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البرنامج النووي اإليراني يدخل مرحلة خطيرة،، 

ملاذا ستفاوض إيران إذا تم رفع 
العقوبات االقتصادية.. الجدل األكبر بني 
إدارة بايدن و الدول اإلقليمية واألوروبية



 

 

 

 

CENTRE DE GENEVE

وحدة 
رصد األزمات 
الدولیة

WWW.CENTREDEGENEVE.ORG

بـاريـس 3 فـبرايـر 2021: حـاولـت الـخارجـية األمـريـكية خـفض املـخاوف لـدى حـلفاء الـواليـات 
املتحـدة فـي مـنطقة الخـليج والـدول األوروبـية املـشاركـة فـي االتـفاق الـنووي مـن عـودة تـلقائـية 
وســريــعة لــالتــفاق الــنووي مــن دون مــناقــشة املــلفني املــهمني لــألطــراف اإلقــليمية واألوروبــية " 
بـــرنـــامـــج الـــصواريـــخ الـــبالســـتية وســـياســـات إيـــران اإلقـــليمية "، وذلـــك بـــعد تـــصريـــحات وزيـــر 
الـخارجـية األمـريـكي أنـتونـي بـلينكن الـذي قـال بـأن إيـران عـلى بٌـعد أسـابـيع مـن امـتالك مـواد 
الزمـــة لـــصنع ســـالح نـــووي، وبـــالـــتالـــي يـــجب التحـــرك ســـريـــعا، مـــلمحاً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه الـــى 
اسـتعداد الـواليـات املتحـدة لـلعودة لـالتـفاق الـنووي إذا عـادت إيـران لـلوفـاء بـالـتزامـاتـها ومـن ثـم 

العمل على اتفاق أشمل وأوسع يشمل القضايا الخالفية الثانية . 

تـصريـحات بـلينكن املـبهمة والـغير الـواضـحة بـني الـعودة الـتلقائـية لـالتـفاق واسـتشارة الحـلفاء 
والــكونــغرس، أثــارت الــقلق مــن إمــكانــية الــعودة الســريــعة لــالتــفاق الــنووي بــذريــعة مــنع إيــران 
مــن الــوصــول الــى الســالح الــنووي وبــالــتالــي إهــمال مــلفي الــصواريــخ الــبالســتية وســياســات 
إيـــران اإلقـــليمية، بـــمقابـــل تـــفرغ إدارة بـــايـــدن لـــلملفات األمـــريـــكية الـــداخـــلية وقـــضية مـــواجـــهة 
الــصني اقــتصاديــا وســياســياً، وهــي الــقضايــا األهــم فــي أجــندة بــايــدن بحســب تــصريــحات 

املسؤولني األمريكيني في إدارته .  

وبـــتعبير أدق لهـــذا الـــقلق املـــتزايـــد فـــي األوســـاط الـــدبـــلومـــاســـية " ملـــاذا ســـتجلس إيـــران عـــلى 
طــاولــة املــفاوضــات للحــديــث حــول بــرنــامــجها الــصاروخــي وســياســاتــها اإلقــليمية إذا تــم رفــع 
جـــميع الـــعقوبـــات االقـــتصاديـــة عـــنها بـــشكل تـــلقائـــي عـــندمـــا تـــعود الـــواليـــات املتحـــدة لـــالتـــفاق 
الــــنووي؟؟ "، وهــــذه الــــنقطة لــــها حــــساســــية وأهــــمية كــــبيرة مــــن أن تــــقوم إدارة بــــايــــدن بــــعملية 
الــتفاف عــلى مــصالــح حــلفائــها، وبــالــتالــي هــذا مــا اســتدعــى تشــديــد الــلهجة األوروبــية الــذي 
أصـبح صـوتـها أعـلى مـن صـوت اإلدارة األمـريـكية الـحالـية بـما يـتعلق بـالـبرنـامـج الـصاروخـي 

وسياسات طهران اإلقليمية املزعزعة لالستقرار .  

