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االتفاق النووي اإليراني

يوسف منير

*

االتفاق مع إيران وآثاره في المنطقة
وفي إسرائيل وفلسطين

تناقــش هــذه الورقة االتفاق الذي توصلت إليــه مجموعة  1+5وجمهورية إيران اإلســامية ،في
شــأن البرنامــج النــووي اإليراني ،وتعتبــره إنجــا ًزا تاريخ ًيا ،قد تكون لــه آثار كبيرة فــي المنطقة.
تناقش الورقة المالمح الرئيسة لالتفاق ،والظروف التي أدت إليه ،معددة آثاره المحتملة على
المنطقــة ،وعلــى الصــراع الفلسطيني  -اإلســرائيلي ،وانزعاج إســرائيل مــن البرنامج النووي
اإليرانــي ،وتهديدهــا بضربه .وتربط الورقة إمكانية أن يقود االتفــاق إلى نتائج إيجابية ،وإحداث
اســتقرار فــي المنطقــة ،بحــدوث انفــراج حقيقــي فــي العالقــات اإليرانيــة الخليجيــة ،خاصــة
ً
إضافة إلى حلحلة إشــكاالت األقليات الشــيعية
العالقــات مــع المملكة العربيــة الســعودية،
في بعض دول الخليج.
*

كاتب فلسطيني ،ومدير سابق لصندوق القدس واملركز الفلسطيني يف واشنطن.
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االتفاق
تُع ّد خطة العمل املشرتكة الشاملة ،وهي حصيلة عامني من
مهم عىل صعيد مفاوضات منع االنتشار
املفاوضات املكثفة ،إنجازًا ً
النووي ،وتعزيز النظام العاملي لعدم االنتشار النووي((( .إ ّن الخطة
املفصلة ،والتي وقّعتها يف  14متوز  /يوليو  ،2015إيران والدول
الخمس دامئة العضوية يف مجلس األمن (الصني ،وفرنسا ،وروسيا،
واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة) ،وأملانيا ،واالتحاد األورويب،
تتيح للمفتشني إمكانية الوصول إىل "سلسلة اإلمداد النووي" اإليرانية
ملدة  25سنة مقبلة .ووافقت إيران مبوجب االتفاق كذلك عىل
إجراء تقليص كبري ج ًّدا يف برنامجها النووي ،والسامح مبستويات غري
مسبوقة من عمليات التفتيش .ويف املقابل ،ستستفيد إيران من رفع
العقوبات التي فرضها عليها مجلس األمن واالتحاد األورويب والواليات
املتحدة ،بسبب عدم التزامها املزعوم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية،
ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية(((.

ولعل النص األكرث وضو ًحا يف االتفاق هو إدراج أحكام محددة
ّ
تتناول االنتهاكات املحتملة لها ،فيام س ّمي أحكام عقوبات "الخرق"
(الفقرتان 36 :و .)37إذ توجز األحكام آليات حل النزاعات متعددة
األطراف .وميكن ألي طرف يف االتفاق إثارة مخاوف من انتهاكات
لها ،وال ميكن التوصل إىل قرار يف شأن الشكوىّ ،إل إذا وجده
مقبول .وهذا يعني أنه ميكن ألي طرف مبفرده إثارة
ً
الطرف الشايك
مسألة "العودة" إىل العقوبات .وإذا حدث ذلك ،فمن املرجح أن
 1لالطالع عىل نص االتفاق باللغة اإلنكليزية ،انظر:
http://bit.ly/1K5NnK2
2 "Full text: Obama gives a speech about the Iran nuclear deal", The
Washington Post, 5/8/2015, at: http://wapo.st/1hjE8Na
وللحصول عىل معلومات توضيحية عن االتهامات املثرية للجدل ضد إيران عىل مر السنني ،انظر:
Gareth Porter, Manufactured Crisis: Untold Story of the Iran Nuclear Scare
(Charlottesville Virginia: Just World Books, 2014).
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تكون صاحبة الشكوى هي الواليات املتحدة((( .ومن حيث الجوهر،
وافقت إيران عىل أحكام تبقي إمكانية إعادة العقوبات بيد الواليات
املتحدة ،متخلية عن الحامية عرب فيتو مشاركني آخرين (كالصني
مثل) .وبذلك ،محضت إيران ثقة الفتة للواليات املتحدة
أو روسيا ً
التي يسميها القادة اإليرانيون غال ًبا "الشيطان األكرب" .ويعكس هذا
االستعداد الحسابات العقالنية للمفاوضني اإليرانيني ،يف طالق عميق
مع الخطاب املعهود لقادتهم .كام يعكس القناعة بأ ّن مصالح كل من
الواليات املتحدة وإيران تتحقق عرب التزام االتفاق.

