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دور املفاوضات للوصول إىل االتفاق النووي اإليراين "دراسة حتليلية"
سعيد عبد هللا شنني الغيثي ،1األستاذ الدكتور الفاتح عبد هللا عبد السالم

2

امللخص
هتدف هذه الورقة إىل بيان أثر املفاوضات يف مترير املشروع النووي اإليراين ،حيث استغلت
إيران الفرتة الطويلة للمفاوضات لتطوير منشآهتا النووية كافة ،وأجربت اجملتمع الدويل على
االعرتاف بوصفها دولة نووية ،والسماح هلا ابستاراد التننولوجيا احلديثة يف اجملال النووي ،مما
ينذر بدخول املنطقة يف سباق للتسلح ،وعلى الرغم من االتفاق النووي األخار إال أن إيران مل
تف بنافة تعهداهتا يف االتفاقيات السابقة ،لذا جاءت هذه الدراسة لبيان املراحل اليت مرت
هبا املفاوضات النووية والقلق الدويل جتاه الربانمج النووي اإليراين ،واستخدم الباحث املنهج
التحليلي يف تناول أهم املراحل يف املفاوضات النووية ،وخلصت الدراسة إىل أن إيران لن
تستمر يف االتفاق النووي بسبب رؤيتها ،وأن املشروع النووي حق مشروع هلا لتنفيذ كافة
أهدافها.
الكلمات املفتاحية
االتفاق النووي ،الربانمج النووي ،العقوابت ،املفاوضات ،اخلليج العريب

 1طالب دكتوراه ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية – ماليزاي
 2حماضر ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية – ماليزاي
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ABSTRACT
This paper aims to show the impact of the negotiations on the passing of
the Iranian nuclear project .Iran has used the long period of negotiations
to develop all its nuclear facilities and forced the international community
to recognize them as a nuclear state and to allow them to import modern
technology in the nuclear field, which threatens to enter the region in an
arms race. However, Iran did not fulfill all its commitments in the
previous agreements. Therefore, this study came to show the stages of the
nuclear negotiations and the international concern about the nuclear
program. The researcher used the analytical method in dealing with the
most important stage in the program. The study concluded that Iran will
not continue the nuclear agreement because of its view that the nuclear
project is a legitimate right for it to implement all its objectives.
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املقدمة
سعت إيران إىل رفع العقوابت املفروضة عليها من قبل اجملتمع الدويل ،نتيجة التمادي يف
الربانمج النووي واستخدامه ألغراض وأهدافها غار السلمية ،وبدأت رحلة التفاوض مع
الوالايت املتحدة األمرينية والدول الغربية للوصول إىل اتفاقية ترضى مجيع األطراف ،وابلفعل
مت إقرار االتفاقية يف يوليو من عام 2015م ،وذلك بعد مفاوضات شاقة بينهم استمرت
لعدة أشهر ،واستغلت إيران املفاوضات لتخفيف الضغط من انحية ،ومن انحية أخرى
تطوير مشروعها النووي ،وسيتناول الباحث يف هذا املبحث مطلبني ومها:
 -1املطلب األول :مفاوضات االتفاق النووي
 -2املطلب الثاين :االتفاقيات السابقة إليران
املطلب األول :مفاوضات االتفاق النووي
لقد متننت إيران من الدخول يف مفاوضات عديدة إليقاف العقوابت املفروضة عليها من
قبل الوالايت املتحدة األمرينية والدول الغربية ،نتيجة للسياسة اليت اتبعتها بعد الثورة اإليرانية
والعداء مع اجملتمع الدويل والتمادي يف الربانمج النووي ،حيث استطاعت عرب اجلهود
الدبلوماسية أن تضع حدا للطموحات اإليرانية يف برانجمها النووي ،وبتتبع سار املفاوضات
جند أن هناك ثالث مراحل للتفاوض بشأن إيران وهي:

