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ميشال نوفل
التسوية النووية مدخل إىل توازن
جيوسياسي جديد
تتناول هذه املقالة مسألة املفاوضات بين طهران وجمموعة " "1 + 5بشأن
امللف النووي اإليراين ،واتفاق اإلطار الذي تم التوصل إليه ،قبل بلوغ االتفاق
النهائي ،وتداعياته املستقبلية على العالقات اإلقليمية.

ال

شك يف أن توقيع االتفاق اإلطاري
يف شأن احتواء البرنامج النووي
اإليراين يف  2نيسان  /أبريل يف لوزان،
قد أضفى زخم ًا طال انتظاره للدفع قدم ًا
بالسياقات احلاضنة لعملية تطبيع
العالقات اإليرانية ـ الغربية ،ويف مقدمها
العالقات اإليرانية ـ األميركية على قاعدة
ما يسمى "احلرب العاملية على اإلرهاب".
ويفترض أن يكون املوعد احملدد لتحويل
ُ
االتفاق اإلطاري بين إيران واجملموعة
الدولية السداسية إىل اتفاق شامل حقيقي
بشأن البرنامج النووي اإليراين ،وهو
 30حزيران  /يونيو ،مستنداً إىل معطيات
ال
واقعية ـ وإن كان هذا األمر يظل قاب ً
للتعديل يف ضوء التقلبات التي شابت
جوالت التفاوض السابقة الصعبة
واملتشعبة ـ نظراً إىل الدوافع اجليوسياسية

واجليواقتصادية التي أطلقت هذا النوع
الفريد من الدينامية الدبلوماسية على
املستوى الدويل ،وأفضت إىل تأمين مناخات
جديدة للحوار واالتصال والتواصل تضمن
التوصل ولو بعد عناء شديد إىل االتفاق
"التاريخي" املنشود.
لقد كان ألجواء االرتياح والترحيب التي
جرى التعبير عنها من اجلانبين اإليراين
والدويل ،لدى إعالن التوصل إىل االتفاق
اإلطار يف لوزان مطلع نيسان  /أبريل ،وال
سيما منها الرصانة "اإلمبراطورية" التي
ميزت املؤتمر الصحايف الذي خصصه
الرئيس باراك أوباما للحديث عن اتفاق
لوزان يف البيت األبيض ،ما يبررها يف
اإلجناز املتحقق :مدونة املعايير كحصيلة
للمفاوضات يف احملطة األخيرة املضنية
يف فندق بوريفاج يف لوزان ،يف الوقت

