آفاق إيرانية

عودة إىل سياسة تصعيد التوتر

رصاع اخليارات النووية بني واشنطن وطهران
د .حممد السعيد إدريس
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بات مؤكد ًا أن اإلدارة األمريكية وعىل رأسها الرئيس دونالد ترامب حريصة عىل تصعيد التوتر مع إيران عىل العكس من
موقف اإلدارة السابقة للرئيس باراك أوباما التي كانت تعمل من أجل احتوائه .فإذا كانت إدارة أوباما قد رفضت االستجابة
ملطالب م ِّلحة لدول جملس التعاون اخلليجي بالدخول يف حتالف إسرتاتيجي أمريكي -خليجي ضد إيران ،ودعت عىل
العكس من ذلك إىل سياسة وفاق بديلة بني الطرفني مكتفية
بتقديم تعهدات قوية حلامية أمن الدول الست أعضاء جملس
التعاون اخلليجي من أي هتديد ،وعملت بدأب عىل إنجاز
االتفاق النووي مع إيران ،وحرصت عىل التنسيق يف احلرب
مع إيران ضد تنظيم "داعش" ،ودافعت بقوة عن االتفاق
النووي مع إيران داخل الكونجرس األمريكي رافضة بشدة
االستفزازات اإلرسائيلية املحرضة ضد هذا االتفاق ،فإن
إدارة ترامب تعمل عىل املواجهة مع إيران يف امللف النووي
بالسعي إىل إسقاطه أو "متزيقه" عىل نحو ما تعهد ترامب
يف محلته االنتخابية ،كام تعمل عىل وضع إيران حتت رقابة
دولية مشددة تنهي أي عالقة هلا باملرشوع النووي باعتبار أن
امتالك طهران للتكنولوجيا النووية ،وليس امتالك "السالح
النووي" ،خطر عىل األمن واالستقرار اإلقليمي يف الرشق
األوسط وبالتحديد عىل إرسائيل ،كام أهنا تعمل يف ذات
الوقت عىل تفكيك القدرات اإلسرتاتيجية العسكرية اإليرانية
وخاصة ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية باعتبار أهنا هي

األخرى هتديد ألمن إرسائيل ،إضافة إىل حرص عىل مواجهة
النفوذ اإلقليمي إليران ومنع إيران من دعم حلفائها وعىل
رأسهم بالطبع حزب اهلل يف لبنان ونظام الرئيس بشار األسد
يف سوريا وميليشيات شيعية عراقية أخرى.
األمم املتحدة ميدان ًا للمواجهة مع الدول املارقة

انطالق ًا من هذا التوجه ذهب الرئيس األمريكي دونالد
ترامب إىل مقر األمم املتحدة ليلقي اخلطاب األول يف
تارخيه السيايس املحدود أمام املنظمة الدولية .وكان حريص ًا
فيه عىل إحياء مصطلح "الدول املارقة" الذي كان من أبرز
مصطلحات إدارة الرئيس األسبق جورج بوش (االبن)
الذي خاض احلروب والغزوات ضد من اعتربها دو ً
ال مارقة
خاصة أفغانستان ( )2001والعراق (.)2003
شن ترامب هجوم ًا حاد ًا عىل "الدول املارقة" التي
حرصها يف إيران وكوريا الشاملية وفنزويال ونظام الرئيس

السوري بشار األسد ،لكن إيران نافست كوريا الشاملية يف
اجلزء األكرب من اهلجوم ،فقد اعتربها "ديكتاتورية فاسدة"،
ووصف االتفاق النووي املوقع معها بأنه "معيب" ومل ينس
التهديد بتدمري كوريا الشاملية وسحق ما وصفه "اإلرهاب
اإلسالمي املتطرف".
وإذا كان ترامب قد حدد املبادئ التي تستند إليها السياسة
اخلارجية إلدارته بأهنا تضم مبادئ السيادة وأمريكا أو ً
ال،
والدولة القوية اآلمنة ،واالزدهار ،واعترب أن النظام العاملي
جيب أن يقوم عىل القوة واالستقالل ،وتعهد بأن يصبح اجليش
األمريكي أقوى من أي وقت مىض ،ما يعني أن ما حيكم
السياسة اخلارجية األمريكية هو مبدأ القوة وليس التعاون
الدويل واالعتامد املتبادل كام يقر ميثاق األمم املتحدة ،فإنه
أعطى أولوية ملواجهة سبعة حتديات اعترب أهنا تواجه املجتمع
الدويل أبرزها خطر السالح النووي وخطر اإلرهاب ،ومن هنا
وصفها يف
نالت إيران الرتكيز األكرب ضمن هذه السياسة ،كام َّ
خطابه بأهنا "دولة مارقة مستنزفة اقتصادي ًا" ،وأهنا "ديكتاتورية
فاسدة" مته ًام إياها بدعم اإلرهاب عرب تنظيامت مثل حزب اهلل،
وتصدير الفوىض والعنف والدم إىل دول جماورة.

