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املقدمة
دخــل االتفــاق النــووي اإليــراين مرحلــة معقــدة يف ظــل ضغــوط العقــوابت األمريكيــة االقتصاديــة 
علــى إيــران، والتصعيــد العســكري، واســتهداف املصــاحل االقتصاديــة واملمــرات البحريــة يف منطقــة 
ة قبل إيقاف  اخلليج وحبر ُعمان، الذي كاد يشــعل حرابً عقب إســقاط إيران طائرة أمريكية مســرَّ
الرئيــس األمريكــي تنفيــذ ضربــة عســكرية حمــدودة يف اللحظــات األخــرة، كانــت أُقــرت كــردة فعــل 

علــى اهلجــوم.

مل تعــد إيــران تــرى يف االتفــاق النــووي مصلحــة مــا مل حتصــد مثــاره، وخاصــة االقتصاديــة منهــا، وقــد 
تشــر اهلجمــات الــي اســتهدفت انقــات النفــط يف حبــر ُعمــان إىل الرغبــة يف مشــاركة دول اخلليــج 

الضغــوط االقتصاديــة، أو تعقيــد التوصــل إىل اتفــاق نــووي جديــد.

 1+4 اجلديــدة  بصيغتــه  بقائــه  وإمكانيــة  النــووي،  االتفــاق  ســردية  املوقــف يف  تقديــر  يبحــث 
بعــد انســحاب الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وفــرص تعديــل االتفــاق ومصــره، خاصــة بــن إيــران 

والــوالايت املتحــدة، والتأثــرات األمنيــة علــى املنطقــة.

سردية االتفاق النووي
منــذ االنســحاب األحــادي للــوالايت املتحــدة األمريكيــة مــن االتفــاق النــووي يف الثامــن مــن 
مايــو/أاير 2018، ازدادت الضغــوط االقتصاديــة علــى إيــران مــن خــال سياســة حافــة اهلاويــة الــي 
تبنتهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف ســبيل دفــع إيــران لقبــول تعديــل الصفقــة النوويــة، حبيــث ال 
تقتصــر بنودهــا علــى الربانمــج، بــل جيــب أن تشــمل تعديــل ســلوكها املهــدد للمصــاحل األمريكيــة 

وحللفائهــا يف املنطقــة.

اشــتمل التصعيــد األمريكــي علــى خطــوات صارمــة، منهــا مــا يتعلــق بتصفــر تصديــر النفــط 
اإليــراين الــذي عدتــه طهــران خطــاً أمحــَر مــن أجــل عــدم انســحاهبا مــن االتفــاق، كمــا اشــتمل علــى 
عقــوابت إضافيــة تعلقــت برفــع الضرائــب بنســبة 10% علــى قطــاع التعديــن والبرتوكميــاوايت، 
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إضافــة إىل تصنيــف احلــرس الثــوري اإليــراين منظمــة إرهابيــة، وهــي املــرة األوىل الــي تصنــف فيهــا  
أمريــكا مؤسســة رمسيــة أبهنــا منظمــة إرهابيــة.

إيــران مــن جهتهــا أكــدت أهنــا لــن تقــف مكتوفــة األيــدي يف حــال ُمنعــت ســفن النفــط اإليرانيــة 
مــن العبــور، وراهنــت علــى مواقــف بقيــة الــدول املوقعــة علــى االتفــاق، حيــث أعطتهــا مهلــة 60 يوماً 
مــن أجــل االلتــزام ببنــود االتفــاق فعليــاً ال مبجــرد الــكام، وإال فإهنــا ستســتأنف نشــاطها النــووي 
وإن مل تنســحب بصفــة رمسيــة مــن االتفاقيــة النوويــة. بدورهــا رفضــت تلــك الــدول التهديــدات 
اإليرانيــة وأكــدت علــى متســكها ابالتفــاق وســعيها إلجيــاد آليــة حتــد مــن أتثــر العقــوابت األمريكيــة.

