افتتاحية العدد

هل تنسحب إيران من االتفاق النووي؟
وجهت إيران يف الفرتة املاضية هتديدات متعددة تفيد إمكانية انسحاهبا من االتفاق النووي ،عىل خلفية تراجع العوائد االقتصادية
التي كانت تنتظرها من االتفاق ،بسبب انسحاب الواليات املتحدة األمريكية منه وفرضها عقوبات جديدة عليها وعدم قدرة الدول
األوروبية عىل تعويض هذا االنسحاب عرب اآلليات االقتصادية التي تبنتها الحتواء تداعياته ومواصلة التعامالت التجارية مع إيران.
وبلغ األمر إىل درجة أن املرشد األعىل للجمهورية عيل خامنئي أكد قدرة إيران عىل “إحراق االتفاق” ،وذلك ر ًدا عىل السياسات
والضغوط التي متارسها إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

ومع ذلك ،فإن إيران مل تنفذ هتديداهتا يف النهاية ،وما زالت حريصة عىل حث الدول األوروبية الختاذ مزيد من اخلطوات اإلجرائية
التي يمكن أن ترفع من مستوى التعامالت التجارية بني الطرفني وتقلص ،نسب ًيا ،حدة التداعيات القوية التي فرضها االنسحاب
األمريكي من االتفاق.

وهنا يطرح السؤال التايل نفسه :ملاذا مل تنفذ إيران هتديداهتا فعليا؟ ،وبعبارة أخرى :ملاذا مل تقم إيران بتنشيط برناجمها النووي من
جديد ،من خالل إعادة رفع مستوى ختصيب اليورانيوم من  %3.5إىل  ،%19.75وهى النسبة التي حققتها قبل الوصول إىل االتفاق
تطورا التي قامت بتخزينها بمقتىض االتفاق
النووي مع جمموعة “ ”1+5يف  14يوليو  ،2015واستخدام أجهزة الطرد املركزي األكثر
ً
الذي ألزمها باستخدام  5060جهاز من الطراز األول فقط.

نظر ًيا ،إيران تستطيع بالفعل أن تقوم بذلك .فهى مل تتخل يف األصل عن أى من مكونات برناجمها النووي حتى بعد الوصول لالتفاق
تطورا ،وحرص عمليات
النووي ،بعد أن اتفقت مع القوى الدولية عىل حلول وسط ،عىل غرار ختزين أجهزة الطرد املركزي األكثر
ً
التخصيب يف منشأة ناتانز فقط ،وتغيري نظام التشغيل يف مفاعل آراك الذي يعمل باملياه الثقيلة إلنتاج البولوتونيوم.
لكن عمل ًيا املسألة تبدو خمتلفة .فهذا اخليار يرتبط بحسابات معقدة ال تبدو عواقبها هينة ،باعتبار أهنا يمكن أن تعيد خلط األوراق
من جديد وتربك مصالح وسياسات سبق أن تبلورت يف مرحلة ما بعد الوصول لالتفاق النووي ،بعد أن تصور صانع القرار اإليراين
أنه نجح يف الفوز بصفقة نووية سوف تعزز حضوره يف املنطقة وتفتح أسواق إيران من جديد أمام االستثامرات والرشكات األجنبية
التي سبق أن انسحبت منها عىل خلفية العقوبات الدولية التي فرضت عىل إيران قبل االتفاق النووي.

ً
مسوغا لذلك ،باعتبار أنه ،مع
وهنا ،فإن إيران ال تستطيع االستناد إىل أن االنسحاب األمريكي من االتفاق يمكن أن يمنحها
العقوبات األمريكية ،أدى ،تقري ًبا ،إىل إفراغ االتفاق النووي من مضمونه ،يف ظل الثقل الذي حتظى به الواليات املتحدة األمريكية
عىل الساحة الدولية ،والذي دفع الرشكات واالستثامرات األجنبية إىل العودة خليار االنسحاب من جديد ،جتن ًبا خلسارة مصاحلها يف
الواليات املتحدة األمريكية.
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وهنا يمكن القول إن إيران بعد ما اكتشفت أن الطموحات التي تبنتها وبدأت يف الرتويج هلا بشأن العوائد التي يمكن أن تعود عليها
من االتفاق النووي مل تتسامح مع املعطيات عىل األرض ،باتت تواجه ما يمكن تسميته بـ”مأزق اخليارات املحدودة” .فال هى تستطيع
احلصول عىل قدر أكرب من املكاسب االسرتاتيجية واالقتصادية من االتفاق النووي احلايل ،وال هى تستطيع االستعاضة عنه بسهولة.
إذ أن هذا اخليار األخري يطرح مغزى ً
مهم لن يكون يف كل األحوال موضع قبول حتى من جانب القوى التي عارضت االتفاق
النووي من البداية .فهو يعني أن إيران سوف تعود إىل تنشيط برناجمها النووي ،عىل نحو ينقل أزمة هذا الربنامج إىل مربعها األول من
جديد.
وهنا ،فإن عودة إيران إىل ختصيب اليورانيوم بنسبة تقارب الـ %20يمثل ً
خطا أمحر بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية وإرسائيل،
التي ستعترب ذلك حماولة إيرانية لالقرتاب من مرحلة امتالك القدرة عىل إنتاج القنبلة النووية.

ورغم أن ذلك ال يعني أن إيران سوف تنتج القنبلة يف حد ذاهتا باعتبار أن ذلك يتطلب توافر رشوط أخرى مثل وجود قرار سيايس
مسموحا هبا ً
أيضا ،ألهنا تضع تلك القوى حتت ضغوط
بتحويل إيران إىل دولة نووية عسكر ًيا ،فإن املرحلة السابقة عىل ذلك لن يكون
ً
قرارا يف هذا السياق.
اختذت
إذا
ما
حالة
يف
النهائية
املرحلة
طوال الوقت ،باعتبار أن إيران يف هذه اللحظة ستكون قادرة عىل الوصول إىل
ً
فض ً
قرارا هبذا الشأن سوف يعيد العالقات مع الدول األوروبية إىل سابق عهدها ،حيث كان التوتر هو عنواهنا
ال عن ذلك ،فإن ً
ً
الرئييس .ورغم أن هذا التوتر ما زال قائم ،خاصة بعد االهتامات التي وجهتها تلك الدول إليران بمحاولة تنفيذ عمليات إرهابية عىل
أراضيها تستهدف بعض كوارد املعارضة اإليرانية ،إال أن ذلك ال ينفي أن االتفاق النووي شجع تلك الدول عىل حماولة تغيري نمط
تفاعالهتا مع إيران ،لدرجة تسببت يف اتساع نطاق الفجوة يف املواقف مع واشنطن حول هذا امللف حتديدً ا.
وهنا ،فإن االنسحاب من االتفاق كفيل بعودة العالقات إىل نقطة الصقر ،ألنه يعني يف املقام األول عودة األوروبيني إىل دعم السياسة
األمريكية جتاه إيران ،بكل ما يفرضه ذلك من ضغوط وعقوبات جديدة عىل األخرية.

كل ذلك يوحي يف النهاية بأن إيران مل تعد تع ِّول بشكل كبير عىل االتفاق النووي ،بل ربما تكون قد أسقطته من حساباتها
يف النهاية .ومع ذلك ،فإنها ال تستطيع االنسحاب منه وال تمتلك بديالً له ،خاصة أن الخيارات املتاحة قد تكون عواقبها وخيمة.

د .محمد عباس ناجي
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