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ثبت أنَّ إنعاش االتفاق النووي مع إيران لعام 2015 أصعب ممَّا توقعه عديٌد من مؤيديه، 
 )JCPOA( وممَّا خيشاه منتقدوه. املفاوضات بي سائر املشاركي يف خطة العمل الشاملة املشرتكة
املتحدة-،  والوالايت  املتحدة  واململكة  وروسيا  وإيران  وأملانيا  وفرنسا  األورويب  واالحتاد  -الصي 
نيسان  استؤنفت يف  اليت  االتفاقية  املضي يف  ا ستنثين عن  أنَّ  2018 آذار  أعلنت يف  واألخرية 
2021. مل تتمكن األطراف من التوصُّل إىل اتفاق قبل االنتخاابت الرائسية اإليرانية يف حزيران، 
وحينما استؤنِفِت احملاداثت يف تشرين الثاين، اختذِت احلكومة اإليرانية احملافظة بقيادة الرئيس إبراهيم 

ا أبدت مرونة منذ ذلك احلي(.  رئيسي موقفاً متشنِّجاً )مع أنَّ

انتشار خطة  النووي بنواٍح ملموسة من شأنا أن تساعد يف  تسارعت وترية برانمج إيران 
العمل الشاملة املشرتكة اليت انتعشت مؤخراً. يف حي ما تزال الصفقة ممكنًة، فإنَّ السيناريو األرجح 
يف العام املقبل هو أترجح املفاوضات أترجحاً غري منتٍج أو تنهار وتفسح اجملال للتصعيد، إذ تسعى 

إيران وإسرائيل والوالايت املتحدة إىل اتباع إسرتاتيجيات عدم التوصُّل إىل اتفاق. 

أهناك إتفاق أم ال؟ 

 ،2021 وحزيران  نيسان  بي  احملاداثت  من  فيينا يف ست جوالت  يف  املفاوضون  التقى 
وأحرزوا تقدُّماً يف صفقة من شأنا أن تُعيد الوالايت املتحدة وإيران إىل االمتثال خلطة العمل الشاملة 
املشرتكة. تفاوضت إيران والوالايت املتحدة تفاوضاً غري مباشر بناًء على طلٍب من إيران، إذ لعبت 
الدول األوروبية دور الوسيط. يف حي أدَّت »حماداثت التقارب« هذه إىل أتخريات وسوء فـَْهم، 
ما تزال طهران غري مستعدة لالجتماع املباشرة مع واشنطن نظراً النسحاب األخرية ويكون هذا 
االنسحاب أحادي اجلانب من االتفاقيَّة هو الذي أاثر األزمة من األساس. مع عدم التوصُّل إىل 
اتفاق حبلول موعد االنتخاابت اإليرانية يف حزيران، إالَّ أنَّ بعض الدبلوماسيي أيملوَن يف أن يكون 

هذا االتفاق يف متناول اليد.

الوضع الحالي للمفاوضات حول البرنامج النووي اإليراني

المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية 
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مل تعد إيران إىل احملاداثت يف األشهر اليت أعقبت االنتخاابت، واستمرَّ برانجمها النووي يف 
التقدُّم مع ضمور املراقبة الدولية. يقول رئيسي –الذي انـُْتِخب يف سباق ضيق للغاية مع إقبال هو 
األقل أترخييًا-: إنَّ هدفه عودة إيران إىل االمتثال خلطة العمل الشاملة املشرتكة. لكنَّه قال -أيضًا-: 
إنَّه لن جيعل مستقبل إيران الدبلوماسي واالقتصادي مرهوانً ابتفاق مع واشنطن، واختار تعيي أحد 

منتقدي االتفاق، )علي ابقري كين( مفاوضه الرئيس يف فيينا. 

بدأت اجلولة السابعة من احملاداثت يف أواخر تشرين الثاين. عرض الوفد اإليراين عدداً من 
ا تراجعت عن التنازالت  املطالب املتطرفة فيما يتعلَّق بربانجمها النووي وختفيف العقوابت حىت أنَّ
اليت ُقدِّمت يف الربيع. عدَّ دبلوماسيُّون غربيُّون أنَّ املقرتحات غري جادة. أفاد دبلوماسيُّون يف كانون 
األول 2021 وكانون الثاين 2022 أبنَّه ُأْحرَِز تقدُّم بطيء حنو دمج املطالب اإليرانية يف النص 

املتفق عليه بدءاً من حزيران. 

