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 ؟إيرانالنووي مع  تفاقاال أميركاماذا لو ألغت 
 محمد أبو سعدة

 مقدمة:
لإلدارة م، صرح مسؤوالن بالبيت األبيض عن وجود مناقشات داخلية 2018-5-3في يوم االربعاء الموافق 

كية ضمن االتفاق الدولي مريبقاء الواليات المتحدة األ المصادري. وقد رجحت يرانكية، حول االتفاق النووي اإلمرياأل
ي المتوقع والرافض يرانانهيار االتفاق. نتيجة للرد اإلإلى  . مما سيؤديإيراناستمرار العقوبات على إلى  مع النظر

 ،1لبنانكا في سوريا والعراق واليمن و أمريرنامجها النووي أو "تعاقب" حلفاء لهذه الخطوة مما يدفعها الستئناف ب
كي دونالد ترامب خالل لقائه مع رئيس الوزراء مريوتأتي هذه التصريحات تأكيدا على ما صرح به الرئيس األ

، إذا لم توافق إيرانع "بأن الواليات المتحدة ستخرج من االتفاق النووي م ،اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق
 فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة على "تغييرات جوهرية" في بنود االتفاقية. 

" ]الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن 1+5م، مع مجموعة دول "2015علما أن االتفاق وقع عام 
السماح بمراقبة دولية على برنامجها ألمانيا[ لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إلى  الدولي باإلضافة

  2النووي.
 

 ييرانأواًل: اإلطار العام لالتفاق النووي اإل
  :يةيرانالحد من القدرات النووية اإل -1

وذلك من خالل قيام لجان التفتيش بزيارات دورية تتراوح ما  ،من اليورانيوم المخصب إيراننتاج إوذلك عبر مراقبة 
 إيران. مع تخفيض عدد أجهزة الطرد التى تمتلكها ، وعلى مدار عشر سنواتسنوياثالث شهور إلى  بين شهرين

 لتصبح .( حاليانشط 10200ألف جهاز طرد ) 19من  أكثرإيران حيث تمتلك  .بمقدار الثلثين خالل عشر سنوات
جهاز منهم فى  5060ن يخصص أجهاز فقط ومن ضمنها تلك المستخدمة لغرض البحث الطبي. على  6104

أنشطة تخصيب اليورانيوم  إيرانجانب حصر إلى  .عاما 15صيب اليورانيوم ولكن على مستوى منخفض لمدة تخ

                                  
 الرابط.م، 2018-5-3، ترامب قرر تقريبا االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران، تاريخ النشر  21موقع عربي   1
 الرابط.م، 2018-3-12نووي مع إيران، تاريخ النشر،موقع سيبوتنك ، ترامب يحدد شروط لالستمرار في االتفاق ال  2

https://arabi21.com/story/1090947/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/1090947/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://arabic.sputniknews.com/world/201803121030676697-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A/
https://arabic.sputniknews.com/world/201803121030676697-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A/
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من اليورانيوم الضعيف  إيرانتقليص مخزون و  عاما. 15وعدم حيازة مواد انشطارية لمدة  بمنشأة نطنز النووية
ناء منشآت تخصيب جديدة لمدة عاما. كما تعهدت طهران عدم ب 15لمدة  جمك 300إلى  طنا 12التخصيب من 

 .عاما 15بعدم بناء أي مفاعل جديد يعمل بالماء الثقيل لمدة  إيرانمع تعهد  .عاما 15
 

  رفع العقوبات: -2
مع زيادة  ،بمليارات الدوالرات تقدر التيو  وربيةاألو مريكية ية في البنوك األيرانموال اإلرفع الحجز عن األمن خالل 

وبهذا الخصوص وقعت مجموعة  .جانب زيادة االستثمار، إلى إيرانو  التبادل التجاري بين دول االتحاد االوروبي
 .3مليارات دوالر لتطوير حقل للغاز 4,8توتال الفرنسية مع طهران اتفاقا بقيمة 

 

 ؟إيرانلماذا يريد ترامب االنسحاب من االتفاق النووي مع ثانيًا: 
المعروفة رسمياً باسم خطة العمل المشتركة الشاملة ليست اإليراني  النووي  إلى االتفاقكي ترامب مريس األينظر الرئي

 إيران،"اتفاقية تنفيذية". بل هي مجموعة طوعية من التفاهمات التي تم التوصل إليها من قبل ثمانية أطراف: 
تدفع  التي. أما األسباب الرئيسية 4واالتحاد األوروبي ،الواليات المتحدة ،الصين ،روسيا ،ألمانيا ،فرنسا ،بريطانيا

 :ي تتمثل فييرانالتفاق النووي اإلكية لالنسحاب من امرياالدارة األ
ي ال يضمن يرانن االتفاق النووي اإلأالكيان الصهيوني ، و كية الجديدة برئاسة ترامبمريادعاء كال من االدارة األ -1

 .5نووية ألسلحةعدم امتالك طهران 
بالشكل الذي يسمح للمراقبين الدوليين للتفتيش على  إيرانرغبة الرئيس ترامب في تعديل االتفاق النووي مع  -2

