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توظيف الدين:
لماذا ُتلوح إيران بتغيير فتوى “السالح النووي”؟

تزايــدت الدعــوات داخــل إيــران فــي الفتــرة األخيــرة 
لتغييــر فتــوى الســالح النــووي؛ وذلــك فــي خضم 
تصاعــد األزمــة بيــن إيــران والــدول الغربيــة. ويبــدو 
الدوافــع  مــن  بعــدد  ترتبــط  الدعــوات  هــذه  أن 
االتجــاه  تأثيــر  تزايــد  مقدمتهــا  فــي  الرئيســية 
الرافــض لالتفــاق النــووي، واســتمرار الضغــوط 
حــول الملفــات األخــرى العالقــة بين إيــران والدول 
ناهيــك  المتحــدة،  الواليــات  وخاصــة  األخــرى، 
ــات مــع  ــة الضغــط فــي ملــف الضمان عــن محاول

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.

ــرة،  ــرة األخي ــي الفت ــي، ف ــؤول إيران ــن مس ــر م ــوح أكث ــد أن ل بع
بإمكانيــة االتجــاه نحــو امتــاك القنبلــة النوويــة، تزايــدت التحذيــرات 
مــن إمكانيــة إضفــاء نــوع مــن الشــرعية علــى هــذا التوجــه، عبــر 
مطالبــة المرشــد األعلــى للجمهوريــة علــي خامنئــي بتغييــر فتــواه 
ــاج وتخزيــن أســلحة الدمــار الشــامل؛ إذ قــال  ــم إنت الخاصــة بتحري
النائــب محمــد رضــا صباغيــان لوكالــة أنبــاء “إيلنا” في 2 أغســطس 
الجــاري: “علــى العــدو أن يعلــم أنــه إذا اســتمر فــي وقاحاتــه 
وتهديداتــه، فســوف نطلــب مــن المرشــد تغييــر االســتراتيجية وفتوى 

إنتــاج األســلحة النوويــة”.

ــد المســتمر  وهــذا التصريــح يعــد إشــارة واضحــة إلــى التصعي
بيــن إيــران وكل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وإســرائيل التــي 
ــة  ــرة الماضي ــي الفت ــران ف ــل إي ــدة داخ ــة عدي ــات أمني ــذت عملي نف
اســتهدفت مــن خالهــا محاولــة عرقلــة قدرتهــا علــى رفــع مســتوى 
األنشــطة النوويــة، وتطويــر برنامجهــا للصواريــخ الباليســتية، 
ومواصلــة تمددهــا فــي مناطــق قريبــة مــن حدودهــا، ال ســيما فــي 

ــان واألراضــي الفلســطينية. ســوريا ولبن

دوافع عديدة

يمكــن القــول إن هــذه التحذيــرات ليســت األولــى مــن نوعهــا؛ فقــد 
ســبق أن لــوح مســؤولون إيرانيــون بتبنــي هــذا الخيــار بالفعــل. ومن 
دون شــك ال يتوقــع أن ُيدلــي نائــب فــي مجلــس الشــورى اإلســامي 
ــى ضــوء  ــذه التصريحــات دون الحصــول عل ــل ه ــان( بمث )البرلم

أخضــر مــن جهــات ســيادية فــي الدولــة.
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ــن  ــرة م ــر مباش ــالة غي ــة رس ــر بمثاب ــذا التحذي ــون ه ــد يك ق
جانــب القيــادة العليــا فــي الدولــة ممثلــة فــي المرشــد األعلــى 
ــة بالملــف النــووي  ــة المعني ــى القــوى الدولي علــي خامنئــي إل
اإليرانــي، تتــوازى مــع اإلشــارات المتتاليــة مــن جانــب بعــض 
المســؤولين اإليرانييــن بشــأن قــدرة إيــران علــى إنتــاج القنبلــة 
النوويــة فــي ظــل امتاكهــا القــدرات الفنيــة الازمــة لذلــك، إذا 

اتخــذت قــراراً سياســياً فــي هــذا الصــدد. 

