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:  
، ٢٠٠٢تفجر نزاع إيران مع المجتمع الدولي حول ملفها النووي منذ عام 

عندما قامت مجموعات المعارضة اإليرانية في الخارج بإبالغ الوكالة الدولية للطاقة 
 )Natanz(الذرية بأن حكومة إيران قامت ببناء مفاعلين نوويين في كل من ناتانز 

  .(1)به، وهو ما لم تكن طهران قد أبلغت الوكالة )Arak( وأراك

 بدأت عمليات التفاوض مع طهران، والتي شهدت شداً ٢٠٠٣ومنذ عام 
 حكومة تلك الدولة شملت ىوجذباً وفترات توقف وضغوط عديدة مورست عل

  .عقوبات اقتصادية وتجارية

 إيران ومجموعة دول  شهراً، وقعت٢٠ وبعد مفاوضات مكثفة استمرت نحو 
الدول النووية الخمس المعترف بها وهي األعضاء الخمسة الدائمين بمجلس  (١+٥

بخطة " في فيينا، ما يعرف ٢٠١٥ يوليو ١٤واالتحاد األوروبي، في ) األمن وألمانيا
 "Joint Comprehensive Plan of Action"العمل المشتركة الشاملة

(JCPOA)"وذلك بعد اتفاق مؤقت ، Interim agreement قع في بين الطرفين و
 في جنيف،وقد وافقت إيران بموجبه على وقف بعض األنشطة ٢٠١٣ نوفمبر ٢٤

وبدأ تنفيذ ذلك  في برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها،
 ثم إلى ٢٠١٤ نوفمبر ٢٤، مدت بعدها المباحثات حتى ٢٠١٤ يناير ٢٠بالفعل في 
 ابريل ٢اري في ، وبعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق إط٢٠١٥ يوليو األول من

 هو اإلتفاق الذي استندت عليه خطة العمل المشترك في لوزان، و٢٠١٥
JCPOA) .( ،وقد وصفت الصفقة بالتاريخية وبأنها نجاح كبير للدبلوماسية الدولية

 ١٨نها م  صفحة،١٥٩وتقع الصفقة في . (2)أمكن من خاللها تجنب شن الحرب
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 صفحة تضم خمسة مالحق، تم صياغتها جميعا ١٤١صفحة هي الصفقة ذاتها و
  .بعناية

قد أكد المفاوضون أن الصفقة، التي وقعها وزراء خارجية كل من الواليات و
المتحدة األمريكية وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة و إيران، 

كزت بصفة أساسية على األحكام التي ووزيرة خارجية االتحاد األوروبي، ارت
تضمنها نظام منع االنتشار وفقا لمعاهدة منع االنتشار النووي، ونظام ضمانات 

 –ومن المعروف أن معاهدة منع االنتشار النووي . (3)الوكالة الدولية للطاقة الذرية
) ٢٢( الصادر في دورتها ٢٣٧٣اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرار رقم 

، وتضم المعاهدة الغالبية (4)١٩٧٠ ودخلت حيز النفاذ عام١٩٦٨ يونيو ١٢في 
عدا كل من إسرائيلوالهند )  دولة١٨٤( العظمى من دول العالم كدول غير نووية

و تقوم المعاهدة على . ٢٠٠٢وباكستان، كما انسحبت كوريا الديمقراطية منها عام 
  :ركائز ثالث هي

 .ما نجحت المعاهدة في تحقيقه إلى حد كبيرمنع اإلنتشار النووي، وهو  -

ونزع السالح النووي،الهدف األسمى للمعاهدة، والذي لم يتحقق رغم مرور ما  -
فقد استمرت الدول النووية الخمس . يقرب من نصف قرن على إبرام المعاهدة

المعترف بها،وهي نفسها الدول دائمة العضوية في مجلس األمن، في حيازة هذه 
خطيرة والفتاكة بل وتطويرها، في إطار التمييز الذي اتسم به المحتوى األسلحة ال

طائفة الدول : الموضوعي للمعاهدة من حيث تقسيم دول العالم إلى طائفتين
الحائزة على السالح النووي من ناحية والدول األخرى التي افترضت المعاهدة 

معية العامة لألمم وقد اعترفت الج. عدم حيازتها لهذا السالح من ناحية ثانية
المتحدة بغياب أي نتائج لمفاوضات نزع السالح النووي في إطار منظومة األمم 

  ).٢٠١٥ ديسمبر ٧ في ٧٠/ ٣٣قرار الجمعية رقم (المتحدة 
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أما الركيزة الثالثة التي تقوم عليها المعاهدة فتتمثل في االستخدام السلمي للطاقة  -
دة حققت فيه نجاحاً من خالل الوكالة النووية، والذي يمكن القول بأن المعاه

الدولية للطاقة الذرية، التي أشرفت على استمرار هذا االستخدام من خالل نظام 
  .الضمانات الشامل الذي نصت عليه المعاهدة

إليراني الوثيقة األولي ووفقا للعديد من المتخصصين، يعد االتفاق النووي ا
  : صوصية فريدة من جوانب عدة أبرزها في مجال منع االنتشار ويتسم بخمن نوعها

  إنها المرة األولى التي يعترف فيها مجلس األمن الدولي ببرنامج تخصيب 
للمواد النووية تقوم به دولة غير معترف بها كدولة نووية، ويؤيد فيها اتفاقاً 

  .٢٢٣١موقعاً من دول عدة في إطار قرارمجلس األمن رقم 

  اإنها المرة األولىإيران(ريخ األمم المتحدة التي تستطيع فيها دولة  في تاأيض (
أن تلغي قرارات صدرت ضدها من مجلس األمن بدون تنفيذها ولو ليوم 

وقد تم إسقاط . واحد، بل إن إيران لم تعترف مطلقاً بأنها ملتزمة بهذه القرارات
 .الجزاءات ضد إيران بموجب الصفقة كما سيلي البيان

 هي الوثيقة األكثر تفصيالً وطوالً  ،)١٥٩ (حاتها الـ الوثيقة ومالحقها، بصفأن
وعبر تاريخ القانون . لمعاهدة متعددة األطراف منذ الحرب العالمية الثانية

الدولي، هذه هي المرة األولى، والوحيدة حتى اآلن، التي تنجح فيها دولة 
خضعت ألحكام الفصل السابع من الميثاق في إنهاء قضيتها والتخلص من 

  .(5)ماتها بموجب أحكام هذا الفصل من خالل الدبلوماسيةالتزا

  :وتعرض هذه الدراسة للمسائل التالية

  .مضمون حقوق والتزامات األطراف )أوالً(

)الطبيعة القانونية للصفقة وما تضمنته من التزامات )اثاني.  
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  .تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ الصفقة )اثالثً(

)لهاهدف الصفقة الن )ارابع هائي وتقييم.  

)ود الفعل علي الصفقة وتداعياتهارد )اخامس.  

)(مسألة عدم االمتثال الجوهري  )اسادس(Significant non compliance 
  .االتفاق من جانب إيران وتداعياته ألحكام

)تأثير الصفقة علي إعالن الشرق األوسط منطقة خالية من األسلحة ) اسابع
  .النووية
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)(  
 

  ـــــــ

لبنود الصفقة، تحتفظ إيران بقدرات لتخصيب اليورانيوم، اكتسبتها  وفقاً
ر وقرارات مجلس األمن ذات الصلة بالمخالفة اللتزاماتها بموجب معاهدة منع االنتشا

 ١٦٩٦/٢٠٠٦: رارات المجلس أرقامالتي صدرت نتيجة لذلك، وهي ق
، ١٩٢٩/٢٠١٠ و١٨٣٥/٢٠٠٨ و١٨٠٣/٢٠٠٨ و١٧٤٧/٢٠٠٧ و١٧٣١/٢٠٠٦و

 يوليو ٢٠ الصادر في ٢٢٣١والتي أوقف المجلس العمل بها بموجب قراره رقم 
  .، والذي أقر الصفقة٢٠١٥

في المقابل تضع الصفقة البرنامج النووي اإليراني بأكمله تحت نظام خاص 
وكول للمراقبة والتفتيش على أساس نصوص الصفقة وخريطة الطريق والبروت

وقد كلف فريق مفتشي . اإلضافي للمعاهدة، الذي التزمت إيران بتوقيعه فيما بعد
بمراقبة كل )  مفتشا١٥٠قوامه حوالي (األمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 

عناصر ومراحل عملية التخصيب، ابتدءاً من استخراج المادة الخام من المناجم 
 وإنتاج الوقود الالزم لتشغيل المفاعالت، وذلك علي ومروراً بتخزينها واستخدامها

 : التفصيل التالي

تجبر الصفقة إيران على القيام بأنشطة متنوعة خالل مدى زمني معين،  .١
وعليها . ٢٠٤٠يتراوح ما بين ثمانية إلى خمسة وعشرون عاماً أي حتى عام 

شطة في وتتمثل أهم هذه األن. تنفيذ بعض عناصر الصفقة بدون أي قيد زمني
 :اآلتي
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اليورانيوم من  )تثري(تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تخصب  -
مع االستبعاد التام  ،)Fordow وNatanzفي مفاعلي  (٦١٠٤ إلى ١٩٠٠٠

 .ألجهزة الطرد المركزي السريعة التي تنتج اليورانيوم عالي التخصيب

% ٣,٦٧ نسبة حتى(فقط  )االثراء "(LEU" إنتاج اليورانيوم قليل التخصيب  -
لمدة عشر سنوات، وبالتالي حرمان إيران تماما من إنتاج ) على أكثر تقدير

الالزم لتصنيع رؤوس %) ٩٠/٩٣" (HEU"اليورانيوم عالي التخصيب 
أكتوبر /نووية والذي كانت إيران تخطط لتملك قدرات للقيام به في سبتمبر

ومن شأن تنفيذ . بية، وذلك وفقاً لتقديرات استخباراتية إسرائيلية وغر٢٠١٥
 احتياج إيران إلى عام كامل -  وفقاً لتقديرات الخبراء–الصفقة بالكامل 

 . لتجهيز رأس نووية

ومما الشك فيه أن احتفاظ إيران بالحق في التخصيب، هو المكسب األكبر 
على اإلطالق الذي خرجت به من الصفقة النووية، فعلى خالف التفسير األمريكي 

التي تنص مادتها الرابعة على حق  معاهدة منع االنتشار النوويالغربي ألحكام 
الدول التي ال تمتلك أسلحة نووية في استخدام التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية 
مقابل التزامها بعدم السعي لتملك أسلحة نووية واحترام التزاماتها بموجب ضمانات 

اهدة ذاتها ال تنص صراحة على منح أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما وأن المع
إنكار حقوق التخصيب وعمليات الوقود المستنفد للدول األطراف، تمسكت إيران 
خالل المفاوضات بأن المعاهدة تقر للدول األطراف الحق، في التخصيب، وأنها لن 

%). ٣,٦٧(تتنازل عن هذا الحق وكان لها ما أرادت، وإن كان ذلك بنسبة منخفضة 
في الكونجرس بأن " "Hearingsصريحات إيرانية خالل جلسات االستماع هناك ت

ومن المعلوم أن الواليات المتحدة األمريكية ال تعترف  المعاهدة ال تحظر التخصيب،
، وكذلك ٢٠١٣ نوفمبر ٢٤وفي االتفاق المؤقت الموقع في . بهذا الحق في المعاهدة
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 بأن لدى إيران ١+٥جموعة الـ في بنود الصفقة، اعترفت واشنطن وشركائها من م
احتياجاتها "برنامج تخصيب وأنها ستحتفظ ببرنامج محدود في هذا الشأن يغطي 

الالزمة ألنشطتها النووية السلمية، ويعني ذلك أن  Practical needs"العملية 
الواليات المتحدة، وإن اعترفت بوجود برنامج تخصيب لدى إيران إال أنها لم 

وقد حرص وزير الخارجية األمريكي جون . لك بموجب المعاهدةتعترف بحقها في ذ
 أو وقت ٢٠١٣ سواء بعد توقيع االتفاق المؤقت في نوفمبر –كيري على التأكيد 

 على أن سياسة الواليات المتحدة األمريكية لم تتغير في هذا -توقيع الصفقة النهائية 
 There is no inherent right" ال يوجد حق موروث في التخصيب"الشأن، وانه 

to enrich"(6).  

