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النهائي في نهاية شهر حزيران المقبل، لن يكون عالمة نجاح التوقيع على االتفاق 

مفاوضات النووي اإليراني. بل نجاحها سيعتمد على مدى استمرارها في السنة التي تليها. ومن 

أجل إجبار إيران على المضي قدماً واالنصياع لالتفاق، ستوجب على مفتشي وكالة الطاقة 

ا بشكل دوري ودائم. وكاالت التجسس ستدأب في محاولة الذرية زيارة المواقع النووية وتفتيشه

إيجاد تهديدات إيرانية أو تجاوزات لالتفاق المبرم. هدف تلك المحاوالت هو ضمان عدم تعّدي 

  .الحفّة النووية، كما يأمل العالم بأسره

 

لألسف، فإّن هذا الطموح يعرقله التاريخ الطويل إليران في المراوغة النووية. ما يثير 

تساؤالً، وهو كيف سيتوّجب على المجتمع الدولي التعامل مع إيران، في حال أقدمت على 

الغش؟ يعتقد وزير الخارجية األميركي جون كيري، أّن إعادة فرض العقوبات على إيران، 

سيكبح جماحها من العودة الى النووي. ولكن هناك القليل من األدلّة التي تثبت فعالية العقوبات، 

من انتشار األسلحة على المدى البعيد. كما أنه ال وجود إلثبات، يؤّكد أّن التفتيش  في الحدّ 

المستمر منع إيران من نشر ألسلحة القوة العظمى. المطلوب هو أن يكون هناك عواقب وخيمة 

 في حال أقدمت إيران على خرق االتفاق.

  

وموسكو، لعب "التنفيذ" القليل من بين الكثير من اتفاقيات، الحّد من األسلحة بين واشنطن  

في ما يخّص العقوبات. عوضاً عن ذلك، فإّن االهتمام المشترك بين الطرفين في الحفاظ على 

سباق التسلح المكلف، ربطهما ببعضهما البعض بشكٍل كبير، مع الوضع في الحسبان، أّن أياً 

العمق الدفاعي لكال البلدين من الطرفين يمكن له االنتقام، في حال أقدم أّي منهما على الغش. 

أضاف قليالً من التأمين.. وكانت النتيجة، أنه وبغض الطرف عن المناوشات الناشبة عن عدم 

 .انصياع موسكو لالختبارات النووية، اليزال البلدان محافظان على لّب تلك االتفاقيات

 

أنها أصبحت جوهر  مع أّن العقوبات لم تسهم بشكٍل فاعل، في الحّد من نشر األسلحة، إاّل 

محاوالت الواليات المتحدة، إليقاف دول عّدة من الحصول على القنبلة النووية. لكن تلك 

االستراتيجية، أثبتت فشلها وبجدارة. إذ إّن إيقاف الدعم العسكري واالقتصادي عن الهند 

"إسرائيل" بإيقاف وباكستان، لم يكن له أي نتيجة، تماماً كما لم يكن هنا أي نتيجة من تهديدهاً لـ 

الدعم العسكري عنها. أضف الى ذلك الخطوات الدولية البائسة لعزل كوريا الشمالية، حتى أّن 
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بيونغ يانغ ظهرت وكأنها تستمتع بتلك العزلة. تلك المحاوالت لم تفلح إاّل مع تايوان، حيث 

وال داعي للقول، فرضت الواليات المتحدة على تيه بيه تسليم أسرارها النووية. أّما طهران، 

 .فال تملك الواليات المتحدة تلك القوة عليها

 

ولكن، لن تكون الواليات المتحدة، وال الدول الست الكبرى المفاوضة، قادرة على استخدام 

مبدأ العين بالعين مع إيران، في حال عكفت على استخدام النووي. إذ إّن خمس دول من أصل 

أنه لن يكون هناك أمل في معاقبة إيران، إذا ما عادت الست تمتلك أسلحة نووية، ما يعني 

الستخدام النووي. وعلى صعيد المنطقة، يمكن لـ "إسرائيل" سحب قنبلتها النووية من الدرج، 

كما يمكن للسعودية أن تستأنف دعمها لبرنامج السالح في باكستان، وتطلب من إسالم أباد 

أوسط مضظرب على حافة نووية. أّما بالنسبة  تحضير قنبلة أو اثنتين. وستكون النتيجة شرق

للعقوبات، فقد كانت فاعلة في إحضار طهران الى طاولة المفاوضات، إاّل أنها لن تجبر إيران 

 .على االنصياع التفاق الدول الخمس زائداً واحداً 

 

األمر أي سوء فهم يشوب االتفاق النووي، قد يحول إيران للعودة الى اللعبة النووية مجدداً، 

الذي يتطلب خطة تنفيذ مدعومة، من من قبل "تحالف الراغبين"، إذا ما لم يقم مجلس األمن 

بدعمها بنفسه. على سبيل المثال، إذا أثبت تفتيش منظمة الطاقة الذرية، أّن إيران لم تمتثل لبنود 

الست، حّيز االتفاق، يدخل نموذج أمني للحّد من انتشار النووي، متفق عليه مسبقاً بين الدول 

التنفيذ. ما سيمنح إيران حّيزاً صغيراً جداً لتخبئة أفعالها المثيرة للشكوك، من أجل تفادي أّي 

 .عواقب

 

في األسبوع األول، يطلب مجلس األمن أو "تحالف الراغبين" من إيران، تغيير سياساتها 

المطالب، يتم عزلها خالل مّدة ال تتعّدى األسبوعين. وإذا ما لم تقم إيران باالمتثال لتلك 

اقتصادياً، عن طريق تعليق التجارة الدولية، ما يعلن بدء حملة السترعاء اهتمام وتيّقظ المجتمع 

الدولي. في األسبوع الخامس، يتم تطبيق حظر جوّي وبحري على إيران، ألجل زيادة درجة 

بيهة بتلك المطبقة العزلة على إيران. في األسبوع السابع، تقوم الدول الشركاء بتطبيق خطة ش

أثناء أزمة النووي الكوبي، عن طريق حصار جّوي وبحري، بهدف زيادة العزلة. أّما في 

األسبوع التاسع تقوم الواليات المتحدة بضربات جوية على إيران لتدمير المنشآت النووية، 
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دها إضافة الى نقاط استراتيجية أخرى، وتستمر تلك الضربات حتى تستسلم طهران، وتفتح بال

لمفتشي المجتمع الدولي إلزالة المنشآت النووية. هذه الطريقة تحاكي الخطة التي استخدمت 

 .1991إلزالة النووي العراقي إبان حرب الخليج عام 

 

هل هو حلم مستحيل؟ يعتمد األمر على كيفية تعامل المجتمع الدولي مع إيران، والطرق 

لة النووية األولى، في القرن الواحد والعشرين. التي سيتبعها من أجل منعها من أن تصبح الدو

وإذا ما كان المجتمع الدولي على درجة عالية من الجدّية، يتوجب عليه أن يكون لديه خطة 

حازمة، ال تترك أي شك لدى آية هللا علي خامنئي، حول العواقب المترتبة على خرق االتفاق. 

ن قادرة على التالعب بالمجتمع الدولي ما والبديل عن ذلك قد يمنح إيران األمل بأنها ستكو

 .سيمنحها مزيداً من الوقت للوصول الى القنبلة النووية

 

 


