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الحدث

إيران تربح الجولة النووية

ّ
ُ
اتفاق يعدل قواعد االشتباك وال يوقف الصراع
تنفس العالم الـصـعــداء ،أخـيـرًا .مفاوضات
ماراتونية استمرت عامين ،وضعت حدًا لـ12
سنة من الصراع على البرنامج النووي اإليراني،
الذي كاد يهدد ،في أكثر من مناسبة ،بحرب
ّ
إقليمية .اتفاق في الساعات األخيرة أدخل
رباعي أوباما ـ كيري وروحاني ـ ظريف التاريخ
من أوسع أبوابه .بات للرئيس األميركي إرث
يفاخر به ،ولإليراني إنجاز يعزز نفوذه .الجميع
في انتظار ثمار االتفاق ،فأي مستقبل ينتظر
إيران والمنطقة من بعده؟
إيلي شلهوب
يـ ـ ــوم ت ــاريـ ـخ ــي بـ ــا شـ ــك ي ـف ـص ــل بــن
زم ـن ــن ،ذاك الـ ــذي ش ـهــده ال ـعــالــم يــوم
أمس .نقطة فاصلة ،لها ما قبلها وما
ب ـعــدهــا .ح ــدث كــاشــف ع ـ ّـرى الــواليــات
املتحدة ّ
وبي للجميع حدود ما تمتلكه
م ــن ق ـ ــوة .ض ــاب ــط إيـ ـق ــاع وضـ ــع سقفًا
لقواعد االشتباك في املنطقة« .خالصة
املفاوضات» ،التي يتم تعريفها بأنها
«اتـفــاق» بني إيــران ومجموعة «،»1+5
ل ــم ت ـعــد ذات ص ـلــة ب ــذات ـه ــا ،ب ـق ــدر ما
ت ـك ـم ــن أه ـم ـي ـت ـه ــا فـ ــي دالالت ـ ـه ـ ــا .كـثــر
سيسعون خلف امل ـفــردات والتعابير،
بــل ربـمــا يحللون الـفــواصــل واألرق ــام.

االتفاق يعطي إيران هامشًا
أكبر من الحركة اإلقليمية،
مدعومة بالمقدرات التي
سيمنحها إياها رفع العقوبات
سيقارنون بني «النتيجة» و»األهداف»
ليبنوا استنتاجات الربح والخسارة.
لـ ــن ي ـت ــذك ــر هـ ـ ـ ــؤالء ،رب ـ ـمـ ــا ،أن م ـجــرد
تفكير إيــران في ولــوج الغمار النووي
ك ــان م ـح ـظــورًا عـلـيـهــا ت ـحــت الـتـهــديــد
بالحديد والنار .بل سيتجاهلون على
األرج ــح أنـهــا بنت برنامجها الـنــووي
ً
ك ــام ــا ،وم ــن ث ــم فــرض ـتــه ع ـلــى طــاولــة

بات واضحًا من خالل نص اإلتفاق الذي وزع أمس أنه محصور بالنووي من دون أن يشمل الملفات اإلقليمية (أ ف ب)

املـ ـف ــاوض ــات .ه ــل م ـص ـط ـلــح «ال ـك ـع ـكــة
الصفراء» الذي أقام الدنيا ولم يقعدها
على الجمهورية اإلسالمية في بداية
العقد املاضي ال يزال يعني شيئًا؟
صحيح أنه «اتفاق» قد يبدو مفخخًا،
ويحمل فــي ثناياه الكثير مــن النقاط
الـتــي تسمح للطرفني بـ ّـادعــاء تحقيق
أهدافه ،وهو بالتالي يحتاج إلى وقت
مــن التمحيص الس ـت ـخــراج الشيطان
الـ ـك ــام ــن فـ ــي ت ـف ــاص ـي ـل ــه ،ل ـك ـن ــه شـكــل
مـ ـص ــداق ــا ل ـك ـث ـيــر مـ ــن االس ـت ـن ـت ــاج ــات
الـتــي اعـتـبــرت ،خــال فـتــرة خـلــت ،أنها
تحليالت.
لعل أول دالالته إخراج «خيار الحرب»
على إي ــران مــن دائ ــرة ال ـتــداول نهائيًا.
كــان بــاراك أوبــامــا قــد عبر عــن ذلــك في
أك ـث ــر م ــن مـطــالـعــة (ع ـ ــادة ال تـتـلــى إال
في دوائــر مغلقة) أكــد فيها أن الخيار
الثاني ،وهــو العقوبات ،لم يجد نفعًا

