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ــاذ  ــة إلنق ــن خط ــابق ع ــت س ــوا يف وق ــن أعلن ــن أن األوروبي ــم م ــى الرغ ع
االتِّفــاق النــووي بعــد االنســحاب األمريــي منــه وإعــادة تفعيــل العقوبــات عــى 
إيــران، فإنــه عمليًّــا مل تتعــدَّ الخطــة مرحلــة املفاوضــات والوعــود، حتــى عندما 
ــاق  ــا( رشكاء االتِّف ــا وفرنس ــا وأملاني ــة )بريطاني ــكا األوروبي ــت دول الرتوي أعلن
ــة  ــة يف 2015، تدشــن الرشك ــة النووي ــون ومهندســو الصفق ــووي األوروبي الن
ــادالت  ــة دعــم املب ــد هــو »آلي ذات األغــراض الخاصــة )SPV( تحــت اســم جدي
ــا إن  ــول م ــاَش ح ــكوك مل تت ــإن الش ــتكس- INSTEX(، ف ــة« )إينس التجاري
كانــت أوروبــا بصــدد خطــوات عمليــة للحفــاظ عــى االتِّفــاق النــووي ومــد يــد 
العــون إليــران، أم إنهــا خطــوة يف إطــار سياســة أوروبيــة ملامرســة مزيــد مــن 
الضغــوط عــى إيــران لتحقيــق مكاســب يف عــدد مــن امللفــات املهمــة، كقبــول 
رشوط مجموعــة العمــل املــايل الــدويل FATF، والتفــاوض حــول برنامــج 
الصواريــخ الباليســتية، والتدخــات اإلقليميــة إليــران، وملــف حقــوق اإلنســان 
ــتثناء  ــها باس ــة نفس ــرشوط األمريكي ــد ال ــد بعي ــي إىل ح ــاب، وه ــم اإلره ودع

مســألة إعــادة النظــر يف االتِّفــاق النــووي.

فــام الصفقــة التــي توصــل إليهــا الطرفــان األورويب واإليــراين بعــد االنســحاب 
األمريــي مــن االتِّفــاق النــووي، ومــا نهــج أوروبــا للتعاطــي مــع امللــّف 
اإليــراين؟ وهــل تَغــرَّ هــذا النهــج؟ وما العوامــل املؤثرة عــى املوقــف األورويب؟ 
ومــا التوقعــات املســتقبلية ملوقــف أوروبــا مــن صفقــة الحفــاظ عــى االتِّفــاق 

النــووي؟

أواًل: الصفقة األوروبية وضامنات الحفاظ عىل االتِّفاق النووي

لعــب األوروبيــون دوًرا مهــاًّ يف الوصــول إىل االتِّفــاق النــووي بــن إيــران 
ومجموعــة 5+1، واكتســب االتِّفــاق أهميــة اســراتيجية، بخاصــة بالنســبة إىل 
ــة  ــة قضي ــااًل ملعالج ــا فعَّ ــة منوذًج ــة األمني ــن الناحي ــل م ــه ميث ــن، ألن األوروبي
ــن  ــا م ــن أوروب ــة ألم ــر حاي ــدويل، ويوفِّ ــتوى ال ــى املس ــووي ع ــار الن االنتش
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، وسياســيًّا كان االتِّفــاق 
ــاح  ــة انفت ــة، ومدخــًا لعملي رافعــة إلدمــاج االقتصــاد اإليــراين يف الســوق العاملي

ــة للنظــام. ــة والعدائي ــة الراديكالي ــف حــدة الطبيع ــد تخف ســيايس ق

ــة  ــى املجادل ــاء ع ــة بن ــة النووي ــاء الصفق ــى بق ــة ع ــراف األوروبي ــت األط راهن
ــا، واالســتناد إىل شــهادة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة،  برعيــة االتِّفــاق دوليًّ
التــي تفيــد بــأن إيــران تواصــل التزاماتهــا بنــود االتِّفــاق)1(، وأن االتِّفــاق يــويف 
بغرضــه يف الســيطرة عــى طمــوح إيــران النــووي وجعــل برنامجهــا تحــت الرقابــة 
واملتابعــة الدوليــة، وهــي الخاصــة التــي أفــاد بهــا مديــر املخابــرات يف جلســة 
ــذ، يف  ــران ال تتخ ــأن إي ــد ب ــر 2019، وتفي ــة يناي ــرس نهاي ــام الكونغ ــتاع أم اس
ــه  ــّج ب ــا يحت ــو م ــة)2(، وه ــة نووي ــع قنبل ــة لصن ــوات جدي ــن، خط ــت الراه الوق