الظروف التي أ ّدت إلى االتفاق
ربا ليس من املبالغة القول إ ّن حريب الواليات املتحدة يف العراق
ّ
وأفغانستان أوجدتا الظروف التي دفعت املسؤولني الرئيسيني إىل
طاولة املفاوضات وس ّمرتهم إليها طوال سنتني .فبالنسبة إىل إيران
خلقت لها الحربان أزمة وفرصة م ًعا ،فكان عليها ،بسبب وجودها
عىل قامئة "محور الرش" ،أن تتعامل مع واقع وجود قوات برية
أمريكية عىل حدودها الرشقية والغربية .لكن ،كان لديها يف الوقت
نفسه مصالح مشرتكة مع الواليات املتحدة يف كل من أفغانستان
والعراق ،وميكنها تحقيق نتائج يف كلتا الساحتني ،إذا لعبت بأوراقها
جي ًدا .وقد تعاونت إيران مع الواليات املتحدة يف أفغانستان ،السيام
يف املراحل األوىل من الحرب .وتجلت يف العراق ،بوضوح شديد،
مهارتها يف تحويل األزمة إىل فرصة .فبعد تحطيم الواليات املتحدة
سلطة صدام حسني البعثية ،هيأت إيران نفسها لالضطالع بدور مهم
يف صوغ مستقبل العراق ،وفعلت ذلك عرب إقامة تحالفات قوية مع
املجموعات السياسية الشيعية العراقية التي سيطرت عىل املؤسسات
السياسية العراقية .ففي حني كان العراق يف ظل صدام حسني مبنزلة
رادع إليران يف املنطقة ،أصبحت إيران مع تحول العراق إىل تابع لها،
رسعت برنامجها
أكرث حرية يف إبراز قوتها ونفوذها يف املنطقة .كام ّ
النووي أثناء االحتالل األمرييك للعراق.
وعملت إيران ،عىل تطوير نفوذها اإلقليمي ،يف اللحظة عينها التي
كانت تواجه فيها أثر العقوبات الغربية .وبحسب وزير الخزانة
األمرييك جاكوب ليو ،تقلص االقتصاد اإليراين بنسبة  15إىل  20يف املئة
 3قال وزير الخارجية جون كريي يف شهادة أمام لجنة العالقات الخارجية يف مجلس
الشيوخ" :متلك الواليات املتحدة مبفردها ،طوال مدة االتفاق ،القدرة عىل الرتاجع يف األمم
املتحدة ،بأنفسنا فقط .ولدينا دامئًا القدرة عىل إعادة فرض عقوباتنا" ،انظر:
"AUDIO/VIDEO: Senator Coons questions Secretary Kerry, Moniz, and Lew
on Iran Deal", Christopher Coons, 24/7/2015, at:
http://1.usa.gov/1INEeXz.
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عن مستواه الطبيعي نتيجة تشديد العقوبات عام  .(((2012وألحقت
العقوبات بحياة اإليرانيني العاديني أرضا ًرا بالغة .وبالفعل ،اعرتفت
الواليات املتحدة ضمن ًيا أ ّن العقوبات عىل إيران خلقت صعوبات يف
متويل رشاء الدواء والغذاء(((.
وكانت حربَا الواليات املتحدة يف العراق وأفغانستان محاولتني
(((
مكلفتني يف جميع جوانبهام .فقد استنزفت دماء وأموالً كثرية،
(((
وفاقت الكلفة البرشية وخسائر البنية التحتية يف العراق كل تصور ،
تبي بوضوح أنها س ّوقت
وانهارت صدقية الواليات املتحدة عندما ّ
حربًا ال تحظى بشعبية يف جميع أنحاء العامل أمام األمريكيني زو ًرا عىل
تبي
أنها حرب ملكافحة اإلرهاب وتدمري أسلحة الدمار الشامل ،حرب ّ
أنها مل تعجز عن إيجاد تلك األسلحة فحسب ،بل أدت أيضً ا إىل زيادة
كل ما سبق السياق
غري مسبوقة يف حوادث اإلرهاب العاملي .وشكّل ّ
الذي وضعت فيه الواليات املتحدة إسرتاتيجيتها تجاه الربنامج النووي
اإليراين.
وقد اتهم منتقدو إدارة أوباما الرئيس بعدم توجيه تهديد ذي
صدقية باستخدام القوة العسكرية األمريكية ضد إيران .فلم يكن
