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املقدمة

�لنووي  �مللف  �أثاره  كالذي  جدالً  �ملا�صية  �لقليلة  �ل�صنو�ت  يف  دويل  ملف  �أي  يِث  مل 

�ال�صتخبار�ت،  و�أجهزة  �الأبحاث  ومر�كز  للباحثني  �ل�صاغل  �ل�صغل  كان  فقد  �الإير�ين، 

بعد  وذلك  �صنو�ت.  ع�رش  من  الأكث  �لنووية،  �لطاقة  با�صتخد�مات  �ملعنية  و�ملنظمات 

�لواليات  وخ�صو�صاً  �الإير�ين  �لنووي  �لبنامج  من  �لغربية  �لدول  موقف  يف  �لتحول 

�ملتحدة، لقد كانت �الأخرية �لر�عية و�مل�صجعة لل�صاه حممد ر�صا بهلوي يف هذ� �ملجال يف 

�إطار ما عرف بـ“�لذرة من �أجل �ل�صالم”، لكنها �أ�صبحت �ملناوئة بقوة الآية �هلل علي خامنئي، 

ال �صيّما مع �حلديث عن خماطر هذ� �لبنامج على �الأمن و�ل�صالم �لدوليني.

وظهر �لكثري من �لدر��صات حول هذ� �لبنامج، ون�صط �ملحللون يف عر�ص ت�صور�تهم 

بخ�صو�صه وخ�صو�صاً خالل �ل�صهور �الأخرية من �صنة 2013، �لتي �صهدت مفاو�صات 

مار�ثونية بني �إير�ن وجمموعة 5+1، و�لتي �نتهت بالتو�صل �إىل �تفاق مبدئي يف جنيف، 

ق�صى بتعليق �لعمل يف هذ� �لبنامج مقابل وقف جزئي للعقوبات �ملفرو�صة على �إير�ن، 

�الأمر �لذي دعا �لبع�ص �إىل توقع �لق�صاء على �مل�رشوع �لنووي �الإير�ين ب�صورة نهائية. 

فهل يكن �لقول باأن ذلك �التفاق كان فعالً بد�ية �لطريق نحو نهاية �لطموح �الإير�ين؟

نقاط رئي�صية،  �ملو�صوع يف خم�ص  تناول هذ�  تقت�صي  �لت�صاوؤل  �الإجابة عن هذ�  �إن 

بالبنامج  �ملرتبطة  �الإير�نية  و�لدو�فع  �لطموحات  على  �رشيعة  نظرة  �الأوىل  يف  نلقي 

�لنووي �الإير�ين، ونتتبع يف �لثانية م�صرية هذ� �لبنامج، ونتعرف يف �لثالثة على تد�عياته 

وتطور�ته، ونتعرف يف �لر�بعة على جو�نب �خليار �لدبلوما�صي يف �لتعامل معه، ون�صل 

يف �خلام�صة �إىل ما يكن ت�صوره فيما يتعلق مب�صتقبله.
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اأواًل: الطموحات والدوافع

كتب �لكثري حول طبيعة �لبنامج �لنووي �الإير�ين، ومع ذلك يكن �لقول باأنه لي�ص 

هناك �تفاق حول هذ� �جلانب. ويالحظ عموماً وجود ثالثة �جتاهات و��صحة؛ �الأول يقر 

باأن هذ� �لبنامج �صلمي متاماً، بينما ي�رش �لثاين على �أنه ذو طبيعة ع�صكرية، �أما �لثالث 

فاإنه يقف حائر�ً مرتدد�ً بني �الجتاهني �ل�صابقني.

وال بّد من �العرت�ف باأنه لي�ص من �ل�صهل حتديد طبيعة هذ� �لبنامج مبجرد �النحياز 

�لغمو�ص  من  بكثري  برناجمها  حتيط  �إير�ن  و�أن  �صيّما  ال  �الجتاهات،  هذه  من  و�حد  �إىل 

�إن  ثم   ،
و“�إ�رش�ئيل”1 و�لهند  باك�صتان  مثل  �لدول  بع�ص  فعلت  ما  غر�ر  على  و�لتعتيم 

�لتحليل �ملو�صوعي يقت�صي بد�يًة در��صة جمموعة �ملتغري�ت �ملرتبطة به، فهي وحدها 

�لتي ت�صمح بذلك.

تتعلق  جمموعتني؛  يف  ح�رشها  يكن  �ل�صلة،  ذ�ت  �ملختلفة  �ملتغري�ت  وبا�صتعر��ص 

�لعهد �مللكي  �لنووية، �صو�ء يف  �لقياد�ت �الإير�نية فيما يت�صل بالطاقة  �الأوىل بطموحات 

�لبنامج  �إقامة  خلف  تقف  �لتي  �لدو�فع  بطبيعة  �لثانية  وترتبط  �جلمهوري،  �لعهد  �أم 

�لنووي يف هذين �لعهدين �ملختلفني. 

و�ملتغري�ت يف هاتني �ملجموعتني تتفاعل مع بع�صها �لبع�ص، وال يكفي �القت�صار يف 

�أو �ثنني منها فقط، فالنظرة �ملو�صوعية تقت�صي �لتعرف  هذ� �ملجال على در��صة و�حد 

على متغري�ت كل جمموعة على حدة.

1. طموح�ت القي�دات الإيرانية:

تلتقي �لقيادة �ل�صيا�صية �الإير�نية، بغ�ص �لنظر عن منطلقاتها �لفكرية، حول نوعني 

من �لتطلعات يدور�ن ب�صفة عامة حول حلم �متالك �لقدرة �لنووية من جهة، وتطوير 

�لطاقة �لنووية �ل�صلمية من جهة ثانية.

ريت�صارد ر�صل، الربن�مج النووي الإيراين: النعك��ش�ت الأمنية على دولة الإم�رات العربية املتحدة ومنطقة   
1

اخلليج العربي، ترجمة مركز �الإمار�ت للدر��صات و�لبحوث �ال�صرت�تيجية )�أبو ظبي: مركز �الإمار�ت للدر��صات 

و�لبحوث �ال�صرت�تيجية، 2008(، �ص 4.
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اأ. حلم امتالك القدرة النووية: 

لقد ر�ود حلم �متالك قدرة نووية �لقادة �الإير�نيني منذ �أيام �ل�صاه يف منت�صف �لقرن 

�لنووي، ويف ظّل  �مل�رشوع  �لع�رشين، ال �صيّما مع وجود ثروة برتولية ت�صمح بتمويل 

يف  ك�رشطي  �إير�ن  به  ��صطلعت  �لذي  و�لدور  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  مع  �لتحالف 

.
2
وجه �لنفوذ �ل�صوفييتي �أيام �حلرب �لباردة

 ،1968 �صنة  �لنووية  �الأ�صلحة  �نت�صار  عدم  معاهدة  على  �لتوقيع  ذلك  يف  يوؤثر  ومل 

�إنتاج و��صتعمال وتطوير �لطاقة �لنووية  للمادة �لر�بعة، حّق  �إير�ن، وفقاً  �أعطت  �إنها  �إذ 

لالأغر��ص �ل�صلمية، و�متالك �ملو�د و�الأجهزة و�ملعلومات �لتكنولوجية �ملتعلقة بها. 

ال  �لذين  �أولئك  بني  من  “نحن  قال  عندما   1974 �صنة  �لتوجه  هذ�  عن  �ل�صاه  وعّب 

يتلكون �أ�صلحة نووية، ولذلك فاإن �ل�صد�قة لدولة مثل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية مع 

ما متتلكه من تر�صانة نووية م�صاألة حيوية جد�ً”. ولكي يكون هذ� �ال�صتنتاج مبنياً على 

الإير�ن  �لذرية  �لطاقة  ملنظمة  رئي�ص  �أول  �عتماد”،  “�أكب  قاله  ما  نذكر  و��صحة  حقائق 

Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) �آنذ�ك: “�إن مركز بحوث طهر�ن 
�لنووي �أجرى جتارب على �لبلوتونيوم �ملنتزع من �لوقود �مل�صتهلك با�صتخد�م عو�مل 

�صناعة  نحو  �الجتاه  باب  يف  تدخل  �لتجارب  هذه  مثل  �أن  �ملعروف  ومن   .
كيماوية”3

�ل�صالح �لنووي.

ب. تطوير الط�قة النووية ال�شلمية:

�أعلن �لقادة �الإير�نيون يف �أو�ئل �لت�صعينيات، �أي يف �أعقاب ��صتئناف �لعمل بالبنامج 

�لنووي، �أنهم ي�صعون �إىل حتقيق �إجناز�ت �صلمية بالكامل، و�أن �هتمامهم بالتكنولوجيا 

�أن تطوير �لطاقة �لنووية باإتقان دورة �لوقود  �لنووية ال يخرج عن ذلك. و�أكدو� مر�ر�ً 

�الأخرى  للدول  مزود�ً  �مل�صتقبل  يف  ت�صبح  �أن  على  �إير�ن  حر�ص  �صمن  يدخل  �لنووي، 

 .
4
بالوقود �لنووي

مكتبة  )�لقاهرة:  الع�رشين  القرن  اأوائل  يف  الأو�شط  ال�رشق  يف  النووي  املوقف  حممد،  �لعظيم  عبد  زينب   
2

�ل�رشوق �لدولية، 2007(، �ص 124.

�الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  على  و�نعكا�صاته  �الإير�ين  �لنووي  “�لبنامج  ح�صنني،  �لهادي  عبد  ح�صني  ر�ئد 
 3

�ل�صيا�صية،  �لعلوم  ق�صم  �الإن�صانية،  و�لعلوم  �الآد�ب  كلية  �الأزهر،  جامعة  ماج�صتري،  ر�صالة   ”،2010–1979
غزة، 2011، �ص 34.

للعلوم  �لعربية  �لد�ر  )بريوت:  �صيحا  ب�صام  ترجمة  النووية،  اإيران  طموح�ت  ت�صوبني،  �صاهر�م   
4

55 و84. 2007(، �ص  نا�رشون، 



9

الربنامج النووي الإيراين

برناجمهم  �أن  �إىل  تز�ل،  وما  ت�رشيحاتهم،  �أ�صارت  فقد  ذلك،  على  ي�رّشون  وظلو� 

يرمي �إىل توفري �لطاقة �ل�صلمية �لتي حتتاجها �لبالد يف خمتلف �ملجاالت وخ�صو�صاً يف 

 .
5
جماالت �لكهرباء و�ل�صحة و�القت�صاد

ففي �أيار/ مايو �صنة 1995 �أعلن �لرئي�ص �الإير�ين �الأ�صبق علي �أكب ها�صمي رف�صنجاين 

. ويف ني�صان/ �أبريل 2006، 
6
باأن بالده ال متلك �صالحاً نووياً وال ت�صعى للح�صول عليه

�أي بعد ع�رش �صنو�ت، �أعلن �لرئي�ص �الإير�ين حممود �أحمدي جناد �أن �إير�ن �ن�صمت �إىل 

�مل�صتوى  �إىل  �لو�صول  على  ُم�صممة  و�أنها  �لنووية  �لتقنية  متتلك  �لتي  �لدول  جمموعة 

 .
7
�ل�صناعي يف تخ�صيب �ليو�رنيوم

�إن �لقادة �الإير�نيني يرددون د�ئماً: باأنهم يريدون ��صتخد�م �لتكنولوجيا �لنووية وما 

تر�جع  دون  بذلك  �صيقومون  و�أنهم  �الإير�ين،  �ل�صعب  مل�صلحة  قيّم  علم  من  بها  يرتبط 

.
8
مهما كلف �لثمن

2. الدوافع النووية الإيرانية:

علينا �أن ن�صارع �إىل �لقول باأن �لتحديد �ملو�صوعي لطبيعة �لدو�فع �الإير�نية من ور�ء 

�لبنامج �لنووي ال بّد �أن ي�صتند �إىل مالحظة �لفرق �جلوهري بني �العتماد على تقدير�ت 

ملعطيات  �لباحثني  حتليالت  على  و�العتماد  نف�صها،  �الإير�نية  للقيادة  ومعلنة  و��صحة 

معينة تبدو وكاأنها حتكم قر�ر�ت تلك �لقيادة وحركتها يف كل �الأحو�ل. 

وعموماً ي�صري �أكث من باحث �إىل جمموعة من �لدو�فع تت�صابك وتتفاعل مع بع�صها 

خلف  تقف  و�أنها  �صيّما  ال  �الأهمية،  من  كبرية  درجة  على  �حلقيقة  يف  وهي  �لبع�ص، 

�ل�صيا�صة �لنووية �الإير�نية، لعل من �أهمها خم�صة دو�فع هي: تدعيم �القت�صاد �لوطني، 

و�الإ�صهام يف �لنه�صة �لعلمية �الإير�نية، و�الإ�صهام يف حماية �لنظام �جلمهوري، ومو�جهة 

�لتحديات �خلارجية، و�أخري�ً تعزيز مكانة �إير�ن �لدولية.

�الأو�صط،  �ل�رشق  ر�صالة ماج�صتري، جامعة  �الإير�ين”،  �لعربي و�لتحدي  “�أمن �خلليج  عبد �هلل فالح �ملطريي،   
5

كلية �الآد�ب و�لعلوم، ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية، عّمان، 2011، �ص 30.

�صيناريوهات  �خلليجي:  �الأمن  وتهديد  �ل�صعود  بني  �الإير�ين..  �لنووي  “�لبنامج  �صيد،  �لو�حد  عبد  عزت   
6

مفتوحة،” موقع �صبكة �الإعالم �لعربية (حميط)، 2013/2/17، يف:

 http://moheet.com/2013/02/17/1728501.لبنامج-�لنووي-�الإير�ين-بني-�ل�صعود�/html#.U45G0M1htVU

�ملرجع نف�صه.  
7

�صاهر�م ت�صوبني، مرجع �ش�بق، �ص 57.  
8
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اأ. تدعيم القت�ش�د الوطني: 

�الأهمية،  من  كبرية  درجة  على  م�صاألة  �الإير�ين  �لوطني  �القت�صاد  تدعيم  �أن  �صّك  ال 

يف  قر�ءة  فاأي  �القت�صاد.  هذ�  يف  �ل�صعف  مو�طن  تفر�صها  ��صرت�تيجي،  بعد  ذ�ت  وهي 

هذ� �خل�صو�ص ال بّد �أن ت�صري بو�صوح �إىل �أمرين �أ�صا�صيني: �الختالل �لهيكلي من جهة، 

و�لطبيعة �خلا�صة لهذ� �القت�صاد من جهة �أخرى.

يظهر �الأمر �الأول من خالل عدم ت�صاوي قطاعات �القت�صاد يف �الإ�صهام يف �لناجت �ملحلي 

�الإجمايل، وب�صكل يتناق�ص مع ما هو معروف يف �القت�صاد�ت �ملتقدمة. فقطاع �لزر�عة ال 

ي�صهم باأكث من 11.6% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل، بينما يحظى قطاع �خلدمات بن�صيب 

�الأ�صد حيث ي�صهم بن�صبة 50%، �أما قطاع �ل�صناعة في�صهم بن�صبة 38.4%، ولكن هذه 

�لن�صبة تفقد داللتها �حلقيقية �إذ� عرفنا �أن �إ�صهام �ل�صناعات �لتحويلية ال تتجاوز %11.2 

من �لناجت �ملحلي، �أما باقي �لن�صبة فهي ناجتة عن �ل�صناعات �لناجمة ب�صورة �أ�صا�صية 

 .
9
عن ��صتخر�ج �لنفط

متنوع  �أنه  من  فبالرغم  �الإير�ين،  لالقت�صاد  �لريعية  �لطبيعة  يف  �لثاين  �الأمر  ويبدو 

و�ل�صجاد  و�ملن�صوجات،  و�ملك�رش�ت،  و�لفو�كه،  و�لغاز،  وم�صتقاته،  �لنفط  ي�صم  حيث 

فقطاع  و�لثانية.  �الأوىل  �ل�صلعتني  من  هي  �ل�صادر�ت  من  �الأكب  �جلزء  �أن  �إال  وغريها، 

�لنفط و�لغاز ي�صهم بنحو 30% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل، ويقدم ما بني 80–85% من 

جمموع �ل�صادر�ت �الإير�نية. وحتتل �إير�ن عاملياً �ملرتبة �لثانية من حيث �حتياطي �لغاز 

.
10

و�ملرتبة �لثالثة من �حتياطي �لنفط

الأكث  ي�صتمر  لن  و�لغاز  �لنفط  وجود  �أن  حقيقة  يف  تكمن  �حلقيقية  �مل�صكلة  �إن  ثم 

يعني  وهذ�  �ملتجددة.  غري  �لطاقة  �أنو�ع  من  الأنهما  تقدير،  �أح�صن  على  عاماً  ثالثني  من 

�رشورة �لتفكري يف توفري مو�رد بديلة، و�لطاقة �لكهربائية هي و�حدة منها. ولهذ� ترى 

بع�ص �لدر��صات �أن �إقامة ع�رشين حمطة كهربائية نووية بكلفة 25 مليار دوالر �صتكون 

حممد عادل زكي، “�القت�صاد �الإير�ين،” �صحيفة �حلو�ر �ملتمدن �الإلكرتونية، 2013/11/18، يف:   
9

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=387475  

عبد �لقادر نعناع، “دور �لعامل �القت�صادي يف �تفاق جنيف �لنووي مع �إير�ن،” موقع �لب�رشة نت، 2013/12/8، يف:  
10

http://www.albasrah.net/pages/mod.php?mod=art&lapage=../ar_articles_2013/1213/n3na3_081213.htm  
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مبثابة �ل�صمانة �لوحيدة ملو�جهة �لزيادة �مل�صتمرة يف �لطلب على �لطاقة، ي�صاعد على ذلك 

 .
11

�أن �ليور�نيوم متوفر يف و�صط �إير�ن، مما يجعل �لطاقة �لنووية �أقل كلفة من غريها

وجنم عن هذين �الأمرين �لعديد من �مل�صكالت �لتي �أ�صبح �القت�صاد �الإير�ين يعاين 

منها؛ كرت�جع �ال�صتثمار�ت، و�رتفاع معدالت �لت�صخم بحيث و�صلت �إىل ما يقرب من 

14.6% بني �ل�صباب وهم �أكث من  �إىل  40% يف بع�ص �لقطاعات، و�رتفاع ن�صبة �لبطالة 

ن�صف �ل�صكان، وكثة �لديون �خلارجية بحيث جتاوزت �لـ 20 مليار دوالر، هذ� ف�صالً 

 .
12

عن تر�جع �لريال �الإير�ين

يتاأكد هذ�  �لنووي من خالله.  �لبنامج  �إىل  �لنظر  بّد من  �لذي ال  �لعام  �ملناخ  هذ� هو 

�الأمر �إذ� عرفنا �أن �إعادة �لعمل به متت �صنة 1984، �صمن �أول خطة خم�صية للتنمية، بعد 

�إىل  �قت�صادي ي�صل  �قت�صادية طموحة لتحقيق منو  �الإير�نية خططاً  �أن تبنت �حلكومة 

�إير�ن  �لتالية، ح�صلت  �ل�صنو�ت  �لبنامج خالل  �لعمل يف هذ�  . ومع تقدم 
13ً

5% �صنويا

على م�صاعد�ت فنية من دول عديدة كاأملانيا و�ل�صني ورو�صيا.

من   %20 نحو  بتوفري  �لوطني  �القت�صاد  �لبنامج  هذ�  يدعم  �أن  �ملتوقع  من  وكان 

�لطاقة �لكهربائية يف �لبالد. وتبدو �أهمية هذ� �لهدف �إذ� تذكرنا حاجة �إير�ن �إىل تخفي�ص 

�أن  �ملعروف  فمن  �ملادتني.  هاتني  من  �صادر�تها  لتدعيم  و�لغاز  �لنفط  من  ��صتهالكها 

�الحتياجات �لنفطية �ال�صتهالكية تتز�يد طردياً مع �لزيادة �مل�صتمرة يف عدد �ل�صكان، وقد 

تتطلب �ال�صتخد�م �لكامل لالإنتاج �لنفطي. 

ب. الإ�شه�م يف النه�شة العلمية: 

تبذله  �لذي  �جلهد  من  كجزء  �لنووي  �لبنامج  �إىل  �الإير�نية  �ل�صيا�صية  �لقيادة  تنظر 

و�إمنا  �لر�صمية  �لت�رشيحات  فقط  لي�ص  ذلك  تظهر  �لعلمية.  �لنه�صة  طريق  على  �لدولة 

��صرت�تيجية  روؤية  �إىل  �الثنان  ي�صري  بحيث  �لعلمي،  للم�صار  �لبنامج  هذ�  مو�كبة  �أي�صاً 

مل�صتقبل �إير�ن.

عبد �لوهاب لو�صيف، “دور �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية يف �إد�رة �مللف �لنووي �الإير�ين،” ر�صالة ماج�صتري،   
11

جامعة �حلاج خل�رش، كلية �حلقوق و�لعلوم �ل�صيا�صية، ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية، �جلز�ئر، 2013/2012، �ص 75.

https://ar.wikipedia.org/wiki/إير�ن، موقع �ملو�صوعة �حلرة )ويكيبيديا(، يف: �إير�ن�  
12

ر�ئد ح�صنني، مرجع �صابق، �ص 21.  
13
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�لنه�صة  مو��صلة  على  م�صتمرة  ب�صفة  يوؤكد  خامنئي  علي  �هلل  �آية  �الأعلى  فاملر�صد 

�لعلمية مبا يف ذلك كل ما يتعلق بالتقنية �لنووية، من ذلك ما جاء يف كلمته يف 2009/3/12، 

حيث �أو�صح �أن �لتطور �لذي حتقق يف جمال �لتقنية �لنووية ي�صري �إىل �أن قطار �لتطور يف 

 .
14

بالده ي�صري ب�رشعة بالرغم من كون �لبع�ص ال ي�صعر بذلك

�لو�قع يظهر بالفعل �أن �إير�ن قطعت �صوطاً كبري�ً على طريق �لنه�صة �لعلمية، ومظاهر 

ذلك عديدة، من �أبرزها: زيادة عدد �جلامعات، و�لتقدم �ل�صناعي �ملدين و�أخري�ً �الإجناز�ت 

�ل�صناعية �لع�صكرية.

خالل  �جلامعات  عدد  ت�صاعف  �إذ  �لعلمي،  �مل�صتوى  على  ملحوظاً  تقدماً  حققت  لقد 

2,276 جامعة حكومية وخا�صة. وبلغ ما قدمه �لباحثون من  �إىل  فرتة ق�صرية وو�صل 

�إنتاج علمي يف �صنة 2009 على �صبيل �ملثال نحو 20,228 �إنتاجاً علمياً. وهو ما يزيد عن 

�إفر�ز�ت  22 عاملياً، وكان لذلك  �لـ  �إير�ن �ملرتبة  1% من �الإنتاج �لعلمي �لعاملي، و�حتلت 
.Omid عديدة من �أبرزها �إطالق �لقمر �ل�صناعي �الإير�ين �أميد

و�أجنزت �إير�ن �لكثري على �صعيد �ل�صناعات �ملدنية، ومنها على �صبيل �ملثال �صناعة 

وت�صميم  �لدماغية،  و�جللطات  �لقلبية  �ل�صكتات  ذلك  يف  مبا  �الأمر��ص  ملختلف  �الأدوية 

نفاثة  طائرة  بت�صميم  �أعو�م  منذ  قامت  كما  للبيئة،  �ل�صديقة  �لبيولوجية  �مل�صابيح 

ت�صتوعب 150 ر�كباً.

و�ملعد�ت  كاالأ�صلحة  ومتطورة  متنوعة  ع�صكرية  �صناعات  �الإير�ين  �جلي�ص  و�أجنز 

�لدفاعية و�لتكتيكية و�لهجومية، و�لدبابات و�ملد�فع و�لر�صا�صات، هذ� ف�صالً عن تطوير 

�ل�صو�ريخ �لبالي�صتية �لتي ��صرتتها من كوريا. وكذلك �حلال بالن�صبة لالأنو�ع �الأخرى 

من �ل�صو�ريخ و�لزو�رق �لبحرية.

�إ�صالحية فكرة وقف  �أم  �الإير�نية حمافظة كانت  �ل�صيا�صية  �لقياد�ت  ولذلك ترف�ص 

�لذي  و�لتقني  �لعلمي  �لتقدم  مدى  تبني  �لعملية  هذه  الأن  �ليور�نيوم،  تخ�صيب  عملية 

�آية �هلل خالل فرتة ق�صرية يف �إجناز ما �أخفق  �إليه �لدولة �الإير�نية، وكيف جنح  و�صلت 

 .
15

فيه �ل�صاه

http://www.islamtimes.org/vdch.znzt23n--t4d2.html؛  يف:   ،2009/3/12 تايز،  �إ�صالم  موقع  �نظر:   
14

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=483942 :و�صحيفة الراي، �لكويت، 2014/2/11، يف

�أحمد عبد �حلليم، “خريطة �لقوى �لنووية يف �ل�رشق �الأو�صط يف �لقرن �لو�حد و�لع�رشين،” يف حممد من�صور   
15

)حمرر(، اخلي�ر النووي يف ال�رشق الأو�شط )بريوت: مركز در��صات �لوحدة �لعربية، 2001(، �ص 463.
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ج. حم�ية النظ�م الإ�شالمي:

يرتبط هذ� �لد�فع بجانب قيمي، غري مادي وهو �جلانب �لروحي، �أو �لديني، ويبدو 

جو�نب  خمتلف  يربطون  �لذين  �الإير�نيني،  من  �ملت�صددين  لدى  و�صوحاً  يكون  ما  �أكث 

�لنووية  �لقنبلة  عن  مثالً  �حلديث  فيجري  �لنووية،  �لقدرة  ذلك  يف  مبا  بالدين،  �حلياة 

.
16

�الإ�صالمية، وخ�صو�صاً يف ظّل عد�ء �لبع�ص لالإ�صالم يف �لغرب

�الإ�صالمي  �ملوؤمتر  يف  مهاجر�ين  �هلل  �آية  �الإير�ين  �لرئي�ص  نائب  قال  �ل�صياق  هذ�  ويف 

فاإن  �لنووي،  لل�صالح  �متالكها  مبو��صلة  �إ�رش�ئيل  تقوم  “طاملا   :1992 �صنة  طهر�ن  يف 

�لنظر  �لتعاون فيما بيننا الإنتاج قنبلة نووية، بغ�ص  �مل�صلمني  �لو�جب يحتم علينا نحن 

.
عن جهود �الأمم �ملتحدة ملنع �النت�صار”17

�إن �لقادة �الإير�نيني �الإ�صالميني يدركون �أن �إير�ن ال تو�جه عدو�ً يهدد بقاءها �ملادي، 

مبعنى �إز�لتها من �لوجود، فالتهديد يف حقيقة �الأمر يتعلق ببقائها كدولة �إ�صالمية ذ�ت 

يف  �لكبى  �لطو�ئف  ��صطهاد  �أو  لعدو�ن  تعر�صها  الحتمال  نظر�ً  وذلك  �صيعية.  ثقافة 

�ملنطقة، ال �صيّما يف ظّل وجود م�صيحيني، وهندو�ص، وبوذيني، ويهود، وحتى م�صلمني 

.
18

�صنّه يلكون �صالحاً نووياً، مما يعني “حق” �إير�ن يف �متالك هذ� �ل�صالح

با�صتمر�ر  تتدخل  �ملتحدة  �لواليات  �أن  يعتقدون  يز�لون  ما  منهم  �ملت�صددين  �إن 

وترتب�ص  �الإير�ين،  �الإ�صالمي  �لنظام  لتدمري  ت�صعى  و�أنها  �لد�خلية،  �إير�ن  �صوؤون  يف 

بقياد�ته ال�صتبد�لهم بقياد�ت مو�لية لها. ومع �أن هذه �لفكرة متجذرة يف �أذهانهم، �إال �أن 

 .
19

ما يخفف من حدتها و�صول �الإ�صالحيني �إىل �صدة �حلكم

 See Shahram Chubin, Iran’s National Security Policy: Capabilities, Intentions and Impact  16

( Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 1994), p. 1.  

للن�رش  �الأو�ئل  )دم�صق:  الأو�شط  ال�رشق  منطقة  على  واأثره  الإيراين  النووي  الربن�مج  �لر�وي،  ريا�ص   
17

و�لتوزيع، 2006(، �ص 23.

قارن: املرجع نف�شه، �ص 22 وما بعدها.  
18

درا�ش�ت  يف جنيفر كنيب و�أندرو ترييل،  “�الأ�صلحة �لنووية و�لثقافة �ال�صرت�تيجية �الإير�نية،”  جنيفر كنيب،   
19

و�لبحوث  للدر��صات  �الإمار�ت  مركز  ظبي،  �أبو  النووي،  والردع  الإيرانية  ال�شرتاتيجية  الثق�فة  ع�ملية: 

�ال�صرت�تيجية، �لعدد 88، 2009، �ص 16.
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�الإير�نيني،  �مل�صوؤولني  �الإير�ين، يعد من وجهة نظر  �لنووي  �لطموح  �أن  وهذ� يعني 

م�صدر�ً لتدعيم نظام �حلكم �الإ�صالمي �ل�صيعي، �أي �أنه كلما تقدمت �لدولة يف هذ� �ملجال 

.
20

كلما ز�دت �صعبية �لقياد�ت �الإير�نية، لكن بع�ص �ملفكرين يرون غري ذلك

د. مواجهة التحدي�ت النووية اخل�رجية: 

ال �صّك �أن �أهمية �متالك �لقدرة �لنووية تبدو و��صحة يف ظّل بيئة دولية ال تخلو من 

متتلك  بدول  حماطة  نف�صها  جتد  و�إير�ن  عام.  ب�صكل  �لقوة  �صوى  تعرف  وال  �ملخاطر، 

�أ�صلحة غري تقليدية، كباك�صتان من �ل�رشق و“�إ�رش�ئيل” من �لغرب ورو�صيا من �ل�صمال. 

يف  وخ�صو�صاً  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  يف  تنت�رش  �لتي  �الأمريكية  �لقو�ت  عن  ف�صالً  هذ�، 

 .
21ً

�خلليج �لعربي جنوبا

ال �صّك �أن �إير�ن تنطلق يف �صيا�صتها �خلارجية من ت�صور �لتحديات �لتي يثلها وجود 

قوى �إقليمية قريبة منها، وكانت خماطر بع�صها حمدقة فعالً. مار�صت جانباً منها �لدولة 

�لعر�قية ف�صالً عن �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية، وهي قابلة للتنفيذ يف �أي حلظة.

�أثناء �حلرب بني  �لنووية �الإير�نية وتدمريها يف  فقد جنح �لعر�ق يف ق�صف �ملن�صاآت 

�لبلدين، مما �أدى �إىل توقف �لبنامج �لنووي �الإير�ين. ومّت ��صتخد�م �الأ�صلحة �لكيماوية 

بفعالية �صّد �لقو�ت �الإير�نية، وب�صكل و��صع يف �أثناء معارك جزر جمنون وم�صتنقعات 

على   Scud �صكود  نوع  من   Ballistic �لبالي�صتية  �ل�صو�ريخ  �إطالق  وجرى  �حلويزة. 

 .
�ملدن �الإير�نية �لكبرية يف �صنة 221983

لذلك ترى �إير�ن �أنه ال بّد من �متالك م�صادر �لقوة �لع�صكرية �صمن �ال�صتعد�د الأي 

حرب �أو حروب قادمة يف �إطار �العتماد على �لذ�ت. ويرى �أكث من باحث �أنه يكن �لنظر 

�ل�صناعات  �أ�رش�ر  �متالك  خالل  من  �أي  �ل�صياق،  هذ�  يف  �الإير�ين  �لنووي  �لبنامج  �إىل 

 .
23

�لنووية، ال �صيّما و�أن ذلك ال يتعار�ص مع معاهدة منع �نت�صار �أ�صلحة �لدمار �ل�صامل

 John Simpson, ”Iran’s Nuclear Capability and Potential to Develop Atomic Weapons,“ in Iran’s  20

 Nuclear Program, Realities and Repercussions (Abu Dhabi: The Emirates Center for Strategic
   Studies and Research (ECSSR), 2006), p. 36.

Ibid., p. 11.   21

عبد �هلل �ملطريي، مرجع �صابق، �ص 28–29.  
22

ر�ئد ح�صنني، مرجع �صابق، �ص 29.  
23
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هـ. تعزيز مك�نة اإيران النووية: 

. �أما عدد 
2
تعد �إير�ن �لـ 18 يف �لعامل من حيث �حلجم، �إذ تبلغ م�صاحتها 1,648,195 كم

�صكانها فقد بلغ يف �صنة 2011 نحو 75 مليون ن�صمة. وتتميز باأهميتها �جليو-�صيا�صية، 

حيث تقع غربي �آ�صيا وت�صكل نقطة �لتقاء ثالث مناطق: غرب �آ�صيا وو�صطها وجنوبها. 

فتحدها من �ل�صمال �أرمينيا و�أذربيجان وتركمان�صتان، وتطل على بحر قزوين وتركيا، 

ومن  عمان،  وخليج  �لعربي  �خلليج  �جلنوب  ومن  وباك�صتان،  �أفغان�صتان  �ل�رشق  ومن 

.
24

�لغرب �لعر�ق

�إىل  �جليو-�صيا�صية  مقدر�تها  حتويل  من  �إير�ن  تتمكن  مل  ذلك  من  �لرغم  وعلى 

�متياز�ت �صيا�صية. فهي دولة تنظر �إليها عدد من �الأنظمة �لعربية على �أ�صا�ص �أنها دولة 

“�صيعية” غري عربية، مما يجعلها تفتقر �إىل �لتوحد �لطبيعي مع حميطها، �إقليمياً وعاملياً 

�إىل �أ�صدقاء ��صرت�تيجيني يكنها �العتماد عليهم. ولذلك مل  )�إ�صالمياً(، كما تفتقر �أي�صاً 

�أهمية. وهي على �صبيل �ملثال لي�صت موجودة  �إقليمية ذ�ت  �إقامة عالقات  ت�صتطع مثالً 

يف جمل�ص �لتعاون �خلليجي. ومع �أن عالقاتها مع �لهند و�ل�صني يف تطور م�صتمر، �إال �أن 

.
25

هاتني �لدولتني، مثل رو�صيا، ال ترغبان يف روؤيتها كدولة نووية

�إنها تبذل منذ �صنو�ت جهود�ً و��صحة الأن ت�صبح قوة يح�صب ح�صابها يف �ملنطقة، مما 

قد يوحي باأن �لد�فع ور�ء برناجمها �لنووي يدخل يف هذ� �ل�صياق. فهل هو كذلك فعالً؟ �إن 

�الإجابة عن هذ� �لت�صاوؤل تقت�صي در��صة �لدو�فع �لتي تقف ور�ءه.

ال �صّك �أن �متالك �أّي دولة لل�صالح �لنووي يحقق لها مكا�صب متعددة ومتنوعة. وال 

يختلف �الأمر بالن�صبة الإير�ن، �إذ �إن �متالكها لهذ� �ل�صالح ال بّد �أن يعطيها مكانة مرموقة 

توفر لها ميزة تفاو�صية مع خ�صومها، ومتكنها بالتايل من �لو�صول �إىل �الأهد�ف �لتي 

 .
26

ت�صعى �إليها �أو على �الأقل �القرت�ب كثري�ً منها

�لروح  �أو  �لقومية  للم�صاعر  �ال�صتجابة  يف  بالرغبة  �لد�فع  �أو  �لهدف  هذ�  ويرتبط 

و�صل  �لتي  �الإمب�طورية  ذ�ت  �لفار�صية  �الأمة  �إىل  باآخر  �أو  ب�صكل  ت�صري  �لتي  �ملعنوية، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/نظر: �إير�ن، ويكيبيديا، يف: �إير�ن�  
24

�صاهر�م ت�صوبني، مرجع �ش�بق، �ص 42–43.  
25

�نظر: ريت�صارد ر�صل، مرجع �ش�بق، �ص 7.  
26
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نفوذها �إىل و�دي �لنيل و�آ�صيا �ل�صغرى، و�صكلت قوة عاملية ثانية �إىل جانب �الإمب�طورية 

�لرومانية. كما �أن �إير�ن متلك �إرثاً ح�صارياً عظيماً متثّل يف �حل�صارة �لفار�صية كو�حدة 

من �حل�صار�ت �لعاملية �لقدية.