ــه األســايس. ــق هدف ــاق يحق ــاظ عــى اتِّف ــون مــن رضورة الحف األوروبي

ــورات  ــع تط ــل م ــة بالتعام ــه الخاص ــب األورويب يف مقاربت ــتند الجان ــذا اس له
العاقــة مــع إيــران بعــد االنســحاب األمريــي مــن االتِّفــاق النــووي يف الثامــن 
ــتوى  ــاء مس ــة وإبق ــة النووي ــى الصفق ــاظ ع ــو 2018، إىل رضورة الحف ــن ماي م
ــووي  ــاق الن ــار االتِّف ــاون، باعتب ــم والتع ــدود التفاه ــد ح ــران عن ــع إي ــة م العاق
وثيقــة فنيــة ذات هــدف محــدد يخــص معالجــة الربنامــج النــووي، وأنــه اتِّفــاق 
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.

ــة واالتحــاد األورويب  ــاًء عــى هــذه املنطلقــات تعهــدت دول الرويــكا األوروبي بن
ــي  ــتوين الوطن ــى املس ــران ع ــع إي ــة م ــح األوروبي ــة املصال ــى حاي ــل ع بالعم
ــة يف  ــة العامل ــركات االقتصادي ــة ال ــات لحاي ــر وآلي والجاعــي، واتخــاذ تداب
ـت األطــراف األوروبيــة إيــران عــى البقــاء يف االتِّفــاق مقابــل  إيــران، وحثَـّ

ــران. ــع إي ــاون م ــتمرار التع ــة باس ــات أوروبي التزام

وجــد املوقــف األورويب اســتجابة مــن إيــران، وطولــب الجانــب األورويب بتقديــم 
ضانــات كافيــة الســتمرار إيــران يف االتِّفــاق، مــن أهــم هــذه الضانــات: حايــة 
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مبيعــات النفــط اإليرانيــة مــن العقوبــات األمريكيــة، ومواصلــة رشاء الخــام 
اإليــراين، والتــزام البنــوك األوروبيــة حايــة التجــارة مــع إيــران، والتعهــد بعــدم 
ــخ  ــران للصواري ــج إي ــول برنام ــاوض ح ــة بالتف ــب األمريكي ــى املطال ــة ع املوافق
الباليســتية، وأنشــطتها اإلقليميــة، وهــّدد خامنئي باســتئناف إيران أنشــطة تخصيب 
اليورانيــوم يف حــال عــدم اســتجابة الــدول األوروبيــة الــركاء يف االتِّفــاق لهــذه 

املطالــب)3(.

ــة للطرفــن، وبعــد اجتــاع عــى  ــاًء عــى املواقــف اإليجابي ــدأت املشــاورات بن ب
املســتوى الــوزاري ضــم ممثــي االتحــاد األورويب ودول الرويكا األوروبيــة وإيران 
توّصلــوا إىل عــدد مــن الحلــول للحفــاظ عــى العاقــات االقتصاديــة مــع إيــران 
وتعميقهــا، أهمهــا اســتمرار بيــع النفــط والغــاز اإليرانيــن، واســتمرار املعامــات 
املرصفيــة الفعالــة مــع إيــران، وتوفــر االئتــان التصديــري، وتطويــر آليــة ذات 
ــارة)4(،  ــات املرصفيــة واملاليــة والتأمــن والتج ــة لتوفــر الخدم أغــراض خاصَّ
ــار أن  ــاق، باعتب ــران يف االتِّف ــتمرار إي ــان اس ــة بض ــود كفيل ــذه البن ــت ه وكان
ــد، كــا  ــران إىل حــد بعي ــة عــى إي ــات األمريكي ــر العقوب ــا يحــّد مــن أث تطبيقه
أن الحفــاظ عــى الفجــوة بــن األطــراف األوروبيــة والواليــات املتحــدة مكســب 
ــع  ــق إجــاع دويل قــد يعيدهــا إىل مرب ســيايس مهــّم إليــران، يحــول دون تحقي

