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الحدث

إيران تربح الجولة النووية
ّ 14
تموز

المرحلة اإليرانية؛ أين العـ

عامر محسن
ّ
املستحب أن يـبــدأ املقال
ـروف كالتي نشهدها الـيــوم ،قــد ال يـكــون مــن
فــي ظ ـ
ٍ ّ
بتشكيك؛ ولكننا ،في الحقيقة ،مجبرون على االعتراف بحدود ما نعرفه عن
ّنتائج االتفاق النووي وتأثيره على املنطقة ـ في ما يتجاوز نص االتفاق ذاته.
ّ
االيرانية
كل من يخبركم أنه يعرف يقينًا الشكل اآلتي للعالقات األميركية ـ
ّ
يكذب عليكم ،ومن يرسم خريطة جديدة للمنطقة على ضوء االتفاق يتكلم
بـنـ ًـاء على افـتــراضــات وتــأويــات ،ولـيــس على وقــائــع .هــذا حتى ال نــدخــل في
التحليالت «الــواثـقــة» لبعض العرب ـ الذين يفهمون إيــران من خــال عقدهم
وأوهامهم ـ عن ّ
تحوالت «الداخل االيراني» إثر االتفاق.
ّ
ّ
الكثير من هذه األسئلة سيتضح مع مــرور الزمن .ما نملكه اليوم هو النص
ّ
األولي للتفاهم بني إيران واملجموعة الدولية .وهو يختصر ،بني بنوده ،مغازي
ّ
سياسية كثيرة ،ومسيرة صدام وتفاوض طويلة أوصلت الى هذا االتفاق ،أهمّ
أحداثها قد جرى ،تمامًا ،قبل تسع سنوات من اليوم.
بصاروخ إيراني الصنع،
في  14تموز  ،2006حني ضربت ّ املقاومة اللبنانية،
ٍ
البارجة االسرائيلية «حانيت» ،تقلص احتمال الحرب على ايران وبدأ البحث
عن بدائل .أحد العارفني جزم يومها بأن «فكرة الضربة ضد إيران قد انتهت»،
رغــم طبول الحرب التي كانت تقرع بصخب ،والتعليل منطقي :حني ثبت ّأن
صاروخًا من الترسانة االيرانية قادر على إصابة بارجة غربية حديثةّ ،
مزودة
ّ
بوسائط الحماية والدفاع ،فإن ذاك يعني أن كل األسطول األميركي في الخليج
ُ
هو في خطر مشابه .هــذه هي االش ــارات التي تنصت اليها قيادات الجيوش
واملـخــابــرات ،وتــرســم على أساسها الخطط .وتجربة عسكرية على األرض
(كحرب لبنان عام  2006و ،قبلها ،الصراع ضد أميركا في العراق) هي أصدق
ً
انباء من آالف املقاالت والتحليالت الرغبوية.
باملعنى التقني ،قــد يكون مــن املفيد ق ــراءة االتـفــاق على أســاس التمييز بني
البرنامج االيــرانــي املدني والبرنامج الـنــووي العسكري .التنازالت ،و»الـحــدود
ّ
الطوعية» التي التزمت بها إي ــران فــي املـجــال الـنــووي ،قــد ُحـصــرت فــي الشق
الـعـسـكــري ،أي بـمــا يـضـمــن أال يتمكن الـبــرنــامــج مــن إن ـتــاج بـلــوتــونـيــوم ذي
استعمال حربي ،أو كميات من اليورانيوم تكفي إلنتاج قنابل نووية ،أو أعداد
من أجهزة الطرد املحوري تسمح بـ»وثبة نووية» ،أي تخصيب ما يكفي من
اليورانيوم إلنتاج قنبلة في أقل من عام.
ّ
أصر املفاوضون على حمايته .ضمن اتفاق
ّأما البرنامج
النووي «املدني» ،فقد ّ
ّ
«اإلطار» الذي تم إعالنه منذ أشهر ،ظلت نقاط عالقة ترتبط باألبحاث النووية
ونوعية أجهزة الطرد املركزي التي يمكن إليــران تطويرها (كــان املفاوضون
ّ
يصرون على حصر التخصيب النووي االيراني بأجهزة الجيل األول،IR1 ،
ّ
أكثر تـطــورًا) ،فأعطى اتفاق اليوم االيرانيني