�إحدى و�صائل حتقيق �حل�صارة �لعظمى.  �لنووية  �لقدرة  �ل�صاه يف �متالك  وقد ر�أى 

فالطاقة  م�رشوعه،  لتنفيذ  �الإير�نيني  لدى  �لقومية  �مل�صاعر  �صحن  على  يعمل  وظّل 

�لنووية دغدغت وجد�نه. ومل يختلف �الأمر يف عهد “�آيات �هلل”، �إذ وقفت وما تز�ل خلف 

ت�رشيحات �لقيادة �الإير�نية حالة ��صتح�صار لفكرة �الإمب�طورية �لفار�صية. ف�صالً عن 

 .
27

�لعد�ء للغرب و�تهامه مبحاولة �إبقاء �إير�ن �صمن جمموعة �لدول �لنامية

به  تقوم  كانت  �لذي  �ل�رشطي  بدور  وقت  �أّي  يف  �الإ�صالميون  �إير�ن  قادة  يقتنع  مل 

�ملوؤمتر  �فتتاح  يف  قال  عندما  رف�صنجاين  �الأ�صبق  �الإير�ين  �لرئي�ص  ذلك  �أكد  �ل�صاه.  �أيام 

�لدويل لـ“�خلليج �لفار�صي” يف مطلع �صنة 1990، “�إن �إير�ن �الإ�صالمية ال تريد �أن ت�صبح 

�رشطي �خلليج، وهذ� بعيد عن �أفكارنا. وهو �أمر معاد لالإ�صالم و�الإن�صانية وهو �أخري�ً 

 .
�صّد �لتاريخ”28

�إقليمي يف �صوء قدر�تها �لتي توؤهلها الأن  �أن تقوم بدور  �إير�ن يكن  �أن  �إنهم يرون 

تكون قوة �قت�صادية وع�صكرية عظمى. وهي توؤكد ذلك عن طريق �لتدرج يف بناء دولة 

�لعهد  يف  �جلديد  لدورها  �ال�صرت�تيجية  بالروؤية  �لنووي  برناجمها  �رتبط  ولذلك  قوية. 

. وقدَّم �الإير�نيون منظور�ً خا�صاً الأمن منطقة �خلليج يقوم على ��صتبعاد 
29

�جلمهوري

�لقوى �الأجنبية، مما يعني �أن يقع عبء مو�جهة م�صكالتها وحتقيق �أمنها على عاتق �أبنائها 

 .
30

فقط

من  فاعل،  �إقليمي  دور  ممار�صة  نحو  فعالً  �لتوّجه  على  موؤ�رش�ت  عدة  ظهرت  وقد 

ذلك مثالً �ملنظور �الإير�ين الأمن �خلليج، و�لعمل على ن�رش �ملذهب �ل�صيعي، ودعم بع�ص 

�لتنظيمات �ل�صيا�صية �ل�صيعية يف �ملنطقة.

ر�ئد ح�صنني، مرجع �صابق، �ص 20 و22.  
27

عبد �لرحمن حممد �لنعيمي، ال�رشاع على اخلليج العربي، ط 2 )بريوت: د�ر �لكنوز �الأدبية، 1994(، �ص 151.  
28

ريت�صارد د�لتون، ك�شب ال�شالم يف اخلليج، ترجمة ح�صني مو�صى )بريوت: د�ر �لكنوز �الأدبية، 1994(، �ص 27.  
29

�نظر: املرجع نف�شه، �ص 28.  30
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ثانيًا: م�سرية الربنامج النووي

عهدين  يف  عقود،  عدة  �إىل  �لنووية  �لطاقة  على  للح�صول  �الإير�نية  �جلهود  تعود 

�أيام  �أي  �مللكي  �الأول يف ظّل �حلكم  �لنووي. كان  �إطار ما يعرف بالبنامج  خمتلفني، يف 

�ل�صاه، بدء�ً من �صنة 1957 وحتى �صنة 1979، وكان �لثاين بعد وقوع �لثورة �الإ�صالمية 

وما يز�ل قائماً حتى يومنا هذ�. 

وقد ف�صلت بني �لعهدين فرتة تعليق للبنامج من جانب �لقادة �الإ�صالميني، ب�صبب 

موقفهم �لديني �ل�صلبي منه، وقد تعزز هذ� �ملوقف بفتوى �أ�صدرها �آية �هلل علي خامنئي 

، ووجد هذ� �ملوقف �نعكا�صاته بتعطيل �لبنامج 
31

مبنع �إنتاج �الأ�صلحة �لنووية باأي �صكل

�ل�صيا�صة  هذه  و��صتمرت  به.  �ملرتبطة  �ل�صناعية  و�مل�صاريع  �الأ�صلحة  �صفقات  و�إلغاء 

خلم�صة �أعو�م بعد �لثورة �أي حتى �آذ�ر/ مار�ص �صنة 1984، عندما قامت �لعر�ق ب�رشب 

مفاعالت بو�صهر، وبرز �صعور �الإير�نيني بتعاظم �لقوة �لعر�قية، �إذ �أدرك قادتهم �أهمية 

بناء قوة نووية.

وبالرغم من �أن �ملر�حل �لتي مّر بها �لبنامج �لنووي متد�خلة مع بع�صها �لبع�ص �إىل 

حّد كبري، فاإن لكل و�حدة منها مالحمها �خلا�صة، �لتي متيّزها عن غريها بحيث يكن 

مالحظة مظاهر �لتطور �لتي �أ�صابته عب تلك �ملر�حل، �إىل �أن و�صل �إىل ما هو عليه ع�صية 

�ملفاو�صات �الأخرية بني �إير�ن و�لدول �لغربية �لكبى. 

�أ�ص�ص  و�صع  مّت  حيث  �الأوىل  �أ�صا�صية:  مر�حل  ثالث  بني  �لتمييز  عموماً  ويكن   

�لبنامج وقو�عده، و�لثانية جرى فيها ت�صغيله ب�صكل فاعل، و�الأخرية حيث يتم تطويره 

وحتديثه ب�صكل مثري للجدل.

1. مرحلة الت�أ�شي�س 1958–1977:

رئي�صية،  حمطات  ثالث  مكوناتها،  بني  �لتد�خل  من  بالرغم  �ملرحلة،  هذه  يف  وتبز   

تتمثل يف: �لبد�يات �الأوىل من جهة، و�إن�صاء منظمة �لطاقة �لذرية الإير�ن وما �رتبط بها  

من جهود من جهة ثانية، وجهود �حلكومة �الإير�نية من جهة ثالثة. وال بّد من �الإ�صارة 

�إىل هذه �ملحطات.

عبد �لوهاب لو�صيف، مرجع �صابق، �ص 95.  
31
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:
32

اأ. البداي�ت الأوىل

كانت �لبد�ية متو��صعة يف �صنة 1958 وبدعم من �لواليات �ملتحدة عندما ح�صلت منها 

�إير�ن على مفاعل نووي بحثي بقدرة خم�صة ميغاو�ط وعدة كيلوغر�مات من �ليور�نيوم 

�ملخ�صب، وبع�ص �مل�صاعد�ت �لفنية، مبوجب برنامج “�لذّرة من �أجل �ل�صالم”. 

�لنووية  للبحوث  طهر�ن  مركز  يف   1967 �صنة  �ملفاعل  ذلك  يف  فعالً  �لعمل  وبد�أ 

�لبلوتونيوم  من  غر�م   600 لينتج   ،Tehran Nuclear Research Center (TNRC)

�صنوياً. كما �أن�صاأت باالتفاق مع فرن�صا �رشكة �أوروديف Eurodif لبناء مفاعل لتخ�صيب 

�الأملانية الإقامة   Siemens �تفاقية مع �رشكة �صيمنز  �ليور�نيوم يف خوز�صتان. وعقدت 

مفاعل نووي يف بو�صهر. 

معهد  يف  �لطاقة  جلان  بني  �لتعاون  وجرى  �لتوجه،  هذ�  “�إ�رش�ئيل”  �صاندت  وقد 

و�يزمن Weizmann Institute of Science ومركز �لبحوث يف جامعة طهر�ن لتطبيق 

�لبحوث �لنووية يف جماالت �لزر�عة و�لطب، كما �أجري �لعديد من �لبحوث على �ملنتجات 

�الن�صطارية. 

تنفيذ  على  لالإ�رش�ف  الإير�ن  �لذرية  �لطاقة  منظمة  �إن�صاء  مّت   1974 �صنة  ويف 

نف�صه،  �ل�صاه  �إ�رش�ف  حتت  لتكون  �الإمب�طوري  بالق�رش  و�أحلقت  �لنووي،  �لبنامج 

مركز  �ل�صنة  تلك  يف  و�أن�صئ  دوالر.  مليون   30 بنحو  قدرت  ميز�نية  لها  وخ�ص�صت 

�أمري�أباد AmirAbad Center للبحوث �لنووية يف طهر�ن، وح�صلت يف �ل�صنو�ت �لتالية 

على كميات من نظائر �ليور�نيوم �مل�صعة �ملعروفة بـ“�لكيك �الأ�صفر” UF4 من جنوب �إفريقيا.

ب. جهود منظمة الط�قة الذرية لإيران:

على  �لنووي  بالن�صاط  يتعلق  فيما  جهودها  �الإير�نية  �لذرية  �لطاقة  منظمة  تبذل 

�لثاين  ويتعلق  �لنووي،  �لبنامج  من�صاآت  عمل  تنظيم  حول  �الأول  يدور  م�صتويني؛ 

بت�صهيل عمله من خالل �لتعاون مع �ملوؤ�ص�صات �لدولية.

��صتخد�م  على  �لرقابة  يف  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  “دور  �لعكلة،  �لدين  وو�صام  66؛  �ص  نف�صه،  �ملرجع   
32

ر�صالة دكتور�ه، جامعة دم�صق، كلية �حلقوق، ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية،  �لطاقة �لنووية لالأغر��ص �ل�صلمية،” 

دم�صق، 2011، �ص 410 وما بعدها.
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فقد قامت وما تز�ل بت�صغيل من�صاآت عديدة يف �أنحاء �إير�ن مبا فيها مركز طهر�ن للبحوث 

 ،Isfahan Center for Nuclear Research �لنووية  للبحوث  �أ�صفهان  ومركز  �لنووية، 

 Nuclear Research Center in Agriculture ومركز �لبحوث �لنووية يف �لزر�عة و�لطب

and Medicine، ومركز بحوث �ملعادن و�لتعدين، و�الإ�رش�ف على �ملن�صاآت �لت�صغيلية 

وت�صنيع  �ليور�نيوم  وحتويل  �الأ�صفر،  �لكيك  و�إنتاج  �ليور�نيوم  مبعاجلة  تقوم  �لتي 

�لوقود، وتخ�صيب �ليور�نيوم. و�الإ�رش�ف على من�صاآت ت�صم بحوثاً ت�صغيلية، وحمطة 

.
33

للماء �لثقيل، و�إعد�د �ملفاعالت �جلديدة للت�صغيل

 Kraft Werch ويرك  كر�فت  موؤ�ص�صة  مع  �لعقود  من  جمموعة  �ملنظمة  و�أبرمت 

�الأملانية لبناء مفاعلني نوويني يف بو�صهر، �أحدهما بقدرة 1,300 ميغاو�ط، و�الآخر بقدرة 

1,200 ميغاو�ط، يعمالن باملاء �لثقيل �مل�صغوط، كما وقعت عقد�ً مع موؤ�ص�صة �إل�صتون 

ببناء  �أمريكية  �رشكات  وقامت  جديدة.  نووية  مفاعالت  �أربعة  لبناء  �لفرن�صية   Alstom

.
34

خم�صة مفاعالت �أخرى

 1975 �صنة  يف  �الأمريكي،  �لتكنولوجي  ما�صا�صو�ص�ص  معهد  مع  �تفاقاً  وقعت  كما 

بتزويد  �ملتحدة  �لواليات  و�لتزمت  �ملتخ�ص�صني.  �ملهند�صني  من  كادر  وتدريب  لتوفري 

من  عدد  وتزويد  ميغاو�ط،  �آالف   8 �إىل  قدرتها  ت�صل  نووية  مفاعالت  بثمانية  �إير�ن 

�ملفاعالت �لنووية �الإير�نية بالوقود �لالزم. ومن �ملهم �الإ�صارة �إىل �أن �مل�رشوع �لنووي 

.
35

�الإير�ين بد�أ ياأخذ طريقه يف �إنتاج �لطاقة �لكهربائية

�الأبحاث  �إجر�ء  من  ت�رّشع  �لتي  �ملعلومات  بتوفري  �لثمانينيات  يف  �ملنظمة  وقامت 

وكذلك �أجهزة ومفاعالت بحثية، من بينها مفاعل �أبحاث باملاء �خلفيف بقدرة 5 ميغاو�ط 

يف مفاعل طهر�ن، ومفاعل يعمل بالنيوترون بقدرة 27 ميغاو�ط يف �أ�صفهان، وحمطتني 

بقدرة 1,200 ميغاو�ط يف بو�صهر، و�أجهزة ومعد�ت متطورة.

 John Large, Iran’s Potential to Develop Nuclear Weapons Technology and Materials (Abu Dhabi:  33

 ECSSR, 2007), pp. 17–18.

�لثاين/  ت�رشين  �لكويت،  �الأمة،  جمل�ص  موقع  �أين؟،”  �إىل  �الإير�ين:  �لنووي  “�مللف  �ل�صمري،  جمزع  حمد�ن   
34

http :// www . kna . kw / clt / run . asp ? id =1176#sthash.e3X7Wvpd.dpbs  :نوفمب 2007، يف

�ملرجع نف�صه.  
35
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ج. بروز اجلهود الر�شمية لو�شع اأ�ش�س الربن�مج:

لقد قامت �حلكومة �الإير�نية ب�صكل مبا�رش بجهود كبرية لتاأ�صي�ص �لبنامج �لنووي 

�ملو�د  ب�رش�ء  �أم  �لنووية،  �ملفاعالت  الإن�صاء  �الأجنبية  �ل�رشكات  مع  �لعقود  باإبر�م  �صو�ء 

و�لتجهيز�ت �لالزمة للت�صغيل. يكفي �أن ن�صري هنا �إىل بع�ص �الأمثلة. 

 Faramaton ففي �صنة 1975 مثالً، قامت بالتفاو�ص مع �ل�رشكة �لفرن�صية فار�ماتون

900 ميغاو�ط  الإن�صاء حمطة نووية يف د�رخوين يف �الأهو�ز، تعمل باملاء �خلفيف بطاقة 

حمطة  يف  دوالر  مليار  ��صتثمار  وجرى  �لتخ�صيب.  منخف�ص  يور�نيوم  وت�صتهلك 

مع  �تفاق  توقيع  �أي�صاً  ومّت  �أوروديف.  ل�رشكة  �ململوكة  �لفرن�صية  �ليور�نيوم  تخ�صيب 

يف  �لتو�صع  وجرى  مفاعالت  لثمانية  �ملخ�صب  بالوقود  �إير�ن  بتزويد  �ملتحدة  �لواليات 

 Isfahan Nuclear ذلك �التفاق فيما بعد. كما �أن�صئ مركز �أ�صفهان للتكنولوجيا �لنووية

Technology Center مب�صاندة فرن�صية لتدريب �لعاملني و�إر�صالهم �إىل مفاعل بو�صهر.

ويف �صنة 1976 قامت ب�رش�ء “نظام ليزر جتريبي” قادر على تخ�صيب �ليور�نيوم، 

ومّولت  �الأمريكية،   Lischem لي�ص�صم  �رشكة  من  غازية  ليزر  �أجهزة  �أربعة  ��صرتت  �إذ 

لدى  تكن  مل  �أنه  و��صحاً  وبد�  �ل�رشكة.  تلك  بو��صطة  �ملجال  هذ�  يف  �الإ�صافية  �لبحوث 

 .
36

�لواليات �ملتحدة �أّي خماوف من �لبنامج �لنووي �الإير�ين

ويف تلك �ل�صنة �أبرمت عقد�ً �رشياً بقيمة 700 مليون دوالر مع جنوب �إفريقيا ل�رش�ء 

�إير�نية  نووية  �تفاقية  من  نهائية  م�صودة  توقيع  مّت  عامني  وبعد  �الأ�صفر.  �لكيك  مادة 

للبنامج  و�ملو�د  �ملعد�ت  ونقل  �ل�صادر�ت،  حركة  وتنظيم  ت�صهيل  ت�صمنت  �أمريكية، 

�لنووي �الإير�ين. 

ويف �صنة 1977، وقعت مع �لواليات �ملتحدة �تفاقية لتبادل �لتقنية �لنووية و�لتعاون 

يف جمال �ل�صالمة �لنووية. ووقَّع �لطرفان يف �ل�صنة �لتالية �تفاقية �أخرى، ح�صلت �إير�ن 

�إىل  �صتة  بني  ما  على  بح�صولها  و�صمحت  رعاية”،  �الأكث  “�لدولة  منزلة  على  مبوجبها 

مع  للتجاوب  م�صتعدة  �أمريكا  باتت  لقد  �خلفيف.  باملاء  تعمل  نووية  مفاعالت  ثمانية 

�لفاعل  �لدور  يكون  �أن  على  �لنفطية،  غري  �لطاقة  قاعدة  لتو�صيع  �الإير�نية  �لتوجهات 

لل�رشكات �الأمريكية يف م�رشوعات �لطاقة �لنووية �الإير�نية.

�لنووية لالأغر��ص  �لطاقة  ��صتخد�م  �لرقابة على  �لذرية يف  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  “دور  �لعكلة،  �لدين  و�صام   
36

�ل�صلمية،” �ص 416 وما بعدها؛ ور�ئد ح�صنني، مرجع �صابق، �ص 34.
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لقد �عتمد �لبنامج �لنووي �الإير�ين �أ�صا�صاً على بر�مج �الأبحاث يف مو�قع من �أهمها: 

مركز طهر�ن لالأبحاث يف �أمري �آباد، ومركز جابر بن حيان لالأبحاث و�لتحويل، ومركز 

درمند الأبحاث فيزياء �لبالزما، ومركز جامعة �ل�رشيف للبحوث �لنووية، ومركز بوناب 

�لنووية، ومن�صاأة كرج الأبحاث ت�رشيع  للبحوث  للبحث و�لتطوير، ومركز معامل كاليه 

 .Isfahan Complex Research   لدور�ن، وجممع �أ�صفهان لالأبحاث�

 :
37

�أهمها من  �ليور�نيوم  لتخ�صيب  عديدة  مو�قع  عب  �لبنامج  يف  �لعمل  ويدور 

لتنقية  �أردغان  ومركز  د�رخوين،  وموقع  ناتنز،  ومن�صاأة  �آباد،  ول�صقر  ر�ماندة،  مركز 

Arak Heavy Water Reactor، ومفاعل  �آر�ك للمياه �لثقيلة  خام �ليور�نيوم، ومفاعل 

بو�صهر، و�أ�صفهان.

وي�صم �لبنامج باالإ�صافة �إىل ما �صبق مو�قع نووية �أخرى، وهي موزعة على �أماكن 

خمتلفة يف �لبالد. ومن �أهمها: من�صاأة قم، وم�صنع جيهان، ومفاعل خو�صتان، و�رشكة 

�لعديد من  �إير�ن مع  �أبرمتها  �لتي  �لفروع من خالل �التفاقات  كالي. وقد توفرت هذه 

�ملوؤ�ص�صات �ملتخ�ص�صة يف �أكث من دولة غربية، و�إن كان لل�رشكات �الأمريكية و�لفرن�صية 

.
38

و�ل�صينية و�لرو�صية ن�صيب �الأ�صد يف هذ� �ملجال

متكاملة  وقود  دورة  بامتالك  لها  ت�صمح  �لتي  �ملعامل  تلك  �إير�ن  لدى  بات  وعموماً 

ومعمل  �ليور�نيوم،  خام  معاجلة  معمل  �ليور�نيوم،  مناجم  وهي:  �لنووي،  لبناجمها 

�إنتاج �لكيك �الأ�صفر، ومعمل حتويل �ليور�نيوم، ومعمل تخ�صيب �ليور�نيوم، و�أخري�ً 

.
39

معمل �صناعة �لوقود

2. مرحلة الت�شغيل 1984–402004:

وتت�صمن عدة خطو�ت �أ�صا�صية يكن �لتمييز من بينها ثالثاً ب�صورة رئي�صية وهي 

�نطالق �لعمل يف �لبنامج ب�صورة فعلية، وتو�صيع �لبنية �لتحتية للبنامج، و�أخري�ً �لدفع 

�إىل �الأمام مبجاالت �لبحث و�لتطوير. وال بّد من �الإ�صارة �إىل هذه �خلطو�ت على �لتو�يل:

�نظر: ريا�ص �لر�وي، مرجع �ش�بق، �ص 137 وما بعدها.  
37

John Large, op. cit., pp. 22–26. :قارن  
38

ملزيد من �لتفا�صيل، �نظر: ريا�ص �لر�وي، مرجع �ش�بق، �ص 150–154.  
39

ر�ئد ح�صنني، مرجع �صابق، �ص 36–47.  
40
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اأ. انطالق العمل يف الربن�مج ب�شورة فعلية: 

جو�نب  كل  يف  �لعمل  بدفع  الإير�ن  �لذرية  �لطاقة  منظمة  �هتمام  �ملرحلة  هذه  يف  برز 

�لبنامج �لنووي، يف ظّل وجود �ملن�صاآت و�ملر�كز �لتابعة لها، كمركز �لتكنولوجيا �ملتقدمة 

�أكث ما يكون و�صوحاً  �أ�صفهان ومركز �الأبحاث �لنووية يف بو�صهر. وكان ن�صاطها  يف 

على  و�حل�صول  �ملخ�صب،  �ليور�نيوم  على  و�حل�صول  �الإير�نيني  للعلماء  تدريب  يف 

�مل�صاعد�ت يف جمال تطوير �لبنامج من رو�صيا و�ل�صني وكوريا �ل�صمالية.

�لعمل  ��صتئناف  �ملنظمة  قر�ر  ور�ء   1984 �صنة  يف  �الإير�نية  �حلكومة  وقفت  وقد 

مبحطات بو�صهر. وقاد �لرئي�ص �الأ�صبق ها�صمي رف�صنجاين بنف�صه عملية �إحياء �لبنامج. 

400 ميغاو�ط،  ومّت �فتتاح مركز �أ�صفهان للبحوث �لنووية لت�صغيل �ملفاعل فيها بقدرة 

مب�صاعدة فرن�صية ��صتمرت حتى �صنة 1985 لتحل حملها �ل�صني.

ب. تو�شيع البنية التحتية:

�لنووية  �ملجاالت  يف  للتعاون  وباك�صتان  �ل�صني  مع  �التفاق   1986 �صنة  يف  مّت  لقد 

مبفاعل  �إير�ن  لتزويد  �لبلدين  مع  �التفاق  ذلك  وتال  وم�صاعدتهم،  �الإير�نيني  بتدريب 

كيلوو�ط،   27 بقدرة   Miniature Neutron Source Reactor (MNSR) نيوترون 

ومفاعلني من نوع كوني�صان Konishan بقدرة 300 كيلوو�ط. 

ويف �صنة 1987 �أبرمت �تفاقني �آخرين مع �لبلدين يف جمال تبادل �خلب�ء. وقدمت لها 

باك�صتان وفقاً لذلك م�صاعد�ت نووية قيّمة يف جمال تدريب �لعلماء �الإير�نيني على �أبحاث 

 .Kahuta لتخ�صيب، و��صتخد�م �لليزر يف ��صتخال�ص �لبلوتونيوم يف خمتب�ت كاهوتا�

و��صتقبلت علماء �إير�نيني الإجر�ء �لتدريبات يف معهد �لعلوم و�لتكنولوجيا �لنووية ومعهد 

�لدر��صات �لنووية �لباك�صتانيني.

وجرى يف تلك �ل�صنة �التفاق مع �الأرجنتني للح�صول على �ليور�نيوم �ملخ�صب ملفاعل 

طهر�ن �لتجريبي، ثم كان �التفاق يف �صنتي 1988 و1989 مع جنوب �إفريقيا للح�صول على 

كميات من �ليو�رنيوم ت�صمح باإجر�ء جتارب نووية، كما تقرر �حل�صول على �ليور�نيوم 

�ملخ�صب من �ل�صوق �ل�صود�ء. 
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�لنووي  بالوقود  لتزويدها  �ل�صني  مع  عقد�ً  �إير�ن  �أبرمت   1991 �صنة  �أو�ئل  ويف 

 ،UF6 �ليور�نيوم  فلور�يد  هك�صا  غاز  من  كغ   1,000 يقارب  ما  ��صتلمت  ومبوجبه 

120 كغ من  Uranium Dioxide، ف�صالً عن  و400 كغ من مادة ديوك�صيد �ليور�نيوم 

 International �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  �إ�صعار  دون  �ملكثف،  �خلام  �ليور�نيوم 

Atomic Energy Agency (IAEA). ويف �ل�صنة نف�صها �أبرم �لرئي�ص رف�صنجاين �صفقة 

مع �لزعماء �ل�صينيني ل�رش�ء مفاعلني بطاقة 300–330 ميغاو�ت. 

ج. دفع جم�لت البحث والتطوير:

�أبرمت �إير�ن يف �صنة 1992 �أكث من �تفاق مع رو�صيا للتعاون �لنووي يف �ملجال �ل�صلمي، 

�أعو�م  ثالثة  وبعد  �خلفيف.  للماء  مفاعل  لبناء  رو�صي  خبري   100 من  �أكث  �إليها  فو�صل 

1,000 ميغاو�ت،  ح�صل �الإير�نيون على مفاعلني نوويني يعمالن باملاء �خلفيف بطاقة 

�أعو�م،  �أربعة  خالل  ميغاو�ت   50–30 لتوليد  بو�صهر  يف  نووي  مفاعل  �أول  �إجناز  ومّت 

1995 بد�أ �ل�صينيون �لعمل يف جممع  �أو�خر �صنة  �إير�نياً. ويف  15 خبري�ً نووياً  وتدريب 

خرج، برتكيب نظام لتخ�صيب �ليور�نيوم ذي خا�صية معينة.

ويف نهاية �صنة 1998 متكنت �إير�ن من �إقناع رو�صيا ب�رشورة �الإبقاء على �لبلوتونيوم 

�لتعاون �لرو�صي �الإير�ين بعد ذلك، فقد  لقاء ذلك. و��صتمر  يف �لبالد، وتعوي�صها مالياً 

��صتقبلت رو�صيا عدد�ً من �ملهند�صني �الإير�نيني لتدريبهم. ويف �صنة 2001 عر�ص �لرو�ص 

خططاً لبناء مفاعالت �إ�صافية يف بو�صهر، كا�صتجابة لطلبات بناء ثالثة مفاعالت، قدرت 

قيمتها بثالثة مليار�ت دوالر. 

تطوير  يف  و�الإقليمية،  �لدولية  �ملتغري�ت  من  حّد  �أق�صى  �إىل  ��صتفادت  �أنها  ويت�صح 

برناجمها �لنووي، �صو�ء من حيث بناء �لبنية �لتحتية �الأ�صا�صية �أم بذل �جلهود �ل�صخمة 

للح�صول على مو�د ت�صغيله من �خلارج، وجنحت يف ذلك �إىل حدٍّ كبري  .  

3. مرحلة التحديث والتطوير41:

طيلة  �لنووية  �أن�صطتها  كافة  وقف  عن   2004 �صنة  يف  �إير�ن  �إعالن  من  �لرغم  على 

�أنها  �إال  و�أملانيا،  وفرن�صا  بريطانيا  �أي  �الأوروبية،  �لرتويكا  دول  مع  مفاو�صاتها  فرتة 

عبد �هلل �ملطريي، مرجع �صابق، �ص 38 وما بعدها.  
41
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و�صول  دون  حالت  ب�رشعة  �لنووي  برناجمها  ت�صغيل  يف  و��صتمرت  بذلك،  تلتزم  مل 

ع�صكريان  موقعان  وهما  والفيز�ن،  بار�صني  �إىل  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  مفت�صي 

�أعد� الختبار �ملتفجر�ت �لتقليدية وتخزين معد�ت ومو�د منقولة من مو�قع �أخرى ذ�ت 

�تفاق  �إىل تعث تطبيق  و�أدى  �لغربية،  �لدول  �لذي ز�د من خماوف  �الأمر  طبيعة نووية، 

باري�ص بني �جلانبني.

اأ. تطوير القدرات الفنية يف املج�ل النووي:

لتخ�صيب  م�صرتكة  �رشكة  تاأ�صي�ص  على  رو�صيا  مع  �إير�ن  �تفقت   2005 �صنة  يف 

�لعمل  ت�صتاأنف  �أن بالده �صوف  بعد ذلك  �لرئي�ص جناد  �أعلن  ثم  �ليور�نيوم يف رو�صيا. 

على تخ�صيب �ليور�نيوم. 

�لتي  �الأختام  ف�ّص  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  من  طلبت   2006 �صنة  بد�ية  ومع 

�القرت�ح  ورف�صت  ناتنز،  مفاعل  بينها  من  نووية  مو�قع  ثالثة  يف  ُمفت�صوها  و�صعها 

�الإير�ين قد  �لنووي  �مللف  �لتخ�صيب يف رو�صيا، وبذلك يكون  باإجر�ء عمليات  �لرو�صي 

 .
42ً

دخل منعطفاً جديد�

ويف ني�صان/ �أبريل من تلك �ل�صنة �أعلن �لرئي�ص �الإير�ين �ل�صابق جناد �أن �إير�ن �أ�صبحت 

لتخ�صيب  �ل�صناعي  �مل�صتوى  �إىل  �لو�صول  على  ُم�صَممة  و�أنها  �لنووية  �لتقنية  متتلك 

�ليو�رنيوم، و�أنها قد دخلت بالفعل �لنادي �لنووي. و�أكد �ملعنى نف�صه ها�صمي رف�صنجاين 

 .
43

رئي�ص جممع ت�صخي�ص م�صلحة �لنظام

ب. توفر اإمك�ني�ت اإنت�ج اليورانيوم:

�ليور�نيوم  ت�صتورد  ذلك،  قبل  ورمبا  �لع�رشين،  �لقرن  �أو�خر  منذ  �إير�ن  كانت 

وفق  منه  كميات  على  فح�صلت  خمتلفة،  وبطرق  �خلارج  من  �لتخ�صيب  �صعيف 

 ،1976 عام  يف  �حل�صول  �ملثال  �صبيل  على  منها  �لنووية.  مفاعالتها  �إن�صاء  عقود 

من  دوالر  مليون   700 بقيمة  �الأ�صفر  �لكيك  مادة  من  كبرية  كميات  على  �أ�رشنا،  كما 

�لعلم  د�ر  )بريوت:  اإيران  املقبلة مع  النووية  املواجهة  لالأزمة:  العك�شي  العّد  تيمرمان،  �آر.  �نظر: كينيث   
42

للماليني، 2006(، �ص 357.

للدر��صات  بابل  د�ر  موقع  �لغربية،”  و�لهو�ج�ص  �الإير�نية...  �لنووي  �لوقود  “دورة  �لعكلة،  �لدين  و�صام   
43

http://www.darbabl.net/show_derasat.php?id=266 :و�الإعالم، 2012/6/30، يف
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�إنتاج مفو�صية �لطاقة �لذرية  10% من  1977 على  �إفريقيا. و�حل�صول يف عام  جنوب 

�لفرن�صية Atomic Energy and Alternative Energies Commission (CEA) من 

�ليور�نيوم، و�حل�صول يف منت�صف �لثمانينيات على عدة �آالف من �لباوند�ت من مادة 

�حل�صول  على  عملت  كما  �الأرجنتني،  من   Uranium Dioxide �ليور�نيوم  ديوك�صيد 

 .
44

على هذه �ملادة من م�صادر �أخرى

من  �صل�صلة  فاأن�صاأت  حملياً،  �ليور�نيوم  الإنتاج  �لظروف  تهيئة  على  تعمل  ظلت  كما 

ل�صنع   2003 �صنة  �ملجمع  يف  معمل  بناء  ومّت  لالأبحاث،  �أ�صفهان  جممع  يف  �ملختب�ت 

تبطني  مادة  و�إنتاج  �لنووي  �لوقود  ق�صبان  لتبطني   ،Zirconium �لزركونيوم  �أنابيب 

فلور�يد  هك�صا  الإنتاج  م�صنع  �أول  نف�صه  �ملجمع  يف  �فتتح   2009 �صنة  ويف  �ملفاعل.  قلب 

.
45

�ليور�نيوم

و�أخذت  �لتخ�صيب،  جمال  يف  متطور�ً  برناجماً  متتلك  باتت  �إير�ن  �أن  �لثابت  ومن 

تعمل ب�رشعة هائلة لتوفري خمزون متز�يد من �ليور�نيوم منخف�ص �لتخ�صيب، لتزويد 

مفاعالتها �لنووية بالوقود. ووفقاً لبيانات �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية �أنتجت طهر�ن 

يف �صنة 2011 حو�يل 4,543 كغ من �ليور�نيوم �ملخ�صب بن�صبة 3.5%، وو�صل �إنتاجها 

من هذ� �لنوع حتى �أو�ئل �صنة 2013 ما يقارب 7,611 كغ، ونحو 735 كغ خم�صب بن�صبة 

5%، وخزنت ما يقرب من 250 كغ من �ليور�نيوم �ملخ�صب بن�صبة 20%، و�أنها �أ�صبحت 

.
قادرة على �إنتاج 25 كغ من �ليور�نيوم �ملخ�صب بن�صبة 46%90

ريا�ص �لر�وي، مرجع �ش�بق، �ص 115 و124.  
44

و�صام �لدين �لعكلة، “دورة �لوقود �لنووي �الإير�نية... و�لهو�ج�ص �لغربية”.  
45

�نظر: ندين ن�صري �خلري�صي، “�أثر �مل�رشوع �لنووي �الإير�ين على �ل�صيا�صة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية،” ر�صالة   
46

ماج�صتري، جامعة �لريموك، كلية �الآد�ب، ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية، �إربد، 2014، �ص 29؛ ووكالة �أنباء �لتقريب، 

2011/11/1، يف: http://taqribnews.info/vdcfexdv.w6d10aikiw.html؛ وموقع �أخبار بووم، 2013/2/23، 
يف: http://www.akhbarboom.com/archives/46386؛ و“در��صة للجزيرة: �إير�ن قادرة على �إنتاج يور�نيوم 

خم�صب 90%،” موقع �جلزيرة.نت، 2015/1/18، يف:

http://www.aljazeera.net/news/international/2015/1/17/90-در��صة-للجزيرة-�إير�ن-قادرة-على-�إنتاج-يور�نيوم-خم�صب
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ج. حدود الن�ش�ط النووي الإيراين:

�أجهزة �لطرد  �أولها توفري  �لن�صاط �لنووي �الإير�ين يف ثالثة مفا�صل رئي�صية؛  يبدو 

، و�لثالث �لعمل على �إنتاج �ملاء �لثقيل.
47

�ملركزي، و�لثاين �إنتاج وتخ�صيب �ليور�نيوم

 :
48

1. توفري اأجهزة الطرد املركزي

كانت  ولذلك  نووي،  برنامج  الأي  �الأ�صا�صية  �لدعامة  �ملركزي  �لطرد  �أجهزة  تعد 

�أجهزة  من  عدد  على  �إير�ن  ح�صلت   1991 �صنة  ففي  �الإير�نية.  �لقيادة  �هتمام  مو�صع 

�لطرد �ملركزي لتخ�صيب �ليور�نيوم.

وقد �أجرت يف �صنة 1992 جتارب تتعلق بتكنولوجيا هذه �الأجهزة يف جامعة �ل�رشيف. 

و�صعت يف �لوقت نف�صه للح�صول على �أ�صطو�نات �لفلورين Fluorine و�ملغانط �مل�صتخدمة 

فيها، وذلك عن طريق �رشكة تاي�صني Tysan �الأملانية، كما رّكبت يف من�صاأة خرج �لنووية 

جهاز كاليوترون Kalliotron، كانت قد ح�صلت عليه من بلجيكيا يف �ل�صنة �ل�صابقة.

�ملركزي.  للطرد  �الأول  �جليل  من  جمموعة  متتلك  �إير�ن  �أ�صبحت   2007 �صنة  ومع 

و�أعلن �لرئي�ص �ل�صابق جناد، �أن بالده �نتهت من عملية ن�صب 3 �آالف جهاز طرد مركزي 

�لذرية الإير�ن، يف حينه،  �لطاقة  �آغا ز�ده رئي�ص منظمة  ناتنز، كما ك�صف غالم ر�صا  يف 

لن�صب  �لتخطيط  �أي�صاً  ي�صمل  بل  ذلك  على  يقت�رش  ال  �ملفاعل  هذ�  يف  بالده  برنامج  �أن 

وت�صغيل 50 �ألف جهاز �إ�صايف. 

من �ملعروف �أن �لن�صاط �لنووي يقوم ب�صورة �أ�صا�صية على تخ�صيب �ليور�نيوم، وهو �إجر�ء عملية كيميائية   
47

�لنووية،  �إىل وقود للمفاعالت  �ن�صطار نووي بحيث يتحول  �إحد�ث عملية  �لطبيعي تت�صمن  �ليور�نيوم  على 

�أي غري  �لطبيعي يكون كمادة خام،  �ليور�نيوم  �أن  �لع�صكرية. فاملعروف  �أم  �ل�صلمية  �صو�ء يف �ال�صتخد�مات 

�ليور�نيوم  �أما  �ن�صطاري،  غري  نظري  تعبري  عليه  ويطلق   ،238 �ليور�نيوم  من   %3.99 بن�صبة  �ن�صطاري، 

�الن�صطاري فال ي�صكل �أكث من 0.7% منه. و�لعملية �لتي جترى عليه هي عملية حتويله �إىل يور�نيوم �ن�صطاري. 

