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ّ
ما بعد االتفاق :خيارات إيرانية في مواجهة أميركا
أسعد أبو خليل *
ـأت اسـتـقــالــة مـحـمــد ج ــواد ظــريــف من
لــم ت ـ ِ
َ
عـ ـ ــدم .ه ــي ت ـ ــأخ ـ ــرت .ارت ـ ـبـ ــط اس ـ ــم ظــريــف
ب ــاالت ـف ــاق الـ ـن ــووي الـ ــذي ل ــم ي ـس ـتـمـ ّـر أكـثــر
م ــن أش ـهـ َـر م ـع ــدودة ف ــي اإلدارة ال ـجــديــدة.
وقد ّ
تعرض ظريف النتقادات داخــل إيران
ّ
لثقته املفرطة بالنوايا األميركية .ولم يكن
االت ـف ــاق ال ـن ــووي م ــن ص ـنــع ظــريــف وح ــده
ّ َ
ف ـقــد ش ــك ــل ظ ــري ــف م ــع ال ــرئ ـي ــس روح ــان ــي
ث ـنــائـ ّـيــا َ
أراد أن ي ـع ـكـ َـس م ـس ــار الـسـيــاســة
ال ـخ ــارج ـي ــة مل ـح ـمــود أح ـم ــدي ن ـج ــاد ،بـنــاء
على نظرية ّأن ّ
ّ
مضر إليران،
تحدي الغرب
وم ـهــادن ـتــه م ـف ـيــدة .كــانــت حـمـلــة روحــانــي
االنـتـخــابـ ّـيــة فــي  ٢٠١٣فــي مجملها وعــودًا
اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة مــرت ـب ـطــة بـتـحـســن ال ـعــاقــات
مع دول الغرب ورفــع العقوبات عن إيــران.
وروحـ ــانـ ــي  -ظ ــري ــف ه ــو ال ـث ـنــائــي امل ـع ـتـ ّـد
بفهمه للغرب وسياساته ،وذلك في إشارة
ن ـخ ـبـ ّ
ـويــة إل ــى أح ـم ــدي ن ـج ــاد ذي الـثـقــافــة
ّ
ّ
التعليمية (الـعــالـيــة) املـحـلــيــة .وإذا كانت
ّ
الخارجية تنطلق
سياسات أحمدي نجاد
م ــن ع ــدم ال ـث ـقــة ب ـنــوايــا ال ـغ ــرب وب ـض ــرورة
بناء وتدعيم جبهة املمانعة التي تقودها
إيـ ــران ،ف ــإن سـيــاســات الـثـنــائــي روح ــان ــي -
ظريف تغدق على الشعب اإليــرانــي وعــود
ال ــرخ ــاء واالزده ـ ـ ــار ل ـكــن م ـقــابــل التخفيف
م ــن ع ــدائ ـ ّـي ــة ال ـخ ـطــاب الــرس ـمــي اإلي ــران ــي،
ل ـكــن م ــن دون تــوج ـيــه ان ـت ـقــاد صــريــح إلــى
مـحــور املـمــانـعــة .لـكــن الـنـظــام اإليــرانــي في
ع ـهــد روح ــان ــي بـ ــات شـبـيـهــا ب ـع ـهــد رفـيــق
ال ـحــريــري فــي لـبـنــان :يـنـصــرف روح ــان ــي -
ظــريــف إل ــى الـتـفــاوض مــع ال ـغــرب مــن أجــل
ّ
التوصل إلــى اتفاق نــووي يزيل عن كاهل
إيران عبء العقوبات الثقيلة ،فيما يندرج
ّ
ملف املقاومة ومتطلباتها في اختصاص
الحرس الثوري اإليراني والفريق املرتبط
به في الحكم (لكن هناك مفاوضات تدور
بــن الـطــرفـ ْـن ،وصــراعــات ،مثل ملف إلقاء
الـقـبــض عـلــى ال ـب ـ ّـح ــارة األم ـيــركـ ّـيــن الــذيــن
ّ
اإلقليمية إليران في عام ،٢٠١٦
خرقوا املياه
وكان ظريف يريد إنهاء امللف بسرعة ومن
دون إذالل أمـيــركــا) .وكــان رهــان روحــانــي
 ظ ــري ــف ،م ـثــل ره ـ ــان الـ ـح ــري ــري ،ع ـلــى أنّ
ّ
شعبية
ستقوض من
الــرخــاء والبحبوحة
الجناح اآلخر .أي إن التذاكي كان يفترض
ُ
راهن
أن الغرب لن يقبل بإضعاف الفريق امل ِ
على التفاهم مع الغرب ،وأن الغرب ال يريد
إال إنهاء الصراع.