ول ــم يـمـنــع إيـ ــران مــن تـطــويــر قــدراتـهــا
الـ ـن ــووي ــة وال م ــن ت ـم ــدد ن ـف ــوذه ــا فــي
املـنـطـقــة ،وبــالـتــالــي لــم يـبــق مــن خيار
س ــوى ال ـحــوار والـتـفــاهــم .بــل أكـثــر من
ذل ــك .أط ــاح االت ـفــاق ،بما استبطن من
إج ـ ـمـ ــاع إي ـ ــران ـ ــي ع ـل ـي ــه ض ـم ــن سـقــف
«ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـ ـح ـ ـمـ ــر» ال ـ ـتـ ــي ح ــدده ــا
املـ ــرشـ ــد ،ك ــل رهـ ـ ــان ع ـل ــى اس ـت ـخــدامــه
كحصان طــروادة إلثــارة فتنة داخلية،
ً
أكــد أوبــامــا أص ــا أنــه ال يـعـ ّـول عليها.
اق ـت ـصــر س ـقــف اآلم ـ ــال األم ـي ــرك ــي على
إدخـ ـ ــال ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة فــي
«ث ـقــافــة ح ـ ــوار» يـمـكــن أن تـ ــؤدي بعد
عقد من الزمن إلى تطويع طهران عبر
املــراه ـنــة عـلــى الـجـيــل الـثــالــث لـلـثــورة،
الــذي لــم يشهدها ،ويفترض أن يكون
ّ
قــد تـســلــم املــواقــع الـقـيــاديــة فــي الـبــاد
بحلول ذلك التاريخ .يمكن املحاججة
بأن االنجاز الوحيد الذي حققه الغرب

هو إيجاد آلية تمنع طهران من امتالك
قـنـبـلــة ن ــووي ــة ،ه ــذا ع ـلــى ف ــرض أنـهــا
ً
ً
كانت ترمي إلى ذلك أصال ،وهذا فضال
طبعًا عــن فـتــح الـطــريــق أم ــام شركاته
لولوج األسواق اإليرانية.
في املقابل جاء االتفاق ليحسم «نطاق
التفاهم» ،الذي بات واضحًا من خالل
ال ـنــص ال ــذي وزع أم ــس أن ــه محصور
بــال ـنــووي م ــن دون أن يـشـمــل املـلـفــات
اإلقليمية .بل على العكس .كان واضحًا
مــن خـطــاب الـسـيــد عـلــي خامنئي قبل
يومني أن الصراع مع الواليات املتحدة
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة م ـس ـت ـم ــر ،بـ ــل سـيـشـهــد
ت ـص ـع ـي ـدًا .ص ـح ـيــح أن إي ـ ـ ــران واف ـق ــت
على إخـضــاع كافة منشآتها ،وبينها
العسكرية منها ،للتفتيش ،لكن وفق
اآللـيــة التي ينص عليها البروتوكول
اإلضافي ملعاهدة حظر نشر االسلحة
ال ـن ــووي ــة ،وه ــي آل ـيــة مـعـقــدة جـ ـدًا إلــى

ح ــد تـجـعــل م ــن ه ــذا «اإلخ ـ ـضـ ــاع» بال
قيمة عمالنية .لكنها نــالــت مطالبها
األساسية منه ،في مقدمها رفع كامل
للعقوبات ومـنــع اسـتـجــواب العلماء،
مع اإلبقاء على آراك مفاعل مياه ثقيلة
ً
وإن بإشراف الصني ،فضال طبعا عن
االعتراف بها دولة نووية بدورة إنتاج
إيرانية بالكامل.
أيًا يكن من أمر ،ما من شك في أن بلوغ
هذا التفاهم يعكس إرادة سياسية من
الـجــانـبــن لـلــوصــول إل ــى ه ــذه الـغــايــة،
الـ ـت ــي ال ب ــد أن ت ـض ــع حـ ـ ـدًا الح ـت ـمــال
ال ـص ــدام امل ـبــاشــر الـ ــذي ك ــان يــزيــد من
منسوبه الـتـقــدم ال ـنــووي الـصــاروخــي
ل ـط ـهــران ،والـ ــذي وضـعـهــا عـلــى حــافــة
ثــاثــة أشـهــر مــن امـتــاك قنبلة نووية
على مــا يعترف بــه الـغــرب .وبالتالي،
يشكل االتفاق سقفًا لقواعد االشتباك
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال يـمـكـنـهــا ت ـ ـجـ ــاوزه .بل

