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التوصل إلى االتفاق وتنفيذه ...وما بينهما
مع اقتراب موعد تنفيذ
االتفاق النووي ،الذي أعلنت
آخر التصريحات أنه سيكون
في منتصف الشهر الحالي،
تتسارع وتيرة تنفيذ االلتزامات
من قبل إيران .المعروف
أن هذا األمر يعني في
المقابل ،رفع العقوبات عن
الجمهورية اإلسالمية ،ولكن
هذه الخطوة أيضًا ،انطوت
على قرارات وإجراءات
اتخذتها أجهزة االتحاد
األوروبي واألمم المتحدة
واإلدارة األميركية ،تمهيدًا
لوصول يوم التنفيذ

األمــن االتفاق النووي بني السداسية
وإي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،مـ ـمـ ـهـ ـدًا لـ ــرفـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات
املفروضة على إيران .وجاء في الفقرة
السابعة مــن البند األول مــن مشروع
الـ ـق ــرار  2231ال ـ ــذي اع ـت ـم ــده مـجـلــس
األمـ ــن ،أن الـ ـق ــرارات بــن عــامــي 2006
و  ،2010إضافة إلى القرار رقم 2224
لعام  ،2015يجب إلغاؤها جميعًا.
لكن هذا اإللغاء مشروط حتى نهاية
الفترة الزمنية للقرار الجديد ،ويمكن
إحـ ـي ــاء ال ـ ـقـ ــرارات ال ـقــدي ـمــة م ــن خــال
اآللية املنصوص عليها إلعادة العمل
بالحظر .وينص مشروع القرار على
أن إلغاء القرارات السابقة يكون بعد
ّ
تـســلــم تـقــريــر مــديــر الــوكــالــة الــدولـيــة
للطاقة الذرية حول التزام إيران كافة
الـتــزامــاتـهــا ،عـبــر تـقـلـيــص مـخــزونـهــا
مــن الـيــورانـيــوم ،وتقليل عــدد أجهزة
الـ ـط ــرد املـ ــركـ ــزي ال ـن ــاش ـط ــة ،وإي ـج ــاد
التغييرات الالزمة في «منشأة آراك»
لـلـمـيــاه الـثـقـيـلــة ،و«م ـن ـشــأة فـ ــوردو».
وبـعــد عـشــر س ـنــوات عـلــى ب ــدء تنفيذ
االتفاقُ ،يخرج ملف إيران من مجلس
األمن.

إجراءات الواليات المتحدة

إعداد نادين شلق

وأواخـ ـ ـ ـ ــر ال ـع ـق ــد األول مـ ــن األل ـف ـي ــة
الـثــانـيــة .ويـلـفــت الـتـقــريــر أيـضــا إلــى
حاجة إي ــران لعالج االختناقات في
بناها التحتية ،وتـطــويــر نوعيتها
فــي بـعــض ال ـجــوانــب ،وذل ــك مل ـجــاراة
حاجات توسع االقتصاد.
أما مدير األبحاث في معهد واشنطن
لـسـيــاســات ال ـش ــرق األدن ـ ــى ،بــاتــريــك
ك ــاوس ــون ،فـيــرى أن إي ــران تخوض
«ح ــروب ــا غـيــر مـكـلـفــة» م ــع ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا ،وذلـ ـ ـ ــك ع ـبــر
تمويل وسائل الحرب غير املتوازية،
كـ«امليليشيات املتطرفة» في املشرق.
ويـسـتـنـتــج ك ــاوس ــون أن حـســابــات
ط ـ ـه ـ ــران ح ـ ـ ــول ت ـص ـع ـي ــد ح ــروبـ ـه ــا
خـ ـ ــارج أسـ ــوارهـ ــا «لـ ــم ت ـك ــن ،ول ـيــس
مـ ــن املـ ــرجـ ــح أن ت ـ ـكـ ــون ،اق ـت ـص ــادي ــة
بالدرجة األولى» .ويقول كالوسون،
في السياق نفسه ،إن النقطة األكثر
أهـ ـمـ ـي ــة فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـت ـح ـل ـي ــل هـ ــي أن
املرشد األعلى ،علي خامنئي ،ال يرى
أن تـخـفـيــف ال ـع ـقــوبــات م ـهــم بشكل
خـ ــاص م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة أو
حتى االقـتـصــاديــة ،شــارحــا أن جــزءًا
مــن ه ــذا التفكير يـعــود إل ــى قناعته
األيديولوجية بــأن مقاومة الهيمنة
الغربية أهم من االزدهار االقتصادي
(وثـ ـ ـم ـ ــة م ـ ــن ي ـ ـ ــرى ف ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ــرر مــن
ال ـه ـي ـم ـنــة ال ـغــرب ـيــة ش ــرط ــا أســاس ـيــا
للنهوض االقتصادي) ،ويعود أيضًا
ملنطق اقـتـصــادي «صـحـيــح» ،هــو أن
سبيل االزدهار (املستقل واملستدام)
يكمن في تنويع االقتصاد ،بعيدًا عن
االعتماد املفرط على ريع النفط.