مقاالت
الذي بدا أن "االتفاق املرحلي" أخذ يبدل
سريع ًا يف قوانين اللعبة اجليوسياسية بدليل
االصطفاف اإلقليمي اجلديد حول السعودية
فيما ُأطلق عليه حرب "عاصفة احلزم" يف
اليمن ملوازنة توسع النفوذ اإليراين يف
ويرجح أن يكون لالتفاق أيض ًا
املنطقة.
ّ
انعكاسات إقليمية ُأخرى ،وخصوص ًا على
أرض العراق يف ظل ما يشبه اإلجماع يف
واشنطن على ضرورة التعاون مع اإليرانيين
ال عن تداعيات أبعد
يف بالد الرافدين ،فض ً
قد تتصل باستراتيجيا اإلدارة األميركية فك
االرتباط البطيء مع الشرق األوسط للتمحور
حول منطق آسيا ـ الباسيفيك سعي ًا الحتواء
صعود القوة الصينية ،وانتهاج سياسة
مشاركة مع إيران بصفتها حلقة أساسية يف
هذه االستراتيجيا التي تأخذ يف االعتبار
حكم ًا ،الشراكة اإليرانية ـ الصينية التي
تصل إىل مستوى الترابط العضوي اقتصادي ًا
وعسكري ًا وجيواستراتيجي ًا.
ال ،يتبين من متابعة السياق الرئيسي
وفع ً
ملفاوضات إيران مع املنظومة الدولية ،أن
واشنطن تويل االنفتاح والتطبيع مع إيران
ال عن اضطالعها بدور
أهمية كبيرة ،فض ً
القاطرة يف هذه املفاوضات .لكن ذلك ال يعني
ص ّور على أنه عداء مستحكم بين أميركا
أن ما ُ
وإيران وصل إىل درجة حظر أي اتصال
ظاهر بينهما طوال أكثر من  3عقود ،سينقلب
فجأة إىل صفقة كبرى تثير خشية إسرائيل
ودول اخلليج العربية التي تدرك خماطر
انقالب حمتمل يف التحالفات اإلقليمية ،على
مصاحلها ودورها ،األمر الذي يدفعها إىل
حماولة تقويض االتفاق أو عرقلة تنفيذه.
يف أي حال ،إن منطق امليدان العملي
يفيد بأن املسار الطويل لتطبيع العالقات
بين طهران واألسرة الدولية ،دخل مرحلة
اختبارية مطلوبة بإحلاح إلعادة بناء نظام
جديد للتوازن اإلقليمي يتيح إليران اخلروج
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بأقل اخلسائر املمكنة من "احلرب الباردة
ويفسح أمام
اجلديدة" السنية ـ الشيعيةُ ،
الواليات املتحدة اجملال والوقت الالزمين
إلعادة ترتيب التوازنات اإلقليمية يف
الشرق األوسط حيث التحالف األميركي ـ
السعودي مسألة مهمة أيض ًا ،إذ ال يمكن
اإلدارة األميركية أن تتصرف وتعمل مع
إيران لبناء توازن إقليمي جديد كأن احلليف
السعودي التاريخي غير موجود ،مثلما ال
يمكن التفكير يف االنتصار على "الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام" (داعش) من
دون العمل لتصحيح الوضع السياسي
يف العراق والتعاون مع اإليرانيين على
األرض .وتشير الوقائع اليومية إىل أن
اخلطاب األيديولوجي العدائي التقليدي ،كما
التذكير بتجارب املاضي األليم ،وخصوص ًا
األضرار الهائلة التي تسببت بها التدخالت
األميركية يف الشؤون اإليرانية ،ما عادا
يمثالن عائق ًا أمام أشكال متعددة من
ال
الدينامية الدبلوماسية اإليجابية ،فض ً
عن تفاهمات معقّدة مبنية على التقاطع
التكتيكي يف الشرق العربي .وحتى إشعار
آخر ،فإن طهران تساند بكل ما ُأوتيت من
إمكانات نظام بشار األسد يف سورية،
بينما تميل واشنطن بحذر إىل مساندة
املعارضة "املعتدلة" للنظام السوري ،لكنهما
يتقاطعان بشأن ضرورة احلفاظ على بنية
الدولة السورية ،وعلى انتقال سياسي منظم
للسلطة .وح ّدث وال حرج عن التعاون يف
إطار التنافس يف العراق حيث يمكن أن
جتد خبراء ومقاتلين إيرانيين يشاركون يف
املعركة ضد "داعش" ،وتراقب من جهة أ ُخرى
نشاطات مستشارين عسكريين وطيارين
أميركيين وغربيين ،وذلك للحفاظ على
شيء من التوازن يف بغداد حيث احلكومة
تطلب بإحلاح من اإلدارة األميركية إمدادها
باألسلحة والعتاد ملواجهة تمدد "الدولة
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اإلسالمية يف العراق والشام".

