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يــة في اخلامس  طالــب مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ
عشــر مــن يونيــو اجلــاري، فــي خطــوٍة غيــر مســبوقة منــذ توقيــع 
ــة  ــوري ملفتِّشــي الوكال ــران وبشــكٍل ف ــأن تســمح إي ــووي، ب ــاق الن االتف
الدوليــة بالوصــول إلــى املواقــع التــي تشــتبُه الوكالــة فــي وجــود دالئــل 
دتهــا  علــى حــدوث أنشــطٍة نوويــة غيــر خاضعــٍة الشــتراطاتها، التــي حدَّ
عــة فــي مايــو 2015، ووافــق املجلــس علــى  االتفاقيــة النوويــة املوقَّ
ــن أّن املجلــس »يدعــو إيــران إلــى التعــاون الكامــل  نــّص قــراٍر يتضمَّ
ــر، ومبــا يشــمل  ــن التأخي ــد م ــا دوَن املزي ــة طلباِته ــة، وتلبي ــع الوكال م
دهــا«؛ وعلَّــق رئيــس  الســماح الفــوري بالوصــول إلــى املواِقــع التــي حتدِّ
يــة رفائيــل غروســي للصحافيــن بقولــه:  الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ
»أعتقــد أّن البيــان كان واضًحــا.. أنــوي اجللــوَس مــع إيــران فــي القريب 
العاجــل، ومحاولــة حــّل هــذه املشــكلة فــي أقــرب وقــٍت ممكــن.. أبــدأ 
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ــًة  ــى مشــروع القــرار 25 دول ــم ســنرى«، ووافقــت عل ــا، ث بالســفير ُهن
ــًة، واعترضــت  ــغ عدُدهــا 35 دول ــة، الباِل مــن الــدول األعضــاء بالوكال
كلٌّ مــن الصــن وروســيا، بينمــا امتنعــت عــن التصويــت كلٌّ مــن جنــوب 
أفريقيــا والهنــد وباكســتان وتايالنــد ومنغوليــا وأذربيجــان ونيجيريــا.

ك األوروبي ودواِفُعه أّوًل: توقيت التحرُّ

متها  رٍة قدَّ صــدر قــرار مجلــس محافظــي الوكالة الدولية بناًء على مذكِّ
عــة علــى االتفــاق النــووي )بريطانيــا  الــدول األوروبيــة الثــالث املوقِّ
وفرنســا وأملانيــا(، والتــي لهــا حــّق اللجــوء آلليــة فــّض النزاعــات، فــي 
ــدول  ــت ال ــاق، وكان ــود االتف ــة لبن ع ــاِك أحــد األطــراف املوقِّ حــال انته
الثــالث قــد أعلنــت بتاريــخ 20 ينايــر 2020 تفعيــَل »آليــة فــّض النــزاع 
فــي االتفــاق النــووي« مــع إيــران، وقالــت: إّنهــا أخــذت قرارهــا بســبب 
عــدم احتــرام إيــران اللتزاماتهــا مبوجــب االتفــاق النــووي، وتقضــي 
ِتلــك اآلليــة املُنصــوص عليهــا فــي الفقرتــن 36 و37 مــن خّطــة االتفاق 
النــووي )خّطــة العمــل الشــاملة املشــتركة JCPOA(، باّتبــاع 6 خطــواٍت 
إجرائيــة ُمتدرِّجــة، فــي حــاِل نُشــوب خــالٍف بــن الــدول األطــراف فــي 

