38

عدد  - 104أيار 2022

عدد  - 104أيار 2022

تقرير

شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

حركة إستباق ّية في املنطقة واعتراض ّية في الواليات املتحدة
اإلتفاق النووي على قاب قوسني أو أدنى

العامل قبل حرب اوكرانيا يشء ،وبعد الحرب يشء آخر .هذا ينطبق ايضا عىل مفاوضات فيينا التي خلطت اوراقها الحرب
بعد دخول رويس عىل الخط وضعه االمريكيون واالوروبيون يف خانة التشويش واالبتزاز ،وال يعرف بعد ما اذا كان سيؤدي اىل
تجميد املفاوضات ام اىل تطيريها ،خصوصا وانه مرفق بطلبات ورشوط ايرانية جديدة
قبل الحرب ،كانت كل املؤرشات تدل
عىل "اتفاق وشيك" وقرب تصاعد الدخان
االبيض من فيينا ،يف وقت كان الغيم االسود
يتجمع يف اجواء اوكرانيا .كان الجانب
االيراين مدهوشا من حصول تبدل يف املوقف
االورويب الذي كان شديد السلبية واصبح
اقل تحفظا وحذرا .كانت الدهشة اكرب من
املفاوض االمرييك الذي اظهر تجاوبا ومرونة
واستعدادا لالتفاق عىل اهم النقاط ،وما
بقي عالقا ليس من النوع القابل لنسف
االتفاق .هذا التطور شجع االيرانيني عىل
طلب املزيد وتحسني رشوط التفاوض.
عشية اندالع الحرب كانت مفاوضات فيينا
يف شأن العودة اىل االتفاق النووي االيراين
تتأهب الجتياز خط العبور اىل النهاية،
وكانت كل االجواء والتعليقات الصادرة
عن طريف املفاوضات تفيد ان االتفاق
صار وشيكا ويف غضون ايام .مع تفجر
الحرب ،بدأت االجواء تتغري ،وبدا واضحا
ان االزمة االوكرانية ارخت بظالل كثيفة
عىل املفاوضات واعادت خلط االوراق،
وبدأت التساؤالت تطرح بالحاح عن مصري
املفاوضات ،يف ظل ارتباك ايراين ،وتبدل
يف جدول االولويات الروسية ،ومراجعة
الحسابات االمريكية.
بعد الحرب ،طرأ تباطؤ وارباك يف مفاوضات
فيينا بسبب انشغال الغرب بتطورات الحرب
املباغتة التي قلبت االولويات واالوضاع رأسا
عىل عقب ،وايضا بسبب دخول رويس عىل
خط املفاوضات كان متوقعا ومرتقبا يف اي
لحظة ومل يتأخر حصوله ،ذلك ان موسكو
التي لعبت دور الوسيط بني ايران والواليات
املتحدة ،ال ميكن ان تستمر يف هذا الدور
مع االمريكيني الذين تحولوا اىل لعب دور

الرئيس االمرييك جو بايدن.

الخصم معهم يف اوكرانيا ويحاولون يل
ذراعها ،فكان ان قرر بوتني استخدام ورقة
املفاوضات النووية لتعزيز موقعه ووضعه
يف مواجهة الرئيس االمرييك ،وهو يعرف ان
اولوية بايدن هي لالتفاق مع ايران وتحييد
خطرها النووي واالفادة من نفطها للحد من
ارتفاع اسعار الطاقة عامليا.
ويف وقت كان املفاوضون يف فيينا يقومون
بوضع اللمسات االخرية عىل االتفاق ،صدر
موقف من وزير الخارجية الرويس سريغي
الفروف يقول فيه ان "احياء االتفاق النووي
يجب ان يوفر لجميع املشاركني حقوقا
متساوية يف ما يتعلق بتطوير التعاون من
دون عوائق يف جميع املجاالت ،ومن دون
اي متييز" ،وهذا يعني ان موسكو تريد
الحصول عىل ضامنات امريكية بأن ال ترض

عن اعالن االتفاق النووي .رغم كل ذلك،
ايران حريصة عىل تحالفها مع روسيا،
خصوصا وان الثنايئ الحايل يف القيادة
االيرانية (رئييس وعبد اللهيان) من انصار
التحالف مع روسيا وسياسة التوجه رشقا.
ايران لن تدير ظهرها لروسيا يف هذه املرحلة،
ولن تطعنها يف الظهر وال تغلب مصلحتها

االتفاق النووي حاصل
وجاهز واملسألة مسألة
وقت واخراج

الرئيس الرويس فالدميري بوتني.