من املحتمل يو ًما استخدام القوة العسكرية لتحقيق هدف السياسة
املعلنة للواليات املتحدة يف منع إيران من امتالك سالح نووي .وإيران
دولة غنية باملوارد ،يبلغ عدد سكانها نحو  80مليون نسمة ،ويتقن
علامؤها بالفعل دورة الوقود النووي .وأي دولة مبثل مواصفات
4 Zachary Laub, "International Sanctions on Iran", Council on Foreign
Relations, 15/7/2015, at: http://on.cfr.org/1dNVLT2
:ملزيد من املعلومات حول تأثري العقوبات يف اإليرانيني العاديني ،انظر
Sammy Almashat & Maziar Shirazi, "Iran sanctions debate ignores
civilian impact", Aljazeera, 28/3/2015, at: http://www.aljazeera.com/
indepth/opinion/2015/03/iran-sanctions-debate-ignores-civilianimpact-150328071100321.html
5 Ibid.
 6تشري أرقام وزارة الدفاع األمريكية إىل أ ّن الواليات املتحدة فقدت  6626جنديًا قتلوا يف
العراق وأفغانستان ،انظر:
http://www.defense.gov/casualty.pdf
وقدرت مؤخ ًرا دراسة لجامعة هارفارد أ ّن كلتا الحربني كلفت دافعي الرضائب يف الواليات
املتحدة من  4إىل  6تريليون دوالر ،يف تقدير أخذ يف الحساب الرعاية الطبية للمحاربني
القدماء ،انظر:
Ernesto Londono, "Study: Iraq, Afghan war costs to top $4 trillion", The
Washington Post, 28/3/2013, at:
http://wapo.st/1JJlhS8
 7قدّرت مقالة نرشت يف مجلة ذا النسيت أ ّن  654965عراقيًا قد قتلهم الجيش األمرييك
بني عامي  2003و ،2006انظر:
Gilbert Burnham et al. (eds.), "Mortality after the 2003 invasion of Iraq: a
cross-sectional cluster sample survey", The Lancet, 12/10/2006, at:
http://bit.ly/1Mk5Iaq
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إيران ميكنها ،إذا صممت ،تحقيق التقدم التكنولوجي الالزم لبناء
أسلحة نووية (قدرة تحققت أول مرة منذ سبعني عا ًما) .ولن تحقق
الرضبات الجوية ،مهام بلغت شدتها ،أكرث من اإلرضار بالبنية التحتية
للربنامج النووي اإليراين ،وهو ما ستعيد بناءه برسعة حكومة إيرانية
تصميم مبا ال يقاس عىل تجاوز عتبة التسلح .ومن شأن عمل
أكرث
ً
عسكري أمرييك ليس فقط أن يغلق أي آفاق للعمل الدبلومايس بل
ويرغم عىل االختيار بني االنخراط يف مزيد من العمل العسكري
أو الرتاجع عن هدفها املعلن ،ما يجسد بوضوح سيناريو خسارة
للطرفني .لذلك كانت اإلسرتاتيجية األفضل للواليات املتحدة هي
تجنب سيناريو يق ّدم مثل هذه الخيارات القامتة.
رئيسا أمريك ًيا ،وعد يف حملته االنتخابية
كان اإليرانيون واثقني من أ ّن ً
بإنهاء حروب الرشق األوســط ،سيجد صعوبة يف مطالبة جمهور
أنهكته الحروب بتأييد تدخل عسكري مفتوح آخر يف الرشق األوسط.
وهكذا ،عىل الرغم من العقوبات التي فرضت عليها منذ عام ،2006
وسعت برسعة برنامجها النووي ،بينام مل تستطع الواليات
فإ ّن إيران ّ
املتحدة تنفيذ تهديد عسكري من شأنه إشعال حرب شاملة عىل
األرجح .وأدى ذلك يف الوقت نفسه إىل تولّد شعور برضورة التعجيل
بحل النزاع املتعلق بالربنامج النووي اإليراين ،حتى عندما أصبح
واض ًحا لجميع املعنيني بأ ّن احتامالت العمل العسكري هزيلة.