تكمن عديد من نقط اخلالف املتبقية خارَج األركان األربعة خلطة العمل الشاملة املشرتكة. 
دعت إيران إىل آلية للتحقق من تقليص العقوابت ولضمان عدم انسحاب الرئيس األمريكي )جو 
ابيدن( أو َمن خيلفه من االتفاقية. كما طالبت إبلغاء مجيع العقوابت األمريكية اليت فرضها الرئيس 
األمريكي السابق )دوانلد ترامب( وعدم فرض عقوابت يف املستقبل. َعدَّ املفاوضون األمريكيُّون أنَّ 

تلبية هذه املطالب مستحيٌل قانونياً وعملياً.

هناك جدل كبري حول ما إذا كانت إيران مهتمة يف الواقع ابلتوصُّل إىل اتفاق أو ما إذا كانت 
ا لن تستمر  متاطل لبعض الوقت للمضي يف برانجمها النووي. جادل بعض املعلقي أبنَّ إيران ربَّ
اتفاق. تدعم تصرحيات  التوصُّل إىل  إذا كانت قد استبعدت ابلفعل خيار  يف حضور احملاداثت 
)رئيسي( الداعمة التفاق من حيث املبدأ هذه احلجة ظاهرايً. ويرى آخرون أنَّ احلكومة املتصلبة 
هي حكومة عنيدة أيديولوجياً وغري راغبة يف تقدمي تنازالت، نظراً ألنَّ الوالايت املتحدة هي الطرف 
املسؤول عن فسخ خطة العمل الشاملة املشرتكة. من احملتمل أن تكون طهران منفتحة على التوصُّل 
إىل اتفاق ولكن فقط بشروط صارمة، أي: بشروط أفضل ممَّا حصلت عليه يف عام 2015. يعود 
إبقاء املفاوضات حية ابلنفع على طهران، حىت لو مل حترز تقدماً حقيقياً، إذ ختفِّف املفاوضات 
الضغط الدويل والداخلي، وتوفِّر إليران درعاً ضد هجوم عسكري من إسرائيل أو الوالايت املتحدة. 
ا ال ينتابا القلق يف حالة انيار املفاوضات. صمَّم )رئيسي( امليزانية املالية لعام  أوضحت إيران أنَّ
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2022- 2023 على أساس افرتاض استمرار العقوابت. ومن احملتمل -أيضًا- مل تقّرِر القيادة 
-با يف ذلك املرشد األعلى علي خامنئي- بعد املسار األفضل للعمل.

خماوف نووية

اإليراين  النووي  الربانمج  لتقدُّم  مشكلًة؛  الغربيَّة  للحكومات  املفاوضات  وترية  بطء  ميثِّل 
ابطراد. قال املسؤولون األمريكيُّون إنَّه إذا استمرت هذه التطورات بذه الوترية السريعة، فقد تصبح 
فوائد عدم االنتشار خلطة العمل الشاملة املشرتكة موضع نقاش يف الربع األول من عام 2022. 

مل تعد إيران ملتزمًة حبدود خطة العمل الشاملة املشرتكة على برانمج ختصيب اليورانيوم. لقد 
اخنفض زمن االخرتاق -الوقت الالزم إلنتاج ما يكفي من اليورانيوم عايل التخصيب لسالح نووي 
واحد- من عام أو أكثر بوجب خطة العمل املشرتكة الشاملة إىل شهر واحد تقريباً، وتضاءلت 
احتمالية التوصُّل إىل اتفاق يُعيد زمن االخرتاق األصلي. يف حي أنَّ مقياس العام الواحد اعتباطي 
من الناحية التقنية، فمن وجهة نظر سياسية ربا يكون أهم مقياس ستقاس اتفاقية مستقبلية بوجبه، 

على األقل يف واشنطن.