ــة والضغــوط. العزل

ثانًيا: النهج األورويب: التحديات والبدائل

واجــه الطرفــان األورويب واإليــراين تحديــات يف ســبيل الحفــاظ عــى الصفقــة 
النوويــة والعاقــات االقتصاديــة والتجاريــة املتبادلــة، كان أبرزهــا ذراع العقوبــات 
االقتصاديــة األمريكيــة الطويلــة التــي كانــت تطــال املصــارف والــركات األوروبية 
ــذراع  ــتثار األورويب، ال ــك االس ــن بن ــل أعل ــران، وبالفع ــع إي ــتتعاون م ــي س الت
االســتثارية لاتحــاد األورويب، أنــه ال ميكنــه تجاهــل العقوبــات األمركيــة عــى 
إيــران، وذلــك بعــد أن طلبــت منــه املفوضيــة األوروبيــة متابعــة عملــه وفــق خطــة 
ــة  ــدول والــركات األوروبي ــت ال ــذا هرب ــران)5(، له ــا مــع إي االتحــاد املتفــق عليه
ــة  ــة الهيمن ــي يف مواجه ــاء أورويب رشع ــد غط ــة، إذ مل يُع ــوق اإليراني ــن الس م
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االقتصاديــة املاليــة األمريكيــة عــى املســتوى الــدويل مــن خــال نظــام ســويفت 
يـًـا حقيقيًّــا لــكا  مبــا يســمح لهــا باســتكال أنشــطتها يف إيــران، وهــو مــا ُعــّد تحدِّ

ــراين واألورويب. الطرفــن اإلي

ــة  ــة دولي ــة الجانــب وال تحمــل رشعي ــة كانــت أحادي ــات األمريكي رغــم أن العقوب
ــيا أو  ــا أو روس ــد أوروب ــى بتأيي ــن وال تحظ ــس األم ــدة أو مجل ــم املتح ــن األم م
ــران،  ــر ســلبي واســع النطــاق عــى األوضــاع يف إي ــا تأث ــن كان له الصــن، لك
فبجانــب انســحاب الــركات الكــربى مــن االســتثار يف الســوق اإليرانيــة، 
ــة  ــران مــن النفــط إىل النصــف، وانخفضــت قيمــة العمل انخفضــت صــادرات إي
ــم. وأصــدر مركــز الدراســات الربملانيــة التابــع  الت التضخُّ الوطنيــة، وارتفعــت معــدَّ
ملجلــس الشــورى توقعــات مســتقبلية متشــامئة، إذ يف أكــر الســيناريوهات تفــاؤاًل 
ميكــن أن تتوقــع البــاد منــوًّا بنســبة 2.6% يف 2019 و-4.5% يف 2020، وقــد قيَّــم 
ــا خــال األربعــن  الرئيــس حســن روحــاين الوضــع االقتصــادي بأنــه األكــر رعبً

ــا منــذ ثــورة 1979)6(. عاًم

ــاد  ــاد االتح ــران، أع ــة إي ــة ولطأمن ــة اإليراني ــار التفاهــات األوروبي ــية انهي خش
األورويب رســميًّا إحيــاء قانــون املنــع الــذي يرجــع إىل ِحقبــة التســعينيات والــذي 
يســمح لــه بحايــة أو تعويض الــركات األوروبيــة املعرَّضــة للعقوبــات األمريكية)7(. 
ــا لاتحــاد األورويب للسياســة  ــة العلي ــي، املمثل ــكا موغرين ــت فيديري ــك أعلن كذل
الخارجيــة واألمــن، يف ســبتمرب 2018 عــن خطــة إلنشــاء مــا يســمى بـ»املركبــات 
ســة ماليــة ليســت مــن  )الــركات( ذات األغــراض الخاصــة« )SPV()8(، وهــي مؤسَّ
الناحيــة الفنيــة بنــًكا، لكنهــا تعالــج املدفوعــات بــن إيــران ورشكائهــا التجاريــن 
الدوليــن)9(، وميكــن مــن خالهــا تفــادي تَعــرُّض الــركات واملصــارف األوروبيــة 

للعقوبــات األمريكيــة.