عودة قوة إقليمية كبرى

ُيعتقد على نطاق واسع أن املوقف املعلن
إلدارة الرئيس أوباما يف شأن االستعداد
النتهاج سياسة تعاون ومشاركة مع إيران
على أساس كون املصالح اجليوسياسية
واجليواقتصادية هي الدوافع األساسية
لهذا التقارب ،يثير مناقشة واسعة يف دوائر
السلطة اإليرانية .وإذا كان الرئيس حسن
روحاين وفريقه احلكومي الالمع يميالن
إىل االنفتاح الواسع على الغرب ،وإىل إعادة
العالقات الدبلوماسية بالواليات املتحدة،
فإن القيادة اإليرانية العليا ممثلة باملرشد
األعلى آية الله خامنئي ُتبدي حذراً شديداً يف
مقاربة هذا املوضوع احلساس أيديولوجي ًا
بالنسبة إىل ثقافة النظام اإلسالمي والتعبئة
ال عن
الشعبية التي يستند إليها ،فض ً
احلساسية التي يثيرها املوضوع يف أوساط
"الدولة العميقة" ومراكز القوى املتعددة يف
قوات احلرس الثوري.
وإذا أضفنا أن إيران تدرك أنها ال حتتاج
إىل واشنطن يف احلقيقة لبسط نفوذها يف
املنطقة ،وقد قامت بذلك عبر حتالفاتها
اإلقليمية النظامية وغير النظامية يف ظل
وجود عسكري أميركي كثيف ،مثلما أثبتت
أن أوراقها اإلقليمية تمكّنها من عرقلة
املشاريع األميركية ،وأنها تدرك أيض ًا
بفضل واقعية حكومة روحاين أنه ال يمكنها
أن تؤدي دوراً إقليمي ًا معترف ًا به دولي ًا
من دون تفاهم مع واشنطن ،وأن النفوذ
اإلقليمي ال يترجم إىل مصالح إقليمية
معترف بها إ ّ
ال ضمن إطار تفاهم واسع
املدى معها ،فإننا نصل إىل االستنتاج
أن عملية التقارب والتطبيع ستطول على
ال دراماتيكي ًا.
األرجح قبل أن تشهد حتو ً