م ــا ب ــن ال ـتــوصــل إل ــى االت ـف ــاق ال ـنــووي
العقوبات،
فــي  14تـمــوز املــاضــي ورف ــع
ّ
ّ
التريث دشنته
بعد أيام ،فصل آخر من
مـصـطـلـحــات ج ــدي ــدة ع ـ ّـب ــدت ،ب ــدوره ــا،
ط ــريـ ـق ــا ت ـ ـلـ ــوح ف ـ ــي آخ ـ ـ ـ ــره االن ـ ـفـ ــراجـ ــة
املنتظرة.
فــي  15ت ـمــوز ،وبينما ك ــان اإليــران ـيــون
ّ
ي ـهــل ـلــون ويـحـتـفـلــون مــرح ـبــن بــالــوفــد
التفاوضي العائد من فيينا ،كان رئيس
ال ــوف ــد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة م ـح ـمــد ج ــواد
ظــريــف يـطـلــع اإلعـ ــام وال ـعــالــم عـلــى أن
«بدء» تطبيق االتفاق «سيحصل خالل
أربعة أشهر» .ظريف اختصر خطوتني
أســاسـيـتــن ب ـعــدد أش ـهـ ٍـر تـقــريـبــي ،ومــا
ّ
لم يتسن له شرحه في لحظتها ،راحت
تتكشف عنه األيــام التالية ،في مواكبة
ملا نص عليه االتفاق أو ما اصطلح على
تسميته «خطة العمل املشترك الشاملة»
بني إيران ومجموعة «.»1+5
«اعتماد االتفاق في  18تشرين الثاني»،
«تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فــي  15كــانــون األول» ...،كلها خـطــوات
وتواريخُ انشغل بها القاصي والداني،
بـ ـع ــدم ــا أدخـ ـ ـل ـ ــت إلـ ـ ــى مـ ـفـ ـه ــوم تــرت ـيــب
األج ـ ـ ــواء الس ـت ـي ـعــاب وه ـض ــم ال ـخ ـطــوة
األهم ،أي «تنفيذ االتفاق» ،وبمعنى آخر
رفع العقوبات بالتزامن مع إيفاء إيران
بــالـتــزامــاتـهــا .املـفــارقــة أن هــذه الخطوة
ليست مرفقة بتاريخ محدد ،إال أن آخر
املستجدات املرتبطة بها أتت على لسان
ظــريــف ،ورئـيــس منظمة الطاقة الــذريــة
اإليــران ـيــة عـلــي أك ـبــر صــالـحــي ورئـيــس
مجلس الشورى علي الريجاني ،وأيضًا
الرئيس اإليراني حسن روحاني ،الذين
أعلنوا أن التنفيذ سيحصل خالل شهر
كانون الثاني.
بعد مــرور  90يومًا على تبني االتفاق
ف ــي مـجـلــس األمـ ــن ـ ـ ت ـحــدي ـدًا األحـ ــد 18
تشرين األول ـ ـ اعتمد االت ـفــاق الـنــووي
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،ضـ ـم ــن مـ ــا ُي ـ ـعـ ــرف رس ـم ـيــا
ب ــ«خ ـط ــة ال ـع ـمــل امل ـش ـت ــرك ــة ال ـشــام ـل ــة».
وب ــدأ امل ـســؤولــون فــي إي ــران وال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة والـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى األخ ـ ـ ـ ــرى،
باتخاذ خطوات لتنفيذ الخطة املرتبطة
ببرنامج إيران النووي .لكن ذلك لم يعن
أن إيران تخلصت ،يومها ،من مخزونها
ّ
املخصب ،وفككت ثلثي
من اليورانيوم
أجـهــزة الـطــرد املــركــزي ،أو حتى أوقفت
بناء املنشآت النووية الجديدة .كذلك ال
يعني أن الدول الغربية رفعت العقوبات
االقتصادية عن إيران ،إذ إن هناك الكثير
م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات الـتـشــريـعـيــة واإلداري ـ ــة
ً
والبيروقراطية التي يجب اتخاذها أوال
ـ ـ مــن قبل مختلف األط ــراف ـ ـ والـتــي بدأ
العمل فيها في «يوم االعتماد».