يضغط املسؤولون الغربيُّون على طهران بشأن ثالث قضااي مرتابطة: 1.خطر اخرتاق فوري. 
2.املستوى األساسي املتقدِّم من التطوُّر للربانمج النووي. 3.الوصول لعمليات التفتيش الدولية. 
فيما يتعلَّق ابلقضية األوىل، فقِد اقرتب زمن اخرتاق إيران ممَّا أمساه أحد كبار املسؤولي األمريكيي 
»هامش اخلطأ« يف أواخر عام 2021. وهذا يعين أنَّه قد يكون عندها القدرة على إعادة تشكيل 
أجهزة الطرد املركزي بسرعة، وإنتاج قنبلة واحدة من اليورانيوم املستخدم يف صنع األسلحة، قبل أن 
يكتشف املفتشون الدوليون ذلك. وَوْفقاً لتقرير املفتشي األخري الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، ابتداًء من 6 تشرين الثاين 2021، مجعت إيران ما يقدَّر 168.3 كيلوغرام من سادس 
فلوريد اليورانيوم )UF6( املخصَّب بنسبة تصل إىل 20٪ من نظري اليورانيوم 235. أُنِْتج أكثر 
الثالثة السابقة. كدَّست إيران 26.2 كغم من سادس  من 25٪ من هذه الكمية يف األشهر 

فلوريد اليورانيوم املخصَّب بنسبة تصل إىل 60٪ يف الوقت نفسه. 

على كمية كبرية  احلصول  عتبَة  اإلنتاج-  من  الوترية  هذه  ظل  -يف  إيران  تتجاوز  سوف 
عام  أوائل  يف  كغم(   240-50 )حوايل   ٪20 بنسبة  املخصَّب  اليورانيوم  فلوريد  سادس  من 
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2022. بدأت إيران -بعد إصدار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف تشرين الثاين- يف ختصيب 
يورانيوم 235 بنسبة 20٪ مستعملًة أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-6 يف موقع فوردو 
للتخصيب شديد التحصي. إذا جتاوزت إيران عتبة زمن االخرتاق وأنتجت ما يعادل قنبلة واحدة 
من اليورانيوم املستخدم يف صنع األسلحة، فربا حتتاج -َوْفق بعض التقديرات- إىل عام أو عامي 
إضافيي لتحويلها إىل سالح نووي قابل للتسليم. لكن بجرَّد اكتمال مرحلة التخصيب، فإنَّ قدرة 
البلدان األخرى على اكتشاف حماولة لتسليح اليورانيوم ستنخفض اخنفاضاً كبرياً؛ ألنَّ هذا النشاط 

ال خيضع للمراقبة الدولية. 

لربانجمها  تقدماً  أكثر  جديداً  أساساً  تضع  اليت  القدرات  ببناء  إيران  تقوم  الثانية،  القضية 
النووي. أنتجت إيران اليورانيوم املخصَّب بنسبة 60٪ من يورانيوم 235 يف عام 2021 ألول 
مرة، ووسَّعت التجارب مع أجهزة الطرد املركزي املتقدمة، با يف ذلك جهاز IR-6. يف حي ميكن 
-نظراًي- التخلُّص من خمزون إيران من اليورانيوم املخصَّب وتفكيك أجهزة الطرد املركزي، إال أنَّه 
من الصعب حمو املعرفة اليت اكتسبها العلماء اإليرانيُّون عن طريق هذا البحث. طورَّت إيران مهارات 
يف جماالت جديدة، با يف ذلك إنتاج معدن اليورانيوم، واليت هلا صلة مباشرة بتطوير سالح نووي.

القضية الثالثة، قيَّدت إيران املراقبة الدولية لربانجمها النووي، عن طريق إيقاف تطبيق نظام 
2021، فضاًل عن  فرباير  الذرية يف  للطاقة  الدولية  للوكالة  الربوتوكول اإلضايف  التفتيش بوجب 
عرقلة املفتشي ومضايقتهم. ومع ذلك، إالَّ أنَّه قد ُحلَّت املسألة احلرجة واملُللحة؛ وهي الوصول 
إىل )منشأة كرج( لتصنيع مكوانت أجهزة الطرد املركزي -يف أواخر عام 2021-، وبضغط من 
روسيا )أزالت إيران الكامريات من ذلك املوقف يف أعقاب هجوم خترييب وقع يف حزيران، وقاومت 
الدعوات الدولية إلعادة تركيب هذه الكامريات، حىت مع استئنافها إنتاج أجزاء أجهزة الطرد املركزي 

املتقدِّمة(.  