وعـ ّـدم تصنيع أو تصميم بدائل ّ
ً
الحق في تطوير أجهزة الطرد من كل األجيال ،وصوال الى  ،IR8خالل السنوات
العشر القادمة ،حتى تكون جاهزة الستبدال التكنولوجيا الحالية مع نهاية
املدة.
ٌ
ّ
ّ
يتضمن بنودًا للتعاون
بل ّإن االتفاق كفيل بتعزيز البرنامج النووي ،إذ إنــه
التقني بني إيران والغرب في املجال املدني ،ليس فقط بمعنى رفع العقوبات عن
تصدير األجهزة والتكنولوجيا ،بل ّإنــه ّ
يعدد مجموعة كبيرة من النشاطات
البحثية والعلمية التي ستستفيد إيران فيها من معارف الغرب.
ّ
ستتمكن إيران ،بحسب االتفاق ،من بناء ما تشاءه من مفاعالت نووية إلنتاج
الطاقة السلمية ،ويكون الوقود املستورد لتشغيل هذه املفاعالت خــارج حدّ
الـ ــ 300كـيـلــوغــرام مــن الـيــورانـيــوم املـخـ ّـصــب ال ــذي يمكن إلي ــران االحـتـفــاظ به
ّ
سيتم بيعه في السوق الدولية بحسب االتفاق).
وتخزينه (الفائض
ّ
فإن البنية التحتية النووية االيرانية ـ باستثناء إنتاج البلوتونيوم
بتعبير آخرّ ،
وتدويره ـ ستظل مكتملة مع انقضاء البنود األساسية لالتفاق بعد خمسة
ّ
عشر عامًا ،وهو ما حذر منه الدبلوماسي األميركي السابق دنيس روس ،إذ
ّنبه إلى أن االتفاق سيترك إيــران ،بعد أكثر من عقد ،في وضعية «دولــة على
ّ
(ويشرع هذه الوضعية).
عتبة إنتاج القنبلة»
مقابل تجميد الـقــدرات العسكرية الـنــوويــة ،يحصل االيــرانـيــون على تنازلني
ً
أساسينيّ ،
ّ
يحددان ـ فعليًا ـ األهمية االستراتيجية لالتفاقّ :أوال ،انه لن تكون
ّ
ٌ
هـنــاك ح ــرب غربية على إي ــران (ألي سـبــب ،وبـغــض النظر عــمــا يحصل في
الساحة السياسية) ،وثانيًا ،انه لن تكون هناك عقوبات على إيران (ألي سبب،
بصور أخرى ،ويطالب
بل إن االتفاق يحوي بنودًا تمنع إعادة فرض العقوبات
ٍ
أميركا باالمتناع حتى عن الجهود الدبلوماسية واالقتصادية لتقليص مبيعات
النفط االيراني ـ أي خارج إطار العقوبات).
ّ
سيجرد نفسه من
في موازاة االلتزام بهذا االتفاق ،إذًا ،تضمن إيران أن الغرب
ّ
الوقاية صارت
السالحني الفعليني اللذين يمكن أن يهدد بهما طهران .وهذه ّ
مربوطة بامللف النووي ،ومستدامة ،وبضمانات ،بغض النظر عن كل مجريات
الساحة السياسية والتنافس االقليمي .هــذا ،تحديدًا ،كــان هــدف املفاوضني
االيرانيني منذ البداية ،وأغلب النقاط التقنية التي يلتهي بتمحيصها املحللون ـ
بحثًا عن غاية سياسية ما ـ نوافل ومناورات.
من الطبيعي أن يشعر بعض الـعــرب ،الذين جعلهم هوسهم الطائفي أدوات
تراهن ـ حصرًا ـ على ضربة أميركية إلي ــران ،بالخيبة و»الخيانة» ،فيهاجم
(أدوات أميركا) طهران ألنها تتفاوض مع األميركيني ،أو يغوصون في تفاصيل
االتفاق لتبيان عمق «تنازالت» إيران (لو كان املفاوض نظامًا عربيًا ،كصدام
أو القذافي أو غيرهما ،لتخلى ببساطة عن كامل القطاع النووي ،وملا سمعنا
بتفاصيل وبنود) .من الصعب واملؤلم أن تخسر ما في العاملني :املوقف املبدئي،
ونظرتك الى نفسك ،والنتيجة العملية في آن واحد .ولكن مشكلة هؤالء ،علينا
ّ
أن نذكرهم ،هي مع أميركا ،وليست مع إيران.