مل يكــن مــن الســهولة توقيــع اتفــاق جيــرب إيــران علــى تقييــد برانجمهــا النــووي مبــا يضمــن ســلميته، 
لكــن وبعــد جهــود مضنيــة مــن املفاوضــات اســتمرت ســنوات ُوقِّعــت االتفاقيــة النوويــة املعروفــة 
بـ)خطــة العمــل املشــرتكة والشــاملة(، الــي امتــدت علــى ثــاث جــوالت؛ متثلــت األوىل ابتفــاق 
جنيــف )االتفــاق االنتقــايل( يف نوفمرب/تشــرين الثــاين 2013، وُعلقــت مبوجبــه األنشــطة النوويــة 
اإليرانيــة مؤقتــاً إىل أن حــن التوصــل إىل اتفــاق شــامل. يف حــن متــت اجلولــة الثانيــة يف اتفــاق 
لــوزان )اتفــاق اإلطــار( يف أبريل/نيســان 2015، وجــاءت اجلولــة األخــرة )االتفــاق النهائــي( يف 

.2015 يونيو/حزيــران   30

ورغــم الثغــرات الكثــرة الــي احتــوت عليهــا بنــود اإلطــار العــام لاتفــاق، فقــد ُعــد االتفــاق خطــوة 
اترخييــة ألنــه قيــد الربانمــج النــووي اإليــراين، حيــث تصــر الــوالايت املتحــدة والــدول األوروبيــة وأخــرى 
علــى أن لــه أبعــاداً عســكرية تضــر أبمــن املنطقــة بشــكل خــاص، وتضــر ابملصــاحل االقتصاديــة 
الدوليــة بشــكل عــام؛ إذ عــزز االتفــاق اإلجــراءات والضمــاانت الرقابيــة الصارمــة علــى األنشــطة 
واملنشــآت النوويــة اإليرانيــة، ووضــع قيــوداً علــى مســتوى ختصيــب اليورانيــوم والبلوتونيــوم، وحــدد 
أجهــزة الطــرد املركــزي الــي متلكهــا إيــران. يف حــن اســتفادت منــه إيــران يف اســتعادة نشــاطها 
االقتصــادي وكســر عزلتهــا السياســية؛ مــن خــال تنشــيط قطاعهــا النفطــي واملعــدين وفتــح أســواقها 

لاســتثمارات األجنبيــة.
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لكــن إيــران مل تتمكــن مــن قطــف مثــار هــذا االتفــاق؛ إذ أعيــدت العقــوابت الســابقة، إضافــة إىل 
عقــوابت اقتصاديــة جديــدة فرضتهــا إدارة ترامــب، الــي رأت أن االتفــاق كان ســيئاً ألنــه احتــوى 
علــى ثغــرات كثــرة، أبرزهــا أنــه مل يــؤدِّ إىل تفكيــك املنشــآت النوويــة اإليرانيــة، وهــو مــا يشــر إىل 
إمكانيــة امتــاك طهــران قنبلــة نوويــة يف املســتقبل، إذ تســتطيع أن تســتأنف نشــاطها النــووي مــا إن 

تنتهــي مــدة االتفــاق الــي تضمنــت عشــرة أعــوام.

املوقف األمريكي 
موقــف إدارة الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب جتــاه امللــف النــووي اإليــراين يتعمــد مغايــرة موقــف 
إدارة ســلفه ابراك أوابمــا، فكثــراً مــا تلومهــا علــى االتفــاق النــووي، وتــرى أنــه مل يتضمــن بنــوداً تعــاجل 
الســلوك اإليــراين املقلــق للمصــاحل األمريكيــة أمنيــاً واملهــدد حللفائهــا االســرتاتيجين يف املنطقــة، مــن 
خــال أذرع إيــران املســلحة. وهنــا مل تكتــِف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ابنســحاهبا مــن االتفــاق 
النــووي، بــل عمــدت إىل فــرض عقــوابت اقتصاديــة ولوحــت بتشــديدها، وقــد تطــول الــدول الــي 
قــد تتعامــل مــع إيــران، وأعطــت مهلــة لثمــاين دول تعتمــد علــى النفــط اإليــراين لتجــد هلــا بديــًا آخــر 
حبلــول الثــاين مــن مايــو/أاير املاضــي )2019(، وطالبــت اململكــة العربيــة الســعودية أبن تغطــي 
حاجــة الســوق مــن النفــط، وهــو مــا أاثر حفيظــة املســؤولن اإليرانيــن الذيــن هــددوا إبغــاق مضيــق 

هرمــز، ومــن مث فلــن تتضــرر الســفن اإليرانيــة وحدهــا.

وفــور انتهــاء املهلــة الــي أعطتهــا الــوالايت املتحــدة دخــل قــرار تنفيــذ العقــوابت األمريكيــة حيــز 
التنفيــذ، وبذلــك ُضيــق اخلنــاق االقتصــادي علــى إيــران.