االتفــاق، حملاولــة حــلِّ النــزاع.
وقــد أصــدرت كلٌّ مــن فرنســا وبريطانيــا وأملانيــا بياًنــا مشــترًكا لــوزراء 
خارجيتهــا، بشــأن خّطــة العمــل املُشــتركة مــع إيــران، بنــاًء علــى القــرار 
يــة،  الــذي مّت تبنِّيــه باألغلبيــة فــي مجلــس الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ
ــدوا فيــه التــزاَم دولهــم بنظــام عــدم االنتشــار النــووي، وضمــان عــدم  أكَّ
ديــن بــأّن االلتــزام باخلّطــة  قيــام إيــران بتطويــر ســالٍح نــووي، مؤكِّ
حــن أّن إيــران  )JCPOA( يلعــب دوًرا رئيســّيًا فــي حتقيــق ذِلــك، موضِّ
اّتخــذت إجــراءاٍت نوويــة ُمخالفــة اللتزاماتهــا مبوجــب اخلّطــة املُشــار 
التَزمــت بهــا أوروبــا جتــاه  التــي  إليهــا، علــى الرغــم مــن اجلهــود 
االتفاقيــة، والســعي لتخفيــف العقوبــات عــن إيــران عــن طريــق تفعيــل 
نظــام التبــاُدل التجاري األوروبي-اإليراني »إنســتيكس« )INSTEX(، وأّن 
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 )JCPOA( مــا تقــوم بــه إيــران مــن مخالفــاٍت لبنــود اخلّطــة املُشــتركة
يدعــو للقلــق، وتدعــو إيــران إلــى التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
يــة، واالمتثــال للقــرار الــذي مّت اتخــاُذه باألغلبيــة فــي مجلــس  الذرِّ

ــًرا. محافظــي الوكالــة مؤخَّ
ر  ــرَّ ــة املق ــَع حظــر األســلحة التقليدي ــى أّن رف ــا إل ــان أيًض وأشــار البي
رفُعــه فــي أكتوبــر 2020، مبوجــب قــرار مجلــس األمــن الدولــي 2231، 
ريــن  ســتكون لــه آثــاٌر كبيــرة علــى األمــن واالســتقرار اإلقليميــن، مذكِّ
بــأّن احلظــر الــذي يفرُضــه االحتــاد األوروبــي علــى صــاِدرات األســلحة 

التقليديــة وتكنولوجيــا الصواريــخ ســيظلُّ ســارًيا حّتــى عــام 2023.
ــه االحتــاد األوروبــي لدعــم إعــادة فــرض  كمــا أوضــح البيــان عــدم توجُّ
العقوبــات )Snapback(، ألّن ذلــك ال يتوافــُق مــع اجلهــود احلاليــة التــي 
يبذلونهــا بالتنســيق مــع الصــن وروســيا للِحفــاظ علــى خّطــة العمــل 
ــه يجــُب معاجلــة  ــم بأّن ــن قناَعته ــران، ُمبدي ــتركة مــع إي الشــاملة املُش
املخــاوف املُشــتركة بشــأن برنامــج إيــران النــووي، وبرنامــج الصواريــخ 
البالســتية، وأنشــطة إيــران املُزعِزعــة لالســتقرار علــى املــدى الطويــل. 
وللنَّجــاح فــي ذلــك، ال يــرى البيــان فاعليــَة إســتراتيجيِة العقوبــات 
الُقصــوى، ويــرى أّن الدبلوماســية هــي األنَســب، مــع التــزام ِتلــك الــدول 
باســتمرار ُمحاســبة إيــران، ويدعــو البيــان فــي ذات الوقــت إيــراَن لبذِل 
اجُلهــد للِحفــاظ علــى ُمكتســبات اخلّطــة الشــاملة )JCPOA(، بالعــودة 

إلــى االمتثــال دوَن تأخيــر.
ــه نحــَو  وعلــى الرغــم مّمــا جــاء فــي البيــان األوروبــي مــن عــدِم التوجُّ
دعــم إعــادة العقوبــات، إاّل أّنــه ال ميكــن إنــكاُر أّن مــا َدَفــع الــدوَل 
األوروبيــة إلطــالق آليــة فــّض النزاعــات فــي ينايــر املاضــي، هــو وصوُل 
إيــران إلــى املرحلــة اخلامســة واألخيــرة مــن ُخّطتهــا اخلاصــة بتقليــص 
ــاٍت  ن كمي ــزِّ ــران تُخ ــا أصبحــت إي ــي مبوجِبه ــة، والت ــا النووي التزاماِته
مــن املــاء الثقيــل أكثــَر ممــا نــّص عليــه االتفــاق، وكذِلــك رفعــت نســبَة 

https://bit.ly/3hJLppG
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ــب  يــاٍت مــن اليورانيــوم املخصَّ تخصيــب اليورانيــوم واحتَفظــت بكمِّ
ــزي  ــزة الطــرد املرك ــن عــدد أجه ــا زادت م ــه، كم ــق علي ــا اتُِّف ــوُق م تف
لــت الــدول األوروبيــة االكتفــاَء بتفعيــل آليــة  لديهــا؛ ومــع هــذا كلِّــه فضَّ
فــّض النزاعــات دوَن اســتكمال مراحــل التفعيــل الســّتة، والتــي ميكــن 
أن تــؤدِّي فــي نهايتهــا إلــى إعــادة جميــع العقوبــات األمُميــة علــى إيران، 