اكتسبت إيران وضع القوة اإلقليمية الحاكمة في الصراعات الجيوسياسية المحتدمة في منطقتنا (أ ف ب)

ناهض حتر
1
ب ــدا الــرئـيــس األمـيــركــي ب ــاراك أوبــامــا
مضطربًا وهو يعلن االتفاق النووي
مع إيران .مضطربًا في النص واألداء؛
ك ــان يـلـ ّـح عـلــى الـتــأكـيــد أن العقوبات
والدبلوماسية حققتا الهدف املطلوب
ل ــأم ــن ال ـقــومــي األم ـي ــرك ــي ـ ـ ـ وق ـصــده
اإلســرائ ـي ـلــي ـ ـ ـ وه ــو مـنــع اإليــران ـيــن

مــن امـتــاك القنبلة الـنــوويــة .وكأنهم
ً
أرادوا ،أص ـ ــا ،ام ـتــاك ـهــا ،ال ام ـتــاك
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرات ال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي املـ ـ ـج ـ ــاالت
السياسية واالقتصادية والدفاعية .و
كأن الواليات املتحدة كانت قد فرضت
العقوبات على الجمهورية اإلسالمية
بسبب برنامجها ال ـنــووي ،ال بسبب
رفـ ـضـ ـه ــا االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ب ـ ــإي ـ ــران ك ــدول ــة
مستقلة وق ــوة إقليمية مـتـحــررة من
التبعية لإلمبريالية.

ج ـ ــادل أوب ــام ــا ف ــي إم ـكــان ـيــة تحقيق
ّ
األه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـق ــومـ ـي ــة مـ ـ ــن دون ش ــن
ال ـح ــروب ،وأن إيـ ــران أذع ـنــت سلميًا،
وان ـت ـهــى خ ـطــرهــا .بــاخ ـت ـصــار ،أنـجــز
ال ــرئ ـي ــس إرث ـ ــه ل ـل ـت ــاري ــخ؛ ف ـمــن يـظــن،
ب ـع ــد ،أنـ ــه سـيـسـمــح ألي كـ ــان بــاملــس
بـ ـ ـ ــه؟ ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة األهـ ـ ـ ـ ـ ــم ،فـ ـ ــي خـ ـط ــاب
أوبـ ــامـ ــا ،تـمـثـلــت ف ــي م ــا تـنـبــأ ب ــه من
ّ
للتوصل إلى حلول توافقية في
آفاق
امللفات الساخنة األخرى.

أوباما يحقق إنجازه الدبلوماسي األكبر
ع ــاش الــرئ ـيــس األم ـيــركــي بـ ــاراك أوبــامــا
الـلـحـظــات الـتــي حـلــم بـهــا وال ـتــي رسمها
ّ
لـنـفـســه لـيـكــلــل ب ـهــا «إرث ـ ــه» الـسـيــاســي،
قـبــل خــروجــه مــن الـبـيــت األب ـي ــض ،الـعــام
املقبل .ها هو يحقق نجاحًا دبلوماسيًا
كبيرًا من خالل االتفاق ،الذي يأتي ثمرة
مفاوضات شاقة استمرت سنتني ،والذي
يعتبر من أبرز إنجازاته.
أوباما قــال ،أمــس ،إن «هــذا االتفاق يوفر
فــرصــة للمضي فــي اتـجــاه جــديــد علينا
أن ن ـغ ـت ـن ـم ـهــا» ،واع ـ ـ ـدًا ب ــرف ــع ال ـع ـقــوبــات
األميركية عن إيران.
وف ـي ـمــا م ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـش ـهــد االت ـف ــاق
فــي الــواليــات املتحدة مرحلة جــديــدة من
املـفــاوضــات املكثفة ،هــذه املــرة بــن إدارة
أوبــامــا والـكــونـغــرس ،فقد حــذر الرئيس
األميركي من أنه سيستخدم حق النقض
(الفيتو) ضــد أي تشريع سيحول دون
نجاح تطبيقه ،وبعث برسالة واضحة إلى
الجمهوريني الذين قد يفكرون في اتباع
ً
مثل هذا الخيار قائال :ال تفعلوا ذلك.
وقـ ـ ــال« :أع ـت ـق ــد أن االن ـس ـح ــاب م ــن هــذا
االتـفــاق سيكون (إج ـ ً
ـراء) غير مسؤول.