تشــر كثــر مــن املعطيــات إىل أن مثــة تياريــن يتحكمــان يف القــرار األمريكــي خبصــوص امللــف 
اإليــراين؛ التيــار األول يرأســه ترامــب، وقــد حــدد هــدف إدارتــه ابلوصــول إىل صفقــة جديــدة مــع 
إيــران تضمــن تعديــل ســلوك النِّظــام اإليــراين حبيــث يشــمل اثــي عشــر بنــداً، تعــاجل ابألســاس ثــاث 
قضــااي رئيســية: اخللــل يف االتِّفــاق النــووي، والقــدرات الصاروخيــة اإليرانيَّــة، وســلوك النِّظــام اإليــرايّن 
املهــدِّد لألمــن واالســتقرار اإلقليميَّــن. ومــن أجــل حتقيــق هــذا اهلــدف اعتمــد ترامــب اســرتاتيجية 
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)الضغــوط القصــوى( للوصــول إىل هــذه الصفقــة.

ومييــل هــذا التيــار إىل حــل امللــف اإليــراين دبلوماســياً، فرتامــب يف أكثــر مــن تصريــح لــه أشــار إىل 
أنــه ال يريــد حــرابً يف الشــرق األوســط، كمــا أنــه يعمــل علــى إعــادة اجلنــود األمريكيــن مــن اخلــارج، 
ومــن ذلــك قــراره، يف ديســمرب/كانون األول 2018، حــول ســحب القــوات األمريكيــة مــن ســوراي، 
الــذي أاثر عاصفــة سياســية، حينهــا، يف واشــنطن، وهــو حيــاول اآلن التوصــل إىل اتفــاق مــع حركــة 

طالبــان لانســحاب مــن أفغانســتان.

أمــا التيــار الثــاين فيتزعمــه كل مــن وزيــر اخلارجيــة مايــك بومبيــو، ومستشــار األمــن القومــي جــون 
بولتــون، ويتبــى هــذا التيــار فكــرة ضــرورة تغيــر النظــام اإليــراين مــن خــال اســتفزاز إيــران للــرد 
عســكرايً علــى العقــوابت األمريكيــة حملاصرهتــا سياســياً واقتصــادايً، ومــن مث إشــعال فتيــل مواجهــة 

يــؤدي إىل حــرب تضعــف النظــام اإليــراين إن مل تغــره.

وعلــى الرغــم مــن أن قــرار العمــل العســكري يف يــد الرئيــس دوانلــد ترامــب، خاصــة بعــد إخفــاق 
احلــرب  شــن  يســحب صاحيــة   ،2019 يونيو/حزيــران   28 الشــيوخ،  جملــس  قــرار يف  مشــروع 
منــه، فــإن مثــة قلقــاً مــن أتثــر بولتــون علــى الرئيــس ترامــب؛ نظــراً لقربــه منــه، وتــزداد املخــاوف بســبب 
غيــاب شــخصيات قويــة يف إدارة ترامــب تــوازي تيــار بولتون - بومبيــو، بعــد أن ختلــص ترامــب مــن 
شــخصيات قويــة كانــت يف إدارتــه، منهــم: وزيــر اخلارجيــة الســابق املقــال ريكــس تيلرســون، ووزيــر 

الدفــاع املســتقيل جيمــس ماتيــس، ورئيــس طاقــم موظفــي البيــت األبيــض اجلنــرال جــون كيلــي.

املوقف اإليراين 
رغــم الضغــوط األمريكيــة مــا زالــت إيــران تلتــزم بسياســة النَـَّفــس الطويــل، مــع تعمــد حتريــك امللــف 
مــن خــال التصرحيــات وإاثرة بعــض األحــداث يف انتظــار انشــغال اإلدارة األمريكيــة ابالنتخــاابت 
القادمــة. وبعــد رفضهــا الســابق للتفــاوض مــع الــوالايت املتحــدة أعلنــت إيــران اســتعدادها للتفــاوض 

إذا مــا قبلــت الــوالايت املتحــدة أن تقــدم امتيــازات جديــدة.
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ويســتند متســك إيــران برفــض تعديــل االتفاقيــة النوويــة دون مقابــل إىل مجلــة مــن املعطيــات؛ أبرزهــا 
بقــاء بقيــة األطــراف املوقعــة علــى االتفــاق، وهــو مــا يعــي اســتمرارية شــرعيته التنفيذيــة، مــن جهــة 
أخــرى تؤكــد تقاريــر وكالــة الطاقــة الذريــة علــى التــزام إيــران ببنــود االتفاقيــة النوويــة الــي تدعــم شــرعية 
االتفــاق النــووي بصيغتــه احلاليــة، األمــر الــذي يعــزز موقــف إيــران يف رفضهــا الدخــول يف تفــاوض 

جديــد مــن أجــل مشــروعها النــووي.