تبعات االتفاق مع إيران
لقد ُوضعت خطة العمل املشرتكة الشاملة ،بينام كانت الواليات
املتحدة تعيد تحديد دورهــا يف املنطقة .فطوال أعــوام عديدة،
جرى ملء القسم األكرب من الفراغ املتولد عن سقوط نظام صدام
حسني يف العراق بقوات االحتالل األمرييك .ولكن ،كان من الواضح
للواليات املتحدة ورشكائها اإلقليميني أنها ستسحب قواتها يف نهاية
املطاف ،وتسلّم العراق للعراقيني الذين غالبيتهم من الشيعة ولديهم
روابط تعاطف مع إيران .وكان صوغ املصالح األمريكية أيضً ا يتأث ّر
بتغريات سوق املوارد العاملية؛ فلقد تزايدت قدرة الواليات املتحدة
طوال العقد املايض عىل إنتاج النفط بكميات أكرب من السابق
بصفة مستقلة ،مقلص ًة اعتامدها عىل نفط الرشق األوسط((( .وقد
8 John Krohn & Mike Ford & Dana Van Wagener, "Tight oil-driven
production growth reduces need for U.S. oil imports", U.S. Energy
Information Administration, 7/4/2014, at: http://1.usa.gov/1lKTvhe
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رصح الرئيس أوباما للكاتب الصحفي توماس فريدمان أنّ" :املصالح
ّ
الجوهرية للواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة يف هذه املرحلة،
ليست النفط أو الحضور اإلقليمي )...( .مصالحنا الجوهرية هي أن
يعيش كل إنسان بسالم ،وأن يستتب النظام ،وال يتعرض حلفاؤنا
وأل تتساقط الرباميل املتفجرة عىل رؤوس األطفال ،وال تجري
للهجومّ ،
عمليات نزوح كثيفة .فمصالحنا بهذا املعنى هي يف الواقع عبارة عن
التأكد من أ ّن أحوال املنطقة عىل ما يرام .فإذا كانت كذلك ،فسنكون
نحن عىل ما يرام"(((.
ويع ّد هذا التعريف ملصالح الواليات املتحدة تح ّو ًل جذريًا ،جرى
التخطيط له منذ زمن طويل .وهو مصدر قلق لرشكائها اإلقليميني.
فالحرب التي شنتها عىل العراق أدت إىل تزايد النفوذ اإليراين عىل
اإلقليم ،وت ّدعي الواليات املتحدة اآلن أنه ليس لديها سبب وجيه
لتخصيص موارد ضخمة ملواجهة ذلك .وأخربت الواليات املتحدة
رشكاءها اإلقليميني ببساطة أنه حان الوقت يك يؤدوا دو ًرا متزاي ًدا يف
املنطقة التي يدعونها وط ًنا.