انتقادات حادة السيما -  ومايزال – من المسألة ١+٥ولقد لقى موقف مجموعة 
من اليمين المحافظ في الواليات المتحدة األمريكية وكذلك من إسرائيل، خاصة وأن 

 ٢٢٣١قرارات مجلس األمن السابقة ذات الصلة، التي أوقف قرار مجلس األمن رقم 
ا، كانت تحظر على إيران تخصيب اليورانيوم، ويشير هؤالء الى أن العمل به

قرارات المجلس التي اتخذها بموجب صالحياته في إطار الفصل السابع من الميثاق 
 من ٢٥ينظر إليها عادة كقواعد قانونية دولية ملزمة، على نحو ما تنص عليه المادة 

اتفقت على "عضاء في المنظمة ميثاق األمم المتحدة التي تؤكد أن جميع الدول األ
وتضيف االنتقادات أن إقرار الحق في التخصيب ". قبول وتنفيذ قرارات مجلس األمن

، يشكل سابقة يمكن استخدامها من )والتي ال تمنحها المعاهدة هذا الحق(إليران، 
جانب دول أخرى، كما وأن هذا الحق سيجعل تلك الدول قريبة جداً من صناعة 

  .(7) سالح نووي

فرض القيود والرقابة والتفتيش على التجارب الخاصة بأجهزة الطرد  -
 .المركزي المتقدمة
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 ١٠من " LEU"التخصيب  تخفيض مخزون إيران من اليورانيوم منخفض -
 . كجم٣٠٠طن حالياً إلى 

وفقاً للصفقة لن تتمكن إيران من إنتاج رؤوس نووية تعمل بالبلوتونيوم  -
"Plutonium based nuclear warheads" للخمسة عشر عاماً القادمة 

على أساس أنها سوف تعيد تصميم مفاعلها النووي الذي يعمل بالماء الثقيل 
في آراك، وأنه محظور عليها بناء مفاعالت مماثلة، كما ستتخلص من أي 

 . وقود مستنفد لمثل هذه المفاعالت

تفاق عليها ومن المهم اإلشارة إلى أن كل هذه الشروط الفنية كان قد تم اال
  . في إطار االتفاق اإلطاري الذي وقِّع في لوزان٢٠١٥ إبريل ٢بالفعل في 

في مقابل االلتزامات السابقة، تنص الصفقة على رفع الجزاءات المفروضة  .٢
على إيران تدريجياً، وبما يتماشى مع تنفيذ التزاماتها على مراحل ووفقا 

دولية للطاقة الذرية، وفي هذا لخطوات يتم التحقق منها من جانب الوكالة ال
السياق ينبغي التأكيد على أن الصفقة النهائية لن تخفض كل الجزاءات 
المفروضة على إيران من جانب كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي 

 . واألمم المتحدة

 وجاءت الخطوة األولى في رفع الجزاءات مع بدء الموافقة على الصفقة من 
 بموجب قرار - Adoption Dayأو ما يسمى بيوم االعتماد  - ألمنجانب مجلس ا
 يوما على ٩٠، وهو اليوم التالي لمرور ٢٠١٥ يوليو ٢٠ في ٢٢٣١المجلس رقم 

منه علي الغاء العمل بالعقوبات التي ) ٢١(قرار المجلس، الذي نصت الفقرة العاملة 
في الفترة ما بين فرضت على ايران بموجب قرارات ستة سبق للمجلس أن أقرها 

  .، ضمن صالحياته بموجب الفصل السابع من الميثاق٢٠١٠ وحتى عام ٢٠٠٦عام 
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، بدأت إيران في اتخاذ خطوات ٢٠١٥ أكتوبر ١٨وهكذا فإنه بعد تاريخ 
 باتخاذ خطوات أولية لرفع ١+٥عملية لتقييد برنامجها النووي مقابل قيام مجموعة 

مكنت إيران من الحصول على أصولها المجمدة وترتيباً على ذلك ت. الجزاءات عنها
 مليار ١٠٠في المصارف الدولية من عائدات تصدير بترولها، والتي تقدر بنحو 

وبعد تنفيذ خريطة الطريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لن تكون إيران . دوالر
ات كما أن هذا األخير أو الوالي. عرضة لحظر صادراتها من االتحاد األوروبي

 رفعا عقوباتهما على صناعات السفن والسيارات - بموجب الصفقة -المتحدة 
اإليرانية وعلى قطع الغيار الالزمة لطائراتها المدنية وعلى التعاون في هذه 

 . القطاعات

ويدعو القرار إيران بعدم تطوير أو اختبار صواريخ بالستية قادرة على 
  ). برنامج إيران للصواريخ البالستيةال تقيد الصفقة(إيصال رؤوس حربية نووية 

 بمراجعة ١+٥ يوماً، المشار إليها عاليه، لمجموعة ٩٠ـ وقد سمحت مهلة ال
وفي هذا السياق انتهى مجلس الشيوخ األمريكي من عملية المراجعة . الصفقة داخليا

م بعد شد وجذب بين أعضاء المجلس الجمهوريين وإدارة ٢٠١٥ سبتمبر ١٧في 
ى الموافقة على  التي استخدمت عدداً من الحجج لحث المجلس علاأوبامالرئيس 

  :االتفاق أبرزها

  أن منع المجلس الحكومة األمريكية من تنفيذ التزاماتها بموجب الصفقة، يحمل
في طياته مخاطر انهيار نظام الجزاءات الذي وقعت عليه إيران، حيث أن 

ت برفع هذه الجزاءات الدول األخرى التي وقعت الصفقة والتزمت بها تعهد
عن إيران بغض النظر عن موقف واشنطن، وفي هذا السياق أشير إلى أن 
السياسات اإليرانية، حتى قبل وصول الرئيس حسن روحاني للحكم في عام 

الروسي حول استمرار /م، قد ساهمت في استمرار التوافق الغربي٢٠١٣
جاوب طهران مع ومع وصول روحاني بدبلوماسيته وت. العقوبات ضد إيران
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فرض عقوبات  ، التي أضيرت اقتصادياً وتجارياً نتيجة١+٥ضغوط مجموعة 
على طهران بجانب شركاء إيران التجاريين ممن انضموا لنظام الجزاءات، بما 

كل هذا . فيهم العديد من دول االتحاد األوروبي وكوريا الجنوبية واليابان والهند
فقد . انفراط عقده ،الذي زادت مخاطربات عنصراً ضاغطاً على هذا التوافق

تحملت معظم هذه الدول أعباء الجزاءات فقط ألنها اعتقدت أن الواليات 
المتحدة األمريكية كانت تتعامل مع الملف النووي اإليراني وتتفاوض عليه 

وبالتالي فعدم توقيع واشنطن على االتفاق يقوض . بحسن نية لتسويته دبلوماسياً
 .قط نظام الجزاءاتالثقة فيها ويس

  إن رفض الصفقة من قبل مجلس الشيوخ يبعث برسالة للعالم مفادها أنه ال
يمكن االعتماد على الواليات المتحدة في تنفيذ معاهدات منع االنتشار النووي 

وبذلك سوف يقطع المجلس الطريق، ليس فقط . التي تتفاوض عليها اإلدارة
 أية مساعي أيضاضل مع إيران، بل و في محاولته تأمين صفقة أفأوباماعلى 

 .مستقبلية من الرئيس لمنع االنتشار النووي من خالل الوسائل الدبلوماسية

 أكتوبر، وكذلك المرشد ١٣ومن جانبه أقر البرلمان اإليراني االتفاق في 
، والذي نص على أن أي ٢٠١٥ أكتوبر٢١األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي في 

ومن جانبه . االتفاق فرض على إيران ستجعلها في حل من تنفيذجزاءات جديدة ست
 أشار فيه إلى أنه أقر اإلطار ٢٠١٥ أكتوبر١٨أصدر االتحاد األوروبي بياناً في 

 لرفع عقوباته المفروضة على إيران the legislative frameworkالتشريعي 
  .بسبب برنامجها النووي، وذلك تنفيذاً لبنود الصفقة النووية

، أي ٢٠١٦ يناير ١٦، وهو تاريخ "Implementation Day" "وم التنفيذي" .٣
اليوم الذي أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران اتخذت الخطوات 
المنصوص عليها في الصفقة لتقييد برنامجها النووي والسماح لمفتشي الوكالة 
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 يكون قرار ٢٠١٦يناير ١٦وبحلول . بمراقبة وتفتيش منشآتها ذات الصلة
  . قد دخل حيز النفاذ٢٢٣١مجلس األمن رقم 

 وقد فسر التوقيت المنسق بين إعالن الوكالة عن وفاء إيران بالتزاماتها،
بموجب الصفقة، مع اإلعالن عن رفع الجزاءات بأنه بمثابة نوع من حفظ ماء الوجه 

 الغربية قبل تم التوافق حوله لتجنب إعطاء االنطباع بأن إيران قد خضعت للضغوط
  .رفع الجزاءات عنها

ومن جانبها أكدت الوكالة في بيانها بأن إيران اتخذت الخطوات التالية 
  :لضمان سلمية برنامجها النووي، خالل الخمسة عشر عاماً التالية على األقل

  واالحتفاظ %٩٨تخفيض مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة ،
وقد . مية غير كافية لالستخدام العسكري أوقية فقط، وهي ك٦٦٠بنحو 

 بعد تصدير معظم ٢٠١٥ ديسمبر ٢٨استكملت إيران عملية التخفيض في 
 .المخزون إلى روسيا، وفقاً نص االتفاق

  وقد .  جهاز طرد مركزي كانت تستخدم لتخصيب اليورانيوم١٢٠٠٠تفكيك
 Yukiyaومن جانبه ذكر . ٢٠١٥أعلنت إيران أنها قامت بذلك في نوفمبر 

Amano ٢٠١٥ ديسمبر ١٥ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ،
أبعاداً عسكرية ممكنة "أن البرنامج النووي اإليراني تضمن في الماضي 

Possible military dimensions" " وأنه لم تعد توجد أي مؤشرات ذات
 .(8) ٢٠٠٩ مصداقية على وجود مثل هذه األبعاد بعد عام

 لص من، وتعطيل قلب، مفاعل آراكالتخ Arak الذي كان يمكن أن ينتج 
وقد نفذت إيران هذا االلتزام قبل . كاف لسالحين نوويين في العام" بلوتونيوم"

ووفقاً لتصريحات عباس عراقي نائب وزير الخارجية . أسبوع من يوم التنفيذ
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األمريكية ، فإن كالً من الواليات المتحدة ٢٠١٥ أكتوبر ١٩اإليراني في 
 .والصين يعدان خطة لتحديث مفاعل أراك بعد تعديله حسبما نص االتفاق

  : تجاه إيران، فقد تمثلث في رفع العقوبات التالية١+٥أما التزامات مجموعة 

  رفع االتحاد األوروبي القيود المفروضة على التجارة واالستثمار في النفط
اء السفن وغيرها من صناعات والبتروكيماويات والمعادن والنقل البحري وبن

النقل، فضالً عن القطاع المصرفي والتأمين والخدمات األخرى ذات الصلة، 
كذلك رفع الحظر . بما فيها قدرة إيران على تحويل األموال للخارج إلكترونياً

على بطاقات االئتمان واألصول الخاصة بالشركات واألفراد فيما يتعلق بهذه 
 . الصناعات

 رفعت الواليات المتحدة القيود أوباماحيات التنفيذية للرئيس بموجب الصال ،
المفروضة بسبب البرنامج النووي على قطاعات التمويل والنفط والغاز والنقل 

كما رفعت أسماء المئات من األفراد . البحري والمعادن وصناعات السيارات
 أموالهم والشركات اإليرانية التي كانت مدرجة على القوائم السوداء وجمدت

 .وتعرضوا لعقوبات تبعاً لذلك

  شملت الخطوات األمريكية إصدار تراخيص خاصة تسمح للشركات األمريكية
 ٤٠٠المقدرة احتياجاتها منها ما بين (المصنِّعة للطائرات المدنية ببيعها إليران 

وستسمح الواليات المتحدة باالستيراد من إيران، كما ).  طائرة جديدة٦٠٠إلى 
مح لفروع شركاتها برفع بعض القيود على العمل في إيران، بما في ذلك ستس

 .بيع المنتجات األمريكية فيها

ومع ذلك، هناك جزاءات أمريكية ستظل نافذة، حيث تنظر الحكومة 
األمريكية إلى إيران كدولة راعية لإلرهاب ومنتهكة لحقوق اإلنسان، كما تتهم إيران 

  .(9)يات المتحدة في الشرق األوسطبالتدخل في شئون حلفاء الوال
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وقد أعلنت كالً من وزارة الخزانة األميركية واالتحاد األوروبي أنهما 
  .سيصدران خطوطاً إرشادية جديدة لالستثمار في إيران

وفقا لالتفاق يتم رفع كامل العقوبات بشكل تدريجي على مدى عشر سنوات،  .٤
في حال أخلت )  عاما١٥ً (كما سيظل ممكناً إعادتها بشكل تلقائي على مدى

إيران بإلتزاماتها، كما سيلي البيان عند الحديث عن طبيعة االلتزامات التي 
وهناك العديد من نصوص الصفقة التي يمتد المدى الزمني . تضمنتها الصفقة

وعلى سبيل المثال ستستمر الرقابة على . الى ما بعد خمسة عشر عاما لتنفيذها
وستكون الصالحيات المعززة . عاماً )٢٠(زي لنحو إنتاج أجهزة الطرد المرك

لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنفاذ للمرافق النووية اإليرانية ممتدة إلى 
وسيظل الحظر المفروض من األمم المتحدة . ماال نهاية، أي بدون قيد زمني 