وعملية �لتحويل تكون على م�صتويني بحيث تفرز نوعني من �ليور�نيوم، �الأول �صعيف �لتخ�صيب وي�صتخدم 

على  وللح�صول  �لنووي.  �ل�صالح  الإنتاج  ي�صتخدم  �لتخ�صيب  عايل  و�لثاين  �لكهرباء.  توليد  ملحطات  كوقود 

ثم  �ليور�نيوم،  فلور�يد  هك�صا  �أو  �ليور�نيوم  فلور�يد  �صد��صي  �إىل  �ليور�نيوم  حتويل  من  بّد  ال  �الأول  �لنوع 

تخ�صيبه يف �أجهزة طرد مركزي لرفع ن�صبة �ليور�نيوم 235 �إىل ما بني 3–5%، �أي حتويله �إىل مركبات �لكيك 

�الأ�صفر ثاين �أك�صيد �ليور�نيوم UO2. ثم يتم بعد ذلك �صغطه على �صكل كب�صوالت �صغرية تدخل يف �أنابيب 

وجتمع يف رزم وتو�صع د�خل �ملفاعل. �أما �لنوع �لثاين فهو تخ�صيب �لوقود �لنووي بن�صبة 90% من نظري 

�ليور�نيوم 235 �الن�صطاري. وكلتا �لعمليتني حتتاجان �إىل �أجهزة طرد مركزي.

�نظر: �صحيفة ال�رشق الأو�شط، لندن، 2010/2/8، يف:   

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=556259&issueno=11395#.UvK3qs1ht  

ر�ئد ح�صنني، مرجع �صابق، �ص 39 وما بعدها.  
48
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�لدولية  للوكالة  �ل�صابق  �ملدير  �لب�دعي،  ملحمد  تقرير  ك�صف  نف�صها،  �ل�صنة  ويف 

يف  �ملركزي  �لطرد  �أجهزة  على  �ختبار�ت  �إجر�ء  يف  �إير�ن  ��صتمر�ر  عن  �لذرية،  للطاقة 

من�صاأة تخ�صيب �ليور�نيوم �لتجريبية، ومو��صلة تركيب �أجهزة طرد مركزي من طر�ز 

كبري  عدد  برتكيب  ملمو�صاً  تقدماً  حققت  �ل�صنة  نهاية  ومع   .p2 �أو   2 وبي   p1 �أو   1 بي 

�ليور�نيوم  �إنتاج كمية من  ناتنز، لتكون قادرة تقنياً على  �ملركزي يف  �لطرد  �أجهزة  من 

�ملخ�صب بعد عدة �أعو�م. 

�أن لديها  �أعلنت  8,308 �أجهزة طرد مركزي. كما  2009 متكنت من تركيب  ويف �صنة 

دخول  عن  �أعلنت  كما   .
49

�صابقه من  �أد�ء  �أف�صل  �ملركزي  �لطرد  �أجهزة  من  جديد�ً  جيالً 

مفاعل بو�صهر مرحلة �لت�صغيل �لتجريبي، وهو ي�صم 6 �آالف جهاز طرد مركزي. و�أكدت 

�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية �متالكها، �أي �إير�ن، 7,052 جهاز طرد مركزي.

يف  مركزي  طرد  جهاز  �آالف   10 نحو  ركبّت   ،2012 �صنة  يونيو  حزير�ن/  وبحلول 

من�صاأتي ناتنز وفوردو Fordow، ومتكنت هذه �الأجهزة من �إنتاج ما يزيد عن �صتة �أطنان 

.
من غاز هك�صا فلور�يد �ليور�نيوم �ملخ�صب بن�صبة 50%3.5

�ليور�نيوم  �أنها �صت�رشع من وترية تخ�صيب  �إير�ن  �أعلنت   ،2013 �صنة  �أو�ئل  ويف 

متقدمة  مركزي  طرد  �أجهزة  بو��صطة  ناتنز  يف  متقدمة  مركزي  طرد  �أجهزة  بو��صطة 

IR-2M يف 18 جمموعة مكونة من 170 جهاز�ً، �أي 3,060 جهاز  �إم  �آر-2  �آي  من نوع 

.
51

طرد مركزي، و�أعلنت يف تلك �ل�صنة �أنها باتت متتلك 18 �ألف جهاز

:
52

2. مرحلة الت�شنيع والإنت�ج

مثل  عديدة،  مو�قع  من  �ليور�نيوم  ت�صتخرج  �لت�صعينيات  بد�ية  منذ  �إير�ن  �أخذت 

��صتري�د  عن  متاماً  ت�صتغني  �أن  قبل  حتى  و�ص�صتان،  وخر��صان،  و�أ�صفهان،  يزد، 

ال�رشق الأو�شط، 2010/2/8.  49

 Emily B. Landau, ”Facing Iran’s Military Nuclear Ambitions: The International Challenge and  50

Israel’s Concerns,“ CERI Strategy Papers, no. 15b, 16/5/2013.
ورد يف: ندين �خلري�صي، مرجع �صابق، �ص 36.  

ورد يف: ندين �خلري�صي، مرجع �صابق، �ص 36–37.  
51

ر�ئد ح�صنني، مرجع �صابق، �ص 50، 52 و54.  
52
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�ليور�نيوم �مل�صع �أو عايل �لتخ�صيب. وهذ� يعني �أنها �أ�صبحت قادرة مبدئياً على توفري 

.
53

جزء كبري مما حتتاج �إليه من �لوقود �لنووي و�صل �إىل 500 طن

ن�صاطها  توقف  لن  باأنها  منا�صبة  من  �أكث  يف  �الإير�نية  �ل�صيا�صية  �لقيادة  و�أعلنت 

�أي �لعقوبات �لدولية،  �أنها،  �أّي ظرف ومهما كانت �لعقوبات. وهذ� يعني  �لنووي حتت 

مل توؤثر يف �ل�صنو�ت �الأوىل من �الألفية �لثالثة على تلك �لن�صاطات، حيث ��صتمرت �إير�ن يف 

مو��صلتها بثبات وخ�صو�صاً تلك �ملتعلقة باأعمال �لتخ�صيب.

وظلت طيلة �صنة 2006 حتر�ص على ك�صب �لوقت لال�صتمر�ر يف ن�صاطاتها �لنووية، 

ثم ما لبثت �أن �أعلنت عن جناحها يف تخ�صيب �ليور�نيوم بن�صبة 3.5%، ثم بن�صبة �أعلى 

ت�صل �إىل %8.4. 

�إجر�ء  يف  �ال�صتمر�ر  مع  �لنووي،  �لت�صنيع  مرحلة  �إير�ن  دخلت   2007 �صنة  ويف 

بتغذية  و�لقيام  �لتجريبية،  �ليور�نيوم  تخ�صيب  من�صاأة  يف  �لدفع  �آالت  على  �الختبار�ت 

260 كغ من هك�صا فلور�يد �ليور�نيوم، وهو وقود �ملفاعالت �لنووية يف م�صاقط �لدفع.

ويف �صنة 2009 �أعلنت عن دخول مفاعل بو�صهر مرحلة �لت�صغيل �لتجريبي للتاأكد من 

عدم وجود م�صاكل فنية، وفيه 4,920 رطالً من �ليور�نيوم �ملخ�صب فعلياً و2,132 رطالً 

من �ليور�نيوم �جلاهز للتخ�صيب. 

ويف �أيار/ مايو �صنة 2010 وقعت �تفاقاً مع تركيا ن�ّص على نقل �ليور�نيوم ُمنخف�ص 

 .%20 بن�صبة  �لتخ�صيب  عايل  بيور�نيوم  ملُبادلتها  تركيا،  �إىل   %3.5 بن�صبة  �لتخ�صيب 

1,200 كغ من �ليور�نيوم �الإير�ين �ل�صعيف  باإر�صال  �إير�ن قد رف�صت �قرت�حاً  وكانت 

�لتخ�صيب �إىل رو�صيا للح�صول يف �ملقابل على وقود من رو�صيا وفرن�صا ملُفاعل �الأبحاث 

وخ�صو�صاً  �لنووية  �لُقدر�ت  �متالك  على  �إ�رش�رها  ُيوؤكد  ما  وهو  طهر�ن،  يف  �لطبية 

 .
54

عمليات �لتخ�صيب

لقد باتت �إير�ن قادرة على �إنتاج نظائر �ليور�نيوم �مل�صعة، �أي �لكيك �الأ�صفر، الأغر��ص 

�لبحث �لطبي �أو �ل�صناعي يف مفاعل �آر�ك، مما �أثار قلقاً فعلياً للغرب الأنه يكن حتويل 

هذه �لنظائر بتعديالت ب�صيطة الإنتاج �لبلوتونيوم �مل�صتخدم يف �الأغر��ص �لع�صكرية.

و�صام �لدين �لعكلة، “دورة �لوقود �لنووي �الإير�نية... و�لهو�ج�ص �لغربية.”  
53

عزت �صيد، مرجع �صابق.  
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وما �أن جاءت �صنة 2013 حتى �أ�صبحت قادرة على �إنتاج �ليور�نيوم �ملخ�ّصب بن�صبة 

20%، وكانت قد طالبت �لغرب بتزويدها بهذه �لكمية كجزء من �التفاق على عدم قيامها 

بعملية �لتخ�صيب. وهذ� ما دفع علي �أكب �صاحلي رئي�ص منظمة �لطاقة �لذرية �الإير�نية  

�إىل �لقول: “علينا �أن ن�صكر �لغرب الأنهم رف�صو� �إعطاءنا �لوقود �ملخ�صب بن�صبة %20، 

�لدول  �إحدى  �إير�ن  �ملجال، و�صتكون  �الأبحاث يف طهر�ن، دخلنا هذ�  �ل�رشوري ملفاعل 

.
�لقليلة �لتي يكنها �إنتاج لوحات وق�صبان �لوقود يف �آن و�حد”55

�ليور�نيوم  الإنتاج  �لرئي�صي  �ملبر  �لطبية  �الأبحاث  ملفاعل  �لوقود  �إنتاج  وي�صكل 

�ملخ�صب بالن�صبة �مل�صار �إليها، علماً �أن �لغرب يخ�صى �أن تنتج �إير�ن �صالحاً نووياً حتت 

 .
56

 ً غطاء برناجمها �ملدين، �الأمر �لذي تنفيه طهر�ن د�ئما

3. العمل على اإنت�ج امل�ء الثقيل: 

باإن�صاء  �لعمل  ببدء   2006 �صنة  يف  جديدة  مرحلة  �الإير�ين  �لنووي  �لبنامج  دخل 

م�صنع الإنتاج �ملاء �لثقيل يف جممع �آر�ك. وتكمن �أهمية هذ� �ملاء يف �أن ذر�ت �لهيدروجني 

للماء  يعطي  وهو  �خلفيف.  �أو  �لعادي  �ملاء  يف  موجود�ً  لي�ص  نيوترون  على  حتتوي  فيه 

ق�صبان  تبيد  يف  وخ�صو�صاً  متعددة  ��صتخد�ماته  ويجعل  �ملميزة  خ�صائ�صه  �لثقيل 

�ليور�نيوم يف �ملفاعالت �لنووية.

ويتوقع �أن ينتج �مل�صنع �جلديد يف تقدير غالم ر�صا �آغا ز�ده، رئي�ص منظمة �لطاقة 

�لذرية الإير�ن يف حينه، 80 طناً �صنوياً من �ملاء �لثقيل بدرجة نقاء 80%، و17 طناً بدرجة 

�الأمر��ص  وعالج  و�ل�صيدلة  �لزر�عة  جماالت  يف  �صي�صتغل  و�أنه   .%15 من  تقرتب  نقاء 

�إمكانية  من  متخّوفة  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  لكن  و�الإيدز.  كال�رشطان  �خلطرية 

 .
57

��صتخد�م هذ� �ملاء يف �إنتاج �لبلوتونيوم �لذي ي�صتخدم يف �إنتاج �لقنبلة �لنووية

حاجة  دومنا  �لطبيعي  �ليور�نيوم  على  �لثقيل  للماء  �لنووي  �ملفاعل  يعتمد  وبذلك 

على  ينطوي  الأنه  وذلك  مهماً،  �إجناز�ً  �ملاء  هذ�  �إنتاج  ويثل  �ليور�نيوم.  تخ�صيب  �إىل 

�صحيفة �ليوم �ل�صابع �الإلكرتونية، �لقاهرة، 2011/1/16، يف:  
55

http://www.youm7.com/story/2011/1/16/337290/صاحلى--�إير�ن-تو��صل-تخ�صيب-�ليور�نيوم-بثبات�#.VTjUZtKqqko

�ملرجع نف�صه.  
56

�نظر: م�صنع �إير�ين الإنتاج �ملاء �لثقيل وو��صنطن تبحث �لعقوبات، موقع �إ�صالم ويب، يف:  
57

http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&lang=A&id=135478  
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�لذي يعّر�ص  �ملاء �خلفيف  �لنووي، بخالف �العتماد على  �لوقود  �ال�صتقاللية يف دورة 

 .
58

�لدولة ل�صغوط �صيا�صية، فيما يتعلق بعملية توفري �لوقود �لنووي من �خلارج

�الأخرية من حتقيق تقدم  �الأعو�م  �إير�ن متكنت خالل  �أنَّ  من خالل ما تقدم يت�صح 

�ليور�نيوم  من  خمزون  توفري  يف:  رئي�صية  ب�صورة  يتمثل  �لنووي،  برناجمها  يف  كبري 

�أغلب  و�إجناز  �ملركزي،  �لطرد  �أجهزة  من  متقدم  جيل  وت�صنيع  �لتخ�صيب،  منخف�ص 

خطو�ت دورة �لوقود �لنووي.

�إن خمزون �ليور�نيوم منخف�ص �لتخ�صيب يقرتب من كونه كافياً ل�صنع قنبلة نووية 

و�حدة على �الأقل �إذ� خ�صع ملزيد من �ملعاجلة. و�إنتاج ما �إجماله 324 كغ من �ليور�نيوم 

نووية،  قنبلة  ل�صنع  �ل�رشورية  كغ   240 �لـ  من  �أكب  بكمية  �أي   ،%20 بن�صبة  �ملخ�صب 

40% كوقود  �لكمية �صوى  �إير�ن من هذه  �أعلى. ومل ت�صتهلك  �إىل درجة  �إذ� متت تنقيته 

ملفاعالتها �خلا�صة باالأبحاث �لطبية. 

كما �أن �إمتام خطو�ت دورة �لوقود �لنووي، كلها �أو معظمها، يعد �إجناز�ً عظيماً يف هذ� 

�ملجال. و�مل�صوؤولون �الإير�نيون يوؤكدون �أن بالدهم متكنت من ذلك فعالً، ففي ني�صان/ 

�أبريل 2006 �أعلن عن ذلك �لرئي�ص �ل�صابق جناد كما �أ�رشنا.

ومن  �لنووية،  �لتكنولوجية  �لقدرة  متتلك  باتت  �إير�ن  باأن  �لقول  يكن  وبذلك 

على  مهماً،  �إجناز�ً  حققت  لقد  �لور�ء.  �إىل  �ل�صاعة  عقارب  �إعادة  لها  بالن�صبة  �ملمكن  غري 

�ل�صحية - �لطبية،  طريق حتديث �لدولة علمياً وتقنياً يف خمتلف �ملجاالت، وخ�صو�صاً 

�ل�صالح  �إنتاج  باإمكانها  �أنه  �الإ�رش�ئيليني  بع�ص  يعتقد  ولذلك  �لزر�عية.   - و�القت�صادية 

.
59

�لنووي �إذ� قررت ذلك

�ملرجع نف�صه.  
58

 Anthony H. Cordesman and Abdullah Toukan, ”Study on a Possible Israeli Strike on Iran’s  59

 Nuclear Development Facilities,“ site of Center for Strategic and International Studies (CSIS),
 14/3/2009, pp. 27–31, http://csis.org/files/media/csis/pubs/090316_israelistrikeiran.pdf

ورد يف: ندين �خلري�صي، مرجع �صابق، �ص 44.   
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ثالثًا: تداعيات تطور الربنامج النووي

كان لتطور �لبنامج �لنووي �الإير�ين تد�عيات كثرية على �إير�ن يف و�صعها �لد�خلي، 

تد�عيات  ثالثة  نر�صد  �ل�صياق  هذ�  ويف  و�لدويل.  �الإقليمي  �مل�صتويني  على  عالقاتها  ويف 

طبيعة  حول  �لغربية  و�ل�صكوك  عليها،  �لدولية  �لعقوبات  فر�ص  رئي�صية:  ب�صورة 

برناجمها، و�أخري�ً �الأزمة مع �ملجتمع �لدويل.

�أن لهذه �لتد�عيات �نعكا�صاتها �خلطرية على �لتحرك �الإير�ين، مما يجعلها  وال �صّك 

على درجة كبرية من �الأهمية، وي�صبح �لتعرف عليها �أمر�ً �رشورياً. ولذلك نحاول هنا 

تتبعها ب�صيء من �لتف�صيل.

1. فر�س العقوب�ت الدولية:

تعر�صت �إير�ن لعقوبات عديدة من م�صادر غربية بدء�ً بالواليات �ملتحدة �الأمريكية 

. ولذلك تنوعت تلك �لعقوبات لت�صمل 
60

مرور�ً باالحتاد �الأوروبي و�نتهاء باالأمم �ملتحدة

 .
61

�جلو�نب �لتجارية و�ملالية، وما ي�صمى �لعقوبات �لذكية. ولكل و�حد منها تاأثري�ته �خلا�صة

اأ. العقوب�ت التج�رية:

ويحظر  �لنفط  ت�صدير  ينع  بحري  ح�صار  بفر�ص  متثلت  �لتجارية  فالعقوبات 

�الإير�ين يف مقتل، وذلك يف �صوء  �القت�صاد  �لقطاع، بهدف �رشب  �ال�صتثمار�ت يف هذ� 

طبيعة هيكل �لتجارة �الإير�نية. حيث ي�صهم �لنفط بجزء كبري من �إير�د�ت �لدولة. 

تو�صيع  يف  �الإير�نيني  برغبة  لالإح�صا�ص  نظر�ً  �ال�صتثمار  جمال  �لعقوبات  و�صملت 

��صتك�صاف  بعمليات  �لقيام  �أو  بالفعل،  �ملكت�صفة  �حلقول  من  �لنفط  ��صتخر�ج  عمليات 

تلك  �إىل  للو�صول  �لقطاع  هذ�  يف  �صخمة  ��صتثمار�ت  �إىل  بحاجة  فهي  جديدة.  حلقول 

على  �صاملة  تاأثري�ت  �إىل  �خلارجية  �ال�صتثمار�ت  �إيقاف  يوؤدي  �أن  ويفرت�ص  �الأهد�ف، 

�القت�صاد �الإير�ين. 

ملزيد من �لتفا�صيل، �نظر: حممد خري �جلرو�ن، “�أثر �لعقوبات �القت�صادية �لدولية على �ل�صيا�صة �خلارجية   
60

�الإير�نية جتاه �ل�رشق �الأو�صط من عام 2001–2011،” ر�صالة ماج�صتري، جامعة �لريموك، كلية �الآد�ب، ق�صم 

�لعلوم �ل�صيا�صية، �إربد، 2013، �ص 44 وما بعدها.

http://www.marefa.org/index.php :م�صطفى �للبّاد، “�لعقوبات �ملفرو�صة على �إير�ن،” موقع �ملعرفة، يف  
61
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ب. العقوب�ت امل�لية:

ومتثلت �لعقوبات �ملالية يف جتميد �لود�ئع �حلكومية وود�ئع �ل�رشكات و�الأفر�د �لذين 

و�ل�صناعية  �لتجارية  �ل�رش�ئح  م�صالح  ال�صتهد�ف  وذلك  �الإير�نية،  �جلن�صية  يحملون 

�الإير�نية �لعليا، وعرقلة عملية و�صول �ال�صتثمار�ت �إىل �إير�ن، وجعل �ل�رشوط �خلا�صة 

باإعادة جدولة ديونها �مل�صتحقة غاية يف �ل�صعوبة، مما يزيد من �أزمة ديونها �خلارجية 

وي�صغط بقوة على �صانع �لقر�ر �القت�صادي فيها، ويوؤثر على �حتياطاتها من �لعمالت 

�خلارجية. ويف  ل�صد�د ديونها  و�الأق�صاط  �لفو�ئد  ت�صتهلك يف دفع  �لتي �صوف  �ل�صعبة، 

لل�رشكات  متنحها  �لتي  للقرو�ص  �ل�صناعية  �لدول  وقف  �إىل  �لنظر  يكن  نف�صه  �ل�صياق 

�الإير�نية يف حال كانت �ل�صادر�ت متجهة �إليها. 

�إن �صعر �لنفط �ملرتفع منذ  �إذ  ولكن �لعقوبات �ملالية مل تكن موؤثرة بالقدر �ملطلوب، 

مل  �أنها  يالحظ  ولذلك  كبرية.  نقدية  �حتياطات  على  حت�صل  طهر�ن  جعل   2005 �صنة 

تتقدم باأّي طلبات للح�صول على قرو�ص من �صندوق �لنقد �لدويل، وهذ� يعني �أن منع 

هذه  ي�ص  �صوف  �إليها  �لت�صدير  يف  �لر�غبة  �الأوروبية  �ل�رشكات  عن  �لت�صدير  قرو�ص 

�ل�رشكات �أوالً وقبل �أن ي�ص �إير�ن. والأن “�لتومان” �الإير�ين عملة غري قابلة لل�رشف 

يف �الأ�صو�ق �لعاملية دون و�صائط ح�صابية �أخرى، فاإن رفعه من الئحة �ملبادالت �لدولية 

�صوف يكون حمدود �لتاأثري.

توؤثر  �أن  �أو  مبا�رش،  ب�صكل  توؤثر  �أن  �ملالية  للعقوبات  يتوقع  ال  �الأ�صباب  هذه  لكل 

�رشيعاً يف تقدير�ت �صانع �لقر�ر �ل�صيا�صي �الإير�ين، ولكنها �إذ� �قرتنت بالعقوبات �لذكية 

ف�صيكون تاأثريها �أكث و�صوحاً على �ملدى �ملتو�صط.

ج. العقوب�ت الذكية:

�إير�ن،  �إىل  �ملتطورة  �لتكنولوجية  �ملنتجات  ت�صدير  وقف  يف  �لذكية  �لعقوبات  متثلت 

�أنها �صت�صتخدم يف ن�صاطات ع�صكرية، ثم حظر هبوط �لطائر�ت �الإير�نية �ملدنية  بحجة 

�أن  �ملمكن  ومن  �لبحرية.  مالحتها  خطوط  على  و�لت�صييق  �ملختلفة،  �لعامل  مطار�ت  يف 

�ل�صود�ء  �لقائمة  على  �الإير�نية  �لنخبة  من  �أفر�د  و�صع  �أي�صاً  �لعقوبات  هذه  تت�صمن 

�لنووية  �إير�ن  �صيا�صة  �أن  �إىل  لالإ�صارة  �ملختلفة، وذلك  �لعامل  �لتنقل بني دول  �أر�دو�  �إذ� 

تت�صبب يف عزلتها �لدولية، ف�صالً عن هروب قر�بة ثالثة مليار دوالر �صنوياً. 
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�ال�صتثمار يف  �إىل مناخ  �لتجارية  �لبورجو�زية  وهذ� يعني، من ناحية، عدم �طمئنان 

وبني مر�كز  “�لباز�ر”  بالدها. ومن ناحية �أخرى، �الرتباط �لع�صوي �لعايل ن�صبياً بني 

تاريخياً  �ملعادي  فهو  �صنوياً.  �الإير�نية  �ملليار�ت  �إليها  تهرب  �لتي  �لعاملية  �لر�أ�صمالية 

�لثورة  بتمويل  قام  �لذي  وهو  �الإير�نية،  �الأ�صو�ق  �إىل  �الأجنبية  �ل�صادر�ت  لدخول 

�الإ�صالمية �صنة 1979.

�لعقوبات  باأن  �لقول  يكن  �لعقوبات،  من  نوع  كل  عن  �لناجمة  لالإ�صكاالت  ونظر�ً 

�ل�صغوط على طهر�ن. ولكنها لي�صت بديالً  �الأكث و�قعية يف بد�ية ممار�صة  �لذكية هي 

عن ��صرت�تيجية و��صحة للتاأثري على �صانع �لقر�ر �ل�صيا�صي �الإير�ين. و�الإجماع �لدويل 

هو �ل�رشط �الأ�صا�صي لنجاح هذه �لعقوبات. 

ف�صعف تاأثري �لعقوبات �القت�صادية �الأمريكية �ملفرو�صة على طهر�ن منذ �صنة 1980 

على  �أخرى  خارجية  نو�فذ  وفتحت  �الأمريكي  �حل�صار  ��صتوعبت  فاإير�ن  ذلك،  يوؤكد 

�الأقطاب �لدولية �ملختلفة، مما جعل �ل�رشكات �الأمريكية �ملت�رشر �الأ�صا�صي من عقوبات 

على  �لتاأثري  مبفردها  �الأمريكية  �ل�صيا�صة  ت�صتطع  مل  وبالتايل  �لبلد،  هذ�  على  حكومتها 

معادالت �لربح و�خل�صارة �الإير�نية على نحو يدفع طهر�ن لتغيري �صيا�صتها. 

 %3.6 �إىل   %1 �إير�نية تقدر مبا بني  تاأثري هذ� �حل�صار يف حدود خ�صارة  ولهذ� ظّل 

فقط من �إجمايل �لناجت �ملحلي �الإير�ين خالل �لفرتة 1998–2001. وال يكن ت�صور جناح 

م�صاركة  بدون  �الإير�نية  �لنووية  �ل�صيا�صة  تغيري  يف  �الأمريكية  �القت�صادية  �لعقوبات 

�أوروبية ورو�صية و�صينية تتم ب�صكل �أو باآخر.

 2 . بروز ال�شكوك الغربية:

�صو�ء  �لرو�صي  �لتعاون  ��صتمر�ر  بف�صل  برناجمها  يف  قدماً  بال�صري  �إير�ن  جنحت 

للدر��صة  �الإير�نيني  للمهند�صني  �لرو�ص  ��صتقبال  يف  �أم  �ملفاعالت  من  عدد  باإن�صاء 

و�لتدريب. ومل يث قر�ر �إحياء �لبنامج �لنووي �الإير�ين �أّي �صكوك غربية، ولذلك �أخذ 

يجري �لعمل فيه على قدم و�صاق. 

اأ. بداية املخ�وف الغربية:

�أخذت �ملخاوف �لغربية تظهر منذ منت�صف ت�صعينيات �لقرن �لع�رشين، وخ�صو�صاً 

�الإير�نيني  �أن  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  الحظت  عندما  وذلك  �الأمريكي،  �جلانب  من 
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يقومون ب�رش�ء مو�د ذ�ت �أغر��ص مزدوجة، �أي تدخل يف �ال�صتخد�مات �ملدنية و�لع�صكرية 

�لتكنولوجيا  على  ح�صولهم  دون  للحيلولة  عليهم  حظر�ً  فر�صت  ولذلك  و�حد.  �آن  يف 

.
62

�لنووية، ومار�صت �صغوطاً على �لدول �ملوردة الإير�ن خ�صو�صاً �ل�صني ورو�صيا

ف�صغطت �لواليات �ملتحدة على �ل�صني يف �صنة 1996 ملنع بيع �إير�ن و�صائل تكنولوجية 

من  ملنعها  �أوكر�نيا  على  كذلك  و�صغطت  �ليور�نيوم.  حتويل  كمجمع  برناجمها،  تخدم 

تقدمي �لتكنولوجيا �إليها. وقامت بريطانيا بالرقابة على �ل�صفن �ملتجهة نحو �إير�ن، ففي 

�ل�صنة نف�صها ��صتوىل مفت�صو �جلمارك �لبيطانيون على �صحنة من �لفوالذ �مل�صتعمل يف 

�صنع �أجهزة �لطرد �ملركزي متجهة �إىل جامعة �ل�رشيف �لتكنولوجية يف طهر�ن. 

ويف �صنة 2002 دخل �لبنامج �لنووي مرحلة دقيقة عندما �أخذت تثار �ل�صكوك حول 

طبيعته، ال �صيّما عقب و�صول معلومات �إىل �الإد�رة �الأمريكية عن تخ�صيب �ليور�نيوم 

�إن هذ� �لتطور �ملرتبط با�صتخر�ج  �آر�ك.  يف مفاعل ناتنز، وت�صنيع �ملاء �لثقيل يف جممع 

نووية  وقود  دورة  تطوير  يف  �ل�صري  �إمكانية  يعني  حملية  م�صادر  من  �لنووي  �لوقود 

حملية ومن ثم �صنع �صالح نووي. وهو �أمر غري مقبول غربياً.

ب. الك�شف عن اآث�ر م�شعة بدرجة ع�لية: 

�إير�ن  �أعلنت  عندما  �الإير�نية،  �لنووية  �الأزمة  على  جديد  عن�رش  طر�أ   2003 �صنة  يف 

�أي  �مل�صع  �ليور�نيوم  �إنتاج  لليور�نيوم �خلام ت�صمنت  113 جتربة حتويل  �أجرت  باأنها 

.
63

�لكيك �الأ�صفر

ثم �كت�صفت �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية �آثار�ً م�صعة بدرجة عالية يف عينات ماأخوذة 

من مفاعالت �إير�نية، وهو ما عدته دليالً على قيام �إير�ن بتنقية �ليور�نيوم دون �إبالغ 

�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية. وهذ� يعني �أنها �أخلّت بالتز�ماتها يف معاهدة حظر �النت�صار 

�ال�صتخد�م  ذ�ت  �ملو�د  ��صتري�د  يف  �أو  �لنووية  ن�صاطاتها  يف  �صفافة  تكن  ومل  �لنووي، 

�لتخ�صيب  عمليات  �صيّما  ال  �أن�صطتها،  كافة  عن  بالك�صف  �لب�دعي  وطالبها  �ملزدوج، 

على  و�لتوقيع  �لتخ�صيب،  عمليات  كافة  وقف  �إىل  دعاها  ثم  �لتحويل.  بعد  ما  وجتارب 

.
64

بروتوكول �إ�صايف ي�صمح للوكالة بالتفتي�ص �ال�صتثنائي على �ملن�صاآت �لنووية �الإير�نية

 George Perkovich, ”Iran’s Nuclear Program after the 2005 Elections,“ in Iran’s Nuclear  
62 

Program, Realities and Repercussions, p. 38.

حمد�ن �ل�صمري، مرجع �صابق.  
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�ملرجع نف�صه؛ ور�ئد ح�صنني، مرجع �صابق، �ص 45.  
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�لبوتوكول  على  للتوقيع  �رشوط  �أربعة  رف�صنجاين  �الأ�صبق  �لرئي�ص  حدد  وقد 

�الإ�صالمية  بالقيم  �مل�صا�ص  �الإير�ين، وعدم  �لقومي  �الإ�صاءة لالأمن  �الإ�صايف، وهي: عدم 

للطاقة  �لدولية  �لوكالة  قيام  و�أخري�ً  �لع�صكرية،  �الأ�رش�ر  عن  �لك�صف  وعدم  �الإير�نية، 

.
65

�لذرية و�لدول �لغربية بو�جباتها

ج. املراوغة الإيرانية66:

يف  دخلت  �أنها  فمع  �لنووي،  ببناجمها  يتعلق  فيما  �لغرب  تر�وغ  �إير�ن  وكاأن  بد� 

�إىل �تفاق باري�ص،  مفاو�صات مع دول �لرتويكا، حول ن�صاطها �لنووي وتو�صلت معها 

كافة  وقف  مو��صلة   2004 �صنة  �أو�ئل  يف  و�أعلنت  �ليور�نيوم،  تخ�صيب  طوعاً  وعلقت 

�أن�صطتها �لنووية، �إال �أنها �رشعان ما عادت �إىل ت�صغيل برناجمها �لنووي ب�رشعة حالت 

�إىل  �ل�صنة  تلك  نهاية  يف  �لو�صول  من  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  مفت�صي  متكن  دون 

موقعني ع�صكريني يف بار�صني والفيز�ن. ورف�صت يف �ل�صنة �لتالية �ل�صماح لهم بزيارة 

�ملوقع �الأول.

على  �إير�ن  �إ�رش�ر  عن  جناد  �ل�صابق  �الإير�ين  �لرئي�ص  �أعلن   2005 �صنة  �أو�خر  ويف 

�لتكنولوجيا  على  �حل�صول  يف  �الإير�ين  �ل�صعب  حّق  وتاأكيد  �لنووي  برناجمها  تطوير 

�لنووية �ملخ�ص�صة لالأغر��ص �ل�صلمية. ومّت �إبالغ �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية �الإير�نية 

بقر�ر ��صتئناف �أن�صطة حتويل �ليور�نيوم يف من�صاأة �أ�صفهان. غري �أن جمل�ص �ملحافظني 

جتدد  �إىل  �أدى  مما  �الإير�نية ،   �لنووية  �الأن�صطة  �إخفاء  حتاول  �إير�ن  �أن  قرر  �لوكالة  يف 

�الأزمة مع �ملجتمع �لدويل.

�ليور�نيوم  تخ�صيب  يف  جناحها  عن  �إير�ن  �أعلنت   2006 �أبريل  ني�صان/  يف 

�رشيعة  بوترية  �لنووي  برناجمها  دفع  على  وعزمها   ،%4.8 بن�صبة  ثم   %3.5 بن�صبة 

�لدولية  للوكالة  �لعام  �ملدير  طلب  ورف�صت  كبري،  تطور  من  حققه  ما  مع  �الأمام  �إىل 

للطاقة �لذرية تعليق �أن�صطتها �لنووية. �الأمر �لذي دفعه �إىل �إبالغ �الأمم �ملتحدة. 

�إىل  لالإثبات  �لقابلة  غري  �ل�صكوك  مرحلة  من  �الإير�نية  �لنووية  �الأزمة  �نتقلت  وبذلك 

مرحلة �التهامات �ل�رشيحة نظر�ً لتوفر �أدلة عملية على وجود �أن�صطة �رشية، �الأمر �لذي 

ر�ئد ح�صنني، مرجع �صابق، �ص 136.  
65

�ملرجع نف�صه، �ص 47.  
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�أ�صهم يف زيادة �ملخاوف �لدولية. ولهذ� قدمت فرن�صا وبريطانيا م�رشوع قر�ر �صّد �إير�ن 

�إىل جمل�ص �الأمن �لدويل غري �أن رو�صيا و�ل�صني رف�صتاه.

3. ن�شوء الأزمة مع املجتمع الدويل:

مع بد�ية �الألفية �لثالثة دخلت �إير�ن يف �أزمة خطرية مع �الأمم �ملتحدة، �صكلت مرحلة 

فارقة يف م�صرية برناجمها �لنووي. وقد وجدت تلك �الأزمة �نعكا�صاتها يف موقف �لوكالة 

�لدولية للطاقة �لذرية منه من جهة، وموقف جمل�ص �الأمن �لدويل من �إير�ن من جهة ثانية. 

اأ. رف�س الوك�لة الدولية لأن�شطة اإيران النووية67: 

�إ�صد�ر �صل�صة تقارير  �إىل   ،2002 �لدولية للطاقة �لذرية منذ �صنة  فقد عمدت �لوكالة 

تظهر خمالفات �إير�ن يف �ملجال �لنووي، كاإجر�ء جتارب نووية دون �إبالغ �لوكالة، وعدم 

تقدمي بيانات ومعلومات �صاملة و�صليمة عن �أن�صطتها �لنووية. و�لقيام باأن�صطة حمظورة 

يف جمال تخ�صيب �ليور�نيوم، هذ� ف�صالً عن تزويد مفت�صي �لوكالة مبعلومات خاطئة، 

وممار�صة �لكثري من �أعمال �لت�صليل يف هذ� �ملجال. 

ولذلك �نطلقت �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية يف تعاملها مع �لبنامج �لنووي �الإير�ين 

باأن�صطة  �لقيام  عن  نهائياً  بالتوقف  طالبتها  ولهذ�  بالتز�ماتها.  �إير�ن  وفاء  عدم  من 

�الإ�صايف  �لبوتوكول  وتوقيع  كاملة،  ب�صفافية  معها  و�لتعامل  �ليور�نيوم،  تخ�صيب 

 .
68

ملعاهدة عدم �نت�صار �الأ�صلحة �لنووية

ومع جتاهل �إير�ن للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية، باإقامة من�صاآت لتخ�صيب �ليور�نيوم 

دول  �أن  كما  �لنووية،  �أن�صطتها  عن  بالتوقف  جديد  من  �لثانية  طالبتها  �إبالغها،  دون 

�إىل  2003، مما يعني عدم �حلاجة  �لرتويكا �الأوربية قيدتها باتفاقية يف هذ� �ملجال �صنة 

حتويل �ملو�صوع �إىل جمل�ص �الأمن �لدويل. 

و�لتزمت يف �تفاق مع فرن�صا، �صنة 2004، بتعليق كافة �أن�صطتها �لنووية طيلة فرتة 

�ملفاو�صات مع �لرتويكا �الأوروبية، مقابل �حل�صول على تكنولوجيا نووية لالأغر��ص 

67  ز�يدي وردية، “��صتخد�م �لطاقة �لذرية لالأغر��ص �لع�صكرية و�ل�صلمية،” ر�صالة ماج�صتري، جامعة مولود، 

كلية �حلقوق و�لعلوم �ل�صيا�صية، ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية، �جلز�ئر، 2012، �ص 53–54.

عبد �هلل �ملطريي، مرجع �صابق، �ص 91؛ و�نظر �أي�صاً:  
68

George Perkovich, op. cit., p. 39.  
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�ل�صلمية مبا يف ذلك تركيب مفاعل يعمل باملاء �خلفيف لتوليد �لكهرباء، و�حل�صول على 

�لوقود �لنووي. ثم ت�صهيل �ن�صمامها ملنظمة �لتجارة �لعاملية، و�إنهاء عزلتها �ل�صيا�صية.

