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مصطفى اللباد*
اخلفي يف "اتفاق جنيف"
ّ
بين إيران والدول الست الكبرى

يحاول كاتب املقالة قراءة ما بين سطور اتفاق جنيف "النووي" بين إيران والدول
اخلمس دائمة العضوية  +أملانيا ،الذي جاء يف حلظة حتول فارقة يف تاريخ املنطقة.
ويقول إن "املسكوت عنه يتجاوز يف أهميته التفاصيل التقنية املتعلقة بامللف،
ال إىل تعاون إقليمي أميركي ـ إيراين من احملتمل جد ًا أن يغ ّير وجه التوازنات
وصو ً
واخلرائط يف املنطقة".

يمثل

حتول
"اتفاق جنيف" حلظة ّ
فارقة يف تاريخ املنطقة ،ألنه
يغ ّير توازنات ومعادالت الشرق األوسط
كما "الزلزال السياسي" .صحيح أن نص
تطرق حصراً إىل سبل حل امللف
االتفاق ّ
النووي اإليراين سلمي ًا ،لكن ما ُسكت عنه
يتجاوز يف أهميته التفاصيل التقنية
ال إىل تعاون إقليمي
املتعلقة بامللف ،وصو ً
أميركي ـ إيراين من احملتمل جداً أن يغ ّير
وجه التوازنات واخلرائط يف املنطقة .ويمثل
"اتفاق جنيف" بهذا املعنى جتسيراً جيو ـ
سياسي ًا خلالفات أيديولوجية بين واشنطن
وطهران ،بحيث يرتب لتعاون وتفاهم وربما
حتالف إقليمي بين العاصمتين يف املنطقة،
وهنا بالتحديد األهمية الفائقة لهذا االتفاق.

ويف حال تأكد التعاون اإلقليمي بين
واشنطن وطهران فإنه يثبت أن إيران مل
تعارض املصالح األميركية يف املنطقة
طوال الفترة املاضية ،وإنما عارضت نسق
هذه املصالح وموقع إيران السابق منها.
وأن يضمن الغرب أن برنامج إيران النووي
لن يتحول إىل طابع عسكري ال راهن ًا
ال ،يعني يف املقابل ،أن إيران
وال مستقب ً
حصلت على شرعية الشريك يف حل املشاكل
اإلقليمية ،وهو الثمن الذي سعت إيران له
يف العقد املاضي بشدة ،بمزيج مدهش من
املناورة واملداورة والنفاذ من الثغرات،
* رئيس مركز الشرق للدراسات اإلقليمية
واالستراتيجية ـ القاهرة.
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بالسالح تارة ،وباالبتسامات تارة ُأخرى.
كان الطريق إىل جنيف شاق ًا على إيران
وأميركا ،فكل منهما وضع نصب عينيه
توخى جتنبها،
أهداف ًا أراد حتقيقها وخماطر ّ
وكالهما اصطدم بضغوط داخلية ال يستهان
بها .لقد استثمرت طهران وواشنطن يف
املفاوضات رأس مال سياسي ًا قلّ نظيره يف
األعوام املاضية ،وراهنتا على اختراق يف
حائط القطيعة الصلب ،وهو ما أفلحتا يف
حتقيقه عبر "اتفاق اإلطار" الذي يمثل اتفاق ًا
مبدئي ًا على الوصول إىل تسوية شاملة للملف
النووي اإليراين وليس اتفاق ًا نهائي ًا على أي
حال .ويلحظ االتفاق خطوات متقابلة من
الطرفين ،ما يجعله ـ على األرجح ـ عرضة
لتأويالت متباينة من األطراف املفاوضة
بشأن مدى وفاء الطرف اآلخر بالتزاماته.

