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إبراهيم شرقية

*

الدالالت اإلقليمية والدولية
**
لالتفاق النووي اإليراني

أثار االتفاق النووي اإليراني مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن التابع لألمم
المتحــدة باإلضافــة إلــى ألمانيــا ( ،)1+5العديــد مــن التســاؤالت والتكهنــات التــي ربمــا تفــوق
بكثرتها وغموضها تلك التي صاحبت المفاوضات العلنية والســرية طوال الفترة الماضية،
ً
وغموضا ،ليس بشــأن عالقة إيران بالدول
تعقيدا
بحيث أصبح المشــهد النووي اإليراني أكثر
ً
الغربية فحســب ،وإنما ً
أيضا بجيرانها في العالم العربي ،ال ســيما دول الخليج .فلهذا االتفاق
العديــد من الــدالالت اإلقليمية والدولية المتعلقة بالنواحي السياســية واالقتصادية وغيرها.
تناقش هذه الورقة هذا االتفاق وتعرض مختلف انعكاساته؛ إيران ًيا ،وإقليم ًيا ،ودول ًيا.
* أستاذ النزاعات الدولية يف جامعة جورجتاون يف قطر ،وخبري السياسات الخارجية يف معهد بروكنجز الدوحة.
** قدمت هذه الورقة يف ندوة "االتفاق النووي اإليراين :الدوافع والتداعيات اإلقليم ّية والدول ّية" خالل ندوة عقدها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
يوم الخميس ( 28ترشين الثاين /نوفمرب .)2013

60

العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

األسد يف سورية أقل أولوية منه لدى الرياض ،وأ ّن واشنطن ال ترى
باملسألة الفلسطينية قضية مركزية لسياستها يف املنطقة"((( .ومام
يعزز هذه املخاوف أ ّن االتفاق مبفاوضاته الرسية قد تم مبعزل عن
معرفة السعودية ،وباستضافة دولة خليجية (سلطنة ُعامن) ما زالت
تعول عليها اململكة الكثري لبناء تحالف خليجي ضمن مظلة مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.