مما  �لنووية،  �أن�صطتها  ��صتئناف  �إىل  نف�صها  �ل�صنة  يف  عادت  �إير�ن،  �أي  �أنها،  غري 

دفع �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية يف �أو�ئل �ل�صنة �لتالية )2005( �إىل �إ�صد�ر قر�ر جديد 

باإيقاف كافة �أن�صطة �ملعاجلة و�لتخ�صيب، و�أن�صطة �لبحث و�لتطوير؛ و�إ�صد�ر قر�ر �آخر 

باإجر�ء�ت تفتي�صية و��صعة �لنطاق على مو�قع خمتلفة، مبا يف ذلك مو�قع ع�صكرية. وقدم 

دخل  وبذلك  �لقر�رين،  هذين  تنفيذ  حول  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  �إىل  تقرير�ً  �لعام  مديرها 

مو�صوع �لبنامج �لنووي �الإير�ين مرحلة جديدة من �لت�صعيد.

ب. �شدور القرارات الدولية �شّد اإيران: 

لقد مّت يف �صنة 2006 حتويل �مللف �لنووي �الإير�ين �إىل جمل�ص �الأمن �لدويل، يف �صياق 

قيامه  ذلك  عن  وجنم  ع�صكرية.  �صبغة  ذ�ت  نووية  قدرة  �متالك  من  �إير�ن  متكني  عدم 

باإ�صد�ر خم�صة قر�ر�ت تت�صمن جمموعة من �لعقوبات �القت�صادية و�لفنية �ملت�صاعدة 

�صدّ �إير�ن، وهي: �لقر�ر 1696 يف 2006/7/31، و�لقر�ر 1737 يف 2006/12/23، و�لقر�ر 1747 

 .
يف 2007/3/24، و�لقر�ر 1803 يف 2008/3/3، و�لقر�ر 1929 يف 692010/6/9

�إىل جنب مع تقدمي حزمة من �حلو�فز لت�صجيع �إير�ن على �لتخلي  وجرى ذلك جنباً 

ع�صكرية  �رشبة  توجيه  عدم  �صمان  مع  �ليور�نيوم  بتخ�صيب  �خلا�ص  برناجمها  عن 

�صدها. وبد�أ جمل�ص �الأمن يف �لتعامل مع �إير�ن ب�صورة متدرجة من خالل تلك �لقر�ر�ت. 

فالقر�ر �الأول رقم 1696 طالب �إير�ن بوقف جميع �أن�صطتها �ملتعلقة باإعادة �ملعاجلة 

بذلك.  تهديد  من  �أكث  يت�صمن  ومل  معينة.  عقوبات  عليها  يفر�ص  �أن  دون  و�لتن�صيط، 

لقر�ره  �متثالها  لعدم  �لعقوبات  من  �صل�صلة  عليها  فر�ص   1737 رقم  �لثاين  و�لقر�ر 

�ل�صابق، حيث توجه �إىل �أع�صاء �الأمم �ملتحدة ملنع بيع �أو نقل كل �ملو�د و�ملعد�ت و�لب�صائع 

و�لتكنولوجيا �لتي يكن �أن ت�صهم يف �الأن�صطة �ملتعلقة بالتخ�صيب �أو �إنتاج �ملياه �لثقيلة.

و�لقر�ر رقم 1747 �صدر لل�صغط عليها �أكث، لي�ص فقط فيما يتعلق ببناجمها �لنووي 

ذ�ت  و�لتكنولوجيات  و�ل�صلع  �ملو�د  وتوريد  ت�صدير  على  �لعقوبات  من  �ملزيد  بفر�ص 

�نظر: حممد �جلرو�ن، مرجع �صابق، �ص 248 وما بعدها.  
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�ل�صلة باالأن�صطة �لنووية، و�إمنا �أي�صاً بخ�صو�ص برناجمها �ل�صاروخي، فكان يق�صي 

“�صي باه”، و28 �صخ�صاً،  �لر�صمية كبنك  �الإير�نية  �ملوؤ�ص�صات  �لتعامل مع بع�ص  مبنع 

من  �مل�صوؤولني  من  عدد  ومنع  �الإير�ين؛  �لثوري  باحلر�ص  �صلة  ذ�ت  �أخرى  ومنظمات 

�ل�صفر، وجتميد �أر�صدتهم يف �خلارج.

�لتي  �ل�صفن  بتفتي�ص  �ملتحدة  �الأمم  �أع�صاء  جميع  �ألزم  فقد   1803 رقم  �لقر�ر  �أما 

و�لطلب  فيها.  توجد  حمظورة  مو�د  �أي  وم�صادرة  �إير�ن،  �إىل  طريقها  يف  �أنها  ي�صتبه 

�ملتحدة وبريطانيا وفرن�صا،  �لواليات  �الأمن، وخ�صو�صاً  �لكبى يف جمل�ص  �لدول  من 

مع  �لتعامل  بعدم  �لدول  كل  �لقر�ر  و�ألزم  �الإقليمية.  �ملياه  يف  �ل�صفن  بتفتي�ص  �لقيام 

�مل�صارف �أو �ل�رشكات �لو�ردة يف �لقائمة �ل�صود�ء. 

�الإجر�ء�ت  وبنّي  بالتز�ماتها،  �إير�ن  وفاء  �رشورة  على   1929 رقم  �لقر�ر  و�أكد 

�لتي  �الأمو�ل  �أو  �حل�صا�صة،  �لنووية  �ملو�د  على  ح�صولها  دون  حتول  �لتي  و�خلطو�ت 

حتتاجها ملو��صلة برناجمها �لنووي، �أو �حل�صول على �ل�صو�ريخ �لبالي�صتية �ملوّجهة.

لقد ر�هن �ملجتمع �لدويل بقر�ر�ته �ملختلفة على منع �إير�ن من �ل�صري يف �جتاه �ل�صالح 

�إير�ن  لكن  و�صارمة،  متنوعة  عقوبات  فر�ص  �لقر�ر�ت  تلك  ت�صمنت  ولهذ�  �لنووي، 

حافظت على منجز�تها �لنووية، موؤكدة على �صلمية برناجمها �لنووي. ومتكنت من �إد�رة 

عدة جوالت من �ملفاو�صات مع بع�ص �لدول �لغربية بقدر كبري من �ل�صب و�لب�عة.
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رابعًا: ت�سوية االأزمة النووية االإيرانية

2015–2003

ُيعد �إنهاء �مللف �لنووي �الإير�ين غاية طاملا عّب �لطرفان �لغربي و�الإير�ين عن �لرغبة 

يف بلوغها، بد� ذلك يف حر�ص �لغرب على �ال�صتمر�ر يف تبني �خليار �لدبلوما�صي، وحر�ص 

�إير�ن على جتنب �ملو�جهة �لع�صكرية معه. وتتبع م�صرية هذ� �مللف خالل �الأعو�م �لقليلة 

�ملا�صية �أمر على درجة كبرية من �الأهمية. 

لكن معرفة هذه �مل�صرية تقت�صي بد�ية �الإحاطة بثالثة جو�نب على درجة كبرية من 

�الأهمية؛ �أولها، مفهوم �لطرفني للت�صوية وما يرتبط به من مالب�صات، و�لثاين، متغري�ت 

�لت�صوية يف م�صتوياتها �ملختلفة، و�أخري�ً جتاه �لعملية �لتفاو�صية خالل �الأعو�م �لع�رشة 

�ملا�صية، �أي ما بني عامي 2005 و2015.

1. مفهوم الطرفني للت�شوية:

يتحدث �لطرفان، �الإير�ين و�لغربي، عن �صيء و�حد وهو �لت�صوية، غري �أن لكل و�حد 

منهما ت�صور خا�ص يختلف قطعاً عما لدى �الآخر، �الأمر �لذي يوؤثر يف م�صرية �ملفاو�صات، 

ومدى �إمكانية �لتو�صل �إىل �تفاق ما. ولذلك ال بّد بد�ية من �لتعرف على مفهوم كل منهما 

للت�صوية.

اأ. املفهوم الإيراين:

تخ�صيب  يف  بحقها  �الإقر�ر  عن  ت�صفر  �أن  ينبغي  �ملثالية  �لت�صوية  �أن  �إير�ن  ترى 

مع  �لنووي،  �لوقود  من  �حتياجاتها  لتوفري  �لنووية  �لتكنولوجيا  و�متالك  �ليور�نيوم 

�إعطاء �ل�صمانات �خلا�صة ب�صلمية برناجمها �لنووي. وهي ترف�ص مبد�أ ��صتري�د �لوقود 

�لنووي �لباهظ �لثمن و�لذي يجعل ح�صولها عليه رهناً بتقلبات �ل�صيا�صة �لدولية. 

�أن  على  �لنووية،  �الأ�صلحة  �نت�صار  عدم  معاهدة  يف  �لو�ردة  بااللتز�مات  قبلت  وقد 

�لواليات  �لتفاو�ص مع  لها من حقوق. وقبلت  �لتمتع مبا  لها مقابل ذلك �حلق يف  يكون 

حملته  �أثناء  يف   Barack Obama �أوباما  بار�ك  �لرئي�ص  وعود  �صوء  يف  �صو�ء  �ملتحدة 
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�النتخابية �الأوىل، بفتح �صفحة جديدة مع �إير�ن، �أم يف �إطار مقرتحاته يف واليته �لثانية، 

�أي �لتفاو�ص على �أجندة كل من و��صنطن وطهر�ن. 

عّب عن هذ� �ملوقف �لرئي�ص �الإير�ين ح�صن روحاين عندما �أعلن عن ��صتعد�د �إير�ن 

�إىل �تفاق �صامل ونهائي وفق معادلة  للتفاو�ص مع �لغرب، ورغبتها �جلادة يف �لتو�صل 

�لنووي،  برناجمها  �صلمية  �إثبات  مقابل  �إير�ن  عن  �لعقوبات  كل  رفع  على  تقوم  جديدة 

وهي معادلة حتقق �لربح للجانبني. 

كما �أكد وزير �خلارجية �الإير�ين حممد جو�د ظريف �أن ت�صوية �مللف �لنووي �الإير�ين 

�إير�ن  بحقوق  لالعرت�ف  جادة  غربية  �صيا�صية  �إر�دة  وجود  هما:  �صيئني،  على  تعتمد 

�لنووية �مل�رشوعة، و�لتو�صل �إىل �أفكار جديدة حول �مللف �لنووي �الإير�ين �ل�صلمي. 

ويف هذ� �الإطار جرى حتديد خطوط �إير�نية حمر�ء ال يكن جتاوزها يف �أّي مفاو�صات، 

 :
70

وهي

عدم �لوقف �لتام لتخ�صيب �ليور�نيوم؛ وكان علي �أكب �صاحلي رئي�ص منظمة �لطاقة   .1

�لذرية الإير�ن قد �أكد على ذلك، و�صدد روحاين على �أن �إير�ن لن تقوم بوقف �أن�صطتها 

لتخ�صيب �ليور�نيوم بن�صبة %100. 

عدم �إغالق �أّي من �ملو�قع �لنووية �الإير�نية؛ فقد كرر “ماجد تخت رو�ن�صي” �ملفاو�ص   .2

�لنووي �الإير�ين �لقول باأن �إير�ن لن تغلق �أّي موقع من مو�قعها �لنووية. 

عدم �لبحث يف برنامج �ل�صو�ريخ �لبالي�صتية الأنه يدخل يف �ملجال �لع�صكري و�صمن   .3

�إير�نياً �أحمر غري قابل للتفاو�ص. وظهر هذ� �الأمر يف  ق�صايا �لدفاع �لتي ت�صكل خطاً 

�لنوويني  �ملفاو�صني  وكبري  �الإير�ين  �خلارجية  وزير  نائب  عر�قجي،  عبا�ص  �إعالن 

�الإير�نيني، رف�ص بحث م�صائل �لدفاع باعتبارها خطاً �أحمر.

�لتز�م �لغرب ب�صقف زمني حمدد؛ عّب عن ذلك حممد جو�د ظريف عندما بنّي لكاثرين   .4

�آ�صتون Catherine Ashton �إن بالده م�صتعدة للعودة �إىل �ملفاو�صات يف �إطار �صقف 

�إن  ثم  �لتفاو�ص،  �أجل  من  �لتفاو�ص  تريد  ال  الأنها   .
71

�ل�صنة يتجاوز  ال  حمدد  زمني 

�نظر: �صحيفة �إيالف �الإلكرتونية، لندن، 2014/2/10، يف:  
70

http://www.elaph.com/Web/news/2014/2/875987.html  

�صفاء �إ�صماعيل، �لقوة و�ملبادئ �لثابتة د�فع �إير�ن ال�صتئناف مفاو�صات “�لنووي”، �صحيفة ت�رشين، دم�صق،   
71

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/295455 :2013/8/19، يف
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حتديد �الأطر �لزمنية �ل�صيّقة يعدُّ �لو�صيلة �لوحيدة لتحقيق �لتقدم خالل �ملفاو�صات 

للتو�صل �إىل �لنتائج �ملطلوبة. 

ومل متانع �إير�ن يف بحث �حتمال وجود ُبعد ع�صكري لبناجمها �لنووي مع �لوكالة 

�لدولية للطاقة �لذرية. وهي م�صتعدة لتقدمي �أّي معلومات تتعلق بتطوير �صو�عق يكن 

 .
72

��صتخد�مها يف �صنع قنبلة ذرية

مع  �لتعاون  نطاق  بتو�صيع  �لرئا�صة  �نتخابات  يف  روحاين  فوز  عقب  تعهدت  كما 

�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية. ولطاملا طالبت �لوكالة �إير�ن مبنحها يف �صوء �لبوتوكول 

�الإ�صايف �ملزيد من �صلطات �لتفتي�ص ل�صمان عدم �إخفائها �أّي �أن�صطة ذرية، مبا يف ذلك حّق 

�لقيام بعمليات تفتي�ص مفاجئة خارج نطاق من�صاآتها �لنووية �ملعروفة. 

 ب. املفهوم الغربي:

تدور ��صرت�تيجية �لغرب وخ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة ب�صفة عامة حول منع �إير�ن 

�إقليمي لها يف �ملنطقة �لعربية بدء�ً من  من �لهيمنة على منطقة �خلليج، مع �لقبول بدور 

�لعر�ق ف�صورية و�صوالً �إىل لبنان و�ليمن، وذلك يف �صوء �إدر�ك وزنها �ل�صيا�صي، ولكن 

دون �أن يوؤثر ذلك على �الأمن �الإ�رش�ئيلي.

ويف هذ� �ل�صياق، لي�ص هناك ما ينع من �نفتاح �لغرب على �إير�ن للو�صول �إىل ت�صوية 

�صيا�صية مثالية حتقق �أهد�فه �ال�صرت�تيجية. ولذلك يرى �أن حّل �الأزمة �لنووية �الإير�نية 

يكن �أن يتم �صمن مقاربة متكاملة للق�صايا �لعالقة، بحيث يكون لـ“�إ�رش�ئيل” موقعها 

يف �أّي �صكل من �أ�صكال �لتفاو�ص مع �الإير�نيني، يف �إطار ما يكن و�صفه بال�صلة �ملتكاملة 

للحل.

ويرى �لغرب �أن �لت�صوية �ملثالية للبنامج �لنووي �الإير�ين تتمثل يف عدة �أمور تتفاعل 

مع بع�صها �لبع�ص، لت�صع ب�صورة نهائية حد�ً للملف �لنووي �الإير�ين. وهي ب�صورة 

رئي�صية:

�لوقف �لنهائي و�ل�صامل لالأن�صطة �الإير�نية �خلا�صة بتخ�صيب �ليور�نيوم، وتفكيك   .1

يف  حتتاج  ال  �إير�ن  الأن  فوردو،  ومن�صاأة  �آر�ك  مفاعل  مقدمتها  ويف  �لنووية  من�صاآتها 

�لتقدير �الأمريكي �إىل �إنتاج �ملاء �لثقيل وال �إىل تخ�صيب �ليور�نيوم. و�لواليات �ملتحدة 

�إيالف، 2014/2/10.  
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دول  �أو  رو�صيا  من  �أي  �خلارج،  من  �ملخ�صب  �لنووي  �لوقود  على  ح�صولها  تقبل 

 .
73

�أخرى، لت�صغيل مفاعالتها �لنووية

مفاو�صات  �أّي  يف  للبحث  �ل�صو�ريخ  برنامج  مو�صوع  طرح  �رشورة  على  �لتاأكيد   .2

�صمن �إطار جمموعة �لـ 5+1. وذلك الأن هذ� �لبنامج يقلق �لدول �لغربية، وخ�صو�صاً 

كبري  خمزون  �إير�ن  ولدى  “�إ�رش�ئيل”.  �إىل  مد�ها  ي�صل  �لتي  �لبالي�صتية،  �ل�صو�ريخ 

�لبالي�صتي  �ل�صالحني  بني  �لتكامل  من  نوع  بلوغ  �إمكانية  من  هو  و�لتخوف  منها 

 .
74

و�لنووي

با�صتمر�ر  و�لتلويح  �إير�ن،  على  �ملفرو�صة  �لدولية  �لعقوبات  ��صتمر�ر  على  �لتاأكيد   .3

باحتمال �للجوء �إىل �خليار �لع�صكري. ويف هذ� �ل�صياق �أعلن �لرئي�ص �الأمريكي �أوباما 

�أن بالده على ��صتعد�د للجوء �إىل �خليار �لع�صكري كمالذ �أخري، �إذ� ف�صلت �لعقوبات 

 . 
و�ل�صغوط �لدبلوما�صية يف ردع �إير�ن عن تطوير �صالح نووي 75

�الإير�ين  �لرئي�ص  مع   2013/9/27 يف  مكاملته  خالل  �أوباما  �الأمريكي  �لرئي�ص  تاأكيد   .4

�حلو�ر  و�أن  �ل�صلمية  �لنووية  �لطاقة  �متالك  يف  �إير�ن  بحق  �العرت�ف  على  روحاين 

يجب �أن يبد�أ بني �جلانبني على هذ� �الأ�صا�ص. وجزم �لثاين باأن بالده ال تتجه �إىل �إنتاج 

 .
76

�لقنبلة �لنووية

�أن هذ� �لتوجه �الأخري يقع �صمن �صيا�صة �حتو�ء  ويعتقد بع�ص �خلب�ء �الأمريكيني 

�إير�ن، ويف هذ� �ل�صياق دعا م�صوؤولون �صابقون يف �لبيت �الأبي�ص �إىل “�صفقة” �أمريكية 

�إير�نية تقوم على فل�صفة �حلد �الأدنى �ملمكن، وتنهي “�صيا�صة �حلافة” �لتي تنذر باالنزالق 

:
77

نحو �حلرب، ور�أو� �أن �ل�صفقة تت�صمن �صتة بنود هي

خمتار�ت  �لبينة،  موقع  للم�صتقبل،  متعددة  �صيناريوهات  �الإير�ين...  �لنووي  �لبنامج  �أزمة  مني�صي،  �أحمد   
73

�إير�نية، �لعدد 64، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2005، يف:

http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=9296&lang  

http://alarabalyawm.net/?p=182740 :صحيفة العرب اليوم، عّمان، 2014/5/18، يف�  
74

�نظر: عبد �جلليل زيد مرهون، �لتقدير �الأمريكي لبنامج �إير�ن �لنووي، �جلزيرة.نت، 2012/7/9، يف:  
75

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/7/9/لتقدير-�الأمريكي-لبنامج-�إير�ن-�لنووي�

هتاف دهام، معادلة روحاين للمفاو�صات مع �أمريكا: �إلغاء �لعقوبات مقابل �صلميّة �لبنامج �لنووي، �صحيفة   
76

http://www.elnashra.com :لن�رشة �الإلكرتونية �للبنانية، 2013/10/10، �نظر�

عبد �جلليل مرهون، مرجع �صابق.  
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جتميد مقابل جتميد: �أي جتميد تخ�صيب �ليور�نيوم مقابل جتميد �لعقوبات.  .1
�رش�ء �إير�ن للوقود �لنووي من �ل�صوق �لدولية.  .2

وقف �ملناو�صات بني �ل�صفن �الأمريكية و�الإير�نية يف مياه �خلليج.  .3
�لتعاون يف جمال مكافحة تهريب �ملخدر�ت من �أفغان�صتان.  .4

�لتعاون يف مو�جهة �ملجموعات �لع�صكرية يف �لعر�ق.  .5
م�صاركة �إير�ن و“�إ�رش�ئيل” يف موؤمتر يهدف �إىل جعل منطقة �ل�رشق �الأو�صط خالية   .6

من �أ�صلحة �لدمار �ل�صامل، ويكون يف �إطار معاهدة حظر �النت�صار �لنووي.

ورمبا يكون بع�ص ما �أورده هوؤالء �ل�صا�صة حا�رش�ً بالفعل يف نظرة �الإد�رة �الأمريكية 

�أن غياب �لثقة حال حتى �الآن دون بلورة مقاربة متكاملة للق�صايا �لعالقة  �لر�هنة، بيد 

بني �لطرفني.

2. متغريات الت�شوية:

ال �صّك �أن �ل�صري يف �جتاه �لت�صوية يتاأثر بالعديد من �ملتغري�ت، و�لتي من �لطبيعي �أن 

يكون بع�صها �إيجابي يدفع باجتاه �لتو�صل �إىل �تفاق ما ب�صورة �أو باأخرى، بينما يكون 

�لبع�ص �الآخر �صلبي يكبح عملية �ل�صري على طريق �حلل، ومن �ملفيد �لتعرف على هذين 

�لنوعني من �ملتغري�ت.

اأ. املتغريات الإيج�بية:

وتت�صمن نوعني من �ملتغري�ت �الأول حملي خا�ص باإير�ن، و�لثاين دويل يتعلق بالدول 

�لغربية �لتي �أخذت على عاتقها �لدخول يف مفاو�صات معها حول �مللف �لنووي �الإير�ين.

1. املتغريات الإيرانية:

ت�صكل جمموعة من �ملز�يا تاأخذها �إير�ن بعني �العتبار وتتجه نحو �ملفاو�صات، وهي 

بالتايل ت�صجع على �ل�صري فيها، و�حلر�ص على ��صتمر�رها حتت �أّي ظرف من �لظروف، 

و�أخري�ً  �لدولية،  �لعقوبات  رفع  يف  و�لرغبة  �أمريكية،  ع�صكرية  �رشبة  تفادي  و�أهمها: 

�النفتاح �الإير�ين على �لغرب.

اأ. تف�دي �رشبة ع�شكرية اأمريكية:

حر�صت �إير�ن، يف مو�جهة �لتهديد�ت �الأمريكية على تفادي �رشبة ع�صكرية، وذلك 

بتبني توجهات تظهر �لرغبة يف �لتفاو�ص مع �لغرب حول برناجمها �لنووي ولذلك كانت 

�صيا�صتها �خلارجية وما تز�ل تقوم على:
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�لتاأكيد با�صتمر�ر على �لطبيعة �ل�صلمية �لبحتة لبناجمها �لنووي، وعدم �رتباطه باأّي   •
�لنظام  عقيدة  مع  �لع�صكرية  �لنووية  �الأن�صطة  بتعار�ص  و�لتذكري  ع�صكرية.  جو�نب 

�ل�صيا�صي �الإ�صالمي، وتناق�صها مع معاهدة عدم �نت�صار �الأ�صلحة �لنووية.

حتميل �لدول �لغربية مبا فيها �لواليات �ملتحدة �الأمريكية م�صوؤولية تعث �ملفاو�صات   •
طيلة �الأعو�م �ملا�صية. 

تبني دبلوما�صية “�خلطوة خطوة” �صمن نطاق ��صرت�تيجية حافة �لهاوية، مع �حلر�ص   •
“�إ�رش�ئيل”،  �أو  �ملتحدة  �لواليات  ��صتفز�ز  تتجنب  وبذلك  فيها،  �لوقوع  عدم  على 

�أو �إعطائهما �لذريعة لتوجيه �رشبة ع�صكرية �إليها.

وقد حققت �إير�ن جناحاً باهر�ً يف هذ� �ملجال، حيث جنّب �تفاق جنيف طهر�ن بالفعل 

�رشبة ع�صكرية �أمريكية، وفتح �لباب �أمام جملة من �جلوالت �لتفاو�صية �لتي ما ز�لت 

م�صتمرة حتى �الآن. 

ب. الرغبة يف رفع العقوب�ت الدولية:

يف  وز�دت  �الإير�ين،  �القت�صاد  على  كبرية  �صلبية  �آثار�ً  �لدولية  �لعقوبات  تركت  لقد 

�أ�صعار �ل�صلع �ال�صتهالكية ب�صورة  �ل�صنو�ت �الأخرية من تدهوره. وبد� ذلك يف �رتفاع 

كبرية، ز�دت عن �مل�صتوى �ملعلن ر�صمياً وهو 25%، بينما �رتفع �صعر �خلبز 16 �صعفاً 

منذ رفع �لدعم �حلكومي عنه يف �صنة 2010. و�رتفعت ب�صكل كبري معدالت �لت�صخم يف 

�لبالد. وفقد �لريال �الإير�ين يف �صنة 2011 ن�صف قيمته مقابل �لعمالت �الأخرى.

و�أدى �صعف �لقدرة �الإير�نية على بيع �لنفط وهبوط �حتياطيات �لبالد من �لعمالت 

�الأجنبية و�صيا�صات �لرئي�ص �الإير�ين جناد �خلاطئة، �إىل �إيجاد بيئة فر�صت على �ملو�طنني 

و�لبنوك و�ل�رشكات و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية �ل�صعي حلماية نف�صها، �إما عن طريق حتويل 

.
78

�لعملة �الإير�نية �لتي متلكها �إىل دوالر�ت �أو �ال�صتثمار يف �أ�صول عقارية

من   2005 يف  �لنفط  �أ�صعار  زيادة  بعد  حدثت  �لتي  �لو�رد�ت  يف  �لطفرة  و�صاعفت 

�ل�رشر �لذي حلق باالقت�صاد �الإير�ين، �إذ ��صطر �ملنتجون �الإير�نيون �ملحليون مع هذه 

مو�جهة  يف  �صعفاً  �أكث  �لبالد  جعل  مما  م�صانعهم،  و�إغالق  �لعمال  ت�رشيح  �إىل  �لزيادة 

�لعقوبات �لغربية. فقد حولت �ل�رشكات، �لتي كان من �ملفرت�ص �أن ت�صاعد يف �إنتاج �ل�صلع 

م�صطفى �للبّاد، مرجع �صابق.  
78
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�مل�صمولة بالعقوبات، �أعمالها �إىل قطاع �الإن�صاء�ت و�مل�صاربات و�لعقار�ت و�ملو�د �خلام. 

و�أ�صار �قت�صاديون �إير�نيون �إىل �أن �لكثري من �أ�صا�صيات �القت�صاد �الإير�ين دمرت خالل 

�الأعو�م �ملا�صية، كما �نكم�صت �لقاعدة �ل�صناعية يف �لبالد.

لقد خ�رشت �إير�ن ما يزيد على 100 مليار دوالر �أمريكي نتيجة للعقوبات �ملفرو�صة 

عليها، وتعر�صت لهجوم �إلكرتوين و�غتيال عدد من �لعلماء و�ملهند�صني، هذ� ف�صالً عن 

�لتهديد �لد�ئم ب�صن �حلرب عليها �صو�ء من جانب �لواليات �ملتحدة �أم من جانب “�إ�رش�ئيل”، 

.
79

مما يجعلها يف حالة ��صتنفار ت�صهم يف مزيد من �ل�صغط على �القت�صاد �الإير�ين

دفعها  �إير�ن،  على  هائالً  �صغطاً  لتنتج  طويالً  م�صار�ً  �تخذت  �لدولية  �لعقوبات  لكن 

للبحث عن خمرج م�رّشف، م�صتغلة حالة “�الرتخاء” يف �ل�صيا�صة �الأمريكية، وخ�صو�صاً 

حماولة �لرئي�ص �أوباما �البتعاد عن حالة �لع�صكرة �لتي عا�صها �صلفه جورج بو�ص �البن 

George W. Bush، و�العتماد على �ل�صغوط �القت�صادية.

من �لو��صح �أن تلك �لعقوبات �أثرت فعالً على �لبنية �القت�صادية �الإير�نية وخ�صو�صاً 

يف �صنتي 2013 و2014. مما دفع �إير�ن منذ منت�صف �صنة 2013، �إىل �لبحث عن خمارج 

حتافظ على �لنظام �ل�صيا�صي من جهة، وتخرج �القت�صاد من خطر �النهيار �ل�صامل من 

جهة �أخرى.

ج. النفت�ح الإيراين على الغرب:

لقد ظلت �إير�ن لفرتة طويلة بعد �لثورة ترفع �صعار�ت ترتبط مببادئ �صيا�صية ت�صتند 

ديني،  �أيديولوجي  مب�صار  �لتز�مها  من  �نطالقاً  وذلك  معينة،  و�أطروحات  مفاهيم  �إىل 

وخ�صو�صاً  للغرب  معاد  موقفها  فكان  �لدويل.  �مل�رشح  على  حلركتها  رئي�صي  كمحدد 

�لزعيم  روحاين  جميء  ولكن  �ال�صتكبار.  بدولة  وو�صفها  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات 

�ملعتدل �إىل �حلكم، دفعها يف �جتاه �نفتاح �صيا�صي على �لغرب، وذلك للتخفيف من حدة 

�صغوط �لعقوبات �لدولية على �القت�صاد �الإير�ين �لذي يعي�ص حالة من �لرتدي من جهة، 

و�خلروج من �لعزلة �لدولية و�إنعا�ص �القت�صاد �الإير�ين من جهة �أخرى.

�إير�ن  �تفاق  ذلك  موؤ�رش�ت  ومن  �النفر�ج،  �جتاه  يف  ت�صري  �لغرب  دول  مع  فالعالقات 

قائمني  م�صتوى  على  عالقات  باإقامة  �لدبلوما�صية،  �لعالقات  ��صتئناف  على  وبريطانيا 

لندن،  املجلة،  جملة  عليها،  �ملفرو�صة  �لعقوبات  نتيجة  دوالر  مليار   100 من  �أكث  �إير�ن  خ�رشت  �نظر:   
79

http://www.majalla.com/arb/2014/02/article55249868 :2014/2/6، يف
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يف  �لعمل  و�إعادة  �لبلدين  بني  بالعالقة  للدفع  �أوىل  خطوة  وهي  متنقلني؛  باالأعمال 

�أن  كما  �أعو�م.  ثالثة  من  الأكث  بينهما  �لدبلوما�صي  �لتمثيل  �نقطاع  بعد  �صفارتيهما، 

�إىل عهد جديد،  �أجر�ها روحاين يف نيويورك توؤ�رش  �لتي  �لهاتفية  �للقاء�ت و�الت�صاالت 

وتعدُّ خطوة متقّدمة يف �ل�صيا�صة �خلارجية �الإير�نية. 

و�القت�صاد �الإير�ين يتجه نحو �النتعا�ص نتيجة للرفع �جلزئي للعقوبات �القت�صادية، 

يف  �لدوالر�ت  من  مليار�ت  عدة  بتحرير  �ملالية،  �لعقوبات  رفع  يف  جو�نبه  �أحد  يف  ويبدو 

يقت�رش  ال  �الأمر  �أن  كما  م�صتورد�تها.  تغطية  على  قادرة  �إير�ن  ت�صبح  بحيث  �خلارج، 

�لغربية  �ل�رشكات  ��صتقطاب  �إىل  ذلك  يتعدى  و�إمنا  �لوطنية،  �صناعاتها  دعم  على  فقط 

عربية،  دولة  من  �أكث  مع  �لتجاري  �لتبادل  ينتع�ص  �أن  يتوقع  كما  �إير�ن.  يف  لال�صتثمار 

�الأردن، و�ملغرب،  �لعالقات مع  و�أن تتح�صن  �ملتحدة،  �لعربية  كعّمان وقطر و�الإمار�ت 

وقد د�صن وزير �خلارجية �الإير�ين ظريف هذ� �لتوجه بزيارة �لعديد من �لدول �لعربية. 

هذ�، ف�صالً عن �لت�صور�ت �ملحتملة فيما يتعلق بعالقات ودية مع تركيا.

�ملهمة،  �الإقليمية  �مللفات  يف  �لغرب  مع  للبحث  �إير�ن  �أمام  مفتوحاً  �لباب  و�أ�صبح 

كالو�صع يف �صورية، و�لعر�ق، ولبنان، وفل�صطني و�أفغان�صتان. وهي ترى �أنها ت�صتطيع، 

باعتبارها �لدولة �لوحيدة �مل�صتقرة يف �ملنطقة، �لقيام بدور فاعل يف هذه �مللفات. 

2. املتغريات الدولية الغربية:

�أدركت �لواليات �ملتحدة حقيقة �أنها �صتجني من ور�ء �خليار �لدبلوما�صي مز�يا عديدة، 

لعل يف مقدمتها عدم جدوى �لعمل �لع�صكري �صّد �إير�ن، و�أهمية �النفتاح �الأمريكي على 

�إير�ن كقوة �إقليمية مهمة يف منطقة �خلليج �لعربي، و�أخري�ً تاأمني �مل�صالح �لغربية هناك.

اأ. عدم جدوى ال�رشبة الع�شكرية:

حقيقياً،  خيار�ً  تكون  لن  الإير�ن  ع�صكرية  �رشبة  �أن  �لثانية  واليته  يف  �أوباما  �أدرك 

ال �صيّما و�أنه لي�ص هناك دليل قاطع ال يرقى �إليه �ل�صك يثبت عزمها على �متالك �أ�صلحة 

نووية، كما �إن من�صاآتها �لنووية منت�رشة على نطاق جغر�يف و��صع. وهذ� يعني �أن تاأثري 

�أكث  �ملن�صاآت، ولن يكون  �إحلاق �رشر جزئي بتلك  �أّي �رشبة ع�صكرية �صيقت�رش على 

من جمرد تاأخري لعملية ح�صول �الإير�نيني على �لقدرة �لنووية، ورمبا تنتج عنها عو�قب 

.
80

كارثية على �مل�صالح �الأمريكية  

 Sverre Lodgaard, ”Bombing Iran: Is it Avoidable?,“ in Iran’s Nuclear Program, Realities and  80

Repercussions, pp. 119–120.



47

الربنامج النووي الإيراين

حمدودة،  جوية  �رشبة  على  �أ�صا�صية  ب�صورة  يعتمد  �الأمريكي  �لع�صكري  فالعمل 

مع �رشبات �صاروخية م�صاندة من �لبحر وفقاً لتطور�ت �ملوقف �لدويل، ولكنه ال بّد �أن 

 :
81

يتاأثر �صلباً بعدد من �الأبعاد �أهمها

�ملنغلق، و�عتماده  �الإير�ين  �ل�صيا�صي  �لنظام  �لكافية لطبيعة  �ال�صتخبار�ت  عدم توفر   •
على درجات عالية من �ل�رشية.

�لر�صد،  �الأر�ص، مما ي�صعب عمليات  �الإير�نية حتت  �لنووية  �ملو�قع  وجود عدد من   •
و�لتحليل ملكوناتها ووظائفها ودرجة حت�صينها.

مرونة �لنظام �ل�صيا�صي يف حتريك و�إعادة �لن�رش �ل�رشيع للمعد�ت و�الأجهزة �حل�صا�صة   •
فيما بني �ملو�قع، وخارجها ب�صبب ت�صميمها �ملجز�أ.

غياب ح�صد قو�ت �أر�صية كافية على �حلدود �الإير�نية يفقد �ل�رشبة فاعليتها.  •
�حتمال وجود برنامج �رشي مو�زي للبنامج �ملعلن �مل�صتهدف.  •

تو�جد �أهد�ف �لق�صف يف مناطق ماأهولة بال�صكان و�الأن�صطة �القت�صادية �ملختلفة.  •

و�صتكون �لنتيجة عرقلة تقدم �لبنامج �لنووي �الإير�ين ملدة ال تزيد عن ثالثة �أعو�م 

 :
82

يقابلها قائمة تكاليف وت�صمل ب�صورة رئي�صية

�ال�صتعد�د ملو�جهة ردود �نتقامية �إير�نية و��صعة قد تبدو يف �أخذ رهائن غربية، �أو عمليات   •
ع�صكرية مبا�رشة �أو غري مبا�رشة.

�الإير�ين خلفه،  �لعام  �لر�أي  �أكث ت�صدد�ً يف مو�قفه ب�صبب توّحد  �إير�ين  مو�جهة نظام   •
و�إك�صابه مزيد�ً من �ل�رشعية.

توقف �لعمل �لدبلوما�صي من قبل �إير�ن و�ل�صني ورو�صيا.  •
�إعطاء �لتبير �لقانوين الإير�ن لالن�صحاب من معاهدة عدم �نت�صار �الأ�صلحة �لنووية.  •

ب. النفت�ح الأمريكي على اإيران: 

عن  حملته  �أثناء  يف  �أعلن  فقد  باإير�ن،  مبكر�ً  �هتماماً  �أوباما  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أظهر 

�لدبلوما�صي بدالً من  �النفتاح و�لعمل  �إز�ءها، وتقوم على  �عتماد مقاربة جديدة  عزمه 

�لدبلوما�صي  فريقه  حّث  �ل�صلطة  ��صتالمه  وبعد  �صلفه.  بها  قام  �لتي  و�لعقوبات  �لعزل 

بر�صم �خلطوط �لعري�صة لهذه �ل�صيا�صة �جلديدة. 