وإلغــاء كاّفــة االســتحقاقات اإليرانيــة املُترتِّبــة عليــه.
أّمــا اآلن وَمــع اقتــراب موعــد رفــع احلظــر علــى واردات األســلحة 
إليــران فــي أكتوبــر املقبــل، رأت الــدوُل األوروبيــة ولرمّبــا حتــت وطــأة 
ضغــٍط أمريكــي، أّنــه لــم تُعــد هنــاك مســاحٌة كافية من الوقت ملمارســة 
سياســِة العصــا واجلــزرة التــي تقــوم بهــا مــع إيــران، خاّصــًة مــع احتياج 
اســتكمال مراحــل آليــة فــّض النزاعــات وصــواًل إلــى تصويــت مجلــس 
األمــن علــى إعــادة كافــّة العقوبــات علــى إيــران، نحــو شــهرين وخمّســة 
ةٌ تكفــي بالــكاد للوصــول إلــى تصويــت مجلــس األمــن  أيــام، وهــي مــدَّ
قبــَل موعــد رفــع احلظــر عــن واردات األســلحة إليــران، وهــو مــا تريــد 
الواليــات املتحــدة متديــده، وهــو تصويــٌت يتــّم بأغلبيــة 9 أصــواٍت مــن 
ــه بحــّق  ــدُّ في ــس األمــن، وال يُعتَ ــا هــم أعضــاءُ مجل ــي 15 صوًت إجمال

النقــض )الفيتــو(.
وبنــاًء عليــه، يصبــح قــرار تقــدمي املذكــرة األوروبيــة وصــدور قــرار 
التوقيــت،  هــذا  فــي  اإليرانيــة  املواقــع  بتفتيــش  الوكالــة  محافظــي 
مبثابــة مفتــرِق طــرٍق أمــام إيــران؛ يعتــرُض رفــع احلظــر عــن واردات 
ــة،  ــات الرئاســية األمريكي ــران، ويســتبُق نتيجــة االنتخاب األســلحة إلي
فإّمــا أن تقبــَل إيــران بالتفتيــش وبالتالــي تعرقــُل تفعيــل آليــة فــّض 
النزاعــات، أو أّنهــا ترفــض، وبذِلــك متنــُح الــدوَل األوروبيــة ســبًبا 
قوّيًــا لتفعيــل اآلليــة، لكّنهــا فــي اخليــار األّول تواجــُه مخاطــر أن يأتــي 
ــل  تقريــُر الوكالــة بعــد التفتيــش بأّنهــا انتَهكــت االتفــاق، وبالتالــي تُفعِّ

ــك. ــّض النزاعــات كذل ــة ف آلي
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وفــي كلتــا احلالتــن، هنــاك احتماليــٌة النهيــار االتفــاق النــووي بشــكل 
ٍكامــل، ســواء بخــروج األطــراف األوروبية منــه أو خروج إيران اعتراًضا 
علــى عمليــات التفتيــش مبقتضــى قــرار الوكالــة. ويبقــى احلــّل الوســط 
هــو عــدُم تفعيــل آليــة فــّض النزاعــات، مقابــل إجــراء اتفــاٍق يضمــُن 

عــدم رفــِع احلظــر علــى واردات األســلحة إليــران.

