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عــى الرغــم مــن أن األوروبيــن أعلنــوا يف وقــت ســابق عــن خطــة إلنقــاذ
االتِّفــاق النــووي بعــد االنســحاب األمريــي منــه وإعــادة تفعيــل العقوبــات عــى
إيـران ،فإنــه عمل ًّيــا مل تتعــدَّ الخطــة مرحلــة املفاوضــات والوعــود ،حتــى عندما
أعلنــت دول الرتويــكا األوروبيــة (بريطانيــا وأملانيــا وفرنســا) رشكاء االتِّفــاق
النــووي األوروبيــون ومهندســو الصفقــة النوويــة يف  ،2015تدشــن الرشكــة
ذات األغ ـراض الخاصــة ( )SPVتحــت اســم جديــد هــو «آليــة دعــم املبــادالت
َ
تتــاش حــول مــا إن
التجاريــة» (إينســتكس ،)INSTEX -فــإن الشــكوك مل
كانــت أوروبــا بصــدد خطــوات عمليــة للحفــاظ عــى االتِّفــاق النــووي ومــد يــد
العــون إليـران ،أم إنهــا خطــوة يف إطــار سياســة أوروبيــة ملامرســة مزيــد مــن
الضغــوط عــى إي ـران لتحقيــق مكاســب يف عــدد مــن امللفــات املهمــة ،كقبــول
رشوط مجموعــة العمــل املــايل الــدويل  ،FATFوالتفــاوض حــول برنامــج
الصواريــخ الباليســتية ،والتدخــات اإلقليميــة إليـران ،وملــف حقــوق اإلنســان
ودعــم اإلرهــاب ،وهــي إىل حــد بعيــد الــروط األمريكيــة نفســها باســتثناء
مســألة إعــادة النظــر يف االتِّفــاق النــووي.
فــا الصفقــة التــي توصــل إليهــا الطرفــان األورويب واإليـراين بعــد االنســحاب
امللــف
األمريــي مــن االتِّفــاق النــووي ،ومــا نهــج أوروبــا للتعاطــي مــع
ّ
ـر هــذا النهــج؟ وما العوامــل املؤثرة عــى املوقــف األورويب؟
اإليـراين؟ وهــل تَغـ َّ
ومــا التوقعــات املســتقبلية ملوقــف أوروبــا مــن صفقــة الحفــاظ عــى االتِّفــاق
النــووي؟
ً
أول :الصفقة األوروبية وضامنات الحفاظ عىل االتِّفاق النووي
مهــا يف الوصــول إىل االتِّفــاق النــووي بــن إيــران
لعــب األوروبيــون دو ًرا
ًّ
ومجموعــة  ،1+5واكتســب االتِّفــاق أهميــة اســراتيجية ،بخاصــة بالنســبة إىل
ــال ملعالجــة قضيــة
األوروبيــن ،ألنــه ميثــل مــن الناحيــة األمنيــة منوذ ًجــا ف َّع ً
االنتشــار النــووي عــى املســتوى الــدويل ،ويوفِّــر حاميــة ألمــن أوروبــا مــن
التهديــدات التــي قــد تنجــم عــن عــدم االســتقرار يف منطقــة الــرق األوســط،
ومــن الناحيــة االقتصاديــة فإنــه فتــح الســوق اإليرانيــة أمــام الــركات األوروبيــة،
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ومعلــوم أن أوروبــا مــن أهــم الــركاء الدوليــن إليــران ،وسياس ـ ًّيا كان االت ِّفــاق
رافعــة إلدمــاج االقتصــاد اإليــراين يف الســوق العامليــة ،ومدخـ ًـا لعمليــة انفتــاح
ســيايس قــد تخفــف حــدة الطبيعــة الراديكاليــة والعدائيــة للنظــام.
راهنــت األطــراف األوروبيــة عــى بقــاء الصفقــة النوويــة بنــاء عــى املجادلــة
برشعيــة االت ِّفــاق دول ًّيــا ،واالســتناد إىل شــهادة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة،
التــي تفيــد بــأن إيــران تواصــل التزاماتهــا بنــود االتِّفــاق( ،)1وأن االتِّفــاق يــويف
بغرضــه يف الســيطرة عــى طمــوح إيــران النــووي وجعــل برنامجهــا تحــت الرقابــة
واملتابعــة الدوليــة ،وهــي الخالصــة التــي أفــاد بهــا مديــر املخابــرات يف جلســة
اســتامع أمــام الكونغــرس نهايــة ينايــر  ،2019وتفيــد بــأن إيــران ال تتخــذ ،يف
يحتــج بــه
الوقــت الراهــن ،خطــوات جديــة لصنــع قنبلــة نوويــة( ،)2وهــو مــا
ّ
األوروبيــون مــن رضورة الحفــاظ عــى اتِّفــاق يحقــق هدفــه األســايس.
لهــذا اســتند الجانــب األورويب يف مقاربتــه الخاصــة بالتعامــل مــع تطــورات
العالقــة مــع إيــران بعــد االنســحاب األمريــي مــن االتِّفــاق النــووي يف الثامــن
مــن مايــو  ،2018إىل رضورة الحفــاظ عــى الصفقــة النوويــة وإبقــاء مســتوى
العالقــة مــع إيــران عنــد حــدود التفاهــم والتعــاون ،باعتبــار االت ِّفــاق النــووي
وثيقــة فنيــة ذات هــدف محــدد يخــص معالجــة الربنامــج النــووي ،وأنــه ات ِّفــاق
منــع إيــران مــن الــروع يف برنامجهــا النــووي بعدمــا كانــت عــى مقربــة مــن
تخطِّــي العتبــة النوويــة قُبيــل توقيــع االتِّفــاق ،ويف الوقــت نفســه عــدم اســتعداء
الواليــات املتحــدة ،وهــو مــا ظهــر فيــا بعــد.
بنــا ًء عــى هــذه املنطلقــات تعهــدت دول الرتويــكا األوروبيــة واالتحــاد األورويب
بالعمــل عــى حاميــة املصالــح األوروبيــة مــع إيــران عــى املســتويني الوطنــي
والجامعــي ،واتخــاذ تدابــر وآليــات لحاميــة الــركات االقتصاديــة العاملــة يف
إيــران ،وحثَّــت األطــراف األوروبيــة إيــران عــى البقــاء يف االت ِّفــاق مقابــل
التزامــات أوروبيــة باســتمرار التعــاون مــع إيــران.
وجــد املوقــف األورويب اســتجابة مــن إيــران ،وطولــب الجانــب األورويب بتقديــم
ضامنــات كافيــة الســتمرار إيــران يف االت ِّفــاق ،مــن أهــم هــذه الضامنــات :حاميــة
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مبيعــات النفــط اإليرانيــة مــن العقوبــات األمريكيــة ،ومواصلــة رشاء الخــام
اإليــراين ،والتــزام البنــوك األوروبيــة حاميــة التجــارة مــع إيــران ،والتعهــد بعــدم
املوافقــة عــى املطالــب األمريكيــة بالتفــاوض حــول برنامــج إيــران للصواريــخ
الباليســتية ،وأنشــطتها اإلقليميــة ،وهـ ّدد خامنئي باســتئناف إيران أنشــطة تخصيب
اليورانيــوم يف حــال عــدم اســتجابة الــدول األوروبيــة الــركاء يف االتِّفــاق لهــذه
املطالــب(.)3
بــدأت املشــاورات بنــا ًء عــى املواقــف اإليجابيــة للطرفــن ،وبعــد اجتــاع عــى
املســتوى الــوزاري ضــم ممثــي االتحــاد األورويب ودول الرتويكا األوروبيــة وإيران
توصلــوا إىل عــدد مــن الحلــول للحفــاظ عــى العالقــات االقتصاديــة مــع إيــران
ّ
وتعميقهــا ،أهمهــا اســتمرار بيــع النفــط والغــاز اإليرانيــن ،واســتمرار املعامــات
املرصفيــة الفعالــة مــع إيــران ،وتوفــر االئتــان التصديــري ،وتطويــر آليــة ذات
خاصــة لتوفــر الخدمــات املرصفيــة واملاليــة والتأمــن والتجــارة(،)4
أغــراض َّ
وكانــت هــذه البنــود كفيلــة بضــان اســتمرار إيــران يف االتِّفــاق ،باعتبــار أن
تطبيقهــا يح ـ ّد مــن أثــر العقوبــات األمريكيــة عــى إيــران إىل حــد بعيــد ،كــا
أن الحفــاظ عــى الفجــوة بــن األطــراف األوروبيــة والواليــات املتحــدة مكســب
ســيايس مه ـ ّم إليــران ،يحــول دون تحقيــق إجــاع دويل قــد يعيدهــا إىل مربــع
العزلــة والضغــوط.