قبل الخوض يف دالالت االتفاق النووي اإليراين ،ال بد من التذكري بأ ّن
االتفاق هو ،أولً وقبل كل يشء ،اتفاق مؤقت ملدة ستة شهور ،وميكن
أن يلغى بأي لحظة إذا ارتأت األطراف املشاركة فيه رضورة لذلك .كام
أ ّن التحدي األكرب لالتفاق النووي هو يف القدرة عىل تطبيقه أو متديده
بعد الشهور الستة املفرتضة إىل اتفاقات مرحلية أخرى أو اتفاق دائم
ينظم النشاط النووي اإليراين يف املستقبل .وكام يقال" :فالشيطان
يكمن يف التفاصيل" ،أو يف هذه الحالة" :الشيطان يكمن يف التمديد
وعىل الرغم من رشعية هذه املخاوف ،فإ ّن االتفاق ال ينبغي أن يثري
أو يف تحديد النسبة النهائية للتخصيب أو ما شابه".
الكثري من القلق لدى السعودية ،والتي لديها من اإلمكانات ما يؤهلها
وبناء عليه ،فهناك دالالت إقليمية ودولية لالتفاق عىل عدة صعد ،يف التعاطي بإيجابية ،واالستفادة من هذا االتفاق ،ملا فيه من مصلحة
أهمها:
املنطقة كافة ،مبا فيها دول الخليج وإيران .فال يجب عىل اململكة
رؤية االتفاق ضمن "معادلة املجموع الصفري" Zero Sum Game
أول :يعيد هذا االتفاق إىل األذهان سياسة الواليات املتحدة األمريكية
ً
التي تفرتض بأ ّن أي تفاهم مع إيران سيكون بالرضورة عىل حسابها
تجاه اململكة العربية السعودية وإيران يف نهاية الستينيات ويف
وحساب الخليج كله .عىل العكس متا ًما؛ فباإلمكان تحقيق مصالح
السبعينيات؛ إذ شهدت هذه السياسة ما كان يطلق عليه آنذاك بـ
متوازية عىل الساحة الدولية من دون أن تكون إحداها بالرضورة
"سياسة املحورين التوأم"(((  ،Twin Pillars Policyوالتي تقوم عىل
عىل حساب األخرى.
استعداد الواليات املتحدة لتأهيل كل من إيران واململكة العربية
السعودية عسكريًا للدفاع عن منطقة الخليج ،واملنطقة بشكل عام ،فاهتامم أمريكا اإلسرتاتيجي بالسعودية مل يكن يف يوم من األيام نات ًجا
إذا دعت الحاجة إىل ذلك ،وال سيام لوقف املد الشيوعي الذي كان من إعجاب كبري باململكة ،ولكنه نتيجة لألهمية اإلسرتاتيجية التي
يحاول التمدد يف منطقة الرشق األوسط والخليج .وعىل الرغم من تتمتع بها األخرية ،والتي مل تصل أمريكا بعد إىل مرحلة ميكنها التخيل
أ ّن "سياسة املحورين التوأم" كانت تفرتض شمول كل من السعودية عنها .وبهذا الصدد كتبت راشل برونسون يف جريدة نيويورك تاميز
وإيران والتعامل معها بشكلٍ متساوٍ ،فقد كان واض ًحا للعيان أ ّن إدارة تحت عنوان "تبديل الرياض بطهران ليس هو اإلجابة" تقول ما معناه:
الرئيس األمرييك األسبق ريتشارد نيكسون انحازت أكرث من سابقتها ،ماذا لو كسبت أمريكا إيران وخرست العامل اإلسالمي؟ "هناك الكثري
إدارة ليندون جونسون ،إىل إيران عىل حساب السعودية وغريها من ما نخرسه ببساطة بتبديل الرياض بطهران .عىل األقل سنخرس تأييد
دول الخليج ،لدرجة أ ّن الكثري من املراقبني للشأن الخليجي أصبحوا جميع العامل العريب وكثري من العامل اإلسالمي الذي ال يثق بإيران"(((.
يتحدثون عن دور إيراين باعتباره "رشطي الخليج".
مبعنى أ ّن اململكة ما زالت تتمتع بعالقات وتبني تحالفات قوية مع
األغلبية العظمى من دول العامل اإلسالمي ،وبإمكانها التأثري يف مواقفها
إ ّن مخاوف السعودية تجاه هذا االتفاق ،وما ميكن أن ينبثق منه
تجاه الواليات املتحدة إذا ما قامت هذه األخرية بنسج تحالف مع
مستقبل ،لها ما يربرها ال سيام أ ّن انحياز الواليات املتحدة نحو
ً
إيران عىل حساب السعودية .وال يخفى عىل أحد قدرة السعودية عىل
طرف عىل حساب اآلخر له خلفياته التاريخية .وبهذا الصدد ،يرى
التأثري يف أسواق النفط العاملية يف وقت ما زالت إسرتاتيجية أمريكا
جريجوري جوس رئيس دائرة العلوم السياسية يف جامعة فريمونت
نحو "استقالل الطاقة" Energy Independenceيف بدايتها .أضف
األمريكية بأ ّن "السعوديني عىل حق ليكونوا قلقني من أ ّن الواليات
إىل ذلك ،أ ّن الطرفني األمرييك والسعودي ما زاال يعتربان ما يسمى
تص عىل الحصول عىل تنازالت إقليمية من إيران مقابل
املتحدة لن ّ
هذا االتفاق .كذلك هم عىل حق بأ ّن واشنطن تعترب سقوط نظام 2 Gregory Gause, “Why the Iran Deal Scares Saudi Arabia,” The New
 1لتفاصيل إضافية بشأن "سياسة املحورين التوأم" ،انظر:
Howard Teicher and Gayle Radley Teicher, Twin Pillars to Desert Storm:
America’s Flawed Vision in the Middle East from Nixon to Bush (New York:
William Morrow and Company, Inc., 1993).