العقوبات املفروضة عليها بسبب اوكرانيا
التجارة مع طهران .بعد هذا املوقف ،اتصل
وزير الخارجية االيراين امري عبد اللهيان
بنظريه الرويس الفروف طالبا ايضاحات
ومطمئنا اىل ان عالقات ايران مع اي دولة
مبا فيها روسيا يجب ان ال تتأثر بالعقوبات.
املوقف االيراين جاء مرتيثا وملتزما الصمت،
اذ ال ميكن اليران اال ان تاخذ مطالب روسيا
يف االعتبار ويف مرحلة حساسة .رغم ادراكها
ان هذه هي اللحظة املؤاتية العالن االتفاق
وقطف مثاره املالية واالقتصادية ،ورغم
تحفظها عن الحرب التي تشنها روسيا عىل
اوكرانيا وعدم اقتناعها بها ،ورغم معرفتها
بأن لروسيا مصلحة يف اعاقة االتفاق النووي
وقلب الطاولة ،وهي حاولت ذلك يف العام
 ،2015وخالل الساعات االخرية التي فصلت

يف االتفاق النووي عىل العالقة التحالفية
معها .التباينات بني املسؤولني االيرانيني يف
شأن العالقات مع روسيا موجودة وازدادات
وضوحا بعد اوكرانيا وفيينا ،اال ان ما يجمع
بني ايران وروسيا اكرث مام يفرق بينهام،
وهذا يشمل امللف السوري .ورغم الغطاء
الرويس للغارات االرسائيلية هناك ،فان ايران
تحبذ بقاء روسيا يف سوريا ولها مصلحة يف
استمرار الوجود العسكري الرويس ،لكن مع
تنظيم للعالقة وتوزيع االدوار عىل الساحة
السورية ،من دون استئثار وهيمنة.
منذ مطلع نيسان بدأت الصورة تتبدل
وتكاثرت املؤرشات التي تدل اىل ان االتفاق
النووي الجديد بات جاهزا وعىل قاب قوسني
او ادىن من حفل التوقيع .الواليات املتحدة
ال تدع مجاال للشك يف انها ماضية يف هذا

االتفاق وتريده بأي مثن ،وتظهر استعدادا
لتقديم ما يلزم من تسهيالت وتنازالت:
تجاوزت مسألتي الربنامج الصاروخي اليران
وانشطتها االقليمية ،ومل تقفل الباب امام
الطلب االيراين برفع الحرس الثوري عن
قامئة االرهاب ،وعندما قصفت ايران موقعا
ارسائيليا يف اربيل بصواريخ بالستية يف
عملية تبناها الحرس الثوري ،جاء رد الفعل
االمرييك هادئا ومتجاهال .وعندما طالبت
موسكو بضامنات من واشنطن بعدم تاثر
مصالحها يف االتفاق النووي مع ايران ،كان
لها ما ارادت ،وترصفت واشنطن من خلفية
ان ال صلة بني الحرب الدائرة يف اوكرانيا
وعملية العودة اىل االتفاق النووي ،وان
الدور الرويس الوسيط ما زال قامئا.
اما االيرانيون ،فانهم مرتاحون وواثقون من