من المعلوم  و٢٠٢٠ حتى عام على األسلحة التقليدية والصواريخ البالستية قائماً
أن البرنامج الصاروخي اإليراني يخرج عن نطاق الصفقة النووية، وهو أمر 
أثار أزمة بين األمين العام لألمم المتحدة وأطراف الصفقة، عندما نقلت وكالة 

Reuters  الدولية لألنباء فقرات من تقرير سري لألمين العام يعتبر أن إطالق
لإلتفاق، داعياً إيران إلى " لروح االيجابية إيران صواريخ باليستية ال يتفق مع ا

االمتناع عن إطالق هذه الصواريخ على أساس أن ذلك يزيد من التوتر في 
وقد رد على ذلك كل من السفير األمريكي والروسي لدى األمم . المنطقة

 المتحدة اللذين اعتبرا التقرير انتهاكاً لروح اإلتفاق وبدون سند في قرار مجلس
  .(10)"مدفوع ببواعث سياسية"زاد السفير الروس على ذلك بأنه و. ٢٢٣١األمن 

 بالموافقة على ٢٢٣١ومما تجدر اإلشارة إليه أن قرار مجلس األمن رقم 
، أي يوم التنفيذ أو االنتهاء ٢٠١٦ يناير ١٦الصفقة قد دخل حيز النفاذ في 

"Termination Day"نية على جدول ، والذي بحلوله لم تعد القضية النووية اإليرا
  . أعمال المجلس، مع إعالن الوكالة وفاء إيران بالتزاماتها
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هذا وكانت مسألة توقيتات تنفيذ االلتزامات المتبادلة بموجب الصفقة واحدة 
من أكثر القضايا تعقيداً وصعوبة خالل المفاوضات، حيث تضمنت الصفقة ملحقا 

  ).الملحق الخامس(كامالً خصص لهذه المسألة 

ها المحافظون وأصدقاء إسرائيل في الواليات ودع ان الحملة التي يقوالواق
المتحدة، بعد أن فشلت من وقف الصفقة، تركز جهودها في اتجاه تجميد تنفيذ بنودها 

وقد برزت الصفقة كأحدى . على أمل أن يقوم الرئيس القادم بإعادة فتح الملف
 وصفها المرشح الجمهوري فقد. القضايا الجدلية في حملة االنتخابات الرئاسية

بينما تعهدت المرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون بعدم " بالصفقة الكارثية " ترامب 
،حيث أيضابل باتت الصفقة مثيرة للجدل في إيران . دعمها حال توليها الرئاسة

انتقدها المرشد األعلى علي خامنئي بدعوى عدم تأثيرها الملموس على معيشة 
ما أثنى عليها الرئيس حسن روحاني لرفعها خطر الحرب وإفساحها اإليرانيين،في

اإليراني والدخول في عالقات تعاون اقتصادي مع العديد من  المجال أمام بيع النفط
وفي هذا السياق تتزايد الهوة بين حكومة حسن روحاني وتيار  .دول العالم

العمل فريق " بــالثوري حول الموقف مما يسمى المحافظين اإليرانيين والحرس 
 The Financial Action Task Force (FATF)" المعني باإلجراءات المالية

.  لتحديد معايير مكافحة تمويل اإلرهاب وغسيل األموال١٩٨٩الذي تأسس عام 
 ١٢ورغم أن فريق العمل هذا علق بعض اإلجراءات الذي اتخذها ضد إيران لمدة 

ليها ضمن قائمة الدول ذات المخاطر ، إال أنه أبقى ع٢٠١٦شهراً في يونيو 
  .المرتفعة، على غرار كوريا الشمالية

والتوصيات التي يطرحها فريق العمل تثير تحديات ال يستهان بها بالنسبة 
  :إليران لعاملين رئيسيين

مع   أنها تزيد من مخاوف الشركات والمصارف األجنبية من التعامل:األول
ما في ظل استمرار تعرض بعضها الشركات والبنوك اإليرانية، السي
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لعقوبات دولية، بسبب االتهامات التي تواجهها بدعم اإلرهاب، وهو ما 
يقلل من أهمية رفع العقوبات المفروضة علي إيران بعد توقيع االتفاق 

يفرضها رفع  على أساس أن التداعيات االيجابية التي يمكن أن
ارف والشركات العقوبات ترتبط في قسم منها بمدى استعداد المص

  .األجنبية للتعامل مع إيران

تقدم هذه التوصيات مؤشرات على عدم حدوث تغير ملحوظ في : الثاني
السياسة اإليرانية بعد توقيع االتفاق، خاصة فيما يتعلق بمواصلة دعم 
بعض الميلشيات والمنظمات المصنفة باإلرهابية بالمنطقة، وذلك على 

لى إمكانية إتجاه إيران نحو تبني عكس بعض التوقعات التي أشارت إ
سياسة أكثر اعتداالً على أساس أن االتفاق النووي سيعزز من التيار 
المعتدل داخل إيران والذي كان له الدور األبرز في التوصل إلى 

  .االتفاق
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أي ) JCPOA (اختصارا أي بالـفقة بما عرفت به عادة ما يشار إلى الص
ض األحيان يشار اليها باالتفاق وفي بع. خطة العمل المشتركة الشاملة

Agreement""تم اإلشارة إليها بالمعاهدة  ، وفي حاالت نادرة"Treaty" . وفي هذا
ص (السياق يري البعض ان الصفقة ليست معاهدة بالنظر إلى انها تشير صراحة 

تدابير طوعية "  لتزامات األطراف تفصيليا، بأنها، في معرض إشارتها ال)٦
"Voluntary measures" . ويعتقد هذا البعض أن لذلك نتائج قانونية حاسمة من

ومن وجهة . وجهة نظر القانون الدولي والقانون الداخلي للدول األطراف في الصفقة
لى التزامات لم تؤثر ع - في ذاتها -نظر القانون الدولي، فان ذلك يعني ان الصفقة 

فالصفقة هي  ..إيران القانونية أو الصالحيات القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية
ا علي تعهدات يرتكز أساسA diplomatic agreement  ببساطة اتفاق دبلوماسي
ويتبدي ذلك بوضوح في طبيعة هذه التعهدات ذاتها والتي قد . سياسية وليست قانونية

في مطالبة الطرف األخر بها الي انهيار  سف أي من األطرافتؤدي مغاالة او تع
  .إطار الصفقة بكامله

وعلي سبيل المثال تنص الصفقة على مد صالحية تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة 
 ،)Qقسم  (١اإليرانية، والمشار إليها في ملحق  الذرية للتفتيش على المنشات النووية

 طبيعتها، حيث يجب علي الوكالة ان تكون هي في واقع األمر مسالة سياسية في
متيقنة تماما من ان هناك شواهد مؤكدة تستدعي منها طلب قيام مفتشيها بزيارة 

  .مواقع محددة بعينها
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وفضالً عن ذلك، وفيما يتعلق بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنص 
افي مع الوكالة الصفقة علي ان إيران سوف تطبق مؤقتا اتفاق البروتوكول اإلض

للثماني سنوات القادمة، وفقط بعد مضي هذا الوقت سوف تصدق طهران علي 
ومما ال شك فيه ان تطبيق البروتوكول . البروتوكول اإلضافي وتضعه موضع التنفيذ

اإلضافي بصورة مؤقتة خالل تلك الفترة فقط يمكن أن يثير الكثير من التعقيدات او 
ومما يؤكد هذه الحقيقة التقارير األخيرة للمقرر . بيقالمشكالت الخالفية عند التط

 Provisional"التطبيق المؤقت للمعاهدات " الخاص للجنة القانون الدولي حول 
Application of treaties"  حيث تلقي هذه التقارير الضوء علي هذه

  .(11)المشكالت

هدة من والواقع ان مسالة ما اذا كانت الصفقة النووية مع ايران هي معا
الكونجرس  عدمه، كانت قد أثيرت في معرض المناقشة العامة لبنود الصفقة في

األمريكي، حيث أشار بعض األعضاء من الحزب الجمهوري إلي انه وفقا للدستور 
وقد تخلي األعضاء  يختص الكونجرس بالتصديق علي المعاهدات بأغلبية الثلثين،

والذي  مراجعة الصفقة مع إيرانعن هذا االختصاص عندما وافقوا علي قانون 
عضوا من مجلس الشيوخ فقط عليها لتمريرها وتجنب قيام ) ٣٤(يشترط موافقة 

وقد سعى بعض أعضاء . الرئيس باستخدام الفيتو على قرار المجلس برفضها
الكونجرس الى تعديل قانون مراجعة الصفقة بحيث يتطلب موافقة أغلبية الثلثين من 

، اال ان هذا المسعي لم "معاهدة دولية"وبالتالي تكتسب وصف ، مجلس الشيوخ عليها
واتفق في النهاية على وجوب التعامل مع الصفقة بمرونة، أخذاً في . يكتب له النجاح

االعتبار طبيعتها الخاصة وحقيقة أنها عرضت على مجلس األمن الدولي للموافقة 
 الذرية في وضعها موضع عليها، كما ال يمكن تجاهل دور الوكالة الدولية للطاقة

  .التنفيذ

وقد علقت وزارة الخارجية األمريكية على مناقشات الكونجرس بأن الصفقة 
 ال شك فيه، اال ان اإلدارة An International Agreement""  اتفاق دولي" هي 



٢٢ ــ               ــ

بدال من '' "Non-binding Agreementتفضل تسميته باالتفاق الدولي غير الملزم 
 التخلي عن أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك للحاجة إلي بسبب" معاهدة " 

االحتفاظ بأكبر قدر من المرونة، وبما يتيح للحكومة األمريكية إعادة فرض عقوبات 
  .علي إيران، متى ارتأت انها ال تحترم تعهداتها بموجب الصفقة

وفي تقديري أن الطابع السياسي إللتزامات أطراف الصفقة، والنصوص 
من حقيقة أن األمر  ديدة التي تضمنت تعهدات اختيارية، هي كلها أمور التنالالع

يتعلق باتفاق دولي متكامل األركان، حتى ولو كان لمجلس األمن دور في الموافقة 
ففي الحالتين توافقت إرادة . عليه أو للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور في تنفيذه

زين تلك الصالحيات، خاصة وأن األمر يتعلق أطراف االتفاق على منح هذين الجها
  .بمسالة حساسة تمس السلم واألمن الدوليين

 "Suis generis" النظر إلي الصفقة كوثيقة متفردة وفي هذا السياق يجب
  :من نواحي عديدة أبرزها

أن جوهرها يقوم على قيود تدريجية على البنية التحتية النووية إليران  -١
دية وتجارية مفروضة على النظام منذ مقابل رفع عقوبات اقتصا

 .سنوات

أن االتفاق هو األول من نوعه، جزئياً، بسبب أنه يتطلب مستوى عاٍل  -٢
 أيضامن الرقابة والتفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و

ألنه يغطي برنامجاً نووياً متطوراً وممتداً يحتمل إمكانات االستخدام 
 .العسكري

اتفاقاً دولياً حكومياً بإمتياز، وان شمل مالحق فنية معقدة تظل الصفقة  -٣
 .تعد جزءا ال يتجزأ منه
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ال يجب تجاهل حقيقة أنها المرة األولى التي يعترف فيها بموجب  -٤
مجلس األمن الدولي ببرنامج لتخصيب اليورانيوم تقوم به دولة نامية 

 اتفاقاً ،)٢٢٣١(ويؤيد فيها المجلس بموجب قرار ) إيران(غير نووية 
  .جماعياً

لبنود الصفقة إلى إن االلتزامات التي تضمنتها هي  وتشير القراءة المتعمقة
التزامات من طبيعة سياسية، كما أنها تفتقد إلى الصفة اإللزامية، بل ويمكن التراجع 

  :عنها باإلدارة المنفردة بجانب كون بعضها مؤقتا

 الصفقة أي عنصر يمنع  فهناك توافق بين الخبراء على انه ال يوجد في -١
ومع ذلك فإن قراءة عناصر . إيران من التوجه نحو تطوير سالح نووي

الصفقة ككل ال يتجزأ، بما فيها القيود علي األنشطة النووية وصالحيات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التحقق والرقابة، توضح إننا 

ن متناول يد إيران لمدة بصدد نظام شامل يضع األسلحة النووية بعيداً ع
  .(12)على األقل خمسة وعشرين عاماً

وقد أقر الجانب األمريكي بحقيقة أن طموحات إيران النووية قد تم تجميدها 
لفترة تتراوح مابين عشرة وخمسة عشر عاما قادمة، مشيرا إلي ان ذلك بمثابة ميزة 

بلوماسية صعبة التي أنجزت بفضل د"، حقيقية للواليات المتحدة بموجب الصفقة
 it was achieved by tough-minded diplomacy and notوليس حرباً
war"(13)  

في المقابل، تؤكد قراءة بنود الصفقة أنها، أو قرار مجلس األمن رقم  -٢
 من قيام – من الناحية القانونية البحتة – الذي أقرها، ال تمنع ٢٢٣١