وهذا ال يمنع املقاربة يف قيد االختبار بين
اجلانبين اآلن أن تعرف بعض التغيير ،وهو
األمر الذي يربك مناخات املشهد اإلقليمي
عبر ظهور خالفات وشكوك بين الواليات
املتحدة وحلفائها التاريخيين يف املنطقة،
وحتديداً إسرائيل ودول اخلليج العربية .وهذا
ما يحاول الرئيس أوباما جت ّنبه أو استباق
نتائجه عبر جهود متواصلة لطمأنة احلكومة
اإلسرائيلية وقادة دول جملس التعاون
اخلليجي.
ليس جديداً أن بنيامين نتنياهو دأب
منذ أعوام على التأكيد أن "إيران نووية"
تمثل تهديداً وجودي ًا إلسرائيل ،وهو التقويم
االستراتيجي الذي تعترض عليه املؤسسة
العسكرية  /األمنية يف الدولة العبرية.
واألمر املرجح لدى مصادر املعلومات
الغربية أن املؤسسة العسكرية  /األمنية
اإلسرائيلية التي تراقب إيران عن كثب
منذ فترة طويلة ،لديها من املعطيات
ما يسمح لها بالقول إن التهديد اإليراين
ليس داهم ًا ،بل إن هذه املؤسسة تعرف
تمام ًا ما تملك من قدرات يف جمال
الردع النووي .وعلى نحو خمالف تمام ًا
لنتنياهو ،فإن الرئيس أوباما يرى يف
تنفيذ االتفاق اإلطاري املوقّع بين إيران
والدول الكبرى التي تضمها جمموعة
 ،1 + 5ضمانة إلسرائيل من شأنها أن تمنع
إيران من احلصول على السالح النووي،
علم ًا بأنه ال يترك اي فرصة مالئمة ،منذ
توقيع اتفاق لوزان إ ّ
ال ويستخدمها لتأكيد
االلتزام األميركي الثابت بحماية أمن
إسرائيل .وعلى الرغم من ذلك ،فإن نتنياهو
الذي وجد يف انتصاره االنتخابي األخير
زخم ًا يدعم استراتيجيته اخلاصة بإحباط
االتفاق مع إيران وربما عرقلة تنفيذه،
ال يريد أن يتزحزح عن موقفه القائل إن
هذا "االتفاق السيىء" خطأ تاريخي يمثل
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"خطراً فادح ًا للعامل ويهدد وجود إسرائيل".
واألمر املؤكد أنه سيواكب عمل جملس
الشيوخ األميركي الذي أقر الصيغة الكفيلة
بالتصديق على االتفاق أو رفضه ،بحملة
استثنائية لدى جمموعات الضغط املؤيدة
إلسرائيل يف الواليات املتحدة سعي ًا للجم
أي تقدم للمفاوضات نحو اتفاق شامل يف
املوعد املقرر يف حزيران  /يونيو .ويف
حال اعتبرنا أن التهويل بالتهديد النووري
اإليراين مل يعد ُيقنع أحداً منذ االختراق الذي
حتقق يف لوزان مطلع نيسان  /أبريل يف
حماولة احتواء البرنامج النووي اإليراين،
فإن من الصعب جداً يف ضوء هذا اإلجناز
اجليوسياسي أن يتصور املرء العاقل أن 6
دول كبرى ستقبل أن تكون ضحية عملية
خداع إسرائيلية ال وسيلة لديها سوى التشبث
باحلجة القائلة إن الهاجس الوحيد لدى
إيران هو تدمير إسرائيل .غير أن نتنياهو
يقترب أكثر من االجتاهات الرئيسية
املرتقبة يف الشرق األوسط ،إذ يوحي بأنه
مقتنع بأن عودة إيران إىل األسرة الدولية،
متحررة من تهمة "القنبلة النووية" وأعباء
ال إلسرائيل
العقوبات ،ستكون حتدي ًا هائ ً
كونها تكرس االعتراف بمكانة قوة إقليمية
كبرى من  80مليون نسمة ،وتتمتع
ال عن
بإمكانات اقتصادية هائلة ،فض ً
طاقة عسكرية ُيحسب لها حساب يف موازين
القوى اإلقليمية .وأكثر ما تخشاه إسرائيل
هو أن ُتمنح احليوية اإليرانية املتدفقة
جيوسياسي ًا شرعية جديدة تستخدمها
طهران لتوسيع دوائر نفوذها يف املشرق
العربي وشبه اجلزيرة العربية.
كذلك ،فإن اجلوار اخلليجي العربي إليران
يخشى هو أيض ًا عودة قوة نفطية تمتلك
أكبر احتياط من الغاز الطبيعي ،واختبرت
جتربة احلصار والعقوبات ،ويمكنها أن تملك
احتياط ًا مالي ًا يقارب الـ  100مليار دوالر

مقاالت
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عقب رفع العقوبات األميركية والدولية.
وما يربك النخب احلاكمة يف دول اخلليج
أكثر هو صعود قطب إقليمي قادر على
التفوق باملعايير اجليوسياسية على القطب
السعودي بمساعدة الواليات املتحدة،
وإن ظل التحالف األميركي مع اململكة
العربية السعودية ،مسألة مهمة جداً يف
اجليوبوليتيكا اإلقليمية ،كونه حتى إشعار
آخر احملور اآلمن يف السياسة األميركية يف
الشرق األوسط .ويف احلقيقة ،فإن اخلشية
تقض مضاجع النظم احملافظة
الكبرى التي
ّ
التي تعاين اجلمود يف اخلليج ،تتمثل يف
انهيار الرؤية اجليوسياسية التي حكمت
صورة التوازن اإلقليمي يف الشرق األوسط
منذ عقود طويلة ،وذلك باالعتراف إليران
بالدور واملكانة ،وربما املشاركة يف بناء
نظام إقليمي فرعي يف منطقة اخلليج.
ويظهر الوقت املتبقي الذي ال يتعدى الـ 3
ُ
أشهر للتعامل مع التحول اإلقليمي اجلديد،
انحسار رقعة اخليارات املتاحة أمام
السياسة السعودية ،يف ضوء افتقادها رؤية
واضحة األهداف ،يف مغامرتها اليمنية.