Yorker, November 26, 2013, at: http://www.newyorker.com/online/blogs/
newsdesk/2013/11/why-the-iran-deal-scares-saudi-arabia.html
3 Rachel Bronson, “Swapping Riyadh for Tehran is not the Answer,” The
New York Times, at: http://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/11/25/
us-relations-with-iran-thaw-and-allies-shiver/swapping-riyadh-for-tehranis-not-the-answer
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"الحرب عىل اإلرهاب" عىل رأس أولوياتهام األمنية ،وتقتيض املحافظة يف الرشق األوسط مبا يتالءم ومصالحها القومية إن أرادت ذلك ،حتى
عىل هذا التحالف عدم تفريط أي منهام باآلخر .كل هذه األسباب لو كان ذلك ال يروق لإلرسائيليني.
تجعل من الصعب عىل أمريكا التخيل عن عالقاتها اإلسرتاتيجية مع
السعودية ودول الخليج العريب حتى لو كان مثن ذلك التفاهم مع
إيران .وبناء عليه ،فبإمكان دول الخليج العربية إذًا استخدام أوراق
القوة هذه لتحديد مالمح العالقة مع أمريكا وثوابتها.
ثان ًيا :يشكّل االتفاق النووي اإليراين تحديًا كب ًريا للمفهوم السائد بأ ّن
إرسائيل هي التي تشكّل سياسة أمريكا الخارجية يف ما يتعلق بالرشق
األوسط .ال أحد ينكر تأثري إرسائيل يف سياسة أمريكا الخارجية ،ولك ّن
هذا االتفاق أسقط "خرافة" استحواذ إرسائيل عىل القرار السيايس
وعجز أمريكا عن اتخاذ مواقف يف سياستها الخارجية يف الرشق األوسط
ال تروق لصناع القرار يف تل أبيب .ويف هذا الصدد ،يرى ك .ب .فابيان
من معهد دراسات الدفاع بأ ّن "قدرة إرسائيل عىل ضبط سياسة أمريكا
الخارجية واستغاللها من خالل اللويب اإلرسائييل قد لحق بها رض ًرا
جديًا .فبعض الجمهوريني ،وحتى الدميقراطيني ،ميكن لهم أن يرفضوا
رفع العقوبات ،ولكن ما أن ينفِّذ اإليرانيون التزاماتهم ،سيكون من
الصعب الدفاع عن استمرار العقوبات"(((.

ثالثًا :يحمل االتفاق دالالت مشجعة ،وأخرى محبطة للمعارضة
السورية .ويتجىل إحباطها من خالل االعرتاف بإيران بوصفها العبًا
مهم من أي ترتيبات إقليمية مبا فيها املسألة السورية.
إقليم ًيا وجز ًءا ً
ويف هذا املضامر يقول الباحث يف مؤسسة الدفاع عن الدميقراطيات
توين بدران يف إشارة إىل الدور اإليراين املحتمل يف سورية أ ّن "كل يشء
اآلن مهيأ إلظهار إيران وقدرتها عىل تأدية دور جدي  ...وأنه تم إحضار
إيران للمشاركة يف هذه الرتتيبات"((( .وبعي ًدا عن التكهنات التي ترى
أصل جز ًءا من املحادثات الرسية يف سلطنة ُعامن،
بأ ّن سورية كانت ً
فإ ّن القدرة عىل التوصل إىل تفاهامت دولية مع إيران حول امللف
النووي متثل سابقة ،ما مي ِّهد لتسويات إقليمية أخرى ،مبا فيها سورية.