إن مقولة أن التفاوض مع الغرب يحتاج إلى
أشخاص درسوا وعاشوا في الغرب أثبتت
ّ
العربية مع
بطالنها في مسار املفاوضات
ال ـغــرب عـلــى م ـ ّـر ال ـع ـقــود .لـقــد اخ ـتــار ياسر
عرفات ومحمود ّ
عباس أفرادًا ّ
تخرجوا من
ّ
جامعات الغرب وقربوهم من سلطة صنع
الـقــرار مــن أجــل تحقيق املــزيــد مــن املكاسب
ف ــي املـ ـف ــاوض ــات ومـ ــن أجـ ــل ف ـهــم «عـقـلـيــة»
ال ـ ـغـ ــرب .ل ـك ــن الـ ــذيـ ــن انـ ـت ــزع ــوا مـ ــن ال ـغ ــرب
ّ
ت ـنـّـازالت فــي الـتــاريــخ املـعــاصــر كــانــوا األقــل
تأثرًا وانبهارًا بــه ،مثل جمال عبد الناصر
ّ
الثمانينيات) أو ثـ ّـوار
وص ـ ّـدام حسني (فــي
فيتنام األب ـط ــال .خـ ّـريـجــو جــامـعــات الـغــرب
 ف ــي م ـســار م ـف ــاوض ــات م ـصــر أو السلطةالفلسطينية أو األردن أو الـسـعـ ّ
ّ
ـوديــة  -هم
ّ
األكثر رغبة في نيل إعجاب الغرب ،واألقــل
ح ــرص ــا ع ـلــى ال ـت ـمـ ّـســك ب ـثــوابــت سـيــاسـ ّـيــة.
كــانــت حــركــة الـتـحـ ّـرر الــوطـنــي الفلسطيني
أكثر استقاللية قبل أن تدخل في مفاوضات
ّ
تنازلية مع دول الغرب.
تـ ـ ـت ـ ـ ّ
ّ
ـردد تـ ـ ـس ـ ــاؤالت مـ ـتـ ـك ــررة ع ـل ــى م ــواق ــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي فــي أمـيــركــا مــن قبل
خـبــراء فــي الـسـيــاســة الـخــارجـيــة عــن سبب
عــداء تــرامــب الشديد إلي ــران ّ
ووده الشديد
نحو كــوريــا الشمالية .السبب فــي ذلــك أن
حاكم كوريا الشمالية ّ
تود َد بدوره لترامب
ّ
ودخ ـ ــل م ـعــه ف ــي م ـف ــاوض ــات ب ـ ــدأت ســريــة
ّ
علنية .إي ــران لم
وتـحـ ّـولــت إلــى مـفــاوضــات
تبدأ باملفاوضات الـسـ ّ
ـريــة مــع تــرامــب بعد
ّ
ّ
يتودد حكامها في العلن لترامب .ومن
ولم
ّ
املعروف أن أميركا تحتفظ تاريخيًا بخط
م ـف ــاوض ــات سـ ـ ّـري م ــع ك ــل أع ــدائ ـه ــا .كــانــت
ً
ّ
املخابرات
األميركية ،مثال ،صلة وصل بني
ّ
األميركية وبني «منظمة التحرير
الحكومة
الفلسطينية» فيما كان القانون األميركي
ُ
(ول ــد مـلـحــق س ـ ّ
ـري فــي م ـفــاوضــات سيناء

الوفد اإليراني برئاسة محمد جواد ظريف واألميركي برئاسة جون كيري ــ توقيع دخول اتفاقية النووي اإليراني ّ
حيز التنفيذ ــ فيينا في كانون الثاني 2016

 ٢فــي  ١٩٧٥بــإصــرار مــن كيسنجر) يـحـ ّـر ُم
أي تــواصــل بــن أي م ـســوؤل أمـيــركــي وأي
ّ
منظمة التحرير،
مـســؤول أو «عـضــو» فــي
ك ــأن ــه ك ــان ــت ه ـن ــاك ع ـض ـ ّ
ـوي ــة ف ــي املـنـظـمــة.
إن حــالــة ال ـع ــداء واإله ــان ــات املـتـبــادلــة بني
ت ــرام ــب وك ـي ــم ج ــون أون وص ـل ــت إل ــى حـ ّـد
لــم يصله الـخـطــاب بــن أي رئـيــس أميركي
وأي رئـيــس إيــرانــي .لـقــد ه ـ ّـد َد كـيــم أميركا
ب ــال ـس ــاح الـ ـن ــووي ّ
ورد ت ــرام ــب ع ـلــى كيم
ّ
بتهديد ن ــووي أكـبــر .والـقـنــاة ُ الـســريــة بني
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة وأم ـي ــرك ــا ف ـت ـحــت حـتــى
ف ــي خ ـضـ ّـم ال ـت ـه ــدي ــدات ،واس ـت ـعــان تــرامــب
ّ
األميركية (يومها) مايك
بمدير املخابرات
ً
بومبيو لبدء الـتـفــاوض الرسمي بــدال من
ّ
الخارجية (يومها) الذي لم يكن يثق
وزير
به بتاتًا.