طار الزمني لالتفاقية مع فرض اإلكما يرغب في تمديد  .النووية تبالمنشئاعدم االكتفاء يران و االنتاج الصاروخي إل
 6للصواريخ البالستية. إيرانقيود جديدة على تطوير 

مع التأكيد على ضرورة فرض عقوبات  ،لإلرهابراعية و  دولة رئيسية إيران كية بأنمريالقناعات لدى االدارة األ -3
 .إيرانصارمة قانونية على 

                                  
 الرابط.، 2017-8-15موقع النهار ، اإلطار العام لالتفاق النووي اإليراني، تاريخ النشر،   3
4Robert Satloff ,Clarifying a 'No' Vote on the Iran Nuclear Agreement ,10-8-2015  ,.link 
 الرابط.م، 2018-5-3، ترامب قرر تقريبا االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران، تاريخ النشر  21موقع عربي  5
6..link2017-9-Peter Baker and Rick Gladstone, Trump Pushes to Revisit Iran Nuclear Deal, and Asks Allies to Help,20  

https://www.annahar.com/article/640700-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.annahar.com/article/640700-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/clarifying-a-no-vote-on-the-iran-nuclear-agreement
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/clarifying-a-no-vote-on-the-iran-nuclear-agreement
https://arabi21.com/story/1090947/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/1090947/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.nytimes.com/2017/09/20/world/middleeast/trump-iran-nuclear-deal.html
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الحكومة الصهيونية أن االتفاقية تنطوي على مخاطر لألمن القومي اإلسرائيلي. لرؤيتهما و  كيةمريدارة األترى اإل -4
ببنية تحتية  إيرانحتمالية انتشار أسلحة نووية إضافية في الشرق األوسط. نتيجة الحتفاظ تنطلق من ازدياد ا التي

مليار  100ن ذلك سوف يسهل تدفق فوري ألكثر من إف إيراننه في حال رفعت العقوبات عن إخاصة  ،نووية هامة
إذا تم استثمار معظم هذه األموال  مليارات الدوالرات اإلضافية خالل العقد القادم. حيثإلى  باإلضافة يران،دوالر إل

على تعزيز  إيرانية. كذلك سيساعد يرانفسُيترك ما يكفي لتعزيز القوات العسكرية التقليدية اإل ،ييرانفي االقتصاد اإل
رفع الميزانية السنوية للمنظمات المعادية للكيان الصهيوني إلى  تطلعاتها المهيمنة وأنشطتها في المنطقة مما سيؤدي

 .7حزب هللا وحماس والجهاد اإلسالمي الفلسطينيمثل 
 

 :السيناريوهات القادمةثالثًا: 
من  ،لتغيير داخلي إيرانحيث تخضع  ،"سيناريو التحول" لدعمن و قليميها اإلؤ كية وحلفامريالواليات المتحدة األسعت 

آية هللا خامنئي بشخصيات مع استبدال من تصفهم بالمتطرفين مثل ، خالل دمج جيل الشباب في القيادة الوطنية
احتمالية حدوث هذا السيناريو  والن ،أكثر ليبرالية وإصالحية. أقل عدائية وأقل تهديًدا إلسرائيل وللواليات المتحدة

عدة  تبرزم. 2017واخر العام أفي  إيرانشهدتها  التين خابت توقعاتهم في المظاهرات أبعد و ، 8ضئيلة للغاية 
 بديلة منها: سيناريوهات

 

 : التصادمالسيناريو األول
وتحديدا مسألة تخفيف آالف  ،بعاد العسكريةعن بنود االتفاق وتحديدا البند المتعلق باأل إيرانويتمثل في تراجع 

مما  ،كيلوغرام 300إلى  وتقليص مخزوناتها الضخمة من اليورانيوم منخفض التخصيب ،أجهزة الطرد المركزي 
في تنفيذ هذا السيناريو ربما  إيرانولكي تنجح  .وي في فترة زمنية محدودةأقرب المتالك سالح نو  إيرانسيجعل 

                                  
7INSS Insight  ,Following the Problematic Nuclear Agreement: Scenarios and Policy Recommendations ,Amos Yadlin 
.linkNo. 722, July 20, 2015, 
8INSS Insight  ,Following the Problematic Nuclear Agreement: Scenarios and Policy Recommendations ,Amos Yadlin 
.linkNo. 722, July 20, 2015, 

http://www.inss.org.il/publication/following-the-problematic-nuclear-agreement-scenarios-and-policy-recommendations/
http://www.inss.org.il/publication/following-the-problematic-nuclear-agreement-scenarios-and-policy-recommendations/
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وفق عدة هذا السيناريو إيران إلى . وربما تلجأ 9االسرائيلية و  كيةمريقليمية ضد المصالح األإتضطر لدخول حربا 
 :ضوابط أساسية

عالقات بال تزال ترغب في االحتفاظ  إيرانف ،والرد االوروبي عليه ،كي النهائي من االتفاق النووي مريالموقف األ -1
 .جيدة مع دول االتحاد االوروبي