املرحلة األوىل :وهي مرحلة العداء ،منذ الثورة اإليرانية حىت عام 2000م ،حيث اتسمت
هذه املرحلة بوصول رجال الدين إىل سدة احلنم ،الذين أوقفوا كافة االتفاقيات املربمة مع
الوالايت املتحدة األمرينية كافة اليت كانت قد وقعت أثناء فرتة الشاه يف شىت اجملاالت
السياسة ،واالقتصادية ،والنووية ،وكانت الشرارة األوىل بعد أن متنن بع الطال املوالني
ملرشد الثورة اإليرانية من االستيالء على السفارة األمرينية يف طهران واحتجاز جمموعة الرعااي
األمرينيني املوجودين فيها ،للضغط على الوالايت املتحدة األمرينية لتسليم احلاكم السابق
إليران الذي جلأ لواشنطن يف أعقا الثورة اإليرانية ،وردت أمرينا نتيجة هلذا التمادي بفرض
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عقوابت اقتصادية ،وسياسية ،وبتجميد كافة األصول اإليرانية املالية كافة واملقدرة أبكثر من
 10مليارات دوالر واليت كانت يف البنوك األمرينية ،لتحييد إيران على تصرفاهتا العدائية،
واليت بدت واضحه بعد انتهاء الثورة اإليرانية ،فاملرشد األعلى يف إيران رف أي تعاون مع
الوالايت املتحدة واألمرينية والدول الغربية ابعتبارها دوال معادية إليران ،ولنن يف ظل العداء
األمريني اإليراين جرت صفقة سرية ( إيران-غيت ) ،مت مبوجبها حصول إيران على أسلحة
نوعية من أمرينا عرب عدة وسطاء وذلك لالستفادة منها يف احلر العراقية اإليرانية ،مقابل
حصول أمرينا على األموال لتمويل املعارضة واإلفراج عن الرهائن األمرينيني يف لبنان.1
مع تويل علي خامنئي سلطة احلنم يف إيران ،استمرت السياسة اإليرانية العدائية جتاه الغر
وأصدر خامنئي فتواه بتحرمي استخدام األسلحة النووية يف إيران ،وإمنا الربانمج النووي
خصص لألغراض السلمية ،وهبذه الفتوا كان هو اإلطار العام لالتفاقيات واملفاوضات مع
الغر  ،ولنن التغار يف جمرايت احلر العراقية اإليرانية واملساعدات العسنرية اليت قدمت
للعراق من قبل الوالايت املتحدة األمرينية والضرابت العسنرية العراقية على املفاعل النووي
يف بوشهر ،2تغارت النوااي بشأن الربانمج النووي اإليراين ،ومدى حاجة إيران للسالح النووي
بوصفه سالحا اسرتاتيجيا حلماية إيران من أي اعتداء خارجي وتنفيذا ألجندات الثورة
اإليرانية يف املنطقة من خالل تصدير الثورة ومحاية املستضعفني ،هبذا املنطق اإليراين أصبحت
املفاوضات مع أمرينا لرفع العقوابت عنها وأرغمت إيران على إهناء احلر مع العراق لتبدأ
مرحلة جديدة من املفاوضات للحصول على أمواهلا كافة اليت مت جتميدها ،والواضح أن إيران
ترغب ابملفاوضات لفك جتميد األصول املالية ورفع العقوابت االقتصادية عنها ،حىت تتمنن
من متويل الربانمج النووي ،والذي أصبح من األهداف اليت تسعى إيران إىل تنفيذها ،ولنن

 1ستار جبار عالي (2009م) الربانمج النووي اإليراين وتداعياته اإلقليمية والدولية( ،ط )1بغداد :بيت احلنمة
ص 97

 2ممدوح بريك حممد اجلازي (2016م) النفوذ اإليراين يف املنطقة العربية على ضوء التحوالت يف السياسة
األمريكية جتاه املنطقة( ،ط )1عمان :شركة دار األكادمييون للنشر والتوزيع ص 150
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املفاوضات اليت جرت كافة مل تقدم أي تنازالت من قبل األطراف ،وتنصل إيران املستمر من
التزاماهتا كافة مما جعل أي مفاوضات جترى بني الطرفني تصل إىل طريق مسدود.1
إصرار إيران على حتدي اجملتمع الدويل ابملضي يف مشروعها النووي ،وخاصة بعد انتخا
على أكرب رفسجاين رئيسا إليران ،وهو أحد االتباع املقربني ملرشد إيران ،والذي ينادي حبق
بالده ابمتالك الربانمج النووي إلنتاج النهرابء واألحباث الطبية ،وسعيها للحصول على
التقنية النووية عرب السوق السوداء لتطوير برانجمها النووية واالتفاق مع العلماء ومنهم العامل
الباكستاين عبد القدير خان ( مؤسس الربانمج النووي الباكستاين ) ،الذي قام ببيع خمططات
إلنتاج األسلحة النووية لعدة دول منها إيران ،فأدركت الوالايت املتحدة األمرينية أن إيران
تدير مشروع برانمج نووي سري لألهداف العسنرية ،ففرضت عليها حظرا اتما ألنشطتها
االقتصادية كافة يف عام 1995م ،وكان ذلك متهيدا إلصدار قانون العقوابت ضد إيران
والذي صدر يف عام 1996م والذي مشل كافة الشركات اليت تتعامل مع ايران يف كافة
القطاعات ومن ضمنها قطاع النفط والغاز.2
املرحلة الثانية :وهي مرحلة التفاوض ،بعد أن سربت مجاعة معارضة معلومات تشار إىل
اكتشاف موقعني نوويني غار معلنني يف عام 2002م ،ويقع األول يف آراك وهي منشأة
متخصصة إلنتاج املاء الثقيل والذي يُعد من املواد الرئيسة إلدارة املفاعالت النووية إلنتاج
البلوتونيوم املستخدم يف األسلحة النووية ،ويقع الثاين يف نطنز وهذا املوقع السري يدار حتت
األرض إلنتاج الوقود النووي ،أاثرت هذه املعلومات الرأي العام واستطاعت أجهزة املخابرات
التقاط صورا عرب األقمار االصطناعية ،حيث أوضحت الصور أن موقع نطنز موقع لتخصيب
اليورانيوم ابستخدام أجهزة الطرد املركزي ،3وهذه املواقع النووية ذات إنتاج مزدوج حيث
تستطيع إنتاج اليورانيوم منخف التخصيب لألغراض السلمية ،وكذلك إنتاج اليورانيوم عايل
 1شاكر كسرائي (2016م) اتريخ إيران احلديث( ،ط )1لبنان :دار العربية للموسوعات ص 539