وإذا كـــانـــت إيـــران فـــاوضـــت ملـــدة 10 ســـنوت عـــلى بـــرنـــامـــجها الـــنووي تـــحت ضـــغط عـــقوبـــات 
اقـــتصاديـــة أمـــمية قـــاســـية، فـــكم سيســـتغرق الـــوقـــت مـــن املـــفاوضـــات الـــتي ســـتخوضـــها حـــول 
بـرنـامـجها الـصاروخـي وسـياسـاتـها اإلقـليمية فـي حـال رُفـعت عـنها الـعقوبـات وتـمتعت بـهامـش 

كبير من املناورة . 
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بـمعنى أدق، قـد تـقبل إيـران بـصيغة الـعودة لـالتـفاق الـنووي وااللـتزام بـبنودهـا بـالـتزامـن مـع 
عــودة الــواليــات املتحــدة األمــريــكية ورفــع الــعقوبــات ومــن ثــم تــقبل بــالــتفاوض حــول بــرنــامــجها 
الـصاروخـي وسـياسـاتـها اإلقـليمية، وهـنا قـد تـمتد هـذه املـفاوضـات ألعـوام طـويـلة تـكون إيـران 

قد استعادت قوتها االقتصادية ونفوذها السياسي استعدادا لجولة عقوبات جديدة . 

ـ شهر مارس ومزید من التصعید  .. 

أصـبحت قـضية انـسحاب إيـران مـن الـتزامـاتـها الـنوويـة أكـثر جـديـة خـالل األسـابـيع األخـيرة 
بـــــعد أن أقـــــر الـــــبرملـــــان قـــــانـــــون "اإلجـــــراء االســـــتراتـــــيجي لـــــرفـــــع الـــــعقوبـــــات" فـــــي 2 ديـــــسمبر 

املاضي، والذي ألزم الحكومة برفع نسبة التخصيب إلى %20. 
كــــما نــــص عــــلى طــــرد مــــفتشي الــــوكــــالــــة الــــدولــــية لــــلطاقــــة الــــذريــــة مــــن إيــــران إذا لــــم يــــتم رفــــع 
الـــعقوبـــات املـــالـــية واملـــصرفـــية والـــنفطية بحـــلول مـــارس، وكـــذلـــك تـــعليق الـــبروتـــوكـــول اإلضـــافـــي 

لحظر االنتشار النووي. 

وقـامـت إيـران بـالخـطوة األولـى بـرفـع نسـبة تـخصيب الـيورانـيوم الـى 20٪ وهـي نسـبة أعـلى 
بــــكثير مــــن الحــــد املــــسموح لــــها وهــــي 3،65٪، كــــما أعــــلنت طهــــران بــــشكل مــــباشــــر بــــأنــــها 
سـتنسحب مـن الـبروتـوكـول اإلضـافـي لحـظر االنـتشار الـنووي فـي مـارس الـقادم إذا لـم يـتم 

رفع العقوبات االقتصادية . 
لــــتتبقى الخــــطوة الــــثالــــثة مــــن قــــانــــون "اإلجــــراء االســــتراتــــيجي لــــرفــــع الــــعقوبــــات" وهــــي طــــرد 
مــفتشي الــوكــالــة الــدولــية لــلطاقــة الــذريــة " وهــي خــطوة يــمكن أن تــقوم بــها إيــران بــأي لحــظة 
بــــعد مــــارس " ، ولــــكن الســــلطة فــــي طهــــران قــــامــــت بخــــطوات أكــــثر تــــصعيدا بــــعدمــــا نــــصبت 
696 جـهازا لـلطرد املـركـزي مـن جـيل IR2M بـسعة 4 أضـعاف الـجيل الـسابـق فـي مـنشأة 

نطنز، باإلضافة إلى نصب سلسلتني من جيل IR6 في فوردو، قرب العاصمة طهران. 