واشنطن وخطتها األخرى 

بدأت إيران وإسرائيل والوالايت املتحدة يف أواخر عام 2021 يف وضع األساس ملقارابت 
سياسية جديدة يف حالة فشل احملاداثت. من احملتمل يف هذا السيناريو أن تضاعف واشنطن الضغط 
حُتدِّدها  مل  متاماً  جديدة  نووية  اتفاقية  بَقبول  إقناعها  حملاولة  إيران  على  واالقتصادي  الدبلوماسي 
بعد. حاولت محلة »الضغط األقصى« اليت أطلقها )ترامب( زايدة املخاطر االقتصادية إليران، ممَّا 
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يعين أنَّ هناك عدداً قلياًل من األهداف الرئيسة اليت مل تطاهلا العقوابت بعد -إن ُوِجَدت-. قد 
تركِّز الوالايت املتحدة بداًل من ذلك على تنفيذ  عقوابت وفرضها على األفراد والكياانت الذين 

ينتهكون العقوابت األمريكية. 

قد تسعى الوالايت املتحدة بعملها مع فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة إىل تفعيل  البند الوارد 
يف قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم )2231(، والذي سيبدأ على مدار الساعة لثالثي 
يوماً، وبعد ذلك سُيعاد فرض عقوابت األمم املتحدة وستخضع إيران لقرارات جملس األمن نفسها 
اليت كانت سائدة قبل االتفاق النووي. إنَّ عقوابت األمم املتحدة طفيفة مقارنة ابإلجراءات اليت 
فرضتها الوالايت املتحدة، لكن الرسالة السياسية -أبنَّ خطة العمل الشاملة املشرتكة قد أُْبِطَلت، 
وقد أعاَد اجملتمع الدويل إيران إىل خانة العقوابت الدبلوماسية، وذلك سيكون بثابة ضربًة لطهران. 

تُعدُّ الصي إىل حدٍّ بعيٍد أكرب مشرٍت للنفط اإليراين، ومن َثَّ فهي تنتهك العقوابت األمريكية 
اليت تستهدف صناعة النفط يف طهران. إِذ استوردت ما معدله 800 ألف برميل يومياً من النفط 
اخلام والسوائل الغازية اإليرانية يف عام 2021. الطريقة األكثر فعالية للضغط على طهران هي إقناع 
بكي خبفض مشرتايهتا من النفط. ومع ذلك، تبدو الصي مطمئنًَّة للوضع الراهن، وبل وكانت 
الصينية  الكياانت  )ابيدن( عقوابت على  إدارة  تفرض  مل  النووية.  املفاوضات  مساندًة إليران يف 
املتورطة يف هذه املعامالت، وليس من الواضح ما إذا كانت ستفعِّل ذلك إذا انارت املفاوضات. 
ا ستزيد الضغط على اإلمارات العربية املتحدة، نظراً ملرور  أشارت الوالايت املتحدة -أيضًا- إىل أنَّ
بعض النفط املتجه إىل الصي عرب املياه اإلماراتية )إذ تُعدُّ اإلمارات العربية املتحدة شريكاً رئيساً يف 

التجارة غري النفطية واخلدمات املصرفية إليران(.  

اخليارات  عن  أكرب  بصراحة  التحدث  يف  املتحدة  الوالايت  تبدأ  أن  احملتمل  من  أخرياً، 
العسكرية ملنع طهران من إنتاج سالح نووي، لردع إيران وطمأنة حلفاء الوالايت املتحدة وشركائها. 
وَوْفق ما ورد أجرى البنتاغون ختطيطاً مشرتكاً مع إسرائيل يف تشرين األول، وينبغي توقع خطوات 

إضافية، مثل املزيد من التدريبات العسكرية مع دول املنطقة. 