ارتـكــب الـثـنــائــي روحــانــي  -ظــريــف سلسلة
من األخطاء في املفاوضات مع إدارة باراك
الجمهورية ّ
ّ
يعبر عن
أوباما .لم يكن ُمرشد
ثقة في تلك املفاوضات لكن خيارات النظام
ّ
ف ــي ظ ــل ال ـع ـقــوبــات ال ـص ــارم ــة والــوح ـشـ ّـيــة
كــانــت - ،وال تــزال  -م ـحــدودة ،وأع ــداء إيــران
مـنـخــرطــون ف ــي ح ــروب س ـ ّ
ـري ــة ُمـعـلـنــة ضد
ال ـن ـظ ــام .وزاد ال ـت ـب ــادل امل ــال ــي اإلل ـك ـتــرونــي
ّ
التطبيق واملالحقة
األميركية في
والصرامة
ّ
(يـعـلــم ذل ــك َم ــن أرس ــل أو تـلــقــى مـئــة دوالر
ع ـبــر «وسـ ـت ــرن ي ــون ـي ــون» ب ـعــد  ١١أي ـل ــول)
مـ ــن ف ـع ــال ـي ــة الـ ـعـ ـق ــوب ــات األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ح ــول
العالم والتي تخيف الحكومات والشركات
واألف ـ ـ ــراد ع ـلــى ح ـ ّـد س ـ ــواء .ب ـعــد  ١١أي ـل ــول،
ج ـ َـال مـنـ ٌ
ـدوب (صهيوني حكمًا) عــن وزارة
الـخــزانــة األمـيــركـ ّـيــة والـتـقــىّ بمعظم أثــريــاء
فـلـسـطــن ف ــي ال ـش ـتــات وح ــذره ــم م ــن ّ
مغبة
ّ
بفلس ملـنـظـ ّـمــة الـتـحــريــر أو لياسر
ال ـت ـبــرع ّ
ّ
ّ
عرفات .توقف التبرع فــورًا« .البورجوازية
ّ
الوطنية» أحــرص على الــربــح مــن حرصها
ُ
على الوطن .واملفاوض اإليراني ،بالرغم من
ّ
عربية في
األخطاء ،أفضل بكثير من تجارب
املـفــاوضــات (بـصــرف النظر عــن املــوقــف من
هــدف هــذه امل ـفــاوضــات) مــن حيث اإلص ــرار

على تفاصيل في املفاوضات وعلى املشاركة
ال ـف ــاع ـل ــة فـ ــي وضـ ـ ــع أج ـ ـنـ ــدة املـ ـف ــاوض ــات:
املـ ـ ـف ـ ــاوض امل ـ ـصـ ــري فـ ــي ك ــام ــب دي ـف ـي ــد أو
الفلسطيني في كل مسار مفاوضات أوسلو
وم ــا تــاهــا بـقـيــت فــي الـعـمــومـيــات وتــركــت
الـتـفــاصـيــل إلصـ ــرار امل ـف ــاوض اإلســرائـيـلــي
(أم ـ ــا املـ ـف ــاوض األردن ـ ـ ــي ف ـقــد كـ ــان ال ـشــوق
للتوقيع عند النظام كبيرًا إلى درجة أنه ال
يمكن لنا الحديث عن مفاوضات ،ال مضنية
وال سهلة).

إسرائيل ـ إيران ـ الواليات المتحدة

َ
ل ـكــن ال ـث ـنــائــي روح ــان ــي  -ظ ــري ــف ت ـف ــاوض
مـ ــع أوبـ ــامـ ــا فـ ــي آخ ـ ــر س ـن ـت ـ ْـن مـ ــن ح ـك ـمــه.