وضعهم ويترصفون من خلفية ان التطورات،
من انسحاب افغانستان اىل حرب اوكرانيا
تعزز موقعهم التفاويض ،وتجعل اللحظة
مؤاتية البتزاز االمريكيني ورفع سقف املوقف
والرشوط .اىل مطالبهم السابقة (رفع
كامل ومتدرج للعقوبات وحرص التفاوض
يف االتفاق النووي وعدم شموله الربنامج
الصاروخي والدور االقليمي اليران) ،اضافوا
ثالثة مطالب جديدة :مفاوضات مبارشة
مع الواليات املتحدة وضامنات بعدم تكرار
تجربة االنسحاب االمرييك من االتفاق النووي
مستقبال ،ورفع الحرس الثوري والتنظيامت
املوالية اليران (الحوثيون وحزب الله) عن
لوائح االرهاب.
هذه االندفاعة االمريكية يف اتجاه االتفاق
مع ايران عززت االعتقاد بأن االتفاق حاصل
واملسألة مسألة وقت واخراج وسيضع
دول املنطقة امام واقع جديد بدأوا يف
التعايش معه ،ووضع ترتيبات جديدة
ملرحلة ما بعد االتفاق ،وهذا كان من
اسباب واهداف اجتامع القمة االستثنايئ يف
النقب ،حيث بارشت ارسائيل ودول عربية
فاعلة عملية التنقيب عن اجراءات عملية
ملواجهة االستقواء االيراين باالتفاق النووي
ومكتسباته من جهة ،واالنكفاء االمرييك
عن الرشق االوسط بحجة اولويتي روسيا
والصني من جهة اخرى .لكن حامسة الرئيس
بايدن وادارته اىل اكامل ما بدأه الرئيس
االسبق اوباما ،واىل احياء ما الغاه الرئيس
السابق ترامب ،تواجه موجة اعرتاضات
داخل الواليات املتحدة اوال من الجمهوريني
وبعض الدميوقراطيني ،ومن ارسائيل ثانيا
ومن جانب الحكومة واملعارضة عىل حد
سواء.
يف الواليات املتحدة ،تسود اجواء غضب
عارم يف اوساط الجمهوريني وبعض
الدميقراطيني من ارصار بايدن عىل التوصل
اىل اتفاق مع ايران رغم التحذيرات
املتكررة .هذه املعارضة تصاعدت بشكل
كبري مع الغزو الرويس الوكرانيا يف ظل
اعتامد ادارة بايدن عىل روسيا يف مفاوضات
فيينا واحتامل حصول موسكو عىل
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اعفاءات من العقوبات ،مبا يجعل ان
الفائز بالعودة اىل االتفاق النووي سيكون
بوتني .وقد جاءت الرتجيحات برفع الحرس
الثوري عن الئحة االرهاب لتثري موجة
من االنتقادات باعتبارها منظمة ارهابية
مسؤولة عن اعتداءات متعددة عىل القوات
واملصالح االمريكية ،ومتول وكالء خطرين يف
املنطقة والعامل ،خصوصا مع ما سيكون عليه
الوضع من تهريب االموال الناجمة عن رفع
العقوبات املتعلقة باالرهاب ومببالغ كبرية.
يرى االمريكيون الجمهوريون واالرسائيليون
كذلك ،ان بايدن مهووس بالعودة اىل
االتفاق ومستعد لتقديم كل التنازالت
املطلوبة ،وان االتفاق الذي يعمل عليه
بايدن كاريث واسوأ من اتفاق اوباما النه
سيؤدي اىل تفكيك العقوبات من دون وقف
ايران دعمها لالرهاب .فكل ما ستتطرق اليه
الصفقة هو وقف التخصيب ،وهو امر يعلم
االيرانيون كيف يفعلونه .االتفاق لن يوقف
تطور برنامجهم الصاروخي ،ولن يوقف
دعمهم لالرهاب ،ولن يوقف تسلحهم .يف
نقطة ما يف املستقبل ،اذا ارادوا العودة اىل
التخصيب ،فلديهم املعدات لذلك واملعرفة.
وستكون لديهم كذلك املليارات واملليارات
من الدوالرات التي سيستثمرونها لتطوير
قدراتهم التقليدية وبرامجهم.
يف املنطقة الحت بوادر ما بعد االتفاق
النووي واملرحلة االيرانية الجديدة ،وحصل
استنفار اقليمي ملالقاة هذه املرحلة
واستباقها ووضع الرتتيبات لها .وحول هذا
املتغري متحورت حركة االتصاالت واللقاءات
والقمم .يف هذا االطار ،عقدت قمة ثالثية
يف رشم الشيخ ضمت الرئيس املرصي عبد
الفتاح السييس وويل عهد االمارات محمد بن
زايد ورئيس وزراء ارسائيل نفتايل بينيت .ويف
النقب االرسائيلية ،عقد لقاء رفيع املستوى
وصف بقمة النقب ،مبشاركة وزراء خارجية
الواليات املتحدة وارسائيل ومرص واالمارات
واملغرب والبحرين .هذان االجتامعان يف
رشم الشيخ والنقب يكشفان عن تحول مهم
يف العالقات العربية ـ االرسائيلية مل يسبق
ان اخذ هذا الشكل من الوضوح والتنسيق،
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الرئيس
السوري
بشار االسد
يف االمارات
العربية
املتحدة.