بيد أنه ما مل يؤ ِّد االتفاق مع إيران إىل زيادة التعاون بني بلدان
املنطقة ،فإ ّن هدف الرئيس األمرييك يف االستقرار اإلقليمي قد يكون
صعب التحقيق .فإعادة تحديد األهداف األمريكية يف املنطقة دفعت
رشكاءها اإلقليميني وتحدي ًدا دول الخليج بقيادة اململكة العربية
السعودية إىل التحرك عسكريًا ملواجهة من يع ّدونهم أتباع إيران يف
املنطقة( .((1وقد يؤدي ذلك إىل عواقب وخيمة يف دول شتى ،ويوفّر
أرضً ا خصبة للتطرف العنيف.
9 Thomas L. Friedman, "Iran and the Obama Doctrine", The New York
Times, 5/4/2015, at: http://nyti.ms/1F2WXh6
 10قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبري يف مؤمتر صحايف مشرتك مع وزير الخارجية
األمرييك جون كريي" :ونحن ملتزمون يف حال حاولت إيران أن تسبب األذى يف املنطقة ،نحن
ملتزمون مبواجهتها بحزم" ،انظر:
"Remarks With Saudi Foreign Minister Adel Al-Jubeir", US Department of
State, 16/7/2015, at: http://1.usa.gov/1Djwsii
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ومن غري املرجح حصول استقرار إقليمي ما مل تتوصل إيران والسعودية
إىل إقامة عالقات تعاون أساسها املصالح اإلقليمية املشرتكة .ويوفّر
التمدد اإلقليمي لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام فرصة لهذا
التعاون؛ فالتنظيم ميثّل تهديدات أمنية خطرية للسعودية وللنظام
التابع لها يف مرص ،ويستهدف الجامعات الشيعية بهجامت جامعية.
بيد أ ّن حالة التوتّر بني الرياض وطهران مرشحة لالستمرار يف الدوران
حول االنقسامات الطائفية التي تفاقمت بسبب االنتفاضات العربية.
فالسكان الشيعة يف السعودية ،واليمن ،والكويت ،والبحرين ،ولبنان،
وغريها دأبوا عىل التوجه إىل طهران طالبني دعمها كلام استشعروا
ظلم من حكوماتهم .وترى دول الخليج األقليات الدينية
إقصاء أو ً
تهدي ًدا أمنيًا شدي ًدا دفع بها إىل تب ّني سياسات رجعية بل ومزعزعة
لالستقرار .وليست إليران تجربة مامثلة؛ إذ تقطنها أقلية س ّنية صغرية
تخضع إلجراءات صارمة (وخاص ًة الكرد والبلوش) ،لك ّن هذه األقلية
ال تواجه ما يضاهي التمييز الذي يواجه األقليات الشيعية يف البلدان
العربية( .والحقيقة أ ّن التحديات التي تواجه الحكومة اإليرانية ال
تأيت غال ًبا من جامعات األقليات يف الداخل ،بل من داخل إطار الثورة
مثل يف عام .)2009
اإلسالمية التي يقودها الشيعة ،كالحركة الخرضاء ً
تغي هذا الواقع الدميوغرايف الذي سيستمر يف إذكاء
ومن غري املر ّجح ّ
التوتّرات بني طهران والرياض .ولكن ،ميكن لدول الخليج تخفيف حدة
التوتّر عرب انفتاح أنظمتها السياسية ،ومعالجة املظامل املرشوعة لألقليات
(وفعل
ً
من سكانها .ويف حني أ ّن ذلك قد يكون غري مريح لبلدان الخليج
وصف الرئيس أوباما تلك املساعي بوصفها "محادثات عسرية ينبغي
إجراؤها") ،فإ ّن املهم هو أن تدفع الواليات املتحدة بلدان الخليج يف
هذا االتجاه ،أل ّن معالجة مخاوف األقليات يساهم يف إحالل السالم
واالستقرار اإلقليمي ألمد طويل .وال تزال أزمات أخرى يف املنطقة،
كالحرب األهلية يف سورية ،مستعصية عن الحل حتى اآلن ،ولك ّن ذلك
يتغي ،إذا جرى إقناع طهران بالعمل مع أطراف أخرى لحل الرصاع.
قد ّ
مهم يف الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل؛
إ ّن لالتفاق مع إيران أث ًرا ًّ
فلقد احتل الربنامج النووي اإليراين الصدارة يف جدول أعامل املجتمع
الدويل طوال األعوام القليلة املاضية .ويعود ذلك جزئ ًيا إىل تسارع
وترية الربنامج ،ولكنه يعود أيضً ا إىل أ ّن إرسائيل جعلت منه أولوية من
خالل زيادة احتامل شن هجوم إرسائييل عىل إيران.
حتى يف السنوات األوىل إلدارة أوباما ،قبل التطبيق الكامل لنظام
العقوبات عىل إيران ،وبينام كانت الواليات املتحدة تحاول دفع
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بنيامني نتنياهو باستمرار ير ّد عىل مخاوف الرئيس أوباما من التوسع
االستيطاين اإلرسائييل بتحويل الرتكيز نحو إيران( .((1ويف الوالية الثانية
للرئيس أوباما ،اصطدمت املساعي الشخصية الكبرية لوزير الخارجية
جون كريي الستئناف عملية السالم بتعنت الحكومة اإلرسائيلية
مدعومة بجمهور ناخبني ذي توجه مييني متزايد .وأعلن كريي أخ ًريا
عن توقف من أجل إعادة تقييم السياسة األمريكية ،وح ّول تركيزه إىل
املفاوضات مع إيران.