ثان ًيا :النهج األورويب :التحديات والبدائل
واجــه الطرفــان األورويب واإليــراين تحديــات يف ســبيل الحفــاظ عــى الصفقــة
النوويــة والعالقــات االقتصاديــة والتجاريــة املتبادلــة ،كان أبرزهــا ذراع العقوبــات
االقتصاديــة األمريكيــة الطويلــة التــي كانــت تطــال املصــارف والــركات األوروبية
التــي ســتتعاون مــع إيــران ،وبالفعــل أعلــن بنــك االســتثامر األورويب ،الــذراع
االســتثامرية لالتحــاد األورويب ،أنــه ال ميكنــه تجاهــل العقوبــات األمريكيــة عــى
إيــران ،وذلــك بعــد أن طلبــت منــه املفوضيــة األوروبيــة متابعــة عملــه وفــق خطــة
االتحــاد املتفــق عليهــا مــع إيــران( ،)5لهــذا هربــت الــدول والــركات األوروبيــة
مــن الســوق اإليرانيــة ،إذ مل ي ُعــد غطــاء أورويب رشعــي يف مواجهــة الهيمنــة
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االقتصاديــة املاليــة األمريكيــة عــى املســتوى الــدويل مــن خــال نظــام ســويفت
مبــا يســمح لهــا باســتكامل أنشــطتها يف إيــران ،وهــو مــا ُعـ ّد تح ِّديًــا حقيق ًّيــا لــكال
الطرفــن اإليــراين واألورويب.
رغــم أن العقوبــات األمريكيــة كانــت أحاديــة الجانــب وال تحمــل رشعيــة دوليــة
مــن األمــم املتحــدة أو مجلــس األمــن وال تحظــى بتأييــد أوروبــا أو روســيا أو
الصــن ،لكــن كان لهــا تأثــر ســلبي واســع النطــاق عــى األوضــاع يف إيــران،
فبجانــب انســحاب الــركات الكــرى مــن االســتثامر يف الســوق اإليرانيــة،
انخفضــت صــادرات إيــران مــن النفــط إىل النصــف ،وانخفضــت قيمــة العملــة
الوطنيــة ،وارتفعــت معـ َّدالت التض ُّخــم .وأصــدر مركــز الدراســات الربملانيــة التابــع
ـاؤل
ملجلــس الشــورى توقعــات مســتقبلية متشــامئة ،إذ يف أكــر الســيناريوهات تفـ ً
ميكــن أن تتوقــع البــاد منـ ًّوا بنســبة  %2.6يف  2019و %4.5-يف  ،2020وقــد ق َّيــم
الرئيــس حســن روحــاين الوضــع االقتصــادي بأنــه األكــر رع ًبــا خــال األربعــن
عا ًمــا منــذ ثــورة .)6(1979
خشــية انهيــار التفاهــات األوروبيــة اإليرانيــة ولطأمنــة إيــران ،أعــاد االتحــاد
األورويب رســم ًّيا إحيــاء قانــون املنــع الــذي يرجــع إىل ِحقبــة التســعينيات والــذي
يســمح لــه بحاميــة أو تعويض الــركات األوروبيــة املع َّرضــة للعقوبــات األمريكية(.)7
كذلــك أعلنــت فيديريــكا موغريينــي ،املمثلــة العليــا لالتحــاد األورويب للسياســة
الخارجيــة واألمــن ،يف ســبتمرب  2018عــن خطــة إلنشــاء مــا يســمى بـ«املركبــات
مؤسســة ماليــة ليســت مــن
(الــركات) ذات األغــراض الخاصــة» ( ،)8()SPVوهــي َّ
الناحيــة الفنيــة بنـكًا ،لكنهــا تعالــج املدفوعــات بــن إيــران ورشكائهــا التجاريــن
الدوليــن( ،)9وميكــن مــن خاللهــا تفــادي تَعـ ُّرض الــركات واملصــارف األوروبيــة
للعقوبــات األمريكيــة.
بطبيعــة الحــال مل ت َ ْعــنِ املعالجــة الفنيــة لالتِّفــاق النــووي أن األطــراف األوروبيــة
مل يكُــن لديهــا تخ ُّوفــات مرتبطــة بســلوك النظــام اإليــراين ،إذ ظلــت الــدول
األوروبيــة تشــاطر الواليــات املتحــدة املخــاوف نفســها املرتبطــة بتطويــر برنامــج
الصواريــخ الباليســتية ،وباتســاع نطــاق النفــوذ اإليــراين يف اإلقليــم ،ودعمهــا
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جامعــات مرتبطــة ومتهمــة مبامرســة العنــف واإلرهــاب ،فضـ ًـا عــن تهديــد أمــن
واســتقرار املنطقــة وموضوعــات متعلقــة مبلــف حقــوق اإلنســان .لكــن كانــت نقطة
الخــاف األساســية بــن األوروبيــن وإدارة الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب
هــي عالقــة تلــك امللفــات باالتِّفــاق النــووي ،إذ اعتربهــا ترامــب انتهــاكًا لــروح
االت ِّفــاق ،فيــا كانــت األطــراف األوروبيــة تؤيِّــد فتــح حــوار حــول تلــك امللفــات
مــع إيــران والضغــط عليهــا مبعــزل عــن االتِّفــاق الــذي يعتــره األوروبيــون يحقــق
الغايــة مــن ورائــه.
مــع تطــ ُّورات األحــداث والتفاعــات املتبا َدلــة أصبــح مــن الواضــح أن دول
الرتويــكا األوروبيــة الرشيكــة يف االت ِّفــاق النــووي اتجهــت إىل تَ َب ِّنــي نهــج يجمــع
بــن الحفــاظ عــى االت ِّفــاق النــووي ومامرســة مزيــد مــن الضغــط عــى إيــران،
يف محاولــة ملوازنــة مصالــح األوروبيــن يف الحفــاظ عــى االت ِّفــاق كآليــة مهمــة
ملنــع إيــران مــن تجــاوز العتبــة النوويــة واإلبقــاء عــى مجــال للتفاهــم معهــا،
والعمــل يف الوقــت نفســه عــى معالجــة بعــض امللفــات التــي يراهــا بعــض الــدول
األوروبيــة مصــدر تهديــد ألمنهــا كالتخطيــط لعمليــات إرهابيــة عــى أراضيهــا
أو إجــراء تجــارب صواريــخ باليســتية أو توســيع تدخالتهــا اإلقليميــة مبــا يهــدد
االســتقرار يف املنطقــة.
ال شـ ّـك أن التوازنــات املحيطــة بامللـ ّـف اإليــراين مع َّقــدة وحســاباتها أســهمت يف
التأثــر عــى خيــارات األطــراف األوروبيــة تجــاه التعامــل مــع إيــران ،فهــي مــن
جهــة بحاجــة إىل املوازنــة بــن حاجتهــا إىل بقــاء االت ِّفــاق ومواجهــة ســلوك
إيــران املزعــج ،وهــو مــا ال تــرىض عنــه إيــران وت ِ
متســكًا بالفصــل بــن
ُبــدي ُّ
االت ِّفــاق وســلوكها ومــا تعتــره حقوقًــا مرشوعــة يف تطويــر برامــج الصواريــخ
الباليســتية أو تعزيــز حضورهــا اإلقليمــي ،ومــن جهــة ثانيــة هــي بحاجــة إىل
معالجــة حاجتهــا إىل بقــاء االت ِّفــاق مــن خــال تقديــم َس ـلَّة حوافــز تشــجيعية
لإليرانيــن ،ويف الوقــت نفســه عــدم تَعـ ُّرض العالقــات األوروبية-األمريكيــة لرشخ
ر مبصالحهــا نتيجــة تجــاوز هــذه الحوافــز حــدود املحاذيــر األمريكيــة،
كبــر يـ ّ
التــي مل تتــوا َن عــن تب ِّنــي سياســة جــا َّدة إلفشــال خطــة اإلنقــاذ األوروبيــة
لالت ِّفــاق النــووي .ومــن جهــة أخــرة فاألطــراف األوروبيــة بحاجــة إىل معالجــة
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التناقضــات املتعلقــة بامللـ ّـف اإليــراين داخــل دول االتحــاد نفســه ،وهــو مــا فشــل
االتحــاد يف الوصــول إليــه خــال اجتــاع مجلســه األخــر يف  28ينايــر 2019
بعدمــا رفــض بعــض الــدول اإلعــان عــن آليــة التعامــل املــايل ( ،)10()SPVدون
ضامنــات كافيــة ملعالجــة ســلوك النظــام اإليــراين.
ثالثًا :الرتويكا والرشوط األوروبية الجديدة
مل تجــد دول الرتويــكا األوروبيــة مــن بُــ ٍّد ســوى اإلعــان عــن آليــة تبــا ُدل
مــايل «آليــة دعــم املبــادالت التجاريــة» (إينســتكس  .)INSTEX -واضطُــ َّرت
وفــا ًء بالتزاماتهــا ،وخشــية اتجــاه إيــران لتنفيــذ تهديداتهــا بالعــودة إىل تفعيــل
مرشوعهــا النــووي غــر الســلمي ،إىل االتجــاه إلنقــاذ التفاهــات األوروبيــة مــع
إيــران عــر اإلعــان عــن اآلليــة املاليــة الخاصــة التــي اختــرت كل الضامنــات
األوروبيــة املق َّدمــة إليــران مقابــل البقــاء يف االتِّفــاق النــووي ،إذ أعلــن كل مــن
أملانيــا وبريطانيــا وفرنســا عــى هامــش اجتــاع وزراء خارجيــة الــدول األوروبيــة
يف بوخارســت يف  31ينايــر  2019تدشــن اآلليــة املاليــة األوروبيــة ملواصلــة
التجــارة مــع إيــران ،وأُطلِـ َـق عليهــا «آليــة دعــم املبــادالت التجاريــة» أو (إينســتكس
رت العاصمــة الفرنســية باريــس مق ـ ًّرا لهــذه األداة ،عــى أن
  ،)INSTEXواخت ـ َيديرهــا خبــر مــريف أملــاين وتــرأس اململكــة املتحــدة مجلــس اإلرشاف.