إيران باالتفاق ،ومن ثم يطالب بتعليق تلك العقوبات عنها،
أم أنه سيقر أن إيران ال تلتزم باالتفاق ،لكن عليه يف هذه
احلالة أن يقدم بالدليل القاطع ما يؤكد هذا االهتام ،أي ما
يثبت أن إيران غري ملتزمة.

وإذا قدم هذه األدلة ،وهذه هي مشكلته ،فإن القرار
سيكون يف هذه احلالة مسئولية الكونجرس وعندها يمكن
أن يكون يف مقدور ترامب أن يتهرب من مسئولية اختاذ قرار
بشأن االتفاق النووي ويلقي الكرة يف ملعب الكونجرس
ورصاعاته بني األغلبية اجلمهورية الداعمة له ،واألقلية
الديمقراطية املناوئة التي قد تعرقل صدور قرار حاسم
ضد إيران .لكن ترامب يف مقدوره أن يتحمل املسئولية،
إن استطاع وفق هتديداته املشار إليها ،ويطالب الكونجرس
بإلغاء االتفاق من طرف واحد ،عندها سوف يفجر أزمة
كبرية بني الواليات املتحدة والدول األخرى املشاركة يف
االتفاق :روسيا والصني وبريطانيا وفرنسا وأملانيا ،كام أنه
سيعطي إليران فرصة لالنقضاض عىل السياسة األمريكية،
ومتكينها من ورقة قوية تعود هبا إىل برناجمها النووي الذي
مجدته وفق ًا لالتفاق حسب ما يأمل املتشددون داخل القوى
احلاكمة ،أو تأخذ بخيار آخر يركز عىل خلق جبهة موحدة مع
باقي الدول الست يف مواجهة الواليات املتحدة.

ترامب مل يكتف بذلك لكنه جدد هجومه عىل إيران عقب
إعالن طهران عن جتربتها الصاروخية اجلديدة (الصاروخ
الباليستي متوسط املدى الذي محل اسم "خرمشهر") ،وكتب
يف تغريدة عىل تويرت ( )2017/9/23يقول" :إيران اختربت
لتوها صاروخ ًا باليستي ًا قادر ًا عىل بلوغ إرسائيل .إهنم يعملون
أيض ًا مع كوريا الشاملية .فعلي ًا ليس هناك اتفاق" ،وكان يعني
بذلك أن إيران من الناحية الفعلية غري ملتزمة باالتفاق النووي،
واعترب أن هذه التجربة الصاروخية اإليرانية "تزيد الشكوك يف
جدوى االتفاق الذي أبرمته الدول العظمى معها عام ."2015

األسئلة والتكهنات كثرية خاصة بعد أن بادر ترامب وفاجأ
اجلميع أنه اختذ قراره فع ً
ال بخصوص االتفاق النووي لكنه
آثر عدم اإلفصاح عنه األمر الذي فاقم من إرباك التكهنات
خصوص ًا بعد أن كانت نيكي هاييل املندوبة األمريكية لدى
األمم املتحدة قد أعلنت أن "خطاب ترامب ِّ
يشكل إشارة
واضحة إىل أنه ليس سعيد ًا باالتفاق ،ال إىل أنه يعتزم
االنسحاب منه".