ية ثانًيا: حيثيات قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ

ــة  ي ــة للطاقــة الذرِّ ــة الدولي م رئيــس الوكال ــو 2020م، قــدَّ ــخ 15 يوني بتاري
تقريــره أمــام مجلــس محافظــي الوكالــة، بأّنــه فيمــا يتعلَّــق بأنشــطة إيران 
فــي ضــوء قــرار مجلــس األمــن 2231، فــإّن إيــران قــد أعلنــت فــي شــهر 
ــا ألّي قيــود فــي  ينايــر 2020م، أّن برنامجهــا النــووي »لــن يكــون خاضًع
مجــال العمليــات«، وأّنهــا ســتواصل التعــاون مــع الوكالــة »كمــا كان احلــال 
فــي املاضــي«، وأّن الوكالــة حّتــى اآلن، لــم تلحــظ أّي تغييــرات فــي تنفيــذ 
ــق بهــذا اإلعــالن بالــذات، أو فــي  إيــران اللتزاماتهــا النوويــة، فيمــا يتعلَّ
ــق  مســتوى التعــاون مــن جانــب إيــران فيمــا يتعلَّــق بأنشــطة الوكالــة للتحقُّ
والرصد، مبوجب خّطة العمل الشــاملة املشــتركة )JCPOA(، وأّن الوكالة 
ــق مــن عــدم حتويــل املــواد النوويــة التــي أعلنــت عنهــا إيــران  تواصــل التحقُّ
مبوجــب اتفــاق الضمانــات اخلــاّص بهــا. وأضــاف أّن التقييمــات مســتمّرةٌ 
ــق مــن عــدم وجــود مــواد وأنشــطة نوويــة غيَر ُمعلَنة تقوم بهــا إيران،  للتحقُّ
وأبــدى قلقــُه الشــديد بأّنــه وألكثــر مــن أربعــة أشــهر، منََعت إيران مفتِّشــي 
الوكالــة مــن الوصــول إلــى موقعــن نوويــن، ولــم تُقــم، وملــدة عــاٍم تقريًبــا، 
بإجــراء مناقشــاٍت جوهريــة لتوضيــح أســئلة الوكالــة املتعلِّقــة باملــواد 
ــووي،  ــة باملجــال الن ــة واألنشــطة ذات الصل ــر املُعلَن ــة غي ــة احمُلتَمل النووي
وأّن هــذا يؤثِّــر ســلًبا علــى ُقــدرة الوكالــة علــى حّل األســئلة، وتقــدمي تأكيٍد 
موثــوٍق بــه لغيــاب املــواد واألنشــطة النوويــة غيــر املُعلَنــة فــي هــذه املواقــع 
ــة، ومــن  ــى التعــاون الفــوري والكامــل مــع الوكال ــران إل ــا إي ــران، داعًي بإي
دتهــا الوكالــة. ِضمــن ذلــك توفيــر الوصــول الفــوري إلــى املواقــع التــي حدَّ

https://bit.ly/2AUxigm
https://bit.ly/2AUxigm
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ثالًثا: الرّد اإليراني على قرار الوكالة الدولية

ــة  ــة الدولي ــدى الوكال ــران ل ــدوب إي ــى لســان من ــي جــاَء عل ــرّد اإليران ال
يــة غريــب أبــادي، الــذي أشــار إلــى أنَّ »تبنِّــي مجلــس  للطاقــة الذرِّ
يــة للمشــروع الــذي طرحتــه  محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ
ــن الطلــَب مــن ايــران التعــاوَن، قد  الــدول األوروبيــة الثــالث، الــذي يتضمَّ
أغَفــل التعــاون احلالــي القائــم«، وأّن ذلــك »يُعتبـَـر مخيًِّبــا لآلمــال وغيــر 
ع«، مشــيًرا إلــى أّن الــدول الثــالث التــي تبنَّــت املشــروع، لــم تّتخــذ  مشــجِّ
ــة العمــل الشــاملة  خطــواٍت ملموســة للوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب خّط
املشــتركة، إضافــًة إلــى انســحاب الواليــات املتحــدة األمريكيــة األُحــادي 
ــة  ــَع مســتقبل االتفاقي ــد وَض ــك َق ــاق، وأّن ذل ــن االتف ــي م ــر القانون غي
علــى احمِلــّك. ولفــت إلــى أّن إيــران قامــت طوًعــا بتطبيــق البروتوكــوالت 
اإلضافيــة مبوجــب اخلّطــة )JCPOA(، علــى الرغــم مــن عــدم تصديــق 
إيــران عليهــا؛ ممــا ال يضــع أّي التزامــاٍت علــى إيــران، مشــيًرا إلــى أّن 
القــرار مــن وجهــة نظــر إيــران »مرفــوٌض متاًمــا«، وأّن إيــران ســتُرّد عليــه 
ــل مســؤولية وعواقــب الفشــل فــي هذا  باإلجــراء املناســب، وأّن َمــن يتحمَّ