حســب البيــان الــذي أعلنــه وزراء خارجيــة دول الرتويــكا األوروبيــة فــإن الــدول
الثــاث خــال الخطــوة األوىل ســتدعم الصفقــات التجاريــة املرشوعــة ،مــع
الرتكيــز عــى القطاعــات األساســية للشــعب اإليــراين ،مثــل منتجــات األدويــة
واملنتجــات الطبيــة واملنتجــات الزراعيــة والغذائيــة ،وأن نشــاطها سيتوســع تدريجيًّــا
عــى مســتوى األنشــطة والــركاء .وربــط البيــان بــن عمــل اآلليــة الجديــدة
والتــزام النظــام اإليــراين املعايــر األكــر رصامــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويل
اإلرهــاب ( ،)AML/CFTمــع مراعــاة عقوبــات االتحــاد األورويب واألمــم املتحدة،
ورسعــة تنفيــذ جميــع لوائــح مجموعــة العمــل املــايل الدوليــة .)11(FATF
بهــذا توفِّــر إينســتكس للبنــوك والــركات األوروبيــة قنــاة تجارية جديــدة لألعامل
املرتبطــة بإيــران ،ترتاكــم فيهــا الصــادرات اإليرانيــة إىل أوروبــا كائتامنــات ميكن
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اســتخدامها يف عمليــات الــراء مــن مو ِّرديــن أوروب ِّيــن ،وقــد وعــدت ســويرسا
برتتيــب مامثــل .تقلِّــل اآلليــة تَعــ ُّرض إيــران للنظــام املــريف الــدويل الــذي
ٍ
تهيمــن عليــه الواليــات املتحــدة ،و ِمــن ث َـ َّم تحـ ّد مــن فرصــة واشــنطن يف فــرض
عقوبــات ،وســتكون مه َّمــة إليــران عــى املــدى القريــب بالنظــر إىل أن البنــوك
مــرددة يف التعامــل مــع الســوق اإليرانيــة حتــى يف تــداول الســلع املعفــاة مــن
العقوبــات(.)12
عــى الرغــم مــن أهميــة تدشــن هــذه اآلليــة لا تــزال األســئلة مطروحــة حــول
حقيقــة الخالفــات األوروبيــة بشــأن مقاربــة موحــدة تجــاه التعامــل مــع إيــران،
وحــول جــدوى هــذه الخطــوة يف تقديــم دعــم حقيقــي للنظــام اإليــراين ،باعتبــار
أن التبــادالت التجاريــة مــن خاللهــا ال تتعــدي مــا هــو مســموح بــه أصـ ًـا يف
ظـ ّـل العقوبــات األمريكيــة ،مبعنــى أنهــا تقتــر يف مرحلتهــا األوىل عــى املــوا ّد
اإلنســانية والطبيــة ،و ِمــن ث َـ َّم فإنهــا ال ترقــى إىل طمــوح اإليرانيــن الذيــن يــرون
أهميتهــا يف أن تشــمل عائــدات أمــوال النفــط اإليرانيــة ،حتــى يكــون لهــا دور يف
إحبــاط العقوبــات األمريكيــة( ،)13وليــس مــن املعلــوم مــا إذا كانــت هــذه اآلليــة
متاحــة ألطــراف غــر أوروبيــة ،وهــل ســتعود الــركات الكــرى لالســتثامر يف
إيــران مــن جديــد بعــد تدشــن هــذه اآلليــة أم ســتلجأ إليــه الــركات الصغــرة
وغــر املرتبطــة بالســوق األمريكيــة وحســب(.)14
األهـ ّم مــن كل هــذا :إىل كــم مــن الوقــت ســتحتاج اآلليــة لتدخــل ح ِّيــز النفــاذ؟
وبــأي مقابــل أو تنــازالت ميكــن أن تق ِّدمهــا إيــران لألطــراف األوروبيــة التــي
تشــرط لتفعيلهــا الحفــاظ عــى االتِّفــاق النــووي واالنضــام إىل مجموعــة العمــل
املاليــة الدوليــة  )15(FATFومنهــا مــا هــو مجــال ملفاوضــات جانبيــة كالضغــوط
حــول ملفــات مرتبطــة بربنامــج الصواريــخ الباليســتية واإلرهــاب وحقــوق اإلنســان
والــدور اإلقليمــي()16؟
عكــس البيــان الــذي صــدر عــن االتحــاد يف الرابــع مــن فربايــر  2019مالمــح
املوقــف األورويب ،إذ أشــار إىل املخــاوف األوروبيــة الخاصــة برنامــج الصواريــخ
الباليســتية وتدخــات إيــران اإلقليميــة والتــزام إيــران تعهداتهــا يف إطــار االتِّفــاق
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النــووي وأنشــطة طهــران العدائيــة يف بعــض العواصــم األوروبيــة ،وحــثّ البيــان
إيــران عــى متريــر وتنفيــذ القوانــن الالزمــة يف ســياق تنفيــذ التزاماتهــا ضمــن
إجــراء مجموعــة العمــل املاليــة  .FATFيف املقابــل أكَّــد بيــان االتحــاد األورويب
دعــم االتحــاد االت ِّفــاق النــووي ،وأشــاد بالتــزام إيــران بنــوده ،وانتقــد االنســحاب
األمريــي منــه والعقوبــات األمريكيــة عــى إيــران ،وأكَّــد مســاعدة إيــران يف
االســتفادة مــن املصالــح واســعة النطــاق ضمــن االت ِّفــاق النــووي ،وأن إطــاق آليــة
كمؤسســة خاصــة ،الغــرض منهــا هــو
خاصــة س ـ َّجلتها فرنســا وأملانيــا وبريطانيــا َّ
التأثــر اإليجــايب عــى التبــادل التجــاري واالقتصــادي مــع إيــران(.)17
بنــا ًء عــى ذلــك ميكــن القــول إن النهــج األورويب انتهــى إىل نقطــة تــوازن
جديــدة تجمــع بــن الحفــاظ عــى االتِّفــاق كإطــار قانــوين وفنــي ملعالجــة
املســألة النوويــة مــن جانــب ،ومــن جانــب آ َخــر اســتغالل الضغــوط األمريكيــة
عــى إيــران للوصــول إىل تفاهــات ملعالجــة عــدد مــن القضايــا ،وهــي :تطويــر
برنامــج الصواريــخ الباليســتية ،والتدخــات اإلقليميــة ،ودعــم اإلرهــاب عــى
الســاحة األوروبيــة ،والتــزام إيــران مجموعــة العمــل املاليــة  ،FATFباإلضافــة إىل
ملــف حقــوق اإلنســان األقـ ّـل أهميــة .ونظ ـ ًرا إىل محدوديــة املكاســب اإليرانيــة
حتــى اآلن فــإن املقاربــة األوروبيــة تطــرح تســهيالت محــدودة مقابــل الحصــول
عــى مكاســب كبــرة ،وإن الضامنــات األوروبيــة كافــة إلنقــاذ الصفقــة النوويــة
رت يف «آليــة دعــم املبــادالت التجاريــة» (إينســتكس) ،وهــي ال تــزال
قــد اختُ ـ َ
مرشو ًعــا وليـ ًدا محــدو ًدا وتحتــاج إىل وقــت ،وتواجههــا تحديــات كبــرة ،كــا أنهــا
مرشوطــة بتنــازالت إيرانيــة يف جوانــب متعــددة.