عبد �لوهاب لو�صيف، مرجع �صابق، �ص 131 وما بعدها.  
81

�ملرجع نف�صه، �ص 134–135.  
82
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يف  �ل�صابقة  �الأمريكية  �ل�صفرية   ،Susan Rice ر�ي�ص  �صوز�ن  ذلك  عن  عّبت  وقد 

ن�صطة”  “دبلوما�صية  �صتعتمد  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �أعلنت  عندما  �ملتحدة،  �الأمم  منظمة 

�لتعاون و�ل�رش�كة  �ال�صتمر�ر يف  �ملبا�رش مع  �لدبلوما�صي  �لعمل  �إير�ن، مبا يف ذلك  �إز�ء 

مع جمموعة 5+1. و�صددت على “�أن على �حلو�ر و�لدبلوما�صية �أن ي�صري� جنباً �إىل جنب 

مع ر�صالة حازمة جد�ً من جانب �لواليات �ملتحدة و�ملجتمع �لدويل، مفادها �أنه ينبغي �أن 

تلتزم �إير�ن بو�جباتها �لتي حددها جمل�ص �الأمن �لدويل، و�أن رف�صها �صيوؤدي �إىل زيادة 

 .
�ل�صغوط عليها”83

و�أعلن جون كريي John Kerry، وزير �خلارجية �الأمريكي، يف لقاء مع كاثرين �آ�صتون 

�إير�ن تزد�د  �لتي ُفتحت مع  �لدبلوما�صية  “�لنافذة  �أن   ،2013 �أثناء زيارته لندن �صنة  يف 

�نفتاحاً”. وكرر �لو�صف نف�صه يف �جتماع مع جلنة �ل�صوؤون �لعامة �الأمريكية �الإ�رش�ئيلية 

م�صيفاً:   ،The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) )�أيباك( 

 .
“لكني �أود منكم �أن تعرفو� �أن �أعيننا مفتوحة �أي�صاً”84

دون  �حليلولة  يف  �الأمريكية  �الإد�رة  رغبة  �إىل  تعود  �الأمريكي  �النفتاح  �أ�صباب  �إن 

من  تبقى  ما  على  و�حلفاظ  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  ع�صكرية  حروب  متاهات  يف  �لدخول 

مكانتها �لتي �هتزت بعد �حتالل �لعر�ق. 

�أمن �خلليج  �إعادة هيكلة  �أن هذ� �النفتاح يثل حتوالً ��صرت�تيجياً يقت�صي  وال �صّك 

ينطوي  �أن  بّد  ال  وطهر�ن  و��صنطن  بني  �لعالقات  فتطبيع  �جلديد.  �لو�صع  �صوء  يف 

على �عرت�ف �أمريكي بدور �إقليمي الإير�ن يف �ملنطقة، لطاملا ظلت �لواليات �ملتحدة تنكره 

وال تقر به. 

:
85

ج. امل�ش�لح الغربية يف اإيران

من �ملعروف �أن للغرب م�صالح كبرية يف �إير�ن ال �صيّما و�أنها متثل �إحدى �الأ�صو�ق 

يف  �لدولية  �ل�رشكات  كبيات  فيها  تعمل  وكانت  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  �ل�صخمة 

�نظر: “خيار�ت �النفتاح �الأمريكي على �إير�ن و�صط ت�صكيك �إير�ين ورف�ص �إ�رش�ئيلي وخماوف عربية،” جملة   
83

الدف�ع الوطني، �ملوقع �لر�صمي للجي�ص �للبناين، 2009/1/1، يف:

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?21595#.U0Bxj81htVV  

رباب �لزبيدي، �إير�ن: مل�صات �أخرية على خريطة حل نووي، �صحيفة ال�شفري، بريوت، 2013/10/14، يف:   
84

http://www.assafir.com/Article/323827  

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=482877 :نظر: الراي، 2014/2/6، يف�  
85
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دخول  ومع  عليها.  �لعقوبات  فر�ص  �أعقاب  يف  منها  �ن�صحبت  لكنها  �لع�رشين،  �لقرن 

2014، عادت رغبة هذه �ل�رشكات  �التفاق �ملرحلي حيز �لتنفيذ يف كانون �لثاين/ يناير 

يف �ال�صتثمار فيها من جديد. ومن �الأمثلة على ذلك زيارة �لوفد �لفرن�صي لطهر�ن.

�أكب  ذر�ع   ،MEDEF International �إنرتنا�صيونال  ميديف  منظمة  قادته  فالوفد 

والفارج   ،Total توتال  مثل  عمالقة  �رشكات  و�صّم  �لفرن�صيني،  �لعمل  الأرباب  جتمع 

�صغرية.  و�أخرى  �حلجم  متو�صطة  �أخرى  و�رشكات   ،Peugeot وبيجو   ،Lafarge
��صتئناف  موعد  ملعرفة  و�آخر  عقود،  على  �حل�صول  �أو  ملفاته  لتحديث  جاء  وبع�صها 

�لعمل يف �إير�ن، وثالث للبحث عن فر�ص لال�صتثمار.

توفرت  �إذ�  �إير�ن  يف  �ال�صتثمار  يف  �رشكة   120 نحو  رغبة  �إىل  ت�صري  �لزيارة  هذه  �إن 

�لظروف �ملو�تية. وقد خ�ّصت �ل�صلطات �الإير�نية �لوفد �لفرن�صي �لز�ئر با�صتقبال خا�ص، 

�لنظر يف  �أن �الإير�نيني مهتمون جد�ً بهذ� �ملو�صوع، وهم يقومون باإعادة  وبد� و��صحاً 

�لعقود من �أجل ت�صجيع �ل�رشكات �الأجنبية على �ال�صتثمار يف �ملرحلتني �الأوىل و�لثانية، 

�لثمن فيما  �لتكرير و�لتوزيع، و�ال�صتفادة من ترجيعات  �أي �ال�صتك�صاف و�الإنتاج، ثم 

يتعلق مب�صاريع �لتكرير.

و�ل�صيار�ت،  �لنفط،  قطاعات  يف  خا�ص  ب�صكل  تعمل  �لوفد  هذ�  يف  �ملمثلة  و�ل�رشكات 

و�ل�صناعات �لزر�عية، و�لبرتوكيماويات، و�لطري�ن، و�ل�صناعات �لطبية، وهي قطاعات 

عمالقة  �رشكات  وهناك  �القت�صادية.  �لدورة  �إطالق  الإعادة  رئي�صية  �الإير�نيون  يعدُّها 

�أخرى مل ت�صارك يف هذ� �لوفد، مف�صلة �لعمل ب�رشية. 

وال �صّك �أن �ل�رشكات �لغربية �صتجني �أرباحاً طائلة من �لعمل يف �إير�ن، يكفي �أن ن�صري 

�إىل �أن قطاعي �لنفط و�لغاز ي�صتهلكان ما ال يقل عن 230 مليار دوالر، منها 150 مليار�ً 

يف �ملرحلة �الأوىل، �أي مرحلة �ال�صتك�صاف و�الإنتاج. و�أكث من ن�صف هذه �ال�صتثمار�ت 

يجب �لقيام بها لتطوير وزيادة �الإنتاج يف حقول �لنفط و�لغاز. لكن �تفاق جنيف �قت�رش 

بد�ية على قطاعات حمددة هي ح�رش�ً �ل�صيار�ت، و�لطري�ن، و�لذهب، و�ملعادن �لثمينة، 

�إ�صافة �إىل �ل�صادر�ت �لبرتوكيماوية.

ب. املتغريات ال�شلبية:

وهي جمموعة من �ملتغري�ت تدور ب�صورة رئي�صية حول �الأمناط �ل�صلوكية الأطر�ف 

�لعملية �لتفاو�صية، وهي عديدة وذ�ت طابع �صلبي و�أبرزها: غياب �ل�صمانات �ملرتبطة 
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بالتز�مات �إير�ن بتعهد�تها، وغياب �لثقة بني �لطرفني �الإير�ين و�لغربي، و�أخري�ً ت�صارب 

م�صاحلهما. وال بّد من متابعة هذه �ملتغري�ت ولو ب�صورة �رشيعة: 

1. غي�ب الثقة:

ال يثق �لغرب يف مز�عم �إير�ن حول برناجمها �لنووي، وذلك بالنظر �إىل �صعوبة فهم 

�الإير�نيني، �أو حتديد �أغر��صهم �حلقيقية من ور�ء هذ� �لبنامج. ت�صاعد على ذلك طبيعة 

من  �لعديد  �إىل  �إ�صافة  و�خلد�ع،  و�لغمو�ص  بال�رشية  يو�صف  �لذي  �ل�صيا�صي  �لنظام 

�ملوؤ�رش�ت �لتي تثري �ملخاوف كعمليات �لتخ�صيب، و�لزيادة �مل�صتمرة ملن�صاآتها �لنووية، 

:
86

وجتاهل �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية وغري ذلك

�الن�صطارية  �ملو�د  وت�صتعمل  �لذ�تية،  بجهودها  �لتخ�صيب  بعمليات  تقوم  فاإير�ن   •
�ل�صكوك  يثري  �الأمر  هذ�  ومثل  بالوقود.  �لنووية  مفاعالتها  لتزويد  ذلك  عن  �لناجمة 

ويوحي بارتباط �أن�صطة �لتخ�صيب باأهد�ف ع�صكرية.

�لثقيل. و�الأهم من ذلك  �آر�ك للماء  �أّي من�صاأة نووية مبا يف ذلك مفاعل  وهي مل تغلق   •
هو �أنها ما تز�ل تعمل على �إقامة �ملزيد منها، و�أكد ذلك علي �أكب �صاحلي عندما �رشح 

مقدمتها  يف  دولة  من  �أكث  مب�صاعدة  �أخرى،  نووية  حمطات  �إن�صاء  ب�صدد  �إير�ن  باأن 

 .
87

رو�صيا

يف  بو�صوح  ويبدو  �لذرية،  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  مع  �لتعاون  عدم  عن  ف�صالً  هذ�   •
�لطبيعة �ل�رشية للبنامج �لنووي �الإير�ين، فاإير�ن مل تقدم كافة �ملعلومات �لتي طلبتها 

منها �لوكالة، وعث مفت�صوها على ج�صيمات ملوثة بيور�نيوم خم�صب لدرجة 27 يف 

�ملوقع  حميط  من  �أخذها  متَّ  بيئية  عينات  حتليل  عمليات  خالل  �لنووي  فوردو  موقع 

 .
�ملذكور �صنة 882012

كيفية  �أو  �لتقنية  هذه  من  �الإير�نية  �الأغر��ص  حتديد  من  �لغربية  �لدول  تتمكن  ومل 

لبنان،  يف  �هلل  كحزب  بـ“�الإرهابية”  تو�صف  جلماعات  �لدعم  تقدم  و�إير�ن  ��صتخد�مها، 

ومنظمة حما�ص يف قطاع غزة، و�حلوثيني يف �ليمن. وهذ� �أمر ال ي�صجع على تعزيز �لثقة بها.

�صاهر�م ت�صوبني، مرجع �ش�بق، �ص 83.  
86

�صحيفة �ليوم �ل�صابع �الإلكرتونية، 2011/1/16.  
87

�صاهر�م ت�صوبني، مرجع �ش�بق، �ص 84.  
88
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�إز�ء  بالقلق  وت�صعر  �لغرب،  يف  تثق  ال  فهي  الإير�ن،  بالن�صبة  �الأمر  يختلف  وال 

�أن تن�صى  �صلوك �لدول �لغربية ويف مقدمتها �لواليات �ملتحدة �الأمريكية. فهي ال يكن 

وتثبيت  م�صدق  حممد  �الإير�ين  �لوزر�ء  رئي�ص  �إ�صقاط  يف  �الأمريكية  �ملخابر�ت  دور 

�لعر�قية  �أثناء �حلرب  1953، وال دعم �صد�م ح�صني يف  �ل�صاه حممد ر�صا بهلوي �صنة 

.  وت�صعر بالقلق من رغبة هذه �لدول يف �لق�صاء على �لثورة �الإ�صالمية، وثمة 
89

�الإير�نية

تطور�ت عززت هذه �ملخاوف �الإير�نية.

�صمن  �إير�ن  و�صعت  بو�ص  �ل�صابق  �لرئي�ص  �إد�رة  �صيّما  وال  �الأمريكية  فاالإد�ر�ت 

و�لعر�ق  �أفغان�صتان  �حتالل  خالل  من  وعملت  عليها.  بالق�صاء  وتوعدت  �ل�رش  حمور 

على ت�صييق �خلناق عليها من �ل�رشق و�لغرب، بهدف تغيري �لنظام فيها. كما �أن حديث 

“�إ�رش�ئيل” �مل�صتمر عن مهاجمة �إير�ن، وحّث �لدول �لغربية �صدها جعلها يف و�صع معاد 

متاماً للواليات �ملتحدة �الأمريكية.

�ملفاو�صات  ب�صري  يتعلق  فيما  �لغربية  �لت�رشفات  �إىل  نظرته  عن  ظريف  عّب  وقد 

�جلارية، عندما �أعلن قبل عدة �أ�صهر عن �أ�صفه لـ“ت�رشفات غربية �صاهمت يف تعزيز عدم 

�لثقة”، يف �إ�صارة �إىل تلويح م�صوؤولني �أمريكيني بـ“و�صع �خليار �لع�صكري على �لطاولة 

.
�إذ� ف�صلت �ملفاو�صات”90

�مللف  ت�صوية  �أر�د�  �إن  و�لغرب  �إير�ن  بني  �ملتبادلة  �لثقة  تدعيم  �أهمية  تبدو  ولهذ� 

كل  هوية  و�حرت�م  لالآخر  �أحدهما  تقبل  �إىل  �لطرفني  جلوء  خالل  من  �الإير�ين،  �لنووي 

منهما، وجتنب �خلطابات �ال�صتفز�زية. كما يتعني على جميع �لدول �ملعنية �الأخرى عدم 

�الجنر�ر ور�ء �لدعايات �الإعالمية للطرفني، وجتنب �ملبالغة يف �لثناء �أو �لهجوم عليهما.

2. غي�ب ال�شم�ن�ت:

تعدُّ �ل�صمانات �لتي يقدمها كل طرف حول �لتز�مه يف �أّي �تفاق من �أكث �الأمور �أهمية، 

ال �صيّما و�أنها ت�صعر �لطرف �الآخر باأن �إجناز ما قد حتقق قد مّت باأف�صل �لو�صائل. ويبدو 

عدنان هياجنة، “�أزمة �مللف �لنووي �الإير�ين و�صيناريوهات �ملوقف �الأمريكي �ملحتمل: در��صة ��صرت�تيجية،”   
89

جملة درا�ش�ت �رشق اأو�شطية، عّمان، مركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط، �لعدد�ن 40–41، �ل�صنة 12، �صيف 

وخريف 2007، �ص 12.

�نظر: �صحيفة احلي�ة، لندن، 2014/2/18، يف:  
90

 http://alhayat.com/Articles/680157/مللف-�لنووي-�الإير�ين--توقع-جولة-مفاو�صات-�صعبة�
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من  لالنهيار  عر�صة  �أكث  الأنها  �ملوؤقتة  �التفاقات  يف  و�صوحاً  يكون  ما  �أكث  �الأمر  هذ� 

�آخر و�إمنا ت�صمل �لطرفني  �التفاقات �لد�ئمة. وهذه �مل�صاألة ال تقت�رش على طرف دون 

�أو �الأطر�ف كافة.

�لتنفيذ  �الإير�ين يف  �لنظام  ل�صجل  بّد من �صمان تنفيذه، ونظر�ً  �تفاق ال  �أي  ولنجاح 

�ملتحدة  �لواليات  فاإن  �ملا�صي،  يف  �ملبمة  لالتفاقيات  �ل�رشيع  و�لتعليق  �ملتنا�صق  غري 

�أدلة و��صحة على �لوفاء بالتز�ماتها قبل �ل�صماح لها بح�صد �لعديد  و�أوروبا �صتطلبان 

من �ملكا�صب.

فيالحظ مثالً �أن �إير�ن، فيما يتعلق ببناجمها �لنووي، مل ترتِق من وجهة نظر �لغرب 

�لنووية.  �الأ�صلحة  �نت�صار  عدم  معاهدة  مقدمتها  ويف  �لدولية،  �التفاقيات  يف  بالتز�ماتها 

ولو �أنها فعلت ذلك ملا متكنت �لواليات �ملتحدة من ح�صد �ملجتمع �لدويل �صدها.

و�لغرب ي�رش منذ بد�ية �ملفاو�صات وحتى يومنا هذ� على �حل�صول على �صمانات 

من �صاأنها �إطالة �أمد �أّي حماولة ل�صنع قنبلة نووية، �إىل حّد يتيح ر�صدها ووقفها حتى 

ولو بعمل ع�صكري �إذ� �قت�صى �الأمر. 

3. ت�ش�رب م�ش�لح الطرفني:

�لطرفني  يدفع  عقود،  ثالثة  من  �أكث  منذ  و�لغرب،  �إير�ن  بني  �ملحتدم  �ل�رش�ع  �إن 

وخ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة �الأمريكية نحو �ملو�جهة لتعزيز �صورة كل منهما يف �مل�رشح 

�لدويل. ويف �إطار هذ� �ل�رش�ع تقدم �لدولتان نف�صيهما يف �ملنطقة و�لعامل كر�ئدتني لق�صية 

معينة. 

و�لديوقر�طيات،  �حلريات،  زيادة  مثل  الأفكار  تروج  �الأمريكية  �ملتحدة  فالواليات 

وحقوق �الإن�صان، ومقاومة “�الإرهاب”؛ وم�صاحلها �حليوية تبدو، يف جانب ما، يف منع 

�إير�ن،  على  عقوباتها  معظم  �ل�صياق  هذ�  يف  تبر  وهي  “�الإرهاب”.  دعم  من  دولة  �أّي 

ولي�ص فقط ب�صبب برناجمها �لنووي.

و�إير�ن تدعي �حلر�ص على حماية م�صالح �صعوب هذه �ملنطقة من �رشور �الإمبيالية 

و�ل�صهيونية، الأن ذلك يدخل �صمن م�صاحلها �حليوية. وترتكز يف تقديرها لهذ� �الأمر 

على ما �أجنزته يف برناجمها �لنووي، وهي لذلك ال ترتدد يف تطوير هذ� �لبنامج �إىل �أبعد 

 .
91

مدى ممكن

�نظر: �صحيفة القب�س، �لكويت، 2013/10/19.  
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و�لواليات �ملتحدة تنتهج منذ فرتة طويلة �صيا�صة منع �صعود قوى �إقليمية يف �ملنطقة، 

بينما تطمح �إير�ن يف �أن تكون �إحدى هذه �لقوى. ومن �ملعروف �أنه ي�صعب ت�صوية هذ� 

�لنوع من �خلالفات بني �لطرفني ال �صيّما و�أنه يرتبط مب�صلحتني متناق�صتني، مما يتطلب 

�صب�ً ووقتاً طويلني.

ثم �إن �إد�رة �لرئي�ص �أوباما قد ال ترغب �إال يف نزع �لفتيل �لنووي عب �ملفاو�صات دون 

�أن تعّب عن نية حقيقية يف حتقيق �مل�صاحلة مع طهر�ن، بينما تعكف حكومة روحاين 

ثم  ومن  عموماً،  و�لغرب  �ملتحدة  �لواليات  مع  �لعالقات  يف  �لتوتر  حدة  تخفيف  على 

�لتخل�ص من وطاأة �لعقوبات �لدولية. 

3. �شري املف�و�ش�ت:

من  تاأثري�ً  و�الأكث  �الأرجح  كان  �الإيجابية  �الأوىل  �ملتغري�ت  وزن  �أن  �لو��صح  من 

وحتييدها،  �لثانية  �ملجموعة  يف  �لتحكم  ��صتطاعا  �لطرفني  �أن  ويبدو  �ل�صلبية.  �ملتغري�ت 

�أي  �إال فيما يتعلق بجعلها،  �آثار �صلبية على �صري �ملفاو�صات،  وبالتايل جتنب ما لها من 

�ملفاو�صات، �أكث تعقيد�ً. 

ولذلك يالحظ �أنه على �لرغم من �ملنحى �لت�صعيدي غري �مل�صبوق �لذي �تخذته �الأزمة 

�لتفاو�ص،  �جتاه  يف  بعزم  �صار�  �لطرفني  فاإن  �الأخرية،  �ل�صنو�ت  يف  �الإير�نية  �لنووية 

:
92

و�أ�صارت �إىل ذلك عو�مل عديدة منها

قيام �إير�ن بتعليق طوعي الأن�صطة تخ�صيب �ليور�نيوم، وحتديد�ً يف من�صاأة �أ�صفهان،  �أ. 

�لتي ال تثري قلقاً كالذي تثريه �ملن�صاآت �الأخرى مثل ناتانز �أو بو�صهر. وتاأكيدها على 

�لرغبة يف �لتفاو�ص مع �لغرب، وتقدمي جملة من �ملقرتحات للجانب �الأوروبي ل�صمان 

�صلمية برناجمها �لنووي.

ب. ثم حر�ص �الأوروبيني على عدم �لت�صعيد مع �إير�ن وعدم فر�ص عقوبات �قت�صادية 

جديدة عليها، وبالتايل �ملحافظة على حجم جتارتهم معها، �أي مبا يتجاوز �لـ 30 مليار 

�أن�صطتها  تعليق  �إير�ن  من  بالطلب  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  و�كتفاء  دوالر. 

على  معينة  عقوبات  فر�ص  وعدم  �ليور�نيوم.  تخ�صيب  من  منعها  دون  �لنووية، 

طهر�ن يف حالة عدم وقف �أن�صطتها �لنووية. 

�أحمد مني�صي، مرجع �صابق.  
92
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�إد�رتها الأزمة برناجمها �لنووي على �ملحافظة على قدر�ت �حلافة  �إير�ن يف  ج. و�عتماد 

�لنووية، دون جتاوزها �إىل مرحلة تطوير �صالح نووي �إىل �أن تتهياأ �لظروف �ملالئمة 

وتر�جع  حم�صوب  ت�صدد  عب  �لتفاو�ص  يف  �لهاوية  حافة  �صيا�صة  وممار�صة  لذلك. 

��صرت�تيجية  توظيف  مع  �لنووية،  قدر�تها  لتدعيم  �ملطلوب  �لوقت  لك�صب  حمدود 

 .
93

ع�صكرية قائمة على ردع ع�صكري غري متماثل

مو�قف  بني  �لفجوة  لتج�صري  �لفر�صة  �الإير�نية  �لتوجهات  متنح  �أن  متوقعاً  وكان 

و�تخاذ  معني،  م�صتوى  عند  �لتخ�صيب  تعليق  �لغرب  �قرت�ح  �أي  جنيف:  يف  �لطرفني 

�إجر�ء�ت كفيلة باإغالق مفاعل فوردو، ونقل خمزون �ليور�نيوم �ملخ�صب بن�صبة %20 

�إىل خارج �لبالد، وذلك مقابل تعليق بع�ص �لعقوبات �ملفرو�صة على �لذهب و�ل�صناعات 

�لبرتوكيماوية. 

ذلك  و�أكد  �ل�صلمية.  �لنووية  �لقدرة  �متالك  يف  حقها  تعدُّه  مبا  تتم�صك  �إير�ن  وظلت 

بالده  ��صتعد�د  وبنّي  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أمام  خطابه  يف  روحاين  �لرئي�ص 

للتعاون ب�صفافية مع �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية حول �لتفتي�ص على من�صاآتها �لنووية، 

مقابل رفع �لعقوبات �لدولية �ملفرو�صة عليها، لكن �ملالحظ �أن �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

مل تطور �صيا�صة خارجية حمددة جتاه �إير�ن، ولذلك كانت �صيا�صتها مزيجاً من مو�قف 

�ل�صغوطات  ممار�صة  �صياق  يف  �قت�صادية،  عقوبات  بفر�ص  حيناً  هددت  لقد  خمتلفة. 

�القت�صادية، وهددت حيناً �آخر بتوجيه �رشبة ع�صكرية كنوع من �ل�صغوط �لع�صكرية، 

، وكانت �ملفاو�صات بد�ية مع دول �لرتويكا 
94

لكنها جلاأت عملياً �إىل �خليار �لدبلوما�صي

طريق  �إىل  وو�صولها  �ملفاو�صات  تعث  مع  ولكن   .1+3 بـ  عرف  ما  �إطار  يف  �الأوروبية، 

م�صدود متت �إحالة �مللف �لنووي �الإير�ين �إىل جمل�ص �الأمن �لدويل. وبعد فرتة من �لزمن 

�قرتحت �إير�ن �لعودة �إىل �الت�صاالت �لدبلوما�صية فكانت مفاو�صاتها مع جمموعة 1+5.

اأ. مف�و�ش�ت اإيران مع دول الرتويك� الأوروبية 951+3:

�لنووي  برناجمها  حول  �إير�ن  مع  �لغربية  للمفاو�صات  �الأوىل  �لبد�يات  �رتبطت 

لذلك  2003. ووفقاً  بجهود بع�ص �لدول �الأوروبية كفرن�صا و�أملانيا وبريطانيا، يف �صنة 

ملزيد من �لتفا�صيل، �نظر: عبد �لوهاب لو�صيف، مرجع �صابق، �ص 130 وما بعدها.  
93

عدنان هياجنة، مرجع �ش�بق، �ص 17.  
94

�لنووية  �لطاقة  ��صتخد�م  على  �لرقابة  يف  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  “دور  �لعكلة،  �لدين  و�صام   
95

لالأغر��ص �ل�صلمية،” �ص 440 وما بعدها.
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مطالب  على  و�ملو�فقة  �الإ�صايف.  �لبوتوكول  على  �مل�صادقة  �إير�ن  على  تعنّي  �الإطار 

�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية مبا يف ذلك �لتعاون مع مفت�صيها، و�ل�صماح لهم بزيارة �أّي 

موقع ذي �صلة بعملية مر�قبة �لن�صاطات �لنووية �الإير�نية، ومقابلة �أّي �صخ�ص يف �الإطار 

 .
96

نف�صه. وجاء ردها �صلبياً، �إذ طلبت �ملزيد من �ل�صمانات يف هذ� �ملجال

وبعد �صل�صلة من �جلوالت يف تلك �ل�صنة، مّت �لتو�صل �إىل �تفاق �صعد �أباد، �لذي ق�صى 

للوكالة  �الإ�صايف  �لبوتوكول  على  و�لتوقيع  �ليور�نيوم،  لتخ�صيب  �لطوعي  بالتعليق 

�ل�صلمي  �ال�صتخد�م  �إير�ن يف  �لرتويكا بحق  �لذرية، مقابل �عرت�ف دول  للطاقة  �لدولية 

 .
97

للطاقة �لنووية، وتزويدها بامل�صاعد�ت �لتكنولوجية �لتي حتتاجها

لكن �إير�ن نق�صت �تفاقها مع دول �لرتويكا يف حزير�ن/ يونيو 2004 عندما عاودت 

بناء من�صاآت تخ�صيب �ليور�نيوم، ومع ذلك ظّل �ملوقف �الأوروبي يقوم على �رشورة 

�إعطاء �ملزيد من �لوقت للحل �لدبلوما�صي، وعدم �لت�رشع يف نقل �مللف �لنووي �الإير�ين 

�ملو�قف حول عمليات  �صاقة ومعقدة ومتباعدة يف  �ملفاو�صات  �الأمن. وظلت  �إىل جمل�ص 

�لتخ�صيب �لتي كانت �صبباً يف �لتوتر �لذي تخلل �ملفاو�صات بني �لطرفني و�حليلولة دون 

�لتو�صل �إىل نتائج حا�صمة.

ومع ذلك ��صتمرت �ملفاو�صات �ملار�ثونية، حتى مّت بعد عدة �أ�صهر �لتو�صل �إىل �تفاق 

باري�ص، ومعه ز�دت �لتعهد�ت �الإير�نية لت�صمل جتميد كافة �لن�صاطات �لنووية �خلا�صة 

�الأ�صلحة  �نت�صار  عدم  مبعاهدة  �اللتز�م  على  و�لتاأكيد  �لنووي،  �لوقود  �إنتاج  بدورة 

�لنووية، مقابل تعهد �أوروبي بتطبيع �لعالقات معها يف �ملجاالت �القت�صادية - �لتجارية، 

و�ل�صيا�صية، و�الأمنية، وذلك متهيد�ً لبدء مفاو�صات جادة لتوقيع �تفاق تعاون جتاري 

 .
98

مع �الحتاد �الأوروبي

فاإن  وم�رشوط،  وجزئي  موؤقت  �لتخ�صيب  وقف  �أن  يرون  �الإير�نيون  كان  وبينما 

و�نهارت  ود�ئماً.  وكامالً  �صامالً  �لوقف  يكون  �أن  على  ي�صددون  ظلو�  �الأوروبيني 

�ملفاو�صات عندما طالبت �إير�ن باقت�صار �لتعليق على غاز �ليور�نيوم وملدة �صتة �أ�صهر 

Sverre Lodgaard, op. cit., pp. 124–127. :قارن  
96

)�لقاهرة:  العقوب�ت  فر�س  حتى  الن�ش�أة  من  الإيراين  النووي  الن�ش�ط  �ملنعم،  عبد  �لدين  نور  حممد  �نظر:   
97

مكتبة �الأجنلو �مل�رشية، 2009(، �ص 36؛ و�نظر: ريا�ص �لر�وي، مرجع �ش�بق، �ص 235.

قارن: �ملرجع نف�صه؛ وزينب حممد، مرجع �ش�بق، �ص 147 وما بعدها.  
98
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�الأوروبية  �لدول  �ملركزي. ومل ترف�ص  �لطرد  �أجهزة  فقط، و��صتثناء ثالثني جهاز�ً من 

فقط ذلك، و�إمنا طالبت �أي�صاً بتفكيك من�صاآت تخ�صيب �ليور�نيوم بالكامل. 

2005 حا�صمة،  �أيار/ مايو  وكانت جولة �ملفاو�صات �الإير�نية - �الأوروبية يف �أو�خر 

الأن دول �لرتويكا قدمت مقرتحات تف�صيلية لطهر�ن، وقد د�رت حول تقدمي �صمانات 

�لنووية،  �إجر�ء �الأبحاث  �لنووي، مع �العرت�ف بحقها يف  مو�صوعية ل�صلمية برناجمها 

وتاأمني ح�صولها على �لتكنولوجيا يف هذ� �ملجال، و�أن تعمل مفاعالتها بالوقود �خلفيف، 

وي�صاعف  �لبلوتونيوم  ينتج  الأنه  �ل�صلب  بالوقود  يعمل  نووي  مفاعل  �أّي  بناء  وعدم 

�خل�صية من �النت�صار �لنووي. 

:
99

ب. اإح�لة امللف النووي الإيراين اإىل جمل�س الأمن الدويل

رف�صت دول �لرتويكا �ملقرتحات �الإير�نية، و��صتمرت �الأزمة و�صاعف منها �إ�صد�ر 

�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية قر�ر�ً باإد�نة �إير�ن النتهاكها معاهدة عدم �نت�صار �الأ�صلحة 

�لنووية، و�حتمال �إحالة �مللف �لنووي �الإير�ين �إىل جمل�ص �الأمن �لدويل. فكان هذ� �الأمر 

�الأمريكي  �لتاأييد  مع  �صيّما  ال  عليها،  لل�صغط  وو�صيلة  �إير�ن  على  م�صلّط  �صيف  مبثابة 

�لقوي. ومل تفلح �جلهود �لرو�صية من �لتخفيف من حدة �الأزمة.

وت�صاعدت �الأزمة مع �الإ�رش�ر �الإير�ين على �ال�صتمر�ر يف �لقيام باالأن�صطة �لنووية، 

�لرو�صية،  �الأر��صي  �إىل  �ليور�نيوم  تخ�صيب  عمليات  بنقل  �لرو�صي  �ملقرتح  ورف�ص 

�أختام �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية عن بع�ص مر�كز �الأبحاث �لنووية يف  و�لقيام بنزع 

كانون �لثاين/ يناير 2006، مما دفع �الأخرية �إىل �تخاذ قر�ر �صدد على: �رشورة ��صتجابة 

بالتوقيع  و�الإ�رش�ع  �ليور�نيوم،  تخ�صيب  �أن�صطة  جميع  تعليق  و�إعادة  ملطالبها،  �إير�ن 

على �لبوتوكول �الإ�صايف. 

�ليور�نيوم  وتخ�صيب  �لبوتوكول،  ذلك  تطبيق  بتعليق  �الإير�ين  �لرد  ومتثل 

جناد  �أحمدي  �لرئي�ص  �إعالن  كان  ثم  �لنووي،  �لبنامج  يف  و�لت�رشيع   ،%3.5 بن�صبة 

�ن�صمام �إير�ن �إىل �لنادي �لنووي، مما �أدى �إىل ف�صل �ملفاو�صات �الإير�نية �الأوروبية. 

2006 باإقناع �لواليات  ومع ذلك جنحت �لدول �الأوروبية جمدد�ً يف حزير�ن/ يونيو 

�ملتحدة �الأمريكية ورو�صيا و�ل�صني بعر�ص رزمة من �حلو�فز على �إير�ن، مقابل تعليق 

�لنووية  �لطاقة  ��صتخد�م  على  �لرقابة  يف  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  “دور  �لعكلة،  �لدين  و�صام   
99

لالأغر��ص �ل�صلمية،” �ص 467 و479.
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حتى  مهلة  منحها  ومّت  كامل،  ب�صكل  �ليور�نيوم  بتخ�صيب  �ملتعلقة  الأن�صطتها  �الأخرية 

�الأوروبية �جلديدة  �ملقرتحات  �إير�ن رف�صت  �أن  �إال  للرد على هذه �حلو�فز،   2006/8/6

للت�صاور  �لغربية  �لدول  دفع  ما  وهو  �ليور�نيوم،  تخ�صيب  يف  بحقها  مت�صكها  وجددت 

حول �خلطو�ت �لقانونية �لالزمة الإحالة �مللف �لنووي �الإير�ين �إىل جمل�ص �الأمن �لدويل. 

�حلو�فز  من  جديدة  رزمة  وقدمت   2006 يونيو  حزير�ن/  يف  �لدول  تلك  عادت  ثم 

��صتعد�دها  عن  �لكبى  �لدول  وعّبت  طهر�ن،  على  عقوبات  بفر�ص  تهديد�ت  �أّي  دون 

مل�صاعدتها يف بناء مفاعالت تعمل باملاء �خلفيف، ومنحها مز�يا جتارية �إذ� علقت تخ�صيب 

�ليور�نيوم.

وقبل �أن ترد �إير�ن على �لعر�ص �لدويل، �أ�صدر جمل�ص �الأمن �لدويل يف متوز/ يوليو 2006 

تاماً،  تعليقاً  بالتخ�صيب  �ل�صلة  ذ�ت  �لنووية  �الأن�صطة  جميع  لتعليق   1696 رقم  �لقر�ر 

و�المتثال لتد�بري جمل�ص حمافظي �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية. كما هدد باتخاذ �لتد�بري 

�ملالئمة الإجبارها على �المتثال لهذ� �لقر�ر. 

وع�صية �ملوعد �ملحدد الإعالن �ملوقف �الإير�ين من �حلو�فز �لدولية، �أعلن علي خامنئي، 

�ملر�صد �الأعلى، مو��صلة �لعمل يف �لبنامج �لنووي �الإير�ين وبقوة، و�أكد حممد �صعيدي 

�ليور�نيوم  تعليق تخ�صيب  �مل�صتحيل  �أنه من  �لذرية الإير�ن  �لطاقة  نائب رئي�ص منظمة 

بعد �لتقدم �لعلمي �لذي �أحرزه �لعلماء �الإير�نيون. 

�لرئي�ص  بتوقيع  �الأمريكي  �لرد  وجاء  �لدولية،  للمقرتحات  رف�صها  �إير�ن  �أعلنت  ثم 

�الأمريكي جورج بو�ص �البن ما عرف بـ“قانون دعم حرية �إير�ن”، �لذي ن�ّص على فر�ص 

�أ�صلحة  تطوير  يف  �الإير�ين  �لنظام  ت�صاعد  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  وعلى  �إير�ن،  على  عقوبات 

على  عقوبات  فر�ص  تاأييد  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �الأوروبي  �الحتاد  و�أعلن  نووية. 

�إير�ن بعد ف�صل �ملفاو�صات معها. 

 ج. مف�و�ش�ت اإيران مع جمموعة 1+5:

عندما بد�أت �ملفاو�صات بني �لقوى �لغربية �لرئي�صية و�إير�ن كانت �أو�صاع وظروف 

كل منهما قد تغريت �إىل حّد كبري، وحدثت يف �لوقت نف�صه حتوالت جوهرية فيما يتعلق 

هذين  �إىل  �الإ�صارة  من  بّد  ال  ولذلك  �لتفاو�صية،  �لعملية  له  وفقاً  جتري  �لذي  باالأ�صا�ص 

�جلانبني ب�صيء من �لتف�صيل:
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1. الظروف اجلديدة للمف�و�ش�ت:

ال �صّك �أن �لظروف �ملرتبطة بطريف �ملفاو�صات �ختلفت عما كانت عليه قبل عدة �صنو�ت، 

�إذ �أ�صبحت وخ�صو�صاً يف �صنة 2013، نا�صجة ب�صكل و��صح الإجر�ء مفاو�صات مهمة 

حول هذ� �لبنامج �لنووي �الإير�ين.

