمي إليــران ،وهنــاك مواقــع تخصيــبٍ سـ ِّـرية
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المضــي ُق ُد ًمــا فــي إنتــاج
لــم ُيبلَّ ــغ عنهــا ،تُ مكِّ ــن طهــران مــن ُ
المــواد الضروريــة لتحقيــق طموحاتهــا النوويــة.

التحقيق
َ
الذرية في مارس
واستأنفت الوكالة الدولية للطاقة ِّ
ــدرج فــي االتفــاق
فــي تِ لــك المواقــع اإليرانيــة ،التــي لــم تُ َ
النــووي لعــام 2015م ،وأبلغــت الوكالــة عــن اكتشــاف جزيئــات
يورانيــوم مــن ُصنــع اإلنســان فــي توركــوز آبــاد جنــوب طهــران،
المخصــب.
ـأة سـ ِّـرية ُخ ِّصصــت لتخزيــن اليورانيــوم
وهــي منشـ ٌ
َّ
ـس فيــه فــي ينايــر الماضــي أنّ هــا
ـكل ال لبـ َ
و أعلنــت طهــران بشـ ٍ
خطــة العمــل الشــاملة
ســتتجاهل جميــع القيــود ،التــي تفرضهــا َّ
المشــتركة علــى أنشــطة التخصيــب .ومــع ذلــك ،اختــارت
الذريــة؛
االســتمرار فــي التعــاون مــع برنامــج وكالــة الطاقــة ِّ
َ
التحقــق والمتابعــة.
ُّ
لتعزيــز إجــراءات

وفــي حيــن تتابـ ُـع جميــع دول العالــم أعمالهــا عــن ُبعــد مــن جـ ّـراء
جائحــة كورونــا ،لــم تفــرض إيــران حظــر الدخــول إلــى أراضيهــا،
وهــي مــن أكثــر الــدول تضـ ُّـر ًرا مــن الوبــاء ،وبذلــك تمكَّ ــن مفتِّ شــو
الوكالــة مــن الســفر إلــى طهــران وإجــراء التحقيــق والعــودة إلــى
بالدهــم.
الذريــة
وأصــدر المديــر العــام الجديــد للوكالــة الدوليــة للطاقــة ِّ
أن
أحدهمــا ّ
رافائيــل غروســي تقريريــن فــي  3مــارس  ،2020ذكــر ُ
ـات
إيــران لــم تمتثــل لمطالبــات الوكالــة بالحصــول علــى معلومـ ٍ
وتفتيــش المواقــع ،التــي أجــرت فيهــا إيــران أنشــطتها النوويــة
عامــا.
المعلَ نــة منــذ ً 20
غيــر ُ
برفض
ٍ
الذرية
ـرد علــى الوكالة الدولية للطاقــة ِّ
وقامــت إيــران بالـ ِّ
لفقتها،
أن إســرائيل َّ
حازم لمصادر هذه المعلومات ،التي ترى ّ
معلومــات
وتكــرارا ،أنّ ــه ال توجــد
مــرارا
صرحــت طهــران
ٌ
ً
ً
وقــد َّ
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موثوقــة تُ دينهــا بامتــاك ِمثــل هــذه المرافــق الســرية.

در ً
جة
ومــع تزايــد الضغط على المنشــآت السـ ِّـرية التي لــم تكُ ن ُم َ
موضــع اشــتباه ،مــا تــزال إيــران
فــي االتفــاق لكنّ هــا مــا زالــت
َ
وصــول الوكالــة عبــر اإلنترنــت إلــى شاشــات التخصيــب
َ
تمنــع
ُ
ـتخدم لتســجيل
غيــر المراقبــة داخــل المواقــع النوويــة ،التــي تُ سـ َ
ووفقــا آلخــر تقريـ ٍـر لتطبيــق الضمانــات الصــادرة
ً
بيانــات القيــاس،
الذرية ،فقد كان لدى إيران 1563
عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة ِّ
نظامــا ،تعمــل أو جاهــزة لالســتخدام
كاميــرا متّ صلــة بـــ 940
ً
ـذرع
فــي  277منشـ ً
ـأة؛ وهنــاك مــن يــرى ّ
أن إيــران ُيمكنهــا أن تتـ َّ
الــزوار األجانــب مــن دخــول
بجائحــة فيــروس كورونــا؛ لمنــع
ّ
أراضيهــا ،بمــا فــي ذلــك مفتِّ شــو الوكالــة .وقــد خلُ صــت الوكالــة
الذريــة فــي تقريرهــا األخيــر إلــى ثــاث نتائــج
الدوليــة للطاقــة ِّ
ودامغــة:
ِ
محـ َّـددة
معينــة وفــي
أنشــطة
ٍ
خصــب فــي
 .1اُ
َّ
الم َّ
ســتخدم اليورانيــوم ُ
َ
موقـ ٍـع غيــر محـ َّـدد ،حيــث عثرت الوكالة على جزيئــات اليورانيوم.
نفــذت أنشـ ً
ـطة
ـتخدمت إيــران أو خزَّ نــت مــواد نوويــة و/أو َّ
 .2اِ سـ َ
حددتــه الوكالة.
ذات صلـ ٍـة بالمجــال النــووي ..فــي موقـ ٍـع َّ