راب ًعـا :الشكوك اإليرانية وهامش املناورة املحدود
يتضــح مــن بيــان الخارجيــة اإليرانيــة ر ًّدا عــى بيــان االتحــاد األورويب نقــاط
الخــاف بــن إيــران ودول االتحــاد األورويب ،إذ اعتــرت الخارجيــة اإليرانيــة أن
مــا جــاء مــع إعــان آليــة دعــم املبــادالت التجاريــة أقــل مــا هــو منتظَــر ،إذ
كان هــذا اإلعــان متأخــ ًرا ،وخطواتهــا التنفيذيــة غــر كافيــة ،كــا أن ربطهــا
بــروط قبــول لوائــح  FATFمرفــوض مــن جانــب إيــران ،كــا رفضــت الخارجيــة
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اإليرانيــة اتهامــات االتحــاد األورويب إيــران بــدو ٍر يف اســتهداف بعــض الــدول
األوروبيــة بعمليــات إرهابيــة ،كــا رفضــت انتقــاد برنامــج الصواريــخ الباليســتية
مــن جانــب االتحــاد األورويب ،وأعلنــت أن هــذا املوضــوع مل ولــن يكــون محـ ّـل
تفــاوض ،كــا رفضــت إيــران بيــان االتحــاد حــول التدخــات اإليرانيــة يف شــؤون
را رفضــت تســييس دول االتحــاد ملــف حقــوق اإلنســان(.)18
دول الجــوار ،وأخ ـ ً
عامــا مؤثــ ًرا يف مواجهــة
ً
ال شــك تتحســب إيــران لعنــر الوقــت باعتبــاره
التحــدي الــذي فرضــه ترامــب عــى إيــران منــذ خروجــه مــن االت ِّفــاق النــووي،
وقــد كان تأخــر تفعيــل الضامنــات األوروبيــة أمــ ًرا مقلقًــا لصنــاع القــرار يف
إيــران ،وال ســيام هــؤالء الذيــن يدافعــون عــن الصفقــة النوويــة ،إذ طــرأ شــعور
بــأن األوروبيــن قــد أ َخلُّــوا بات ِّفاقهــم مــع حكومــة روحــاين ،فآليــة التبــادل املــايل
كان مقـ َّر ًرا لهــا أن تدخــل نطــاق العمــل قبــل فــرض الحزمــة الثانية مــن العقوبات
األمريكيــة يف الرابــع مــن نوفمــر  ،2018لكــن هــذا مل يحــدث ،مــا أثــار قل ًقــا
داخليًّــا إيرانيًّــا ،وتعالــت األصــوات بــرورة الخــروج من الصفقــة النوويــة وإعادة
تنشــيط الربنامــج النــووي واســتئناف تخصيــب اليورانيــوم مبعـ َّدالت أعــى .ورغــم
إعــان دول الرتويــكا األوروبيــة عــن هــذه اآلليــة يف مــا بعــد فــإن مجـ َّرد اإلعالن
عنهــا دون خطــوات عمليــة لتفعيلهــا مــع ربطهــا بعــدد مــن الــروط زاد شــكوك
اإليرانيــن وع ـ َّزز مخاوفهــم.
إضافــة إىل ذلــك طــرأ عــدد مــن التطــورات التــي شــ َّككَت إيــران يف ســامة
املوقــف األورويب ،كان أبرزهــا فتــح ملــف الصواريــخ الباليســتية ،الــذي يبــدو أنــه
أصبــح واح ـ ًدا مــن ملفــات يســاوم بهــا بعــض األطــراف األوروبيــة إيــران مــن
أجــل الحفــاظ عــى االت ِّفــاق النــووي( ،)19إذ كشــفت ترصيحــات لوزيــر الخارجيــة
الفرنــي عــن مفاوضــات مفتوحــة مــع الطــرف اإليــراين حــول هــذا امللــف،
ـا دفــع وزيــر الخارجيــة الفرنــي
ويبــدو أن إيــران مل تتجــاوب معهــا فيهــا ،مـ َّ
جــان إيــف لــو دريــان إىل التهديــد بـ«فــرض فرنســا عقوبــات جديــدة عــى
إيــران ،مــا مل يتح ّقــق تق ـ ُّدم يف محادثــات بشــأن برنامــج الصواريــخ الباليســتية
اإليــراين»( .)20ويُ َعـ ّد فتــح ملفــات مــن قبيــل الربنامــج الصاروخــي يف ظــل هــذه
الظــروف مــن وجهــة نظــر إيــران مســا َوم ًة أوروبيــة يف لحظــة تعــاين فيهــا إيــران

ضغوطًــا قصــوى نتيجــة العقوبــات األمريكيــة منــذ بدايــة .2019
وقــد ســبق اإلعــا َن عــن هــذه املفاوضــات والضغــوط إقــرا ُر االتحــاد األورويب
عقوبــات عــى إيــران يف التاســع مــن ينايــر  ،2019وشــملت العقوبــات تجميــد
أمــوال وأصــول ماليــة أخــرى تابعــة لــوزارة االســتخبارات اإليرانيــة وأفــراد تابعــن
لهــا ،بدعــوى تــو ُّرط دبلوماســيني إيرانيــن يف التخطيــط لعمليــات إرهابيــة يف
هولنــدا والدمنــارك وفرنســا( .)21وعــززت هــذه العقوبــات شــكوك إيــران ،ال ســيام
وأن الخطــة األوروبيــة إلنقــاذ االت ِّفــاق يف هــذه األثنــاء كانــت متعــرة.
كذلــك اســتضافت العاصمــة البولنديــة وارســو مؤمتـ ًرا يف  13و 14فربايــر 2019
دعــت إليــه الواليــات املتحــدة وبولنــدا ،وشــارك فيــه أكــر مــن  60دولــة ،وكانــت
تدخــات إيــران اإلقليميــة ومــا متثلــه مــن خطــر عــى االســتقرار اإلقليمــي أحــد
العناويــن الرئيســية للمؤمتــر ،وشــارك عــدد مــن الــدول األوروبيــة يف املؤمتــر،
وشــاركت الواليــات املتحــدة مخاوفهــا مــن خطــورة الــدور اإليــراين وســبل مواجهة
هــذا الخطــر(.)22
تغــرات أوروبيــة غــر مط ْم ِئ َنــة
رشا آخــر إىل وجــود ُّ
ويُ َعــ ّد هــذا املؤمتــر مــؤ ً
إليــران ،فقــد نظــرت إيــران إىل هــذا املؤمتــر عــى أنــه تحـ ُّرك أمريــي يســتهدف
رضب جوهــر سياســة االتحــاد األورويب تجــاه إيــران ،وسياســة اســتقطاب أمريكية
لعــدد مــن األطــراف األوروبيــة ،فضـ ًـا عــن أنــه قــد يســهم يف بلــورة وجهــات
نظــر متباينــة عــى الصعيــد األورويب مبــا يحفــز االنقســام األورويب حــول إيــران،
ورمبــا ورقــة ضغــط مــن أجــل وقــف تعــاون األوروبيــن مــع اإليرانيــن وإحبــاط
خصوصــا أن الدعــوة إىل املؤمتــر
مســاعيهم للحفــاظ عــى االت ِّفــاق النــووي،
ً
صاحبهــا تهديــد البيــت األبيــض الــدول األوروبيــة باتخــاذ إجــراءات صارمــة إذا
مــا حاولــت االلتفــاف عــى العقوبــات األمريكيــة ض ـ ّد إيــران(.)23
باإلضافــة إىل ذلــك ألغــت الحكومــة األملانيــة ترصيــح التشــغيل الخــاص برشكــة
«ماهــان إيــر» الجويــة اإليرانيــة يف العاصمــة برلــن يف  22يناير  ،2019ألســباب
تتعلــق بالســامة ولالشــتباه يف أن الرشكــة تُســتخدم ألغــراض عســكرية ،ومل ت ُكــن
تلــك املــر َة األوىل التــي تتخــذ فيهــا أملانيــا ودول أوروبيــة أخــرى إجــرا ًء مــن
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هــذا النــوع ،إذ حظــرت أملانيــا يف  22ديســمرب  2018رحــات طــران رشكــة
«ماهــان إيــر» اإليرانيــة لتورطهــا يف نقــل جنــود وســاح مــن الحــرس الثــوري
إىل ســوريا(.)24
ال شــك أســهمت هــذه التطــورات األخــرة يف إثــارة شــكوك أطــراف داخــل
النخبــة اإليرانيــة الحاكمــة تجــاه صــدق نيــة أوروبــا ،وأصبــح مطرو ًحــا عــى
الســاحة اإليرانيــة ت َص ـ ُّور بوجــود تنســيق أمريــي-أورويب وتوزيــع أدوار إلحــكام
الضغــط عــى إيــران واحتوائهــا ،وأن االت ِّفــاق النــووي فعليًّــا مل ي ُعــد موجــو ًدا،
وأن األطــراف األخــرى اســتفادت منــه بينــا أصبــح عبئًــا عــى إيــران ،بــل إن
أوروبــا تســاوم بالحفــاظ عــى االت ِّفــاق النــووي مــن أجــل الحصــول عــى مزيــد
مــن االمتيــازات الخاصــة بــدور إيــران اإلقليمــي وبربنامــج الصواريــخ الباليســتية،
و ِمــن ث َـ َّم فــإن الجهــود األوروبيــة مــن وجهــة نظــر اإليرانيــن تســتكمل جهــود
الواليــات املتحــدة وال تتعــارض معهــا(.)25
ال شــك أن البقــاء يف الصفقــة النوويــة وف ًقــا للمقاربــة األوروبيــة يتجاذبــه تيــاران
معارضــا للبقــاء بعــد االنســحاب األمريــي منــه،