 ١+٥ـ  مجموعة الكية أو أي طرف أخر منالواليات المتحدة األمري
التي تضمنتها قرارات  من أن يعيد، باإلدارة المنفردة، فرض الجزاءات،

، علي إيران ٢٢٣١القرار رقم  مجلس األمن الستة الملغاة بموجب
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مجدداً، وذلك إذا ما ارتأت أي من هذه الدول أن طهران لم تنفذ 
  .(14)تعهداتها بموجب الصفقة

، سيكون على أعضاء مجلس األمن ٢٢٣١وفي هذه الحالة، ووفقاً للقرار 
التصويت على مشروع قرار جديد إما باإلستمرار في مد إلغاء القرارات الستة 

أو استئناف العمل بها، وذلك خالل ثالثين يوما من تلقي المجلس إخطاراً ) الملغاة(
" بمسألة يرى طرف من أطراف الصفقة أنها تشكل عدم امتثال جوهري"

"significant non- performance"  ًللتعهدات التي التزمت بها إيران وفقا
وفي حالة عدم إصدار المجلس قرار جديد بمد اإللغاء، سيعاد العمل . للصفقة

 .بالقرارات الستة تلقائياً في غضون ثالثين يوما

وما لم يقم مجلس األمن بمد إلغائها او الموافقة على جزاءات أقل، تعيد هذه 
كل شيء "أو ما يسمي  "snapback provisions" عليها  والتي يطلق–النصوص 
 نظام الجزاءات المفروضة بموجب القرارات –"  all-or-nothing" او ال شيء

  .(15)الستة ذات الصلة إلى حيز النفاذ مجدداً

من الناحية النظرية من المتصور أن يستخدم أحد أعضاء مجلس األمن  -٣
لس األمن بإنهاء إلغاء الدائمين حق النقض لوقف مشروع قرار مج

القرارات الستة بفرض جزاءات على إيران، السيما دول مثل روسيا 
  .والصين بما لهما من مصالح اقتصادية وتجارية ضخمة مع إيران

ومع ذلك يظل هناك بديال آخر هو إعادة فرض الجزاءات باإلدارة المنفردة، 
حيث ستكون لذلك أثاراً وهو ما يمكن ان يثير مشكالت كبري في الواقع العملي، 

قانونية بعيدة المدى، السيما في الحاالت التي تقدر فيها بعض الدول اإلطراف في 
وفي هذا السياق، قد يجد . الصفقة ان انتهاكات إيران اللتزاماتها بموجبها محدودة

موضع " كل شيء او ال شيء"الرئيس األمريكي القادم صعوبات في وضع صيغة 
 – بموجب القانونين الداخلي والدولي -كه الصالحية القانونية التنفيذ، رغم امتال
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. من الصفقة وإعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران ارتباطا بملفها النووي للتحلل
مثل هذا العمل سيتناقض  نأ ممارسة هذه السلطة، يؤكد البعض وفي حال

لن يشكل انتهاكاً للقانون ، إال انه أوباماوااللتزامات السياسية التي تعهدت بها إدارة 
 –، كما أن مثل هذا العمل (16)الدولي على أساس أن الصفقة ليست لها قوة إلزامية

 . )٢٢٣١( لن يشكل انتهاكاً لقرار مجلس األمن رقم –فيما لو حدث 

األمريكية بإعادة فرض جزاءات وبطبيعة الحال، فإن قيام الواليات المتحدة 
المنفردة أو باللجوء إلى مجلس األمن طلباً الستئناف  سواء باإلرادة – إيران على

 سيقود على األرجح إلى انشقاق ليس فقط بين –العمل بالقرارات الستة الملغاة 
 أيضاالواليات المتحدة األمريكية من ناحية وروسيا والصين من ناحية أخرى بل و

لكة المتحدة  المم–فرنسا (بين واشنطن وحلفائها الغربيين األطراف في الصفقة 
 هناك – بل وحتى قبيل ذلك –ذلك أنه منذ بدء رفع الجزاءات عن إيران ). وألمانيا

سباق محموم فيما بين هذه الدول للفوز بصفقات اقتصادية وتجارية كبرى في تعاملها 
مع إيران، التي تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تجمع بين احتياطات ضخمة من 

تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث احتياطات النفط والثانية النفط والغاز، حيث 
فوفقاً . وفضال عن ذلك لدى إيران مزايا اقتصادية كبري متنوعة. بالنسبة للغاز

، يبلغ إجمالي الناتج المحلي ٢٠١٥للتقديرات االقتصادية لصندوق النقد الدولي للعام 
من الناتج المحلي اإلجمالي % ١,٥ تريليون دوالر، أي ما يمثل ١,٤اإليراني 
. ا بين تركيا واسترالياويأتي اقتصاد إيران في المرتبة الثامنة عشر عالمي العالمي،

% ٩صناعة و% ٤١خدمات و% ٥٠( وبجانب ذلك يتسم االقتصاد اإليراني بالتنوع
من الناتج المحلي اإلجمالي، كما % ٢٠، إذ ال يمثل قطاع الطاقة سوي نسبة )زراعة

 ٣٥ا في ميزانها التجاري سنويا يقدر بحوالي رغم الجزاءات تحقق إيران فائضانه 
  .(17)مليار دوالر من إنتاج السيارات والكيماويات والخدمات واالتصاالت

 هذا وتجدر اإلشارة إلي انه وفقا لنصوص الصفقة التزمت الواليات المتحدة 
اءات المرتبطة بأنشطة الجز"  cease the applicationبوقف تطبيق"األمريكية 
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 إيران النووية لمدة الثماني سنوات األولي لتنفيذ الصفقة، وذلك بموجب أمر تنفيذي
(executive order)  او بتشريع من الكونجرس، شريطة ان يكون من التشريعات

بالسعي إلي "وقد التزمت الواليات المتحدة فقط . التي يحق للرئيس االعتراض عليها
إلنهاء العمل بنظام الجزاءات أو تعديله، " ع متى كان ذلك ممكناًاستصدار التشري

  .وذلك بعد فترة الثماني سنوات

، اعتبر بعض المحللين ١+٥والحال علي تقدم بالنسبة لمجموعة  -٤
" انتصار فريد"هو ) ٢٢٣١(اإليرانيين ان قرار مجلس األمن رقم 

uniqne victory" " ."ون الدوليإليران وتطور كبير في تاريخ القان"a 
major development in the history of international 

law"(18). 

ووفقا لهذا البعض، فإنه بجانب اعتراف قرار مجلس األمن بحق دولة غير 
نووية نامية في تخصيب اليورانيوم ألول مرة في تاريخ المنظمة الدولية، يوفر 

س األمن قرارات بفرض جزاءات القرار خياراً رابعاً للحاالت التي يصدر فيها مجل
علي الدول وفقاً ألحكام الفصل السابع، بما فيها الترخيص بالتدخل في دولة ما 

   :والحاالت الثالث هي. باستخدام القوة المسلحة

  قرار المجلس (التنفيذ الكامل لقرارات مجلس األمن، وبالتالي رفع الجزاءات
عن ليبيا، والتي فرضت برفع الجزاءات  ٢٠٠٣ سبتمبر ١٢ في ١٥٠٦رقم 

 ).١٩٩٣ نوفمبر ١١ في ٨٨٣ ثم رقم ٧٤٨بموجب قرار المجلس رقم 

 لنظام جزاءات، نتيجة لتمرد أو ثورة داخلية  تغيير النظام، في دولة خاضعة
وتغيير النظام بالتالي، والذي تتحقق به أهداف قرار او قرارات مجلس األمن 

القرارات العديدة التي أصدرها حالة جنوب إفريقيا إبان الحكم العنصري و(
 نوفمبر ٤ في ٤١٨ كالقرار رقم –مجلس األمن بفرض جزاءات ارتباطا بذلك
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 ١٣ في ٥٥٨ والقرار رقم ١٩٨٠ يونيو ١٣ في ٤٧٣  والقرار رقم١٩٧٧
 ).١٩٨٤ديسمبر 

 مايو ٢٥وبعد االنتفاضة الشعبية بقيادة مانديال، عقد مجلس األمن جلسة في 
 بعة عشر عاما من الجزاءات ضد جنوب إفريقيا، وذلك ووضع نهاية لس١٩٩٤

 .٩١٩بموجب القرار رقم 

 كذلك حالة انتخاب حكومة في العراق، بعد فرض عقوبات عليها بعد غزوها 
 ١٤٨٣، التي في أعقابها أصدر مجلس األمن القرار ١٩٩٠ أغسطس ٢للكويت في 

 حالة أيضاوهناك  الذي وضع نهاية للعقوبات التي فرضت على العراق ٢٠٠٣في 
 والذي أطاح بالحكومة المنتخبة لجون ١٩٩١االنقالب العسكري في هايتي عام 

  .برتراند اريستيد

وقد فرض مجلس األمن عقوبات على النظام الجديد في هايتي بموجب القرار 
ولما لم تمتثل . ١٩٩٤ مايو ٦ في ٩١٧ والقرار ١٩٩٦ يونيو ١٦ في ٨٤١رقم 

 يوليو ٣١ في ٩٤٠للقرارين، أصدر مجلس األمن القرار رقم الحكومة االنقالبية 
 بتشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات إلعادة الحكومة الشرعية للسلطة، ١٩٩٤

االنقالبيين وإعادة تنصيب اريستيد، مما دعا مجلس األمن إلي  وهو ما تم بعد قرار
 . بإنهاء الجزاءات٩٤٨استصدار القرار رقم 

 هي الحالة الثالثة والمتمثلة في الترخيص باستخدام القوة التدخل العسكري، و
دولة تحت نظام جزاءات، والتي امتنعت عن االمتثال لعقوبات  المسلحة ضد
فقد وقع التدخل العسكري في العراق، وفي يوغسالفيا السابقة . مجلس األمن

 قبله، نتيجة عدم امتثالها لقرارات المجلس، وبالتالي تحققت أهداف قرارات
  .مجلس األمن من خالل عمل عسكري
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 هو أنها ١+٥ المفاوضات بين إيران ومجموعة الـوالجديد الذي أتت به 
المرة األولى في تاريخ القانون الدولي التي تضيف خياراً رابعاً للخيارات المشار 
إليها عاليه، وهو الخيار الخاص بإلغاء أو وقف تنفيذ قرارات مجلس األمن من خالل 

وقد جاء هذا التطور في وقت كان . بدون قيام الدولة المعنية بتنفيذهاالحوار و
 بفرض عقوبات عليها حتى الجوالتفيه من إيران تنفيذ ستة قرارات  مطلوبا

األخيرة من المفاوضات، بما فيها مطالبتها بالوقف الفوري لبرنامج تخصيب 
ية وفقاً للصفقة النووية وبالرغم من ذلك ستستمر إيران في أنشطتها النوو. اليورانيوم

 على خالف القرارات السابقة وبدون امتثال إيران لهذه –مع قيام مجلس األمن 
 . بإصدار قرار جديد يعتبر هذه القرارات الغية وكأن لم تكن–القرارات 

والواقع أنه يصعب مسايرة هذا المنطق، ربما باستثناء مسألة االستمرار في 
 أسلفنا، خاصة وأن القرارات الستة التي ألغاها القرار تخصيب اليورانيوم بقيود كما

أما اإللغاء فقد جاء .المفعول قبل اإللغاء وعانت منها إيران كثيرا  كانت نافذة٢٢٣١
في إطار صفقة قامت علي توازنات وتعقيدات سياسية عديدة سعت بها الواليات 

غانستان وتحملها الحرب بعد فشلها في العراق وأف المتحدة األمريكية إلي تجنب
  .خسائر اقتصادية وجيو استراتيجية ارتباطا بذلك
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ً 

 
  ـــــــ 

 لمتابعة عملية تنفيذ "Joint Commission"أنشأ االتفاق لجنة مشتركة 
ن ممثلين ويدعو االتفاق اللجنة، المكونة م. وتسوية أية خالفات قد تثور بين أطرافه

عن األعضاء الدائمين لمجلس األمن وممثل عن كل من االتحاد األوروبي وإيران، 
لتشكيل مجموعات عمل مختلفة، بما في ذلك مجموعة معنية بمراقبة عملية تعديل 
مفاعل أراك، وأخرى معنية بمشتروات إيران من أي مواد ومعدات يمكن أن تستخدم 

طراف أية مسألة متعلقة بعدم اإلمتثال ألي من ويقدم األ. (19)في برنامجها النووي
اإللتزامات التي نصت عليها الصفقة للجنة المشتركة إليجاد تسوية ودية لها في 

  .وفي حالة الفشل في ذلك، تقوم اللجنة بإبالغ مجلس األمن.  يوما٣٥ًغضون 

 كالً من األمين العام لألمم المتحدة ٢٢٣١وقد طلب قرار مجلس األمن 
ر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية معاونة اللجنة المشتركة في أداء مهامها والمدي