ومنذ وصوله إىل منصب رئيس الوزراء ،استثمر بنيامني نتنياهو معظم
رصيده السيايس من أجل التخلص من الربنامج النووي اإليراين ،عىل
غرار تدمري القدرات العسكرية للنظام العراقي السابق والتدمري الحايل
للربنامج الكياموي السوري .ال يرىض نتنياهو إال باتفاق  -أو رضبة
عسكرية  -يقيض بتحطيم أجهزة الطرد املركزي وإظهار ذلك عىل
شاشات التلفزة ،كام حدث مع العراق ،وليس باتفاقٍ يحد من نسبة
التخصيب إىل  ،%5ويبقي أجهزة الطرد املركزي ومفاعل آراك الذي
يعمل باملاء الثقيل تعمل .وضع توقيع االتفاق مبعزل عن الضغوط
اإلرسائيلية والتهديد برضب املفاعالت النووية اإليرانية نتنياهو يف
موقف املواجه مع قاعدته الشعبية الذي أصبح مطالبًا أمامها اآلن
بتفسري ما يحدث ،يف ظل تشكيكهم بنظريته األمنية التي س َّوق
لها طوال هذا الوقت .فاالتفاق إذًا أسقط ورقة التوت عن التعليل
األمرييك التقليدي املتذرع بالتأثري اإلرسائييل يف السياسة الخارجية ملنع
أمريكا من اتخاذ مواقف حاسمة يف ما يخص املسألة الفلسطينية،
وبالتحديد املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية وإقامة دولة
فلسطينية .فاالتفاق أثبت أ ّن أمريكا تستطيع صوغ سياستها الخارجية

أما يف ما يتعلق بالدالالت املشجعة للمعارضة السورية ،فيمكن رؤيتها
من خالل انكامش األهمية اإلسرتاتيجية للنظام السوري بالنسبة إىل
أصل من حرصها عىل استخدام
إيران .فدعم إيران للنظام السوري نبع ً
هذا النفوذ يف سورية كورقة ضغط لتحقيق مصالح وطنية إيرانية
سواء كان ذلك لتقوية موقفها التفاويض مع دول  1+5أو غريه .وبناء
عليه ،فإذا استطاعت إيران تحقيق ما تبتغي من مفاوضاتها مع
الدول الغربية ،وبالتحديد إذا جرى تجديد االتفاق يف ما بعد الشهور
الستة األوىل أو جرى التوصل إىل اتفاق دائم ،فإ ّن الحاجة لخدمات
النظام السوري تصبح عىل درجة أقل من األهمية ،بحيث يفقد النظام
حل
السوري قيمته الحيوية ،لكنها ستكون بحاجة ماسة إليه إذا ما ّ
صدام طهران مع الدول الغربية محل االتفاق.

4 K.P. Fabian, “The US-Iran Deal and the Outcome,” Institute for Defense
Studies and Analysis, November 28, 2013, at: http://idsa.in/system/files/
kpfabian_281113.pdf

5 Max Rosenthal, “Iran Nuclear Deal May Foreshadow Tehran’s role in
Syria Peace Talks,” The Huffington Post, November 25, 2013, at: http://www.
huffingtonpost.com/2013/11/25/syria-peace-talks-iran_n_4338841.html
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الداللة األخرى لهذا االتفاق بالنسبة إىل امللف السوري هو أ ّن دخول االعتامد املرصي عىل املساعدات املالية السعودية سيزداد أيضً ا كون
إيران يف اتفاقات دولية مع الغرب سيعمل عىل كبح جامح التطرف الخيارات األخرى للمساعدات املرصية تتضاءل تدريجيًا.
لديها ،أل ّن االتفاق يعني االلتزام بقواعد اللعبة الدولية ،مبعنى أ ّن عىل
جسد االتفاق حقيقة بدأت بالتشكل منذ فرتة طويلة -
سادساَّ :
ً
خصوصا إذا ما جرى متديد االتفاق الحقًا الترصف وفق تلك
إيران
ً
وبالتحديد منذ وصول الدميقراطيني للحكم يف أمريكا مع الرئيس
القواعد ،بحيث يصبح من الصعب الدفاع عن النظام السوري من باراك أوباما  -تتعلق بشكل محدد بتغريات بنيوية يف تركيبة النظام
خصوصا يف حالة ارتكابه جرائم حرب يف سورية.
دون حدود،
ً
الدويل .فقد كانت السمة الرئيسة لرتكيبة النظام الدويل يف عهد
راب ًعا :ساد حلقات النقاش يف واشنطن خالل العامني املاضيني االعتقاد
بأ ّن أمريكا ستلجأ إىل صفقة لتقوم مبوجبها بإرضاء نتنياهو يف امللف
النووي اإليراين مقابل الحصول منه عىل تنازالت يف امللف الفلسطيني.
باطل ،حيث أهملت القوى الدولية رغبة
هذا االعتقاد أصبح اآلن ً
نتنياهو يف تفكيك الربنامج النووي اإليراين وليس تكبيله؛ مام يعني
وعقم بعد
أ ّن املفاوضات الفلسطينية  -اإلرسائيلية ازدادت عبثية
ً
هذا االتفاق؛ إذ فقدت أمريكا إحدى أهم األوراق التي كان ميكن
استخدامها للحصول عىل تنازالت من نتنياهو ،بل من املحتمل أن
يلجأ األخري إىل تعقيد حالة التفاوض ،من أجل ابتزاز الواليات املتحدة
يف قضايا مختلفة .ومهام يكن ،فقد أصبح األمر مل ًحا أكرث من أي
وقت مىض ليبحث الفلسطينيون عن إسرتاتيجية أخرى غري تلك التي
رفعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،والتي تنص عىل أن البديل
للتفاوض هو فقط املفاوضات.