ثغرة أساسية يف "اتفاق جنيف"
الواقع أن الرئيس األميركي باراك أوباما
تع ّهد بما ال يستطيع الوفاء به وحده ،أي
رفع كامل للعقوبات االقتصادية املفروضة
على إيران .ومن املعلوم أن الرئيس األميركي
يستطيع رفع العقوبات التي تخص البيت
األبيض أو احلكومة بقرار منفرد منه ،لكنه
ال يستطيع فعل ذلك مع العقوبات التي أقرها
الكونغرس يف هذا الشأن .فهناك حتديداً ،أي
يف الكونغرس ،ستسعى األطراف املناوئة
ألوباما ،من حمافظين جدد ومن أنصار
"حزب الشاي" ،ومن املرتبطين بمجموعات
الضغط الصهيونية وباللوبي اخلليجي،
إلجهاض االتفاق .والوسيلة يف ذلك ستكون
تشديد العقوبات على إيران ،أو املمانعة يف
رفعها عنها ،األمر الذي يفسد إيقاع التبادلية
والتقابل يف اخلطوات وااللتزامات ،وبالتايل
يتهدد جناح االتفاق جدي ًا .على املقلب اآلخر

ينتظر خصوم التقارب اإليراين ـ األميركي
يف إيران فرصة أي تعثّر أميركي يف الوفاء
بااللتزامات الواردة يف "اتفاق اإلطار" ،للنيل
من الرئيس روحاين وسياساته اخلارجية
بغرض إرجاعها إىل الوراء .والبديهي أن
جناح االتفاق سيعيد توزيع األوزان النسبية
داخل النظام اإليراين ،بين فريق الرئيس
روحاين وتياره الوسطي الدولتي ،وخصومه
من الفريق املتشدد الذي يمكن احتساب
مؤسسة "احلرس الثوري" يف إطاره ـ واألخيرة
لها نفوذ أيديولوجي وسياسي واقتصادي
كبير يف إيران ،ال تريد التفريط به .لذلك
تفاوضت األطراف يف ظل كوابح داخلية يف
واشنطن وطهران ،وكوابح إقليمية تنعكس يف
مؤسسات صنع القرار األميركية.
يف ضوء هذه التشابكات واحملاذير يمكن
اعتبار "اتفاق اإلطار" اختراق ًا ج ّدي ًا يف
تسوية امللف النووي اإليراين ،لكن يف الوقت
ذاته ما زال أمامه كثير من الصعاب.

قراءة يف نص االتفاق
أ ـ املقدمة
تشكل املقدمة أو الديباجة جزءاً ال يتجزأ
من مضمون االتفاقات بشكل عام ،وتلقي
الضوء على اخلطوط العريضة للمضمون،
على أن تترك التفاصيل ملواد االتفاق.
وينطبق ذلك أيض ًا على "اتفاق اإلطار" الذي
وقّعته إيران والدول الست الكبرى يف جنيف،
إذ حرصت األطراف يف الديباجة على إبراز
أن "اتفاق اإلطار" ُيع ّد جزءاً من حل شامل
وطويل األمد ،واألرجح أن هذا النص يالئم
مصالح الطرفين :األميركي الراغب يف قطع
الطريق على إيران لكسب الوقت كما فعلت
يف األعوام املاضية ،واإليراين املطلوب
منه "تنازالت" أكبر بموجب نص االتفاق

اخلفي يف "اتفاق جنيف" بين إيران والدول الست الكبرى
ّ

احلايل ،والراغب يف تثبيت "وقتية" هذا
االتفاق باعتباره جزءاً من حل شامل لكامل
امللف ،وليس إعطاء عربون تفاوضي كبير
وانتظار املقابل فقط .ويبدو من الديباجة
أن توازن ًا حمدداً يحكم االتفاق ،فاملقدمة
تنص بوضوح على املكاسب التفاوضية
ويعتبر املكسب الرئيسي املتحقق
للطرفينُ .
ال يف حقها يف تخصيب
إليران متمث ً
اليورانيوم لألغراض السلمية وفق ًا ملعاهدة
قراري
حظر االنتشار النووي ،على الرغم من َ
جملس األمن الدويل  1737و 1747اللذين
يطالبانها بالتوقف عن التخصيب تمام ًا.
وكما يظهر من املقدمة ،فإن الثمن الذي
ستدفعه إيران لقاء ذلك ،يتجسد يف فقدانها
القدرة على امتالك سالح نووي راهن ًا
ال ،وذلك عبر إجراءات وضمانات
ومستقب ً
سيأتي تفصيلها الحق ًا.
حتدد املقدمة فترة ستة أشهر لتنفيذ
إجراءات أولية ،على أن تليها مرحلة أخيرة
للوصول إىل احلل الشامل ال تتجاوز السنة.
ويظهر يف املقدمة أيض ًا فقرة ستتكرر
مرة ُأخرى يف نهاية نص االتفاق" :الشئ
متفق عليه إ ّ
ال ما تم االتفاق عليه بالفعل".
ويمكن تفسير هذه الفقرة باعتبارها وسيلة
ملنع االلتباس يف تفسير نصوص االتفاق،
أصر
واألرجح أن الطرف اإليراين هو الذي
ّ
عليها تفادي ًا ملناورات فرنسية مقبلة.