  ). من القرار ١٩ و١٨الفقرتان العاملتان (من خالل ترتيبات عملية يتفق عليها 

 أكتوبر ١٥وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في بيان لها في 
ب اتفاق منفصل عن االتفاق النووي، كان  أن إيران قد نفذت التزاماتها بموج٢٠١٥

قد تم توقيعه مع الوكالة، والذي تضمن جدوالً زمنياً الستكمال تحقيقات الوكالة حول 
  .(20)األنشطة اإليرانية في الماضي والمدعى بأنها كانت لتطوير سالح نووي
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م ووفقاً لبيان الوكالة، فإن جميع األنشطة التي حددها االتفاق مع إيران قد ت
ن الوكالة تتقدم لمجلس المحافظين بتقرير يتضمن أتنفيذها في التوقيتات المحددة، و

  .٢٠١٥ ديسمبر ١٥تقييما ألنشطة إيران في الماضي، وذلك بحلول 

، عن مخاوفها من أن ٢٠١١ وكانت الوكالة قد عبرت، في نوفمبر عام 
بع السنوي إيران تمارس أنشطة لتطوير سالح نووي وذلك في ملحق لتقريرها ر

كما سبق للمدير العام . (21) حول برنامج إيران النووي٢٠١١الصادر في نوفمبر 
للوكالة أن قام بتحديد اثنتي عشر مجاالً ذكر أنها أثارت قلق الوكالة من أنشطة 

 مارست إيران هذه األنشطة في إطار ٢٠٠٣إيران، مشيراً إلى أنه قبل نهاية عام 
وتجدر اإلشارة إلى أنه وفقاً . "a structural program"(22)برنامج هيكلي 

للصفقة، كان على إيران أن تمتثل لمتطلبات الوكالة بالكامل قبل إقرار الصفقة 
  .رسمياً
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تعد الصفقة بمثابة اتفاق دولي تم التوصل إليه على أساس التوافق باعتباره  -١
ة تفاوض شاقة امتدت لنحو اثني عشر عاماً في صور مختلفة، نتاجاً لعملي

وعلى خلفية تصميم إيران على بذل جهود حثيثة لتنفيذ برنامجها النووي، 
 –وأحداث دولية متالحقة بما فيها توترات واضحة في عالقات روسيا 

 بالواليات المتحدة األمريكية، وإن لم يؤثر -المعروفة بعالقاتها الخاصة بإيران
 .ذلك عملياً على إتمام الصفقة

من حيث حقوق والتزامات األطراف، يمكن القول بأنها اتسمت بالتوازن إلى  -٢
فقد وافقت إيران على قيود . حد كبير، وذلك باعتراف األطراف أنفسهم

جوهرية على برنامجها النووي المدني وعلى خضوعها لنظام تحقق معزز 
ومن .  للتأكد من استمرار البرنامج سليماًتنفذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الصعب إنكار أن إيران حققت مكاسب فيما يتعلق بالمنشآت والمواد النووية 
التي ستحتفظ بها السيما حقها في التخصيب المقيد لليورانيوم، بالمقارنة بما 

ومع ذلك فالقيود . ٢٠٠٣كان عليه الوضع عند انطالق المفاوضات في عام 
 قدرات هذه – إلى حد كبير –ى إيران بموجب االتفاق تقلص المفروضة عل

ومن المهم، في هذا السياق، اإلشارة إلى أن . الدولة في صنع سالح نووي
 مع الوكالة الدولية للطاقة – في إطار الصفقة –االتفاق الذي وقعته إيران 

. راًالذرية، يستبعد بصفة خاصة أية إمكانية لقيام إيران بتصنيع سالح نووي س
فاالنتهاكات لهذا االتفاق من المنتظر كشفها مبكراً، وسيكون لدى المجتمع 
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الدولي، ممثالً في مجلس األمن،الوقت الكافي التخاذ تدابير مضادة، متى تم 
 .(23)التوافق حولها من القوى الكبرى

 على إسقاط الجزاءات االقتصادية ١+٥ـ في المقابل وافقت مجموعة ال
 إلى ٢٠٠٦رضت على إيران من قبل مجلس األمن في الفترة من والمالية التي ف

، لتوفر بذلك فرصاً هائلةً لشركاتها ومؤسساتها االقتصادية للعمل في إيران، ٢٠١٠
  .التي تتمتع بإمكانات اقتصادية وموارد معدنية وبشرية ال يستهان بها

نب من منظور عدم االنتشار النووي تعكس الصفقة تصميماً واضحاً من جا -٣
، وتحديداً تلك التي تمتلك أسلحة نووية، على التمسك ١+٥الدول األطراف في 

بمفهومها وتفسيرها الخاص لمنظومة منع االنتشار النووي ممثلةً في معاهدة 
ويتيح هذا . منع االنتشار النووي ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

طلقة لتقرير ما إذا كانت الدولة التفسير الخاص للدول النووية الصالحية الم
 الطرف في المعاهدة والتي ال تمتلك قدرات نووية لالستخدام –المعنية 

 متجاهلةً تماماً ، قد التزمت بمتطلبات التعاون مع الوكالة من عدمه–العسكري 
  .(24)حق جميع الدول في االستخدام السلمي للطاقة النووية

 :في السياق عاليه، ينبغي اإلشارة إلى ما يلي بصفة خاصة -٤

 في ٢٢٣١ على إشارة قرار مجلس األمن رقم ١+٥ حرص مجموعة الـ ،
أن نصوص الصفقة قد قصد بها فقط " فقرته العاملة السابعة والعشرين، إلى

 واالتحاد األوروبي ١+٥عملية تنفيذ بنودها فيما بين مجموعة الــ 
ينبغي اعتبار أنها ترسي سوابق ألي دولة أخرى أو مبادئ وإيران، وأنه ال 

للقانون الدولي والحقوق وااللتزامات التي تضمنتها معاهدة منع ) جديدة(
انتشار األسلحة النووية أو أية وثائق أخرى ذات صلة، بما في ذلك المبادئ 

وقد قصدت المجموعة بذلك توصيل ". والممارسات المعترف بها دولياً
اضحة للدول األخرى مفادها أن اعتراف الصفقة إليران بتخصيب رسالة و
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اليورانيوم، أو أية مكاسب أخرى حصلت عليها بموجبها، ال يشكل سابقة 
 من المنظور -  االنتشار عدمألي دولة في هذا الشأن، وأن معاهدة 

 . ال تعطي مثل هذه الحقوق ألية دولة–األمريكي على األقل 

 لخمس المعترف بها دوليا بالمفاوضات كآلية فاعلة تتمسك الدول النووية ا
للتوصل إلى تسوية للمشكالت المرتبطة بمنظومة منع االنتشار النووي، 

وفي هذا السياق يري بعض الكتاب الغربيين أن األعمال . ونزع السالح
التحضيرية لمعاهدة منع االنتشار،النووي ونصوص المعاهدة ذاتها، تولي 

 ات كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيقهاأهمية كبري للمفاوض
وتبني معايير مزدوجة، وبما يجنبها خلق قواعد قانونية دولية  (25)وتفسيرها

يتواتر تطبيقها يمكن للدول النامية االستفادة منها في معركتها القانونية مع 
 أن هذه األخيرة تؤكد أنه ال يوجد في القانون الدولي بل. الدول النووية

العرفي أي قواعد دولية تحظر استخدام السالح النووي،مستشهدة في ذلك 
، عندما ١٩٩٦بالرأي االستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام

وفقاً ألحكام القانون الدولي ال يعد استخدام األسلحة النووية  أشارت إلى أنه
 .(26)أو تملكها من األمور غير القانونية

 شأنه في ذلك شأن –ن استخدام األسلحة النووية وفقا للبعض وبدال من ذلك فإ
 يجب أن يتفق وقواعد القانون الدولي النافذة بما فيها ميثاق –أي استخدام آخر للقوة 

مدى مشروعية هذا  األمم المتحدة وقواعد القانون الدولي اإلنساني، حيث يتوقف
الظروف التي استخدمت فيها االستخدام وفقاً لكل حالة على حدة من حيث الوقائع و

  .(27)القوة

 ومما ال شك فيه أن آلية التفاوض، خاصة عندما تكون بين أطراف غير 
  .متكافئة توفر أقصى قدر من المرونة وحرية المناورة للطرف األقوى
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في اإلطار عاليه ما تزال الصفقة النووية اإليرانية تثير ردود فعل غاضبة   -١
ي الواليات المتحدة األمريكية ولدى إسرائيل في أوساط اليمين المحافظ ف

وأصدقائها، حيث يؤكد هؤالء أن الصفقة ال تمنع إيران من المضي قدما 
  .(28)لصنع القنبلة النووية إن آجال أو عاجالً

ولهذا السبب يطالب هؤالء بان يكون ردع إيران ومنعها من تطوير أو 
لخارجية للواليات المتحدة امتالك أسلحة نووية على رأس أولويات السياسة ا

األمريكية في السنوات القادمة، وأنه على واشنطن إقناع طهران بأنها إذا ما حاولت 
صنع القنبلة النووية، فسوف تتحمل عواقب وخيمة، بما فيها إعادة فرض عقوبات 

  .(29)عليها واستخدام القوة المسلحة لمنعها من الحصول على هذا السالح

البرنامج النووي الباكستاني تشير إلى أن الجزاءات التي والواقع أن تجربة 
 بسبب - بصفة منفردة –فرضتها الواليات المتحدة األمريكية علي باكستان 

وبالتالي انتقل .  فصاعدا قد فشلت تماما١٩٩٠منذ عام  برنامجها النووي العسكري
 في تحسين اهتمام واشنطن إلى التفكير في كيفية تحفيز باكستان علي االستمرار

سيطرتها ورقابتها على ما لديها من مواد ومعدات ومعرفة نووية، وذلك بما يخلق 
  .ثقة دولية بأن االنتشار النووي لن يعود ثانية سواء لدول أو إلرهابيين

فقد واجهت . وما تواجهه الواليات المتحدة بالنسبة لباكستان ليس جديدا
التفاوض مع ليبيا، التي استسلمت واشنطن والمجتمع الدولي مواقف مماثلة في 

، كما قادت الواليات ٢٠٠٣وسلمت قدراتها النووية والكيماوية غير المشروعة عام 
المتحدة الجهود الدولية لتطبيع العالقات النووية مع الهند ورفع الجزاءات علي 

 مع مجموعة الموردين ٢٠٠٨التعاون النووي معها من خالل اتفاق وقع في عام 
وفيما يتعلق بباكستان، . ٢٠١٥وفي يوليو . Nuclear Suppliers Group النوويين

ال يبدو أنها مستعدة لتحمل أعباء العضوية في مجموعة الموردين النوويين خاصة 
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تقييد ترسانتها النووية مستقبالً، وذلك بدون فرض قيود مماثلة على الترسانة النووية 
  .(30)الهندية

 بما – بأن الهدف النهائي للصفقة هو أن إيران في ضوء ما تقدم، يمكن القول
 سيتم التعامل معها في النهاية كدولة عادية منتجة –انتزعته من تنازالت بموجبها 

للطاقة النووية، على قدم المساواة مع دول مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية 
وي التي ال تمتلك والعديد من الدول األخرى األطراف في معاهدة منع االنتشار النو

  .سالحاً نووياً
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 فيما – ربما إلى حد المبالغة –المالحظ أن الصفقة خلقت أجواء تفاؤلية 
يتعلق بالسلوك اإليراني في منطقة الشرق األوسط، حيث عكست تصريحات شركاء 

كون جزءا من الحل بالنسبة للنزاعات طهران في الصفقة شعوراً بأن إيران ست
روسي وعلي سبيل المثال علق وزير الخارجية ال. القائمة، السيما الصراع في سوريا

 علي الموقف العام في الشرق األوسط إيجاباسوف تؤثر "الفروف علي الصفقة بأنها 
 will favorably affect the general situation in" وشمال إفريقيا والخليج

the Middle East, North Africa and the Gulf"(31).   