بعد كل هذه التوصيفات احلادة والتهديدات الساخنة
إليران عىل لسان الرئيس ترامب يبقى السؤال املهم هو :ماذا
سيفعل ترامب مع االتفاق النووي خصوص ًا وأنه مطالب
بأن يقدم تقرير ًا للكونجرس يوم  2017/10/15حيدد
فيه تقديره ملدى التزام إيران باالتفاق النووي؟ .فبموجب
االتفاق املربم بني الرئيس السابق باراك أوباما والكونجرس
األمريكي فإن رئيس الواليات املتحدة مفوض بتعليق بعض
العقوبات املفروضة عىل إيران لفرتات ترتاوح بني 90
و 180يوم ًا ،ويف كل مرة يعاد إبالغ الكونجرس أن إيران
تفي بالتزاماهتا بموجب االتفاق ،وحتى اآلن أصدر الرئيس
ترامب تلك التصديقات بصورة منتظمة ،فامذا سيفعل هذه
املرة هل سيرتاجع عن اهتاماته ويقدم تقرير ًا يقر فيه بالتزام

وتأكيد ًا هلذا االرتباك أشار عاموس يادلني رئيس
االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية األسبق إىل أن بنيامني
نتنياهو الذي يعد العدة للقاء الرئيس ترامب يف نيويورك

أربعة خيارات أمريكية

هذا االرتباك يتفاقم يف ظل جتدد اخلالف بني الرئيس
ترامب والقيادة العسكرية األمريكية حول هذا االتفاق
النووي مع إيران مع تأكيد رئيس هيئة األركان املشرتكة
اجلنرال جوزيف دانفورد أن طهران "ملتزمة باالتفاق النووي
مع الدول الكربى" ،وحتذيره من أن انسحاب واشنطن من
االتفاق سيؤثر سلب ًا يف صدقية الواليات املتحدة ويثني الدول
األخرى عن إبرام اتفاقات معها .هذا املأزق زاد تأثريه بعد
انتقادات مبطنة من قائد سالح الطريان األمريكي اجلنرال
جون هايتن إلسرتاتيجية ترامب أمام ندوة يف معهد هادسون
قال فيها أن "إيران تلتزم االتفاق النووي املوقع معها".
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عىل هامش اجتامعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة سيجد
رئيس ًا أكثر اقرتاب ًا منه وأكثر استعداد ًا للقبول برؤية نتنياهو
بخصوص تعديل أو إلغاء االتفاق النووي مع إيران ،لكنه،
وإن كان سيدفع ترامب نحو خيار اإللغاء فإن عليه أن
يتناقش معه حول اإلجابة عىل أربعة أسئلة هي التي ستحسم
موقف االرتباك هي :هل خيدم االتفاق املصلحة القومية
للدولتني ،وهل تفي إيران بالتزاماهتا باالتفاق ،وهل يمكن
تعديل االتفاق بحيث حيقق هذا التعديل األهداف املطلوبة
من الدولتني؟ وهل سيؤدي خيار إلغاء االتفاق إىل إبعاد أم
تقريب إيران من امتالك القنبلة؟

األسئلة األربعة يصعب اإلجابة عليها كلها بنعم أو بال،
لكن إرسائيل احلريصة عىل دفع ترامب نحو خيار اإللغاء
أعدت إجابات مهمة هبذا اخلصوص من املؤكد أن ترامب
استمع إليها من نتنياهو ،ولذلك كان نتنياهو حريص ًا
عىل تسليم ترامب خالل لقائهام يف نيويورك قائمة تضم
جمموعة كبرية من اخلروقات اإليرانية لالتفاق النووي ،منها
معلومات حول منشآت مل ترصح عنها إيران يف مرشوعها
النووي ،والتي جتري فيها حسب الرتويج اإلرسائييل أعامل
بحث وتطوير ممنوعة يف املجال النووي العسكري.
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وسط كل هذا التعقيد واالرتباك جتد اإلدارة األمريكية نفسها
جمربة عىل حسم املوقف من االتفاق النووي وأن يكون هلا خيار
تستطيع أن تدافع عنه وتستطيع أيض ًا تنفيذه .وإذا كان املوقف
متأرجح ًا بني خيار االنسحاب األمريكي املنفرد من االتفاق
وبني العمل عىل تعديله وفق خطة حمكمة حتقق األهداف فإن
هناك خيارات أخرى يمكن إمجاهلا عىل النحو التايل:

 -1خيار إلغاء االتفاق أمريكي ًا واالنسحاب منه .هذا
اخليار تغذيه دوائر املحافظني اجلدد ومراكز البحوث
القريبة من دوائر صنع القرار يف اإلدارة وتدفع به إرسائيل
التي تريد جتريد إيران هنائي ًا من كل قدراهتا النووية املدنية
والعسكرية حرص ًا عىل أن تبقى متفردة دون غريها بامتالك
السالح النووي يف الرشق األوسط .لكن هذا اخليار جيد
من يرفضه داخل اإلدارة ويف املؤسسة العسكرية وربام فريق
الديمقراطيني داخل الكونجرس الذين ساندوا الرئيس
السابق باراك أوباما ضد محلة نتنياهو داخل الكونجرس التي
كانت هتدف إىل تصويت الكونجرس بـ"ال" ضد االتفاق،
لكن هناك أيض ًا رفض الدول الرشيكة يف االتفاق وكذلك
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكل هؤالء يؤكدون أن إيران
ملتزمة متام ًا باالتفاق ومل خترج عنه ،األمر الذي يضع الرئيس
ترامب وإدارته أمام موقف شديد السوء يف الداخل واخلارج،
ويرفع من مكانة إيران ،ويعطيها فرصة التشدد هي األخرى

ليس فقط باالنسحاب من االتفاق ،بل وربام االنسحاب من
معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية ،والتوجه مبارشة نحو
"اخليار الكوري الشاميل" أي امتالك القنبلة كأمر واقع.
 -2خيار تعديل االتفاق وإعادة التفاوض حوله ،وهو
اخليار الذي يلقى قبو ً
ال ودع ًام قوي ًا داخل اإلدارة األمريكية
وبالذات األقطاب الثالث الكبار يف اإلدارة :وزير الدفاع
جيمس ماتيس ووزير اخلارجية ريكس تيلرسون ومستشار
األمن القومي هريبرت ماكامسرت ،الذين سلموا ترامب مذكرة
تتضمن توصيات حمددة بشأن إيران وبرناجمها النووي ،فحوى
هذه الدراسة هي مناشدة ترامب بعدم التعرض لالتفاق
مع التصعيد ضد إيران واملطالبة بتعديل االتفاق والربط بني
االتفاق واجلوانب السياسية واألمنية املرتبطة به وبالتحديد
ثالثة جوانب :أوهلا املهلة الزمنية لالتفاق التي متتد إىل عام
 2025بإعادة مراجعة ما بعد عام  2025لوضع ضوابط كافية
متنع إيران بعد ذلك العام من امتالك قدرات نووية عسكرية
عىل نحو ما ورد عىل لسان وزير اخلارجية األمريكي ريكس
تيلرسون عقب اجتامع وزراء خارجية جمموعة " "1+5يف
نيويورك مع وزير اخلارجية اإليراين برئاسة وزيرة خارجية
االحتاد األورويب فيديريكا موجوريني بقوله أن "الواليات
املتحدة تعترب أن مه ً
ال واردة يف االتفاق ليست مقبولة ..ال سيام
ما يتعلق بإلغاء قيود كثرية مفروضة اآلن عىل إيران بعد مرور
عرش سنني عىل إبرامه" .وثانيها القدرات الصاروخية الباليستية
إليران .وثالثها األدوار اإلقليمية إليران التي هتدد األمن
واالستقرار يف الرشق األوسط ،حيث تروج الدعوة إىل تعديل
االتفاق وفق هذا الربط بني االتفاق وأدوار إيران املرفوضة عىل
الساحة اإلقليمية ملقولة أن أحد األهداف التي كان يفرتض أن
تتحقق من خالل االتفاق النووي يتمثل يف تعزيز االستقرار
يف الرشق األوسط باعتبار أن هذا االتفاق كان يفرتض فيه
أن جينب املنطقة احتامالت نشوب مواجهات عسكرية جديدة
سوف تفرض تداعيات سلبية عديدة عىل مصالح وأمن دوهلا،
كام يعفيها من دخول سباق تسلح نووي ،لكن هذا مل حيدث،
لذلك يركز أنصار هذه الدعوة عىل اهتام إيران باالستمرار يف
"انتهاك االتفاق النووي" رغم إقرارهم يف الوقت نفسه بأهنا
"ملتزمة بالبنود اخلاصة باجلوانب الفنية يف االتفاق ،عىل غرار
مستوى التخصيب لليورانيوم ،وعدد ونوعية أجهزة الطرد
املركزي التي تستخدم يف عمليات التخصيب ،فض ً
ال عن كمية
املياه الثقيلة التي تبقيها إيران داخل حدودها وفق ًا لإلطار الذي
يسمح به االتفاق" ،من هنا جاء قول ريكس تيلرسون وزير
اخلارجية األمريكي يف  2017/9/21أن "االتفاق مطبق
من الناحية التقنية ،لكن تبعاته السياسية غري مقبولة بالنسبة
للواليات املتحدة األمريكية".