يف  بد�أت  �ملفاو�صات  �أن  يالحظ  مثالً،  �الأمريكي  وخ�صو�صاً  �لغربي  �لطرف  ففي 

مرحلة متر فيها �لواليات �ملتحدة باأو�صاع �صيا�صية وع�صكرية و�قت�صادية كابحة الأّي 

�صيا�صة مت�صددة �إز�ء �إير�ن.

ف�صيا�صياً، جتري �ملفاو�صات يف عهد �لرئي�ص �الأمريكي �أوباما وهو �ملعروف باعتد�له 

�إدر�كه  مع  هذ�  �الإير�ين؛  �لنووي  �مللف  مع  �لتعامل  يف  �لدبلوما�صي  �خليار  وتف�صيله 

الأهمية حتالف رو�صيا و�ل�صني مع �إير�ن.

وع�صكرياً، ي�صعب توجيه �رشبة تكتيكية جلميع �ملن�صاآت �لنووية �الإير�نية الأ�صباب 

عديدة، منها: �صعوبة ��صتهد�ف تلك �ملن�صاآت، ملا تتمتع به من �صعة يف �النت�صار، ومتويه 

وغمو�ص يف �ملعلومات حول بع�ص �ملو�قع �ملعروفة. ف�صالً عن �حتمال ��صتخد�م منظومة 

�صو�ريخ �صهاب. �أو �حتمال �إ�صعال جبهات خارجية عديدة، و��صتهد�ف �لقو�ت �الأمريكية 

يف �خلليج، �أو حدوث تلوث بيئي يلحق �ل�رشر بالقو�عد �لع�صكرية �الأمريكية هناك. 

جعل  و�لعر�ق،  �أفغان�صتان  من  لكل  �الأمريكي  لالحتالل  �لباهظة  �لتكاليف  �أن  كما 

�لواليات �ملتحدة تفكر كثري�ً فيما يتعلق بالقيام ب�رشبة ع�صكرية �صّد �إير�ن وبرناجمها 

تدمري  وهو  ور�ئها،  من  �لهدف  بلوغ  حتمية  من  و�ثقة  غري  و�أنها  خ�صو�صاً  �لنووي، 

�ملن�صاآت �لنووية �الإير�نية.

�لتي  �ملالية  �الأزمة  تد�عيات  من  �ملتحدة  �لواليات  معاناة  كله  ذلك  من  �الأهم  ورمبا 

�أ�صابت �قت�صادها يف �صنة 2008، و�لتي مل يتعافى منها متاماً هذ� �القت�صاد حتى �ل�صنة 

�حلالية 2015.

كل هذه �لعو�مل جعلت �ملو�طن �الأمريكي، وهو د�فع �ل�رش�ئب، ال يوؤيد تلك �ل�صيا�صات 

�ملحافظني  �ل�صابق جورج بو�ص �البن ومن خلفه جماعة  �الأمريكي  �لرئي�ص  �لتي تبناها 

و�إير�ن  �ل�رش”،  بـ“حمور  عرفت  �لتي  �لدول  بع�ص  �إز�ء  �لعدو�نية  نزعاته  بكل  �جلدد، 

و�حدة منها.
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وعلى �لطرف �الإير�ين كان �نتخاب روحاين مبثابة �إعالن عن تر�جع �جلناح �ملت�صدد 

�ملعتدل  �الإ�صالحي  �جلناح  وبروز  جناد،  �أحمدي  عهد  يف  �لو��صح  تاأثريه  له  كان  �لذي 

�لذي يقوده �ليوم �لرئي�ص �الإير�ين �جلديد.

يف  �لتدخل  عدم  �إىل  �لثوري  �حلر�ص  دعوة  هو  �الإير�ين  �لرئي�ص  به  قام  ما  �أول  ولعل 

�لواليات  جتاه  جديدة  ل�صيا�صة  �إير�ن  تطبيق  عرقلة  لعدم  وذلك  �ل�صيا�صية،  �ل�صوؤون 

�ملتحدة  �لواليات  عن  �حلديث  يجري  يعد  فلم  �لغرب؛  على  �النفتاح  �إطار  يف  �ملتحدة، 

كـ“�صيطان �أكب” ال يجوز �القرت�ب منه �أو �لتعامل معه، ومل يعد يتكرر �حلديث عن رف�ص 

 Adolf Hitler هتلر  �أدولف  بها  قام  �لتي   Holocaust �لهولوك�صت  مبحرقة  �العرت�ف 

�صّد �ليهود.

2. الق�عدة اجلديدة للمف�و�ش�ت:

يكن �لقول باأن �ملفاو�صات �الإير�نية �لغربية جتاوزت منذ �صنة 2008 دول �لرتويكا 

�خلم�ص  �لدول  وجمموعة  �إير�ن  قررت  عندما  وذلك  جديد�ً،  �إطار�ً  لتاأخذ  �الأوروبية 

�لد�ئمة �لع�صوية يف جمل�ص �الأمن �لدويل و�أملانيا، ��صتئناف �ملفاو�صات، غري �أنها توقفت 

2010، ثم عادت وتعثت ب�صبب رف�ص  �أيلول/ �صبتمب  2009، ثم ��صتوؤنفت يف  يف �صنة 

�إير�ن تخ�صيب �ليور�نيوم عند م�صتوى نقاء %20. 

ويالحظ �أن �ملرحلة �جلديدة من �ملفاو�صات �أخذت ت�صري على قاعدة جتزئة مو�صوعات 

بناء على رغبة  �لتحول  �ملتكاملة للحل. وجاء هذ�  �ل�صلة  �لتفاو�ص بعد ف�صل مفاو�صات 

�إير�نية ومو�فقة �أمريكية.

فقد �أعلنت �إير�ن �أنها ترغب يف �أن يجري �لتفاو�ص وفق مبد�أ “خطوة مقابل خطوة” 

وكاأن  وبد�  �ملتحدة.  �لواليات  ذلك  على  وو�فقتها  �أ�صهر،  بعدة  زمني  �صقف  حتديد  مع 

منهما  و�حد  لكل  �أن  �صّك  وال  للحل،  م�صرتكة  �صيغة  �إىل  �لتو�صل  يف  يرغبان  �لطرفني 

مبر�ته ودو�فعه.

ن�صاطاتها  يف  �ال�صتمر�ر  ت�صتطيع  الأنها  الإير�ن  مالئم  �ملفاو�صات  من  �لنوع  فهذ� 

�لنووية وفق �تفاق جنيف، مما يوؤكد �العرت�ف بحقها يف تخ�صيب �ليور�نيوم ب�صكل �أو 

باآخر، ويخفف من حجم �ل�صغوطات �لتي قد تتعر�ص لها من �لطرف �لغربي وخ�صو�صاً 

�لواليات �ملتحدة، كما �أنه يّكنها من �حل�صول على مكا�صب ملمو�صة وقابلة للتنفيذ عملياً.
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كما �أنه مالئم للغرب وخ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة الأنه يّكنها من �ال�صتمر�ر يف �لعمل 

وفق دبلوما�صية �لع�صا و�جلزرة، �لتي تبدو فيها �لغلبة للثانية بعد �أن بد� وكاأن �لعقوبات 

�لدولية قد حققت �لغاية منها، وبعد �أن مّت توقيع �التفاق �ملرحلي يف �أو�خر �صنة 2013.

3. الق�ش�ي� املطروحة:

�أ�صبحت  �ملفاو�صات  2013 مرحلة جديدة من  �أيلول/ �صبتمب  بد�أت يف نيويورك يف 

�إليها  وُنِظر  للتقدم.  و�ملحفزة  باجلوهرية  تو�صف  و�أ�صبحت   ،1+5 مبفاو�صات  تعرف 

على �أنها تفتح �آفاقاً جديدة للعالقات بني �إير�ن و�لدول �لغربية.

ثم �نتقلت �ملفاو�صات �إىل جنيف لت�صبح �أكث �صعوبة وتعقيد�ً ب�صبب طبيعة �لق�صايا 

ي�صعب  بحيث  ومت�صاربة  بل  متباعدة،  مطالبهما  وكاأن  وبد�  �جلانبني.  من  �ملطروحة 

�لتوفيق بينهما باأي �صكل من �الأ�صكال.

فالقوى �لغربية طالبت �إير�ن بعدة �أمور �أ�صا�صية: �أولها تخفي�ص تخ�صيب �ليور�نيوم 

يف مفاعل فوردو. و�لثاين �حلد من �متالك �أجهزة �لطرد �ملركزي و�لتي بلغ عددها �أكث 

يكنه  �لذي   IR-2 �أو  �آر-2  �آي  طر�ز  من  منها  هو  ما  وخ�صو�صاً  جهاز،  �ألف   18 من 

تخ�صيب �ليور�نيوم ب�رشعة فائقة. و�لثالث �إغالق مفاعل �آر�ك للماء �لثقيل؛ وذلك مقابل 

تخفيف �لعقوبات �ملفرو�صة عليها. و�أخري�ً �ل�صماح للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية زيارة 

موقع بار�صني على �أ�صا�ص �أنه موقع متار�ص فيه ن�صاطات نووية. 

عند  �ليور�نيوم  تخ�صيب  ذلك  يف  مبا  �لنووية  بحقوقها  تتم�صك  �إير�ن  ظلت  بينما 

�مل�صتوى �لذي تر�ه منا�صباً، وترف�ص �إغالق �أّي من من�صاآتها �لنووية، وتقبل فقط جتميد 

قيام  وترف�ص  بنائه،  مو��صلة  عن  �لتوقف  دون  �أ�صهر  �صتة  ملدة  �آر�ك  مبفاعل  �لعمل 

  ً ع�صكريا موقعاً  باعتباره  بار�صني  موقع  بزيارة  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  مفت�صي 

ولي�ص نووياً، و�ملطالبة باالإلغاء �لتام للعقوبات �ملفرو�صة عليها. 

مقابل  �لتخ�صيب  م�صتوى  تخفي�ص  �رشورة  على  �أ�رشت  �لدولية  �ملجموعة  لكن 

عند  عنه  �لعودة  ويكن  �لعقوبات،  لبع�ص  حمدود  تخفيف  على  �إير�ن  ح�صول  �إمكانية 

�للزوم، و�أعطت �الأولوية يف بادئ �الأمر لقطاعات �لبرتوكيماويات و�ملعادن �لثمينة، مع 

حتريك �أ�صول �إير�نية، لي�ص يف �لواليات �ملتحدة و�إمنا يف م�صارف دول �أخرى، يف حدود 

مليار�ت من �لدوالر�ت. 
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د. اتف�ق جنيف 2013: 

بعد مفاو�صات م�صنية يف مدينة جنيف �ل�صوي�رشية مّت يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2013 

�لتو�صل �إىل �تفاق مرحلي ملدة �صتة �أ�صهر، على �أن ت�صتمر �ملفاو�صات بهدف �لو�صول 

�إىل �تفاق نهائي و�صامل. ونحن هنا نحاول �لتعرف على هذ� �التفاق من خالل ��صتعر��ص 

�أهميته من جهة ثانية، و�آلية تنفيذه من جهة ثالثة، فلنتابع هذه  بنوده من جهة، وبيان 

�جلو�نب ب�صيء من �لتف�صيل.

1. تف��شيل التف�ق:

للطرفني  موؤكدة  م�صالح  حققت  �أنها  يفرت�ص  �لبنود  من  جمموعة  �التفاق  ت�صّمن 

:
100

�لغربي و�الإير�ين، ومتثلت تلك �لبنود فيما يلي

�إجر�ء�ت  بعدة  �إير�ن  قبول  خالل  من  وذلك  الإيراين:  النووي  الربن�مج  تقدم  وقف  اأ. 

متد�خلة ومرت�بطة، يف مقدمتها:

�لالزمة  �لتقنية  تفكيك  وبالتايل   ،%5 م�صتوى  فوق  �ليور�نيوم  تخ�صيب  وقف   .1
للتخ�صيب فوق هذ� �مل�صتوى.

زهاء  �أي   ،%20 بن�صبة  �ملخ�صب  �ليور�نيوم  من  �الإير�ين  �ملخزون  من  �لتخل�ص   .2
200 كغ من �ليور�نيوم كانت متلكها عند توقيع �التفاق.

�ملاء  �إنتاج  عدم  يعني  وذلك  موؤقتة،  ب�صورة  �آر�ك  مفاعل  يف  �لعمل  باإيقاف  �لتعهد   .3
�لثقيل و�لبلوتونيوم. 

عدم ن�صب �أّي �أجهزة طرد جديدة، وجتميد 800 جهاز مل تغذَّ باليور�نيوم بعد.  .4

ب. حتقيق ال�شف�فية والر�شد: ذلك بقيام �إير�ن بعدة خطو�ت متالزمة منها:

�إىل ناتنز وفوردو،  توفري �لو�صول �ليومي ملفت�صي �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية   .1
و�صمان مر�قبة �صاملة.

�أجهزة  وتخزين  جتميع  مر�فق  �إىل  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  و�صول  توفري   .2
�لطرد �ملركزي ومناجم �ليور�نيوم و�ملطاحن، وب�صورة يومية ورمبا مفاجئة.

توفري �ملعلومات حول ت�صميم مفاعل �آر�ك.  .3

�لعربي،  �جلي�ص  منتدى  موقع  �لتدخل،  وحتمية  عنه  و�مل�صكوت  �لظاهر  بني  �الإير�ين  �لنووي  �لبنامج   
100

 http://www.arabic-military.com/t88808-topic :2013/12/26، يف
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�مل�صادقة على �لبوتوكول �الإ�صايف ملعاهدة عدم �نت�صار �الأ�صلحة �لنووية وتنفيذه،   .4
بالبنامج  �خلا�صة  �الإير�نية  �لقر�ر�ت  يف  و�لبملان  �لرئي�ص  من  كل  دور  بيان  مع 

�لنووي.

ج. الرفع اجلزئي للعقوب�ت الدولية:

يف  �ملحتجزة  �أمو�لها  من  دوالر  مليار�ت  �صبعة  قر�بة  با�صرتد�د  الإير�ن  �ل�صماح   .1
�أمريكا وعدد من �لدول �لغربية و�الآ�صيوية.

تخفيف �لقيود �ملفرو�صة على ت�صدير �لنفط �الإير�ين.  .2
بقاء هيكل �لعقوبات �ملتعلقة باال�صتثمار�ت �خلارجية يف حقلي �إنتاج �لنفط و�لغاز   .3

و�لن�صاطات �ملالية �الإير�نية عب �لعامل على حاله.

�جلوي  �لنقل  �أ�صطول  غيار  وقطع  �الأمريكية،  �ل�صيار�ت  �صناعة  عن  �لقيود  رفع   .4
�ملدين و�خلدمات �لتي حتتاجها �لناقالت �الإير�نية يف �خلارج. 

�إ�صافية  لفر�ص عقوبات  �الأمن  �إىل جمل�ص  �للجوء  �أو  �إ�صافية  عدم فر�ص عقوبات   .5
�صّد �إير�ن. 

م�صاعفة تر�خي�ص �لتحويالت �الإير�نية الأغر��ص ��صتري�د �لغذ�ء و�الأدوية.   .6
على  �حل�صول  من  �الأمريكية،  �جلامعات  يف  خ�صو�صاً  �الإير�نيني،  �لطالب  متكني   .7

منح در��صية من ود�ئع �إير�ن �ملجمدة.

2. اأهمية التف�ق101:

عمليات  وقف  على  �لن�ص  منها  للغرب،  مهمة  م�صامني  على  جنيف  �تفاق  �نطوى 

�ملنخف�ص  �ليور�نيوم  من  �إير�ن  خمزون  وجتميد  عالية،  م�صتويات  يف  �لتخ�صيب 

�لتخ�صيب، وحتديد عدد �أجهزة �لطرد �ملركزي �لعاملة، و�إحد�ث حتول يف طبيعة �لعمل يف 

من�صاأة �آر�ك للماء �لثقيل، وو�صع �آليات تفتي�ص �صارمة تلغي �أّي �حتمال لتحول �لبنامج 

�لنووي �إىل �ملجال �لع�صكري. 

و�صمنت �إير�ن من جهتها عدم تعر�صها الإجر�ء�ت عقابية �إ�صافية يف �لوقت �لر�هن، 

وقبول �صمني بوجود برنامج تخ�صيب يور�نيوم �صفاف ومقيّد على �أر��صيها. وبذلك 

تخفي�ص  ف�صمنت  �لنووية،  بالطاقة  �لكهرباء  و�إنتاج  بالتخ�صيب  حقها  عملياً  �صمنت 

نور �لدين �لفري�صي، �تفاق جنيف �النتقايل يكبح جماح �لبنامج �لنووي �الإير�ين، احلي�ة، 2013/11/26، يف:   
101

http://alhayat.com/Details/576004  
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يف  لل�صناعة  �مل�صافة  �لقيمة  وزيادة  �ل�صادر�ت  من  �ملزيد  وحتقيق  �لطاقة  دعم  تكاليف 

�لناجت �ملحلي �الإجمايل، و�نهيار نظام �لعقوبات، �لذي �أم�صت �لواليات �ملتحدة �ل�صنو�ت 

�لطو�ل يف �إقامته. وال بّد �أن يوؤدي ذلك �إىل حتقيق قفزة �قت�صادية غري م�صبوقة عب رفع 

تدريجي للعقوبات عن �قت�صادها و�أر�صدتها �ملجمدة متهيد�ً لتحقيق قفز�ت تنموية غري 

م�صبوقة. 

�الإير�ين �صوى خيار  �لنووي  �مللف  �أنه مل يعد مطروحاً حول  و�التفاق موؤ�رش على 

ملنع  مطروحة  �خليار�ت  كل  باأن  �الأمريكية،  �لتهديد�ت  عقم  ثبت  �أن  بعد  �لدبلوما�صية، 

تطوير �صالح نووي �إير�ين، �إ�صارة �إىل �خليار �لع�صكري.

�أي  �لدكاكني،  �أ�صحاب  لدبلوما�صية  �نت�صار�ً  بها  مّت  �لتي  بالكيفية  ي�صكل  وهو 

دبلوما�صية “�خلطوة خطوة”، �أي �لتبادل �ملتو�زي للتنازالت. فاملتتبع ل�صري �ملفاو�صات 

وما �نتهت �إليه من نتائج ال بّد �أن يتبني �أنها قامت على تنازالت متبادلة، وكان �لطرفان 

خا�رش�ً  يكون  �أن  يكن  �أحدهما  �أن  مقولة  عن  �بتعد�  وبذلك  ر�بحني.  و�لغربي  �الإير�ين 

بينما �الآخر هو �لر�بح. 

ومل تخِف �إير�ن ترحيبها باالتفاق، فقد و�صفه �لرئي�ص �الإير�ين روحاين باأنه يثل 

�عرت�فاً ر�صمياً بحقها يف تخ�صيب �ليور�نيوم. ور�أت �لقوى �ملوؤيدة له �أن ما ت�صمنه من 

تنازالت ال مت�ص جوهر �مل�رشوع �لنووي، ف�صالً عن �أنه يكن �لرت�جع عنها �إذ� �قت�صت 

�ل�رشورة، ف�صالً عن �أن �التفاق يتيح الإير�ن فر�صة تركيز جهودها على ملفات �أخرى 

ق�صايا  يف  به  معرتفاً  �رشيكاً  لتكون  جماالً  �أمامها  ويفتح  �القت�صادي،  كامللف  ملحة، 

�ملنطقة، كالق�صية �ل�صورية.

�لثقة بني طرفني  �إمنا هو خطوة على طريق بناء  �أن هذ� �التفاق  وال بّد من مالحظة 

و�إرها�صات  و�إير�ن،  �لغرب  وهما  عقود،  ثالثة  من  الأكث  �لعد�ء  عالقاتهما  على  طغى 

لتبدل عميق يت�صمن �إعادة ر�صم �لتحالفات.

�لنووي  �لبنامج  م�صرية  على  �التفاق  تاأثري  بخ�صو�ص  نتذكر  �أن  بّد  ال  وعموماً 

�الإير�ين ثالث حقائق: �متالك �لتكنولوجيا �لنووية، ومو��صلة بر�مج �الأبحاث �لنووية، 

.
102

و�أخري�ً تطوير بر�مج متباينة مرتبطة باالأ�صلحة �لنووية

قارن: پاتريك كالو�صون، “�الأزمة �لنووية �الإير�نية: مفكِّرة،” موقع معهد و��صنطن، �صتاء 2013، يف:  
102

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-iranian-nuclear-crisis-a-memoir  
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وباتت   ،know-how �لنووية  �ملعرفة  بالفعل  �إير�ن  �متلكت  �أن  بعد  جاء  فاالتفاق 

قادرة يف �أّي وقت على �إنتاج �صالح نووي خالل �أيام معدودة، وهو �أمر لي�ص يف مقدور 

�أّي جهة �صبطه �أو �لق�صاء عليه. 

فبو�صعها  �ملجال؛  هذ�  يف  �لعلمي  �لبحث  متابعة  يف  باال�صتمر�ر  الإير�ن  �صمح  �أنه  كما 

مو��صلة بر�مج �الأبحاث �لعلمية، �ملتعلقة بالقدر�ت �ملعرفية �لنووية، و�إن كانت ال تدخل 

�صمن ن�صاطات �إنتاج �ليور�نيوم �ملخ�صب. 

ومن غري �ملرجح �أن توؤثر �لقيود �لو�ردة يف �التفاق على �أن�صطة �إير�ن �لنووية الأنها 

طورت جمموعة متباينة وقوية من �لب�مج �ملرتبطة باالأ�صلحة �لنووية، لدرجة �أنه �أ�صبح 

بو�صعها تق�صيم �لعمل �ملتبقي �إىل بر�مج منف�صلة. ويكن �إخفاء كل و�حد منها ب�صهولة 

وتقديه �إىل �ملجتمع �لدويل على �أنه الأغر��ص �صلمية.

3. تنفيذ التف�ق:

�أ�صا�ص  على  تنفيذها  يتم  متكاملة  رزمة  مثّلت  �التفاق  بنود  باأن  �لقول  من  بّد  ال 

�لتحركات �ملتقابلة، فكل خطوة من جانب �أحد �لطرفني تقابلها خطوة من �لطرف �الآخر، 

�إذ� مل ينفذ �لطرف �الآخر �خلطوة  كما �أن كل خطوة ينفذها �أحدهما يكن �لرت�جع عنها 

�ملقابلة لها، وهكذ� حتى يتم تنفيذ كل بنود �التفاق. 

للطاقة  �لدولية  �لوكالة  قيام  طريق  عن  �التفاق  تنفيذ  يتم  �أن  على  �لطرفان  وتو�فق 

جلنة  و�إن�صاء  ببنوده،  �الإير�نيني  �لتز�م  من  للتاأكد  �لعملية  �خلطو�ت  من  بالعديد  �لذرية 

م�صرتكة تعمل مع �لوكالة ملر�قبة تنفيذ �لق�صايا ذ�ت �لعالقة، وتعمل �أي�صاً على ت�صهيل 

�إنهاء �ملخاوف �ملرتبطة ببع�ص �الأن�صطة، مبا يف ذلك ما تقوم به من�صاأة بار�صني.

�العرت�ف  على  ين�ص  ما  فيه  تَر  مل  الأنها  باالتفاق  �صعادتها  �لغربية  �لدول  �أبدت  لقد 

�أر��صيها، بينما ين�ص على حتديد عدد  �ليور�نيوم على  �إير�ن يف تخ�صيب  ر�صمياً بحق 

وحتديد  �صئيلة  بن�صب  �ملخ�صب  �ليو�رنيوم  وكمية  ونوعها  �ملركزي  �لطرد  �أجهزة 

.
103

�أماكنه

�أظهر ت�صميمها على  �التفاق مكا�صب كبرية، فقد  �ملتحدة من هذ�  �لواليات  وحققت 

جتنب �أّي تورط باهظ �لتكاليف يف �خلليج �لعربي، وحتكمها يف �لنظام �القت�صادي �ملايل 

قارن: الراي، 2014/2/6.  
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�ل�صالح  �صنع  عن  �الأخرية  و�إبعاد  كاإير�ن،  �أخرى  دول  على  �إر�دتها  وفر�ص  �لعاملي، 

�لنووي، وعاد ببناجمها �لنووي خطوة موؤقتة �إىل �لور�ء يف عدة جماالت، مثل تخ�صيب 

مو�قعها  عن  باملعلومات  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  بتزويد  و�إلز�مها   .
104

�ليور�نيوم

�لنووية، ب�صورة تف�صيلية، وتزويدها كذلك باملعلومات عن مناجم �ليور�نيوم وم�صادر 

�ملو�د �خلام ذ�ت �ل�صلة بالن�صاطات �لنووية طيلة مدة �رشيان �التفاق.

وحقق �التفاق الإير�ن �أمناً باإبعاد �صبح �حلرب عنها ولو ب�صورة موؤقتة، و��صتعادة 

بع�ص �أمو�لها �ملجمدة، وعدم فر�ص عقوبات جديدة عليها، و�نفر�جاً حمدود�ً يف عالقاتها 

�الإير�نيني  �أن  �صّك  وال  خا�صة.  ب�صفة  �ملتحدة  و�لواليات  عامة  �لغرب  مع  �ل�صيا�صية 

�ملوؤيدين لالتفاق يتطلعون �إىل �إنهاء �لقطيعة مع �لغرب، وتطبيع �لعالقات �ل�صيا�صية مع 

�لواليات �ملتحدة و�لدول �الأوروبية �لغربية �الأخرى. 

�إليها،  ي�صعى  �لتي  �الأهد�ف  فهم  يف  �لتباين  جنيف  �تفاق  تنفيذ  عملية  و�جه  ولكن 

�لعبار�ت  باأن  ظريف  و�رشَّح  توقيعه.  �أعقبت  �لتي  �لت�رشيحات  بع�ص  ذلك  تو�صح 

�لتي ��صتخدمها �لبيت �الأبي�ص لو�صف �التفاق تختلف عن �لن�ص �ملتفق عليه بني �إير�ن 

 Cable News Network (CNN) و�لدول يف جنيف. و�أ�صار يف مقابلة مع قناة �صي �أن �أن

�إىل �أن �تفاق جنيف ال ينطوي على تفكيك للمن�صاآت �لنووية �الإير�نية، و�أن �لبيت �الأبي�ص 

“�إذ�  �الإير�ين، وقال:  �لنووي  للبنامج  تفكيك  �التفاق ينطوي على  باأن  �الإيحاء  يحاول 

وجدت كلمة و�حدة ت�صبه �لتفكيك �أو رمبا يكن و�صفها بالتفكيك يف كامل �لن�ص، �أ�صحب 

ت�رشيحي”، وو�صح �أنه بكل ب�صاطة ال وجود لعمليات تفكيك الأي �أجهزة طرد مركزي 

.
105

�أو �أّي جتهيز�ت �أخرى

ودخلت �الت�صاالت �الإير�نية �لغربية مرحلة جديدة بحيث �أ�صحت تدور حول تنفيذ 

�الإير�ين،  �لنووي  �لبنامج  من  �أجز�ء  بتجميد  تتعلق  و�لتي  جنيف  �تفاق  جزئيات 

وخ�صو�صاً �أجهزة �لطرد �ملركزي.

منها  جديد�ً  طر�ز�ً  �الإير�نيون  ر  طوَّ �أن  بعد  �لق�صية  هذه  على  يركزون  فالغربيون 

وكانو� ع�صية �ملفاو�صات يقومون برتكيبه، و�أبلغو� �لقوى �لغربية باأنهم يعكفون لي�ص 

�نظر: “�لنووي �الإير�ين: �أرباح �تفاق جنيف وتكاليفه،” موقع مركز �جلزيرة للدر��صات، 2013/12/1، يف:   
104

http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2013/11/20131128124318392745.htm  

http://www.raialyoum.com/?p=45102 :صحيفة ر�أي �ليوم �الإلكرتونية، لندن، 2014/1/24، يف�  
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فقط على تركيب �أجهزة طرد حديثة من نوع �آي �آر-2 �إم، و�إمنا �أي�صاً على �مل�صي قدماً 

�إير�ن تقوم فعالً  �أن  �لذرية  �لدولية للطاقة  �لوكالة  �أكث تقدماً. و�أكدت  �أجهزة  يف تطوير 

باختبار طر�ز �أكث كفاءة من �أجهزة �لطرد �ملركزي �جلديدة يف تخ�صيب �ليور�نيوم يف 

مفاعل ناتنز. 

هـ. مف�و�ش�ت املرحلة الراهنة:

�ملحددة  �ملدة  �نتهاء  �أي قبل   ،2014/3/18 �لغربية يف  �الإير�نية  �ملفاو�صات  ��صتوؤنفت 

لتنفيذ �التفاق �ملرحلي. وتفاوتت نظرة �لطرفني �إليها، فاالإير�نيون كانو� متفائلني جد�ً، 

�إذ ر�أو� �أنه يكن �لتو�صل �إىل حّل لالأزمة �لنووية �الإير�نية يف غ�صون ثالثة �أ�صهر، بينما 

�عتقد �لغربيون باأنه ما ز�لت تعرت�ص �ملفاو�صات عقبات كثرية.

وهذ� �لتباين يف �لنظرة يقت�صي تتبع هذه �ملفاو�صات لرنى �أيهما �أكث و�قعية، على �أن 

يتم ذلك يف �صوء ثالثة �أمور رئي�صية، �أولها �الإطار �لعام للمفاو�صات، و�لثاين �لق�صايا 

�لتي �صيطرت عليها، و�أخري�ً م�صار �ملفاو�صات.

1. اإط�ر املف�و�ش�ت:

 .
106

�صاعد �تفاق جنيف على حتديد �لق�صايا �لتي �صتدور حولها �لعملية �لتفاو�صية

�أو  �لطريق  بخريطة  و�صفه  يكن  ما  �صكلت  رئي�صية  نقاط  عدة  برزت  �ل�صياق  هذ�  ويف 

يتعلق  و�لثاين  �ل�صفافية،  بتوفر  يتعلق  �أولها  �لنهائي،  �حلل  ملفاو�صات  �لعام  �الإطار 

باأ�ص�ص �ملفاو�صات، �أما �لثالث فيدور حول عمل �ملن�صاآت �لنووية، و�أخري�ً بحث �جلو�نب 

.
107

�لفنية �لتي تتعلق بعمليات �لتفتي�ص

وعدم  بالغمو�ص  متهمون  فهم  �الإير�نيني،  لدى  �ل�صفافية  توفر  �ل�رشوري  فمن 

�لو�صوح، ال �صيّما فيما يتعلق ببع�ص �لعمليات �لتي توحي بال�صعي الإنتاج �صالح نووي، 

يف �لوقت �لذي توؤكد هي فيه �أن برناجمها �لنووي لي�صت له �أهد�فاً غري �صلمية.

�اللتز�م بقر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل، �لتي تركز على وقف  �أي�صاً  ومن �ل�رشوري 

تخ�صيب �ليور�نيوم، وحّل �خلالف حول “حق” �إير�ن يف ذلك، فالتف�صري�ت �خلا�صة مبا 

مّت �لتو�صل �إليه يف هذ� �خل�صو�ص ت�صري �إىل ��صتمر�ر �خلالف بينها وبني �لغرب. وال بّد 

من و�صع �صو�بط حا�صمة يف هذ� �خل�صو�ص و�أهمها:

قارن: عدنان هياجنة، مرجع �ش�بق، �ص 13.  
106

قارن: “�لنووي �الإير�ين: �أرباح �تفاق جنيف وتكاليفه،” مركز �جلزيرة للدر��صات، 2013/12/1.  
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�إثبات حاجة �إير�ن �لفعلية للتخ�صيب يف �لد�خل.  .1

�أن يكون تخ�صيب �ليور�نيوم حمدود�ً، وكذلك حجم �ملخزون منه.   .2

�أن تخ�صع عملية تخ�صيب �ليور�نيوم لرقابة م�صددة.   .3

وال بّد من حتديد و�صع مفاعالت �آر�ك وفوردو وناتنز، �إذ يجب �لتو�صل �إىل �صيغة 

م�صرتكة حول هذه �ملفاعالت، خ�صو�صاً يف ظّل مطالبة �لغرب باإغالقها ورف�ص �إير�ن ذلك  . 

�الإير�نية،  �لنووية  �ملن�صاآت  على  �لتفتي�ص  عمليات  وحدود  طبيعة  حتديد  من  بّد  وال 

فالدول �لغربية ت�صعر بالقلق �إز�ء بع�صها، وخ�صو�صاً مفاعل �آر�ك، �ملفرت�ص �أن يكون قد 

�أ�صبح جاهز�ً للعمل يف �ل�صنة �ملا�صية 2014، لينتج بلوتونيوم مبقد�ر قنبلتني �صغريتني 

�صنوياً يكن تركيبهما على �صاروخني من نوع �صهاب.

يف  �ال�صتمر�ر  على  �لغربية  �لقوى  �إ�رش�ر  �الأمر  حقيقة  يف  تعك�ص  �ل�رشوط  هذه  �إن 

متهيد�ً  �ليور�نيوم،  تخ�صيب  الأجهزة  �لتحتية  �لبنية  تفكيك  ال�صرت�تيجية  وفقاً  �لتحرك 

للق�صاء على �لبنامج �لنووي ككل وب�صورة نهائية.

2. الق�ش�ي� الرئي�شية:

�لكلي  �لتفكيك  �إمكانية  عدم  لالأوروبيني  �ل�صابقة  �ملفاو�صات  جوالت  �أظهرت 

للبنامج �لنووي �الإير�ين ب�صورة مبا�رشة، وك�صفت عن �إح�صا�ص �الإير�نيني ب�رشورة 

�أن  �ملفاو�صني  كبار  ت�رشيحات  خالل  من  و��صحاً  وبد�  حوله.  �لغربية  �ل�صكوك  تبديد 

�ملفاو�صات تدور حول ق�صايا فنية بهدف �لو�صول �إىل حلول و�صط تر�صي �لطرفني.

�لتخ�صيب،  و�أهمها:  �لبنامج  هذ�  عمل  جو�نب  �صبط  من  بّد  ال  �ل�صياق  هذ�  ويف 

�لع�صكري  و�لبعد  �ملركزي،  �لطرد  و�أجهزة  �لثقيلة،  و�ملياه  �ليور�نيوم،  من  و�ملخزون 

للبنامج، و�أخري�ً عمليات �لتفتي�ص.

اأ. تخ�شيب اليورانيوم:

تخ�صيب  من  �الإير�نيني  منع  �ملمكن  غري  من  �أنه  �لغربية  للقوى  �ت�صح  �أن  بعد 

�ليور�نيوم، �أخذت توؤكد �أنه ينبغي �أن يتم يف حدود معينة، بحيث تنح�رش �لعملية باإنتاج 

�ملفاعالت  من  �لعديد  �إغالق  يعني  وهذ�   .%5 �إىل   %3 م�صتوى  يف  خم�صب  يور�نيوم 

يف  �لعمل  وتعليق  للتخ�صيب،  �ملعدة  �ليور�نيوم  فلور�يد  هك�صا  مادة  وحتليل  �لنووية، 
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ن�صاطات �لتدوير �لنووية كلها. فهل يقبل �الإير�نيون بهذه �ملطالب �لتي تتعدى �لتعهد�ت 

تخ�صيب  حقهم  من  �أن  يرون  �إنهم  �لنووي؟  �النت�صار  حظر  جمال  يف  �لدولية  و�ملو�ثيق 

�ليور�نيوم وفق قدرتهم على ذلك.

ب. خمزون اليورانيوم:

لقد ظّل و�صع �ملخزون �الإير�ين من �ليور�نيوم �ملخ�صب عند م�صتوى 20%، مو�صع 

م�صاومة قوية يف �ملفاو�صات، فيما يتعلق بالتخل�ص منه. وت�صمن �تفاق جنيف حتديد 

كيفية �إخر�ج �ليور�نيوم �ملخ�صب من �إير�ن، من منطلق �أن عليها �أن تتخل�ص من كل ما 

لديها من هذه �ملادة و�لبالغ 1,200 كغ مع نهاية �صنة 2014. وما مل يتم �التفاق حوله هو 

�لفرتة �لزمنية �لتي ت�صتغرقها هذه �لعملية. ويبدو �أن �جلزء �الأ�صعب من �ملفاو�صات يف 

�ملرحلة �لر�هنة هو �إقناع �لنظام �الإير�ين بت�صدير �ليور�نيوم �ملوجود لديها.