العيد (  في خطابة في يوم الباستيل–رنسي ومن جانبه، أشاد الرئيس الف
ن تظهر استعدادها أل" بالصفقة داعيا إيران – ٢٠١٥يو  يول١٤في ) القومي الفرنسي

  .(32)"لمساعدتنا في إنهاء الحرب األهلية في سوريا 

، وبعد لقائه حسن نصر اهللا زعيم حزب اهللا ٢٠١٥ أغسطس١٢بل إنه في 
خلق فرصة " الخارجية اإليراني أن االتفاق في لبنان، أكد جواد ظريف وزير

تاريخية لتعاون إقليمي لمحاربة التطرف ومواجهة المخاطر من قبل الكيان 
  .(33)"الصهيوني

ائيل  أجواء تشاؤمية، ليس فقط من قبل إسرأيضاومع ذلك فقد خلقت الصفقة 
.  في دول الخليجأيضا، بل و(34)ا في الواليات المتحدة األمريكيةواللوبي المؤيد له

  : وفي هذا السياق يشار إلى اآلتي بصفة خاصة
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إحتمال إساءة إيران استخدام األموال الضخمة التي سيتم اإلفراج عنها بعد   -١
، حيث رفع الجزاءات واإلفراج عن األموال المجمدة في البنوك األوروبية

 والتي تقدر بما بين –أبدت دول الخليج مخاوفها من استخدام هذه الموارد 
في قلقلة األوضاع في الدول المجاورة وتوسيع  - مليار دوالر ١٥٠ – ١٠٠

نفوذها اإلقليمي وتمويل حروبها بالوكالة في كل من سوريا ولبنان واليمن 
 .لثوري اإليرانيوالعراق والبحرين وغزة، وتعزيز قدرات قوات الحرس ا

 إلى التقليل من مخاطر أثار اإلفراج عن أوباماومن جانبها، سعت إدارة 
ففي جلسة استماع أمام لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ في . األموال المجمدة

من األموال % ٥٠أن  Jack Lew ، أكد وزير المالية األمريكي٢٠١٥ يوليو ٢٣
 سوف تنفق نصفها لسداد  مليار دوالر تقريبا،١٠٠ البالغةالمنتظر اإلفراج عنها و

التزامات أو ديون إيران المستحقة،بما فيها مدفوعات للصين نظير مشاريع بنية 
كذلك ذهب مسئولو اإلدارة إلى القول بأن إيران ستولي  .تحتية نفذتها في إيران

 وفقا –أولوية كبري لإلنفاق األكبر علي إعادة تأهيل اقتصادها، والذي سيكون 
 مليار دوالر لالستثمارات الملحة ٥٠٠ في حاجة إلي أكثر من – Lewللوزير 

  .المطلوبة وسداد االلتزامات الحكومية

أما بالنسبة الستفادة قوات الحرس الثوري من األموال المفرج عنها، فقد أشار 
 أن رفع الحظر عن األموال اإليرانية، وان كان سيؤدي إلي أوبامامسئولو إدارة 

استفادة هذه القوات من بعض األموال المفرج عنها إال أن ذلك سيكون أفضل بكثير 
من استمرار الجزاءات التي خلقت سوقا سوداء للسلع المحظورة في إيران كانت 

 جزئيا –تحت سيطرة الحرس الثوري الذي استفاد كثيرا من ذلك، وهو ما يفسر 
  . مقاومته للصفقة–على األقل 
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فان المقاومين للصفقة في الواليات المتحدة األمريكية وبطبيعة الحال، 
يؤكدون أنه حتى لو أنفقت إيران أكثر من نصف األموال المجمدة لمواجهة أعبائها 
االقتصادية إال انه سيكون متاح لها أموال ال تنفق منها على سلوكها اإلقليمي 

  .العدواني

شنطن مع شركائها وكحل لمواجهة هذه المشكلة، إقترح هؤالء أن تعمل وا
يط الجهود الخاصة بحظر ـويعني ذلك تنش. لمواجهة االستفزازات اإليرانية

 بما فيها ،اإلرهابالح غير المشروعة ومضاعفة جهود مكافحة ـصادرات الس
ن أاء قدرات حلفاء أمريكا وـوالمعاقبة على تمويل اإلرهاب وبن ،تجفيف منابعه

" a strong Leadership" زعامة قوي وحزماً للعب دور سماًنطن حـتظهر واش
ـة ران اإلقليمية العدوانيـة مخططات إيـفي المنطقة، بما في ذلك مواجه
"aggressive regional designs".  
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 ستكون جميع الجزاءات الموقعة على ٢٠٢٣إنه بحلول أكتوبر وفقاً للصفقة ف
في تقدير العديد ممن ، المشكلة هناو.  قد سقطت بعد مضي ثماني سنواتإيران

أنه حينئذ، و في حالة عدم توصل الوكالة الدولية للطاقة ، تصدوا للصفقة بالتحليل
سيكون من ، إيرانالذرية إلى ما يقطع بأنه ال توجد أنشطة نووية غير سلمية في 

رفع جميع ، ربما الشركاء األخرينو ،ى الواليات المتحدة األمريكيةالصعب عل
يعنى ذلك و، ول أنشطة إيران النوويةالجزاءات طالما كانت هناك شكوكاً باقية ح

  .(35)أمكانية إعادة التفاوض على االتفاق

ولية للطاقة الذرية فإن الطريقة التي تحدد بها الوكالة الد، من الناحية النظريةو
 ١٢فالمادة . تلقائية النووية تبدو واضحة ومستقيمة وعدم اإلمتثال إلتفاقات الضمانات

)C ( تنص على أن مفتشى ١٩٥٧من النظام األساسى للوكالة الصادر عام 
ام بأي عدم إمتثال ـسوف يبلغون المدير الع Safeguards inspectorsالضمانات 

“shall report any non- compliance” الذي يجب عليه و"Shall"  ،أن يبلغ
هو الجهاز و ،) عضو٣٨(مجلس محافظي الوكالة بدوره،عدم اإلمتثال هذا ألعضاء 

ى أن عدم اإلمتثال إذا ما خلص المجلس إلو. ى بصنع السياسات داخل الوكالةالمعن
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خالل الباً من غ(إبالغ جميع أعضاء الوكالة "  "it Shallعليه، قد وقع بالفعل
  .(36)مجلس األمن، والجمعية العامة لألمم المتحدة و)المؤتمر العام

تجعل من هذه الخطوات مسألة إلزامية " Shall" مما ال شك فيه أن كلمة و
و إلجبار دولة ما على العودة إلى اإلمتثال لمتطلبات الوكالة، قد .من الناحية القانونية

 من قبل مجلسو، حياته المحدودةرغم صال،  الوكالةيتخذ القرار من قبل مجلس
. موجب الفصل السابع من الميثاقاألمن الذي يمتلك صالحيات إلتخاذ تدابير القمع ب

كما هو الحال بالنسبة لكل نظم الرقابة على ،  عدا ذلك تظل تفاصيل هذه العمليةفيماو
بل إن الدول األعضاء في . مسالة غامضة، األطراف ونزع السالحالتسلح متعددة 

فاق على تعريف لما يعنيه مصطلح الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تسع حتى لإلت
  .compliance -Nonاإلمتثال عدم"

 The Safeguards"يعرف الدليل الخاص بالضمانات ،  وفى هذا الصدد

Glossary" بأنه " عدم األمتثال" ،وليس مجلس الوكالة، دته السكرتاريةالذي أع
يعطى و". كالة الدولية للطاقة الذرية إلتفاق الضمانات مع الوإنتهاك من قبل دولة"

  .(37)الدليل العديد من األمثلة، إال أنه ال يقدم قائمة نهائية مطلقة

بدءاً بالعراق عام ، ثالتجدر اإلشارة إلى أن هناك ثماني حاالت لعدم اإلمتو
 ومجلس الةالوكخاصة إلى كل من مجلس المحافظين وقد إنتهت إلى تقارير ، ١٩٩١

 – من قبل معظم المراقبين –قد أعتبرت خمس حاالت منها و. األمن أو كليهما معاً
 Less"بينما اعتبرت الثالث األخرى أقل جدية ، " "Seriousبمثابة حاالت جدية

Serious" ، بالرغم من أن الوكالة ذاتها ال تصنف هذه الحاالت بهذه الطريقة لتجنب
  . قل جدية ال يجب أخذها على محمل الجدأن يعنى ذلك أن الحاالت األ
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من قبل الوكالة ما بين تقرير " عدم اإلمتثال"حالة  لقد تراوحت مسألة إحالةو
 كوريا –رومانيا ( واحد أدى الى تسوية المسالة بما أرتاح اليه مجلس المحافظين

الى سالسل من ) سورياليبيا و( عدد محدود من التقارير إلى)  مصر–الجنوبية 
حول حاالت تتسم  أكثر من عقد من الزمان تقارير الضخمة التي إستغرق إعدادهاال

  ). إيران– كوريا الشمالية –العراق (بالخطورة الخاصة 

تجدر ، إيران فى مجال عدم اإلمتثالفيما يخص السوابق التي أرستها و
، منت لمجلس المحافظين و لمجلس األ تقريراً قدم٥٠اإلشارة إلى أن هناك أكثر من 

والتلخيصات  ''Oral Reports''فضالً عن عدد غير محدود من التقارير الشفهية 
قد أرست حالة إيران العديد من و. المشاورات الثنائية والمتعددة األطرافالفنية و

نتيجة  several new reporting precedentsالسوابق فى مجال اإلحالة
تحايل هذه االخيرة فى و ، إيرانة المدعى بإرتكابها من قبللإلنتهاكات المتعدد

العديد ونها مع الوكالة على مدى سنوات وإنخراط أطراف خارجية فى القضية وتعا
كما ظهرت . من التفاصيل الفنية التى رأت الوكالة ضرورة تناولها لكي توثق الحالة

أبعاد "مثل مصطلح ،  Investigationفي حالة إيران مجاالت جديدة للتحقيق
، للبرنامج النووي اإليراني possible military dimensionsةعسكرية ممكن

  .بمعنى وجود أنشطة عسكرية مرتبطة به

من خالل فرضه حظراً على ، اتهمما تجدر اإلشارة اليه أن مجلس األمن ذو
قد ، إعادة أستخدام الوقود المستنفدية المرتبطة بتخصيب اليورانيوم واألنشطة اإليران

مثل هذا األبالغ لم يكن مجديا و. ن أمتثال إيران لهذه التدابيرغ عألزم الوكالة باالبال
  . بالنظر الى أن إيران أكدت منذ البداية أنها لن تقبل مطلقاً بمثل هذه القيود

أو ، من بين السوابق ذات الخصوصية التى أنشأتها الحالة اإليرانية استخدامو
من قبل السكرتارية فى " Non-Complianceعدم اإلمتثال "مصطلح ، عدم إستخدام
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ففى الحاالت السابقة على . اإلبالغ باإلنتهاكات المدعى بحدوثها لمجلس المحافظين
ام الوكالة مصطلح  إستخدم مدير ع-سوريا  سيما حالتي ليبيا و ال–الحالة اإليرانية 

فى و. هديه فى إستخدام المصطلح ذاتهو سار مجلس المحافظين على " عدم اإلمتثال"
 بدأت إدارة جورج بوش األبن فى الضغط على السكرتارية إلستخدام ٢٠٠٣عام 

المصطلح من أجل إحالة ملف إيران النووى لمجلس األمن، إستناداً الى تلقائية هذه 
هذا فى الوقت الذى كانت تسعى  .اإلحالة وفقاً لما ينص عليه النظام األساسى للوكالة

للتفاوض على تسوية مع ،  والمملكة المتحدةبما فيها فرنسا وألمانيا، فيه دول أخرى
  . إيران مفضلة عدم وصمها بعدم اإلمتثال فى ذلك الوقت

مما ال شك فيه أن الصفقة النووية اإليرانية تلقي مسئولية كبيرة على عاتق و
العام فيما يتعلق بالقيود الجديدة التى  سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها

و ، خرى ذات الصلةاألنشطة األعلى األنشطة النووية اإليرانية وتفاق فرضها اإل
يقيم ، ٢٠١٦في يناير  فالمدير العام قدم تقريراً.  القادمة١٥ الى ١٠ذلك للسنوات ال 

التي تم تحديدها فى خطة التنفيذ  فيه ما إذا كانت إيران قد استكملت كل االلتزامات
   ).الملحق الخامس من إتفاق فيينا(

لى السكرتارية أن فإنه ليس ع ،وفقاً للسابقة التي أرستها الحالة اإليرانيةو
غير أنه يتعيين عليها أن ، شير الى أنه قد وقعلكى ت" عدم اإلمتثال"تستخدم مصطلح 

 إذ يجب عليها أن تقدم تحليالً .تفعل المزيد أو أكثر من مجرد اإلبالغ بمعلومات
ما إرتكبته ثبت إنتهاك إيران إللتزاماتها ولتى ت الى األدلة اوتقييماً وتشير بوضوح

  . من مخالفات لإلتفاق تحديداً

هنا يشير العديد من المحللين الى أن سكرتارية الوكالة تواجه تحديات عدة و
 : (38)عند قيامها بهذا الدور
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فإن إمتثال هذه الدولة من ، إفتراض حسن النوايا الكاملة لدى إيران معو: األول
 Technicalالمادية التفرقة بين اإلنتهاكات الفنية وف.  يكون كامالًالمرجح أال

and material بين ما هو غير مقصود وunintentional" ''مقصود  و
deliberate'' '' ًيظل أمراً جوهريا.  