وعلــى الرغــم مــن التهديــدات الــي أطلقتهــا إيــران ابســتعادة نشــاطها النــووي، وإعطائهــا مهلــة 60 
يومــاً لبقيــة األطــراف املوقعــة لالتــزام ببنــود االتفــاق، مل تنســحب مــن االتفــاق حــى اآلن، وذلــك 
يشــر إىل إمكانيــة بقــاء االتفاقيــة النوويــة بصيغتهــا احلاليــة 4+1. مــا يعــزز إمكانيــة بقــاء االتفــاق 
النــووي هــو قــدرة إيــران علــى املنــاورة مــدة أطــول أمــام ضغــط العقــوابت األمريكيــة، مســتفيدة مــن 
مــن حتمــل الضغــوط والعقــوابت االقتصاديــة، إضافــة إىل قدرهتــا علــى حتريــك  خــربة 40 عامــاً 
ملفــات ســاخنة يف املنطقــة مــن خــال أذرعهــا العســكرية والطائفيــة. مــن جهــة أخــرى فــإن ملوقعهــا 
الطويــل إىل حــن ظهــور  النَفــس  مــن مواصلــة سياســة  حمــورايً يف متكينهــا  اجليواســرتاتيجي دوراً 
متغــرات جديــدة يف اإلدارة األمريكيــة قــد تفيــد يف اســتمرار االتفاقيــة النوويــة بصيغتهــا احلاليــة 
أو بصيغــة جديــدة ال ختتلــف كثــراً عــن الصيغــة الســابقة، إذ إن إيــران هــي املســتفيد األكــرب مــن 
بقــاء هــذا االتفــاق؛ ألنــه يقــوي مــن حضورهــا السياســي واالقتصــادي، كمــا أنــه يعــزز مــن نفوذهــا 

العســكري يف كثــر مــن امللفــات الســاخنة يف املنطقــة.

موقف بقية الدول املوقعة على االتفاق النووي ودول اخلليج 
رغــم مــرور عــام علــى انســحاب الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مــن االتفاقيــة النوويــة مل تنســحب أي 
مــن الــدول األخــرى املوقعــة، مــن جهــة أخــرى مل تتوقــف الــدول املوقعــة عــن حماوالهتــا إجيــاد خمــرج 
مــن العقــوابت الدوليــة األمريكيــة الصارمــة علــى إيــران، وعلــى الرغــم مــن االلتــزام الــذي تبديــه الــدول 
املوقعــة جتــاه االتفــاق ال يبــدو أن أي دولــة لديهــا مشــروع اســرتاتيجي واضــح ميكــن أن ميثــل بديــًا 

مرضيــاً للطــرف اإليــراين، وهــو مــا دفــع إيــران الســتخدام لغــة التهديــد.
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ورغــم االهتامــات األمريكيــة الــي وجهــت إليــران عقــب التفجــرات الــي حدثــت يف خليــج عمــان 
عقــب انتهــاء املهلــة األمريكيــة للــدول الثمــان- الــي اســتُثِنيت مــن العقــوابت الســتراد النفــط 
اإليــراين- مل تتــنَّ أيٌّ مــن الــدول املوقعــة علــى االتفــاق االهتامــات األمريكيــة، عــدا بريطانيــا الــي 

تبنــت اخلطــاب األمريكــي جتــاه إيــران.

ويف حن كان املوقفان الروســي والصيي معارَضن للموقف األمريكي من امللف النووي، يعمل 
االحتــاد األورويب، ويف املقدمــة دولــه الثــاث املوقعــة علــى االتفــاق )بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا(، علــى 
ختفيــف حــدة التصعيــد يف اخلليــج، وحماولــة اإليفــاء ابلتزامــات االتفاقيــة وفــق املطالــب اإليرانيــة، 
ففــي بيــان صــدر يف 28 يونيو/حزيــران 2019، عقــب اجتمــاع يف فيينــا، أكــد االحتــاد األورويب أن 
بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا لديهــا آليــة جتــارة خاصــة مــع إيــران جاهــزة ومفعلــة هبــدف تفــادي العقــوابت 
االقتصاديــة األمريكيــة. مــن جانبــه قــال مســاعد وزيــر اخلارجيــة اإليرانيــة للشــؤون السياســية، عبــاس 
عراقجــي، اليــوم اجلمعــة، إّن املقرتحــات األوروبيــة لتعزيــز التجــارة مــع بــاده هــي خطــوة إىل األمــام، 
ولكنهــا ليســت كافيــة علــى األرجــح ملنــع طهــران مــن اخلــروج تدرجييــاً مــن اتفاقهــا النــووي مــع القــوى 

الكربى.

