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سياسة

الصفقة والثمن
عامر محسن
على طول سير املحادثات النووية ،كان مصير ّ
صدام حسني يتراءى أمام
املفاوضني االيرانينيّ .
الهم االيراني األساسي خالل املفاوضات لم يكن في
املفاصلة على الشروط التقنية (فخطوطها العامة معروفة منذ أشهر) ،وال
في تشغيل أجهزة طرد مركزي أكثر أو أقــل؛ بل في ضمان آلية واضحة
لرفع العقوبات ،وعدم ادخال ايران في نفق ال ينتهي من االبتزاز كما حصل
ّ
مع العراق ،حيث ال العقوبات ترفع وال التفتيش يكف وال الشروط تنتهي.
في أوائل التسعينياتّ ،
شبه طارق عزيز وضع العراق ،وهو في فخ العقوبات
الدولية التي ال أفق لها ،بحال سجني محكوم مدى الحياة ،يقول له السجان
ّ
ّ
بأن عليه االلتزام بالسلوك الحسن ،ولكنه سيظل في السجن على أية حال،
ولو فعل.
لهذا السبب ،كانت الـشــروط املتعلقة برفع العقوبات ّ
وتدرجها وتوقيتها
أكثر حساسية ،ربما ،من عدد أجهزة الطرد ومصير «فوردو» و»آراك» .وقد
حصلت ايران على التزام برفع كامل للعقوبات املتعلقة بالبرنامج النووي،
أممية واميركية واوروبـيــة ،دفعة واحــدة ،ومــع بداية تنفيذ االتـفــاق .الهدف
األول من الصفقة ،بالنسبة الى ايــران ،هو اقتصادي وليس سياسيًا ،وال
أساس للتحليالت التي تفترض أن التوقيع سيفضي الى تطبيع سياسي
بني طهران وواشنطن ،وتوافق على القضايا االقليمية ،و»عهد جديد» بني
البلدين .االتفاق محصور بامللف النووي ،بل ان العقوبات األميركية التي
ّ
ستستمر ،وستظل التجارة بني ايــران واميركا
أرسيت في عهد كلينتون
مقطوعة – اال ّأن ايران ستتمكن ،على األقل ،من التعامل مع باقي دول العالم،
وبـيــع النفط وج ــذب االسـتـثـمــارات ،واستعمال ال ــدوالر ووســائــط التحويل
الدولية.
َ
ولكن ال شــيء يأتي مجانا .بعد االعــان عن االتـفــاق ،ستنهمك واشنطن
وط ـه ــران بــالــدفــاع عـنــه وتــروي ـجــه داخ ـل ـيــا ،وت ـصــويــره كــ»صـفـقــة جـيــدة»
لصالحهما .عــام  ،2005كــان مطلب اي ــران األقـصــى هــو فــي الـسـمــاح لها
باالحتفاظ بـ  3آالف جهاز طرد مركزي ،وادارة بوش كانت ترفض االبقاء
على جهاز واحد ،فحصلت ايران اليوم على ضعف هذا العدد ،وعلى الحق
بادارة دورة التخصيب بكاملها.
ّ
اال أن االتفاق ينفذ ما ّيدعيه ،وهو منع ايران من امتالك القدرة على انتاج
ّ
مخصب تكفي لتذخير قنبلة نــوويــة خــال عــام ،وهــو ما
كمية يــورانـيــوم
يـسـتـلــزم ق ـي ــودًا حـقـيـقـيــة ع ـلــى ح ـجــم بــرنــامــج الـتـخـصـيــب وك ـم ـيــة وق ــود
اليورانيوم التي يمكن اليران مراكمتها .لم تخسر ايران قدرات ّ
مهمة قائمة،
باملعنى التكنولوجي والبحثي ،ولكن برنامج التخصيب قد ّ
جمد ،فعليًا ،ملدة
َ
خمسة عشر عاما؛ فيما تم التخلي عن مجاالت نووية أخــرى كمفاعالت