قرارات األمم المتحدة /مجلس األمن

ّ
ف ــي  20ت ـم ــوز  ،2015ت ـب ــن ــى مـجـلــس

يـ ـ ـ ــوم «اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد االتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاق» ،أصـ ـ ــدر
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي بـ ـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا،
إعفاء ات بشأن عقوبات إيــران ،لكنها
ُ
لـ ــن ت ـط ـب ــق إال فـ ــي «يـ ـ ــوم ال ـت ـن ـف ـي ــذ»،
وس ـت ـت ـنــاول مـبـيـعــات ال ـن ـفــط والـنـقــل
ّ
ووجه
والخدمات املصرفية وغيرها.
أوب ــام ــا م ــذك ــرة إل ــى وزي ــر الـخــارجـيــة
ووزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــزان ــة ووزيـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة،
وأي ـضــا وزي ــر الـطــاقــة مــن أجــل اتـخــاذ
الـتــدابـيــر املـنــاسـبــة «لـضـمــان التنفيذ
الـفــوري والفعال اللـتــزامــات الــواليــات
املـتـحــدة املـنـصــوص عليها فــي خطة
الـعـمــل املـشـتــرك ،ب ـمــوازاة وف ــاء إيــران
بالشروط املتوجبة عليها».
بشكل أخــص ،وجــه أوبــامــا ق ــرارًا إلى
الوكاالت الفدرالية التخاذ الخطوات
املناسبة لــذلــك ،وهــو مــا سيحدث في
يــوم تنفيذ االت ـفــاق ،أي عندما تعلن
ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة ل ـل ـطــاقــة ال ــذري ــة أن
إي ـ ــران ن ـف ــذت ال ـت ــداب ـي ــر ال ـت ــي تـتـعـلــق
بالبرنامج الـنــووي .عــاوة على ذلك،
أص ــدر وزي ــر ال ـخــارج ـيــة أمـ ـرًا بــإعـفــاء
إي ــران مــن الـعـقــوبــات القانونية ،على
أن ت ـص ـبــح ن ــاف ــذة ف ــي يـ ــوم الـتـنـفـيــذ
أي ـض ــا .وح ـت ــى ه ــذا الـ ـي ــومُ ،ي ـم ــدد مــا
نص عليه االتفاق املبدئي ،الذي جرى
الـتــوصــل إلـيــه فــي  24تـشــريــن الثاني
 2013بني إيران ومجموعة «.»1+5

االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـ ــم يـ ــدخـ ــل ح ـ ّـي ــز
الـتـنـفـيــذ بـعــد ،لـكـنــه سـمــح للمهتمني
بــال ـت ـعــرف إل ــى ن ــوع ال ـع ـقــوبــات الـتــي
ً
وبناء على ما نصت
سيجري رفعها.
ع ـل ـي ــه خ ـط ــة ال ـع ـم ــل املـ ـشـ ـت ــرك ــة ،فـقــد
أشـ ــارت وزارة ال ـخــارج ـيــة األمـيــركـ َيــة
ُ
إلى أن معظم العقوبات التي سترفع
ُ
ســتـطـبــق عـلــى املــواط ـنــن وال ـشــركــات
غـ ـي ــر األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـع ــام ــل مــع
إيران ،بينما ستبقى معظم العقوبات
مطبقة على املواطنني األميركيني ،في
ظــل اإلج ــراء ات املنفصلة واملـفــروضــة
عـلــى إيـ ــران بـحـجــة «دع ـم ـهــا اإلره ــاب
وان ـت ـهــاكــات ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان» .ولـكــن
س ـ ُـي ـس ـ َـم ــح ب ـم ـب ـيــع طـ ــائـ ــرات ال ــرك ــاب
املــدن ـيــة والـ ـح ــرف ال ـي ــدوي ــة  -أب ــرزه ــا
السجاد.

