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 مقدمة

مايو الجاري تنتهي املدة  أيار/ 12، ففي 2002أزمة البرنامج النووي اإليراني تتفاعل منذ سنة ما زالت 

ع بين إيران ومجموعة 
ّ
في  1+5املقررة من الكونغرس األميركي إلعادة النظر في "إطار العمل املشترك"، املوق

، بعد أن جعل الرئيس دونالد ترامب من مواجهة مشاريع إيران، العسكرية والسياسية، جزًءا 2015سنة 

لامب، خالل تمديده االتفاق، بأنها ستكون املرة األخيرة إذا ما لم د تر من برنامجه االنتخابي. وقد هّد   ُيعدَّ

 االتفاق، ما يضعه أمام االختبار األصعب. وفي املقابل، فإن إيران ترفض إعادة التفاوض حوله.

موقفه النهائي لتحديد املوقف األميركي حيال  إلىإن أسلوب الرئيس ترامب يجعل من الصعب التعرف 

 يث تبدو التوقعات مجازفة، ولكن علينا أن نجتهد في فهم تكتيكاته.االتفاق، ح

 

: أهم بنود اًلتفاق والخروقات اإليرانية
ا

 أوًل

نصَّ االتفاق على رفع العقوبات املفروضة على إيران، بسبب برنامجها النووي، من قبل مجلس األمن 

النووي  نشاطهامن  ملقابل، تعهدت إيران بالحّد الدولي والواليات املتحدة األميركية واالتحاد األوروبي. وفي ا

نشاطها ووضعها تحت الرقابة الدولية. وينصُّ االتفاق أيًضا على أن بعض القيود التقنية، املفروضة على 

. ولم تتضمن االتفاقية أي بند علني عن التمدد اإليراني في 2025من عام  ابتداءً  االنووي، تسقط تدريًج 

 الدول العربية.

، فإن إيران حصلت على رفع ملنظومة العقوبات والقيود التي كانت تطوقها، واستعادت بعض وهكذا

أصولها املالية التي كانت مجمدة، وأعفيت من معظم الرقابة في تسليحها ألدواتها وحلفائها في املنطقة، 

تعهد عدم إنتاج السالح مقابل كله ، هذا 2025ونالت إقراًرا بأنها دولة نووية، وإن مع وقف التنفيذ إلى عام 

املساعدة لهذا السالح، ولم  البحوثعشرة أعوام، على أن يبقى الباب مفتوًحا أمامها لتطوير مدة النووي 

 ها أو انتاجها.ير يحظ بند الصواريخ بعيدة املدى بأي قيود صارمة للحد من تطو 

يها التام عن برنامج وإذا كان الهدف الحقيقي من االتفاق رفع العقوبات الدولية عن إيران، م
ّ
قابل تخل

التخصيب النووي وليس تجميد هذا البرنامج فحسب، فإن الخروقات اإليرانية لالتفاق، وإطالقها العديد 

االتفاق "تسونامي  عّد من التجارب الصاروخية الباليستية بعد التوقيع عليه، دعت اإلدارة األميركية إلى 

 ض ى األمر إلغائه.نووي" يتطلب إعادة النظر فيه، وإذا اقت
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ا: اإلجماع الدولي حول عدم التفريط في اًلتفاق  ثانيا

ا أوروبًيا على عدم 
ً
في انتظار القرار الذي سوف يتخذه الرئيس ترامب، يمكن مالحظة أن هناك اتفاق

التفريط في االتفاق النووي، لكن من ناحية أخرى فإن أوروبا ال تستطيع أن تبتعد كثيًرا عن الواليات 

 موازنة النفوذ الروس ي.إلى تحدة، لألسباب التقليدية املتعلقة بالشراكة في الحلف األطلس ي والحاجة امل

لقد أعلنت فرنسا وبريطانيا وأملانيا تمسكها باالتفاق النووي، بوصفه "السبيل األفضل الحتواء خطر 

ناصر مهمة ال يشملها دت الدول الثالث على وجوب "التعامل مع عامتالك إيران سالًحا نووًيا"، وشّد 

االتفاق"، وتعهدت بالتعاون مع الواليات املتحدة لـ "مواجهة تحديات تطرحها طهران". وعليه، فقد اقترح 

إضافية ال غنى عنها: برنامج الصواريخ  موضوعاتالرئيس الفرنس ي ماكرون توسيع املناقشات لتشمل "ثالث 

 األزمات اإلقليمية الرئيسة في الشرق األوسط".، و 2025إيران النووي بعد عام  ونشاطالباليستية، 

نيسان/ أبريل املاض ي، إن االتفاق النووي "يفرض  28قال األمين العام للحلف األطلس ي، في  ،من جهته

د على وجوب تنفيذه بالكامل، سلسلة من القيود التي تحول دون حصول إيران على السالح النووي"، وشّد 

من برنامج إيران تطوير الصواريخ الباليستية. وهذه املشكلة ليست جزًءا وأعرب عن "قلق الحلفاء الخاص 

 من االتفاق النووي، وتجب معالجتها خارجه".