ــدة  ــع عدي ــي ضــوء دواف ــرات ف ــن تفســير هــذه التحذي ويمك
ــل أبرزهــا فــي: يتمث

ــم  ــووي: رغ ــاق الن ــض لالتف ــاه الراف ــر االتج ــد تأثي 1- تزاُي
ــاق  ــى اتف ــول إل ــة الوص ــي بإمكاني ــرات توح ــاك مؤش أن هن
ــن  ــي تجــرى بي ــر المباشــرة الت ــات غي ــووي خــال المباحث ن
ــن  ــة م ــا بداي ــي فيين ــة ف ــدة األمريكي ــات المتح ــران والوالي إي
ــوية  ــى تس ــان عل ــل الطرف ــث يعم ــاري؛ حي 4 أغســطس الج
الخافــات العالقــة حــول بعــض الملفــات، مثــل وضــع الحــرس 
الثــوري علــى قائمــة التنظيمــات اإلرهابيــة والحصــول علــى 
ــي أن االتجــاه  ــك ال ينف ــإن ذل ــران، ف ــة إلي ــات اقتصادي ضمان
الرافــض لاتفــاق النــووي ال يــزال قائمــاً ويســتند إلــى قطــاع 
مــن المؤيديــن يــرون أن الوصــول إلــى اتفــاق نــووي جديــد لن 

يحمــي مصالــح إيــران. 

وفــي هــذا الصــدد، فــإن التحذيــر مــن إمكانية تغييــر الفتوى 
يوحــي بــأن هــذا االتجــاه يســعى إلــى القــول بأنه ســوف يســتمر 
فــي شــن حملــة ضــد االتفــاق – فــي حالــة الوصــول إليــه – 
ــة”  ــازات نووي ــره “إنج ــا يعتب ــة م ــيلة لحماي ــل وس وأن أفض
إيرانيــة هــو تغييــر الفتــوى التــي أصدرهــا المرشــد خامنئــي 

فــي عــام 2003.

ــرى  ــاق المحتمــل مجــدداً: ي ــار االتف 2- عــدم اســتبعاد انهي
هــذا االتجــاه أنــه حتــى فــي حالــة الوصــول إلــى اتفــاق نــووي 
جديــد، فلــن يكــون دائمــاً، بــل ســيكون مؤقتــاً؛ ألن أي رئيــس 
ــة  ــي مرحل ــض ف ــت األبي ــى البي ــوري ســوف يصــل إل جمه
مــا بعــد الرئيــس الحالــي جــو بايــدن، ســوف ينســحب مجــدداً 
ــرض  ــد ف ــاق ويعي ــن االتف ــذا االتجــاه – م ــة ه ــاً لرؤي – وفق

العقوبــات األمريكيــة علــى إيــران.

وهنــا فــإن الِثقــل األمريكــي ســوف يكــون ســبباً فــي انهيار 
االتفــاق؛ ألن العقوبــات التــي ســتفرضها واشــنطن فــي هــذه 
ــة  ــركات األجنبي ــرى والش ــدول األخ ــع ال ــوف تدف ــة س الحال
إلــى االلتــزام بهــا، وعــدم تحديهــا، فــي ظــل المصالــح التــي 
تربــط هــذه الــدول والشــركات بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

3- اســتمرار الضغــوط حــول الملفــات األخــرى: ســوف 
المتحــدة  الواليــات  تمارســها  التــي  الضغــوط  تتواصــل 
ــيما  ــرى، ال س ــات األخ ــول الملف ــران ح ــى إي ــة عل األمريكي
اإلقليميــة،  والتدخــات  الباليســتية  الصواريــخ  برنامــج 
وهــو مــا يمكــن تفســيره فــي ضــوء إصــرار إدارة الرئيــس 
األمريكــي جــو بايــدن علــى عــدم رفــع العقوبــات المفروضــة 
علــى الحــرس الثــوري أو شــطبه مــن قائمــة التنظيمــات 

اإلرهابيــة األجنبيــة.

ــاً لهــذا االتجــاه، أن الواليــات المتحــدة  ويعنــي ذلــك، وفق
األمريكيــة ســوف تحتفــظ دومــاً بالمبــرر الــذي ســوف تســتند 
ــد التــي ســوف تحصــل  ــه مــن أجــل تقليــص حجــم العوائ إلي
عليهــا إيــران مــن خــال أي اتفــاق نــووي محتمــل قــد ترفــع 

بمقتضــاه العقوبــات التــي تفرضهــا إدارة الرئيــس بايــدن.
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بــل إن هــذا االتجــاه يذهــب إلــى أن بقــاء هــذه الخافــات ســوف 
يكــون هــو المبــرر الــذي ســوف تســتند إليــه أي إدارة جمهورية 
ــة لانســحاب مجــدداً مــن االتفــاق، علــى غــرار مــا فعــل  مقبل
الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب الــذي ســبق أن بــرر انســحابه 
ــى  ــة عل ــوداً صارم ــن قي ــه ال يتضم ــي بأن ــاق الحال ــن االتف م
ــن  ــا م ــران حلفاءه ــم إي ــتية أو دع ــخ الباليس ــج الصواري برنام

الميليشــيات المســلحة الموجــودة فــي دول األزمــات.