العناصر األخرى ذات يتمثل في حقيقة أن الصفقة وقرار مجلس األمن و: انيالث
من و. يين بها، هي كلها مسائل معقدة عدد المعنالصلة بالصفقة، باإلضافة إلى

متنوعة لما قد يثور بشأنها خالفات فى  كل ذلك تقديم تفسيرات متباينة وشأن
فإنه ال يوجد أى تعهد واضح ، الرغم من كل التفاصيل حول الصفقةبو. التنفيذ

ا كانت محاوالت الصياغة الدقيقة من جانب فى مجال ضبط التسلح أي
  .ى هذا الشأنالمفاوضين ف

 assessing and reportingالتنمية بالغ عن البحوث ووالمرتبط بتقييم واإل: الثالث

on research and development والمسموح إليران بعمله فيما يتعلق 
  .بتخصيب اليورانيوم

ذلك أن هناك . يتمثل فى كيفية إجراء تقييم شامل ألمتثال إيران فى وقت ماو: الرابع
والتفاصيل الفنية " moving parts" المواد او األجزاء المتحركة العديد من

المسائل األخرى التي سيكون من الصعب على سكرتارية الوكالة إجراء و
تقييماً لكل منها، فضالً عن الصعوبات السياسية إلقناع جميع األطراف 

تشمل هذه األطراف الدول األعضاء فى و. لمعنية بصالحية هذه التقييماتا
ائل وسو ؛اإلمتثالة فنية عميقة بموضوعات التحقيق ووكالة بدون معرفال

ا فى ال سيم، األعالم المتشككة غالباً وأعضاء البرلمانات فى بعض الدول
  .الخ ..و الخبراء غير الحكوميين، الواليات المتحدة األمريكية
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جنة الل والخاصة بالعالقة بين الوكالة ويتمثل فى حالة عدم اليقينو: الخامس
التى و، المنشأة بموجب إتفاق فيينا " The joint Commission" المشتركة 

 ذلك فى تحديد مدى إمتثال إيرانو، ومجلس األمن ، طراف األتفاق تضم أ
وسلطات  هنا البد من أحترام واليةو. اتها و كيفية التصرف حيال ذلكاللتزام

مصداقيتها فى تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تجنب المساس ب
حتى و. ل المتعلقة بالحالة اإليرانيةالضمانات النووية عالمياً، بعيداً على المسائ

،  بمسئولياتها الجديدة تجاه إيرانيمكن تعزيز فرص نجاح الوكالة فى النهوض
  : يتعين عليها توخى اآلتى

ين فى ضرورة إتاحة المرونة الكافية للمدير العام للوكالة و لمجلس المحافظ -
 .تناول قضايا عدم اإلمتثال المعقدة أصالً

كنولوجيات التحقق أفضل ت، وبأسرع ما يمكن، ضرورة أن تملك الوكالة -
التمويل الذى فضالً عن المزيد من الخبراء و، تفاق فيينااالتي نص عليها 

الرصد ت المؤهلة القادرة على التحليل وطلبه المدير العام بما فى ذلك الخبرا
 ).صفقةال( بدقة

، وليس السكرتارية، ومجلس األمنأنه من مسئوليات مجلس المحافظين  -
يتعين أن يستند  و.اإلعالن عن عدم امتثال إيران، متى كان ذلك ضرورياً

ليس فقط مجرد معلومات خام و، وتحليل "vidence"اإلعالن على دليل 
""raw data تعدها السكرتارية و يقدمها المدير العام . 

لمشتركة من أدوار المدير يالء أهمية خاصة لتجنب أال تنال اللجنة االبد من إ
 .مجلس المحافظينالعام و
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فإن امتثال إيران سوف يتوقف على ما أذا كانت هي نفسها قد ، وفى النهاية
 whether it has made a strategic باالمتثالاتخذت قراراً استراتيجياً

"decision to comply''تعاون وحداً أدنى من داً أدنى من ال أما أذا قدمت ح
أعذار بدأت فى خلق ختبار حدود تعاون الوكالة معها وبدأت فى ااالمتثال و

المدير العام كون أمام مأزق تحرك السكرتارية وفهنا ست، وااللتفاف على التزاماتها
وإذا ما قدمت كامل تعاونها و تصرفت بحكمة مع السكرتارية لتسهيل . للتعامل معها

افية فإن ذلك سيعزز بال شك تقديم ما هو مطلوب منها من بيانات بشفيرة ومة األخمه
  .مصداقية بين الجانبينثقة و
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اه معظم المحللين الغربيين  يتبن(39)في هذا الصدد، يمكن رصد توجه رئيسي
 أن ما ينبغى على دول الشرق األوسط، السيما الدول الرئيسية فيه كمصر فادهم

 بنود الصفقة النووية مع إيران وفرضها من ودية، عمله هو المعاونة في تنفيذوالسع
خالل العمل معاً على إيجاد المزيد من القيود على المزيد من اإلنتشار النووي في 

ود الصفقة تساعد علي وقف المنافسة ويضيف هؤالء أن بن. المنطقة وخارجها
النووية في الشرق األوسط المضطرب، من حيث أنه يتضمن نصوصاً تتسم بالجدة، 

 منع االنتشار لتزامات المنصوص عليها في معاهدةوان كانت مؤقتة، تتجاوز اال
النووي ومستويات الضمانات المعمول بها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

ل هذه التدابير وغيرها يمكن تطبيقها إلي ماال نهاية إقليميا، وحتى على وان مث
ومن بين . المستوى العالمي من قبل الواليات المتحدة والدول النووية األخرى

  :الخيارات التي يشير إليها هؤالء ما يلي

توسيع تطبيق البروتوكوالت اإلضافية، بما يسمح للوكالة الدولية للطاقة   -١
 على إيران بموجب اتفاق بتها وتفتيشها ليس فقطزيز رقاالذرية بتع

 األنشطة العسكرية النووية غير المشروعة في أي أيضابل و ٢٠١٥
مصر  إلى كل من إسرائيل وويشير هؤالء في ذلك .مناطق أخرى
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والسعودية وسوريا باعتبارها من الدول التي لم تبرم بروتوكوال إضافيا 
 .مع الوكالة

تحديث القانون الذي يحكم بات المقترحة في هذا الصدد ومن بين المقار
التعاون النووي المدني األمريكي لكي يتطلب قيام الدول المتعاونة بتبني بروتوكول 

كذلك . "early notification procedures""اءات إخطار مبكر إضافي وإجر
لى عدم  األعضاء في مجموعة الموردين النوويين االتفاق ع٤٨يمكن للدول الــ 

الدخول في أي تعاون مدني نووي مع أي من دول الشرق األوسط ما لم تكن قد 
 .اتخذت تلك الخطوات

 .والبلوتونيوم )(HEUحظر إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب  -٢

بموجب االتفاق مع إيران، وافقت هذه األخيرة على عدم تخصيب  -٣
وقد . األقل عاماً على ١٥لمدة % ٣,٦٧اليورانيوم فيما يتجاوز نسبة 

أبدت طهران استعدادها لمد هذا القيد لما بعد هذه المدة متى التزمت 
يكون  وفي هذا السياق يتعين أن. القيد الدول األخرى في المنطقة بذات

من بين أهداف السياسة األمريكية في المنطقة ضمان التزام دولها بعدم 
شامل  عن حظر فضالً لتخصيب اليورانيوم u-235% ٥تجاوز نسبة 

ل البلوتونيوم عن الوقود المستنفد على نحو ما التزمت به إيران لمدة لفص
 . عاما على األقل١٥

وفقا لالتفاق : تشجيع تزويد الدول بالوقود النووي وضمانات باستيراده -٤
اتفقت إيران وروسيا على ترتيبات لتزويد المفاعالت النووية اإليرانية 

ران في مجال التخصيب، سواء من بالوقود النووي بعد تقييد قدرات إي
 .حيث النسبة أو عدد أجهزة الطرد المركزي
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يران بذلك مثلما التزمت إحظر التجارب ذات الصلة باألسلحة النووية  -٥
وفي هذا السياق ينبغي تشجيع الدول األخرى في . بموجب الصفقة

المنطقة على إبرام مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحظر 
 . التفاقيات الضمانات تعد انتهاكاً- إذا ما تمت –وبأنها هذه التجارب

تشجيع دول المنطقة على االنضمام لمعاهدة حظر التجارب النووية  -٦
"Comprehensive Test Pan Treaty (CTBT)". 

لم تصدق ) مصر وإيران وإسرائيل( هناك ثالث دول في الشرق األوسط 
وقد وقعت مصر . ز النفاذ، وبما يدخلها حي١٩٩٦لعام   (CTPT) على هذه المعاهدة

 ).  لم تصدق وان كانت قد وقعتأيضاالسعودية (إسرائيل على المعاهدة وإيران و

 وبإيجاز يعتقد البعض أن الصفقة النووية اإليرانية هي خطوة جوهرية إلى 
طوة األمام وأن الواليات المتحدة والقوى الكبرى في العالم تستطيع تعزيز هذه الخ

 .من خالل المزيد من المبادرات في مجال منع االنتشار في السنوات القادمة

 في المقابل هناك من عبر عن مخاوفه إزاء الكيفية التي سوف تتصرف بها 
إسرائيل و مصر والسعودية، عندما سينتهي السيما إيران ودول المنطقة األخرى 

 .(40)العمل بالقيود المفروضة على برنامج إيران النووي

السيما مصر والسعودية  وفضال عن ذلك، من المعروف أن دول المنطقة،
تخطط إلنشاء برامج لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية خالل فترة نفاذ الصفقة النووية 

 .اإليرانية

 ودول ١+٥ـ  هذا البعض أن تستخدم مجموعة الفي السياق عاليه يقترح
 region–wideعلى قيود تشمل كل المنطقةموافقة الشرق األوسط العقد القادم لل

restraints " ترتكز على االلتزامات الرئيسية التي تضمنتها الصفقة اإليرانية ،



٤٩ ــ               ــ

 من نحو إنشاء منطقة خالية من السالح النووي في الشرق األوسط، كجزء كخطوات
وتتمثل هذه التدابير ). WMD( أسلحة الدمار الشامل منطقة إقليمية خالية من جميع

م ووضع منشآت وتقييد مستوى تخصيب اليورانيوفي حظر فصل البلوتونيوم 
التخصيب تحت رقابة متعددة األطراف وتخفيض ووقف مخزونات إسرائيل من 
المواد التي تستخدم لألسلحة النووية وإزالة ترسانتها النووية من خالل عملية 

ه الخطوات تعد  هذهؤالء إلى أن ويشير "a step–by-step process".تدريجية 
 في اتجاه إنشاء منطقة خالية من األسلحة intermediateبمثابة خطوات وسيطة 

أمام أية محاوالت  وسياسية، النووية من شأنها إنشاء عوائق فنية قوية جديدة،
ويعتقد . مستقبلية من قبل دول المنطقة التي تسعى إلى امتالك قدرات عسكرية نووية

سيطة االنتقالية، التي سيرد ذكرها حاالً، لها قيمة ال هؤالء أن هذه الخطوات الو
 .يمكن إنكارها في مجال منع االنتشار ونزع السالح

على تبني هذه الخطوات فرادى وجماعات  ويتعين تشجيع دول المنطقة 
 األكبر المتمثل في شرق أوسط خاٍل من كمحطات على طريق الوصول للهدف

 .السالح النووي

السيما السالح النووي عالمياً   الخطوات من أجل نزعكذلك يجب تبني هذه
مين في مجلس األمن والذين يمتلكون أسلحة نووية من قبل األعضاء الخمسة الدائ

 .١+٥باإلضافة إلى ألمانيا كعضو في مجموعة 

إن الترتيبات الخاصة بالتحقق فوكما هو الحال في الصفقة النووية اإليرانية 
) السري(في ضوء التاريخ الطويل لالنتشار النووي الخفي السيما تمثل أهمية خاصة 
بدءاً من البرنامج النووي اإلسرائيلي " Covert Proliferation"في الشرق األوسط 

بيا وسوريا التزاماتها منذ ستينات القرن الماضي وادعاءات انتهاك كل من العراق ولي
 . النوويوأخيرا المواجهة مع إيران حول برنامجها NPT بموجب الـ
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والشكوك العميقة المتبادلة من دول  وأخذاً في االعتبار هذه الخلفية التاريخية
ثمة حاجة إلى نظام ضمانات إقليمي يكفل الرقابة والتحقق الفعال يضيف إلى المنطقة 

 .الثقة التي يوفرها نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة لذرية

ة بإعالن الشرق األوسط منطقة خالية  وتجدر اإلشارة إلى أن المبادرة الخاص
من األسلحة النووية كانت قد اقترحت أوال في الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

 تم توسيع االقتراح بمبادرة ١٩٩٠وفي عام .  من قبل كل من إيران ومصر١٩٧٤
بمعنى إنشاء  حظراً على األسلحة الكيماوية والبيولوجية أيضامن مصر ليشمل 

 دراسة وفي. الية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق األوسطمنطقة خ
جميع " اقترح أن تضم هذه المنطقة ،١٩٩١برعاية األمين العام لألمم المتحدة عام 

الحالية في المنطقة أي جميع الدول األعضاء في  الدول المرتبطة مباشرة بالنزاعات
ر بشأنها قراراً في إطار مؤتمر مد وصد (41)"ربية وإيران وإسرائيلجامعة الدول الع

 بإنشاء تلك المنطقة كشرط لمد ١٩٩٥ومراجعة معاهدة منع االنتشار النووي عام 
 .المعاهدة إلي ماال نهاية