نيسان/ أبريل، من بكين  30كما نقلت وكالة )تاس( الروسية عن وزير الخارجية الفروف قوله، في 

ذ من "نعارض إعادة النظر في هذه االتفاقات، ونعتبر أن محاولة إهدار س ّفِّ
ُ
نوات من العمل الدولي، الذي ن

خالل محادثات بين القوى الست الكبرى وإيران، ليعود لنقطة الصفر، سيكون أمًرا سلبًيا جًدا". كما أعلن 

نيسان/ أبريل أن "الرئيسين الروس ي والفرنس ي أعربا عن تأييدهما لإلبقاء على االتفاق  30الكرملين، في 

 النووي وتطبيقه بحذافيره".

نيسان/ أبريل، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس  23إثر اجتماع الدول السبع الكبرى، في في 

ا كبيًرا في الرأي بين دول مجموعة السبع بأن االتفاق هو األفضل"، واستدرك 
ً
جونسون "إن هناك اتفاق

ض النقاط التي تجب معالجتها، "نقرُّ بأن السلوك اإليراني هّدام في املنطقة، وبأن الرئيس األميركي محق في بع

 لكننا نرى إمكان معالجتها داخل االتفاق".

 

ا: السيناريوهات املتوقعة
ا
 ثالث

شرت في كانون األول/ ديسمبر املاض ي، رؤية اإلدارة 
ُ
عكست استراتيجية األمن القومي األميركي، التي ن

وكعامل لزعزعة االستقرار في  ،لإلرهاب" إيران، حيث تمت اإلشارة إليها "دولة مارقة" و"داعمةإلى األميركية 

أثناء اجتماعه بالقوى في منطقة الشرق األوسط. وقد جاءت تصريحات نائب الرئيس األميركي، مايك بنس، 

فبراير املاض ي، لتشير إلى "مواجهة حتمية" مع إيران، إذ وصف  املحافظة بوالية مريالند، في أواخر شباط/



 
 4 

وأن واشنطن "لن تقرَّ بعد اآلن بالتزام إيران االتفاق النووي الذي يجمعها منذ  االتفاق النووي بأنه "كارثي"،

 بست دول كبرى من بينها الواليات املتحدة". 2015سنة 

أيار/ مايو، عن مسؤول في البيت األبيض قوله: إن الرئيس ترامب "يتجه  3كما نقلت وكالة "رويتر"، في 

ا أن الرئيس "لم يتخذ قراره بعد"، وأشار إلى إمكان أن  على األرجح إلى االنسحاب من االتفاق"،
ً
مستدرك

ع السيناريوهات الثالثة التالية:
ّ
 يتوصل إلى قرار "ال يتعلق بانسحاب كامل". وهكذا، يمكن توق

 

 الدعوة األوروبية إلى اتفاق إضافي – 1

عوة إلى اتفاق إضافي مع ده في الدجرت محاوالت أوروبية لتوظيف تراجع زعيم كوريا الشمالية عن تشّد 

إيران، إذ سعى الرئيس الفرنس ي ماكرون إلى إقناع نظيره األميركي بتبّني مقاربة، تقوم على الربط بين االتفاق 

وبرنامج إيران للصواريخ البالستية وتدخالتها في شؤون دول الجوار. فخالل القمة، التي جمعتهما في البيت 

رة اتفاق نووي جديد، يستند إلى أسس متينة، يتضمن امللفات الخالفية األبيض، دعا الرئيس ترامب إلى بلو 

ر املشّرعين األميركيين والحلفاء األوروبيين من أن "عدم إصالح العيوب الكارثية في االتفاق 
ّ
كافة. وحذ

سيدفع واشنطن إلى االنسحاب منه". بدوره، أبدى الرئيس ماكرون تفهمه إمكان توسيع  النووي الحالي

ي عن االتفاق القائم، وفتح املجال أمام جدل عاملي، وأن االقتراح هنا هو نطاق 
ّ
 من التخل

ً
االتفاق، بدال

"الشروع باتفاق إضافي تتوافق عليه الواليات املتحدة والدول األوروبية، يلزم إيران بشروط إضافية تحت 

 طائلة فرض عقوبات جديدة".