بطبيعــة الحــال مل تَْعــِن املعالجــة الفنيــة لاتِّفــاق النــووي أن األطــراف األوروبيــة 
ــدول  ــت ال ــراين، إذ ظل ــام اإلي ــلوك النظ ــة بس ــات مرتبط ف ــا تخوُّ ــن لديه مل يُك
األوروبيــة تشــاطر الواليــات املتحــدة املخــاوف نفســها املرتبطــة بتطويــر برنامــج 
ــا  ــم، ودعمه ــراين يف اإلقلي ــوذ اإلي ــاق النف ــاع نط ــتية، وباتس ــخ الباليس الصواري
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جاعــات مرتبطــة ومتهمــة مبارســة العنــف واإلرهــاب، فضــًا عــن تهديــد أمــن 
واســتقرار املنطقــة وموضوعــات متعلقــة مبلــف حقــوق اإلنســان. لكــن كانــت نقطة 
ــب  ــد ترام ــي دونال ــس األمري ــن وإدارة الرئي ــن األوروبي ــية ب ــاف األساس الخ
ــك امللفــات باالتِّفــاق النــووي، إذ اعتربهــا ترامــب انتهــاكًا لــروح  هــي عاقــة تل
االتِّفــاق، فيــا كانــت األطــراف األوروبيــة تؤيِّــد فتــح حــوار حــول تلــك امللفــات 
مــع إيــران والضغــط عليهــا مبعــزل عــن االتِّفــاق الــذي يعتــربه األوروبيــون يحقــق 

الغايــة مــن ورائــه.

مــع تطــوُّرات األحــداث والتفاعــات املتباَدلــة أصبــح مــن الواضــح أن دول 
الرويــكا األوروبيــة الريكــة يف االتِّفــاق النــووي اتجهــت إىل تَبَنِّــي نهــج يجمــع 
بــن الحفــاظ عــى االتِّفــاق النــووي ومارســة مزيــد مــن الضغــط عــى إيــران، 
يف محاولــة ملوازنــة مصالــح األوروبيــن يف الحفــاظ عــى االتِّفــاق كآليــة مهمــة 
ــا،  ــم معه ــال للتفاه ــاء عــى مج ــة واإلبق ــة النووي ــاوز العتب ــن تج ــران م ــع إي ملن
والعمــل يف الوقــت نفســه عــى معالجــة بعــض امللفــات التــي يراهــا بعــض الــدول 
ــا  ــى أراضيه ــة ع ــات إرهابي ــط لعملي ــا كالتخطي ــد ألمنه ــدر تهدي ــة مص األوروبي
ــدد  ــة مبــا يه ــا اإلقليمي ــخ باليســتية أو توســيع تدخاته أو إجــراء تجــارب صواري

ــة. االســتقرار يف املنطق

ــدة وحســاباتها أســهمت يف  ــّف اإليــراين معقَّ ال شــّك أن التوازنــات املحيطــة باملل
التأثــر عــى خيــارات األطــراف األوروبيــة تجــاه التعامــل مــع إيــران، فهــي مــن 
ــلوك  ــة س ــاق ومواجه ــاء االتِّف ــا إىل بق ــن حاجته ــة ب ــة إىل املوازن ــة بحاج جه
ــن  ــل ب ــًكا بالفص ــِدي متسُّ ــران وتُب ــه إي ــرىض عن ــا ال ت ــو م ــج، وه ــران املزع إي
ــخ  ــج الصواري ــر برام ــة يف تطوي ــا مروع ــربه حقوقً ــا تعت ــلوكها وم ــاق وس االتِّف
ــة إىل  ــي بحاج ــة ه ــة ثاني ــن جه ــي، وم ــا اإلقليم ــز حضوره ــتية أو تعزي الباليس
ــز تشــجيعية  ــلَّة حواف ــم َس ــن خــال تقدي ــاق م ــاء االتِّف ــا إىل بق ــة حاجته معالج
لإليرانيــن، ويف الوقــت نفســه عــدم تَعــرُّض العاقــات األوروبية-األمريكيــة لرخ 
كبــر يــّر مبصالحهــا نتيجــة تجــاوز هــذه الحوافــز حــدود املحاذيــر األمريكيــة، 
التــي مل تتــواَن عــن تبنِّــي سياســة جــادَّة إلفشــال خطــة اإلنقــاذ األوروبيــة 
لاتِّفــاق النــووي. ومــن جهــة أخــرة فاألطــراف األوروبيــة بحاجــة إىل معالجــة 
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التناقضــات املتعلقــة بامللــّف اإليــراين داخــل دول االتحــاد نفســه، وهــو مــا فشــل 
ــر 2019  ــه األخــر يف 28 يناي ــاع مجلس ــه خــال اجت ــاد يف الوصــول إلي االتح
ــة التعامــل املــايل )SPV()10(، دون  ــدول اإلعــان عــن آلي بعدمــا رفــض بعــض ال