هـمــا امل ـع ـت ـ ّـدان بمعرفتهما بــال ـغــرب ،كيف
يتفاوضان مع رئيس في آخر واليته فيما
ُيـسـ َّـمــى هـنــا بمرحلة يتصف بـهــا الرئيس
بـ«البطة الـعــرجــاء» ،فــي إش ــارة إلــى ضعف
ّ
يصر
الرئيس في آخر واليته؟ والثنائي لم
ع ـلــى رفـ ــع مــرت ـبــة االت ـف ــاق ـ ّـي ــة أم ـي ــرك ـ ّـي ــا إلــى
ّ
ّ
رسمية» حيث تحتاج إلى موافقة
«اتفاقية
ثـلـثــي أع ـضــاء مـجـلــس ال ـش ـيــوخ .وال ـقــانــون
الــدولــي في أميركا أدنــى دائمًا من القانون
األميركي ،حتى في اتفاقات جنيف لوضع
األسرى وجرائم الحرب .عدم تحويل االتفاق
ال ـنــووي إل ــى اتـفــاقـيــة أمـيــركـ ّـيــة رسـمـ ّـيــة هو
ّ
الــذي جعل ترامب قــادرًا على التملص منه
بـسـهــولــة ،أو خــرقــه ،ب ــاألح ــرى ،ألن االتـفـّـاق
أصبح جزءًا من القانون الدولي بعد تبنيه
ل ـيــس ف ـقــط م ــن ح ـكــومــات ال ـ ــدول ال ـســت بل
أيضًا من مجلس األمــن .وأوباما لم يخض
فــي االت ـفــاق ال ـنــووي مــع إي ــران ول ــم يـســارع
إليه في واليته األولى ألنه أراد ضمان إعادة
انتخابه وهــو علم أن املوضوع كــان يسهل
ّ
الجمهوريني .أي
استخدامه ضـ ّـده من قبل
أن أوبــامــا خــاض غـمــار املـفــاوضــات عندما
كــان أضعف في رئاسته ألنــه لم يعد هناك
ما يمكن أن يخسره .لكن ،مجلس الشيوخ
ك ــان تـحــت سـيـطــرة الـجـمـهـ ّ
ـوريــن ول ــم يكن
ْ
ّ
الثلثي في حال عرض
أكثرية
ممكنًا ضمان

االتـفــاقـ ّـيــة عليه فــي عهد أوبــامــا ،ألن زعيم
ّ
األكثرية في مجلس الشيوخ ،ميتش أوكنل،
ك ــان صــري ـحــا جـ ـدًا ف ــي ب ــداي ــة ع ـهــد أوبــامــا
عـنــدمــا ق ــال إن ــه لــن ي ــدع أوب ــام ــا يـنـجــح في
واليته وإنه سيعرقل له مشاريعه .وهل كان
على الثنائي االنتظار حتى الوالية التالية
ّ
االتفاقية؟
قبل إتمام
استثمر النظام اإليراني منذ التسعينيات،
فــي عهد رفسنجاني ،فــي عالقة حسنة مع
الواليات املتحدة .تعاونت إيــران ،أو هي لم
تـعــرقــل ،الـحــرب األمـيــركـ ّـيــة على ال ـعــراق في
 .١٩٩١قد ُيقال إن الحرب كانت في صالحها،
ّ
الشعبية
لكنها أيضًا لــم تدعم االنتفاضة
في جنوب العراق ،وهي نالت ثناء أميركيًاّ
ّ
ّ
متغيرات
تتكيف مع
على ذلك .ثم إن إيــران
ّ
األميركية عبر العقود ،وهي صبرت
اإلدارة
عـلــى إدارة ب ــوش ال بــل هــي تعاملت معها
في حسن ّ
نية بعد خطاب بوش الشهير في
ّ
 ٢٠٠٢عن «محور الشر» .والخطاب أتى بعد
تنسيق بــن إي ــران وأمـيــركــا (عـبــر وسـطــاء)
حول أفغانستان ،حيث كانت إيران متعاونة
م ــع اإلدارة األم ـيــركـ ّـيــة ض ــد عـ ـ ّ
ـدو مـشـتــرك.
وي ــروي كنيث ب ــوالك فــي كـتــابــه عــن تــاريــخ
ال ـعــاقــات األمـيــركـ ّـيــة اإلي ــران ـ ّـي ــة« ،األحـجـيــة
ّ
الفارسية :الصراع بني إيــران وأميركا» ،أن
إيــران تعاونت أيضًا مع أميركا في العراق
خ ـصــوصــا ف ــي مــرح ـلــة اإلعـ ـم ــار ب ـعــد غــزو
( ٢٠٠٣ص .)٢٥٥-٣٥٤
وقــد شعر النظام اإليــرانــي بخطر أميركي
ُ -إس ــرائ ـي ـل ــي وش ـي ــك ب ـعــد خ ـط ـبــة «امل ـهـ ّـمــة
أن ـجــزت» الـتــي ألـقــاهــا بــوش فــي ّأي ــار ٢٠٠٣
م ــن ع ـل ــى م ــن ح ــام ـل ــة طـ ــائـ ــرات أم ـي ــرك ـ ّـي ــة.
وبعد ّأي ــام فقط مــن الخطبةّ ،
تقدمت إيــران
ُ
فــي مـشــروع شامل ورسـمــي (وغـيــر معلن)
باقتراحات لتحسني العالقات مــع أميركا.