ب ـ املرحلة األوىل
يصف النص االلتزامات التي يتعهد
ال
بها كل طرف يف مقابل اآلخر ،ويأتي أو ً
التزامات إيران بالقيام بإجراءات تثبت
صدق نيتها يف سلمية برناجمها النووي.
وتتضمن اإلجراءات " /التنازالت" اإليرانية
إعادة البرنامج النووي خطوات كبيرة إىل
الوراء ،عبر إجراءات متكاملة ودقيقة جتعل
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حتولها إىل برنامج نووي عسكري
من ّ
ال .وتتضمن اإلجراءات قيود ًا
مستحي
أمراً
ً
تفصيلية على نوعية اليورانيوم اخملصب
وكميته ،أي تخفيض نسبة التخصيب التي
ّ
وصلت إيران إليها والتخلي عن نصف
كمية اليورانيوم اخملصب بدرجة ،%20
وحتويل النصف اآلخر إىل يورانيوم خمصب
بدرجة  %5فقط .كما ينزع االتفاق من
إيران أي إمكان للتالعب بنصوص االتفاق
بقيود تفصيلية مثل :جتميد أي نشاطات
إضافية يف منشأة فوردو (احملصنة داخل
اجلبال) ،ومنشأة نتانز (قلب البرنامج
النووي اإليراين) ،ومنشأة أراك التي تعمل
باملياه الثقيلة (اعترضت عليها فرنسا قبل
عشرة أيام من التوقيع فتم النص عليها يف
االتفاق) .كما تتعهد إيران بحسب االتفاق
بعدم توسيع برناجمها النووي ،وذلك عبر
التوقف عن بناء أي منشآت نووية جديدة
ال عن التزام طهران عدم
للتخصيب ،فض ً
تطوير أي منشأة قائمة بالفعل ،وتسليم
جميع املعلومات اخلاصة بالبرنامج
إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وعدم
استبدال أجهزة الطرد املركزي ب ُأخرى
أكثر تطوراً ،وعدم إنتاج ُأخرى جديدة إ ّ
ال
ألغراض استبدال املعطوبة منها .ثم تأتي
التزامات األطراف الستة ومضمونها رفع
جزئي للعقوبات االقتصادية املفروضة
على إيران ،سواء جلهة عدم فرض عقوبات
جديدة يف أثناء فترة التفاوض ،أو لناحية
السماح إليران باالحتفاظ بزبائنها النفطيين
احلاليين ،وحتريرها من العقوبات على
جتارة املعادن النفيسة (إيران تبيع نفطها
يف مقابل الذهب بسبب العقوبات ،وهو
ما جعله يتراكم لديها) ،أو رفع العقوبات
على قطاع السيارات (مصلحة فرنسية ألن
شرك َتي بيجو ورينو تص ّنعان يف إيران
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وتص ّدران منها) ،وعلى صادرات إيران من
البتروكيمائيات ،والسماح ببيع قطع الغيار
لطائرات إيران املدنية (أميركية الصنع)،
ورفع العقوبات عن شركات النقل والتأمين
(شبه احتكار أميركي لها) .وهنا يجب
مالحظة أن هذه العقوبات الثانوية املرفوعة
تخدم مصالح غربية يف الوقت ذاته ،لكن
اجلسم األساسي للعقوبات على إيران يبقى
قائم ًا ومل يتبدل .ومر ّد ذلك أن العقوبات
األقسى على إيران ،أي تلك املفروضة على
البنك املركزي اإليراين ،مازالت ضاغطة
بشكل مباشر على معامالتها املالية الدولية،
وبشكل غير مباشر على صادراتها من النفط،
ال حتى بعد توقيع االتفاق.
وهي قائمة فع ً
ويحتاج رفع العقوبات األخيرة إىل قرار من
الكونغرس ال من الرئيس ،مثلها يف ذلك مثل
العقوبات املفروضة على شركة الطيران
الوطنية اإليرانية .بمعنى آخر ق ّدمت أميركا
رفع ًا هامشي ًا وجزئي ًا للعقوبات ،وأبقت
للبت فيه خالل مفاوضات
قوامها األساسي
ّ
احلل الشامل ،يف مقابل إجراءات إيرانية
صارمة لتقليص برناجمها النووي يف
الفترة االنتقالية حتى اخلطوة األخيرة للحل
الشامل.