ــراين. ــة ملعالجــة ســلوك النظــام اإلي ــات كافي ضان

ثالًثا: الرتويكا والرشوط األوروبية الجديدة

مل تجــد دول الرويــكا األوروبيــة مــن بُــدٍّ ســوى اإلعــان عــن آليــة تبــاُدل 
مــايل »آليــة دعــم املبــادالت التجاريــة« )إينســتكس - INSTEX(. واضطُــرَّت 
وفــاًء بالتزاماتهــا، وخشــية اتجــاه إيــران لتنفيــذ تهديداتهــا بالعــودة إىل تفعيــل 
مروعهــا النــووي غــر الســلمي، إىل االتجــاه إلنقــاذ التفاهــات األوروبيــة مــع 
إيــران عــرب اإلعــان عــن اآلليــة املاليــة الخاصــة التــي اختــرصت كل الضانــات 
مــة إليــران مقابــل البقــاء يف االتِّفــاق النــووي، إذ أعلــن كل مــن  األوروبيــة املقدَّ
أملانيــا وبريطانيــا وفرنســا عــى هامــش اجتــاع وزراء خارجيــة الــدول األوروبيــة 
يف بوخارســت يف 31 ينايــر 2019 تدشــن اآلليــة املاليــة األوروبيــة ملواصلــة 
التجــارة مــع إيــران، وأُطلِــَق عليهــا »آليــة دعــم املبــادالت التجاريــة« أو )إينســتكس 
- INSTEX(، واختــرَت العاصمــة الفرنســية باريــس مقــرًّا لهــذه األداة، عــى أن 

ــس اإلرشاف. يديرهــا خبــر مــرصيف أملــاين وتــرأس اململكــة املتحــدة مجل

حســب البيــان الــذي أعلنــه وزراء خارجيــة دول الرويــكا األوروبيــة فــإن الــدول 
الثــاث خــال الخطــوة األوىل ســتدعم الصفقــات التجاريــة املروعــة، مــع 
ــة  ــات األدوي ــل منتج ــراين، مث ــعب اإلي ــية للش ــات األساس ــى القطاع ــز ع الركي
واملنتجــات الطبيــة واملنتجــات الزراعيــة والغذائيــة، وأن نشــاطها سيتوســع تدريجيًّــا 
ــدة  ــة الجدي ــل اآللي ــن عم ــان ب ــط البي ــركاء. ورب ــطة وال ــتوى األنش ــى مس ع
والتــزام النظــام اإليــراين املعايــر األكــر رصامــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويل 
اإلرهــاب )AML/CFT(، مــع مراعــاة عقوبــات االتحــاد األورويب واألمــم املتحدة، 

.)11(FATF ورسعــة تنفيــذ جميــع لوائــح مجموعــة العمــل املــايل الدوليــة

بهــذا توفِّــر إينســتكس للبنــوك والــركات األوروبيــة قنــاة تجارية جديــدة لألعال 
املرتبطــة بإيــران، تراكــم فيهــا الصــادرات اإليرانيــة إىل أوروبــا كائتانــات ميكن 
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اســتخدامها يف عمليــات الــراء مــن مورِّديــن أوروبيِّــن، وقــد وعــدت ســويرسا 
ــذي  ــدويل ال ــرصيف ال ــام امل ــران للنظ ــرُّض إي ــة تَع ــل اآللي ــل. تقلِّ ــٍب ماث برتي
تهيمــن عليــه الواليــات املتحــدة، وِمــن ثـَـمَّ تحــّد مــن فرصــة واشــنطن يف فــرض 
ــوك  ــران عــى املــدى القريــب بالنظــر إىل أن البن ــة إلي ــات، وســتكون مهمَّ عقوب
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 الخافــات األوروبيــة بشــأن مقاربــة موحــدة تجــاه التعامــل مــع إيــران، 
وحــول جــدوى هــذه الخطــوة يف تقديــم دعــم حقيقــي للنظــام اإليــراين، باعتبــار 
ــه أصــًا يف  ــو مســموح ب ــا ه ــدي م ــا ال تتع ــن خاله ــة م ــادالت التجاري أن التب
ظــّل العقوبــات األمريكيــة، مبعنــى أنهــا تقتــرص يف مرحلتهــا األوىل عــى املــواّد 
اإلنســانية والطبيــة، وِمــن ثـَـمَّ فإنهــا ال ترقــى إىل طمــوح اإليرانيــن الذيــن يــرون 
أهميتهــا يف أن تشــمل عائــدات أمــوال النفــط اإليرانيــة، حتــى يكــون لهــا دور يف 
ــة  ــوم مــا إذا كانــت هــذه اآللي ــة)13(، وليــس مــن املعل ــات األمريكي ــاط العقوب إحب
ــة، وهــل ســتعود الــركات الكــربى لاســتثار يف  متاحــة ألطــراف غــر أوروبي
إيــران مــن جديــد بعــد تدشــن هــذه اآلليــة أم ســتلجأ إليــه الــركات الصغــرة 