الربنامج النووي عىل طاولة التفاوض.

حرب اوكرانيا اربكت
مفاوضات فيينا من دون
ان تنسفها
وان اكتسب هذه االبعاد السياسية واالمنية
رس ع يف بلورته
االسرتاتيجية .هذا التحول ّ
وخروجه اىل العلن تطوران :قرب التوصل اىل
اتفاق نووي مع ايران يطلق يدها يف املنطقة،
والحرب الروسية عىل اوكرانيا وتداعياتها
املتعلقة بالطاقة واستقرار االسواق واالمن
الغذايئ .هذا التحول عنوانه الفعيل اعادة
ترتيب املواقع والتحالفات ملواجهة الواقع
االيراين الجديد ،لكنه ينطوي ايضا عىل رسالة
اىل االدارة االمريكية املتلهفة التفاق مع ايران
بأي مثن ،والتي ارسلت وزير الخارجية
انطوين بلينكن لتهدئة الحلفاء يف املنطقة
واعطاء التطمينات املطلوبة ملرحلة ما بعد
االتفاق النووي.
تحمل هذه االجتامعات املتالحقة رغبة
سياسية يف التنسيق حول امللفات االمنية
املثرية لالضطراب والقلق يف املنطقة ،بدءا
من الكشف عن التداعيات السلبية لالزمة

الروسية ـ االوكرانية وترتيبات ما بعد
االزمة ،مرورا بتطورات االتفاق النووي
االيراين وانعكاس ذلك عىل مختلف االبعاد
السياسية واالمنية يف املنطقة ،وصوال اىل
التهديدات الحوثية لالمارات والسعودية.
واذا كان البحث يشمل ملفات ورشاكات
اقتصادية ابرزها ما يتعلق بالرشاكة يف
مجال الطاقة بني مرص وارسائيل والرشاكة
التجارية واالستثامرية مع االمارات ،اضافة
اىل زيادة الرحالت الجوية واطالق مسار
جديد مبارش بني تل ابيب ورشم الشيخ،
فان البحث تركز عىل امللفات االمنية عىل
قاعدة االعرتاف بدور ارسائيل قيادي ملحور
املواجهة مع ايران ،حيث تستعد ارسائيل
مللء جزء من الفراغ الناجم عن االنسحاب
االمرييك من ملفات املنطقة.
يف الواقع ،حصل تقاطع ارسائييل ـ عريب يف
مقاربة ملف ايران ومرشوعها وتهديداتها
يف املنطقة :االرسائيليون يعملون يف ما
وسعهم للحؤول دون ان تتحول ايران اىل
تهديد وجودي مع امتالكها قدرات نووية،
وال يفهمون التنازالت االمريكية غري املربرة يف
مفاوضات فيينا ،مبا يف ذلك رفع العقوبات
عن املؤسسات االقتصادية التابعة للمرشد
االيراين عيل خامنئي ،والغاء تصنيف الحرس
الثوري االيراين عن الئحة االرهاب .كام