عىل الرغم من عدم وجود ظروف تشجع عىل مفاوضات ناجحة
ومجدية بني اإلرسائيليني والفلسطينيني ،فإنّه ميكن للجهات الفاعلة
الدولية الرشوع يف خطوات لتغيري هذه الظروف .ولك ّن إرسائيل
تواصل معارضتها الصاخبة لالتفاق مع إيران الذي حصل عىل إجامع
يف مجلس األمن (وهو إنجاز يف حد ذاته) ،ما سيساهم يف إثارة التوت ّر
بني إرسائيل والدول الغربية الكربى .ومن املمكن أن يبدأ العديد
منها يف اتخاذ إجراءات تضغط عىل إرسائيل لتحريك املفاوضات مع
الفلسطينيني ،مادامت قضية إيران قد ُحلّت.

لقد حرفت قضية إيـران االهتامم األمــريك والــدويل عن القضية
الفلسطينية .كام تشهد املنطقة رصاعات أخرى مستعرة .بيد أنه إذا
نُفِّذ االتفاق مع إيران وأظهر عالمات عىل نجاحه ،فسيكون واح ًدا
من أكرب أسباب رصف االنتباه عن الرتكيز عىل القضية الفلسطينية
قد ُسحب من الطاولة .فها هو الزخم الدبلومايس الدويل الذي كُ ِّرس
إليران طوال السنتني املاضيتني ،بات متواف ًرا وميكن تركيزه عىل
القضايا ذات األولوية.

ومن املستبعد أن ميارس الرئيس أوباما الضغط الرضوري املطلوب
عىل إرسائيل الستئناف مفاوضات جادة يف الوقت القصري املتبقي له
يف البيت األبيض .فهو يحذر من أن توث ّر أفعاله يف السباق االنتخايب
للمكتب البيضاوي ،واإلرسائيليون والفلسطينيون كالهام يعرف
أ ّن الرئيس القادم قد ال مييل إىل التزام عملية بدأها سلفه .ومع
ذلك ،يرجح أن يرتك سحب قضية إيران من الطاولة آثا ًرا إيجابية يف
املفاوضات الفلسطينية  -اإلرسائيلية ،تستمر إىل ما بعد رئاسة أوباما.

11 "Remarks by President Obama and Israeli Prime Minister Netanyahu
in press availability", The White House, 18/5/2009, at: http://1.usa.gov/1IrPJ5q