ج. اأجهزة الطرد املركزي:

�لتي تو�جه  �لتحديات  �أكب  �مل�صموح به من  �لطرد �ملركزي  �أجهزة  يعدُّ عدد ونوعية 

�إير�ن و�لدول �لغربية. لقد كان لدى �إير�ن قبيل �التفاق قر�بة 19 �ألف جهاز طرد مركزي، 

يعمل منها فقط 9 �آالف جهاز. وو�فقت طو�عية على عدم حقن �لـ 10 �آالف جهاز �الأخرى 

بالغاز لعدم ت�صغيلها. ومن �لطبيعي �أن تظل �أجهزة �لطرد �ملركزي من �لق�صايا �ملحورية 

 .
108

�لعالقة

جديد  طر�ز  تطوير  وقف  حول  فقط  لي�ص  �ملفاو�صات  تدور  �أن  �ملتوقع  من  ولذلك 

من �أجهزة �لطرد �ملركزي �لنووية �ملتقدمة �لتي تقوم �إير�ن برتكيبها، و�إمنا �أي�صاً حول 

�رشورة �ال�صتغناء عن �أعد�د كبرية منها وخ�صو�صاً يف مفاعلي ناتنز وفوردو، و�حلد 

من �صناعة �أجيال جديدة منها. لكن �إير�ن تقول �إنها لن تتخلى عن “حقها” يف تركيب �أجهزة 

طرد مركزي متقدمة لتنقية �ليور�نيوم وفقاً حلاجاتها لالأبحاث و�ل�صناعات �لطبية. 

د. البعد الع�شكري للربن�مج النووي الإيراين: 

بنّي يوكيا �أمانو Yukiya Amano مدير عام �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية، �أن �لدول 

�لغربية تعتزم تناول “�مل�صائل �الأكث �صعوبة” بالتطرق �إىل �جلانب �لع�صكري �ملحتمل 

“با�رشنا باتخاذ تد�بري عملية ي�صهل تنفيذها، ثم ننتقل  لبنامج طهر�ن �لنووي. وقال 

http://www.islamtimes.org/vdcjmhetauqexvz.3ffu.html :إ�صالم تايز، 2014/2/7، يف�  
108
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�إىل م�صائل �أكث �صعوبة”، م�صيفاً: “نود بالتاأكيد �صّم �مل�صائل �ملتعلقة بالبعد �لع�صكري 

 .
�ملحتمل يف �ملر�حل �ملقبلة”109

وترتبط �ل�صو�ريخ �لبالي�صتية بهذ� �لبعد، فالواليات �ملتحدة ت�رش على فر�ص قيود 

على تطوير تكنولوجيا �ل�صو�ريخ �الإير�نية �لقادرة على حمل روؤو�ص نووية يف �إطار �أّي 

. لكن �الأخرية ترف�ص مناق�صة هذ� 
110

�تفاق يكن �أن تتو�صل �إليه يف �ملفاو�صات مع �إير�ن

�ملو�صوع من منطلق �أنه يدخل �صمن �لق�صايا �الإير�نية �لدفاعية.

هـ. عملي�ت التفتي�س:

وقد �أ�صارت �إىل ذلك وندي �صريمان Wendy Sherman ممثلة �أمريكا يف مفاو�صات 

�لـ 5+1، يف �صهادتها �أمام جلنة �لعالقات �خلارجية، حيث بينت �أن �أمريكا تنتظر خطو�ت 

�إير�ن تعالج ق�صايا جوهرية كوترية ونطاق �لتخ�صيب و�صفافية برناجمها  حمددة من 

�آر�ك وفوردو، و�ملو�فقة على  �إغالق مفاعلي  �أن م�صالة  �لنووي ب�صكل عام. و�أو�صحت 

 .
111

�لبوتوكول �مللحق، تدخل �صمن مو�صوع �ل�صفافية

:
3. م�ش�ر التف�و�س: مف�و�ش�ت 1122014

ال بّد �أن ن�صري بد�ية �إىل �أن �ملفاو�صات �الإير�نية �لغربية جرت على م�صارين: �أحدهما 

بني �إير�ن وجمموعة 5+1، و�الآخر بني �إير�ن و�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية، ولكل و�حد 

منهما طبيعته وجماالته وحدوده. ومع تقديرنا للم�صار �لثاين الرتباطه ب�صفافية �لبنامج 

�لنووي و�صبط نو�يا �إير�ن، فاإن �مل�صار �الأول هو �الأكث �أهمية، ولذلك نكتفي بتتبعه.

http://www.akhbarak.net/articles/14633389 :نظر: موقع �أخبارك، 2014/1/31، يف�  
109

�الأول/  كانون  و��صنطن،  معهد  �لنووية،”  و�ملحادثات  �الإير�نية  �ل�صو�ريخ  “تر�صانة  نديي،  فرزين  �نظر:   
110

دي�صمب 2014، يف:

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/irans-missile-arsenal-and-the-  
nuclear-negotiations

http://www.yemeress.com/aljnoobmedia/425271، نقالً  2013/12/25، يف:  موقع ير�ص )ين بر�ص(،   
111

عن وكالة �الأنباء �الإير�نية )فار�ص(.

من تغيري�ت  خماوف  �لغربية و�صط   - �الإير�نية  �ملفاو�صات  �إز�ء  حذر  تفاوؤل  �صينيون:  خب�ء  و�نغ،  �إلهام   
112

مفاجئة، وكالة �أنباء �صينخو�، 2014/2/18، يف: http://arabic.news.cn/topic/2014-02/18/c_133124325.htm؛ 

وقارن: عدنان هياجنة، مرجع �ش�بق، �ص 13.
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�إير�ن و�لغرب، وال �صّك  �ملفاو�صات بني  �أجو�ء  لقد �صيطرت خالفات جوهرية على 

�أحياناً  عرقلت  للجانبني،  �الأ�صا�صية  �ملطالب  بني  كبرية  فجوة  مثلت  �خلالفات  تلك  �أن 

�صري �ملفاو�صات بينهما، وجعلت �لتفاوؤل بخ�صو�صها ال حمل له، ال �صيّما و�أنها و�جهت 

�عرت��صاً قوياً لي�ص فقط من د�خل �لواليات �ملتحدة، و�إمنا �أي�صاً من د�خل �إير�ن نف�صها.

فاالأ�صو�ت �ملعار�صة من �جلمهوريني د�خل �لكوجنر�ص Congress �الأمريكي، �لتي 

مت�صدد�ً  موقفاً  �أحياناً  يتبنى  �أوباما  جعلت  �إير�ن،  على  �صارمة  عقوبات  بتوقيع  تطالب 

�لواليات  تو�صل  �أي�صاً  تعار�ص  �الأمريكية  �الأ�صلحة  �صناعة  �رشكات  �أن  كما  جتاهها. 

بلد�ن  مع  �الأ�صلحة  من  مبيعاتها  حجم  �نخفا�ص  من  خوفاً  �إير�ن،  مع  �تفاق  �إىل  �ملتحدة 

�خلليج �لعربية. وحكومة روحاين تو�جه هي �الأخرى �عرت��صات من �لقوى �ملت�صددة، 

مما يحول دون تقدمي �ملزيد من �لتنازالت على مائدة �ملفاو�صات �أمام �لغرب. 

ثم �إن �إير�ن ت�رش على حقها يف �متالك قدرة نووية لالأغر��ص �ل�صلمية، وفقاً ملعاهدة 

�لنووية،  �لتام عن قدر�تها  �لغرب بالتخلي  �لنووية، فيما يطالبها  �الأ�صلحة  �نت�صار  عدم 

لطماأنته بعدم �صعيها للح�صول على �صالح نووي.

يعني  ما  �ملركزي،  �لطرد  �أجهزة  ت�صغيل  وقف  علناً  �إير�ن  من  يطلب  مل  �لغرب  لكن 

�الأمر  �ل�صلمية،  لالأغر��ص  �لنووية  �لقوة  طهر�ن  ��صتخد�م  �إمكان  على  �صمناً  مو�فقته 

ب�صكل  �لوفاء  يف  جنحا  �لطرفني  �أن  ذلك  على  ي�صاعد  جديد.  من  �الأمل  باب  يفتح  �لذي 

عام بالتز�ماتهما �لو�ردة يف �التفاق �ملرحلي، ما يهد �لطريق للتو�صل �إىل �تفاق �ملرحلة 

�لقادمة.

وقد تتعث �ملفاو�صات �إذ� حدثت تغيري�ت مفاجئة، كاأن يطرح �لغرب طلبات جديدة 

غري  �إير�ن  تعدُّها  �ملفاو�صات  يف  ق�صايا  �إدخال  كمحاولة  �الإير�نيني،  تغ�صب  رمبا 

�إىل  باملفاو�صات  ي�صل  قد  ما  �لعقوبات،  رفع  بكيفية  يتعلق  فيما  تر�وغ  �أو   ،
113

منطقية

طريق م�صدود. 

لقد �صمت �ملفاو�صات خالل �صنة 2014 خم�ص جوالت رئي�صية، متيزت بال�صعوبة 

و�لتعقيد وجنوح كل طرف �إىل �ملر�وغة، وذلك نظر�ً لتم�صكهما مبو�قفهما، وحماولة كل 

�جلولة  �إىل  ن�صري  �أن  ويكفي  �الآخر.  �لطرف  من  حيوية  تنازالت  على  �حل�صول  طرف 

�خلام�صة. 

�ملرجع نف�صه.  
113
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على �لرغم من �أن ممثلي �لطرفني و�صفا مفاو�صات هذه �جلولة بالبناءة و�جلادة �إال 

�أنها مل ت�صفر عن �صيء ذي بال، ولذلك �أ�صار وزير �خلارجية �الإير�ين �إىل �أن �لتقدم كان 

حمدود�ً على م�صتوى �صياغة ن�ّص �التفاق �لنهائي �ل�صامل.

ولكن  �الإير�ين،  �لنووي  �لبنامج  يف  �لرئي�صية  �لق�صايا  �ملفاو�صات  تناولت  لقد 

مو�فقة  مقابل  �ملركزي  �لطرد  �أجهزة  عدد  �أوالها،  نقاط؛  �أربع  يف  �نح�رشت  �خلالفات 

�لدول �لغربية على ��صتمر�ر �إير�ن يف �لتخ�صيب، و�لثانية رفع �حلظر عنها حيث ترف�ص 

�لعمل،  يف  فوردو  من�صاأة  ��صتمر�ر  حول  و�لثالثة  و�حدة،  دفعة  ذلك  يتم  �أن  �لدول  هذه 

�لتو�صل  2014/6/20 دون  �ملفاو�صات توقفت يف  . ولكن 
114

�آر�ك و�لر�بعة حول مفاعل 

 .
115

�إىل �أّي �تفاق

و. تف�هم�ت لوزان Lausanne Agreement يف �شنة 2015:

�ملفاو�صات  طاولة  �إىل  و�الإير�ين  �لغربي  �لطرفان  عاد  حتى  طويل  وقت  ِ ي�ص  مل 

�للقاء�ت  من  �صل�صلة  �صهور  لعدة  وجرت  �لنهائية،  �لت�صوية  �إىل  �لتو�صل  �أمل  على 

وكانت  لوز�ن،  �ل�صوي�رشية  �ملدينة  �آخرها  �أوروبية،  مدينة  من  �أكث  يف  ممثليهما  بني 

�ملفاو�صات يف �أيامها �الأخرية مار�ثونية. فاالأ�صابيع �ملا�صية من �صهر �آذ�ر/ مار�ص 2015 

�لنووي  �لبنامج  بجو�نب  �رتبط  وما  �لطرفني،  مو�قف  ب�صبب  �صعبة  جوالت  �صهدت 

نف�صه من تعقيد.

نووية،  �أ�صلحة  حيازة  من  �إير�ن  ملنع  و�حد�ً  �صفاً  يقفون  يز�لون  ما  فالغربيون 

وي�رشون على �أن تقدم تنازالت مهمة، كعدم ت�صغيل بع�ص �أجهزة برناجمها ومن�صاآتها 

مر�حل  على  �لعقوبات  ورفع  �لغرب،  خماوف  وتبديد  �صلميته  �إثبات  �صياق  يف  �لنووية، 

�صلمية برناجمهم، وظلو�  �لتاأكيد على  �الإير�نيون يف  بينما مل يرتدد  و“خطوة خطوة”. 

ي�رشون على �ال�صتمر�ر فيه ويرف�صون وقف ن�صاطاتهم �لنووية، كما ي�رشون على �أن 

يتم رفع �لعقوبات عنهم دفعة و�حدة.

ومل يكن �جلانب �لتقني يف �مللف �لنووي �الإير�ين بعيد�ً عن �جلو�نب �الأخرى كاجلانب 

تكتمل  ال  �لتي   Puzzle �لبازل  بقطعة  �مللف  هذ�  �أزمة  ت�صبيه  جرى  ولذلك  �لع�صكري، 

http://www.masdark.com/world-news/83990.html :نظر: موقع م�صدرك، 2014/6/20، يف�  
114

 http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=512774 :نظر: الراي، 2014/6/21، يف�  
115
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�صورتها �إال برتكيب كل قطعها يف مكانها �ل�صحيح، وهذ� يعني �أنه لنجاح �ملفاو�صات 

ال بّد �أن ت�صمل كل �جلو�نب، و�إن مل يبدو منها �إال �جلانب �الأول.

وتعر�صت �ملفاو�صات ل�صغوطات وخ�صو�صاً من �لكوجنر�ص �الأمريكي، ومل ُيخِف 

بالتهديد  �تفاق، ونددو�  �ملعار�صني الأي  �الإير�نيون خماوفهم من رّد فعل �جلمهوريني 

�لذي لّوح به �الأخريون يف جمل�ص �ل�صيوخ �الأمريكي. 

والزمت �ملخاوف �صري �ملفاو�صات حتى �للحظات �الأخرية �لتي �صبقت �الإعالن عن 

�لف�صل.  �أن م�صريها هو  �إىل  �الأحيان  �الإ�صارة يف بع�ص  �لتفاهمات، وجرت  �إىل  �لتو�صل 

وبد� و��صحاً للمتابعني �أن كل ما يكن �لتو�صل �إليه بحلول 2015/3/31 هو �لتو�صل �إىل 

:
116

�تفاق �إطار يت�صمن ب�صورة رئي�صية

حتديد مدة لالتفاق يتفق عليها �لطرفان. �أ. 

ح�رش عملية تخ�صيب �ليور�نيوم يف م�صتوى معني. ب. 

ت�صديد �لرقابة على من�صاآت �إير�ن �لنووية. ج. 

حتديد كيفية رفع �لعقوبات �لتي ظّل �لغرب ي�رش على �أن تكون تدريجية. د. 

ويف 2015/4/2، كانت �ملفاجاأة �أنه مّت يف �ملوؤمتر �ل�صحفي ملن�صقة �ل�صيا�صة �خلارجية 

�الإير�ين  �خلارجية  ووزير   Federica Mogherini موغرييني  فيديريكا  �الأوروبية 

حممد ظريف، �الإعالن عن تو�صل �لطرفني �إىل تو�فق قد ي�صعهما على خّط �تفاق �صيا�صي 

نهائي الأزمة �مللف �لنووي �الإير�ين، ولكن ما هي طبيعة هذ� �لتو�فق؟

�ختلف �ملهتمون باالأزمة يف نظرتهم �إىل �الإعالن فقد و�صفه �لبع�ص باتفاق �إطار، بينما 

و�صفه �لبع�ص �الآخر بالبيان، وو�صفه فريق ثالث بالتفاهمات. ولكن يف �حلقيقة لي�ص من 

�أن يكون مكتوباً  �إليه باالتفاق، الأنه يفرت�ص يف هذ� �الأخري  �لدقة و�صف ما مّت �لتو�صل 

وموقعاً عليه من قبل �لطرفني، وهو ما مل يحدث فعالً. ومع �أن م�صطلح �لبيان قريب من 

م�صطلح �لتفاهمات �إال �أنني �أرى �أن �الأخري �أكث دقة.

قارن: موقع �صبكة روؤية �الإخبارية، 2015/4/2، يف:  
116

   www.roayahnews.com/841013-02/حمادثات-لوز�ن-�لنووية-تف�صي-�إىل-�تفا.html
و�جلزيرة.نت، 2015/4/2، يف: 

 www.aljazeera.net/news/international/2015/4/2/أوباما-�التفاق-مع-�إير�ن-ينعها-من-�صنع-قنبلة�/
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وتدور تفاهمات لوز�ن ب�صورة رئي�صية حول �مل�صائل �لتالية:

�إير�ن  تظل  �أن  يعني  مما  �أعو�م،  ع�رشة  �إىل  عام  ب�صكل  �التفاق  �رشيان  مدة  ت�صل  �أن  �أ. 

طيلة هذه �ملدة وفية اللتز�ماتها مع �لغرب مبا يف ذلك �إخ�صاع برناجمها �لنووي لرقابة 

�صارمة.

عدم بناء �إير�ن الأّي من�صاآت جديدة لتخ�صيب �ليور�نيوم ملدة 15 عاماً. ب. 

�ملوجودة حالياً  19 جهاز�ً، وهي  �ملركزي من  �لطرد  �أجهزة  يتم تخفي�ص عدد  �أن  ج. 

�إىل 6 �أجهزة فقط.

تخفي�ص خمزون �إير�ن من �لوقود من 10 �آالف كغ �إىل 300 كغ فقط، وت�صدير �لوقود  د. 

�مل�صتنفذ �إىل خارج �لبالد.

�أن يتم تخ�صيب �ليور�نيوم فقط يف مفاعل ناتنز، و�أال يتجاوز ن�صبة 3.5% �إىل %5،  هـ. 

بحيث يبقى خمزون �إير�ن من �ليور�نيوم �ملخ�صب يف م�صتوى منخف�ص يحول دون 

متكينها من �إنتاج �أ�صلحة نووية.

�أن يتم تغيري طبيعة مفاعل فوردو من من�صاأة لتخ�صيب �ليور�نيوم �إىل مركز �أبحاث  و. 

نووية – فيزيائية، و�أال تكون فيه �أّي مو�د �ن�صطارية.

�إعادة ت�صميم مفاعل �آر�ك بحيث ال يعمل باملاء �لثقيل، وبالتايل �حليلولة دون قيامه  ز. 

باإنتاج مو�د يكن �أن ت�صتخدم يف �إنتاج �أ�صلحة نووية.

�لتحتية  �لبنى  �الإير�نية، وبالتايل �حلفاظ على  �لنووية  �ملفاعالت  �أّي من  عدم تفكيك  ح. 

�ملركزي  �لطرد  �أجهزة  على  و�لتطوير  �لبحث  عمليات  ومو��صلة  �الإير�نية،  لالأجهزة 

�ملتقدمة خالل مدة �رشيان �التفاق �ملنوي �لتو�صل �إليه يف نهاية حزير�ن/ يونيو 2015.

�لنووية  �ملن�صاآت  جميع  �إىل  للو�صول  �لذرية  للطاقة  �لدولية  للوكالة  �ملجال  �إتاحة  ط. 

�الإير�نية برتكيب كامري�ت ت�صوير، وزيار�ت مفاجئة للتفتي�ص يف �إطار عملية �لرقابة. 

ويف هذ� �ل�صياق ال بّد �أن ت�صّدق �إير�ن على �لبوتوكول �الإ�صايف ملعاهدة عدم �نت�صار 

�الأ�صلحة �لنووية.

�مل�رشفية،  �ملجاالت  يف  و�الأوروبية  �الأمريكية  �القت�صادية  �لعقوبات  رفع  يتم  �أن  ي. 

و�لتاأمني، و�لنفط بعد تطبيق �التفاق من قبل �إير�ن.

ومن �ملتوقع �أن ت�صتاأنف �ملفاو�صات بني �لطرفني يف �أقرب وقت ممكن، ال �صيّما و�أن 

�لتوتر  �إىل �تفاق ينهي عقود�ً من  �إىل بلوغها، وهي �لو�صول  �أعينهما غاية ي�صعون  �أمام 

�ملفاو�صات،  �أي  �أنها،  �صّك  وال  و�لغرب.  �إير�ن  بني  و�القت�صادي  �ل�صيا�صي  و�ل�صد�م 
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�صتكون �صاقة وحمفوفة باملخاطر الأنها لن تدور فقط حول �جلو�نب �لتف�صيلية �لدقيقة 

نقاط �خلالف  �أي�صاً  �إليها، و�إمنا �صت�صمل  �لتو�صل  مّت  �لتي  �لرئي�صية  �ملرتبطة باملحاور 

�لتي ما تز�ل قائمة ومل يتم ذكرها يف تفاهمات لوز�ن وما يرتبط بها من تفا�صيل. ولذلك 

حتى  �صت�صتمر  �لتي  و�ملناق�صات  �ملحادثات  على  يرتتب  �أن  يكن  ما  حتديد  ي�صعب 

2015/6/30، ولذلك يبقى �لباب مفتوحاً على �مل�صتقبل.
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خام�سًا: م�ستقبل الربنامج النووي

�لنووي  �لبنامج  تكتنف  �لتي  و�لغمو�ص  �لتعقيد  حالة  ظّل  يف  �لي�صري،  من  لي�ص 

�الإير�ين، �لولوج �إىل م�صتقبل هذ� �لبنامج، ال �صيّما و�أنه، �أي �مل�صتقبل، ما يز�ل مفتوحاً 

ي�صعب  �ملفاو�صات،  ت�صهدها  �لتي  �لتذبذب  حالة  �صمن  �إنه  �إذ  متعددة.  �حتماالت  على 

�لوقوف عند �صيناريو و�حد تنتهي عنده �لعملية �لتفاو�صية.

ويف �صوء ذلك تبدو ثالثة �صيناريوهات لكل و�حد منها ظروفه ودو�فعه ومبر�ته 

�جلزئية،  �التفاقات  �صيناريو  وثانياً،  �لنهائي.  �التفاق  �صيناريو  �أوالً،  وهي:  و�أن�صاره، 

و�أخري�ً �صيناريو �إير�ن كدولة نووية. فما هي طبيعة كل و�حد من هذه �الحتماالت؟ وما 

هي فر�ص جناح �أّي منها؟

1. �شين�ريو التف�ق النه�ئي:

مدة،  منذ  جتري  �لتي  �ملفاو�صات  �صل�صلة  من  �لغاية  �أن  �لغرب  وكذلك  �إير�ن  تعلن 

هي �لتو�صل �إىل �تفاق �صيا�صي نهائي، يتميز بالديومة و�ل�صمول ك�صفتني الزمتني له 

للتدليل على �إغالق �مللف �لنووي �الإير�ين وكل ما يرتبط به ب�صورة تامة.

فاالتفاق �لنهائي ال بّد �أن ينطوي على ت�صوية د�ئمة، ولكن يالحظ يف هذ� �خل�صو�ص 

�لديومة.  مفهوم  ي�صتوجبها  �لتي  �لزمنية  �لفرتة  حتديد  يف  يختلفان  �لطرفني  �أن 

فاالإير�نيون يرون �أن �أّي �تفاق ينبغي �أال تتجاوز مدته �خلم�صة �أعو�م وقبلو� �أخري�ً �أن 

�أنه  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية،  �أعو�م، بينما يرى �لغرب، وخ�صو�صاً  �إىل ع�رشة  ت�صل 

ينبغي �أن يتد �إىل ما ال يقل عن ع�رشين عاماً.

و�حلل �ل�صامل ال بّد �أن يت�صمن جو�نب عديدة، ومع �أن �لطرفني يتحدثان عن �لرغبة 

يف �لو�صول �إليه، �إال �أن م�صطلح �ل�صمول ي�صري �إىل جانبني �أحدهما فني، و�الآخر �صيا�صي. 

�صحيح �أن �جلانبني مرت�بطان ومتكامالن، لكنهما خمتلفان يف �لوقت نف�صه. وقد يكون 

�أحدهما �أكث �أهمية بالن�صبة لطرف دون �الآخر.

�لنهائي، الأنها عبارة  �التفاق  �لتقدم نحو  �لتي تعيق  �ملو�صوعات  بّد من جتاوز  فال 

قائماً،  يز�ل  ما  �لطرفني  بني  �لنظر  وجهات  �ختالف  �أن  قاطع  ب�صكل  تبني  ق�صايا  عن 

وهي عموماً تدور ب�صورة رئي�صية، كما �أ�رشنا، حول طبيعة �لبنامج �لنووي من جهة، 

و�جلو�نب �ملرتبطة به من جهة ثانية، وبرنامج �ل�صو�ريخ �لبالي�صتية من جهة ثالثة.
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�الأو�صط.  �ل�رشق  منطقة  تهّدد  �لتي  �ل�رش�عات  خمتلف  �لت�صوية  ت�صمل  �أن  بّد  وال 

لن  �لنووي  �مللف  �أن  ومنها ما يجري يف �صورية، و�لعر�ق و�ليمن وغريها. وهذ� يعني 

�أكدت ذلك �لواليات  يكون يف �صياق �حلل �ل�صامل �صوى جزئية �صغرية يف كلٍّ متكامل. 

�أ�ص�صت لروؤية جديدة يف �ملنطقة ت�صتلهم طبيعة �لتطور�ت فيها، ال �صيّما  �ملتحدة، حيث 

و�أن �لعالقة �الأمريكية �الإير�نية ال يكن �أن تكون ثنائية يف ظّل �رتباط كل طرف بق�صايا 

�صيا�صية مت�صابكة كالتحالف �الإقليمي، و�لتمدد �الإير�ين، و�أي�صاً �خلروج �الأمريكي من 

�لعر�ق و�أفغان�صتان وغريها.

وقد �أ�صار �تفاق جنيف، وكذلك تفاهمات لوز�ن، �إىل هذ� �ل�صيناريو عندما بيّنا �أن غاية 

مع  �الإير�ين،  �لنووي  �لبنامج  �صلمية  ي�صمن  نهائي  حّل  �إىل  �لتو�صل  هي  �ملفاو�صات 

�لتز�م �إير�ين بعدم �ل�صعي لتطوير �أ�صلحة نووية، وقبول �لك�صف عن ن�صاطاتها �لنووية 

خب�ء  يتوالها  �لتي  �لتفتي�ص  عمليات  وقبول  جتميدها،  و�إجر�ء�ت  �ملن�صاآت  خمتلف  يف 

�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية. 

�إير�ن من �لتمتع  “�التفاق �ل�صامل �صيمّكن  �أن  وقد ن�صت مقدمة �التفاق نف�صه على 

�لفاعلة  �لبنود  مبقت�صى  �صلمية  الأغر��ص  �لنووية  �لطاقة  ��صتخد�م  يف  �لكامل  بحقها 

يحظى  تخ�صيب  برنامج  �صياغة  �إىل  يوؤدي  و�أنه  �لنووي”،  �النت�صار  حظر  معاهدة  يف 

.
117

مبو�فقة جميع �الأطر�ف وحتكمه قيود عملية �صفافة من �أجل �صمان طبيعته �ل�صلمية

�صمن  �إير�ن  يف  �الإن�صان  حقوق  ملف  طرح  �رشورة  يرون  �الأوروبيون  وكان 

�ملحادثات �لنووية كاأحد �ل�رشوط �لتي ال بّد �أن تقبل بها قبل رفع �لعقوبات عنها، ولكن 

�الأمريكيني عرقلو� ذلك. ثم �أخذو�، �أي �الأوروبيني، يتحدثون عن �لرفع �لتدريجي ولي�ص 

�لرفع �لفوري للعقوبات وتقدمي �صمانات �أكب لتاأكيد �صلمية �لبنامج �لنووي �الإير�ين، 

عدد  وحتديد  من�صاآته،  على  �لذرية  للطاقة  �لدولية  للوكالة  �لكامل  باالإ�رش�ف  و�ملطالبة 

 .
118

�أجهزة �لطرد �ملركزي فيه، وفر�ص �لقيود �لالزمة على عمليات تطويرها

نور �لدين �لفري�صي، مرجع �ش�بق.  
117

�أ�صعد من�صور، تباين �ملوقف �الأمريكي و�لثالثي �الأوروبي حول �مللف �لنووي، �صحيفة الراية، حزب �لتحرير،   
118

2015/4/1، يف:
http://www.alraiah.net/حتليالت-�صيا�صية/item/554- تباين-�ملوقف-�الأمريكي-و�لثالثي-�الأوروبي-حول-�مللف-�لنووي-�الإير�ين
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وقد بد�أت �جلولة �الأوىل يف مفاو�صات �صنة 2014 على �أمل �أن تكون مفاو�صات �حلل 

عملية  �أنها  �ملفاو�صات  �صري  من  و��صحاً  بات  ولكن  �أخرى.  جوالت  و�أعقبتها  �لنهائي، 

�صعبة ومعقدة وطويلة، ويعرت�صها �لكثري من �لعقبات �لعميقة، ومل تعد توحي بالتفاوؤل 

�أو حتتمل �لتوقعات �لتي حملها �الإعالم يف �الأيام �الأوىل.

�صهالً  �أمر�ً  يكون  لن  نهائي  �آخر  �إىل  موؤقت  �تفاق  من  �النتقال  �أن  فيه  �صّك  ال  ومما 

الإير�ن  �ل�صماح  يرف�ص  �لغرب  الأن  وتعقيد�ً،  �صعوبة  �أكث  �صيكون  بل  م�صموناً،  �أو 

بالتخ�صيب بن�صب عالية، ولن يلغي �لعقوبات �القت�صادية ب�صهولة �أو مقابل تنازالت ال 

ير�ها كافية �أو دفعة و�حدة. 

�إن �لعملية �لتفاو�صية �لنووية معقدة وجتري يف جوالت طويلة ومتقلبة، �إيجابية تارة 

و�صلبية تارة �أخرى، ويتمتع �لطرفان فيها بالنف�ص �لطويل. فاإير�ن ترى يف �ملفاو�صات 

�ملجال �لطبيعي لتخفيف حدة �لتوتر ورفع �لعقوبات عنها. و�لغرب يرى يف �لدبلوما�صية 

�خليار �الأف�صل حلل �أزمة �مللف �لنووي �الإير�ين. 

و�إذ� قيّ�ص حلل د�ئم �أن يتوفر، فاإنه ي�صرتط �أن يت�صمن تنازالت جوهرية من جانب 

�تفاق جنيف، و�لتي  �إدخالها على  �لتي يكن  �لتعديالت  �لطرفني، كاأن تدور حول  �أحد 

ويت�صف  جهة،  من  بالديومة  يت�صف  �تفاق  �إىل  بالو�صول  ت�صمح  �لتي  �الأمور  ت�صم 

بال�صمول من جهة �أخرى.

وال بّد �أن يطالب �لغرب مبا يعزز فتوى حترمي حيازة �الأ�صلحة �لنووية، ومبا ي�صمن 

 :
119

عدم �صري �إير�ن يف هذ� �الجتاه، ويكن �أن يكون ذلك يف �أمرين ب�صورة ر�صمية

�التفاق على م�صاركة �لغرب ب�صورة عملية يف مفا�صل �لبنامج �الإير�ين ب�صكل يوؤكد   •
عدم حدوث حتول يف طبيعته من �ملدنية �إىل �لع�صكرية، ودعم �لتطبيقات �لالزمة لفرتة 

�ختبار �لثقة �ملتبادلة بني �لطرفني.

فقط  لي�ص  و�لتفتي�ص،  �لرقابة  عمليات  يف  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  يد  �إطالق   •
ب�صورة يومية وب�صكل م�صتمر، و�إمنا �أي�صاً بدون �أّي قيود. وهذ� �الأمر يتيح لها ك�صف 

ما يكتنف �لبنامج �لنووي من غمو�ص، مما ي�صمح بفهم حقيقة �لنو�يا �الإير�نية وما 

يرتبط بذلك من توجهات. لكن جهود تتبع تطور ت�صليح �إير�ن كانت �أقل جناحاً الأنه 

يكن �إخفاء �لكثري منه.

حممد �صالح �صدقيان، �صيناريوهات �التفاق �لنووي �لنهائي، �صبكة روؤية �الإخبارية، 2014/4/12، يف:  
119

http://www.roayahnews.com/486247-14/صيناريو�ت-�التفاق-�لنووي-�لنهائي-بني�.html
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�أما �إير�ن فال بّد �أن تطالب برفع �لعقوبات �لدولية �لتي �صكلت ل�صنو�ت حتدٍّ حقيقي 

عام،  ب�صكل  �لتكنولوجي  للتقدم  �إعاقة  من  عليه  �نطوت  مبا  �الإير�ين،  �ل�صيا�صي  للنظام 

حتى  �ليوم  يف  برميل  ماليني  ثمانية  �إىل  �لنفط  من  �إنتاجها  م�صاعفة  على  قدرتها  وعدم 

�صنة 2020. وهذ� يعني عموماً �أن لتلك �لعقوبات ثمن باهظ ف�صالً عن تاأثري�تها �ل�صلبية 

�حلادة على �القت�صاد �الإير�ين.

�إن عملية رفع �لعقوبات �لدولية م�صاألة حيوية بالن�صبة لالقت�صاد �الإير�ين، �إذ� عرفنا 

�أنها ت�صيب �صلب هذ� �القت�صاد، كما �أنها ت�صمل قطاعات �قت�صادية و��صعة جد�ً. ولذلك 

حتر�ص �إير�ن على �أن يكون �لرفع كامالً، وال يكن �أن يتم ذلك، �إال �إذ� جنحت �ملفاو�صات 

وفقاً لهذ� �ل�صيناريو.

�لدولية، فهي جت�صيد الأمة يتد  �ل�صاحة  �إير�ن كذلك بدور فاعل يف  �أن تطالب  بّد  وال 

�لوفرية،  �لطبيعية  �ملهم، ومو�ردها  25 قرناً، ويجعل منها موقعها �جلغر�يف  لـ  تاريخها 

وقدر�تها �لع�صكرية �لكبرية، دولة قوية لها مكانتها �الإقليمية. و�الأكث من ذلك �أنها تعدُّ 

عاب  �أن  بعد  �صيّما  ال   ،
120

قاطبة �لعامل  يف  �الإ�صالمية  لل�صعوب  �حلتمية  �لزعيمة  نف�صها 

. مما ي�صري 
121

بع�ص �ملفكرين �لغربني على �لعامل �الإ�صالمي �فتقاره �إىل �لقيادة �ل�صيا�صية

�إىل دورها على �مل�صتويني �الإقليمي و�لدويل.

بد� �مل�صتوى �الأول يف حماولة ت�صدير �لثورة �الإ�صالمية، على قاعدة �ملذهب �ل�صيعي، 

�ليمن،  يف  �حلوثيني  دعم  ثم  لبنان.  يف  �هلل  حزب  �إن�صاء  يف  تعبري�ته  �الأمر  هذ�  ووجد 

وعلى  و�ل�صعودية.  �لبحرين  يف  كما  فيها،  يعي�صون  �لتي  �لدول  يف  �ل�صيعة  وحتري�ص 

�ملختلفة،  �لقوى  مع  وحتالفاتها  حتركاتها،  لها  قوية  كدولة  �إير�ن  بدت  �لدويل  �مل�صتوى 

.
122

ككوريا و�ل�صني ورو�صيا وغريها

وهذ� يعني �أن �جلانب �ل�صيا�صي يف �ملفاو�صات يقوم على �إدر�ك �لغرب للدور �لذي 

تتطلع �إليه �إير�ن، ويبدو �أن �لواليات �ملتحدة تدرك حقيقة هذه �لتطلعات، وتعطي �إ�صار�ت 

�لنظام  �صّد  �ملت�صدد  موقفها  عن  �لرت�جع  مثالً،  ذلك  من  �خل�صو�ص.  هذ�  يف  �إيجابية 

�ملبا�رشة  �ملفاو�صات  كذلك  �صابقة.  فرت�ت  يف  �أوباما  �أظهره  و�لذي  �ل�صوري،  �ل�صيا�صي 

�نظر: حممد �جلرو�ن، مرجع �صابق، �ص 211–212.  
120

 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York:  121

Simon & Schuster Rockefeller Center, 1996), p. 264.

قارن: حممد �جلرو�ن، مرجع �صابق، �ص 187؛ وجنيفر كنيب، مرجع �ش�بق، �ص 12.  
122
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2014 دون بقية  �أو�ئل �صهر حزير�ن/ يونيو  �الأمريكيني و�الإير�نيني يف  �لتي جرت بني 

�الأطر�ف �لغربية �الأخرى، ولكن دون �أن يتجاوز ذلك �لت�صور �الأمريكي، و�لدليل على 

�لدولة  “تنظيم  ملو�جهة  �إير�ن  مع  و�لتن�صيق  �لتعاون  ربط  �ملتحدة  �لواليات  رف�ص  ذلك 

�الإ�صالمية يف �لعر�ق و�ل�صام )د�ع�ص(” يف �لعر�ق مبحادثات �مللف �لنووي �الإير�ين.

�أولهما، �لتباين �لعميق  �أ�صا�صيني:  وتكمن �صعوبة حتقيق هذ� �ل�صيناريو يف جانبني 

بني وجهات نظر �ملتفاو�صني حول �لبنامج �لنووي �الإير�ين، كما �أ�رشنا، �أي بني روؤية 

�أكث من  �إير�نية ترى فيه جزء�ً من نه�صة علمية كبرية، وبني روؤية غربية ال ترى فيه 

�لتي  �لكهربائية  �لطاقة  من  جانباً  فقط  يوفر  �صغري�ً،  يكون  �أن  ينبغي  نووي  برنامج 

فقط  لي�ص  �الإير�ين،  �ملجتمع  د�خل  فاعلة  قوى  وجود  عدم  و�لثاين،  �إير�ن.  حتتاجها 

لرف�ص برنامج نووي كبري، و�إمنا �أي�صاً للتعبري عن موقفها وح�صد قوى �ملجتمع خلفها 

لل�صغط على �لقيادة �ل�صيا�صية ملنعها من �ال�صتمر�ر يف �ل�صري يف هذ� �الجتاه.