«اتفاق ليس مثاليًا ...لكنه أفضل الممكن»
اسـ ـتـ ـيـ ـق ــظ الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـلـ ــى أن
امل ـل ــف الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي ،الـ ــذي شهد
صـ ــوالت وج ـ ــوالت ،أص ـب ـحــت نـهــايـتــه
حقيقة ،بعدما جعلتها األيــام القليلة
املــاضـيــة ـ ـ الـتــي حفلت بالتصريحات
واالتهامات والتأويالت ـ بعيدة املنال.
 109صـ ـفـ ـح ــات ت ـح ـم ــل فـ ــي ط ـ ّـي ــات ـه ــا
ّ
نـجــاحــا دبـلــومــاسـيــا يـكــلــل سنتني من
املـفــاوضــات الصعبة واملكثفة ،وتقفل
ملفًا معقدًا طاملا كــان سببًا في تأزيم
العالقات الــدولـيــة ،منذ أكثر مــن اثني
عـشــر عــامــا ،ولكنها تفتح فــي املقابل
على واقع جديد وآفاق مختلفة تشارك
إي ـ ــران ف ــي ص ـنــاع ـت ـهــا ،ب ـعــدمــا قــاتـلــت
للحصول على اتفاق (أبرز بنوده على
املــوقــع) يعني فــي أب ــرز مــا يعنيه رفع
الـعـقــوبــات عنها ،تحت ذريـعــة طمأنة
العالم إلــى أنها لــن تتمكن مــن امتالك
قنبلة نووية.
ترحيب وتعبير عن ارتياح حفل بهما

ي ــوم أمـ ــس ،ب ـعــدمــا كــانــت األي ـ ــام الـ ــ18
السابقة مليئة بالغموض والتمديد
وباتهامات متبادلة مــن قبل مختلف
األطـ ـ ـ ـ ــراف ب ـع ــرق ـل ــة الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى مــا
أع ـلــن ع ـنــه ،صـبــاحــا ،وزي ــر الـخــارجـيــة
اإليراني محمد جواد ظريف ومنسقة
الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبــي
فدريكا موغريني .في مؤتمر صحافي
مشترك ،قالت موغريني إن هذا االتفاق
يعتبر «خطوة كبيرة باتجاه عالقات
دولـيــة أفـضــل» .هــي اتفقت ،أيـضــا ،مع
ظريف على أن «هذا اليوم تاريخي».
«نـ ـعـ ـل ــن الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــی خـ ـط ــة ال ـع ـمــل
املـ ـشـ ـت ــرك الـ ـش ــامـ ـل ــة ،فـ ـه ــي قـ ــد ت ـک ــون
ن ـه ــاي ــة ل ـل ـم ـف ــاوض ــات ل ـک ـن ـهــا لـيـســت
ن ـه ــاي ــة ل ـل ـع ـمــل املـ ـشـ ـت ــرك» ،اس ـتــأن ـفــت
مــوغــريـنــي كــامـهــا ،ســاعـيــة إل ــى شــرح
أه ـم ـيــة الـلـحـظــة ومـضـيـفــة ف ــي الــوقــت
ذاتــه« :سنواصل هذه املهام الجسيمة
ونــدعــو املـجـتـمــع ال ــدول ــي لــدعـمـنــا من

أج ــل تـنـفـيــذ ه ــذا الـجـهــد ال ـتــاري ـخــي».
موغريني اعترفت بأن «االتفاق لم يكن
ً
سهال» ،وأشارت في هذا املجال إلى أن
«الجهود تضافرت لتجاوز اللحظات
الصعبة» ،معتبرة أن «االلتزام املشترك
بــن األط ــراف مكننا مــن الـتــوصــل إلی
ه ــذا اإلنـ ـج ــاز» .كــذلــك أك ــدت أن «خطة
العمل املشترك صفقة متوازنة ملصالح
کل األطراف».
وهي إذ أشارت إلى أن االتفاق يضمن
أن ي ـك ــون ب ــرن ــام ــج إي ـ ـ ــران لـتـخـصـيــب
اليورانيوم ألغــراض سلمية فقط ،فقد
أضافت أن «ذلك يشير إلى أن التنفيذ
الكامل لخطة العمل املشتركة سيسهم،
بشكل إيجابي ،في السالم واألمن على
املستويني اإلقليمي والــدولــي» ،الفتة
إل ــى أن «إي ـ ــران تــؤكــد م ـجــددًا أن ـهــا لن
تسعى قط تحت أي ظــرف لتطوير أو
امتالك أسلحة نووية».
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األيـ ــرانـ ــي ق ـ ــال ،مــن