هذا اخليار تنقسم حوله األطراف الدولية ،ففي حني يتحمس
له الرئيس الفرنيس إيامنويل ماكرون فإن باقي أطراف املجموعة
الدولية ترفضه وترص عىل الفصل بني االتفاق وبني األدوار
اإليرانية املفروضة والتسلح الصاروخي اإليراين ،عىل أساس
أن هذه أمور تعالج ضمن دائرة أخرى خارج االتفاق النووي.
فقد أعلن الرئيس ماكرون استعداده للتوسط بني واشنطن
وطهران يف شأن االتفاق النووي ،وإن اعتربه "غري ٍ
كاف"،
وجدد تأكيده أن "هناك حاجة لالتفاق النووي" وسأل:
"هل هو ٍ
كاف"؟ وأجاب" :كال نظر ًا للتطورات اإلقليمية
والضغوط املتزايدة التي متارسها إيران يف املنطقة ،ويف ضوء
النشاط اإليراين املتزايد عىل صعيد الصواريخ الباليستية منذ
إبرام االتفاق".
عىل ضوء ذلك طالب ماكرون إيران بتقليص برناجمها
الصاروخي ومناقشة عقوبات حمتملة هبذا اخلصوص ،وبدء
التفاوض فور ًا حول ما سيحدث عندما يبدأ رفع القيود عن
إيران عام  ،2025كام طالب بإجراء نقاش حول دور إيران
يف املنطقة ،وتابع" :لنكن رصحيني ..التوتر يزداد وانظروا
إىل نشاطات حزب اهلل وضغط إيران عىل سوريا ..نحتاج
إىل إطار عمل واضح لنتمكن من طمأنة الدول يف املنطقة
والواليات املتحدة أيض ًا".

هذه املقاربة الفرنسية مل حتظ بالقبول األورويب أو
الرويس .كان تعليق وزير اخلارجية األملاين سيجامر جابرييل
( )2017/9/20أنه "يتفق مع املسئولني األمريكيني بشأن
عدم تغري سلوك إيران يف الرشق األوسط بعد االتفاق ،وهي
مسألة تتطلب االهتامم ،لكنها ليست جزء ًا من االتفاق".
وجاء موقف فيديريكا موجريني وزيرة خارجية االحتاد
األورويب عقب ترؤسها اجتامع "جمموعة  "1+5مع وزير
اخلارجية اإليراين عىل هامش اجتامعات اجلمعية العامة لألمم
املتحدة أن "هناك مواضيع أخرى خارج االتفاق النووي بني
كل من الواليات املتحدة وإيران" مضيفة أن "أزمتي اليمن
وسوريا يمكن مناقشتها يف إطار منفصل".
أما سريجي الفروف وزير اخلارجية الرويس فقد حذر
واشنطن من حماولة إعادة التفاوض عىل االتفاق النووي
اإليراين ،معترب ًا أن ذلك "سيعني عدم احرتامه".