 2جيمس نويز وآخرون (2007م) الربانمج النووي اإليراين الوقائع والتداعيات( ،ط )1مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االسرتاتيجية ص 85-77
 3السيد أبو داود (2014م) تصاعد املد اإليراين يف العامل العريب( ،ط )1الرايض :العبينان للنشر ص 407
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التخصيب لالستخدامات العسنرية ،فمارس اجملتمع الدويل ضغوطا على إيران للسماح
للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مفتشيها املواقع اليت مت النشف عنها ،حيث زار املدير
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حممد الربادعي إيران بعد دعوة من الرئيس حممد خامتي،
حيث سعت إيران إىل طمأنت اجملتمع الدويل وأن هذه املواقع فقط إلنتاج اليورانيوم منخف
التخصيب لألغراض املدنية واألحباث الطبية وال تعتزم حتول هذه املنشآت لنإنتاج العسنري،
ووافقت على التفتيش الدائم الدوري واملفاجئ ملواقعها النووية للتأكد من التزامها واإلفصاح
الدائم عن مصادر اليورانيوم بعد أن أخفت حصوهلا على كميات من اليورانيوم الطبيعي تبلغ
 1800كيلوجرام مستورده من الصني.1
أثناء غزو العراق يف عام 2003م ،وتداعياته على األوضاع يف املنطقة ،أحست إيران
بضعفها يف الوقوف ضد الوالايت املتحدة األمرينية والدول الغربية ،ونوااي التخوف اليت
تبديها واشنطن لتغيار النظام السياسي يف إيران ،حيث استطاع بوش االبن خالل عاميني
القضاء على حركة طالبان وتغيار نظام احلنم يف العراق وبناء عليه نشر اآلالف من جنود
أمرينا يف شرق وغر إيران وأهنا اهلدف احملتمل التايل ألمرينا يف املنطقة ،فاستشعرت إيران
حاجتها لبدء مفاوضات جادة مع الوالايت املتحدة ،فأرسلت السفار السويسري يف طهران
الذي كان ميثل املصاحل األمرينية يف إيران ،تشمل مفاوضات شاملة بني واشنطن وإيران،
تتضمن التوقف عن دعم املليشيات التابعة إليران يف املنطقة ونزع األسلحة عنها وحتويلها إىل
أحزا سياسية ،وإخضاع برانجمها النووي للتفتيش الدقيق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
وتوقيع اتفاقية إضافية ملعاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ،بوصف ذلك ابدرة ُحس
نوااي من إيران ،ولنن إيران كانت تطمح من وراء ذلك لرفع العقوابت االقتصادية عنها،
وإقامة عالقات دبلوماسية بني البلديني تضمن عدم سعي أمرينا لنإطاحة بنظام احلنم يف
إيران ،ولنن األصوات اليت تنادي بتطبيع العالقات مع أمرينا هي أقل كثارا من األصوات
اليت تطالب مبعاداة أمرينا يف إيران ،2وبناء عليه سعت واشنطن إىل الضغط على إيران،
 1عبد هللا العلمي (2017م) األطماع اإليرانية يف اخلليج( ،ط )1ديب :دار مدارك للنشر ص 353-351
 2ممدوح بريك حممد اجلازي ،مرجع سابق ،ص 155
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نتيجة عدم التزام مبعاهداهتا السابقة مع اجملتمع الدويل وكذلك مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،حيث أفاد تقرير الوكالة الدولية إبن العينات اليت مت أخذها من موقع نتطز كانت
إجيابية ،حتتوي على نوعيات من اليورانيوم العايل التخصيب ،وأن أجهزة الطرد املركزي قد
استخدمت يف ختصيب اليورانيوم بدرجات عالية ،وبناء عليه رغبت الوالايت املتحدة
األمرينية إحالة القضية إىل جملس األمن لعدم متنن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التوصل
إىل اتفاق مع اجلانب اإليراين ،وعدم تقدمي إيران ملزيد من الضماانت بشأن برانجمها النووي،
وعارض هذه اخلطوة جملس حمافظي الوكالة الدولية ،ملنحها مزيدا من الوقت إلظهار تعاوهنا
مع الوكالة الدولية.1
املرحلة الثالثة :وهي مرحلة االتفاق ،والتغار الدبلوماسي الذي طرأ بعد انتخا ابراك أوابما
رئيسا جديدا للوالايت املتحدة األمرينية ،حيث بعث إبشارات يف خطا التنصيب إىل
فتح عالقات دبلوماسية جديدة بني الدول أساسها االحرتام املتبادل ،وهو ما فسرته اإلدارة
اإليرانية إبمنانية فتح جمال للحوار مع البيت األبي فيما يتعلق برفع العقوابت اليت فرضت
عليها ،والتعاون يف اجملاالت املختلفة ،ويف أورواب ساد ارتياح كبار بشأن انتخا أوابما على
رأس اإلدارة األمرينية ،وإمنانية إجراء حماداثت نووية مع إيران بشأن برانمج ختصيب
اليورانيوم ،2على عنس إدارة بوش االبن الذي رف الدخول يف مفاوضات مع إيران دون
الشروط املسبقة ،ورأت الدول األوروبية أن هذه الفرصة جيب استغالهلا للوصول إىل اتفاق
نووي شامل مع إيران ،وتقدمي احللول الدبلوماسية كافة للوصول إىل االتفاق ،ولنن بع
الدول األوروبية أبدت ختوفها من سياسة أمرينا جتاه إيران ،من أن تتعامل مع إيران بلني
والسماح هلا بتخصيب اليورانيوم على األراضي اإليرانية مما ميهد حلصوهلا على السالح
النووي ،ويرجع القلق األورويب جتاه الربانمج النووي اإليراين لسبني:

 1ستار جبار عالي (2009م) ،املرجع السابق ،ص 381-372

 2سعد شاكر شليب (2016م) السلوك الدويل جتاه أزمة الربانمج النووي اإليراين( ،ط )1عمان :دار زهران للنشر
والتوزيع ص 103 -101
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السبب األول :قدرة إيران على امتالك األسلحة النووية يف وقت قصار وقدرهتا على تصنيع
هذا النوع من األسلحة.
السبب الثاين :القوة اليت ستنتسبها من برانجمها النووي ،وإتقاهنا لدورة الوقود النووي
وختصيب اليورانيوم ،قد يدفع ابجملتمع الدويل بعقد صفقات مع إيران تنال به اعرتاف دويل
بوصفها قوة نووية ويؤدي إىل اختالل موازين القوى يف املنطقة.1
سعى املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حممد الربادعي ،إىل احتواء اخلالف األمريني
اإليراين حول الربانمج النووي ،ولنن بسبب تعنت الطرفني كانت املفاوضات تصل إىل طريق
مسدود ،وتعدى دور الربادعي حيث سعى للقيام بدور الوسيط غار املباشر بني البلدين ،ملنع
إيران من التمادي يف تصنيعها لألسلحة النووية من انحية ،والسعي إىل منع قيام حر بني
أمرينا وإيران من انحية أخرى ،ويرجع الربادعي فشل املفاوضات بني الدولتني إىل افتقارمها
لألهداف املوضوعة إلجناح املفاوضات ،انهيك عن القوة اليت تتعامل هبا اإلدارة األمرينية يف
عهد بوش االبن ،مما ساهم يف إطالة أمد املفاوضات ومتنن إيران من استاراد وجتميع أجهزة
الطرد املركزي ،وتوفار خمزون اسرتاتيجي من اليورانيوم منخف التخصيب.2
هذه احلقائق كافة مل تغب عن إدارة أوابما ،واليت أظهرت انفتاحا ورغبة للتعلم من أخطاء
اإلدارة السابقة ،ورأت احلاجة إىل اسرتاتيجية جديدة يف املنطقة ،ومراجعة شاملة العالقات
الدبلوماسية كافة مع إيران ،إن بع املسؤولني يف البيت األبي ووزارة اخلارجية شعروا
بسعادة كربى نتيجة النهج اجلديد إلدارة أوابما ،ولنن يف الوقت نفسه ساد القلق واالنزعاج
من تسرع إدارة أوابما يف عقد اتفاق جديد مع إيران ،3والذي من املمنن أن يؤدي إىل عدم
منع إيران من ختصيب اليورانيوم ُكليا ،وتبدد هذا اخلوف بتشنيل فريق للتفاوض مع إيران
وكان هدفة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل يف املنطقة ،وإدارة املفاوضات بشنل سري
 1حممد مجال محاد (2016م) املؤامرة اإليرانية على اخلليج العريب يف العصر احلديث( ،ط )1اإلسنندرية :دار
النتب والدراسات العربية ،ص 331

 2حممد مجال محاد ،مرجع سابق ،ص 334

 3سعد شاكر شليب ،مرجع سابق ،ص 124-121
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حلماية األطراف من اإلعالن السابق ألوانه ،واستخدم الفريق املفاوض أسلواب مزدوجا
للمفاوضات بني تشديد العقوابت وتقدمي حوافز للصني وروسيا لدعم العقوابت ،والتفاوض
مع طهران دون شروط مسبقة ،تتمثل مبحاداثت ثنائية مباشرة بني الطرفني تتعلق ابلربانمج
النووي.1
إن الفوضى اليت صاحبت االنتخاابت اإليرانية يف عام 2009م ،واليت انتهت بتجديد والية
أمحدي جناد ،أوقفت املفاوضات بشنل مؤقت ولنن الربانمج النووي مل يتوقف وكان
املخزون االسرتاتيجي من اليورانيوم اإليراين يف تزايد وهو من النوع قليل التخصيب ،حيث
مينن إعادة ختصيب اليورانيوم إىل مستوى  %80واستخدامه بوصفه رأسا حربيا نوواي،
المتالك إيران خمزون يقدر حبوايل  1500كيلوجرام من اليورانيوم قليل التخصيب ،فنان
اهلدف األساس إلدارة أوابما إخراج اليورانيوم من إيران ،إلبعاد املنوانت األساسية كافة
لبناء الرؤوس النووية احلربية ،وابلتايل توفر وقت للمفاوضات واملساومة.2
أرسلت إيران طلبا إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،عن طريق سفارها يف الوكالة على أصغر
سلطاين ،برغبة إيران بشراء قضبان الوقود النووي ملفاعل طهران لألحباث والنظائر املشعة
وذلك لعالج مرضى القلب والسرطان والنلى ،فعرض املدير العام للوكالة الطلب على
الوالايت املتحدة وروسيا ،فنانت فرصة غار متوقعة إلدارة أوابما على الفور بدأت ابستغالل
هذه الفرصة يف عقد صفقة تبادلية ،فنان االقرتاح بشحن  1200كيلوجرام من اليورانيوم
قليل التخصيب إىل إحدى الدول وكانت روسيا هي إحدى الدول املقرتحة ،حيث يتم إعادة
ختصيب اليورانيوم حيت يصل إىل نسبة  %20ومن مث حيول إىل قضبان الوقود النووي ،حيث
أرادت إدارة أوابما الفوز بعدة مناسب وهي:

 -1إخراج اليورانيوم قليل التخصيب من إيران.
 1عطا حممد زهرة (2015م) ،الربانمج النووي اإليراين( ،ط )1باروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،ص
22-18

 2تريتا ابرزي ترمجه زينه ادريس (2012م) ،إيران واجملتمع الدويل( ،ط )1باروت :الدار العربية للعلوم انشرون ،ص
113
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 -2إمتام العملية خالل أكثر من اثين عشر شهرا.
 -3كسب أتييد النوجنرس للتفاوض مع إيران.
 -4حصول إيران على قضبان الوقود النووي وبناء الثقة للتمهيد للمفاوضات.1
الصفقة التبادلية سوف تؤدي إىل إضفاء الصفة الشرعية لعمليات ختصيب اليورانيوم كافة يف
إيران ،وهو االعرتاف الضمين ابألنشطة اليت تقوم هبا ،وهبذه الصفقة لن ينون هناك حظر
ُكلي ألنشطة ختصيب اليورانيوم وإمنا اعرتاف أبحقية إيران يف ختصيب اليورانيوم ،وأبدت
الدول األوروبية ختوفها واعرتاضها من الصفقة التبادلية ،ولنن على الرغم من االعرتاضات
العديدة استشعرت اإلدارة األمرينية أبن الفرصة تستحق املخاطرة ،وأن االعرتاف ابلنشاط
النووي هو مؤقت وليس دائما حيت يتم شحن اليورانيوم قليل التخصيب إىل خارج إيران،2
فسارعت إدارة أوابما إىل اإلعداد للمباحثات الثنائية بني الطرفني إلجناح الصفقة التبادلية،
ولنن النشف عن مواقع سريه يف نطنز وأراك لتخصيب اليورانيوم أدى إىل توقف
املفاوضات ،وزاد الغضب األورويب جتاه الصفقة والرغبة بفرض العقوابت على إيران ،فاجتهت
إيران للتفاوض مع دول أخرى واستطاعت التباحث مع تركيا ،والربازيل وعقد اتفاق مسي
ابتفاق طهران ،يهدف إىل نقل اليورانيوم قليل التخصيب إىل تركيا ،وحصول إيران على أتييد
دويل قبل االستمرار يف نقل املخزون النووي ،فرفضت اإلدارة األمرينية والدول األوروبية،
وروسيا ،والصني اتفاق طهران وفرضت عليها العقوابت بعد مصادقة جملس األمن.3
التحول اجلذري يف سار املفاوضات النووية ،بعد فوز الرئيس اإليراين حسن روحاين يف
االنتخاابت اليت جرت عام 2013م ،واليت مهدت الطريق لفتح قنوات جديدة إلعادة
املفاوضات مع الوالايت املتحدة األمرينية والدول األوروبية حول الربانمج النووي ولرفع
العقوابت عن إيران ،وخلربة الرئيس حسن روحاين يف الربانمج النووي ،حيث كان يتوىل
 1السيد أبو داود ،مرجع سابق ،ص 413-410

 2عرفات علي جرغون (2016م) ،العالقات اإليرانية اخلليجية الصراع واالنفراج والتوتر( ،ط ،)1القاهرة :العريب
للنشر والتوزيع 259-255

 3جيمس سيبينيوس وماينل سينج (2013م) ،هل من املمكن عقد اتفاق نووي مع إيران؟ إطار حتليلي
للمفاوضات النووية اإليرانية( ،ط )1مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،ص 15-11
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منصب األمني العام لألمن القومي ،ومنصب كبار املفاوضني يف الربانمج النووي لسنوات
عديدة ،وكان أساس تشنيل حنومته هو الدخول يف مفاوضات طويله وإجيابية مع الغر
للتوصل التفاق بشأن الربانمج النووي اإليراين ،وتغيار نظرة اجملتمع الدويل جتاه إيران بعد
فرض العقوابت اليت فرضت عليها ،نتيجة سياسة أمحدي جناد اليت كانت تتسم ابلتصادمية.1
رحبت الوالايت املتحدة األمرينية ابنتخا الرئيس حسن روحاين واخلطوات الدبلوماسية
اجلادة للسار يف املفاوضات النووية ،وأعربت واشنطن عن استعدادها بتقدمي مزيد من املرونة
يف رفع العقوابت عن إيران ،مقابل تعاوهنا مع اجملتمع الدويل حلل أزمة الربانمج النووي،
وبدأت أوىل جوالت التفاوض مع جمموعة ( )1+5وهي الوالايت املتحدة ،وبريطانيا،
وفرنسا ،والصني وروسيا وأملانيا ،يف أكتوبر عام 2012م ،يف جنيف ،2حيث مت االتفاق
على اخلطوط العريضة لسار املفاوضات ،ويف العام نفسه مت عقد جولة جديدة من املفاوضات
وأبدت إيران استعدادها للتعاون مع اجملتمع الدويل والسماح ملفتشي الوكالة الدولية للطاقة
الذرية بدخول املنشآت النووية للتفتيش الدوري من قبل الوكالة الدولية ،وكانت واشنطن
والدول الغربية هتدف من املفاوضات إىل حتقيق ما يلي:
 -1حتييد استخدام الربانمج النووي لألغراض السلمية فقط.
 -2وقف عمليات التخصيب واستاراد وجتميع أجهزة الطرد املركزي.
 -3السماح ملفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش املواقع النووية.
وكانت إيران هتدف من املشاركة يف املفاوضات النووية إىل حتقيق مناسب على الصعيدين
الداخلي واخلارجي وهي ما يلي:
 -1االعرتاف دوليا حبقها يف ختصيب اليورانيوم.
 -2رفع العقوابت كافة عن إيران.3