وق ــد أع ـ ّـد ص ــادق خ ــرازي م ـس ـ ّ
ـودة االق ـتــراح
وراجعها محمد جــواد ظريف (كــان سفيرًا
ف ــي األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ف ــي نـ ـي ــوي ــورك آنـ ـ ــذاك)
ُ
ونالت موافقة املرشد األعلى .وحمل السفير
ال ـســوي ـســري إل ــى ط ـه ــران ه ــذه املـقـتــرحــات

إل ــى واش ـن ـطــن .وتـفــاصـيــل ه ــذه املـقـتــرحــات
ّ
ضمنها تــرســا بــارســي فــي كتابه «خـســارة
ّ
ّ
الديبلوماسية»
عدو :أوباما إيران وانتصار
عن املسار التفاوضي الذي قاد إلى االتفاق
النووي .ويرأس بارسي «املجلس األميركي
 اإلي ــران ــي ال ــوط ـن ــي» ف ــي واش ـن ـط ــن ،وهــوأص ــدح داع ـيــة لـلـســام بــن إي ــران وأمـيــركــا،
ّ
ويتمتع بعالقة ّ
جيدة مع خبراء السياسة
ّ
الخارجية في واشنطن (وبعض املسؤولني
ّ
الديموقراطيني) ،وقد لعب دورًا في ترطيب
ْ
البلدين (وك ــان على تواصل
العالقات بــن
في عمله مع ظريف ،كما ُكشف في دعوى ذمّ
ّ
تقدم بها بارسي ضد شخص اتهمه بالعمل
ل ـل ــوب ــي املـ ـب ــاش ــر ب ــال ـن ـي ــاب ــة ع ــن ال ـح ـكــومــة
اإليـ ــرانـ ـ ّـيـ ــة ،).وقـ ــد اس ـت ـخ ــدم إع ـ ــام الـنـظــام
السعودي كتاب بارسي ّ
األول (املبني على
أطــروحــة دكـتــوراه تحت إشــراف فرانسيس
ّ
الدولية
فوكوياما فــي «مــدرســة الــدراســات
املـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــة» ف ــي ج ــام ـع ــة ج ــون ــز هــوب ـك ـنــز)،
ّ
السري
بعنوان «التحالف الغادر :التواصل
بــن إســرائـيــل وإي ــران والــواليــات املـتـحــدة»،
ّ
ّ
ألن املـ ــؤلـ ــف  -ألسـ ـب ــاب س ـيــاس ـيــة تـتـعــلــق
بعمله فــي املـجـلــس امل ــذك ــور أع ــاه  -يبالغ
في التقليل من دور األيديولوجيا في صنع
ّ
البراغماتية  -أي مصلحة
القرار ويجعل من
الــدولــة والـنـظــام  -عنصرًا أوح ــد فــي تقرير
الـسـيــاســات اإليــرانـ ّـيــة .طبعًا ،ال يمكن عزل
عنصر عن اآلخر في تقرير السياسات ،كما
ّ
البراغماتية يرتفع أو ينخفض
أن عنصر
ّ
بـ ـن ــاء ع ـل ــى الـ ـع ــاق ــات الـ ــدولـ ــيـ ــة وال ــوض ــع
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي وب ـ ـنـ ــاء أيـ ـض ــا عـ ـل ــى ش ـخ ـصـ ّـيــة
ً
ّ
اإليرانيني (كان رفسنجاني مثال
املسؤولني
ّ
نجاد).
أحمدي
من
ة
براغماتي
أكثر
ُ
ّ
اإليرانية التي ق ِّدمت
أما مضمون املقترحات
تستثن موضوعًا ،من
إلــى إدارة بــوش فلم
ِ
حزب الله وحماس والجهاد اإلسالمي إلى
ال ـصــراع الـعــربــي  -اإلســرائـيـلــي والـبــرنــامــج
ال ـن ــووي .يـقــول بــارســي إن إي ــران «وضـعــت
كل أوراقها على الطاولة» («خسارة ّ
عدو»،
ص  .)٥٣صحيح أن إيران  -خالفًا ألسلوب

ت ـف ــاوض األن ـظ ـمــة ال ـعــربـ ّـيــة  -أص ـ ـ ّـرت على
ت ـف ــاوض أنـ ــداد وب ــاح ـت ــرام ،لـكــن ال ـت ـنــازالت
ُ
اإليــرانـ ّـيــة املـقـ َّـدمــة تـعــارضــت مــع ثــوابــت في
ّ
ّ
السياسة الخارجية اإليرانية .عرضت إيران
وقــف دعــم «حـمــاس» و«الجهاد اإلسالمي»
والـضـغــط عليهما لــوقــف «الـهـجـمــات على
إس ــرائـ ـي ــل» (ص  ،)٥٤ك ـمــا ع ــرض ــت تــأيـيــد
ن ــزع س ــاح ح ــزب الـلــه وتـحــويـلــه إل ــى حــزب
سياسي مـحــض .وعــرضــت أيـضــا التعاون