ج ـ اخلطوات النهائية للحل الشامل
يجب مالحظة تعبيرين يف اجلزء األخير
من االتفاق :اجلانب "الطوعي" ،وتكرار
التعبير الوارد يف املقدمة بأنه "ال شئ ُم ّتفق
عليه ما مل ُي ّتفق عليه ".فالتعبير "الطوعي"
يسمح ـ نظري ًا ـ لألطراف الغربية بالتحلل
من االتفاق ألي ذريعة ،األمر الذي يشكل
ضغط ًا ضمني ًا قوي ًا على إيران .وتعني
الفقرة املتكررة حرص إيران على منع أي
تفسيرات غربية لالتفاق ال تتفق مع الرؤية
اإليرانية له ،وهو أمر له سوابق تكررت حتى

يف قرارات جملس األمن الدويل بشأن إيران
وغيرها من الدول .لذلك تعيد هذه الفقرة
تقريب ًا إنتاج ما ثبتته مقدمة االتفاق ،وذلك
إلغالق الطريق على تأويالت غربية مغايرة
للنصوص.

مكاسب إيران وأميركا
السؤال الذي يمكن أن ُيطرح هو عن
املكاسب اإليرانية واألميركية من "اتفاق
اإلطار" النووي .وهنا يمكن أن نفترض أن
تلك املكاسب هي:
أ ـ مكاسب إيران من الصفقة :منع ضربة
عسكرية على منشآتها النووية؛ اعتراف دويل
بحقها يف تخصيب اليورانيوم لألغراض
السلمية؛ رفع جزئي وحمدود للعقوبات
االقتصادية املفروضة عليها.
ب ـ مكاسب أميركا من الصفقة :االتفاق
هو أول جناح شرق أوسطي يحققه أوباما
منذ سنة 2009؛ التأكد من شفافية البرنامج
النووي اإليراين وسلم ّيته؛ عدم االضطرار
إىل تقديم تنازالت جوهرية يف موضوع
العقوبات طوال املرحلة االنتقالية.

اخلفي يف االتفاق
ّ

االتفاق ،يف الشكل ،هو بين إيران والدول
الست الكبرى ،لكنه يف العمق بين إيران
وأميركا التي تملك رفع العقوبات على إيران.
لقد خرجت كل من طهران وواشنطن
ببعض ما تريد ،فكان االتفاق ترجمة عملية
لصيغة رابح ـ رابح ،وفق ًا لتوازنات القوى
الراهنة بين أميركا وإيران.
وبينما مل تسمح توازنات القوى ألميركا
بانتزاع احلق يف تخصيب اليورانيوم من
إيران ،ألن ما مل تستطع واشنطن انتزاعه
بالقوة العسكرية ال يمكنها احلصول عليه