 إلى مدة أطول بتمديد أجل االتفاق املحدد بعشر سنوات الرئيس ترامب يطالب على الجانب األميركي، 

في أحد تصريحاته بمئة عام، كما أنه يطالب بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش ما  اقّدره

يتراءى لها من املواقع، وبالذات املواقع العسكرية، وهو ما يتجاوز النطاق املحدد لعمل الوكالة بموجب 

 هنا أن الرئيس ترامب يطرح تعديل االتفاق وليس استكماله.االتفاق. ويتضح 

وقد يكون الرئيس األميركي قد قبل اقتراح الرئيس الفرنس ي بإمكانية أن يكون هناك ملحق لالتفاق 

النووي اإليراني، يغني عن إلغاء االتفاق ومضاعفاته املحتملة، إذا أصر األوروبيون وباقي الدول املوقعة على 

نيسان/ أبريل،  29خاصة بعدما أعلن مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون، في  ،االتفاق اإلبقاء على

أن الرئيس "يدرس" اقتراح ماكرون بدء مفاوضات في شأن اتفاق جديد موّسع، وزاد "إنه أمر يهم الرئيس 

مع نظيره السعودي ويستحق التفكير فيه". إضافة إلى ما أعلنه وزير الخارجية بومبيو، في مؤتمر صحفي 

نيسان/ أبريل "سنعمل مع شركائنا األوروبيين لتصحيح هذا االتفاق، وإذا لم نتمكن من ذلك فكما  29في 

 صرح الرئيس ترامب سنخرج من هذا االتفاق، الذي أخفق في تحقيق االعتدال في تصرفات النظام اإليراني".
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جية لشؤون األمن الدولي ومنع انتشار األسلحة، وكانت الخارجية األميركية، على لسان نائب وزير الخار 

كريستوفر فورد، قد أعلنت موقًفا الفًتا "الواليات املتحدة ال تنوي مراجعة االتفاق النووي أو إلغائه، بل 

 لحق إضافي يصلح ثغراته".ملتسعى 

 

 تمديد املدة إلصالح اًلتفاق – 2

نيسان/  24ألميركي والفرنس ي في البيت األبيض يوم كان الفًتا، في املؤتمر الصحفي املشترك للرئيسين ا

أبريل، قول الرئيس ترامب "إن على املرء أن يتحلى باملرونة في الحياة". وأمام محدودية الخيارات املرنة 

املتاحة في مواجهة عقدة امللف النووي اإليراني، قد تسمح "مرونة" ترامب بإعطاء االتفاق مهلة إضافية إلى 

مزيد من التشاور حتى يصلحوا االتفاق.  في، يمكن أن تساعد الحلفاء األوروبيين املقبلر سبتمب أيلول/

 ويمكن أن يكون هذا السيناريو هو الخيار الذي ستقبل به جميع األطراف.

 

ي األميركي عن اًلتفاقية – 3
ّ

 التخل

له إلى سدة الحكم أعلن الرئيس ترامب، خالل حملته االنتخابية، أنه "سيمزق هذا االتفاق حال وصو 

عن مهاجمة هذا االتفاق، الذي وصفه حيًنا بأنه  –بعد تنصيبه رئيًسا–في البيت األبيض"، ولم يتوقف 

التفاوض عليها"، وطوًرا بأنه اتفاق سيؤدي إلى "هولوكست  جرى "كارثة" وحيًنا آخر بأنه "أسوأ صفقة 

يق عقوبات صارمة على إيران، وقد طرح أخيًرا نووي". ويبدو اليوم عازًما على الخروج من تلك الصفقة وتطب

"إذا لم يتمكن الكونغرس وحلفاء الواليات املتحدة من تقديم نسخة محّسنة من اتفاق فيينا فإن الواليات 

 املتحدة ستنسحب من االتفاقية".

 

ا: التحديات التي تواجه املقاربة األميركية  رابعا

التعاطي مع امللف النووي اإليراني، أبرزها: موقف بقية  تحديات عديدة تحاصر املقاربة األميركية في

ما أن تلك الدول ال تزال ترى في االتفاق سيّ  الو الشركاء في االتفاق، روسيا وأملانيا وفرنسا وبريطانيا والصين، 

ضاع خطوة إيجابية، يمكن االرتكان إليها في منع إيران من امتالك السالح النووي، والحيلولة دون انفجار األو 

، بما يستوجب الحفاظ عليه 
ً

الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ما دامتفي منطقة الشرق األوسط امللتهبة أصال

 التزام طهران بنود ذلك االتفاق. تؤكد

ي عن فكرة الخروج من االتفاق، 
ّ
ومن املالحظ أن فريًقا أميركًيا يعمل على إقناع الرئيس ترامب بالتخل

وة "تحمل رسالة سيئة"، وتحرم أميركا من "دفع كوريا الشمالية نحو الوصول إلى على اعتبار أن هذه الخط
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نيسان/ أبريل، وهو الرأي  30اتفاقية معها". وهذا ما عبر عنه نائب وزير الخارجية السابق طوني بالنكن، في 

 الذي تؤيده مجموعة من نخب السياسة الخارجية وشؤون األمن القومي األميركي.