داخــل إيــران ،أحدهــا كان
ً
وهــذا التيــار لديــه مواقــف أكــر راديكاليــة مــن الغــرب وال يفصــل بــن الواليــات
املتحــدة وأوروبــا ،ويشــكِّك أنصــاره يف قــدرة دول الرتويــكا األوروبيــة املوقِّعــة
عــى االتِّفــاق النــووي وكذلــك االتحــاد األورويب عــى الوفــاء بالتزاماتهــم التــي
متســكهم باالتِّفــاق النــووي بعــد خــروج أمريــكا
قطعوهــا مــع إيــران بعدمــا أعلنــوا ُّ
منــه ،كــا يوظــف أنصــار هــذا التيــار اإلخفاقــات التــي تُ َنــى بهــا الحكومــة عــى
هــذا الصعيــد يف تصفيــة حســاباتها السياســية يف الداخــل .كان يف مقدمــة هــذا
را
التيــار املرشــد نفســه الــذي ح ـذّر الرئيــس حســن روحــاين مــن االعتــاد كث ـ ً
عــى الدعــم األورويب(.)26
تيــار آخــر ممــن أيَّــدوا البقــاء يف االت ِّفــاق النــووي ،ال يــرون حـ ًّـا ســوى التعاطــي
مــع املقاربــة األوروبيــة ،ألنهــا وفَّـ َرت إليــران فرصــة مهمــة لبقــاء الصفقــة النووي
وبقــاء بعــض مكاســبها الفنيــة والسياســية والقانونيــة والدبلوماســية واالقتصاديــة،
وألنهــا عكســت رش ًخــا يف املوقــف الغــريب ضـ ّد إيــران ،وأتاحــت هامــش منــاورة
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أمــام الحكومــة اإليرانيــة يف مواجهــة الضغــوط األمريكيــة ،وتشــكك يف رشعيــة
السياســية األمريكيــة يف عهــد الرئيــس ترامــب تجــاه إيــران ،وهــذه املكاســب
السياســية يأخذهــا اإليرانيــون بعــن االعتبــار أكــر مــن املكاســب االقتصاديــة
األخــرى التــي مل يُن َجــز منهــا يشء حتــى اآلن(.)27
لكــن ال مينــع ذلــك مــن القــول بــأن قــرار النظــام التكتيــي بعيـ ًدا عــن الخالفــات
والترصيحــات املتناقضــة هــو التمســك بــأي ورقــة أو مســار ميكــن االســتفادة
منــه أو توظيفــه للحفــاظ عــى بعــض مكتســبات االتِّفــاق ،ولــو كانــت املكاســب
ذات رمزيــة سياســية ودبلوماســية ،وذلــك عــى ســبيل املنــاورة وكســب الوقــت ،ال
ســيام بعــد التغيــر الــذي أحدثــه ترامــب تجــاه امللــف اإليــراين وأثــره الســيايس
واالقتصــادي عــى األوضــاع داخــل إيــران التــي بــات النظــام يف ظلهــا يواجــه
غض ًبــا شــعب ًّيا متزاي ـ ًدا وترا ُج ًعــا ملحوظًــا يف مــؤرشات الرشعيــة.
مــع هــذا ال يُبـ ِـدي اإليرانيــون أي نيــة إلعــادة التفــاوض مــع األطــراف األوروبيــة
حــول ملــف تطويــر برنامــج الصواريــخ الباليســتية ،وال ملــف التدخــات اإلقليميــة،
حتــى التفاهــات حــول هــذه امللفــات تتــم مبعــزل عــن التفاهــم حــول الخطــة
األوروبيــة إلنقــاذ الصفقــة النوويــة ،كــا هــو حــادث يف املفاوضــات الثنائيــة مــع
فرنســا حــول الربنامــج الصاروخــي.
ويســتم ّر الجــدل الداخــي يف إيــران حــول تفعيــل لوائــح مجموعــة العمــل املــايل
الدوليــة ( )FATFكــرط لتفعيــل آليــة دعــم املبــادالت التجاريــة (إينســتكس) ،إذ ال
تــزال هــذه اللوائــح محـ ّـل جــدل داخــي بــن تياريــن لهــا موقفــان متناقضــان
مــن الثقــة يف الجانــب األورويب ،إذ يــرى فريــق أن االنضــام إىل هــذه املنظومــة
القانونيــة الدوليــة أصبــح أمـ ًرا ال مفـ ّر منــه للتعــاون مــع أوروبــا والعــامل ،ويــرى
الفريــق الثــاين أن تلــك اللوائــح ســترض مبركــز إيــران وتج ُّرهــا نحــو تقديــم مزيــد
مــن التنــازالت والتعـ ُّرض لعديــد مــن الضغــوط.
لكــن عــى أي حــال جــاء اإلعــان عــن آليــة «إينســتكس» ليه ـ ِّدئ مؤقَّتًــا حالــة
االنقســام حــول مســألة البقــاء ضمــن االت ِّفــاق ،كــا منــح حكومــة روحــاين مكسـ ًبا
سياس ـ ًّيا داخل ًّيــا مؤقَّتًــا ملواجهــة االنتقــادات الواســعة والضغــوط املتزايــدة.
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أي مستقبل؟
خامسـاً :املوقف األورويب من إيرانّ :
عــى ضــوء تطــورات األزمــة خــال املرحلــة الراهنــة وطبيعــة النهــج األورويب
تجــاه التعاطــي مــع امللــف اإليــراين ،وكذلــك هامــش الحركــة املحــدد أمــام إيــران،
فــإن التوافقــات األوروبيــة اإليرانيــة تتأرجــح بــن عــدد مــن الســيناريوهات،
أهمهــا يــأيت:
 -1بقاء الصفقة النووية دون تقديم ضامنات حقيقية
يجــادل هــذا الســيناريو بــأن األوروبيــن لــن ينجحــوا يف تقديــم ضامنــات ميكــن
للنظــام اإليــراين مــن خاللهــا أن يواجــه العقوبــات األمريكيــة ،ورغــم ذلــك فــإن
اإليرانيــن لــن يعلنــوا خروجهــم مــن الصفقــة النوويــة ،وهــي حالــة قامئــة منــذ
تســعة أشـ ُهر منــذ إعــان ترامــب انســحابه مــن االتِّفــاق النــووي وتوافــق أوروبــا
وإيــران عــى ضامنــات للحفــاظ عــى الصفقــة النوويــة.
يعـ ِّزز هــذا االحتـ َ
ـال عــى الجانــب األورويب الــر ُّدد بني الرغبــة يف بقــاء االت ِّفاق
والعجــز عــن حـ ّـل اإلشــكاليات املرتبطــة بالعالقــة مــع إيــران ،ففــي قبــول إيــران
ربــط بقــاء الصفقــة مبعالجــة ملفــات أخــرى كربنامــج الصواريــخ الباليســتية
والتدخــات اإلقليميــة إشــكالية ،ويف توحيــد املوقــف األورويب تجــاه تفعيــل
الضامنــات األوروبيــة ومنهــا آليــة التبــادل املــايل التــي خرجــت يف نهايــة املطــاف
بــا إجــاع وغامضـ ًة وال تلبــي الطمــوح اإليــراين و ُر ِبطَــت يف النهايــة بعــدد مــن
الــروط الصعبــة وامللفــات الشــائكة إشــكالية ثانيــة ،ويف أ ّن األوروبيــن يتعرضون
ـا ميثلــه نهــج أوروبــا تجــاه التعامــل مــع إيــران مــن تهديــد
لضغــوط أمريكيــة لِـ َ
ملكانــة الواليــات املتحــدة دوليًّــا إشــكالية أخــرة ،ألنهــا قــد تكــون آليــة محتملــة
ملنافســة اآلليــة املرصفيــة الدوليــة  SWIFTمبــا يؤثــر عــى املكانــة االقتصاديــة
والسياســية للواليــات املتحــدة عــى الصعيــد الــدويل ،وقــد تســتخدمها دول أخــرى
خــارج أوروبــا كآليــة بديلــة للحفــاظ عــى تعاونهــا مــع إيــران ،يف الوقــت نفســه
ـتغل هــذه اآلليــة لتنفيــذ عمليــات خــارج املجــال اإلنســاين.
قــد ت ُسـ ّ
ال شــك تتعــرض الــدول األوروبيــة لضغــوط مــن الواليــات املتحــدة لتغيــر موقفهــا
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مــن إيــران ،أو عــى األقــل عــدم مســاعدة إيــران عــى التغلــب عــى العقوبــات
األمريكيــة ،وقــد نجحــت الواليــات املتحــدة يف اســتقطاب بعــض دول االتحــاد
ـر وزيــر خارجيتهــا جاســيك
إىل موقفهــا مــن االتِّفــاق النــووي ،كبولنــدا التــي عـ َّ
تشــابوتوفيتش عــن ذلــك يف بيــان لــه قــال فيــه« :االتِّفــاق النــووي مل مينــع
إيــران مــن األنشــطة التــي تزعــزع اســتقرار املنطقــة» ،بــل وشــاركت يف الدعــوة
إىل مؤمتــر تســتضيفه العاصمــة وارســو و ُد ِع َيــت فيــه  70دولــة مــن ضمنهــا دول
ـر موقــف
االتحــاد األورويب( ،)28وهــو أمــر أقلــق إيــران واعتربتــه خطــوة نحــو تغـ ُّ
أوروبــا مــن ملــف إيــران ومــن االتِّفــاق النــووي.