جورج بوش االبن ،وبدعم ال محدود من املحافظني الجدد ،تقوم عىل
التمدد والتوسع يف أرجاء املعمورة وبشكل رئيس يف الرشق األوسط
(العراق) وآسيا (أفغانستان) .وكانت عقيدة هذا النظام تقوم عىل
عدة مبادئ من أهمها "الرضبات االستباقية" ،واالستقطاب القائل
بـ "معنا أو ضدنا" الذي نادى به بوش .إ ّن السامت البنيوية للنظام
الدويل استبدلت بنقيضها؛ فالتمدد األمرييك يف العامل حل مكانه
االنسحاب نحو الحدود الوطنية األمريكية (مثل االنسحاب من العراق
وأفغانستان) ،والعقيدة "االستباقية" للتخلص من أسلحة الدمار
الشامل حل محلها عقيدة "البعدية" التي رفضت التدخل العسكري
حتى بعد االستخدام الفعيل ألسلحة الدمار الشامل كام هو الحال يف
الحالة السورية .ليس هذا فحسب ،فقد تم التحول من إسرتاتيجية
"ردع" الخصم  Deterrenceكام حدث يف العراق إىل إسرتاتيجية
"احتواء" الخصم Containment؛ فإذا ما رأينا متدي ًدا لالتفاق املرحيل
مستقبل فإنه سيجري
ً
الحايل إىل اتفاقات مرحلية (أو دامئة) أخرى
احتواء إيران ضمن املعادلة الدولية؛ األمر الذي سيحتّم عىل هذه
األخرية أيضً ا االلتزام بقواعد اللعبة الدولية .وال يوجد دليل أكرب عىل
فرضية االحتواء اإليراين من رؤية تراجع املبدأ الذي نادت به الثورة
اإلسالمية يف إيران طوال العقود الثالث املنرصمة "املوت ألمريكا"
و"الشيطان األكرب" أمام عقد اتفاقات تفاهم دولية ،تلتزم إيران
مبوجبها بقواعد اللعبة مع هذا "الشيطان األكرب" .إذًا ،أثبت االتفاق
أنه ال يوجد شيطان أكرب أو أصغر أو من الحجم املتوسط؛ فعىل
طاولة املفاوضات يتعاطى "الشيطان" بأشكاله وأحجامه املختلفة مع
"املاليل" مبرجعياتهم املختلفة.
ما العمل إذًا؟ تفرض هذه الدالالت اإلقليمية والدولية عىل الدول
ذات الشأن إيجاد إسرتاتيجيات تتالءم مع ما سيتمخض عنه االتفاق
النووي من نتائج عىل األرض؛ وذلك من أجل إعادة التوازن اإلقليمي
للمنطقة إىل نصابه بحيث مينع االنجرار إىل تصعيد أمني وسيايس ال
تحمد عقباه .وميكن تلخيص هذه اإلسرتاتيجيات عىل النحو التايل:

خامسا :لالتفاق دالالت مهمة أيضً ا بالنسبة إىل مرص؛ فصوغ االتفاق
ً
بني الغرب وإيران مبعزل عن اململكة العربية السعودية سيدفعها اىل
البحث عن حلفاء جدد وتقوية أوارص العالقة مع الحلفاء الحاليني،
وعىل رأسهم مرص التي هي األخرى تعاين توت ًرا وعدم استقرار يف
عالقتها مع الواليات املتحدة .فاملصلحة السعودية  -املرصية اقتضت
بطبيعة الحال تعزيز أوارص هذا التحالف أل ّن كليهام بحاجة إىل اآلخر عىل الواليات املتحدة إعطاء أهمية مامثلة لحلفائها يف منطقة الخليج
لصوغ تفاهامت جديدة مع الواليات املتحدة .هذا يعني أ ّن مرص العريب كتلك التي أبدتها تجاه إيران ،مبعنى عدم التفرد يف صوغ اتفاقات
وجدت نفسها بشكل تلقايئ يف معسكر السعودية .وبناء عليه ،فإ ّن مبعزل عام تراه هذه الدول من مصلحة إسرتاتيجية لها تتعلق بأمن
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الخليج واستقراره .فحتى يكتب لهذا االتفاق القدرة عىل االستمرار،
مستقبل ،يتعني إرشاك دول مجلس
ً
ولفسح املجال لصوغ اتفاقات أخرى
التعاون يف املحادثات القادمة بوصفها أطرافًا ذات عالقة من الدرجة
األوىل .بصورة جوهرية ،من الخطأ الفادح فن ًيا التعاطي مبسألة أمنية
مثل امللف النووي اإليراين مبعزل عن اإلطار األمني  Contextاملتكامل
ملنطقة الخليج ،والذي يتطلب تعاون جميع األطراف ذات العالقة
 .Stakeholdersفالجزء ال ميكن سلخه من الكل ،واالتفاق النووي املشار
إليه هو الجزء يف املنظومة األمنية الخليجية التي تعترب إيران ودول
مجلس التعاون أجزاء منها .ويف هذا الشأن ،يرى وزير الدولة للشؤون
قائل" :مطلب
الخارجية السعودي نزار مدين يف حديثه لجريدة الحياة ً
مجلس التعاون هو أن يكون عىل اطالع عىل املفاوضات النووية بني
إيران و .((("1+5كام عقّب وزير الخارجية القطري الدكتور خالد العطية
يف مؤمتر "حوار املنامة" بأ ّن يف نهاية املطاف سيكون مجلس التعاون
جز ًءا من أي اتفاقية تخص املنطقة وبناء عليه ،فإ ّن املحادثات يجب أن
تكون ( 2+5وليس .((()1+5
كذلك ،فمن الواضح متا ًما بأنه ال ميكن عزل الخليج عن إطاره اإلقليمي
األوسع املتمثل يف منطقة الرشق األوسط ،وذلك نتيجة وجود التحالفات
املتشابكة ،والتي ال ميكن فصلها عن إطارها الرشق أوسطي .ولذا ،فعىل
الدول العربية مجتمعة ،وإيران أيضً ا ،التعاطي مع هذا االتفاق ليكون
مقدمة إليجاد منطقة رشق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل
وعىل رأسها إزالة الرتسانة النووية اإلرسائيلية؛ إذ من دون ذلك سيكون
االتفاق بصيغة أو أخرى ضمن إلرسائيل تفوقًا إسرتاتيج ًيا إقليم ًيا حتى
إن كانت إيران قد حققت اعرتافًا بحقها يف تخصيب اليورانيوم مبا نسبته
 .%5صحيح بأ ّن الحكومة اإلرسائيلية الحالية ال ترىض إال بتحطيم أجهزة
الطرد املركزي وانعدام القدرة اإليرانية عىل التخصيب من حيث املبدأ،
ولكن إبقاء الرتسانة النووية اإلرسائيلية عىل حالها سيخلق حالة عدم
توازن إسرتاتيجي يف املنطقة كافة.
أما يف ما يتعلق بامللف السوري ،فإ ّن الدالالت املذكورة سابقًا وتحدي ًدا
التغيريات التي أصابت بنية النظام الدويل تظهر بأ ّن التوجه نحو حل
سيايس لألزمة – عىل حساب الحسم العسكري – قد أصبح أقوى
من أي وقت مىض .وهذا يعني بأ ّن عىل املعارضة السورية أن تأخذ
موضوع مؤمتر "جنيف  "2أكرث جدية من أي وقت مىض؛ إذ أصبح
6
7