وأكـــدت إيـــران فـــي وقـــت ســـابـــق رفـــض الـــعودة لـــلتفاوض بـــشأن بـــرنـــامـــجها الـــنووي، مـــطالـــبة 
واشـنطن والـعواصـم الـغربـية بـاحـترام االتـفاق الـقائـم، وفـي الـوقـت ذاتـه صـّعدت لـهجتها ضـد 

فرنسا التي طالبت بإشراك السعودية في املحادثات. 
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وشــــدد املتحــــدث بــــاســــم الــــخارجــــية اإليــــرانــــية ســــعيد خــــطيب زاده عــــلى أن "االتــــفاق الــــنووي 
اتـفاق دولـي مـتعدد األطـراف صـدق عـليه قـرار مجـلس األمـن الـدولـي رقـم 2231، وهـو غـير 

قابل للتفاوض، كما أن األطراف فيه واضحة وغير قابلة للتغيير". 
وأضاف أن تفعيل االتفاق النووي أمر سهل ويتطلب عودة واشنطن إليه ورفع عقوباتها. 

ـ دعوة إیرانیة لوساطة أوروبیة .. 

ط بـــني  و دعـــا وزيـــر الـــخارجـــية اإليـــرانـــي محـــمد جـــواد ظـــريـــف االتـــحاد األوروبـــي إلـــى الـــتوسّـــ
بــــالده والــــواليــــات املتحــــدة إلنــــقاذ االتــــفاق الــــنووي املــــبرم بــــني الــــدول الــــكبرى وإيــــران والــــذي 

انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. 

وجـاء فـي تـصريـحات أدلـى بـها ظـريـف لشـبكة "سـي.إن.إن" اإلخـباريـة األمـيركـية أنـه "يـمكن 
أن تــكون هــناك آلــية" إمــا لــعودة "مــتزامــنة" لــلبلديــن إلــى االتــفاق الــنووي، وإمــا "تــنسيق مــا 
يـمكن الـقيام بـه". واقـترح ظـريـف أن يحـّدد وزيـر خـارجـية االتـحاد األوروبـي جـوزيـب بـوريـل 

"التدابير، التي يجب أن تتخذها الواليات املتحدة وتلك التي يجب أن تتخذها إيران". 

ويـــفتح اقـــتراح ظـــريـــف لـــلمرة األولـــى املـــجال أمـــام آلـــية "مـــتزامـــنة"، عـــلى الـــرغـــم مـــن تشـــديـــده 
على أّن األميركيني، الذين خرجوا من االتفاق، يتعنّي عليهم أوالً "أن يبدوا حسن نيتهم". 

ـ الوساطة األوروبیة وموقف بروکسل .. 

ال زالـت الـدول األوروبـية تـحاول انـقاذ االتـفاق الـنووي ومـنع إيـران مـن الـوصـول الـى الـقدرات 
الـــــنوويـــــة الـــــعسكريـــــة بـــــكل الـــــوســـــائـــــل املـــــمكنة، ولـــــطاملـــــا بـــــقيت الـــــدول األوروبـــــية بـــــني املـــــطرقـــــة 
اإلمــــريــــكية والــــسندان اإليــــرانــــي ولــــكن اســــتراتــــيجية االتــــحاد األوروبــــي الــــتي كــــانــــت تــــطالــــب 

بعودة سريعة من الجانبني لاللتزام ببنود االتفاق قد تغيرت في األسابيع األخيرة .  

https://arabic.euronews.com/2021/02/01/iran-asks-for-eu-mediation-with-us-to-save-nuclear-deal
https://arabic.euronews.com/2021/01/05/ue-pledges-to-redouble-efforts-to-save-the-iran-nuclear-deal
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فـبينما قـال املتحـدث بـاسـم االتـحاد األوروبـي بـيتر سـتانـو إن األولـويـة بـالنسـبة لـدول االتـحاد 
هي عودة الواليات املتحدة إلى االتفاق النووي. 