فــي مـحــاربــة «ال ـقــاعــدة» .ويـقــول بــارســي إن
إي ــران قـ ّـدمــت أيضًا غصن زيـتــون إلــى دولــة
االحـتــال من خــال عــرض لقبول «املشروع
ّ
ـروع
الـعــربــي» للسالم مــع ال ـعــدو .وفــي املـشـ ً
النووي عرضت فتح املنشآت النووية كاملة
أم ــام لـجــان تفتيش والـتــوقـيــع على امللحق
اإلضـ ــافـ ــي مل ـع ــاه ــدة م ـن ــع ان ـت ـش ــار ال ـس ــاح
الـنــووي( .وكــانــت إيــران آنــذاك ال تملك أكثر
من  ٢٠٠جهاز طــرد مركزي ،مقابل ٢٢,٠٠٠
بعد عقد واحد) .مقابل كل ذلك طلبت إيران
إقامة عالقة طويلة املــدى مع أميركا ورفع
ك ــل ال ـع ـق ــوب ــات واح ـ ـتـ ــرام ح ـق ــوق ال ـس ـيــادة
ُ
واألمــن لدولة إيــران .لم تبهر الوثيقة إدارة
ب ــوش املـنـتـشـيــة حينها بـنـصــر وه ـمــي في
الـ ـع ــراق ،م ــع أن كــولــن بـ ــاول وكــونــدولـيـســا
رايــس رأيــا فيها تـنــازالت مهمة تستوجب
النظر فيها .قطع دونــالــد رمسفيلد ود ّيــك
تشيني في املوضوع .كانت اإلدارة متيقنة
في حينه أنها في طريقها إلى تغيير النظام
السوري واإليراني بعد نصرها في بغداد.
لم ّ
تقدم طهران عرضًا كهذا إلدارة أوباما.
كــان موقفها الـتـفــاوضــي أق ــوى بكثير ألن
م ــوق ــع أم ـي ــرك ــا االس ـتــرات ـي ـجــي ف ــي ال ـشــرق
األوسـ ـ ـ ــط ك ـ ــان أضـ ـع ــف ب ـك ـث ـيــر مـ ــن ٢٠٠٣
والحديث عن تغيير سهل لألنظمة كان قد
َ
خفت بعد الهزائم التي ُمنيت بها أميركا
فــي ال ـعــراق وأفـغــانـسـتــان ولـبـنــان .عرضت
إدارة أوبــامــا ،ربما في محاولة الستعادة
ال ـع ــرض اإلي ــران ــي م ــن ع ــام  ،٢٠٠٣إضــافــة
م ــوض ــوع الـقـضــايــا اإلقـلـيـمـ ّـيــة والـسـيــاســة
الـ ـخ ــارج ـ ّـي ــة إل ـ ــى م ـل ــف املـ ـف ــاوض ــات ح ــول

إيران ّ
تتكيف
ّ
رات
متغي
مع
ّ
اإلدارة األميركية
عبر العقود،
وهي صبرت
على إدارة بوش
ال بل تعاملت
معها ّفي
حسن نية بعد
خطاب
٢٠٠٢الشر»ّ
عن «محور
هناك
هل ّ
من يظن
أن ترامب قرأ
ــ أو قرأ عن ـ
االتفاق النووي
السابق أو أن
اعتراضه كان
على مضمونه
وليس على
الشكل وعلى
اسم أوباما؟

ّ
اإليرانية
البرنامج الـنــووي لكن الحكومة
ك ــان ــت قــاط ـعــة ب ــرف ــض ذلـ ــك .ل ـكــن الـثـنــائــي
ْ
عنصري
روحاني  -ظريف ،باإلضافة إلى
ال ـض ـعــف امل ــذك ـ ْ
ـوري ــن أعـ ــاه (غ ـي ــاب مــرتـبــة
ّ
ّ
«االتفاقية الرسمية» لالتفاق والتفاوض
ْ
مع إدارة «بطة عــرجــاء») لم يضع في منت
االتـفــاقـ ّـيــة أي ضـمــانــات أو مـكــافــآت إليــران
ّ
تملصت اإلدارة املقبلة من ّ
تعهدات
في حال
كــانــت قــد قـطـعـتـهــا .ك ــان يـمـكــن لـلـمـفــاوض
أن يـطــالــب بـمـكــافــآت مــالـيــة كـبـيــرة مقابل
ان ـس ـحــاب أم ـيــركــا م ـن ـهــا ،مـثـلـمــا تـضـ ّـمـنــت
االت ـفــاقـ ّـيــة عـقــوبــات ف ـ ّ
ـوري ــة عـلــى إي ــران في
حال عدم تنفيذها لبنودها.

عهد ترامب ولعبة «حافة الهاوية»
لـعــب الـحــاكــم ال ـكــوري الـشـمــالــي مــع تــرامــب
لـعـبــة «ح ــاف ــة ال ـه ــاوي ــة» ب ـن ـجــاح .لـ ّيــس هــذا
ّ
بتهور الدعاية التي تضخها عنه
الحاكم
ّ
م ـخــابــرات كــوريــا الـجـنــوبــيــة (وتـنـقـلـهــا بال
كيف وسائل إعالم لبنان والعالم العربي).