وغــر املرتبطــة بالســوق األمريكيــة وحســب)14(.

األهــّم مــن كل هــذا: إىل كــم مــن الوقــت ســتحتاج اآلليــة لتدخــل حيِّــز النفــاذ؟ 
ــي  ــة الت ــراف األوروبي ــران لألط ــا إي مه ــن أن تقدِّ ــازالت ميك ــل أو تن ــأي مقاب وب
تشــرط لتفعيلهــا الحفــاظ عــى االتِّفــاق النــووي واالنضــام إىل مجموعــة العمــل 
ــوط  ــة كالضغ ــا هــو مجــال ملفاوضــات جانبي ــا م ــة FATF)15( ومنه ــة الدولي املالي
حــول ملفــات مرتبطــة بربنامــج الصواريــخ الباليســتية واإلرهــاب وحقــوق اإلنســان 

والــدور اإلقليمــي)16(؟

ــر 2019 مامــح  ــع مــن فرباي ــان الــذي صــدر عــن االتحــاد يف الراب عكــس البي
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، وحــّث البيــان 
إيــران عــى متريــر وتنفيــذ القوانــن الازمــة يف ســياق تنفيــذ التزاماتهــا ضمــن 
ــان االتحــاد األورويب  ــد بي ــل أكَّ ــة FATF. يف املقاب إجــراء مجموعــة العمــل املالي
دعــم االتحــاد االتِّفــاق النــووي، وأشــاد بالتــزام إيــران بنــوده، وانتقــد االنســحاب 
ــران يف  ــاعدة إي ــد مس ــران، وأكَّ ــى إي ــة ع ــات األمريكي ــه والعقوب ــي من األمري
االســتفادة مــن املصالــح واســعة النطــاق ضمــن االتِّفــاق النــووي، وأن إطــاق آليــة 
ســة خاصــة، الغــرض منهــا هــو  لتها فرنســا وأملانيــا وبريطانيــا كمؤسَّ خاصــة ســجَّ

التأثــر اإليجــايب عــى التبــادل التجــاري واالقتصــادي مــع إيــران)17(.

بنــاًء عــى ذلــك ميكــن القــول إن النهــج األورويب انتهــى إىل نقطــة تــوازن 
جديــدة تجمــع بــن الحفــاظ عــى االتِّفــاق كإطــار قانــوين وفنــي ملعالجــة 
ــة  ــوط األمريكي ــر اســتغال الضغ ــب آَخ ــب، ومــن جان ــة مــن جان املســألة النووي
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 FATF، باإلضافــة إىل 
ــة  ــة املكاســب اإليراني ــة. ونظــرًا إىل محدودي ــّل أهمي ــان األق ــوق اإلنس ــف حق مل
حتــى اآلن فــإن املقاربــة األوروبيــة تطــرح تســهيات محــدودة مقابــل الحصــول 
ــة كافــة إلنقــاذ الصفقــة النوويــة  عــى مكاســب كبــرة، وإن الضانــات األوروبي
قــد اختُــرَصت يف »آليــة دعــم املبــادالت التجاريــة« )إينســتكس(، وهــي ال تــزال 
مروًعــا وليــًدا محــدوًدا وتحتــاج إىل وقــت، وتواجههــا تحديــات كبــرة، كــا أنهــا 