املاء الثقيل وانتاج البلوتونيوم (حتى األبحاث النظرية حول استخدام الوقود
النووي املستنفد ستكون ممنوعة بحسب االتفاق) .شرحت وسائل اعالم
ً
قريبة اليران ،مثال ،أن مفاعل آراك «سيتم اعادة التخطيط له وتطويره» ،اال
ّ
سيجهز بمفاعل بحثي
أن هذا «التطوير» ،كما ينص االتفاق ،يعني أن اراك
ضئيل القدرة ،بينما قلب املفاعل الحالي «الذي يسمح بانتاج كميات كبيرة
ّ
سيتم تدميره أو اخراجه من البالد».
من البلوتونيوم...
بالنسبة الى العلماء والطواقم العاملني في البرنامج النووي االيراني ،اليوم
هو يـ ٌ
ـوم حزين ،وال مجال ملــداراة هذا الواقع أو تلطيفه .هم سابقوا الزمن
والـظــروف وتحملوا املخاطر ،في السنوات املاضية ،من أجــل بناء برنامج
بــادهــم وتحويله الــى واقـ ٍـع ال رجعة عنه؛ وهــم سيضطرون اآلن الــى كبح
مشاريعهم وطموحاتهم والخضوع لنظام رقابة دولي مشدد.
اسرائيل والسعودية ،وغيرهما من حلفاء اميركا في املنطقة ،يحتجون على
ً
االتفاق من منطلق أن خطر ايران ،أصال ،ليس نابعًا من برنامجها النووي،
بل من سياساتها وخططها في االقليم .والعقوبات النووية – بالنسبة اليهم
ّ
والن ّ
– لم تكن اال طريقًا ملنع ايران من التعامل ّ
مو االقتصادي
الحر مع العالم
والتوسع السياسي .ال تل ابيب وال الرياض كانت تخشى ـ ـ واقعيًا ـ ـ من
ضربة نووية ايرانية ،بل ان االيرانيني أنفسهم لم يكونوا يطمحون القتناء
القنبلة ،فهم هكذا ـ ـ من وجهة نظر نتنياهو ـ ـ يبيعون اميركا «الهواء» مقابل
تحريرهم اقتصاديًا ،واطالق يدهم في الساحة الدولية ،وتخليص ايران من
موقعها الحالي كدولة تخضع لعقوبات مجلس األمن.
اال أن هذا املنطق ال يستقيم اال في حالة واحدة ،وهي عدم حصول تصعيد
ً
أو مواجهة بني اميركا وايران في العقد القادم .ساعتها ،يكون االتفاق ،فعال،
مكسبًا خالصًا اليــرانّ .امــا اذا ارتفعت التوترات بني البلدين في السنوات
اآلتية ،فإن حسابات اميركا ستكون مختلفة تمامًا عن اليوم :لم يعد هناك
ٌ
مخزون من اليورانيوم باألطنان (وهو مصدر القلق الحقيقي) ،وال مفاعالت
ّ
سيطبق يضمن لواشنطن
تنتج البلوتونيوم ،ونظام الرقابة والتفتيش الذي
ّ
أن ال تصطدم بـ»مفاجآت نووية» تخبئها ايران ،أو برنامج سري مواز.
هكذا تصير املحاذير األميركية من التصعيد ضد ايــران ،أو ضربها ،من
ّ
مختلف تمامًا عن اليوم ،فالقدرة النووية هي وازع ال يقل ردعًا
مستوى
ٍ
ّ
بشكل جزئي
عن امتالك السالح نفسه ،وهو ما تخلت عنه طهران ـ ـ وان
ٍ
وقابل للعكس .السنوات املقبلة ستحكم على مغزى االتفاق ،وقد يتبني انه
كان ،حقًا ،تضحية ضرورية مقابل مكسب ّ
أعم اليران ،اال أن كلفة الصفقة
هي ايضًا حقيقية ،باملعنى االستراتيجي والعسكري؛ بل وقــد تأتي أيام
ّ
ّ
وظروف تجعل املوقعني على هذا االتفاق يندمون على فعلهم ،ويحنون الى
أيام العقوبات.