ــن ســبق أن  ــاً أن بعــض المســؤولين اإليرانيي ــا كان الفت هن
ــع  ــر رف ــد عب ــار واح ــام خي ــران أم ــن أن وضــع إي ــذروا م ح
ــى  ــا إل ــد يدفعه ــا، ق ــوط المفروضــة عليه ــذه الضغ ــتوى ه مس
ــي تحــرم  ــوى الت ــر الفت ــة بتغيي ــذه الخطــوة التصعيدي ــاذ ه اتخ
إنتــاج وتخزيــن أســلحة الدمــار الشــامل؛ فعلــى ســبيل المثــال، 
كان وزيــر األمــن الســابق محمــود علــوي حريصــاً علــى 
ــا  ــار واحــد عليه ــرض خي ــة ف ــي حال ــران ف وصــف وضــع إي

ــاذ نفســه. ــه أن يتحــرك إلنق ــذي علي ــط المحاصــر” ال بـ”الِق

ــي 8  ــة ف ــمية الثاني ــاة الرس ــار القن ــرة أخب ــي نش ــال ف إذ ق
فبرايــر 2021، فــي هــذا الصــدد: “إن المرشــد خامنئــي قــال 
ــريعة،  ــض الش ــة تناق ــلحة النووي ــواه إن األس ــي فت بوضــوح ف
ــاً، وال تســعى  ــة اإلســامية تعدهــا محرمــة ديني وإن الجمهوري

إلــى حيازتهــا، لكــن قطــاً محاصــراً يمكــن أن يتصــرف بشــكل 
ــدول  ــت ال ــاً، وإذا دفع ــون طليق ــا يك ــه عندم ــا يفعل ــف لم مخال
ــب  ــب ذن ــون الذن ــن يك ــاه، فل ــك االتج ــي ذل ــران ف ــة إي الغربي

ــران”. إي

ــران  ــدي إي ــات: ُتب ــف الضمان ــول مل ــوط ح ــة ضغ 4- ممارس
اهتمامــاً خاصــاً بملــف الضمانــات العالقــة مــع الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة، بعــد أن أكــدت الوكالــة فــي تقاريــر ســابقة أن 
ــوص  ــا بخص ــئلة طرحته ــول أس ــات ح ــدم إجاب ــم تق ــران ل إي
ــان  ــع، وأصــدرت بي ــة مواق ــي ثاث ــرة للشــكوك ف أنشــطة مثي
ــر  ــاً لتقاري ــي. ووفق ــو الماض ــي 6 يوني ــك، ف ــبب ذل ــة بس إدان
فــي  الملــف  هــذا  إغــاق  اشــترطت  إيــران  فــإن  عديــدة، 
المحادثــات التــي تجــرى حاليــاً فــي فيينــا بشــكل غيــر مباشــر 
مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة، مــن أجــل تســهيل الوصــول 
إلــى اتفــاق نــووي جديــد. وفــي رؤيــة طهــران، فــإن بقــاء هــذا 
الملــف مفتوحــاً كفيــل بتعزيــز فــرص انهيــار االتفــاق مجــدداً، 
وهــو مــا دفعهــا إلــى التلويــح بــأن لديهــا خيــارات أخــرى فــي 
حالــة فشــل المفاوضــات الحاليــة أو انهيــار أي اتفــاق محتمــل 
يمكــن الوصــول إليــه خــال المفاوضــات الحاليــة فــي مرحلــة 

ــة. الحق
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لماذا ُتلوح إيران بتغيير فتوى "السالح النووي"؟

سياسة التحايل

ربمــا يمكــن القــول فــي النهايــة، إن هــذه التحذيــرات المتتاليــة 
مــن جانــب بعــض المســؤولين اإليرانييــن تطــرح داللــة مهمــة 
تتمثــل فــي أن إيــران لــم تســتطع حتــى اآلن إثبــات أنهــا يمكــن 
ــي  ــك ف ــي ذل ــة. ويعن ــة صارم ــات دولي ــي التزام ــرط ف أن تنخ
المقــام األول أن أي اتفــاق نــووي جديــد قــد يمكــن الوصول إليه 

فــي الفتــرة القادمــة ال يعنــي انتهــاء “الخطــر” الــذي يفرضــه 
البرنامــج النــووي اإليرانــي، أو تراجــع إيــران عــن سياســتها 
الحاليــة، التــي تهــدد أمــن ومصالــح دول المنطقــة. وربما يمكن 
القــول إن تركيــز إيــران علــى قدراتهــا الفنيــة النوويــة وعلــى 
إمكانيــة تغييــر “فتــوى” خامنئــي تؤكــد أنهــا لــم تتنــازل بعــد 

عــن طمــوح االنضمــام إلــى النــادي النــووي. 

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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