دول اخلليــج العــريب أكــدت مجيعهــا ضــرورة احلــل الســلمي، ووجــدت ذاهتــا املتضــرر األبــرز يف 
حــاالت التصعيــد الــي شــهدها اخلليــج مؤخــراً، ويبقــى موقــف اململكــة العربيــة الســعودية األكثــر 
صراحــة جتــاه انتقــاد السياســات العدائيــة اإليرانيــة، حيــث عملــت علــى تنظيــم قمتــن طارئتــن؛ 
خليجيــة وعربيــة، علــى هامــش القمــة اإلســامية يف ليلــة 27 رمضــان املاضــي املوافــق 2019/6/1، 
هبــدف إدانــة ذراع إيــران يف اليمــن؛ مجاعــة احلوثــي املســلحة، الــي كثفــت هجماهتــا جتــاه املصــاحل 

الســعودية.

خامتة
ال يــزال املوقــف األمريكــي غامضــاً إن مل يكــن متذبــذابً جتــاه امللــف اإليــراين، فبعــد تراجعــه عــن 
الضربــة العســكرية يف آخــر حلظــة، مل يفتــأ ترامــب يشــر إىل إمكانيــة احلــوار بــن واشــنطن وطهــران، 
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مؤكــداً أن أمريــكا ال تريــد خــوض حــرب قــد تكــون نتائجهــا كارثيــة علــى املنطقــة. ليعــاود فيمــا بعــد 
سياســة الضغــوط االقتصاديــة متمثلــة يف فــرض عقــوابت علــى املرشــد األعلــى علــي خامنئــي، ووزيــر 
تــه طهــران خطــوة إلغــاق  اخلارجيــة حممــد جــواد ظريــف، وقــادة مــن احلــرس الثــوري، وهــو مــا عدَّ

طريــق الدبلوماســية بينهــا وبــن واشــنطن.

ومــن هنــا تتضــح خطــوة عــدم الــرد األمريكــي علــى إســقاط الطائــرة مــن قبــل قــوات احلــرس الثــوري 
اإليــراين، إضافــة إىل التصرحيــات التطمينيــة الاحقــة لرتامــب يف أنــه مل يعــد هنــاك مصلحــة حقيقيــة 
للــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف مضيــق هرمــز، وأن دورهــا احلــايل يقتصــر علــى محايــة مصــاحل 
دول أخــرى جيــب عليهــا دفــع فاتــورة احلمايــة األمريكيــة ملصاحلهــا. وقــد تكــون محلــت إشــارة إىل 
أن الــوالايت املتحــدة مل يعــد يهمهــا اســتقرار املنطقــة لتقــدم تنــازالت، ومــن هنــا يتضــح أن أتثــر 

التصعيــد االقتصــادي األمريكــي ضــد إيــران لــه أتثراتــه األمنيــة يف املنطقــة.

مــن املرجــح أن يســتمر متســك إيــران وبقيــة األطــراف املوقعــة ابالتفــاق النــووي، خــال الفــرتة 
القريبــة، بشــرط جديــة بقيــة الــدول املوقعــة ابختاذهــا خطــوات إجرائيــة ختفــف مــن وطــأة العقــوابت 
األمريكيــة علــى إيــران، وبقــاء قــدرة إيــران علــى تصديــر النفــط وفــق اآلليــة األوروبيــة، ومــع ذلــك 
يبــدو أن إمكانيــة حــدوث مفاوضــات جديــدة بــن الــوالايت املتحــدة وإيــران حمتملــة جــداً إن مل 
تكــن جاريــة بشــكل ســري، لكــن فــرص جناحهــا تتوقــف علــى قــدرة الطرفــن علــى تقــدمي تنــازالت، 
وبعضهــا ســتكون علــى حســاب دول املنطقــة، وفــق نظريــة التخــادم األمريكــي اإليــراين يف املنطقــة، 
إذ ال ميكــن للــوالايت املتحــدة األمريكيــة أن تفــرض نفوذهــا العســكري وســيطرهتا االقتصاديــة دون 

وجــود مــربر أمــي يهــدد مصــاحل حلفائهــا يف املنطقــة.
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-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