إجراءات االتحاد األوروبي
م ــن جـهـتــه ،ات ـخــذ االت ـح ــاد األوروبـ ــي
اإلجـ ـ ــراء امل ـن ــاس ــب إلن ـه ــاء ال ـع ـقــوبــات
املتعلقة ببرنامج إيران النووي ،الذي
لن ُيطبق إال «يوم التنفيذ» .وفي هذا
امل ـج ــال ،اعـتـمــد فــي  18تـشــريــن األول
إط ــارًا تشريعيًا لـبــدء رفــع العقوبات
االقتصادية واملالية املفروضة بحق
إيـ ـ ـ ــران ب ـس ـب ــب الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي،
وذل ــك وف ــق ب ـيــان مـشـتــرك ص ــادر عن
منسقة السياسية الخارجية لالتحاد

بدأت إيران تصدير
ّ
اليورانيوم المخصب إلى
روسيا وتفكيك أجهزة
الطرد المركزي

األوروب ــي فــدريـكــا مــوغــريـنــي ،ووزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي م ـح ـم ــد جـ ــواد
ظريف.
في  31تموز ،اعتمد ُاالتحاد األوروبي
الـ ـت ــدابـ ـي ــر األولـ ـ ـ ــى امل ـ ـم ـ ـهـ ــدة لـتـنـفـيــذ
االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،م ــن خ ــال الـسـمــاح
ألع ـض ــائ ــه بــال ـق ـيــام ب ـب ـعــض األع ـم ــال
وال ـ ـت ـ ـحـ ــويـ ــات امل ــرتـ ـبـ ـط ــة مـ ـب ــاش ــرة
ب ــأنـ ـشـ ـط ــة ن ـ ــووي ـ ــة مـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـددة ،والـ ـت ــي
تـخـضــع ل ـش ــروط ص ــارم ــة ،ب ـمــا فيها
اإلشـ ـع ــار امل ـس ـبــق ل ـل ـج ـنــة ال ـع ـقــوبــات

ستبقى معظم العقوبات بحق إيران مطبقة على المواطنين األميركيين (أ ف ب)

التابعة لألمم املتحدة بهذا الشأن.
ووف ــق ه ــذه ال ـتــداب ـيــر ،أص ــدر مجلس
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي أح ـكــامــا وقـ ــرارات
لـ ـتـ ـفـ ـعـ ـي ــل ب ـ ـعـ ــض «االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ات»
لقرارات األمم املتحدة املوضوعة منذ
فـتــرة طــويـلــة ،بـنـ ً
ـاء على ق ــرار مجلس
األمن الدولي رقم .2231
مــن هــذا املنطلق ،ب ــدأت دول االتـحــاد
األوروبي ـ التي ساعدت في التوصل
إلى االتفاق النووي ـ العمل مع إيران
ب ـ ـشـ ــأن وثـ ـيـ ـق ــة تـ ـ ـح ـ ـ ّـدد مـ ـس ــؤولـ ـي ــات
مـشـتــركــة وم ـح ــددة ،تـشـمــل تـغـيـيــرات
لـ «مفاعل آراك للمياه الثقيلة».
أمـ ـ ــا األن ـ ـش ـ ـطـ ــة األخ ـ ـ ـ ــرى امل ـ ـقـ ـ ّـيـ ــدة أو
املحظورة ،فتبقى في مكانها إلــى أن
يــرفـعـهــا رس ـم ـيــا االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي.
وق ـ ــد ن ــص قـ ـ ــرار االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،عـ ـل ــى أن
ال ـت ــوق ـي ــت ال ــدقـ ـي ــق ل ــرف ــع ال ـع ـق ــوب ــات
مرتبط بـ «يوم تنفيذ» الذي يبقى ّغير
واض ــح ،إذ إنــه يعتمد عـلــى «تـحــقــق»
الــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة ال ــذري ــة من
أن إي ــران قامت بــااللـتــزامــات الواجبة
ع ـل ـي ـهــا ،وف ــق خ ـطــة ال ـع ـمــل امل ـش ـتــرك.
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ّـرر ،ح ـت ــى ذل ــك
ال ـحــن ،تـمــديــد الــرفــع املــؤقــت لبعض
العقوبات ضد إيــران حتى  14كانون
الثاني .2016