حركتي ، و فحزب هللا مقبل على انتخابات محلية لبنانية في شهر مايو ،هائحلفايران و انتظار التوقيت المناسب إل -2
-15تاريخ تحديدا و  في انتظار تداعيات مسيرات العودة في قطاع غزة ننييالفلسطيالجهاد االسالمي و  حماس

 م.5-2018
لحساباتها العسكرية في  إيرانعادة إ وبالتالي  ،راضي السوريةجدية الموقف العربي من نشر قوات عربية على األ -3

 .قد تتزامن مع وجود هذه القوات التيأهم المتغيرات و  الساحة السورية
 د عليها. مع قراءة الموقف الروسيوطبيعة الر  ،ية في سورياإيراناستمرار الضربات العسكرية االسرائيلية ألهداف  -4

 .كي منهامرياألو 
رد الفعل" بقدر ما تهتم بقضية و  سلوب "الفعلأ نها ال تنجر خلفأدولة اقليمية وازنة وهذا يعني  إيرانتعتبر  -5

  .إلسرائيلالتوقيت المناسب بالنسبة لها في حال أرادت توجيه ضربة عسكرية 
 

 السيناريو الثاني: االستيعاب 
الرغم من  على ،أنفسهممن تلقاء  إيرانويتمثل هذا السيناريو في قيام دول االتحاد االوروبي برفع العقوبات عن 

كي مريوربما يأتي هذا السيناريو في حال رفضت الدول األوروبية الموقف األ ؛االتفاقية بإلغاءأمريكي يطالب موقف 
 :تيةاآل لألسبابهذا القرار نتيجة وروبية تأخذ الدول األ ، وقدييرانالمتمثل باالنسحاب من االتفاق النووي اإل

جانب . إلى يمكن البناء عليها التيالسياسية النظيفة إلى  كيةمريقناعة االوروبيين الفتقار الواليات المتحدة األ -1
 ية.يرانكي في القضية اإلمريضعف االنسجام االوروبي األ

اقة ؛ وذلك عبر شهادة من الوكالة الدولية للطتنفيذ ما اتفق عليهاسية من خالل بمتطلباتها األس إيرانوفاء  -2
 الذرية.

                                  
9Robert Satloff ,Clarifying a 'No' Vote on the Iran Nuclear Agreement ,10-8-2015  ,.link 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/clarifying-a-no-vote-on-the-iran-nuclear-agreement
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/clarifying-a-no-vote-on-the-iran-nuclear-agreement
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عمالها سلبا جراء العقوبات أ ثرت أت والتي إيران،رفع العقوبات عن  فيوروبية وجود رغبة لدي الشركات األ -3
 .10المتكررة 

ته الساعية لتحقيق حسن روحاني على هذا الموقف خاصة في ظل رغب يي الحاليرانوقد يساعد وجود الرئيس اإل
 .يرانمن اقتصادي إلأ
 

 : الصبر االستراتيجي السيناريو الثالث
 تحقيق األول ،عن هدفين وذلك بحثاً  ،كية تجاه االتفاق النووي مريكافة المواقف األ إيرانويتمثل في امتصاص 
. على غرار ما حدث مع كوريا الشمالية .العالم باحتوائها قنبلة نووية ةمباغتإلى  الهادف ،"سيناريو كوريا الشمالية"

 المتالكها قنبلة نووية تجعلها أمام المنظومة الدولية أمراً مفاده أن المزايا االستراتيجية  توصلت الستنتاج إيرانن أ إذ
ن كية الجديدة انطالقا ممريباالتفاق النووي رغم الشروط األ إيرانتمسك  الثانيأما الهدف  .يجب التعامل معه واقعاً 

سنه بالظهور كدولة نووية مشروعة ببنية تحتية  15-10نها تستطيع خالل فترة ما بين أب يرانن االتفاقية تضمن إلأ
تحقيق الهيمنة اإلقليمية واستخدام األموال التي ستحصل عليها إيران إلى نووية عريضة وغير محدودة. مع سعي 

 .11في المجال النووي  من رفع العقوبات لتعميق قدراتها التكنولوجية وخبرتها
 

 خاتمة:
الكيان الصهيوني وعدد و  ها من جانبئوحلفا إيرانالتصادم" بين إلى اقتراب السيناريو األول " الشواهد االقليمية تشير

علني لضربات و  تتعرض وبشكل شبه يومي يرانإل ةخر. فالقوات العسكرية التابعآقليمية من جانب من القوى اإل
لم ترد عليها حتى كتابة هذه السطور  إيرانن أال إراضي السورية و الصهيوني في األعسكرية من قبل سالح الج

 .12إيران.بيد  ةقليميإ تعال حربموعد اش ىليبق
 

                                  
10SatloffRobert  ,Clarifying a 'No' Vote on the Iran Nuclear Agreement ,10-8-2015  ,.link 
11INSS Insight  ,ement: Scenarios and Policy RecommendationsFollowing the Problematic Nuclear Agre ,Amos Yadlin 
.linkNo. 722, July 20, 2015, 
 وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، 12)
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