ــي ِمثــل هــذا القــرار. االتفــاق هــم املبــاِدرون بتبنِّ
وفــي تغريــدة لوزيــر اخلارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف علــى 
حســابه فــي »تويتــر«، أشــاَر إلــى أّن إيــران ليــس لديهــا ما تُخفيــه، وأرفق 
ات التــي ُســِمح ملفتِّشــي الوكالــة بالدخــول إلــى  ــح عــدد املــرَّ جــدواًل يوضِّ
ــه ُمطالبتــه للــدول األوروبيــة الثــالث  ات التفتيــش، ووجَّ إيــران وعــَدَد مــرَّ
بــأاّل تســَمح ألعــداء االتفــاق أن يُفســدوه، وأّن الوصــول إلــى حــلٍّ ُمرضــٍي 
ــي ِمثــل هــذا القــرار ميكــن أن  ال يــزال ممكًنــا، علــى الرغــم ِمــن أن تبنِّ

يقــوَِّض ذلــك.

رابًعا: الموقف الروسي والصيني من التفاقية

ميثِّــل اعتــراض اجلانــب الصينــي والروســي علــى قــرار الوكالــة الدولية 
يــة، اختــالف وجهــات نظرهــم مــع اجلانــب األمريكــي  للطاقــة الذرِّ

https://bit.ly/2NdG8bH
https://bit.ly/30ZzA8L
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ــا فــي  ــم رمّب ــة العمــل الشــاملة، وعــدم قناعته فــي التعاطــي مــع خّط
يخــصُّ  فيمــا  األوروبيــن،  نظــر شــركائهم  ووجهــة  رأي  اســتقاللية 

اخلطــة الشــاملة.
وتُعتبـَـر روســيا والصــن أكبــَر الداعمــن ملواقــف إيــران، وأهّم الشــركاء 
ري األســلحة إليهــا، وقــد ســبََق لروســيا التعبيــر  إليــران، وأكبــَر ُمصــدِّ
ِمهــا لقــرار طهــران بخفــض بعــض التزاماتهــا فــي االتفــاق  عــن تفهُّ

النــووي، مــع تشــجيعها إليــران بالبقــاء فــي االتفــاق النــووي.
واســتمراًرا ملوقــف روســيا الداعــِم إليــران، واســتباًقا ألّي قــراراٍت قــد 
يتــّم تبنِّيهــا فــي مجلــس األمــن نتيجــًة للضغــوط األمريكيــة، مّت توقيــع 
ــز العالقــات فيمــا  ــى تعزي ــّص عل ــران ينُ اتفــاٍق ثُنائــي بــن روســيا وإي
ــدت روســيا علــى أّنــه يجــُب  يخــّص القانــون الدولــي. وقــد ســبََق أن أكَّ
ــة العمــل الشــاملة اخلاّصــة ببرنامــج  ــاركة فــي خّط ــدول املُش ــى ال عل
يــة للِحفــاظ عليهــا، وأّن القــراراِت  إيــران النــووي، بــذَل جهــوٍد جدِّ
التــي اّتخذتهــا طهــران بتعليــق التزاماِتهــا بخّطــة العمــل الشــاملة جتــاه 
البرنامــج النــووي اإليراني »ليســت إال نتيجــًة للتناُقضات التي تراَكَمت 
داخــل االتفــاق«، وأّنــه »يجــب علــى كّل الــدول املعنيــة أن تواصــَل العمــَل 
اجلــاّد للتغلُّــب علــى هــذه العقبــات«، كمــا أّن اجلانــب الروســي ســيظّل 
ُملتزًمــا بالكامــل ببنــود اخلّطــة وأهداِفهــا، واســتعداد اجلانــب الروســي 