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

خطط إسرائيل

يف حال انارت املفاوضات فمن احملتمل أن حتاول إسرائيل زعزعة استقرار احلكومة اإليرانية 
عن طريق تسريع عمليات التخريب واهلجمات اإللكرتونية ضد البالد وتكثيفها. يف حي أنَّ اهلجوم 

اجلوي على املواقع النووية اإليرانية أمر غري مرجح، ولكن ال ينبغي استبعاد هذا االحتمال. 

2021 إىل حد كبري  السلطة يف حزيران  اليت تولت  تشارك احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة 
النظرة املتشددة لرئيس الوزراء السابق )بنيامي نتنياهو( جتاه إيران ومعارضته خلطة العمل الشاملة 
املشرتكة. لكن رئيس الوزراء اجلديد )نفتايل بينيت( أقل مياًل من )نتنياهو( للدخول يف مواجهة 
علنية مع الوالايت املتحدة بشأن هذه القضااي. ويرجع ذلك جزئياً إىل التأثري املسامل نسبيياً لوزير 
اخلارجية وشريك )بينيت( األهم يف االئتالف، والسبب اآلخر هو أنَّ )ابيدن( يف وقٍت مبكٍِّر من 
واليته. سيخترب هذا املوقف الذي يراعي رغبات اآلخرين خالل العام املقبل إذا زادت التوترات مع 

إيران. 

النووية  املواقع  على  لشنِّ هجوٍم  استعداداً  تدريباهتا  اإلسرائيلية  املسلحة  القوات  استأنفت 
اإليرانية، وخصَّصِت احلكومة 1.5 مليار دوالر لتحسي االستعداد لشن مثل هذا اهلجوم. من 
احملتمل أن هتدف هذه التصرحيات إىل إبراز القوة، لكنَّها تبيِّ -أيضًا- مدى ضعف التخطيط 
املخابرات  رئيس  قال  ورد  ما  وَوْفق  النووية.  االتفاقية  استعادة  أعقبت  اليت  السنوات  للهجوم يف 
الثاين 2022: سيرتك اهلجوم آاثراً غري معروفة على الربانمج  الوزراء يف كانون  العسكرية جمللس 
النووي اإليراين وسيكون االتفاق الدبلوماسي أفضل بكثري من سيناريو عدم التوصُّل إىل اتفاق. 
)لكنَّ هذا الرأي ال يشاركه املوساد »َوْفق ما ورد(. حدث شيء مشابه يف 12-2010 حينما 
انفصل قادة اجليش واملخابرات اإلسرائيلي عن )نتنياهو( بشأن فائدة اهلجوم على إيران وعواقبه. 

ستهدِّد إسرائيل وتتدرِّب على هجوم جوي هذا العام على أقل تقدير. ففي الوقت نفسه، 
من احملتمل أن تتكثَّف حرب الظل املستمرة منذ عقود بي إسرائيل وإيران واليت تتميَّز ابلتخريب 
واهلجمات اإللكرتونية إذا مل تنجح املفاوضات. أظهرت إسرائيل قدرهتا على ضرب أهداف شديدة 
التحصي يف إيران يف تشرين الثاين 2020، حينما اغتالِت العامل النووي )حمسن فخري زاده(، ويف 

عام 2021 حينما هامجت موقع التخصيب يف )نطنز، ومنشأة كرج(. 
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طهران« لـلمقاومة” تستعد

اقرتحت حكومة رئيسي ختطيطاً اقتصادايً مع الرتكيز على ما يسمَّى بـ«اقتصاد املقاومة«، إذ 
تشدِّد إيران على اإلنتاج احمللي والتجارة غري النفطية مع اجلريان، وتقليل االعتماد على الواردات. 
ومع ذلك، فإنَّ هذه الفلسفة اليت قدَّمها خامنئي، من املرجَّح أن تكون قاصرة لتكون إسرتاتيجية 
اقرتحِت  اندالع اضطراابت أكثر.  تتسبِّب يف  القصري على األقل- وقد  املدى  اقتصادية -على 
الرواتب احلكومية،  احلكومة إجراء ختفيضات يف اإلنفاق اإلمجايل ابلقيمة احلقيقية، با يف ذلك 
ولكن مع دفع هذه االلتزامات املخفضة مع السيطرة على التضخم سيكون أمراً صعباً. إذا استمرت 
الدولة يف إدارة ميزانية تعاين من عجز كبري، فيستطلَّب األمر املزيد من االقرتاض املباشر أو غري 
املباشر من البنك املركزي، وهذا االقرتاض هو سبيل للتضخُّم املرتفع ابستمرار، وسبب الندالع 

اضطراابت اجتماعية حمتملة. 