هذ� ف�صالً عن وجود قوى حملية ودولية ت�صغط باجتاه �حليلولة دون �لو�صول �إىل 

�تفاق نهائي. ومن �أبرز �لقوى �ملحلية، �حلر�ص �لثوري و�لتيار �لديني �ملحافظ، فهاتان 

�خل�صو�ص  هذ�  يف  ونتذكر  معه.  �لتفاو�ص  فكرة  وترف�صان  بالغرب  تثقان  ال  �لقوتان 

من  �لكثري  خ�رشت  �إير�ن  �إن  قال  عندما  جعفري،  علي  حممد  جرن�ل  �مليجور  ت�رشيح 

مكت�صبات  حماية  يف  �حلر�ص  و�جب  على  وركز  �لقليل،  �صوى  تك�صب  ومل  �ملفاو�صات 

 .
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�لثورة

باملطلق  �إير�ن  ل�صالح  هو  �تفاق  �أّي  �أن  ترى  “�إ�رش�ئيل”  فمثالً  �لدولية،  �لقوى  �أما 

فر�صة  لها  ويتيح  حيوية،  مكا�صب  لها  ويحقق  �إير�ن،  عن  �لعقوبات  رفع  �إىل  �صيوؤدي 

�الإد�رة  على  م�صتمرة  ب�صورة  ت�صغط  لذلك  وهي  �لنووي.  �ل�صالح  �إنتاج  �إىل  �لو�صول 

�الأمريكية الإقناعها باأن يف ذلك تهديد لالأمن �الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي و�لدويل.

لدى  تتولد  �أن  هي  و�حدة،  حالة  يف  للتطبيق  قابالً  �ل�صيناريو  هذ�  ي�صبح  ولذلك 

�ال�صتمر�ر  تكاليف  �أن  �أدركت  �إذ�  �لبنامج،  هذ�  عن  بالتخلي  �لقناعة  �الإير�نية  �لقيادة 

�لتخلي عنه ب�صورة  �أو  �أن جتنيه من ور�ئه؛  فيه تفوق كثري�ً، مادياً ومعنوياً، ما يكن 

موؤقتة �إذ� �أدركت �أن �ملتغري�ت �ل�صلبية يف �ملرحلة �لر�هنة، كال�صغوط �لدولية، ال ت�صمح 

http://www.alquds.co.uk/?p=132001 :نظر: �صحيفة القد�س العربي، لندن، 2014/2/9، يف�  
123
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مبتابعته، فت�صطر �إىل تاأجيله ولو لعقد من �لزمان مع �الحتفاظ بحقها يف متابعة �لبحوث 

و�لدر��صات �لتي ترى �أنه ال يكنها �لتنازل عنها، الأنها تدخل يف باب �ملعرفة �لتكنولوجية 

�ملكفولة لكافة �لدول.

2. �شين�ريو التف�ق�ت اجلزئية:

�لنظر  وجهات  وتباعد  �خلالف  عمق  �إىل  بالنظر  نهائي  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  يتم  ال  قد 

ت�صلب  من  عليه  تنطوي  ملا  بالنظر  بينهما  فيما  �لتقريب  و�صعوبة  و�لغرب،  �إير�ن  بني 

�إىل و�حد من ثالثة حلول  �لدبلوما�صي قد يدفع  �ملو�قف، ولكن �حلر�ص على �خليار  يف 

جزئية، وهي: �لتو�صل �إىل �تفاق مرحلي جديد، �أو متديد �تفاق جنيف كما هو، �أو �إدخال 

تعديالت معينة عليه.

فمن غري �مل�صتبعد �أن ينجز �لطرفان �تفاقاً مرحلياً جديد�ً يت�صمن بع�ص �لتغيري�ت 

�أو �لقيود �جلديدة على �لن�صاطات �لنووية �الإير�نية، �لتي وردت يف �تفاق جنيف وتفاهمات 

لوز�ن، �صو�ء فيما يتعلق بعملية تخ�صيب �ليور�نيوم، �أم �أجهزة �لطرد �ملركزي، �أم �لرقابة، 

�أم حدود �لرفع �جلديد للعقوبات �لدولية.

وتظهر عدة موؤ�رش�ت ل�صالح �صيناريو �حلو�ر �ملحدود: منها حاجة كل من �لطرفني 

لالآخر يف عدد من �لق�صايا �ملهمة �لتي تت�صابك م�صاحلهما حولها. وغالباً ما تتم �مل�صاومات 

و�ل�صفقات عب �لدبلوما�صية �ملو�زية �لتي جتري ب�صورة �رشية. كما �أن �لتاأييد �لرو�صي 

و�ل�صيني يخفف من حدة �ملطالب �لغربية.

ويكن �أن تدور �ملفاو�صات من جديد حول عملية �لتخ�صيب، حيث يقر �لغرب بحق 

��صتناد�ً  �لكاملة،  �لوقود  دورة  على  و�حل�صول  لليور�نيوم،  منخف�ص  بتخ�صيب  �إير�ن 

�إىل �لبند �لر�بع من معاهدة عدم �نت�صار �الأ�صلحة �لنووية، ومبا ين�ص عليه �لبوتوكول 

حمدود�ً،  �التفاق  يكون  و�أن  �لنووية،  للطاقة  �ل�صلمية  �الأغر��ص  �صياق  ويف  �الإ�صايف، 

وي�رشي لعدة �أعو�م، مع نظام تفتي�ص �صارم ومفاجئ  وتدخلي. 

ويكون �لرتكيز، كما �أ�رشنا، على دور �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية يف �ملر�قبة �لكاملة 

و�ل�صاملة جلميع �لن�صاطات �الإير�نية ذ�ت �ل�صلة، مبا يف ذلك عمليات �لتخ�صيب للتاأكد 

�أعمال  �أّي  باأنه ال توجد  قناعة  �إىل  �ملقبولة، و�لو�صول  �لنووية  �لن�صاطات  �أنها متثل  من 

خارج هذ� �الإطار. 
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فقط  يغطي  الأنه  لالأزمة،  نهائياً  حالً  يعني  ال  �الأجل  ق�صري  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  ولكن 

�لق�صايا �الأكث �إحلاحاً، ويرتك الإير�ن حرية مو��صلة �لعديد من �الأن�صطة �لنووية �الأخرى. 

ولتجاوز هذ� �الحتمال ينبغي �لعمل على �إجناز �تفاق �آخر يغطي جانباً من هذه �الأن�صطة، 

بحيث نكون �أمام �صل�صلة من �التفاقات �جلزئية �لتي يكن �أن توؤدي يف نهاية �ملطاف �إىل ما 

ي�صعى �إليه �التفاق �لنهائي.

وهذ� يعني �أن يكون �التفاق �جلزئي حلقة يف �صل�صلة �تفاقات مماثلة، ولذلك فاإن �أّي 

�جل�صيم  �خلطر  الأن  �الأخرى،  �التفاقات  من  �ملزيد  �إىل  يوؤدِّ  مل  �إذ�  �صيف�صل  موؤقت  �تفاق 

يكمن يف حتول هذ� �التفاق �إىل �صفقة نهائية، ال تغطي جميع �لق�صايا �لعالقة بني �لطرفني. 

وحاملا يقبل �لطرف �لغربي �تفاقية على هذ� �لنحو ف�صيكون من �ل�صعب تبير عدم كفاية 

لفر�ص  مبر  �أو  نووية،  �أزمة  وجود  بعدم  �إير�ن  �دعاء  دح�ص  يكن  ال  كما  �رشوطها. 

.
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عقوبات �إ�صافية عليها، �أو �لقيام بعمل ع�صكري �صدها

مب�صائل  �ملرتبطة  �لتف�صيالت  حول  �لقادمة  �الأيام  يف  �ملفاو�صات  �صتدور  وعموماً 

�ملركزي،  �لطرد  �أجهزة  ونوعية  وعدد  �ليور�نيوم،  تخ�صيب  م�صتوى  مثل:  حمورية 

وخمزون �إير�ن من �ليور�نيوم �ملخ�صب، وم�صتقبل مفاعل فوردو، وعدم ت�صغيل مفاعل 

�لبلوتونيوم يف �آر�ك، وعمق �لرقابة �مل�صتقبلية على �لبنامج. 

�لنووي  �لع�صكري يف �لبنامج  �لتف�صيالت �خلا�صة بالبعد  �أي�صاً حول  كما �صتدور 

�الإير�ين �ملرتبط بال�صو�ريخ �لبالي�صتية، و�لتف�صيالت �ملرتبطة برفع �لعقوبات �لدولية، 

ال �صيّما �إذ� عرفنا �أن �لعقوبات �القت�صادية ال ت�صكل �إال جزء�ً من تلك �لعقوبات.

�ل�صالح  عن  �إير�ن  الإبعاد  �جلزئية،  �حللول  ب�صيناريو  �الأخذ  �لغرب  م�صلحة  ومن 

�لنووي، بعد �أن باتت تو�صف وفقاً لبع�ص �لتقدير�ت �الإ�رش�ئيلية بـ“دولة �حلافة”، وبعد 

�أن قلّ�صت ب�صكل و��صح �مل�صافة �لزمنية بينها وبني �لقنبلة �لنووية. ويف هذه �حلالة ال بّد 

من �لتاأكيد على تاأثري �لعو�مل �لتي جلبت �إير�ن �إىل طاولة �ملفاو�صات وتقدمي �لتنازالت 

�ملجتمع  �ملا�صي، وهي ثالثة ب�صورة رئي�صية: قوى  لتقديها يف  �لتي مل تكن م�صتعدة 

ب�رشبة  �ملتكررة  �لتهديد�ت  و�أخري�ً  �لدولية،  �القت�صادية  و�لعقوبات  �الإير�ين،  �ملدين 

ع�صكرية.

پاتريك كالو�صون، مرجع �صابق.  
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فهذ� �ل�صيناريو يحظى بتاأييد ثالث قوى بارزة يف �ملجتمع �الإير�ين؛ �لتيار �لتجديدي 

�لفئات  ثالثة. فهذه  �لتجار من جهة  ثانية، وفئة  �الإ�صالحي من جهة  من جهة، و�لتيار 

�لثالث تتقارب يف نظرتها �إىل م�صتقبل �لبنامج �لنووي على �لرغم من تباين مكوناتها.

�لكرمي مو�صوي  �أهمها عبد  تقليدية، من  غري  دينية  �لتجديدي ي�صم مر�جع  فالتيار 

قياد�ته  ومن  �الإ�صالحي  و�لتيار  جناتي؛  �إبر�هيم  وحممد  �صانعي،  ويو�صف  �أردبيلي، 

مو�قفه  باعتد�ل  يتميز  روحاين  ح�صن  و�لرئي�ص  رف�صنجاين،  وها�صمي  خامتي،  حممد 

ونظرته �الإ�صالحية. وهذ�ن �لتيار�ن يدعو�ن �إىل تبني مو�قف معتدلة مع �لغرب، و�حلر�ص 

�الأف�صل  �خليار  �أنه  منطلق  من  �لدبلوما�صي،  �خليار  �إطار  يف  و�صطى  حلول  �إجناز  على 

الإير�ن �إذ� �أر�دت �خلروج من د�ئرة �حل�صار و�لعزلة وحتقيق �لتنمية �القت�صادية.

وال يختلف �الأمر فيما يتعلق بتجار �لباز�ر، فهم فئة �قت�صادية �جتماعية منت عقب 

ثورة 1979، و�أ�صبحت ت�صيطر ب�رشعة على موؤ�ص�صات �قت�صادية عمالقة، مثل موؤ�ص�صة 

حتتل  باتت  بحيث  عدة،  جتارية  وموؤ�ص�صات  �رشكات  �أي�صاً  وت�صم  “�مل�صت�صعفني”، 

مكانة �قت�صادية رفيعة، جعلتها تقف على ر�أ�ص �لهرم �القت�صادي للدولة، ولها �صبكة 

و��صعة من �لعالقات �القت�صادية و�لتجارية مع �لقوى �القت�صادية يف �خلارج، وت�صهم 

يف فتح �الأ�صو�ق �الإير�نية �أمام �ال�صتثمار �الأجنبي. ولذلك تتبنى �صيا�صة مرنة يف نظرتها 

�إىل �لبنامج �لنووي �الإير�ين.

�صفقات  �إبر�م  من  �لدولية  �ل�رشكات  مبنع  �لعقوبات  هذه  على  �الإبقاء  من  بّد  ال  �إذ 

حال  يف  عليها  �لعقوبات  من  مزيد  لفر�ص  �أمريكي  ت�رشيع  و�إ�صد�ر  �إير�ن،  مع  جديدة 

�أو نفاذ مفعوله. كما ال بّد من �لتلويح ب�رشبة ع�صكرية من خالل تطوير  خرق �التفاق 

خيار �لهجوم �ملو�صعي و�ملرّكز �صّد �لبنامج �لنووي �الير�ين، وتو�صيح قوة وحجم 

رّد و��صنطن على خرق �التفاق �أو �كت�صاف �صبكات نووية �رشية �أو ما �صابه ذلك.

3. �شين�ريو اإيران النووية:

�لنووي،  �ل�صالح  �إنتاج  على  م�صممة  �إير�ن  �أن  فكرة  على  �ل�صيناريو  هذ�  يرتكز 

و�أنها تتو�رى يف هذ� �خل�صو�ص ور�ء �لطابع �ل�صلمي لبناجمها من جهة، و�لدخول يف 

�ملفاو�صات مع �لغرب من جهة �أخرى. لكنها قامت بخطو�ت مهمة ُف�رّشت على �أنها تخدم 

هدفها �حلقيقي، ومن �أهمها:
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حماوالت �رش�ء مكونات تتعلق باالأ�صلحة �لنووية �صنة 1994. و�لقيام بالفعل ب�رش�ء   •
كمية كبرية من �ملعد�ت �لتخ�ص�صية �ل�رشورية لت�صميم �الأ�صلحة �لنووية وت�صنيعها، 

 .
125

وحماكاة �لتجارب �لنووية

�متالك كل مكونات �لتكنولوجيا �الأ�صا�صية ل�صنع قنبلة، و�متالك �لتكنولوجيا �خلا�صة   •
بت�صميم �لروؤو�ص �حلربية، بنوعيها �ملدفعي و�لد�خلي �النفجار، وهي كافية للم�صي 

 .
126

قدماً يف �حل�صول على �ملو�د �الن�صطارية لت�صنيع تلك �لروؤو�ص

�أ�صلحة  بوجود  �إال  ��صتخد�مها  يكن  ال  نووية،  روؤو�صاً  حتمل  �لتي  �صو�ريخها  �إن   •
نووية. وكان رف�صنجاين يقول يف �أكث من منا�صبة: “..علينا �أن نثبت للدول �مل�صلمة �أن 

.
�إير�ن هي �لدولة �مل�صلمة �لوحيدة �لتي يكنها �لتغلب على �إ�رش�ئيل”127

ويوجد ف�صالً عن هذه �ملوؤ�رش�ت �لعديد من �ملتغري�ت �ملرتبطة بال�صيا�صة �خلارجية 

من  فيها  مبا  �الإير�نية  �لثقافة  وهي:  رئي�صية،  ب�صورة  ثالثة  �أبرزها  ومن  �الإير�نية، 

ومتطلبات  ثانية،  جهة  من  �لنووي  برناجمهم  �إىل  �الإير�نيني  ونظرة  جهة،  من  عنا�رش 

.
128

�لدور �الإقليمي �الإير�ين من جهة ثالثة

فالثقافة �الإير�نية �لقائمة على �اللتز�م �ل�صامل باملذهب �ل�صيعي، وروؤية �إير�ن لنف�صها 

كزعيمة طبيعية للعامل �الإ�صالمي، و�إح�صا�صها �أحياناً بالعزلة على �مل�رشح �لدويل، جتعل 

�لزعامة و�لقيام  لتويل هذه  بّد منها  �لتي ال  �ملقدمات  �أ�صلحة نووية، من بني  �متالك  من 

.
129

مبتطلباتها

مفخرة  �لبنامج  هذ�  بات  فقد  �لنووي،  برناجمهم  �إىل  �الإير�نيني  نظرة  ذلك  تعزز 

مع  �إير�ن  مفاو�صات  تبدو  ولذلك  �إمتامه.  عن  �لرت�جع  �أو  عنه  �لتخلي  ي�صتحيل  وطنية 

و�لبحوث  للدر��صات  �الإمار�ت  مركز  ظبي:  )�أبو  الإيرانية  الع�شكرية  القدرات  كوردزمان،  �أنتوين   
125

�ال�صرت�تيجية، 2000(، �ص  136.

John Large, op. cit., pp. 33–34. :ًاملرجع نف�شه، �ص 138؛ و�نظر �أي�صا  126

قارن: كينيث �آر. تيمرمان، مرجع �ش�بق، �ص 5 و141.  
127

قارن: ممدوح حامد عطية و�آخرون، الربن�مج النووي الإيراين واملتغريات يف اأمن اخلليج )�لقاهرة: �لهيئة   
128

�مل�رشية �لعامة للكتاب، 2003(، �ص 302 وما بعدها. 

جنيفر كنيب، مرجع �ش�بق، �ص 8–18.  
129
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�إىل �ل�صالح �لنووي،  �لغرب �خليار �ملالئم لك�صب �لوقت لتطوير هذ� �لبنامج، و�صوالً 

�أو �لفر�غ �الإقليمي �لذي ن�صاأ يف منطقة �خلليج �لعربي، عقب تفكك  �إىل �خللل  باالإ�صافة 

.
130

�الحتاد �ل�صوفييتي و�حتالل �لعر�ق

كما �أن تطلعات �إير�ن �الإقليمية تتطلب قوة متكنها من حتقيق �الأهد�ف �ملرتبطة بالدور 

�الإقليمي، ومن �ملعروف �أنها قطعت �صوطاً كبري�ً على �صعيد �الأ�صلحة �لتقليدية، ويبقى 

عملية  �صمن  �لنووي  �خليار  ي�صبح  �لتحديد  وبهذ�  �لتقليدية.  غري  باالأ�صلحة  �الهتمام 

تطوير �لقدر�ت �لع�صكرية �الإير�نية. 

وبد� وكاأن �لبع�ص يف �لواليات �ملتحدة �أخذ يتقبل فكرة �أن تكون �إير�ن نووية، و�أ�صبح 

ي�صّوق لها يف �صياق �لو�قعية �ل�صيا�صية، وعلى �أ�صا�ص �أنه يوجد يف �ل�رشق �الأو�صط ومنذ 

عقود �أ�صلحة نووية. وهذ� يعني �أن �متالك �الإير�نيني لل�صالح �لنووي لن يغري �صيئاً من 

�ملعادلة، فـ“�إ�رش�ئيل” متتلك مئتي ر�أ�ص نووي، ووجود هذ� �ل�صالح فيها مل َيُحل دون �صّن 

.
�لعرب �حلرب عليها وحتقيق �لن�رش �صنة 1311973

�لدفاع  وزير   Chuck Hagel هاجل  ت�صاك  ت�رشيح  يف  بو�صوح  �الأمر  هذ�  ويبدو 

�لوزر�ء  رئي�ص   Benjamin Netanyahu نتنياهو  بنيامني  لقائه  �أثناء  يف  �الأمريكي، 

�الإ�رش�ئيلي يف 2014/5/16، حيث بنّي له �أن �لواليات �ملتحدة �صتفعل ما بو�صعها للحيلولة 

م�صطرة  نف�صها  جتد  قد  باأنها  يوحي  مما   ،
132

نووي �صالح  على  �إير�ن  ح�صول  دون 

للقبول باالأخرية كدولة نووية. وهذ� �الحتمال ي�صتند �إىل عاملني ب�صورة رئي�صية، وهما: 

ف�صل �لتو�صل �إىل حّل نهائي الأزمة �مللف �لنووي �الإير�ين، وحقيقة �لنظرة �الأمريكية �إىل 

�متالك �إير�ن لل�صالح �لنووي.

و�الأكث من ذلك �أنه برز من ي�صري �إىل فو�ئد �أمريكية من ح�صول �إير�ن على �ل�صالح 

�لنووي، كهزية �ملجموعات �الإرهابية من خالل توفري مظلة نووية �أمريكية للنظم �لعربية 

�لرئي�صي لالأمن  �ل�صامن  �لنووي �الأمريكي بدور  �لدرع  �حلليفة الأمريكا، وقيامها عب 

ر�ئد ح�صنني، مرجع �صابق، �ص 149.  
130

موقع �صحيفة �ل�رشوق �الإلكرتوين، 2014/5/16، يف:  
131

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16052014&id=2d2310b6-afe6-4a14-  

b18f-6fad1869d090

�ملرجع نف�صه.  
132
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 Organization �أوبيك  كارتيل  �حتكار  ك�رش  وبالتايل  نووي،  �أو�صط  �رشق  يف  �الإقليمي 

of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)، وزيادة �صادر�ت منظومات 

�ل�رشق  يف  حللفائها  و��صنطن  تقدمها  �لتي  و�ال�صت�صارة  و�لتدريب  �الأمريكية  �الأ�صلحة 

وتقلي�ص  �لنفط  �أ�صعار  بخف�ص  �صو�ء  �الأمريكية  �لدوالر�ت  مليار�ت  وجني  �الأو�صط، 

.
133

حجم �مل�صاعد�ت �الأمريكية، �أم بزيادة �صادر�ت �الأ�صلحة �الأمريكية  

�صحيح �أن ح�صول �إير�ن على �ل�صالح �لنووي قد يوؤدي �إىل �نت�صار �الأ�صلحة �لنووية 

يف �ملنطقة، ولكنه يكن �أن ي�صهم يف �إ�صاعة �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، من منطلق �أن يتم هذ� 

�النت�صار ببطء مع تو�فر �لوقت �لكايف لدول �ملنطقة لالعتياد عليه، وحت�صني �لرت�صانات 

�لنووية من �أّي �رشبات ��صتباقية، ال �صيّما و�أن عامل �لردع �لنووي بات �صهالً على �لفهم 

.
134

و�لتطبيق �لعملي

هناك  �إن  �إذ  ��صتخد�مه،  على  و�لقدرة  �لنووي  �ل�صالح  �متالك  بني  منيّز  �أن  علينا  ثم 

ل�صالح  �إير�ن  �متالك  �فرت�صنا  فاإذ�  ذلك.  دون  حتول  خارجية  و�أخرى  د�خلية  عو�مل 

نووي فاإنها لن ت�صتطيع ��صتخد�مه، �إذ �إنها لو �أر�دت فعل ذلك �صّد “�إ�رش�ئيل” لوجدت 

نف�صها مقيدة باأحز�ب وهياكل �صيا�صية خمتلفة د�خل �لنظام �جلمهوري �الإير�ين نف�صه. 

و�إذ� تذكرنا �أن عقيدة �إير�ن �لع�صكرية هي عقيدة دفاعية، الأدركنا �أنها لن ت�صتخدم هذ� 

�ل�صالح يف مو�جهة �أّي دولة �أخرى، فالغاية منه، ف�صالً عن �لردع، هي �إ�صفاء �ل�رشعية 

.
135

على دور �لقيادة يف �ملنطقة

وت�صاعد على �ل�صري يف هذ� �الجتاه ثالث قوى رئي�صية حملية، وهي �حلر�ص �لثوري، 

و�لتيار �لديني �ملت�صدد، و�أخري�ً �ملت�صددون يف �لبملان �الإير�ين. وهذه �لقوى تدفع باجتاه 

تبني مو�قف مت�صلبة من �لبنامج �لنووي.

�أو  �أن يوؤثر ب�صكل  فاحلر�ص �لثوري مبكانته وح�صوره �لبارز يف بنية �ل�صلطة ال بّد 

باآخر يف م�صتقبل �لبنامج �لنووي، ويتاأكد هذ� �الأمر �إذ� عرفنا �أن هذ� �لبنامج يخ�صع 

موقع  �الأو�صط!،”  �ل�رشق  يف  �الأمريكي  �لنفوذ  تعزيز  �إىل  �لطريق  �الإير�ين..  “�لنووي  باكري،  ح�صن  علي   
133

�الألوكة، 2010/5/20، يف: http://mail.raghbah.com/Culture/0/21958، نقالً عن موقع �ملخت�رش.

ريت�صارد ر�صل، مرجع �ش�بق، �ص 34.  
134

املرجع نف�شه، �ص 29 وما بعدها؛ وجنيفر كنيب، مرجع �ش�بق، �ص 24–25.  
135
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من حيث �الإ�رش�ف �لتخطيطي و�لتنفيذي لقائد �حلر�ص �لثوري. وهو يقود �لتيار �ملطالب 

�لقومي  لالأمن  �ل�صامن  باعتباره  حمدودة؛  �أعو�م  غ�صون  يف  �لنووي  �ل�صالح  بامتالك 

.
136

�الإير�ين

للغرب،  �ليد  مّد  �لبد�ية  منذ  عار�ص  �الأعلى،  للمر�صد  �ملوؤيد  �ملحافظ،  �لديني  و�لتيار 

ويف ر�أيه ال بّد من �ال�صتمر�ر يف تنفيذ �لبنامج �لنووي وفق روؤية �آية �هلل علي خامنئي 

و�ملرجعيات �لدينية. وي�صوده �العتقاد باأن �لغرب يتاآمر على �إير�ن وحتركاته تتعار�ص 

 .
137

وم�صاحله �لقومية

�الأمن،  ق�صايا  �ملفاو�صات  ت�صمل  �أن  فريف�صون  �الإير�ين  �لبملان  يف  �ملت�صددون  �أما 

وقد طالبو� �لفريق �ملفاو�ص بتجنب �خلو�ص يف �أّي مناق�صات حول قدر�ت �إير�ن �لدفاعية، 

كالقدر�ت �ل�صاروخية، وعدم �لرت�جع قيد �أمنلة عن حقوق �ل�صعب �الإير�ين يف �حل�صول 

.
138

على �لطاقة �لنووية

�أمام  للمثول  ظريف  �خلارجية  وزير  بدعوة  هددو�  �لعاديني  �لبملان  �أع�صاء  وحتى 

�ملجل�ص مل�صاءلته و�إق�صائه مبوجب �ملادة 89 من �لد�صتور �الإير�ين، وذلك ب�صبب �أعماله 

.
139

كمفاو�ص يف �ل�صوؤون �لنووية

�لعربي  �ملركز  موقع   ”،)3–3( �الأزمات  �إد�رة  ومنهج  �إير�ن  يف  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  “�صناعة  �صويلم،  ح�صام   
136

http://www.acrseg.org/2261/bcrawl :للبحوث و�لدر��صات، 2013/12/29، يف

�صتيفن ديتو، “طريق وعرة نحو �لتو�صل �إىل �تفاق نووي،” معهد و��صنطن، 2014/1/2، يف:  
137

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/rocky-road-to-nuclear-deal  

�نظر: ال�رشق الأو�شط، 2014/3/17، يف:  
138

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12893&article=765012&search  
=%CC%E4%ED%DD&state=true#.VT8jotKqqko

املرجع نف�شه.  139
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اخلامتة

وبعزم  �رشية،  ب�صورة  معظمه  ُبذل  جهد  �إىل  �الإير�ين  �لنووي  �لبنامج  ي�صري 

�إير�ين كبري. فقد الحظنا كيف م�صت �لقيادة  و�إ�رش�ر، يوؤكد�ن دخوله �صمن م�رشوع 

بن�صاطاتها  تقوم  كانت  لقد  عقبات.  من  و�جهها  مما  بالرغم  �إجنازه  يف  قدماً  �الإير�نية 

فيه حتى يف ظّل غطاء �ملفاو�صات �لتي �أجرتها ما بني عامي 2003 و2015، �صو�ء ببناء 

�ملن�صاآت �لنووية وجتهيزها باأجهزة طرد مركزي حديثة ومتطورة، �أم بت�صغيلها و�إنتاج 

�ليور�نيوم حملياً، و�لقيام بعمليات �لتخ�صيب بن�صبة و�صلت �إىل 20%، و��صتكمال دورة 

�لوقود �لنووي.

�إير�ن  �إن مّت �لك�صف عن بع�ص جو�نب هذ� �لبنامج �ل�رشية، حتى دخلت  ولكن، ما 

يف �أزمة مع �ملجتمع �لدويل، ملا �أثاره من �صكوك حول طبيعته �حلقيقية، و�أخذت تتعر�ص 

ل�صغوطات هائلة، متثلت يف عقوبات متعددة �مل�صادر، بع�صها �أمريكية و�أخرى �أوروبية 

وثالثة دولية �صادرة عن جمل�ص �الأمن �لدويل، وو�صلت �آثارها �إىل خمتلف جو�نب حياة 

�ملجتمع �الإير�ين، وخ�صو�صاً �جلانب �القت�صادي.

يف  رغبتهما  و�أبديا  �لت�صوية،  مز�يا  و�الإير�ين  �لغربي  �لطرفان  �أدرك  عندما  وحتى   

�إنهاء �أزمة �مللف �لنووي، وجد� نف�صيهما يعب�ن نفقاً فيه تعقيد�ت عديدة ومتد�خلة، بدء�ً 

من تباين مفهومهما للت�صوية، مرور�ً بت�صارب م�صاحلهما، �إىل جانب غياب �ل�صمانات 

�ملفقودة  �لثقة  باإ�صكالية  تتاأثر  كلها  وهذه  �لطرفني،  بتعهد�ت  بالوفاء  �ملرتبطة  �حلقيقة 

بينهما ال �صيّما يف ظّل تباين نظرتهما �إىل �لبنامج �لنووي �الإير�ين نف�صه.

�أنه  �أم  �صلمي  هو  هل  �لبنامج،  هذ�  طبيعة  هي  ما  �ملعروف  غري  من  �ليوم،  فحتى 

وال  �ل�صلمية،  طبيعته  على  قاطع  دليل  هناك  فلي�ص  �الأغر��ص؟  مزدوج  �أنه  �أم  ع�صكري، 

بالدعاوى  �الأخذ  يكن  وال  �الإير�نية.  �لنظر  وجهة  �إىل  �خل�صو�ص  هذ�  يف  �لركون  يكن 

�لغربية حول �رتباطه باأغر��ص ع�صكرية، كما �أن �ل�صكوك حتيط بطبيعته �ملزدوجة. 

�لقيادة  لطموحات  وفقاً  يدخل  الأنه  و�لقلق،  �ملخاوف  يثري  نووي  برنامج  �أمام  �إننا 

�إير�ين كبري يرتبط مبعرفة �الإير�نيني بحجم بلدهم و�صخامة  �الإير�نية، �صمن م�رشوع 

�إمكانياته، وفر�ص قيامه بدور مهم على �مل�رشح �لدويل. �إذ�ً، ال بّد من �إنهاء �الأزمة �ملرتبطة 

بهذ� �لبنامج، ولكن كيف يكن �أن يتم ذلك؟ وما هي �الحتماالت �ملمكنة يف هذ� �خل�صو�ص.
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�لتي �صمحت بت�صور ثالثة �صيناريوهات حول  لقد تبلورت جمموعة من �ملتغري�ت 

�لثاين يف �صورة حلول  �لنهائي، ويبدو  �الأول فكرة �حلل  �لبنامج، يثل  م�صتقبل هذ� 

جزئية، ويرى �لثالث �جتاه �إير�ن نحو �ل�صالح �لنووي.

�لثالثة،  �ل�صيناريوهات  هذه  من  و�حد  بكل  �خلا�صة  �لتف�صيالت  قر�ءة  خالل  ومن 

مع  ين�صجم  جهة  من  فهو  �لو�قع،  �إىل  �الأقرب  هو  �جلزئية  �حللول  �صيناريو  �أن  يل  يبدو 

دبلوما�صية “�خلطوة خطوة” �لتي تبناها �لطرفان، وين�صجم من جهة �أخرى مع م�صار 

�ملفاو�صات على �أر�ص �لو�قع كمفاو�صات �صعد �أباد وباري�ص وفيينا وجنيف، و�إن كانت 

تفاهمات ت�صري �إىل �الأمل يف ت�صوية نهائية. 

التو�شي�ت:

يف �صوء ما تقدم، فاإن �أهم �لتو�صيات �ملقرتحة هي:

�إقامة  خالل  من  �إير�ن،  مع  �خلليجية  �لعربية  للدول  �القت�صادية  �لعالقات  توثيق   .1

�الإير�ين  للجانب  بالن�صبة  �القت�صادية  �مل�صالح  ت�صبح  بحيث  م�صرتكة،  م�صاريع 

�أقوى من �لتفكري، من جانب �إير�ن، يف �لقيام بعمل ع�صكري �صّد هذه �لدول.

مب�صاعفة  �خلليجية،  �لعربية  للدول  �جلوية  �لع�صكرية  �لدفاعية  �لقدر�ت  تعزيز   .2

قدر�تها �مل�صادة لل�صو�ريخ �لبالي�صتية، وتعزيز حت�صيناتها �لدفاعية.

نحو  على  بينها  فيما  �لعالقات  توثيق  �إىل  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  دول  ت�صعى  �أن   .3

يوؤدي �إىل �الحتاد.

و�لتناف�ص،  �ل�رش�ع  جمال  عن  و�لعرقي  �لطائفي  �لبُعد  حتييد  يف  �إير�ن  مع  �لتعاون   .4

�لعدو  �لعد�ء نحو  �مل�صرتكة، وعالقات �جلو�ر، وتوجيه  �الإ�صالمية  �لروح  وتكري�ص 

�مل�صرتك لالأمة “�لكيان �الإ�رش�ئيلي”.

�لتدخل  عن  بعيد�ً  �ملنطقة  يف  و�خلالفات  �مل�صاكل  حلل  �مل�صرتك  �لتعاون  تعزيز   .5

�خلارجي، وخ�صو�صاً �لغربي �الأمريكي.
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الئحة املراجع
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ح�صنني، ر�ئد ح�صني عبد �لهادي، “�لبنامج �لنووي �الإير�ين و�نعكا�صاته على �الأمن   •
�الآد�ب  كلية  �الأزهر،  جامعة  ماج�صتري،  ر�صالة   ”،2010–1979 �الإ�رش�ئيلي  �لقومي 

و�لعلوم �الإن�صانية، ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية، غزة، 2011.

�خلارجية  �ل�صيا�صة  على  �الإير�ين  �لنووي  �مل�رشوع  “�أثر  ن�صري،  ندين  �خلري�صي،   •
�الإ�رش�ئيلية،” ر�صالة ماج�صتري، جامعة �لريموك، كلية �الآد�ب، ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية، 

�إربد، 2014.

��صتخد�م  على  �لرقابة  يف  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  “دور  �لدين،  و�صام  �لعكلة،   •
كلية �حلقوق،  ر�صالة دكتور�ه، جامعة دم�صق،  �ل�صلمية،”  لالأغر��ص  �لنووية  �لطاقة 

ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية، دم�صق، 2011.

�لنووي  �مللف  �إد�رة  يف  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  “دور  �لوهاب،  عبد  لو�صيف،   •
�الإير�ين،” ر�صالة ماج�صتري، جامعة �حلاج خل�رش، كلية �حلقوق و�لعلوم �ل�صيا�صية، 
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املوؤلف يف �سطور

اأ. د. عطا حممد زهرة

�لقاهرة  جامعة  من  �ل�صيا�صية  �لعلوم  يف  �لدكتور�ه  درجة  على  حا�صل 

 1981 �صنتي  بني  ليبيا  يف  بنغازي  يف  قاريون�ص  جامعة  يف  عمل   .1981 �صنة 

و1994، وهو يعمل �أ�صتاذ�ً للعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة �لريموك يف �الأردن منذ 

1996. وكان رئي�صاً لق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية بني �صنتي 1998 و2000،  �صنة 

و�صنتي 2009 و2010، وعمل �أ�صتاذ�ً غري متفرغ يف جامعة �آل �لبيت يف �الأردن 

 .2012/2011 يف  �الأردن  يف  �الإ�صالمية  �لعلوم  جامعة  ويف   ،2007/2006 يف 

وهو ع�صو يف �أكث من جمعية �أكاديية كاجلمعية �الأردنية للعلوم �ل�صيا�صية 

و�جلمعية �لعربية للعلوم �ل�صيا�صية. 

�ملعا�رشة  �لعربية  �ل�صيا�صية  �لنظم  منها:  �لكتب  من  �لعديد  له  �صدر 

�لدبلوما�صية،  �لنظرية  ويف  )م�صرتك(،  و�لفر�غ  و�ال�صتعمار  )م�صرتك(، 

و�لنظام  )م�صرتك(،  �الأردن  وح�صارة  وتاريخ  �لدبلوما�صي،  �لعمل  و�أ�صول 

�ل�صيا�صي �الأردين، ويهودية �إ�رش�ئيل، و�لتكامل �حل�صاري. 

منها:  متخ�ص�صة  علمية  جمالت  يف  �لدر��صات  من  �لعديد  له  ن�رش  كما 

�لثقافة �لعربية و�لتحدي �ل�صهيوين يف �الأر�ص �ملحتلة، وهجرة يهود �لفاال�صا 

�إىل فل�صطني �ملحتلة، و�الأمن �لقومي و�لعمل �لعربي �مل�صرتك، و�صنع �لقر�ر 

�لفل�صطينية،  �لدولة  من  �الإ�رش�ئيلي  و�ملوقف  �إ�رش�ئيل،  يف  �ال�صرت�تيجي 

و�الإد�رة  �لر�هنة،  و�الإقليمية  �لدولية  و�لتحوالت  �لعربي  �الإقليمي  و�لنظام 

ونظرية  �لعمانية،  �الأردنية  �لعالقات  وتطور  �لعر�قية،  و�مل�صاألة  �الأمريكية 

�لدور يف �ل�صيا�صة �خلارجية.