ترتيب جيوسياسي بعنوان نووي

إذا حاولنا أن نلقي نظرة شاملة على
الصراع العاملي الذي يدور حول بناء
ترتيب جيوسياسي وجيواقتصادي بذريعة
تسوية امللف النووي اإليراين ،فإننا نرى
من جهة ،جبهة دبلوماسية متجانسة إىل
حد كبير يف حركتها وعملها يف إطار
جمموعة  1 + 5وتشمل إيران طبع ًا ،ومن
جهة ُأخرى بؤرة استقطاب لعوامل تخريب
التسوية النووية ،وتتقاطع فيها احلكومة
اإلسرائيلية ،واألكثرية اجلمهورية يف
الكونغرس األميركي ،وبعض مراكز القوى
اإليرانية املستفيدة من استمرار القطيعة مع
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"الشيطان األكبر" ،والنخب احملافظة يف دول
جملس التعاون اخلليجي .إن نظرة ثانية
متأنية إىل هذا االصطفاف اجليوسياسي
تكشف أن املنخرطين يف حتصين الترتيب
العاملي اجلديد وعقلنته اتفقوا على سلسلة
من املعايير تتوزع على  4حماور هي:
التخصيب وأجهزة الطرد املركزي والعقوبات
واجلدول الزمني ،وكلها تنطوي على ألغام
ال أتصور أن البراعة الدبلوماسية التي رأينا
كيف تعمل على مستويات عدة متقاطعة
وطوال أشهر من التفاوض الصعب والدقيق،
غير قادرة على تفكيكها أو جت ّنبها يف
التحليل النهائي .ومن املفيد هنا أن نستعيد
أن االنسداد يف املفاوضات تناول مسألتين
أساسيتين هما :تخصيب اليورانيوم وآلية
رفع العقوبات.
يف املسألة األوىل ،فإن اإلطار املتفق
عليه اليوم هو أن عدد أجهزة الطرد املركزي
التي تملكها إيران سيتدنى من 19,000
جهاز إىل  5060جهازاً ُيسمح لها بإنتاج
يورانيوم خمصب بنسبة ( %3,67احلد
األقصى) طوال  15عام ًا .كما أن خمزون
إيران اليوم من اليورانيوم املتدين التخصيب
والذي ُيق ّدر بـ  10,000كغم سيق َّلص إىل
 300كغم ،شرط أ ّ
ال تتعدى نسبة تخصيبه
 %3,67خالل  15عام ًا.
وقد ا ُّتفق على أن يجري توضيب أجهزة
الطرد املركزي التي تعمل يف املنشآت
النووية اإليرانية وملحقاتها يف أماكن
تخضع ملراقبة الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،وعلى أن استخدامها ال يمكن أن
أما الوقت
يتعدى وظيفة وحدود قطع الغيارّ .
الضروري إليران كي تمتلك كمية من املواد
االنشطارية الالزمة لصنع قنبلة نووية ،وهو
األمر الذي ُيق ّدر حالي ًا بأنه ال يتعدى الـ 3
فسيم ّدد إىل عام واحد ،على أن يجري
أشهرُ ،
ملع ّد
تخزين جميع أجهزة الطرد املركزي ا ُ