جريدة الحياة ،2013/12/8 ،انظر:
http://alhayat.com/Details/579909
"نووي إيران :قطر تدعو لصيغة  ،"2+5سكاي نيوز عربية ،2013/12/5 ،انظر:
http://goo.gl/juvLbb

مطلوبًا منها صوغ إسرتاتيجية تتوافق مع هذا التوجه الدويل نحو
الحل السيايس.
وبالنسبة إىل مرص ،يتعني عليها حل مشاكلها الداخلية سواء كان ذلك
بااللتزام بخارطة طريق واحدة محددة املعامل أو التفاهم مع اإلخوان
املسلمني لدمجهم بالعملية السياسية بحيث يشاركون يف عملية
التحول ويصبحون عامل استقرار؛ من أجل أن تقوم مرص بدور مهم
يف ما سيتمخض عنه االتفاق النووي اإليراين من ترتيبات سياسية أمنية
مستقبل .وبغري ذلك ،سيبقى الدور املرصي ملحقًا إما بالدور
ً
إقليمية
السعودي وما يقدمه له من مساعدات مالية ،أو االرتداد إىل التبعية
األمريكية كام كان الحال عليه إبان حكم نظام مبارك .من الوارد عىل
أي حال أن تأخذ مرص توج ًها مختلفًا ومغاي ًرا لكل التوقعات ،ولكن
املؤكد هنا أ ّن مرص لن تكون مهيأة للقيام بدور مؤثر يف الرتتيبات
اإلقليمية الجديدة التي سيتمخض عنها االتفاق النووي طاملا بقيت
تعيش حالة التجاذبات السياسية الداخلية ومحاولة أحد األطراف
إلغاء أو إقصاء الطرف اآلخر.
وأخ ـ ًرا ،يتعني عىل الفلسطينيني أن ال يعلقوا أوها ًما كثرية عىل
موضوع املفاوضات الجاري حال ًيا؛ فاالتفاق أسقط أحد األوراق التي
كان باإلمكان استخدامها للحصول عىل تنازالت من حكومة نتنياهو.
وعوضً ا عن ذلك ،رمبا تلجأ الواليات املتحدة – وهذا غري مستبعد
– إلرضاء حكومة نتنياهو التي مل يرق لها االتفاق ،من خالل منحها
املزيد من التنازالت عىل حساب الفلسطينيني ،وتاريخ الواليات
املتحدة حافل مبثل هذه األمثلة .وكدليل عىل ذلك ،ذكرت وكالة
نقل عن يارس عبد ربه قوله" :إ ّن الواليات املتحدة تطلب من
رويرتز ً
الفلسطينيني تقديم تنازالت أمنية يف محادثات السالم مع إرسائيل
من أجل إسكات االنتقادات اإلرسائيلية للمسار الدبلومايس الذي
تتبعه القوى العاملية يف التعامل مع الربنامج النووي اإليراين"((( .لذلك
عىل الفلسطينيني البدء فو ًرا بتصميم إسرتاتيجية بديلة للمفاوضات،
وعىل هذه اإلسرتاتيجية الجديدة أن تراعي التغيريات الجديدة وما
يحمله االتفاق النووي من تداعيات عىل املسألة الفلسطينية .ومهام
يكن األمر ،فإ ّن عىل اإلسرتاتيجية الجديدة أن تكون دولية ببنيتها،
وتخاطب املجتمع الدويل وتوازناته املختلفة ،حتى ال تبقى املسألة
الفلسطينية رهينة بهذه التقلبات اإلقليمية.
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