ــددة. ــب متع ــة يف جوان ــازالت إيراني مروطــة بتن

رابًعـا: الشكوك اإليرانية وهامش املناورة املحدود

ــاط  ــاد األورويب نق ــان االتح ــى بي ــة ردًّا ع ــة اإليراني ــان الخارجي ــن بي يتضــح م
الخــاف بــن إيــران ودول االتحــاد األورويب، إذ اعتــربت الخارجيــة اإليرانيــة أن 
ــر، إذ  ــل مــا هــو منتظَ ــة أق ــادالت التجاري ــة دعــم املب ــا جــاء مــع إعــان آلي م
ــا  ــا أن ربطه ــة، ك ــر كافي ــة غ ــا التنفيذي ــرًا، وخطواته ــان متأخ ــذا اإلع كان ه
بــروط قبــول لوائــح FATF مرفــوض مــن جانــب إيــران، كــا رفضــت الخارجيــة 
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ــدول  ــدوٍر يف اســتهداف بعــض ال ــران ب ــة اتهامــات االتحــاد األورويب إي اإليراني
األوروبيــة بعمليــات إرهابيــة، كــا رفضــت انتقــاد برنامــج الصواريــخ الباليســتية 
مــن جانــب االتحــاد األورويب، وأعلنــت أن هــذا املوضــوع مل ولــن يكــون محــّل 
تفــاوض، كــا رفضــت إيــران بيــان االتحــاد حــول التدخــات اإليرانيــة يف شــؤون 

دول الجــوار، وأخــرًا رفضــت تســييس دول االتحــاد ملــف حقــوق اإلنســان)18(.

ــة  ــرًا يف مواجه ــًا مؤث ــاره عام ــت باعتب ــرص الوق ــران لعن ــب إي ــك تتحس ال ش
التحــدي الــذي فرضــه ترامــب عــى إيــران منــذ خروجــه مــن االتِّفــاق النــووي، 
ــرار يف  ــاع الق ــا لصن ــرًا مقلًق ــة أم ــات األوروبي ــل الضان ــر تفعي ــد كان تأخ وق
إيــران، وال ســيا هــؤالء الذيــن يدافعــون عــن الصفقــة النوويــة، إذ طــرأ شــعور 
بــأن األوروبيــن قــد أَخلُّــوا باتِّفاقهــم مــع حكومــة روحــاين، فآليــة التبــادل املــايل 
ًرا لهــا أن تدخــل نطــاق العمــل قبــل فــرض الحزمــة الثانية مــن العقوبات  كان مقــرَّ
األمريكيــة يف الرابــع مــن نوفمــرب 2018، لكــن هــذا مل يحــدث، مــا أثــار قلًقــا 
داخليًّــا إيرانيًّــا، وتعالــت األصــوات بــرورة الخــروج من الصفقــة النوويــة وإعادة 
الت أعــى. ورغــم  تنشــيط الربنامــج النــووي واســتئناف تخصيــب اليورانيــوم مبعــدَّ
إعــان دول الرويــكا األوروبيــة عــن هــذه اآلليــة يف مــا بعــد فــإن مجــرَّد اإلعان 
عنهــا دون خطــوات عمليــة لتفعيلهــا مــع ربطهــا بعــدد مــن الــروط زاد شــكوك 

اإليرانيــن وعــزَّز مخاوفهــم.

ــامة  ــران يف س ــكََّكت إي ــي ش ــورات الت ــن التط ــدد م ــرأ ع ــك ط ــة إىل ذل إضاف
املوقــف األورويب، كان أبرزهــا فتــح ملــف الصواريــخ الباليســتية، الــذي يبــدو أنــه 
أصبــح واحــًدا مــن ملفــات يســاوم بهــا بعــض األطــراف األوروبيــة إيــران مــن 
أجــل الحفــاظ عــى االتِّفــاق النــووي)19(، إذ كشــفت ترصيحــات لوزيــر الخارجيــة 
ــف،  ــذا املل ــول ه ــراين ح ــرف اإلي ــع الط ــة م ــات مفتوح ــن مفاوض ــي ع الفرن
ويبــدو أن إيــران مل تتجــاوب معهــا فيهــا، مــاَّ دفــع وزيــر الخارجيــة الفرنــي 
ــى  ــدة ع ــات جدي ــا عقوب ــرض فرنس ــد بـ»ف ــان إىل التهدي ــو دري ــف ل ــان إي ج
م يف محادثــات بشــأن برنامــج الصواريــخ الباليســتية  إيــران، مــا مل يتحّقــق تقــدُّ
اإليــراين«)20(. ويَُعــّد فتــح ملفــات مــن قبيــل الربنامــج الصاروخــي يف ظــل هــذه 
الظــروف مــن وجهــة نظــر إيــران مســاَومًة أوروبيــة يف لحظــة تعــاين فيهــا إيــران 
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ــة 2019. ــذ بداي ــة من ــات األمريكي ــا قصــوى نتيجــة العقوب ضغوطً