للعمل يف ُمنشأة ناتانز بغية تسهيل الرقابة.
إن منشأة فوردو احملصنة يف باطن
األرض والتي كانت وظيفتها تقتصر على
التخصيب ،ستتحول إىل مركز لألبحاث
املتعلقة بالفيزياء والتكنولوجيا النووية،
ولن يكون مسموح ًا بأن تضم أي نشاط
بحثي بشأن تخصيب اليورانيوم ،أو أن
تخزَّن فيها مواد انشطارية خالل  15عام ًا.
كما ستجري عملية إعادة هيكلة ملفاعل
ال إلنتاج
آراك للمياه الثقيلة ،وهو املع ّد أص ً
البلوتونيوم كي يصبح يف اإلمكان إجراء
أبحاث سلمية فيه ،وإنتاج نظائر مشعة
لألبحاث الطبية.
أما املعايير املعتمدة يف املسألة الثانية
ّ
املتعلقة بآلية رفع العقوبات ،فإنها ستكون
على النحو التايلُ :تزال العقوبات األميركية
واألوروبية فور تأكيد الوكالة الدولية للطاقة
ال التزاماتها ،لكن
الذرية أن إيران حتترم فع ً
العقوبات قد ُيعاد فرضها يف حال تب ّين
أن إيران ال ُتطبق االتفاق؛ ُترفع العقوبات
املفروضة جميعها من األمم املتحدة فور
تطبيق إيران نقاط االتفاق كلها ،ويتب ّني
جملس األمن قراراً جديداً يغطي جمع نقاط
االتفاق الشامل ،على أن يبقى احلظر املتعلق
باستيراد أنواع من التكنولوجيا العسكرية
الدقيقة (صواريخ باليستية) ،وأن تظل
العقوبات جميع ًا املتعلقة باإلرهاب ،أو
بانتهاك حقوق اإلنسان سارية املفعول.
وتتراوح فترة تطبيق االتفاق بين 10
و 15عام ًا بحسب النشاطات ،وتمتد حتى
 25عام ًا بالنسبة إىل عمليات املراقبة التي
يعتبرها الرئيس أوباما جوهر آلية التأكد من
تطبيق االتفاق ،والتي تقودها الوكالة الدولية
للطاقة الذرية التي سيكون يف إمكانها
الوصول إىل جميع املنشآت النووية اإليرانية،
واعتماد نظم املراقبة كلها التي تختارها .إىل
ذلك ،سيكون يف إمكان املراقبين الوصول

التسوية النووية مدخل إىل توازن جيوسياسي جديد

إىل جميع حلقات سلسلة تغذية البرنامج
ال عن تفقّد مناجم
النووي اإليراين ،فض ً
اليورانيوم ومصانع االستخراج ،كما أن
أجهزة الطرد املركزي كلها واملواد املكونة
لها ستكون حتت املراقبة طوال  20عام ًا .وقد
التزمت إيران تطبيق البروتوكول اإلضايف
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،األمر الذي
يسمح للوكالة بتفقّد املنشآت كلها املتعلقة
بالبرنامج النووي ،سواء أكانت ُمعلنة أم ال.
وهكذا يتبين أن حتويل املعايير التي
ُس ّجلت يف مدونة لوزان إىل قرارات ملموسة
خالل أشهر معدودة ،هو املدخل التقني
لتسوية جيوسياسية ال تزال غامضة
املالمح باستثناء املطلب اإليراين املتعلق
بالشراكة واملكانة اإلقليمية واالستعداد
األميركي لالستدارة نحو إيران على طريق
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إعادة التمحور حول الصين .ومن هذا
املنظار اجليوبوليتيكي الصرف ال يمكن
للمصالح اجليوسياسية واجليواقتصادية
للقوة األميركية الهابطة نسبي ًا إ ّ
ال أن تويل
اهتمام ًا جدي ًا ملوقع إيران اجليوسياسي
احليوي يف "مثلث القوة" اآلسيوي بين القوة
الصينية الصاعدة والقوة الهندية الزاحفة
والقوة الروسية العائدة ،ودور إيران املؤثر
يف السباق على موارد الطاقة وسط الشبكة
األوراسية الهائلة إلمدادات النفط والغاز
بين حوض اخلليج واجلزيرة العربية جنوب ًا،
ال،
وحوض قزوين وآسيا الوسطى شما ً
األمر الذي يجعلها حلقة مركزية يف "اللعبة
الكبرى" اجلديدة على طول "طريق احلرير
اجلديدة" كما يتصورها ويتقاطع حولها
الصينيون والروس واإليرانيون.
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