في الواجهة

النأي بالنفس  2010ـ :2015
بانقضاء اكثر من
عشرة اشهر على شغور
رئاسة الجمهورية ،و21
موعدا الجتماع مجلس
النواب تعذر معها انتخاب
الرئيس ،بات االستحقاق
الرئاسي اقل من صفحة
عابرة في اليوميات بعدما
اعتادت آلة الحكم على
العمل من دونه

تكاد تكون آلة الحكم
التي يفترض بالرئيس ان
يديرها شبه منتظمة في
غيابه (هيثم الموسوي)

نقوال ناصيف
ل ــم ي ـعــد الـ ـف ــراغ ف ــي مـنـصــب الــرئـيــس
م ـصــدر قــاقــل ذات ش ــأن ف ــي مجلس
الـ ــوزراء وخ ــارج ــه ،مــع انـتـظــام اعـمــال
ال ـس ـلّـطــة االج ــرائـ ـي ــة وثـ ـب ــات ال ـح ــوار
ال ـس ــنــي ـ ـ ـ ـ ال ـش ـي ـعــي وت ـه ــاف ــت ال ـت ـيــار
الوطني الحر والقوات اللبنانية على
الـتـحــدث مـعــا .تـكــاد تـكــون آل ــة الحكم
ال ـتــي يـفـتــرض بــالــرئـيــس ان يــديــرهــا
ش ـب ــه مـنـتـظـمــة ف ــي غ ـي ــاب ــه .ال ي ـفــرط
بـعــض االئ ـت ــاف الـحـكــومــي فــي زعله
منهكًا
تارة ،وفي حرده طورًا .ال خالف ِ
على الصالحيات ،والجميع يعود الى
مجلس الوزراء في نهاية املطاف .لعل
ابرز مظهر االنتظام الجلسة االخيرة
لحكومة الرئيس تمام ســام .خرجت
بتأكيد ثقتها برئيسها وطـ ّـي كــل ما
قـيــل فـيــه فــي الـقـمــة الـعــربـيــة فــي شــرم
الشيخ فــي ضــوء الكلمة الـتــي القاها
باسم لبنان ،والتسليم بصوابها.
وخالفًا ملرات سابقة كان التذرع فيها
ب ـت ـج ــاوز ال ــدسـ ـت ــور وال ـص ــاح ـي ــات،
لــم يـتـعـ َّـد مــا قـيــل عــن كـلـمــة س ــام في
شرم الشيخ تسجيل املوقف فحسب.
عـنــدمــا سـئــل رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
ن ـب ـي ــه بـ ـ ــري الـ ـثـ ـلـ ـث ــاء ،ع ـش ـي ــة جـلـســة
مجلس الـ ــوزراء ،هــل يتوقع انفجاره

فــي ض ــوء الـنـبــرة الـعــالـيــة لـحــزب الله
احتجاجًا على تأييد رئيس الحكومة
الحملة العسكرية بقيادة السعودية
ع ـلــى ال ـحــوث ـيــن ف ــي ال ـي ـمــن ،وم ــن ثم
تــأي ـيــده ان ـشــاء ق ــوة عــربـيــة مشتركة،
اكتفى بالقول ان رد فعل الحزب يشي
بــالــرغـبــة فــي مـنــاقـشــة ه ــذا املــوقــف ال
تعريض الحكومة واستقرارها لهزة
جديدة .طمأن بري مجددًا الى متانة
االئ ـتــاف ،والحــظ ان مــا رغــب الحزب
في قوله هو ان موقف سالم لم يناقش
في مجلس الوزراء فحسب.
لــم تناقش ايـضــا فــي مجلس ال ــوزراء
كلمة وزيــر الخارجية جـبــران باسيل
فــي اجتماع وزراء الخارجية العرب،
وبدت في بعض اتجاهاتها مناقضة
ملا اعلنه رئيس الحكومة هناك .هذه
امل ــرة لــم يقل الـفــريــق املتحفظ ان ثمة
ً
اخــاال في تطبيق الدستور وتجاوز
الـصــاحـيــات وامل ــؤس ـس ــات .لــم يـســأل
احـ ـ ــد اي ـ ـضـ ــاَ :مـ ـ ــن ي ـص ـن ــع ال ـس ـي ــاس ــة
الخارجية للبنان ،واين؟
منذ اتـفــاق الــدوحــة عــام  2008اثــارت
الديبلوماسية اللبنانية اسبابًا دائمة
ل ـل ـخ ــاف ،كـ ــان م ــن ال ـس ـهــولــة بـمـكــان
استيعاب بعض الفروق فيها بتفاهم
مسبق بني رئيس الجمهورية ورئيس
ّ
الحكومة والوزير املختص .تقلب على