انهم قلقون من تساهل واشنطن وتراخيها
مع ايران وامتناعها عن الرد عىل الهجومني
االيرانيني االخريين اللذين استهدفا مرافق
امريكية يف سوريا والعراق.
اما القلق العريب ،فقد عكسته االجواء
والترصيحات الصادرة عن لقاء السييس ـ بن
سلامن يف الرياض هذا الشهر ،والتي شددت
عىل التضامن الكامل للحفاظ عىل االمن
القومي العريب ،وعىل رفض اي محاوالت
اقليمية للتدخل يف الشؤون العربية الداخلية
عرب ادوات التحريض العرقي واملذهبي ،او
عرب تطورات توسعية ال تحرتم سيادة الدول
ومبادئ حسن الجوار.
لكن االجتامعات االرسائيلية ـ العربية
تنطوي عىل رسالة سياسية يف اتجاه الواليات
املتحدة ،تظهر امتعاضا واستياء من ادارة
بايدن التي تتعمد ادارة الظهر للقلق املثار
من الدول االقليمية الحليفة لها ،وتحديدا
ما يقال عن اهاملها منطقة الرشق االوسط
عموما ملصلحة جبهات اخرى افتتحت ،او
هي يف طور االفتتاح ،يف وجه واشنطن ،يف
اوروبا ورشق آسيا.
وكانت تل ابيب قد بالغت يف تظهري هذا
االستياء ،عقب تتايل املؤرشات االمريكية
الواضحة عن قرب توقيع اتفاق نووي جديد
يف فيينا ،تصفه ارسائيل بأنه اسوأ بكثري من

االستنفار االقليمي
في اطار االعداد ملرحلة
ما بعد االتفاق
اتفاق عام  ،2015حيث تعتقد ان االمريكيني
قدموا تنازالت مبالغا فيها ،ومن دون ان
يحصلوا عىل اي مقابل يوازيها من ناحية
ايران ،وتحديدا يف ما يتعلق بنفوذ طهران
االقليمي ،وتنامي قدراتها العسكرية غري
النووية ،علام ان هذه االخرية هي التي متثل
التهديد الحقيقي ،واالكرث حضورا وتاثريا.
االمارات من جهتها بدت مستغربة للسياسة
االمريكية ،واالماراتيون الذين استقبلوا
الرئيس السوري بشار االسد بحفاوة ال
يتفهمون واشنطن التي اعلنت عن خيبة
املها من التطبيع مع النظام السوري يف
وقت تستميت للتطبيع مع النظام االيراين.
هذه االجتامعات االقليمية يف رأي اوساط
خليجية ديبلوماسية حصلت يف لحظة
تصادم غري مسبوق بني عواصم خليجية
رئيسية وواشنطن ،نتيجة انطباع يتنامى
بأن امريكا منسحبة من الرشق االوسط ،وان

الفوىض السياسية التي تقارب بها االدارات
املتعددة ملفات املنطقة مل تؤد اال اىل
رضب مرتكزات االستقرار وفتح الباب امام
مزيد من التغ ّول االيراين .حقيقة االمر ،ان
الخيارات املرة املوضوعة عىل طاولة صناع
القرار يف املنطقة هي نتاج مبارش لفشل
السياسات الخارجية االمريكية تجاه الرشق
االوسط .كام ترى هذه االوساط ان امريكا
تواجه تحدي اعادة ترتيب عالقاتها مع
حلفائها التاريخيني التقليديني يف املنطقة،
ودعم حلف السالم العريب الناشئ ومتكينه
من خالل اعادة الحياة اىل مبادرات امريكية
الحياء عملية السالم والتسوية الفلسطينية
ـ االرسائيلية ،ولو ترتك االدارة الحالية
املناكفات والحسابات الداخلية جانبا
الدركت متاما حجم املخاطر التي سترتتب
عىل العودة اىل االتفاق النووي بصيغة
سنة  2015والتي من شأنها ان تتحول اىل
جسم مفخخ و ّالد لنزاعات وحروب تضاف
اىل الحروب والنزاعات الحالية .وقد تكون
العلة ان العاملني يف ادارة جو بايدن عىل
اتفاق  2015عاجزون عن استيعاب دالالت
التطورات االخرية ،من اطالق الصواريخ
االيرانية عىل اربيل اىل القصف الحويث
عىل السعودية واالمارات ،اىل اندالع موجة
عمليات فلسطينية فدائية يف قلب ارسائيل.
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