ملواَصلــة العمــِل مــع طهــران.
وقــد َســَعت كلٌّ مــن روســيا والصــن، إلــى مخاطبــة األمُم املتحــدة ضــدَّ 
ســعِي واشــنطن إلــى عــودة جميــع العقوبــات املفروضــة علــى إيــران فــي 
مجلــس األمــن، مــع اســتدعاء موســكو لــرأٍي قانونــٍي دولــٍي ُعمــره 50 
ي للمحــاوالت األمريكيــة إلعــادة  عاًمــا، تأمــُل بــأن يُســاهم فــي التصــدِّ
فــرِض عقوبــاٍت جديــدة علــى إيــران؛ ورأت كلٌّ مــن الصــن وروســيا في 
مخاطبتهــا ملجلــس األمــن، بأّنــه ال يحــّق للواليــات املتحــدة طلــُب إعــادة 

فــرض العقوبــات علــى إيــران بعــد خروِجهــا منــه.

https://bit.ly/2V1Ddar
https://bit.ly/2V1Ddar
https://bit.ly/3fKv1mH
https://bit.ly/3fKv1mH
https://bit.ly/3fKv1mH
https://bit.ly/3fKv1mH
https://bit.ly/3ej5KzI
https://bit.ly/3ej5KzI
https://reut.rs/2zLp3CQ
https://reut.rs/2zLp3CQ
https://reut.rs/2zLp3CQ
https://reut.rs/2zLp3CQ
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خامًسا: الستنتاجات

يــة فــي ظــلِّ أزمــِة ِثقــٍة دوليــة  يأتــي قــراُر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ
ــٍة للثَّمــن الــذي ســوَف حتصــُل  غيــِر مســبوقة، شــعاُرها »نظــُر كلِّ دول
عليــه مــن مواِقِفهــا«، فعلــى الرغــم مــن أنَّ تقريــَر الوكالــة الدوليــة 
ــن مــا يُديــن ممارســات إيــران املُخالفــة خلّطــة  يــة قــد تضمَّ للطاقــة الذرِّ
العمــل املُشــتركة، إاّل أّن الصــن وروســيا قــد اســتبَقتا القــراَر باإلشــارِة 
إلــى موِقِفهمــا الرافــض ألّي عقوبــاٍت جديــدة، فــي إشــارٍة رمّبــا إلــى 
ــاٍت أُخــرى قــد تتنــازُل عنهــا واشــنطن  ــَل ملّف ُمســاومة واشــنطن مقاب

مــة لــكال البلديــن مــع واشــنطن. فــي تفاُعــالت العالقــات املُتأزِّ
ــا جتــاه  ــات املتحــدة ورّدة ِفعله ــَف الوالي ــُع األطــراف موِق تنتظــُر جمي
االنتخابيــة  الظــروَف  إيــران  وتُــدِرك  األوروبــي،  الطــرف  مســاعي 
الواليــات  عالقــات  وفــي  املتحــدة  الواليــات  فــي  املُتــأزِّم  واملوِقــَف 
املتحــدة مــع األطــراِف املؤثِّــرة العامليــة فــي الوقــِت احلالــي، وَستّســعى 
الســتغالل ذِلــك فــي تعزيــِز موِقِفهــا التفاُوضــي فــي هــذا امللــّف، لكّنهــا 
علــى األرجــح ســوَف تقبــُل بالعــودة إلــى التشــاُور حــوَل البقــاِء فــي 
االتفــاق، مــن خــالل ُمشــاركتها فــي جلــاِن آليــة فــضِّ النــزاع، للحيلولــة 
ــة  دوَن فــرِض عقوبــاٍت جديــدة وفــَق الرغبــة األمريكيــة؛ ويبــدو أّن مهمَّ
واشــنطن ومســاعيها إلعــادة فــرِض عقوبــاٍت علــى طهــران صعبــٌة 
ــَدَم  ــرى ع ــذي ي ــالث ال ــة الث ــدول األوروبي ــِف ال ــي ظــلِّ موِق ــة، ف للغاي
جــدوى العقوبــات، وكذلــك موِقــُف روســيا والصــن اللتــان تريــان عــَدَم 

ــك. يــة أمريــكا فــي ذِل أحقِّ



www.rasanah-iiis.org

@rasanahiiis

info@rasanahiiis.com
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