تقرير الوكالة الدولية للطاقة
الذرية
تقرير ُالوكالة الدولية للطاقة الذرية،
الـ ــذي أع ـل ــن ف ــي أوائ ـ ــل ك ــان ــون األول،
وال ـ ــذي ل ــم ي ـشــر إل ــى أب ـع ــاد عـسـكــريــة
محتملة للبرنامج النووي اإليراني،
كان نقطة االنطالق الفعلية بالنسبة
إل ــى إيـ ــران ل ـل ـبــدء بـتـفـكـيــك امل ـفــاعــات
ال ـ ـن ـ ــووي ـ ــة وتـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم
املـ ـخ ـ ّـص ــب .وقـ ــد أعـ ـق ــب هـ ــذا ال ـت ـقــريــر
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـج ـل ــس حـ ـكـ ـم ــاء ال ــوك ــال ــة
ُالــدول ـيــة ،فــي  15كــانــون األول ،الــذي
أغلق في خالله التحقيق في أنشطة
إيران النووية لألغراض العسكرية.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه ،ق ـ ـ ّـدر روحـ ــانـ ــي أن ي ـبــدأ
ت ـن ـف ـيــذ االت ـ ـفـ ــاق خـ ــال أس ـب ــوع ــن أو
ث ــاث ــة .وان ـط ــاق ــا م ــن هـ ــذه اإلشـ ـ ــارة،
ص ـ ّـرح رئـيــس املنظمة الـطــاقــة الــذريــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ع ـل ــي أكـ ـب ــر ص ــال ـح ــي ب ــأن
طـ ـه ــران س ـت ـص ــدر م ـع ـظــم م ـخــزون ـهــا
من اليورانيوم املخصب إلى روسيا،
خـ ــال األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة ،الـ ـت ــزام ــا مـنـهــا
بــالـقـيــود امل ـفــروضــة عـلــى بــرنــامـجـهــا
الـ ـن ــووي ،م ـقــابــل تـخـفـيــف الـعـقــوبــات
الدولية.
ووفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـ ـش ـ ــروط االت ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي،
ي ـجــب ع ـلــى إي ـ ــران خ ـفــض مـخــزونـهــا
م ــن ال ـي ــوران ـي ــوم امل ـخـ ّـصــب إل ــى نحو
 300كـيـلــوغــرام ،وإزال ــة قلب مفاعلها
للماء الثقيل في «آراك» حتى ال يمكن
اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه إلن ـ ـتـ ــاج ال ـب ـل ــوت ــون ـي ــوم.
ً
وهـ ـ ــو م ـ ــا أوضـ ـ ـح ـ ــه ص ــالـ ـح ــي ق ــائ ــا
إن ـ ــه «خـ ـ ــال األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة امل ـق ـب ـلــة،
سيجري تصدير نحو تسعة أطنان
من اليورانيوم املخصب اإليراني إلى
روسيا».
وهــذه تقريبًا هــي الكمية الـتــي يجب
ّ
تصدرها إيــران لخفض مخزونها
أن
إلى املستوى املطلوب.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ذاتـ ـ ــه ،أكـ ــد ص ــال ـح ــي أن
«إي ـ ـ ــران ب ـ ــدأت ع ـم ـل ـيــة ت ـف ـك ـيــك ال ـع ــدد
املقرر في االتفاق النووي من أجهزة
الـطــرد املــركــزي الـعــامـلــة فــي مــراكــزهــا
النووية ،بعدما أنجزت تفكيك أجهزة
الطرد املركزي غير العاملة».
وبـ ـش ــأن م ــوع ــد إخ ـ ـ ــراج ق ـل ــب م ـفــاعــل
«آراك» ،أش ــار إل ــى أن «الـتــوقـيــع على
اتفاقية أساسية بني إيران واألطراف
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وم ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـعـ ـ ــدهـ ـ ــا س ـ ـن ـ ـبـ ــدأ
ال ـت ـم ـه ـيــدات ال ــازم ــة إلخ ـ ــراج مـخــزن
أو ق ـلــب م ـفــاعــل «آراك» ،لـيـضـيــف أن
«إيــران قالت إنها ستنجز تعهداتها،
وفقًا لبرنامج العمل املشترك الشامل
لــاتـفــاق ال ـنــووي ،خــال أسـبــوعــن أو
ث ــاث ــة ،ل ــذا ع ـلــى أط ـ ــراف  1+5أي ـضــا،
إل ـ ـغـ ــاء الـ ـحـ ـظ ــر حـ ـت ــى ب ـ ــداي ـ ــات شـهــر
كانون الثاني املقبل».