 -1خيار تصعيد مطلب التفتيش عىل املنشآت العسكرية
اإليرانية ،ويأيت هذا اخليار عىل ضوء تعقد اخليارين السابقني،
وهيدف إىل إخضاع إيران ملزيد من الضغوط عن طريق
الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدخول إىل املنشآت العسكرية
اإليرانية ،عىل أمل احلصول عىل دالئل قوية ألنشطة نووية

إيرانية مشبوهة يف هذه املنشآت وتوظيفها للحصول عىل قرار
من الوكالة ثم من الدول املوقعة عىل االتفاق النووي مع
إيران بأن إيران غري ملتزمة بنصوص االتفاق ،ومن ثم جعل
االنسحاب من االتفاق قرار ًا مجاعي ًا.

من هنا جتئ الضغوط التي يامرسها ترامب عىل مسئويل
وكالة االستخبارات األمريكية لتقديم أدلة تفيد وتثبت أن
إيران قامت بانتهاك التزاماهتا يف االتفاق النووي ،وجتئ
أيض ًا زيارة نيكي هاييل املندوبة األمريكية يف األمم املتحدة
ملقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف فيينا منتصف أغسطس
 2017للضغط عىل الوكالة لتكون أكثر حزم ًا وتشدد ًا يف
مطالبها بتفتيش املواقع العسكرية يف إيران.
هذا التوجه أكده وزير الطاقة األمريكي ريك بريي
خالل حضوره املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
( )2017/9/18بقوله" :لن نقبل باتفاق يتم تطبيقه برتاخ أو
ال خيضع ملراقبة كافية" مشري ًا إىل أن "الواليات املتحدة تشجع
بشدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عىل ممارسة سلطاهتا
الكاملة للتحقق من التزام إيران الكامل بكل املطلوب منها
بموجب االتفاق النووي".

 -2أما اخليار الرابع واألخري فهو تصعيد العقوبات
االقتصادية عىل إيران لدفعها أو لتوريطها يف قرار انفرادي
باالنسحاب من االتفاق النووي ،وعندها سيكون أمام
واشنطن الفرصة املناسبة خللق جبهة دولية قوية ضد إيران
ودفع الدول اخلمس األخرى املوقعة عىل االتفاق لقرار
مجاعي بإهناء االتفاق.
هذا اخليار يدمج بني العقوبات االقتصادية واخليار الثالث
اخلاص بالضغط من أجل جعل دخول الوكالة الدولية
للطاقة الذرية إىل املنشآت العسكرية اإليرانية مطلب ًا مجاعي ًا
مدعوم ًا من الوكالة ،ومن ثم وضعها يف موقف االنسحاب
االضطراري من االتفاق عىل نحو ما تأمله واشنطن.
اخليارات البديلة إليران

تتابع إيران هذه اخليارات األمريكية ويبدو أهنا تتحسب هلا
جيد ًا ،ولذلك هي حريصة دائ ًام عىل تأكيد التزامها باالتفاق
ومن هنا جاء رد الرئيس اإليراين حسن روحاين القوي عىل
خطاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب .ففي كلمته أمام
اجلمعية العامة لألمم املتحدة تصدى روحاين بقوة الهتامات
ترامب إليران واعترب أن االتفاق النووي "ملك املجتمع الدويل
برمته ،وليس حكر ًا عىل دولة أو اثنتني" ،منبه ًا إىل أن انتهاك
اإلدارة األمريكية اجلديدة لالتفاق يقوض صدقية الواليات
املتحدة وثقة املجتمع الدويل يف وعودها والتفاوض معها.
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أما وزير اخلارجية اإليراين حممد جواد ظريف فقد اهتم
الرئيس ترامب بانتهاك ثالثة من بنود االتفاق النووي (البنود
 26و 28و )29يف كلمته أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
وأكد عىل "عدم وجود جزء من االتفاق قابل للتفاوض
وإعادة النظر ،ألن كل أجزائه متخضت عن مراحل متعددة
من الدراسة والتفاوض" ،ومؤكد ًا أن إيران "مستعدة للتعاون
واحلوار يف كل القضايا الدولية األخرى".
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وإذا كانت إيران قد أكدت متسكها بقدراهتا العسكرية عىل
نحو ما جاء عىل لسان وزير الدفاع أمري حامتي يف بيان قال
فيه أن إيران "ال تستأذن أي بلد يف تصنيع األسلحة الدفاعية"
مضيف ًا أن "القوات املسلحة تصون أمن إيران باقتدار" ،وإذا
كانت قد رفضت أيض ًا دعوة فتح منشآهتا العسكرية أمام
تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،واعتربت هذا املطلب
"أضغاث أحالم" عىل نحو ما جاء عىل لسان حممد باقر
نوبخت املتحدث باسم احلكومة ،فإن خيارها اإلسرتاتيجي
هو تأسيس "رشاكة قوية" مع الدول اخلمس األخرى املوقعة
عىل االتفاق النووي ووضع الواليات املتحدة طرف ًا دولي ًا
منفرد ًا خارج نطاق الثقة الدولية ،ومن ثم جني املكاسب
واحلفاظ عىل االتفاق وحتجيم خسائر املقاطعة األمريكية،
فإيران حريصة عىل إنجاح خيار استمرارية االتفاق النووي
بدعم دويل مع غياب الواليات املتحدة ،بمعنى أدق تسعى
طهران إىل "تغيري املجموعة الدولية التي أجرت مفاوضات
االتفاق النووي من "جمموعة  "1+5إىل "جمموعة "1-7
أي "جمموعة  + 1+5إيران – الواليات املتحدة" ،أي إيران
والدول اخلمس األخرى :روسيا والصني وفرنسا وبريطانيا
وأملانيا.
هذا اخليار املتمسك باالتفاق النووي دون الواليات
املتحدة يكشف أن إيران هلا مصلحة إسرتاتيجية يف إنجاح
االتفاق والوصول به إىل "بر األمان عام  ،"2025التي