موقــع آخــر
ســتخدمت إيــران أو خزَّ نــت مــواد نوويــة فــي
 .3اِ
َ
ٍ
حددتــه الوكالــة ..حيــث الحظــت الوكالــة بعــض األنشــطة مــن
َّ
أوائــل يوليــو 2019م ومــا بعــده ،والتــي كانــت تتناســب مــع
جــزء مــن الموقــع.
ٍ
الجهــود المبذولــة لتعقيــم
ِ

الذريــة،
ردت إيــران علــى تقريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة
ِّ
و َّ
خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة« :لــن
نــص َّ
ِ
باإلشــارة إلــى ِّ
ادعــاءٍ بشــأن األنشــطة
تعتـ َ
ـأي ّ
ـرف جمهوريــة إيــران اإلســامية بـ ّ
تعتبــر نفســها ُملزَ ً
بالــرد علــى ِمثــل هــذه
مــة
الســابقة ،وال
ِّ
ُ
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المزاعــم».

لخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة
تحــدي طهــران َّ
يهــدف
و
ُ
ِّ
إلــى الوقيعـ ِـة بيــن الواليــات المتحــدة وحلفائهــا الغربييــن ،مــع
كامــل مــن الصيــن وروســيا ،وبعدمــا أصبحــت عضويتهــا
دعــم
ٍ
ٍ
فــي االتفــاق النــووي محـ ّـل جــدل ،أصبـ َـح اتفــاق واشــنطن مــع
الــدول األوروبيــة الثــاث المعروفــة بـــــ ( E-3المملكــة المتّ حــدة
مهمــا للغايــة؛ لمنــع إيــران مــن امتــاك
وألمانيــا وفرنســا)،
ًّ
ـاق إيــران لقمرهــا
وممــا يزيــد الطيــن بلّ ـ ًـة ،إطـ ُ
ـلحة دفاعيــة،
أسـ ٍ
ّ
الصناعــي «نــور  »1-فــي أبريــل الماضــي ،إذ زاد مــن المخــاوف
القــدرات التقنيــة والطموحــات اإليرانيــة ،وقبــل االلتــزام
بشــأن ُ
لخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة لرفــع حظــر
بالجــدول الزمنــي ّ
تفرضــه ُ
األمــم المتّ حــدة فــي أكتوبــر 2020م،
ُ
األســلحة ،الــذي
ـيتعين علــى مجلــس األمــن مراجعـ ُـة تقاريــر الوكالــة الدوليــة
سـ َّ
الذريــة.
للطاقــة ِّ

ـإن تقاريــر
وعلــى الرغــم مــن التحقيــق فــي مصنــع توركــوز آبــاد ،فـ ّ
حدد القــرار
الوكالــة حــول امتثــال إيــران للتخصيــب أو عدمــه ســتُ ِّ
التحــدي المطــروح اآلن ،هــو ذريعتهــا حــول
النهائــي .لكــن
ِّ
منخفــض التخصيــب.
ِ
مخزونــات اليورانيــوم

طرفــا فــي
ً
تعــد
وتــرى حكومــة حســن روحانــي ّ
أن واشــنطن لــم ُ
التــذرع
الحــق فــي
ُّ
االتفــاق النــووي ،وبالتالــي ليــس لديهــا
ُّ
بشــرط العــودة إلــى الوضــع الســابق مــا قبــل 2015م ،حتّ ــى ال
ُيعــاد فــرض العقوبــات ُ
ـاع
األمميــة علــى طهــران .وهنــاك إجمـ ٌ
مــن الحزبيــن داخــل الهيئــات التشــريعية األمريكيــة ،علــى تمديـ ِـد
حظــر األســلحة إلــى مــا بعــد أكتوبــر .وعلــى أرض الواقــع ،لــم
ِ
ـأي إجــراءٍ مضــاد لحــذف
ُ
أي مــن إيــران والصيــن وروســيا ،بـ ّ
تقــم ٌّ
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خطــة العمــل الشــاملة
الواليــات المتّ حــدة مــن قائمــة أعضــاءِ َّ
المشــتركة.