قـــال الـــرئـــيس الـــفرنـــسي ايـــمانـــويـــل مـــاكـــرون قـــبل أيـــام بـــأن أي مـــفاوضـــات قـــادمـــة مـــع إيـــران 
ســتكون صــارمــة لــلغايــة ويــجب أن تــشمل نــقاط الــبرنــامــج الــصاروخــي الــبالســتي بــاإلضــافــة 
الـى سـياسـات إيـران اإلقـليمية املـزعـزعـة لـالسـتقرار، داعـيا فـي الـوقـت نـفسه الـى عـدم تـكرار 

خطأ عام 2015 وعدم إشراك الدول اإلقليمية في املفاوضات القادمة . 

وفــي نــفس الــسياق قــال وزيــر الــخارجــية األملــانــي هــايــكو مــاس فــي تــصريــحات ســابــقة بــأن 
الــعودة لــاللــتزام بــبنود االتــفاق الــنووي املــوقــع عــام 2015 لــن تــكون كــافــية، ويــجب الحــديــث 

حول برنامج إيران للصواريخ البالستية باإلضافة الى سياساتها اإلقليمية .  

أي أن املـوقـف الـفرنـسي واألملـانـي رأسـي حـربـة الـدبـلومـاسـية األوروبـية أصـبح أكـثر تشـددا 
فـــيما يـــتعلق بـــالـــتعامـــل مـــع إيـــران فـــي أي مـــفاوضـــات قـــادمـــة، وهـــذه نـــقطة إيـــجابـــية ملـــنع أي 

تنازالت متوقعة من إدارة بايدن .  

وبالتالي فإن املوقف األوروبي سيكون بني جزئيتني بالغتي الصعوبة . 
األولـى: تـتمحور حـول الـعمل عـلى عـودة الـطرفـني األمـريـكي واإليـرانـي لـاللـتزام بـبعض بـنود 
االتـفاق الـنووي مـن أجـل الهـدف األكـبر وهـو مـنع إيـران مـن الـوصـول الـى قـدرات نـوويـة أكـبر 

تمكنها من الحصول على مواد تكفي لصناعة سالح نووي . 
وهـنا تـكمن مـشكلة الـوقـت املحـدود كـما أشـار كـل مـن الـرئـيس الـفرنـسي ايـمانـويـل مـاكـرون و 

وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن . 

والـــثانـــية: هـــي الـــعمل عـــلى ضـــمان مـــفاوضـــات مـــوســـعة وصـــارمـــة تـــشمل الـــنقاط الـــثالثـــة، " 
بــرنــامــج إيــران الــنووي، وبــرنــامــجها لــلصواريــخ الــبالســتية، بــاإلضــافــة الــى ســياســات إيــران 

اإلقليمية املزعزعة لالستقرار" . 
وهـنا يـكمن الـدور األوروبـي فـي عـدم تـكرار خـطأ عـام 2015 الـذي تحـدث عـنه مـاكـرون بـما 

يتعلق بسياسات إيران اإلقليمية . 
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ويــبدو بــأن هــناك قــناعــة أصــبحت مــتأصــلة لــدى الــدول األوروبــية حــول تــراخــي إدارة بــايــدن 
فــي الــضغط عــلى إيــران وربــما إبــرام اتــفاق ســريــع بــدون أن يــشمل الــنقاط الــتي تــثير قــلق 

األوروبيني والدول اإلقليمية في منطقة الخليج العربي والشرق األوسط .  
ولـــذلـــك اتـــجه املـــوقـــف األوروبـــي لـــيكون أقـــرب الـــى مـــوقـــف اإلدارة األمـــريـــكية الـــسابـــقة بـــقيادة 
دونــالــد تــرمــب، بــعد أن كــان األوروبــيون طــوال الــسنوات املــاضــية هــم الــوســيط الــذي يــسعى 

إلعادة الطرفني لالتفاق النووي وإبقاء إيران بعيدة عن الوصول لقدرات نووية كبيرة .  
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