ستكون سنة انطالق جديد لربناجمها النووي دون قيود
االتفاق ،كام يكشف حرص إيران عىل تكثيف التعاون مع
الدول اخلمس لتعويض اخلسائر املحتملة عن االنسحاب
األمريكي من االتفاق ،ولذلك كان حرص حممد جواد
ظريف وزير اخلارجية اإليراين عىل أن يقول عقب إهناء
مشاركته يف اجتامع "جمموعة  "1+5الذي رعته فيديريكا
موجرييني يف نيويورك أن "مجيع رشكاء إيران يف االتفاق
باستثناء دولة واحدة (الواليات املتحدة) شددوا عىل رضورة
االحرتام الكامل (للنص) ،وعىل أنه غري قابل للتفاوض،
وأن عىل مجيع األطراف التزام هذا اإلنجاز الدويل" .كام كان
ظريف حريص ًا أيض ًا عىل دعوة األوروبيني إىل "تويل القيادة"
من أجل إنقاذ االتفاق النووي.

ظريف كان حريص ًا أيض ًا عىل املزج بني هذه الدعوة وبني
التلويح بلغة التهديد إلظهار مدى حيوية دعوته وخطورة
أي تقاعس أورويب أمام التشدد األمريكي .ففي حديثه مع
صحيفة "ذي جارديان" الربيطانية ( )2017/9/30هدد
ظريف بأن بالده "سوف تستأنف ختصيب اليورانيوم إذا ما
انسحبت الواليات املتحدة من االتفاق" وأوضح أنه يتوقع
أن ينفذ الرئيس األمريكي وعيده باالمتناع عن تأكيد التزام
إيران باالتفاق النووي يف تقريره املقرر رفعه إىل الكونجرس
يوم  ،2017/10/15ما يعني إلقاء املسئولية عىل الكونجرس
ليتخذ قراره بشأن االتفاق ،والذي يمكن أن يكون إما انسحاب ًا
منفرد ًا من االتفاق ،وإما تصعيد العقوبات عىل إيران وإهناء
االلتزام األمريكي بأية تعهدات واردة يف هذا االتفاق.

هتديد ظريف باستئناف بالده ختصيب اليورانيوم رد ًا عىل
أي تصعيد أمريكي متوقع رسالة تأكيد للمعنى الذي يريده
من األوروبيني عىل وجه اخلصوص ومن باقي جمموعة الدول
اخلمس املوقعة عىل االتفاق عىل أساس أن هذا هو اخليار
اإلسرتاتيجي اإليراين للرد عىل خيارات ترامب وإدارته.