ع النووي اإليراين يف إاثرة اإلنذارات الدولية. إذ ميكن للحكومة  من احملتمل استمرار التوسِّ
القيود  اليورانيوم بنسبة 90٪ أو زايدة  القضية بقوة، وختصيب  تقّرِر متابعة  املتشدِّدة أن  اإليرانية 
على املفتشي الدوليي أو طردهم، وهي خطوات ختاطر بتجاوز اخلطوط احلمراء اإلسرائيلية. ميكن 
لطهران -أيضًا- أن تقّرِر املضي قدماً حبذر، وأن تزيد من خمزونا من اليورانيوم بنسبة 20٪ - و 
إنتاج  وجتربة  املتقدمة  املركزي  الطرد  أجهزة  استخدام  وتتوسَّع يف  املخصَّب،  اليورانيوم  من   ٪60
معدن اليورانيوم. ومن مزااي املسار األخري أنَّه لن يقدِّم ذريعة واحدة إلاثرة استجابة دولية متماسكة. 
سوف يتزايد القلق الدويل تزايداً مطرداً بشأن ما إذا كان ميكن إيقاف املسار النووي اإليراين من 
دون تدخٍُّل عسكريٍّ يف كلتا احلالتي، وقد يدفع الوالايت املتحدة أو إسرائيل إىل إعالن اخلطوط 

احلمراء النووية لطهران.

يف النهاية، من احملتمل أن تردَّ إيران على عمليات التخريب أو اهلجمات اإللكرتونية بتفعيل 
خيار املنطقة الرمادية لفرض تكاليف على اجلناة )مع معاانة إيران يف السنوات األخرية لتنتقم من 
إسرائيل(. يف حي سيكون الرتكيز -على األرجح- على إسرائيل، إذ ميكن أن تستهدف اهلجمات 
املضادة الوالايت املتحدة أو القوات األمريكية يف املنطقة، ممَّا يزيد من خماطر التقديرات اخلاطئة 
أو صراع أوسع. وميكن -أيضًا- أن تقع اململكة العربية السعودية أو اإلمارات العربية املتحدة يف 
ا تسعى إىل إقامة  مرمى النريان، مع أنَّ إيران قد تكون غري مستعدة لتوسيع الصراع إىل اخلليج ألنَّ
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عالقات أقوى هناك )حىت لو استمر حلفاء إيران يف اليمن يف تشكيل هتديد مستمر للبنية التحتية 
السعودية(.

اآلفاق

من احملتمل أن تكون التعقيدات واملخاطر اليت ينطوي عليها التخطيط لسيناريو عدم وجود 
إتفاقية قد أبرزت للحكومات الغربية- إن مل يكن إليران- أمهية إحياء خطة العمل الشاملة املشرتكة. 
ما يزال هناك مسار دبلوماسي متاح، وال ميكن استبعاد حترُّك كبري يف األسابيع واألشهر املقبلة. 
قد تكون إحدى العالمات الرئيسة للتقدُّم مرهونة بتباطؤ الربانمج النووي اإليراين ومرونة أكرب يف 
مطالبه اليت تتجاوز خطة العمل الشاملة املشرتكة. قد يقرتن ذلك بتنازالت إضافية من واشنطن 
ا ستحصل فعاًل على الفوائد االقتصادية اليت حيقُّ هلا احلصول عليها. حىت  هتدف إىل إقناع إيران أبنَّ
إذا انارت املفاوضات يف فيينا وشرعت إيران وإسرائيل والوالايت املتحدة يف تنفيذ خططها البديلة 
يف وقت ما يف عام 2022، فقد تستمر الدبلوماسية يف املضي قدماً عن طريق حماداثت رمسية أو 
غري رمسية هتدف إىل اتفاقية مؤقتة أصغر وهتدف -أيضًا- إىل وضع سقف على األسلحة النووية 

أو التصعيد اإلقليمي. 
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