ّ
الخطاب املتشدد مــن واشنطن لــن يحل
املـ ـش ــاك ــل» ،م ــؤكـ ـدًا أن «ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ال ـص ـل ـبــة والـ ـقـ ـي ــادة ال ـت ــي وح ـ ــدت ال ـقــوى
ال ـك ـبــرى ال ـعــامل ـيــة ،ت ــوف ــران طــري ـقــة أكـثــر
فعالية لضمان أال تسعى إيران للحصول
عـلــى س ــاح ن ـ ــووي» .وه ــو إذ أش ــار إلــى
أن االت ـف ــاق قـطــع كــل الـسـبــل أم ــام إي ــران
ّ
المـتــاك ســاح ن ــووي ،إال أنــه عقب على
ُ
التحقق ،ال الثقة،
ذلك بالقول إنه بني على ً
وبالتالي سيكون رفضه خطأ.
في مقابل ذلك ،قال السيناتور الجمهوري
بـ ــوب كـ ــروكـ ــر ،رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـع ــاق ــات
الخارجية في مجلس الشيوخ ،إنه ينظر
إلى االتفاق من زاويــة يشوبها «تشكيك
عـمـيــق» وتـعـ ّـهــد بـمــراجـعـتــه بــدقــة بــالـغــة.
وأضـ ــاف ك ــروك ــر أن الـلـجـنــة سـتــراجـعــه
عن كثب ،وأنــه سيبدأ «من موقع تشكك
عـمـيــق» ،فــي مــا إذا ك ــان االت ـف ــاق يحقق
بالفعل هدف منع إيران من امتالك سالح
نووي.
ّ
لـكــن وزي ــر الـخــارجـيــة ج ــون ك ـيــري قلل
م ــن أه ـم ـي ــة م ــراج ـع ــة االت ـ ـفـ ــاق م ــن قـبــل
ال ـك ــون ـغ ــرس ،وق ـ ــال« :ال أع ـت ـقــد ح ـقــا أن

يدير الناس ظهورهم إلى اتفاق فيه مثل
هذه الخطوات االستثنائية في ما يتعلق
ب ـبــرنــامــج إيـ ـ ــران وأي ـض ــا ال ــدخ ــول (إل ــى
املنشآت) للتحقق».
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ف ـق ــد ذه ـ ــب ب ـع ــض األعـ ـض ــاء
الـجـمـهــوريــن ال ـبــارزيــن إل ــى مــا هــو أبعد
م ــن ذل ــك ف ــي ان ـت ـقــادات ـهــم ،فـ ــرأى رئـيــس
مجلس النواب جون بينر أن أوباما تخلى
عن أهــدافــه للمفاوضات ووعــد بمحاربة
ً
اتفاق ّ
سيئ .وأضاف في بيان« :بدال من
منع انتشار األسلحة النووية في الشرق
األوس ـ ــط ،ي ـ ّ
ـرج ــح أن يــذكــي ه ــذا االت ـفــاق
سـبــاقــا لـلـتـسـلــح ال ـن ــووي عـلــى مـسـتــوى
العالم».
أما على الجهة الديموقراطية ،فقد أشادت
نانسي بيلوسي ،التي تقود الديمقراطيني
فــي مجلس الـنــواب ،بالرئيس األميركي.
وبعدما تحدثت إليه ،الليلة املاضية ،قالت
في بيان إنها تمتدح الرئيس «لقوته خالل
املفاوضات التاريخية التي قادت إلى هذه
املرحلة» ووعــدت بــأن يــدرس الكونغرس
تفاصيل االتفاق «عن كثب».
(األخبار)