 

ا: الخ  يارات اإليرانيةخامسا

تواجه إيران خيارين: إما خيار الرئيس ترامب، القاض ي بإلغاء االتفاق، أو خيار ماكرون واألوروبيين 

 القاض ي بإيجاد ملحق لالتفاق.

لقد استغل وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، املقابلة الصحفية مع مجلة "نيويوركر"، 

هو: خروج إيران من االتفاق بالكامل، والعودة إلى  الخيار األول ذكر أن  للحديث عن الخيارات اإليرانية، إذ

استئناف نشاطها النووي وتخصيب اليورانيوم كما السابق "ولن نسعى بطبيعة الحال المتالك قنبلة 

ق، فهو: االستفادة من بنود الخالفات والنزاعات املوجودة في االتفا الخيار الثانينووية" على حد تعبيره. أما 

شكوى للجنة املشرفة على تطبيق  11التي تسمح بتقديم شكاوى رسمية، وقد تقدمت إيران بالفعل بـ 

باألكثر جدية وصعوبة، ألنه "من املحتمل أن نقرر الخروج من  الخيار الثالثاالتفاق. ووصف ظريف 

 معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية".

 الدول األوروبية عل
َّ
ى إقناع الرئيس ترامب بعدم االنسحاب من االتفاق، إذ كتب وكان ظريف قد حث

في حسابه على )تويتر(: "إما كل ش يء أو ال ش يء. على الزعماء األوروبيين تشجيع ترامب ليس فقط على البقاء 

 في االتفاق، ولكن األهم على البدء في تنفيذ جانبه من االتفاق بنية صادقة".

نيسان/ أبريل، بأن االتفاق النووي مع  29وحاني، نظيره الفرنس ي، في كما أبلغ الرئيس اإليراني، حسن ر 

إيران "غير قابل للتفاوض في أي شكل"، لكنه أشار إلى أن طهران مستعدة للحوار حول قضايا املنطقة. 

د روحاني على أن طهران "لن تقبل بأي قيود جديدة تضاف إلى ووفًقا ملوقع الرئاسة اإليرانية، فقد شّد 

ها في بنود االتفاق"، وأشار إلى أن إيران "وضعت خيارات عديدة في حساباتها ملواجهة أي قرار أميركي تعهدات

 مقبل". ووصف املواقف األميركية بأنها انتهاك صارخ لالتفاق، كونها تثير قلق كل أطرافه.

يخرجون س –على األرجح–وهكذا، في حال أقدمت أميركا على الخروج من االتفاق، فإن اإليرانيين 

بدورهم منه، ويرجع ذلك إلى أن املردود االقتصادي لالتفاق، لو انسحبت أميركا، سينخفض إلى الحد 

األدنى. وليس مستبعًدا أن إيران، التي تمرست على النهج املزدوج مع الواليات املتحدة، بين التهديدات 

 ، ستختار اإلنصات باهتمام.اللفظية/ خطاب شعبوي، وبين اإلنصات باهتمام إلى املطالب األميركية
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لم تقبل و ، في حال بقي كما هو املؤشرات أن إدارة الرئيس ترامب ستنسحب من االتفاقترجح معظم 

إيران إعادة التفاوض عليه، وإجراء تعديالت جوهرية عليه. وقد يأتي القرار األميركي في سياق التحضير للقاء 

ي كوريا الشمالية عن برنامجها  الكوري –الرئاس ي التاريخي األميركي 
ّ
الشمالي، للتوصل إلى اتفاق يقض ي بتخل

النووي النشط. ويمكن القول إن الكوريين يراقبون سلوك الرئيس ترامب تجاه إيران باهتمام كبير، 

الستطالع مدى وفاء الواليات املتحدة بالتزاماتها مع الحكومات األجنبية في قضايا االنتشار النووي، ما قد 

 عقد املفاوضات، ويطبعها بالشك والحذر من قبل الكوريين.ي
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