عــى الجانــب اإليــراين يع ـ ِّزز هــذا الســيناريو ســقف الطمــوح اإليــراين املحــدود
مــن الخطــة املتوافَــق عليهــا مــع األوروبيــن ،إذ تــرى إيــران أن املوقــف األورويب
مهـ ّم يف بقــاء االت ِّفــاق النــووي حتــى يف ظــل عــدم تفعيــل الضامنــات املتوافــق
عليهــا ،وأن املكســب الســيايس مــن اســتمرار االتِّفــاق يحقِّــق أهميــة سياســية
ودبلوماســية كبــرة إليــران ،ألنــه يَ ُحــول دون تنســيق املواقــف األوروبية-األمريكيــة
تجــاه إيــران مبــا يكثِّــف الضغــوط عليهــا ،كــا أن إغــاق قنــاة التفاهــم مــع
األوروبيــن مبثابــة تضحيــة مجانيــة مــن اإليرانيــن ،وال بديــل لذلــك ســوى
التصعيــد النــووي أو الرضــوخ للمطالــب األمريكيــة ،وكال الخياريــن مكلِّــف وغــر
مضمــون العواقــب .يف الوقــت نفســه ال يرغــب اإليرانيــون يف املوافقــة عــى
الــروط األوروبيــة ،وأه ُّمهــا املوافقــة عــى اللوائــح األربــع املتعلقــة بالنظــام
ـا قــد يفرضــه مــن قيــود قانونيــة دوليــة وأمميــة عــى
املاليــة الــدويل  ،FATFلِـ َ
إيــران وقياداتهــا الرافضــن لتمريــر هــذه اللوائــح ،لتو ُّرطهــم يف عمليــات غســل
أمــوال ونشــاطات غــر مرشوعــة ،مــن قبيــل دعــم ميليشــيات يف دول الجــوار
وتهريــب النفــط واملســاعدة عــى التغلــب عــى العقوبــات املاليــة.
كذلــك فاإلبقــاء عــى قنــوات الحــوار للطرفــن يفتــح املجــال الحتامالت مســتقبلية
بتغيــر قــد يفــي إىل ســيناريو بديــل كتفعيــل الضامنــات األوروبيــة ،أو تغيــر
ـا يف ظـ ّـل الخالفــات والتناقضــات
املوقــف األمريــي ،إذ يظـ ّـل عامــل الوقــت مهـ ًّ
املرتبطــة بامللــف اإليــراين عــى املســتوى الــدويل.
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ورغــم اإلعــان عــن آليــة دعــم املبــادالت التجاريــة (إينســتكس) ،فقــد ال تُف َّعــل
كاملــ ًة كســ ًبا للوقــت ،فقــد تقــ ّدم خدماتهــا مــع عــدم اإلخــال بالــروط
األمريكيــة واالســتثناءات املتاحــة ،و ِمــن ث َ ـ َّم التظاهــر باحــرام االتِّفــاق وتنفيــذ
خطــة اإلنقــاذ األوروبيــة صوريًّــا ،بحيــث يســهم ذلــك يف الحفــاظ عــى مــاء وجــه
أوروبــا دول ًّيــا وأمــام إيــران ،ويف الوقــت نفســه ت ُتج َّنــب ردود الفعــل األمريكيــة،
يتضــح ذلــك مــن الحديــث عــن مقــرح أورويب بعــدم إيــداع مبيعــات النفــط
ضمــن هــذه اآلليــة ،وإذا حــدث فإنــه يعنــي أن هــذه اآلليــة ســتكون بــا فائــدة
رصح بــه وزيــر الخارجيــة جــواد ظريــف مــن
حقيقيــة إليــران .يؤكــد ذلــك مــا َّ
أنــه «يف حــال عــدم إيــداع عائــدات بيــع النفــط ،فلــن تتوافــر أمــوال للتبــادل
املــايل»(.)29
كذلــك ال تــزال أوروبــا نافــذ ًة دبلوماســي ًة وسياســي ًة مهمــة إليــران ،وقــد يكــون
دورهــا مؤث ـ ًرا يف إقنــاع اإليرانيــن بتفاهــات جديــدة مــع الواليــات املتحــدة،
خصوصــا إذا حــدث تغيــر ســيايس يف تو ُّجهــات اإلدارة األمريكيــة بعــد انتخابــات
ً
 ،2020وقــد تلعــب أطــراف أوروبيــة الــدور الــذي لعبتــه مــن قبــل يف املفاوضــات
النوويــة التــي كان ألوروبــا دور بــارز يف نجاحهــا ،لكــن هــذا يتطلــب مرونــة مــن
الجانبــن األمريــي واإليــراين واســتعدادات فعليــة للتفــاوض مــن جديــد.
ظــل تواتــر التهديــدات اإليرانيــة التــي مل تخــرج عــن نطــاق
والواضــح يف ّ
الترصيحــات ،أنــه مــا دام األوروبيــون ملتزمــن باالتِّفــاق النــووي ولــو صوريًّــا
فليــس يف جعبــة إيــران ســوي االنتظــار مــا دامــت قــادرة عــى تح ُّمــل العقوبــات
ومــا مل يتــرر النظــام بصــورة كبــرة ،أو قــد تتجــه إيــران إىل الضغــط عــر
اإلخــال ببعــض بنــود االت ِّفــاق.
 -2تفعيل الخطة األوروبية إلنقاذ الصفقة النووية
يشــر هــذا الســيناريو إىل أن األطــراف األوروبيــة أو تحديــ ًدا دول الرتويــكا
األوروبيــة ســتكون جــادة يف تفعيــل خطــة إنقــاذ االتِّفــاق النــووي املتفــق عليهــا
مــع إيــران ،وهــي الخطــة التــي ت َوافَــق عليهــا الطرفــان األورويب واإليــراين
بعــد االنســحاب األمريــي مــن االت ِّفــاق النــووي ،وأصبحــت مرتبطــة مبصداقيــة
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أوروبــا والتزامهــا تع ُّهداتهــا .يعــزز هــذا الســيناريو مــن جانــب أوروبــا ،األهمي ـ ُة
االســراتيجي ُة لالت ِّفــاق النــووي ودوره يف حفــظ االســتقرار يف واحــدة مــن مناطق
تهديــد أمــن أوروبــا ،وأهميــة الحفــاظ عــى التــزام إيــران بنــود االتِّفــاق وعــدم
رشوعهــا يف الخــروج منــه أو اللجــوء إىل تعطيــل بعــض بنــوده وإعــادة تشــغيل
برنامجهــا النــووي غــر الســلمي ،إضاف ـ ًة إىل الرغبــة يف خلــق قنــوات لتســهيل
العالقــات التجاريــة واالقتصاديــة مــع إيــران ،والرغبــة يف مســاعدة الــركات
األوروبيــة الراغبــة يف االســتثامر يف إيــران ،وتطوير آليــة دعم املبــادالت التجارية
(إينســتكس) بحيــث تتضمــن ســلة أوســع مــن الســلع الواقعــة ضمــن العقوبــات
كالنفــط ،كــا قــد تتســع الســتفادة رشكاء مــن خــارج أوروبــا منهــا ،ال ســيام الــدول
الثــاين املعفــاة مــن العقوبــات النفطيــة ،بــل واســتعداد هــذه الــركات للمخاطــرة
والتعامــل مــع إيــران مــن خــال اآلليــة الجديــدة التــي ترعاهــا بريطانيــا وفرنســا
وأملانيــا.
كذلــك يعـ ِّزز هــذا الســيناريو عــى الجانــب اإليــراين تجــا ُو ُب إيــران مــع املطالــب
األوروبيــة املتعلقــة باإلصالحــات املاليــة واملوافقــة عــى لوائــح مجموعــة العمــل
املــايل الــدويل  ،FATFوالتجــاوب بشــأن املفاوضــات املتعلقــة بربنامــج الصواريــخ
الباليســتية ،واألنشــطة الداعمــة لعــدم االســتقرار يف أوروبــا أو املنطقــة.
لكــن يواجــه هــذا الســيناريو تحديــات رئيســية متعلقــة بــردود الفعــل األمريكيــة
عــى السياســة األوروبيــة تجــاه إيــران ،وبوصــول األوروبيــن واإليرانيــن إىل
تفاهــات بشــأن الــروط املتفــا َوض حولهــا خــال هــذه املرحلــة ،ومنهــا تفعيــل
لوائــح مجموعــة العمــل املــايل الــدويل  ،FATFوالتفاهــم حــول برنامــج الصواريــخ
الباليســتية والتدخــات اإلقليميــة ودعــم اإلرهــاب عــى الســاحة األوروبيــة.