 1تريتا ابرزي ترمجه زينه ادريس ،مرجع سابق ،ص 156-143

 2سعد شاكر شليب ،مرجع سابق ،ص170-165

 3جيمس سيبينيوس وماينل سينج ،مرجع سابق ،ص 38-31
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ويف عام نوفمرب 2013م ،استطاعت جمموعة ( )1+5عقد اتفاق مبدئي ،ينص على تعليق
أنشطة الربانمج النووي اإليراين لفرتة ستة أشهر ،ويشمل تعليق ختصيب اليورانيوم لدرجة
 %20واليورانيوم قليل التخصيب بدرجة  ،%5حىت تتمنن دول املفاوضات من التوصل
إىل اتفاق شامل وهنائي ،وحظي هذا االتفاق املبدئي بدعم من الرئيس أوابما وبع أعضاء
النوجنرس األمريني ،ومبوجب هذا االتفاق مت اإلفراج عن جزء من احلساابت اإليرانية وحتويل
األموال ،ويف يوليو عام 2014م ،مدد االتفاق إىل ( )11شهرا إضافيا ،للتوصل إىل اتفاق
يشمل كافة البنود املتفق عليها ،ويف عام 2015م ،بدأت املفاوضات تسار يف طريق
االتفاق ،حيث استطاع األطراف بعد مباحثات يف جنيف ،ولوزان التوصل إىل اتفاق مبدئي
على بع النقاط املختلف عليها ،وقرروا صياغة املسودة النهائية وعرضها على دول اجملموعة
( )1+5للموافقة عليها ،وابلفعل أعلن يف يوليو 2015م ،عن التوصل إىل اتفاق هنائي بني
دول اجملموعة بعد مفاوضات ماراثونية استمرت ( )22شهرا هتدف إىل ضمان سلمية
الربانمج النووي اإليراين مقابل رفع العقوابت عن إيران ،وبعد االتفاق أبسبوع صادق جملس
األمن ابإلمجاع على اتفاق فيينا حتت القرار األممي ( ،)2231ولنن من املالحظ أن على
امتداد الفرتات اليت جرت بني األطراف مل تشارك دول اخلليج العريب يف املفاوضات ،حيث
إن هذه االتفاقية هلا أتثار مباشر يف أمن دول املنطقة واستقرارها ،والذي بين على أساس
املصاحل املشرتكة بني األطراف املتفقة.1
املطلب الثاين :االتفاقيات السابقة إليران
اتفاقية طهران يف أكتوبر 2003م
على الرغم من عدم اعرتاف إيران بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،والذي جاء إجيابيا
نتيجة احتواء العينات اليت مت احلصول عليها من موقع (نطنز) على يورانيوم عايل التخصيب،
كان هناك هتديد حمتمل من قبل الوكالة الدولية برفع القضية إىل جملس األمن أبهنا غار ملتزمة
 1شاكر كسرائي ،مرجع سابق ،ص 583
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ابلضماانت النووية وبناء عليه فرض مزيد من العقوابت ضد إيران ،1واحتوت إيران املوقف
عرب حسن روحاين أمني اجمللس األعلى لألمن القومي مع وزراء دول الرتوينا (بريطانيا-
فرنسا-أملانيا) بعقد اتفاقية مت اإلعالن عنها يف أكتوبر  ،2003تتضمن هذه االتفاقية تقدمي
ضماانت إضافية املتعلقة أبنشطتها النووية ،والتعليق الفوري ألنشطة ختصيب اليورانيوم كافة،
والتعاون التام مع املنظمة الدولية للطاقة الذرية والقبول ابلتفتيش الدوري واملفاجئ للمواقع
النووية كافة ،واحملافظة على األمن واالستقرار يف املنطقة ،واإلفصاح عن األنشطة النووية كافة،
ومن اجلانب األورويب تضمن معارضة رفع إحالة القضية النووية اإليرانية إىل جملس األمن،
وطمأنت اجملتمع الدويل بسلمية الربانمج النووي اإليراين ،وكذلك تقدمي التقنيات احلديثة
إليران يف شىت اجملاالت مبا يف ذلك الدعم النووي ،ويف سبيل إظهار ُحسن النوااي اعرتفت
إيران أبهنا أجرت جتار لتخصيب اليورانيوم يف فرتات سابقة ،وأوفت دول الرتوينا بتعهداهتا
مبنع إحالة امللف النووي اإليراين إىل جملس األمن وسد الطريق على الوالايت املتحدة
األمرينية ،ولنن هذه االتفاقية مل حتدد إبطار زمين لتنفيذ البنود كافة.2
مل تصمد االتفاقية طويال ،فاهنارت مع حلول عام 2004م ،حيث قامت إيران ابلتنصل من
بع جوانب االتفاقية كعادهتا يف االتفاقيات السابقة كافة ،نتيجة لتفاقم املشنالت اليت
تواجه الوالايت املتحدة األمرينية يف العراق حيث ذلك أضعف من قوهتا ونفوذها ،وبناء
عليه عدم التمنن من هتديد إيران يف الوقت الراهن ،فقد ذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة
الذرية أن إيران مل توفر كافة البياانت عن أنشطتها النووية ،واهنا أجرت جتار على أجهزة
الطرد املركزي واليت تقوم بتخصيب اليورانيوم ،وأهنا مازالت تقوم بتجميع أجهزة الطرد املركزي،
ويف حماولة النعاش االتفاقية قام ممثلو دول الرتوينا بلقاء املسؤولني اإليرانيني حلثهم على
تعليق األنشطة النووية كافة والتهديد برفع القضية إىل جملس األمن يف حالة عدم االستجابة،
فنان الرد اإليراين متسما ابلتحدي حيث رفضت تعليق أنشطتها النووية ألجل غار مسمى،
واهتمت دول الرتوينا ابنتهاك االتفاقية عندما حاولت جعل التعليق دائما ،ووافقت على
 1عرفات علي جرغون ،مرجع سابق ،ص 263-262