لقد َجـ َّـر الرئيس األمـيــركــي إلــى مفاوضات
ال ـنـ ّـد-ل ـل ـنـ ّـد ون ـج ــح ف ــي رم ــي م ـلــف «ح ـقــوق
اإلنـ ـس ــان» (ال ـ ــذي ك ــان ف ــي ص ـلــب الـخـطــاب
 فـقــط الـخـطــاب  -األم ـيــركــي الــرسـمــي ضدك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة) .وف ــي م ــوض ــوع ع ـنــوان
«ن ـق ــض امل ـس ـي ــرة الـ ـن ـ ّ
ـووي ــة» (ه ـ ــذه تــرجـمــة
ص ـع ـبــة مل ـص ـط ـلــح «دي ـن ـي ــوك ـل ـي ــراي ــزي ـش ــن»
ال ـ ــذي تـسـتـعـمـلــه ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة بــذكــاء
ف ــي مـفــاوضــاتـهــا م ــع أم ـي ــرك ــا) ،ف ــإن كــوريــا
الشمالية ترفض منح هذا التنازل بالكامل
ً
مـ ـ ّـرة واحـ ـ ــدة ،ب ــل ت ـصـ ّـر ع ـلــى جـعـلــه ت ـنــازال
ع ـل ــى مـ ــراحـ ــل م ــرت ـب ـط ــا ب ـت ـق ــدي ــم تـ ـن ــازالت
م ـتــوازيــة مــن قـبــل الـحـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة .لو
أن إيــران أصـ ّـرت على هــذا العنصر في نزع
التسليحية الـنـ ّ
ّ
ـوويــة لـكــان موقعها
الـقــدرة
التفاوضي مــع أميركا أق ــوى .إي ــران ،خالفًا
ل ـك ــوري ــا ،س ــارع ــت إلـ ــى تـنـفـيــذ شـ ــرط إزالـ ــة
ال ـ ـقـ ــدرة ال ـت ـس ـل ـي ـحـ ّـيــة الـ ـن ـ ّ
ـووي ــة ب ـع ــد وق ــت
قصير من التوقيع الرسمي( .يجب من باب
اإلنـصــاف في املقارنة بني كوريا الشمالية
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وإي ــران التذكير بــأن كوريا الشمالية تملك
ما ُي ّ
قدر بـ ٣٠سالحًا نوويًا  -أو أكثر أو أقل
 مقابل صفر ســاح نــووي عند إي ــران ،أيّ
ّ
الكورية أقوى بوجود
التفاوضية
إن القدرة
هذا السالح).
ّ
اإليرانية مع رئيس أميركي
تتعامل الحكومة
من طراز مختلف .هذا رئيس يهتم لإلطراء
ّ
التودد نحوه أكثر
(لشخصه) واإلفــراط في
مما يكترث لثوابت األمن القومي األميركي.
وهذا قد يكون في صالح إيران ،كما كان في
صــالــح كــوريــا الشمالية على مــدى األشهر
املاضية .الرئيس الذي ّ
هدد كوريا الشمالية
(ال ـت ــي ف ـق ــدت  -لـلـتــذكـيــر دائ ـم ــا  -أك ـث ــر من
ّ
ّ
األميركية
 ٪٢٠من سكانها نتيجة الحرب
ّ
ال ــوح ـش ـ ّـي ــة ع ـل ـي ـهــا ف ــي الـ ـح ــرب الـ ـك ــوري ــة)
بـ«النار والغضب (اإللهي)» ،بات يشير إلى
كـيــم بــ«صــديـقــي ك ـيــم» .لـيـســت املـفــاوضــات
ّ
األميركية هي الخيار اإليراني الوحيد ،لكن
ّ
إيران تصر على االلتزام باتفاق نووي فقد
جـ ــدواه ب ـم ـجـ ّـرد خ ــروج أم ـيــركــا م ـنــه ،ليس
ألنها هي وحدها تملك عناصر املكافأة بل
ألنها تستطيع أن ترهب الخصوم والحلفاء
لالبتعاد عن إيران .والتعويل اإليراني على
إنـقــاذ أوروب ــي لالتفاق لــم ي ـ ِّ
ـؤد إلــى نتيجة
ّ َ
بعد .صحيح أن االتـحــاد األوروب ــي توصل
إلى استحداث مالي بديل كي ّ
تتم املقايضة
ّ
بالتبادل مع إيران ،لكن الشركات األوروبية
ّ
بمجرد أن خرجت
هربت من إيــران بسرعة
ّ
ّ
االتفاقية .والدول األوروبية باتت
أميركا من
تنطق بــاعـتــراض الـحــزب الـجـمـهــوري على
ّ
تتضمن حـظــر النشاط
االتـفــاقـ ّـيــة ،أنـهــا لــم
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي إلي ـ ـ ـ ــران أو ت ـس ـل ـي ــح «حـ ـم ــاس»
و«حــزب الله» أو اختبار وصنع الصواريخ
ّ
البالستية (إدارة ترامب ّ
قررت من عندها أن
ّ
صنع الصواريخ هو مخالفة لالتفاقية التي
ّ
البالستية).