 -3الوساطة األوروبية والوصول إىل صفقة جديدة
يجــادل هــذا الســيناريو بــأن األوروبيــن يســتغلُّون األزمــة الراهنــة التــي متــر بهــا
إيــران ،ويف الوقــت الــذي يتمســكون فيــه بالحفــاظ عــى االتِّفــاق كإطــار يحمــي
الصفقــة النوويــة ،فإنهــم يســتخدمون اســراتيجية العصــا والجــزرة مــع إيــران ،إذ
ـر األوروبيــون إيــران بــن قبــول الــروط األوروبيــة واالنضــام إىل صـ ّـف
يخـ ّ
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الواليــات املتحــدة مــن ناحيــة ،وتحقيــق إجــاع دويل ضــد إيــران مــن ناحيــة
أخــرى .هــذا األمــر قــد يدفــع إيــران إىل قبــول وســاطة أوروبيــة عــى غــرار
الوســاطة والــدور املهــم يف صفقــة اتِّفــاق  ،5+1وإضافـ ًة إىل ذلــك ســيحتاج هــذا
الســيناريو إىل تنســيق أورويب-أمريــي.
يعــ ِّزز هــذا الســيناريو عــى الجانــب األورويب سياســة إمســاك العصــا مــن
املنتصــف ،وعــدم دخــول األوروبيــون يف تَ َحــ ٍّد مبــارش مــع الواليــات املتحــدة
حــول قضيــة إيــران ،بــل احتــال وجــود تنســيق أو عــدم رغبــة يف الخــروج عــن
الخطــوط الحمــراء األمريكيــة بتقليــل أثــر العقوبــات األمريكيــة عــى إيــران ،وهــو
مــا ظهــر يف الفاعليــة املحــدودة آلليــة دعــم املبــادالت التجاريــة (إينســتكس)،
التــي أعلنتهــا دول الرتويــكا األوروبيــة ،وظهــر يف بعــض االتهامــات اإليرانيــة
التــي تشــر إىل وجــود توزيــع أدوار بــن أوروبــا والواليــات املتحــدة(.)30
ويعـ ِّزز هــذا الســيناريو عــى الجانــب اإليــراين األوضــا ُع الداخليــة املتأزمــة ،التــي
مل تشــهد إيــران مثلهــا منــذ أربعــن عا ًمــا كــا أشــار روحــاين ،وعــدم رغبــة
الــركات والــدول األجنبيــة يف التعامــل مــع الســوق اإليرانيــة ،وهــو املرجــح حتــى
مــع تدشــن آليــة دعــم املبــادالت التجاريــة (إينســتكس) ،إذ ســتكون الحكومــة
ـرة بــن التجــاوب مــع املطالــب األوروبيــة والجلــوس إىل طاولــة املفاوضــات
مخـ َّ
مــن أجــل معالجــة ملفــات هــي يف حقيقتهــا قريبــة جــ ًّدا مــن امللفــات التــي
تركــز عليهــا الواليــات املتحــدة ،وقــد مت ِّهــد الوســاطة األوروبيــة الطريــق نحــو
معالجــة جديــدة بالتوافــق مــع األمريكيــن ،ســواء كانــت هــذه املعالجــة شــاملة
لالت ِّفــاق النــووي أو كانــت تفصــل االتِّفــاق عــن امللفــات األخــرى ،ويعــزز ذلــك
موقــف ترامــب املتــأزم يف الداخــل ،ووجــود خالفــات داخليــة حــول موقفــه مــن
إيــران( ،)31و ِمــن ث َـ َّم احتــال عــدم النجــاح يف تطبيــق اســراتيجيته برصامــة تجاه
إيــران يف ظـ ّـل املوقــف األورويب وموق َفــي روســيا والصــن ،والخــوف مــن إفــات
إيــران مــن العقوبــات وتعزيــز مكانتهــا وموقفهــا ،وهــو مــا قــد يضط ـ ّر ترامــب
إىل القبــول بحلــول وســط.
وقــد تكــون تلــك الوســاطة طــوق نجــاة لإليرانيــن ،ال ســيام وأن األوروبيــن
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يُظ ِهــرون حياديــة وهــدو ًءا يف التعامــل مــع امللف اإليــراين ،ويرغبــون يف الوصول
إىل نتائــج عمليــة ملعالجــة األزمــة مــع إيــران ،وقــد يظَـ ّـل الوضــع مج َّم ـ ًدا حتــى
رحيــل ترامــب مــع االنتخابــات الرئاســية القادمــة ،ويكــون قــدوم إدارة جديــدة
فرصــة لنجــاح وســاطة أوروبيــة جديــدة ملعالجــة األزمــة.
 -4الفشل وتراجع عالقات أوروبا بإيران
يجــادل هــذا الســيناريو بوجــود تناقــض بــن الترصيحــات وااللتزامــات الفعليــة
األوروبيــة ،مــا ســيعمق الفجــوة والثقــة بــن الجانبــن ويــؤ ِّدي إىل مســار متوتــر
مــن العالقــات قــد ينتهــي إىل تباعــد بــن الجانبــن مبــرور الوقــت ،فحتــى اآلن
رغــم القناعــة األوروبيــة بأهميــة االت ِّفــاق النــووي ورضورة الحفــاظ عليــه ،مل يــؤ ِّد
األوروبيــون التزاماتهــم مــع إيــران للحفــاظ عــى االت ِّفــاق ،وقــد ال يفيــد إيــران
االســتمرار يف التــزام االتِّفــاق النــووي مــن جانــب واحــد مــا يدفعهــم إىل تغيــر
رهاناتهــم عــى الجانــب األورويب .لهــذا قــد يذهــب الطرفــان إىل اتخــاذ مواقــف
متناقضــة ،إذ سيفشــل األوروبيــون يف املــي قُ ُد ًمــا يف تفعيــل الضامنــات التــي
تحفــز إيــران عــى البقــاء يف االت ِّفــاق النــووي وميارســون مزيـ ًدا مــن الضغــوط
عــى إيــران ،وعــى الجانــب اآلخــر قــد يدفــع التيــار املحافــظ الــذي يعــارض
االت ِّفــاق النــووي باتجــاه إعــان انســحاب إيــران مــن االتِّفــاق ،أو عــدم االلتــزام
الجــزيئ وتنفيــذ أنشــطة محظــورة تثــر انزعــاج األطــراف األوروبيــة ،إذ يف تلــك
الحالــة لــن يكــون لبقــاء االتِّفــاق أهميــة لــدى الطرفــن.
يعــزز هــذا الســيناريو عــى الجانــب األورويب عــدم ات ِّفــاق األطــراف األوروبيــة
ـر عــن ذلــك بيــان صــدر
كافــة حــول مســار واحــد للتعامــل مــع ملــف إيــران ،عـ َّ
عــن االتحــاد األورويب يف نهايــة ينايــر  2019أفــاد بــأن االتحــاد يشــرط إلطــاق
اآلليــة التصديــق عليهــا يف بيــان مشــرك يضــم جميــع الــدول األعضــاء الـــ،28
كــا تض َّمــن البيــان مجموعــة كاملــة مــن املخــاوف األوروبيــة مــن إيــران(،)32
واتجــاه دول الرتويــكا إىل اإلعــان عــن آليــة املدفوعــات املاليــة (إينســتكس) ر ًّدا
عــى بيــان االتحــاد ،ثــم البيــان األورويب يف الرابــع مــن فربايــر  ،2019الــذي
عكــس تح ُّفظًــا أوروبيًّــا وتش ـ ُّد ًدا تجــاه عــدد مــن امللفــات كربنامــج الصواريــخ
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الباليســتية واإلرهــاب والتدخــات اإلقليميــة ،وال شــك أن الرغبــة األوروبيــة يف
التفــاوض حــول هــذه امللفــات لــن ت ِ
ُــرض إيــران وســتجعل املوقــف األورويب
أقــرب إىل املوقــف األمريــي ،وقــد تتجــه إيــران عــى أثــر ذلــك إىل االنســحاب
مــن االت ِّفــاق.
كذلــك ليــس مــن املرجــح أن تعــادي أوروبــا الواليــات املتحــدة ،إذ ال يــزال قيــاس
حجــم عالقــة أوروبــا بإيــران يف مقابــل عالقتهــا مــع الواليــات املتحــدة يؤكــد أنــه
ال مجــال للمقارنــة ،وهــذا أمــر مسـلَّم بــه حتــى لإليرانيــن ،لــذا فعــى األرجــح
لــن تتحــدي أوروبــا سياســة الواليــات املتحــدة تجــاه إيــران عمليًّــا ،فالواليــات
املتحــدة حليــف اســراتيجي مهــم ال غنــى عنــه ألوروبــا.