 2والء علي حممد (2011م) ،دور املفاوضات يف إدارة األزمات الدولية( ،ط ،)1القاهرة :مصر العربية للنشر

والتوزيع ،ص 239-215
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تعليق مؤقت ألنشطتها مقابل احلصول على األسلحة والتننولوجيا النووية ،واالعرتاف الدويل
مبصاحل إيران يف منطقة اخلليج العريب ،فنان رد الوكالة الدولية برف التعليق املؤقت
لألنشطة النووية والتعاون الدائم مع الوكالة الدولية ،ولنن إيران استمرت يف نشاطها النووي
فاهنارت االتفاقية.1
اتفاقية ابريس يف نوفمرب2004م
حاولت دول الرتوينا (بريطانيا-فرنسا-أملانيا) إعادة إيران إىل طاولة احلوار ،يف حماولة
للتوصل التفاق لتعليق األنشطة النووية كافة ووقف عمليات ختصيب اليورانيوم والتعاون التام
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،لتفادي حتويل امللف النووي إىل جملس األمن والوصول إىل
اتفاقية دائمة بني األطراف ،وحذرت يف الوقت نفسه من إهنا سوف تساند قرار رفع امللف
النووي اإليراين إىل جملس األمن يف حالة فشل إيران يف تعليق أنشطتها النووية ،وافقت إيران

على االتفاقية فتم حتديد البنود كافة اليت تشمل االتفاقية بشنل دقيق وتشمل:2

 -1تعليق األنشطة النووية كافة والسماح للتفتيش الدوري.
 -2وقف صنع ،أو استاراد أجهزة الطرد املركزي املستخدمة لتخصيب اليورانيوم.
 -3عدم إجراء عمليات لفصل البلوتونيوم.
لقد حاولت إيران مد املفاوضات لالستفادة من عامل الوقت إلنتاج وختصيب اليورانيوم،
حيث أنتجت كميات من اليورانيوم منخف التخصيب ،ووافقت دول الرتوينا على طلب
إيران إن ينون تعليق األنشطة النووية طوعيا وليس التزاما قانونيا ،ومن سلبيات هذه االتفاقية
أنه مل ينن هناك إطار زمين لتعليق األنشطة النووية ،حيث رفضت دول الرتوينا أن ينون
هناك إطار زمين لتعليق األنشطة النووية حيت تتم التسوية النهائية لالتفاقية ،ولنن طهران
رفضت العرض خوفا من إطالة أمد املفاوضات إىل ما ال هناية ،وحاولت إيران جين عديد من
الفوائد من االتفاقية لتتمنن من تسويق االتفاقية يف طهران لنسب أتييد الربملان اإليراين،
 1شاكر كسرائي ،مرجع سابق ،ص 522

 2جاري سامور2006( ،م) ،مواجهة التحدي النووي اإليراين( ،ط )1مركز اإلمارات للدراسات والبحوث

االسرتاتيجية ص 27-19
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للمسامهة يف رفع العقوابت االقتصادية عنها ،والدخول يف مفاوضات حول اتفاقية التجارة
والتعاون.1
رفعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا إىل جملس احملافظني عن مدى التزام إيران ابالتفاقية،
وأظهر التقرير إن هناك جتاوزات قامت هبا إيران يف جمال ختصيب اليورانيوم والعمل بشنل
سري يف بع املواقع النووية دون النشف عنها ،وخلص التقرير أبن هناك نوااي لدى طهران
لتصحيح كافة اليت األخطاء املاضية ،ولنن بع البنود مل تنن قد حسمت من بينها
مصادر اليورانيوم املنخف التخصيب ،وأجهزة فصل البلوتونيوم من اجليل الثاين املستخدمة
يف إيران ،وكعادة إيران رجعت يف اللحظات األخارة من االتفاقية وطلبت استثناء عدد قليل
من أجهزة الطرد املركزي إلجراء العديد من التجار  ،ورجع األوربيون للتفاوض حىت مت
إثنائها عن الطلب ،وقد رحب جملس احملافظني يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عودة إيران إىل
تعليق نشاطها النووي ،وطلب من الوكالة املراقبة الدائمة لنشاط إيران النووي ويف حالة عدم
التزامها حيول ملف النووي تلقائيا إىل جملس األمن.2
نصت االتفاقية أن تنون األساس لبداية مفاوضات طويلة األمد والذي سيوفر ضماانت
ابقتصار الربانمج النووي اإليراين على األغراض السلمية مقابل جمموعة من احلوافز اليت تقدم
إىل إيران من مقابل التزامها وهي:3

 -1حق إيران ابستخدام الربانمج النووي لألغراض السلمية.
 -2التعاون مع إيران لتحقيق السالمة النووية.
 -3التعاون مع إيران المتالك مفاعالت نووية لألحباث.
 -4ضمان حصول إيران على الوقود النووي أبسعار مناسبة.