الذريــة
و ُيشــكِّ ل الخــاف بيــن تقاريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة ِّ
تحد ًيــا دبلوماسـ ًـيا خطيـ ًـرا ،ومــن
وموقــف سياســة إيــران الحالــي ِّ
تمــر
ٍ
أن الخــاف المذكــور يأتــي فــي
المثيــر للســخرية ّ
وقــت ُّ
ُ
ضــم االنتخابــات الرئاســية .وحتّ ــى
الواليــات المتّ حــدة فيــه ِ
بخ ّ
خطــة العمــل
لــو اتّ فــق جميــع األعضــاء الخمســة الباقــون فــي َّ
مســاعي الواليــات
ثبــط
الشــاملة المشــتركة علــى
إجمــاع ُي ِّ
ٍ
َ
المتحــدة الراميــة لعــودة العقوبــات ُ
األمميــة الســابقة ،لــن
حتمــل أن تنضـ ّـم المملكــة المتّ حــدة
الم َ
تتراجــع واشــنطن ،ومــن ُ
ـرض علــى الرفــع الكلِّ ــي أو
إلــى جانــب الواليــات المتحــدة ،وتعتـ َ
الجزئــي لحظــر األســلحة ،وبموجــب االتفــاق النــووي ،ال يملــك
ضــد إعــادة فــرض العقوبــات
حــق النقــض
أي مــن األعضــاء َّ
َّ
ٌّ
ُ
األمميــة ،بموجــب القــرار .2231

خطة العمل الشاملة المشتركة؛ بسبب
تنسحب إيران من َّ
ولن
َ
مجلس األمن فحســب ،وإنّ ما
العقوبــات التــي قــد ُيعيــد َفرضهــا
ُ
أيضــا باالنســحاب مــن معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة
هدد ً
ســتُ ِّ
الذرية
النوويــة .وبالفعــل ،وكما ذكــرت الوكالة الدولية للطاقة ِّ
ـات لليورانيــوم المنخفــض التخصيــب،
ـك مخزونـ ٍ
ـإن إيــران تمتلـ ُ
فـ ّ
المقـ َّـرر ،وســيكون انعــدام الثقـ ِـة
تزيــد خمســة أضعـ ٍ
ـاف عــن الحـ ِّـد ُ
وربمــا يكــون هنــاك
بيــن إيــران والغــرب علــى أعلــى مســتوياتهّ ،
حقــق نتائــج عمليــة.
فعالــة تُ ِّ
أمـ ٌـل ضئيــل لمفاوضـ ٍ
ـات َّ
ـراءات اســتباقية
ٍ
الذريــة إجـ
ومــع اتّ خــاذ الوكالــة الدوليــة للطاقــة ِّ
ـدول
َقبــل ُمنعطــف شــهر أكتوبــر المقبــل ،ســوف
َّ
يتعيــن علــى الـ ِ
األوروبيــة الثــاث وروســيا والصيــن تعديـ َـل سياســاتها.
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تنتهــك
دور الضحيــة ،بينمــا
ومــع ذلــك،
ُ
ُّ
ستســمر إيــران بلعــب ِ
بنــود خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة .وحتّ ــى اآلن ،مــا زالــت
إيــران تُ راهــن علــى شــركائها الغربييــن ،علــى الرغــم مــن احتماليـ ِـة
األول مــا قبــل 2015م.
عودتهــا إلــى
المربــع ّ
َّ

أيضــا أن ُيقـ ِّـدروا
ـب علــى الصقــور فــي الواليــات المتحــدة ً
ويجـ ُ
ـب تمديــد رفــع الحظــر علــى مشــتريات األســلحة التقليدية
عواقـ َ
ـكل
اإليرانيــة ،علــى الرغــم مــن أنّ هــا لــن تُ ِّ
غيــر ميــزان القــوى بشـ ٍ
ـيعتبر انتصـ ًـارا إليــران ،وهزيمـ ًـة
أن تمديــد الحظــر سـ
ملمــوسّ ،إل ّ
ُ
إلدارة الرئيــس دونالــد ترامــب فــي ِخضــم االنتخابــات الرئاســية.

تتوصــل األطــراف إلــى تســوية ،أال وهــي
المحتمــل أن
َّ
و مــن ُ
تمديـ ُـد حظــر األســلحة لمـ َّـدة عــام ،وعــودة الواليــات المتّ حــدة
مقابــل
َ
خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة،
عضــو فــي َّ
كدولــة
ٍ
ٍ
ـزام إيــران ببنــود االتفــاق
إلغــاء العقوبــات مــن جانــبٍ واحــد ،والتـ ُ
المتعلِّ قــة بالتخصيــب وتســليم اليورانيــوم المنخفــض التخصيب
والميــاه الثقيلــة إلــى روســيا أو الصيــن ،أو إحــدى الــدول
ـق عليــه مــن الجميــع،
ـار زمنــي متّ فـ ٍ
األوروبيــة الثــاث ،ضمــن إطـ ٍ
أيضا،
وفــي الوقــت نفســه ،يمكــن تجميـ ُـد آليــة تســوية النزاعــات ً
طويل
لحل
مقدمـ ٍـة ٍّ
ويمكــن أن يكــون هــذا الحـ ّـل الوســط بمثابة
ِّ
ِ
ـباق إلــى البيــت األبيــض.
األمــد ،ال ســيما إذا خســر ترامــب السـ َ
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