وقــد تدفــع املامطلــة يف تفعيــل الضامنــات األوروبيــة ،والرغبــة يف الحصــول
عــى امتيــازات دون تقديــم حوافــز حقيقيــة ،إيــرا َن نحــو موقــف أكــر تَشـ ُّد ًدا ،ال
ســيام بعــد أن اتجــه األوروبيــون مــن مرحلــة االنخــراط والتفاهــم مــع إيــران يف
إطــار خطــة إنقــاذ االت ِّفــاق النــووي ،إىل ربــط املوقــف األورويب مــن تفعيــل خطــة
البقــاء يف االت ِّفــاق النــووي بعــدد مــن امللفــات الرئيســية املتعلقــة بســلوك النظــام
اإليــراين .ظهــر ذلــك يف ربــط تفعيــل اآلليــة الجديــدة التــي تَب َّنتهــا دول الرتويــكا
األوروبيــة بعــدد مــن الــروط كاالنضــام إىل مجموعــة العمــل املــايل ،FATF
وفتــح النقــاش حــول برنامــج الصواريــخ الباليســتية ودعــم اإلرهــاب وحقــوق
اإلنســان وغريهــا مــن امللفــات ،إضافــة إىل عــدم فاعليــة آليــة دعــم املبــادالت
التجاريــة (إينســتكس) وعــدم جدواهــا إليــران .هــذه الضغــوط ســرفضها إيــران
بــا شــك ألنهــا ال تختلــف عــن املطالــب األمريكيــة ،وســتؤ ِّدي إىل انهيــار مــروع
رصح الســفري
النظــام وتــآكل خطابــه ،و ِمــن ث َ ـ َّم تهديــد رشعيتــه وبقائــه ،وقــد َّ
اإليــراين يف لنــدن حميــد بعيــدي نجــاد بأن إيــران لــن تقبــل مبــدأ القنــاة املاليــة
يف حالــة طــرح أي رشط(.)33
وعــى الجانــب اإليــراين قــد يخضــع النظــام لهيمنــة التيــار املتشــدد ،وقــد تُسـهِم
مامرســاته يف تحفيــز األوروبيــن عــى االتجــاه إىل مامرســة مزيــد مــن الضغــوط
ـارب الصاروخيــة التــي يُجرِيهــا النظــام والتــي
عــى النظــام ،تــؤرش إىل ذلــك التجـ ُ
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ال يلتفــت إىل املحاذيــر واملخــاوف األوروبيــة بشــأنها ،إىل جانــب تعزيــز نفــوذه
اإلقليمــي ،وعــدم قَ ُبــول التفــاوض حــول القضايــا الخالفيــة ،والرغبــة الوحيــدة يف
بقــاء االت ِّفــاق النــووي ،دون تقديــم تنــازالت تُذكَــر.
وعــى الجانــب األمريــي يعــزز هــذا الســيناريو أن اإلدارة األمريكيــة متــارس
ضغوطًــا واســعة النطــاق عــى األوروبيــن مــن أجــل ثنيهــم عــن معاونــة النظــام
اإليــراين ،وفضـ ًـا عــن أنهــا تتبنــي سياســة لخلــق فجــوة بــن األطــراف األوروبيــة
تجــاه امللــف اإليــراين ،فإنهــا تتابــع ِمــن كَثَــب خطــوات تفعيــل أي آليــات ماليــة
ملســاعدة إيــران ،وتهــدد األطــراف التي ســتتجاوز السياســية األمريكيــة بالعقوبات،
وقــد أفــاد ترصيــح لوزيــر خارجيــة بلجيــكا بــأن الــركات األوروبيــة عليهــا ت َ َح ُّمــل
عواقــب العمــل مــن خــال آليــة دعــم املبــادالت التجاريــة (إينســتكس) ،تحدي ـ ًدا
التعـ ُّرض للعقوبــات األمريكيــة ،وهــو مــا يعنــي أن األوروبيني ال يق ِّدمــون ضامنات
لألطــراف الراغبــة يف التعــاون مــع إيــران.
خامتة
كانــت املقاربــة األوروبيــة يف التعامــل مــع امللـ ّـف النــووي اإليــراين قبــل توقيــع
االت ِّفــاق النــووي تقــوم عــى توقيــع اتِّفــاق يُن ِهــي طمــوح إيــران إىل الحصــول
عــى ســاح نــووي لألغــراض العســكرية مــن خــال رقابــة دوليــة صارمــة عــى
الربنامــج النــووي ،مقابــل إنهــاء العزلــة ورفــع العقوبات وتحقيق مكاســب سياســية
ودبلوماســية واقتصاديــة مــع الســاح بالحــق يف تطويــر التكنولوجيــا النوويــة
لألغــراض الســلمية ،وإال فــإن األوروبيــن ســوف ينضمــون إىل موقــف الواليــات
املتحــدة الداعــي إىل تشــديد العقوبــات الدوليــة عــى إيــران.
والواقــع أن املوقــف األورويب مــن إيــران خــال املرحلــة الراهنــة يبــدو متأثـ ًرا إىل
حـ ّد مــا باملوقــف األورويب الــذي ت َشـكَّل إبــان أزمــة امللــف النــووي اإليــراين قبــل
توقيــع ات ِّفــاق  5+1منــذ عــام  2003وحتــى توقيــع االتِّفــاق النهــايئ عــام .2015
فاألوروبيــون ،كــا هــو واقــع اآلن ،كانــوا قبــل توقيع االت ِّفــاق مييلــون إىل التعاطي
الســيايس والدبلومــايس مــع امللــف ويســتبعدون الخيــارات التصعيديــة ،وقــد كان
النجــاح يف الوصــول إىل الصفقــة النوويــة باألســاس يعــود إىل الجهــود األوروبيــة
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التــي اســتخدمت اســراتيجية العصــا والجــزرة مــع النظــام اإليــراين ،ويبــدو أنهــا
االســراتيجية ذاتهــا التــي تتبعهــا أوروبــا اآلن.
وقــد مثَّلَــت الصفقــة النوويــة منوذ ًجــا فعــالً للدبلوماســية األوروبيــة بقيــادة دول
الرتويــكا األوروبيــة ،ورمبــا كانــت اســتقاللية املوقــف األورويب عــن املوقــف
ـا حفــز الوصــول إىل االتِّفــاق يف صورتــه النهائيــة ،وهــي
األمريــي عامـ ًـا مهـ ًّ
االســتقاللية ذاتهــا التــي يحافــظ عليهــا االتحــاد األورويب منــذ انســحاب الواليــات
املتحــدة مــن االت ِّفــاق النــووي.
ويف ظـ ّـل التطــورات الراهنــة املحيطــة باألزمــة فإنــه ال ميكــن تجاهــل التشــابه
بــن املقاربــة األوروبيــة الراهنــة التــي تعتمــد التهدئــة ،واملقاربــة التــي أفضــت
إىل الصفقــة النوويــة يف  ،2015فاألوروبيــون يســاومون يف مقابــل الحفــاظ عــى
االت ِّفــاق ومســاعدة إيــران عــى مواجهــة الضغــوط األمريكيــة ،مبلفــات رئيســية
مــن ضمنهــا ملــف الصواريــخ الباليســتية والتدخــات اإلقليميــة إليــران.
ـال ميكــن القــول إن نهــج أوروبــا يف التعاطــي مــع امللــف اإليــراين ال يخــرج
إجـ ً
عــن الخــرة األوروبيــة الســابقة خــال األزمــة النوويــة ،فيميــل إىل التهدئــة وعدم
التصعيــد ،واالعتــاد عــى اإلبقــاء عــى خطــوط مفتوحــة للتواصــل الحتــواء إيران،
مــع الحفــاظ عــى إظهــار اســتقاللية عــن املوقــف األمريــي ،والظهــور كطــرف
محايــد يف األزمــة ،والحفــاظ عــى املصداقيــة كطــرف رشيــك يف ات ِّفــاق دويل
معت َمــد بقــرار مــن مجلــس األمــن الــدويل رقــم  2231لعــام  ،2015مــع اســتخدام
اســراتيجية العصــا والجــزرة عــر إظهــار الحفــاظ عــى الصفقــة النوويــة مــع
الضغــط املتواصــل لتعديــل ســلوك إيــران ،وهــو مــا يحــر ســيناريوهات الصفقــة
املتأرجحــة بــن األوروبيــن واإليرانيــن يف خياريــن :بقــاء الصفقــة النوويــة مــع
اســتمرار الضغــوط حتــى تغيــر أحــد املتغــرات الثانويــة املرتبطة باألزمــة (املوقف
اإليــراين ،املوقــف األمريــي ،املوقــف األورويب) ،أو نجــاح األوروبيــن يف وســاطة
دوليــة متهــد الطريــق ملعالجــة جديــدة تتوافــق عليهــا األطــراف كافــ ًة املعنيــة
باألزمــة وفــق قاعــدة ال مكســب كامــل وال خســارة كاملــة ،مــع األخــذ باالعتبــار
أن إيــران ســتكون الحلقــة األضعــف يف حــال تجميــد املوقــف وبقــاء الصفقــة
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األوروبيــة دون تفعيــل آليــات حقيقيــة أو الوســاطة األوروبيــة والدخــول يف جولــة
جديــدة مــن املفاوضــات ،ومــا دام النظــام اإليــراين قــاد ًرا عــى الصمــود والبقــاء
فــإن كال الخياريــن يحقــق إليــران فرصــة لكســب الوقــت ،فقــد تتغــر الظــروف
وتخـ ّـف حــدة الضغــوط ،ال ســيام وأن لــدي هــذا النظــام خــرة طويلــة يف التعامــل
مــع الضغــوط وإدارة املفاوضــات املاراثونيــة.
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