اخلفي يف "اتفاق جنيف" بين إيران والدول الست الكبرى
ّ

على مائدة التفاوض ،فإن توازنات القوى،
يف املقابل ،مل تسمح إليران بأكثر من
اعتراف بحقها يف تخصيب اليورانيوم القائم
ال ،مع تقليص البرنامج النووي اإليراين
فع ً
بشدة وإعادته خطوات إىل الوراء ومنعها من
التحول إىل قوة نووية عسكرية ،وفق إجراءات
شفافة وتقليص متواصل يبدآن بمجرد
توقيع االتفاق .وتعهدت أميركا برفع جزئي
للعقوبات مع إبقاء اجلسم األساسي للعقوبات
قائم ًا حتى املرحلة النهائية ،يف حين
ستقوم إيران بدفع عربون احلل يف املرحلة
االنتقالية وفق قاعدة خطوة ـ خطوة .ويف
املرحلة االنتقالية سترفع واشنطن العقوبات
جزئي ًا ،أي العقوبات التي يستطيع أوباما
وحده أن يرفعها بقرار .لكن الرئيس األميركي
تع ّهد يف اخلطوة النهائية للحل الشامل برفع
جميع العقوبات ،ما ال يستطيع الوفاء به
وحده ،إذ سيضطر إىل نيل موافقة الكونغرس
الذي ال يسيطر عليه لتمرير ذلك التعهد .وهنا
ثمة ثغرة ممكنة يف االتفاق.
اخلفي يف النص ،وهو األهم يف
إن األمر
ّ
املضمون ،أن تعاون ًا إقليمي ًا أميركي ًا ـ إيراني ًا
أوسع قد يتم خالل الفترة املقبلة لتسوية
ملفات املنطقة ،وخصوص ًا فيما يتعلق
باألزمة السورية ،بعد إبرام االتفاق .فإيران
جلست على طاولة املفاوضات بينما النظام
السوري بقي يف مكانه ،األمر الذي أعطاها
ورقة تفاوضية مهمة ،ومن املتوقع اآلن أن
تؤدي طهران دوراً يف ترتيبات حل األزمة
السورية ،وتأهيل نفسها بالتايل كشريك
ألميركا إقليمي مسؤول .أي أن نص االتفاق
مل يذكر التعاون اإلقليمي بين واشنطن
وطهران صراحة ،غير أن املعنى الكامن
يف بطن االتفاق هو صعود إيران دولي ًا
لتصبح شريك ًا لواشنطن يف قضايا املنطقة،
وبالتايل قوننة وشرعنة حضورها اإلقليمي
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الذي راكمته يف األعوام العشرة املاضية.
وما ُسكت عنه يف النص هو بالتحديد ما
يثير حفيظة الدول العربية اخلليجية ،وليس
ما هو وارد يف النص ،والذي يمنع إيران
ال من امتالك السالح النووي.
راهن ًا أو مستقب ً
بمعنى أن التفاهم األميركي ـ اإليراين املعزز
بنص االتفاق ،وبتالقي مصالح الطرفين
اجليو ـ سياسية يف الشرق األوسط ،قد يمنح
طهران هامش ًا أكبر لتوسيع نفوذها اإلقليمي
حتت مظلة التفاهم مع واشنطن ،ويجعلها
شريكة يف رسم خريطة التوازنات اجلديدة
يف املنطقة.
أما البلبلة اإلسرائيلية فتنبع من كون
ّ
االتفاق األميركي ـ اإليراين يقلص قدرة تل
أبيب على حتديد أولويات األمن اإلقليمي
الذي انفردت به طوال األعوام املاضية،
وليس "التهديد الوجودي" الذي تمثله إيران
عليها كما ت ّدعي ،ذلك بأن موازين القوى
هي عكس ذلك .وهنا تتحفظ إسرائيل أيض ًا
على ما ُسكت عنه يف النص ،ال على حمتوى
أو مضمون "اتفاق اإلطار" ،أي أنها تعارض
الشراكة اإلقليمية املرتقبة بين واشنطن
وطهران ،ووسيلتها يف ذلك أكاذيب "اخلطر
اإليراين" أو أن "االتفاق هو أسوأ صفقة يف
القرن العشرين".
العملية التفاوضية تنتقل اآلن إىل
املرحلة األصعب واملتمثلة يف وضع النيات
والقدرات على حمك اإلثبات ،ومن غير
املستبعد أن تشهد أزمات يف التفسير خالل
األشهر املقبلة .وبالتايل ،فإن األطراف
املتضررة من التفاهم اإلقليمي الناشئ بين
واشنطن وطهران ستحاول أن تنقل املعركة
اإلقليمية إىل ما وراء احمليط ،وبالتحديد
إىل أروقة الكونغرس ،وخصوص ًا يف حال
بروز خالفات يف تفسير نصوص "اتفاق
اإلطار".