لم تمنع صنع إيران للصواريخ
ي ـم ـك ــن لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي أن يـ ــدخـ ــل فــي
مفاوضات مع أميركا ،إذا كان األمل بإنقاذ
ّ
ّ
يتفوق على أي خيار إيراني آخر.
االتفاقية
ّ
والعدو اإلسرائيلي يسعى حثيثًا الستدراج
ّ
إيــران إلى مواجهة عسكرية في سوريا في
حقبة لــن تمنع فيها اإلدارة األمـيــركـ ّـيــة أي
مستوى من التصعيد من ِقبل إسرائيل (لم
تمنع إدارات سابقة التصعيد اإلسرائيلي
ل ـك ــن ه ـن ــاك م ـس ـت ــوى ج ــدي ــد م ــن الـتـغـطـيــة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة لـ ـع ــدوان إس ــرائـ ـي ــل) .تـتـحــاشــى
ّ
العدو يريدها ألغراضه،
إيران املواجهة ألن
ّ
ل ـك ـن ـهــا لـ ــن ت ـس ـت ـط ـيــع ت ـحــاش ـي ـهــا فـ ــي ظ ــل
ّ
تعطش إسرائيلي دم ــوي للمواجهة ،وفي
ّ
ظــل تجاهل  -أو تغطية  -روسـ ّـيــة للعدوان
اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى س ــوري ــا .إن تــرامــب أكثر
قدرة من أي من أسالفه على رفض ّ
توجهات
اإلج ـ ـ ـمـ ـ ــاع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري  -االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ــي
ّ
ّ
األميركية وقد أثبت ذلك في
لإلمبراطورية
االن ـس ـحــاب (امل ــزم ــع) م ــن أفـغــانـسـتــان وفــي
االنسحاب (املزمع) من سوريا .وهذه القدرة
قــد تـكــون فــي صــالــح إي ــران ال ــذي أمل ــح أكثر
مــن مـ ّـرة إلــى أن إي ــران يمكن أن تنال أفضل
مـمــا نــالــه أوب ــام ــا .ه ــذا رئـيــس ال يــدخــل في
تفاصيل االت ـفــاقــات  -كـمــا أن ــور ال ـس ــادات.-
ّ
ترامب ال يريد إل دغدغة غروره والحصول
عـلــى نــوبــل ل ــ«ال ـســام» ومـهــر اسـمــه خــالـدًا
ّ
عـلــى اتـفــاقـ ّـيــات دول ـ ّـي ــة .هــل هـنــاك مــن يظن
أن ترامب قرأ  -أو قرأ عن  -االتفاق النووي
السابق أو أن اعتراضه كان على مضمونه
وليس على الشكل وعلى اسم أوباما الذي
ارتبط به؟
وافقت إيــران على نقل  ٪٩٧من اليورانيوم
ُامل ّ
خصب خــارج إيــران وعلى منع التسليح
النووي حتى عام  .٢٠٣٠أي إن التزام إيران
ب ــاالت ـف ــاق  -م ــن دون وجـ ــود م ـكــافــآت على
االل ـت ــزام ،أو بــوجــود مـكــافــآت صـغـيــرة جـدًا
ّ
 يـقــلــل م ــن قــدرت ـهــا عـلــى ال ـت ـفــاوض وعـلــىّ
ال ـص ـمــود بــوجــه ال ـت ـهــديــدات اإلســرائ ـي ـلــيــة
واألم ـي ــرك ـ ّـي ــة .ق ــد ي ـكــون خ ـيــار ال ـخ ــروج من
ّ
االتفاقية أفضل مــن البقاء فيها فــي غياب
ّ
بــديــل أوروبـ ــي فعلي عــن االتـفــاقــيــة ناقص
ّ
االتفاقية مثل تطبيع أنظمة
أميركا .باتت
ال ـخ ـل ـي ــج مـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـ ّ
ـدو :ال ـت ـط ـب ـي ــع والـ ـس ــام
ـيء .وإي ــران تلتزم بها مقابل ال
مقابل ال شـ ّ
شــيء تستحقه .الخيارات اإليــرانـ ّـيــة ليست
ّ
مجانيًا في
محصورة بااللتزام الذي أصبح
ضوء الضعف األوروبي.
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