 1عبد الرازق عبد الرازق عيسى (2016م) أطماع إيران يف اخلليج( ،ط )1اإلسنندرية :دار النتب والدراسات
العربية ص 87
2

والء علي حممد ،مرجع سابق ،ص 251-238

 3عبد الرازق عبد الرازق عيسى (2016م) ،إيران والعرب من ثورة اخلميين لآلن( ،ط )1القاهرة :دار النتب
والدراسات العربية ص 87
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 -5التعاون يف اجملال التقين واالقتصادي.
 -6تقوية التعاون األمين والسياسي.
 -7مساعدة إيران يف احلصول على أحدث التننولوجيا.
يسعى األوربيون من هذه احلوافز استمرار ايران يف تعليق نشاطها النووي ورفع العقوابت
عنها ،ولنن شننت الوالايت املتحدة األمرينية حول التزام إيران التفاقية ابريس ،واحتد
النقاش السياسي األمريني واإليراين ،حيث رغبت واشنطن يف حتويل امللف النووي إىل جملس
األمن إلجبارها على التخلي عن مشروعها النووي ،وبعد عام من االتفاقية كان هناك توافق
بني أمرينا دول الرتوينا حول عدم تعاون إيران بشنل كامل يف جمال تعليق عمليات
ختصيب اليورانيوم ،وهناك نوااي لدى إيران لتطوير أسلحة نووية ،ووصلت املفاوضات كافة إىل
طريق مسدود ،فأصدر األوروبيون عقوابت ضد إيران مشلت حظرا نفطيا شامال ومنع التعامل
مع البنك املركزي اإليراين ومجد االحتاد األورويب أرصدت جمموعة من النياانت واألشخاص
التابعني إليران ،1ومشل احلظر أنشطة الشركات كافة اليت تتعامل مع إيران ،وأصبح التعاون
األمريني األورويب أقوى للضغط على إيران للتخلي عن برانجمها النووي ،وكذلك حتييد
املوقف الروسي والصيين عن الربانمج النووي اإليراين لصاحل الغر  ،وبعد انتخا الرئيس
أمحدي جناد رئيسا إليران ،اختذ مواقف عدائية ضد املشروع األمريني األورويب ،وأعلنها
صراحة أبن من حق بالده امتالك السالح النووي بوصفه سالحا اسرتاتيجيا للدفاع عنها،
وأن طهران سوف توسع عمليات ختصيب اليورانيوم العايل التخصيب وإنتاج أجهزة الطرد
املركزي ،فانتهت االتفاقية.2

 1عطا حممد زهرة ،مرجع سابق ،ص 58-53

 2ريتشارد رسل (2008م) الربانمج النووي اإليراين :االنعكاسات األمنية على دولة اإلمارات العربية املتحدة
ومنطقة اخلليج العريب( ،ط )1مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،ص 31-26
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اخلامتة
يف هناية املقالة اليت كانت بعنوان " دور املفاوضات للوصول إىل االتفاق النووي اإليراين "
انقش الباحث جمموعة من األحداث املرتبطة ابملفاوضات النووية للوصول إىل االتفاق
النووي ،حيث بدأت األحداث عندما امتلنت إيران برانجما نوواي كان قد خصص لألهداف
السلمية ،حىت مت النشف عن مواقع سرية إلدارة الربانمج النووي ،فعمدت الوالايت املتحدة
األمرينية للوقوف ضد املشروع اإليراين من خالل فرض العقوابت عليها ،واختذت الدول
األوروبية موقفا ملنع متادي إيران يف برانجمها النووي ،من خالل عدة اتفاقيات تضمن سلمية
الربانمج ،مقابل حصول إيران على العديد من احلوافز منها رفع العقوابت االقتصادية ،ولنن
بتتبع مجيع االتفاقيات السابقة إليران نرى عدم التزام إيران هبا والتنصل منها.
أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث:
.1

.2
.3
.4
.5

التغيار الذي طرأ على الربانمج النووي وتغار أهدافه إىل األهداف غار السلمية،
أعطى إشارة للمجتمع الدويل لفرض العقوابت على إيران ،لضمان عدم متادي
إيران يف برانجمها النووي.
تسعى الوالايت املتحدة األمرينية واالحتاد األورويب إىل حتجيم الربانمج النووي
اإليراين ،لضمان عن استغالله عسنراي.
يف مجيع االتفاقيات السابقة قبل االتفاق النووي ،كانت إيران تتنصل من التزاماهتا
جتاه االتفاقية.
االتفاق النووي سوف يؤدي إىل تطور الربانمج النووي.
االتفاقية النووية لن تستمر ،بسبب رؤية إيران أن من حقها استخدام الربانمج النووي
واستعماله يف حتقيق أهدافها كافة.
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التوصيات
 -1إشراك دول اخلليج العريب يف املفاوضات النووية ،ألهنا تقع ضمن احلدود اجلغرافية هلا.
 -2التأكيد على أمهية محاية دول املنطقة من التسريبات النووية احملتملة ،والتأثار البيئي
طويل األمد.
 -3ضمان سلمية الربانمج النووي لألهداف السلمية ،للحد من انتشار أسلحة الدمار
الشامل.
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