تقرير

باق
بكركي ـ الرابية :الفتور ٍ
ليا القزي
ّ
بـ ـ ـ ــات سـ ـ ـج ـ ــل ب ـ ـطـ ــريـ ــرك «ال ـ ـشـ ــركـ ــة
وامل ـ ـ ـح ـ ـ ـبـ ـ ــة» مـ ـلـ ـيـ ـئ ــا ب ــالـ ـتـ ـب ــايـ ـن ــات
وال ـخ ــاف ــات والـقـطـيـعــة بـيـنــه وبــن
ال ـ ـق ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .عـ ـل ــى ع ـكــس
البطريرك ُ نصر الله صفير ،تسببت
م ــواق ـف ــه امل ـت ـق ـل ـبــة ب ــزع ــزع ــة عــاقـتــه
بمعظم السياسيني الــذيــن يتفقون
ف ــي مـجــالـسـهــم ع ـلــى «ان ـت ـه ــاء دور
بكركي كمرجعية وطنية» ،ولو أنهم
يـتـجـنـبــون ال ـح ــدي ــث ع ـل ـنــا ف ــي هــذا
ال ـخ ـصــوص «م ـن ـعــا ل ــزي ــادة ال ـشــرخ
امل ـس ـي ـح ــي الـ ـ ـ ــذي ال ي ـف ـي ــد أح ـ ـ ـ ـدًا».
آخ ـ ــر ح ـب ــة ف ــي ع ـن ـق ــود امل ــاح ـظ ــات
عـلــى بـكــركــي كــانــت للتيار الوطني

الـ ـح ـ ّـر .ت ـصــريــح ال ـن ــائ ــب آالن عــون
لــدى زيــارتــه رئـيــس أساقفة بيروت
لـلـمــوارنــة امل ـطــران بــولــس مـطــر قبل
ّ
يومني أكد ذلك .قال عون إن الزيارة
«الس ـت ـط ــاع حـقـيـقــة ال ـت ـحــرك ال ــذي
تقوم به بكركي عشية انعقاد القمة
ال ــروحـ ـي ــة فـ ــي مـ ــا خ ـ ـ ّـص م ــوض ــوع
الفراغ الرئاسي» ،كاشفًا عن وجود
تـبــايــن «عـســى أال ي ــؤدي الــى خــاف
ك ـب ـيــر ،وهـ ــذا ل ــن ي ـح ـصــل ،وهـ ــذا ما
اتفقنا عليه».
ليست ّ
املرة األولى التي تتوتر فيها
ال ـعــاقــة ب ــن بـكــركــي وال ــراب ـي ــة .عــام
 2012اه ـتــزت ثـقــة ال ـج ـنــرال ميشال
ع ــون ب ــال ــراع ــي ب ـعــدمــا ق ـبــل األخ ـيــر
إجـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة على

أساس قانون الستني ،مقدمًا الرعاية
ل ــه بــال ـت ـعــاون م ــع الــرئ ـيــس الـســابــق
مـيـشــال سـلـيـمــان .قـبــل ع ــام ،انــزعــج
سيد الرابية من اإلحراج الذي تسبب
ل ــه ب ــه «س ـي ــدن ــا» ب ـس ـبــب ح ـثــه على
إعــان ترشحه رسميًا حتى يختار
م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب أحـ ـ ــد امل ــرشـ ـح ــن.
أمـ ــا أخـ ـيـ ـرًا ،ف ـقــد ع ــدل ــت ب ـكــركــي من
خـ ـط ــابـ ـه ــا ،فـ ــدعـ ــت ج ـم ـي ــع ال ـ ـنـ ــواب
«لـ ـلـ ـن ــزول ال ـ ــى الـ ـب ــرمل ــان وم ـم ــارس ــة
دورهم بانتخاب رئيس جديد».
ت ـ ـق ـ ــول مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر تـ ـكـ ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر
ّ
واإلص ـ ــاح إن ال ـعــاقــة ب ــن الــرابـيــة
وب ـ ـ ـكـ ـ ــركـ ـ ــي «لـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـص ـ ــل إلـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ــدّ
الـقـطـيـعــة» .ول ـكــن الـتـبــايــن مــوجــود،
«ملــاذا نكذب على بعضنا؟ كــل نهار