عدا اثنتين هما إسرائيل  –قامت جميع هذه الدول  ٢٠١٥وبنهاية عام 
ا إلعالن  بإرسال خطابات لألمين العام لألمم المتحدة تؤكد فيها دعمه–وسوريا 

  .(42)" النووية والكيماوية والبيولوجيةحةالشرق األوسط منطقة خالية من األسل

 وتجدر اإلشارة إلى أن أغلبية الدول المتوقع أن تنضم إلى منطقة الشرق 
األوسط الخالية من أسلحة الدمار الشامل قد وقعت وصدقت على اتفاقية حظر 

كما أنها ) BWC(سلحة البيولوجية واتفاقية حظر األ) CWC(األسلحة الكيماوية 
كذلك . وويةكدول ال تمتلك أسلحة ن NPT أعضاء في الـ–دا إسرائيل ع –جميعا 

 االتفاقية الشاملة لحظر  من هذه الدول وقع وصدق علىفإن الغالبية العظمي
كما أن بعض األعضاء أطراف في منطقة أفريقيا ) CTBT( النووية التجارب
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والتي دخلت حيز " pelindaba"لنووية بموجب معاهدة بليندابا الخالية من األسلحة ا
 .٢٠٠٩النفاذ عام 

 : أما الخطوات الوسيطة فهي كالتالي

 ).كما نصت الصفقة مع إيران(حظر فصل البلوتونيوم  -١

 ). كما هو في الصفقة(فرض قيود على تخصيب اليورانيوم  -٢

ة إعالنات بالمخزونات من المواد النووية وضمانات تدريجي -٣
"Declarations of Fissile Material Stockpiles and Step-by-

Step Safeguards".  والمعنى بذلك هنا هي إسرائيل التي يجب التعامل
مع مخزونها من السالح النووي والمواد النووية كمفتاح لتحقيق الشرق 

وهي الدولة ذلك أن إسرائيل .األوسط منطقة خالية من السالح النووي
تحتفظ عاهدة منع االنتشار النووي في المنطقة التي لم تنضم لمالوحيدة 

   .(43)ال تعلنه بمخزونها كسر مكشوف ولكنها

في إطار المنطقة، " Verification Arrangements"ترتيبات للتحقق  -٤
على غرار ما هو موجود في أوروبا وفي امريكا الالتينية في اطار 

وفي منطقة . ""Euratomفي شكل "  TLATELOLCO" معاهدة
أمريكا الالتينية الخالية من األسلحة النووية لدي كل من األرجنتين 

األرجنتينية للمحاسبة /الوكالة البرازيلية" منظمة مشتركة هي  والبرازيل
 تراقب كل دولة - عن طريقها -والتي " والرقابة على المواد النووية 

 .األنشطة النووية للدولة األخرى 

التدابير هنا تلك المنصوص عليها في ضمانات الوكالة ويمكن أن تتجاوز 
الدولية للطاقة الذرية لتشمل االلتزامات الجديدة الخاصة بالشفافية التي وردت في 
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وتنقيته واستيراده (االتفاق مع إيران مثل الرقابة على استخراج خام اليورانيوم 
  .كزيوإنتاج المواد والتكنولوجيا النووية مثل أجهزة الطرد المر

 دولة من الدول ١٣ علماً بأن بروتوكول إضافي وتدابير تتسم بالشفافية، -٥
  التي يمكن أن تكون أطرافاً في منطقة خالية من األسلحة النووية٢٣ـ ال

/ فلسطين/ سلطنة عمان/لبنان/ إسرائيل/إيران/مصر (في الشرق األوسط 
ضم إلى ، لم تن)واليمن تونس/سوريا/السودان/ الصومال/السعودية/قطر

تصديقها  ومثلما هو حال إيران، فإن انضمامها أو. البروتوكول اإلضافي
  . يساعد على دخول البروتوكول اإلضافي حيز النفاذ

وكما هو معلوم فإن اتفاق الضمانات اإلسرائيلي، والذي دخل حيز النفاذ منذ 
ه وبالتالي فإن. Soreqفي  ، يغطي فقط مفاعل البحوث األمريكي فقط١٩٧٥عام 

بمجرد إغالق هذا المفاعل وإعادة وقوده القادم من الواليات المتحدة األمريكية، فإن 
  .ضمانات الوكالة لن تكون قائمة في إسرائيل أيا كانت

وهكذا، وكجزء من عملية لبناء الثقة، يمكن إلسرائيل والوكالة التفاوض على 
وهنا . تخدام السلمياتفاق ضمانات يغطي كافة األنشطة النووية اإلسرائيلية لالس

ينبغي التأكيد علي أن إسرائيل لن تكون الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية تفعل 
فقد وقعت الدول النووية الخمس المعترف بها والهند بروتوكوالت إضافية . ذلك

وصدقت عليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع محدودية تغطيتها لألنشطة 
  .ك التي وقعتها الوكالة مع الدول التي ال تمتلك أسلحة نوويةبالمقارنة بتل

  Reprocessing إغالق المفاعالت المنتجة للبلوتوينوم أو المعالجة له -٦

 .حظر التخصيب -٧
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ــشاملة  هـــي والخالصـــة ــشتركة الـ ــة العمـــل المـ أن خطـ
)JCPOA(تــوفر فرصــة غيــر مــسبوقة لجهــد دولــي  كــان يمكــن أن 

 خاليــة مــن الــسالح النــووي  فــي إلحــراز تقــدم نحــو إنــشاء منطقــة
ــلحة    ــن أس ــة م ــة خالي ــشاء منطق ــن إن ــة م ــط ، كمرحل ــشرق األوس ال

  .الدمار الشامل في هذه المنطقة

ومـع ذلــك هنــاك أســباباً موضــوعية التبــرر التفــاؤل بامكانيــة احــراز  
  :أي تقدم في هذا الشأن، في ضوء مايلي بصفة خاصة

        ـ    - مـن قريـب أو بعيـد       –أن الصفقة لـم تـشر سألة انـشاء    الـى م
  .منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط

                 ،من منظور عـدم االنتـشار النـووي، وكمـا أكـدت هـذه الدراسـة
تعكــس الــصفقة تــصميماً واضــحاً مــن جانــب الــدول األطــراف 

ــى  )١+٥(الـــ  ــي تمتلــك أســلحة نوويــة، عل ــداً تلــك الت ، وتحدي
ــع   ــة من ــسيرها الخــاص لمنظوم ــا وتف ــشار التمــسك بمفهومه االنت
ويتـيح  . النووي ونظـام ضـمانات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة            

هذا التفـسير الخـاص للـدول النوويـة الـصالحية المطلقـة لتقريـر               
ــة  ــدول المعني ــت ال ــا اذا كان ــي –م ــدة والت ــي المعاه  الطــرف ف

ــسكري   ــتخدام الع ــة لالس ــدرات نووي ــك ق ــت –التمتل ــد التزم  ق
دمـه، متجاهلـة تمامـاً حـق        بمتطلبات التعاون مـع الوكالـة مـن ع        

 .جميع الدول في االستخدام السلمي للطاقة النووية

       علـى إشـارة قـرار مجلـس األمـن          ) ١+٥(حرص مجموعـة الــ
 الى أن نـصوص الـصفقة قـد قـصد بهـا فقـط عمليـة                 ٢٢٣١رقم  
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 واالتحـاد االوروبـي     ١+٥تنفيذ بنودهـا فيمـا بـين مجموعـة الــ            
ســي ســوابق ألي دولــة وايــران، وأنــه الينبغــي اعتبــار أنهــا تر

للقـــانون الـــدولي والحقـــوق ) جديـــدة(أخـــرى، أو مبـــادئ 
ــلحة     ــشار األس ــع انت ــدة من ــضمنتها معاه ــي ت ــات الت وااللتزام
النووية أو أية وثـائق أخـرى ذات صـلة، بمـا فـي ذلـك المبـادئ                  

 .والممارسات المعترف بها دولياً

ــدول    ــحة لل ــالة واض ــيل رس ــذلك توص ــة ب ــصدت المجموع ــد ق وق
ــرى مف ــصيب  االخ ــران بتخ ــووي الي ــاق الن ــراف االتف ــا أن اعت اده

ــا،     ــا بموجبه ــصلت عليه ــرى ح ــب أخ ــة مكاس ــوم، أو أي اليوراني
ــدم     ــدة ع ــشأن، وأن معاه ــذا ال ــي ه ــة ف ــابقة ألي دول ــشكل س الي

ــل - مــن المنظــور االمريكــي علــى األقــل–االنتــشار   التعطــي مث
 .هذه الحقوق ألية دولة

ــا ــوى ويعكــس مــا تقــدم حقيقــة أنــه التوجــد نواي ــدى الق ــة ل  جدي
النوويــة الخمــس لممارســة أي ضــغوط علــى اســرائيل للتخلــي عــن 

ــة  ــلحتها النووي ــسياسية   . أس ــورات ال ــرت التط ــد وف ــف فق ولألس
واألمنية فـي المنطقـة مزيـداً مـن الـذرائع السـرائيل للحـديث عـن                 
ــة   ــاطر الداهم ــام المخ ــسالح رادع أم ــرائيلي ل ــواطن االس ــة الم حاج

ــى  ــي عل ــل تنظ ــرائيل مث ــن اس ــصاروخية أم ــدرات ال ــش والق م داع
  .االيرانية، بل وحتى الروسية في سوريا

أخيــراً هنــاك اهتمــام دولــي واضــح بــضمان االســتمرار فــي تنفيــذ 
االتفاق، خاصة بعـد فـوز الجمهـوري دونالـد ترامـب فـي انتخابـات                
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، وهـو الـذي كـان قـد تعهـد           ٢٠١٦الرئاسة األمريكيـة فـي نـوفمبر        
ن حملتـه االنتخابيـة، قبـل ان يتراجـع          بالعمل على الغـاء االتفـاق ابـا       

ــتراق   ــه س ــداً أن ادارت ــك مؤك ــن ذل ــصورة  بع ــذه ب ــة تنفي  عملي
  .صارمة، بما يفوت الفرصة على ايران لصنع أسلحة نووية

ــد وقــد أوضــحت هــذه الدراســة ــاً( فــي البن طبيعــة ب الخــاص) ثاني
االلتزامات التي تـضمنتها الـصفقة، أنـه سـيكون مـن الـصعب علـى                

كي الـذي سـيخلف أوبامـا التراجـع عـن هـذه الـصفقة               الرئيس األمري 
ــار  ــي خي ــئ"أو تبن ــئ أو ال ش ــل ش ــصالحية "ك ــه ال ــم امتالك ، رغ

ــرض    ــادة ف ــاق واع ــن االتف ــل م ــشأن بالتحل ــذا ال ــي ه ــة ف القانوني
ــواء    ــووي س ــا الن ــاً بملفه ــران ارتباط ــى اي ــة عل ــات أمريكي عقوب

ناف بــاالرادة المنفــردة أو بــاللجوء الــى مجلــس األمــن طلبــاً الســتئ
ــم   ــن رق ــس األم ــرار مجل ــف ق ــي أوق ــستة الت ــالقرارت ال ــل ب العم

 لـيس فقـط     ،ففـي هـذه الحالـة سـيتناقض ذلـك         . العمل بهـا  ) ٢٢٣١(
ــل    ــا، ب ــا ادارة أوبام ــدت به ــي تعه ــسياسية الت ــات ال ــع االلتزام م

 الـى انـشقاق بـين       – علـى األرجـح      –وأيضاً سـتقود هـذه الخطـوة        
ا والـصين، بـل بـين       الواليات المتحـدة االمريكيـة وكـل مـن روسـي          

ــصفقة    ــي ال ــراف ف ــربيين االط ــا الغ ــنطن وحلفائه ــسا (واش  –فرن
  ). االمملكة المتحدة وألماني

ذلك أنـه منـذ بـدء رفـع الجـزاءات عـن ايـران، بـل وحتـى قبيـل                  
ــدول   ــين هــذه ال ــاك ســباق محمــوم فيمــا ب  بمــا فيهــا –ذلــك، هن

ــا  ــدة ذاته ــات المتح ــة  -الوالي ــصادية وتجاري ــصفقات اقت ــوز ب  للف
ـ  رى فــي تعامالتهــا مــع ايــران، التـي تعــد الدولــة الوحيــدة فــي  كب



٥٦ ــ               ــ

ــنفط والغــاز،   ــين احتياطيــات ضــخمة مــن ال العــالم التــي تجمــع ب
ــات   ــث احتياطي ــاً مــن حي ــة الرابعــة عالمي ــي المرتب ــأتي ف حيــث ت

هـذا فـضالً عـن مـا تتمتـع بـه تلـك              . النفط والثانية بالنـسبة للغـاز     
غـري القـوى الكبـرى      الدولة مـن مزايـا اقتـصادية كبـرى متنوعـة ت           

  .التعامل معها تحقيقاً لمصالحهاعلى 
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