وقــد ســبق اإلعــاَن عــن هــذه املفاوضــات والضغــوط إقــراُر االتحــاد األورويب 
ــد  ــات تجمي ــر 2019، وشــملت العقوب ــران يف التاســع مــن يناي ــات عــى إي عقوب
أمــوال وأصــول ماليــة أخــرى تابعــة لــوزارة االســتخبارات اإليرانيــة وأفــراد تابعــن 
ــة يف  ــات إرهابي ــورُّط دبلوماســين إيرانيــن يف التخطيــط لعملي لهــا، بدعــوى ت
هولنــدا والدمنــارك وفرنســا)21(. وعــززت هــذه العقوبــات شــكوك إيــران، ال ســيا 

وأن الخطــة األوروبيــة إلنقــاذ االتِّفــاق يف هــذه األثنــاء كانــت متعــرة.

كذلــك اســتضافت العاصمــة البولنديــة وارســو مؤمتــرًا يف 13 و14 فربايــر 2019 
دعــت إليــه الواليــات املتحــدة وبولنــدا، وشــارك فيــه أكــر مــن 60 دولــة، وكانــت 
تدخــات إيــران اإلقليميــة ومــا متثلــه مــن خطــر عــى االســتقرار اإلقليمــي أحــد 
ــة يف املؤمتــر،  ــدول األوروبي ــن الرئيســية للمؤمتــر، وشــارك عــدد مــن ال العناوي
وشــاركت الواليــات املتحــدة مخاوفهــا مــن خطــورة الــدور اإليــراين وســبل مواجهة 

هــذا الخطــر)22(.

ــة  ــر مطْمِئَن ــة غ ات أوروبي ــرُّ ــود تغ ــر إىل وج ــؤرًشا آخ ــر م ــذا املؤمت ــّد ه ويَُع
إليــران، فقــد نظــرت إيــران إىل هــذا املؤمتــر عــى أنــه تحــرُّك أمريــي يســتهدف 
رضب جوهــر سياســة االتحــاد األورويب تجــاه إيــران، وسياســة اســتقطاب أمريكية 
ــورة وجهــات  ــه قــد يســهم يف بل ــة، فضــًا عــن أن لعــدد مــن األطــراف األوروبي
نظــر متباينــة عــى الصعيــد األورويب مبــا يحفــز االنقســام األورويب حــول إيــران، 
ورمبــا ورقــة ضغــط مــن أجــل وقــف تعــاون األوروبيــن مــع اإليرانيــن وإحبــاط 
ــر  ــوة إىل املؤمت ــا أن الدع ــووي، خصوًص ــاق الن ــى االتِّف ــاظ ع ــاعيهم للحف مس
صاحبهــا تهديــد البيــت األبيــض الــدول األوروبيــة باتخــاذ إجــراءات صارمــة إذا 

مــا حاولــت االلتفــاف عــى العقوبــات األمريكيــة ضــّد إيــران)23(.

ــة ترصيــح التشــغيل الخــاص بركــة  باإلضافــة إىل ذلــك ألغــت الحكومــة األملاني
»ماهــان إيــر« الجويــة اإليرانيــة يف العاصمــة برلــن يف 22 يناير 2019، ألســباب 
تتعلــق بالســامة ولاشــتباه يف أن الركــة تُســتخدم ألغــراض عســكرية، ومل تُكــن 
ــن  ــراًء م ــرى إج ــة أخ ــا ودول أوروبي ــا أملاني ــذ فيه ــي تتخ ــرَة األوىل الت ــك امل تل

https://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2019/1/21/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2019/1/21/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2019/1/21/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2019/1/21/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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ــة  ــران رشك ــات ط ــمرب 2018 رح ــا يف 22 ديس ــرت أملاني ــوع، إذ حظ ــذا الن ه
»ماهــان إيــر« اإليرانيــة لتورطهــا يف نقــل جنــود وســاح مــن الحــرس الثــوري 

إىل ســوريا)24(.

ــل  ــراف داخ ــكوك أط ــارة ش ــرة يف إث ــورات األخ ــذه التط ــهمت ه ــك أس ال ش
ــى  ــا ع ــح مطروًح ــا، وأصب ــة أوروب ــدق ني ــاه ص ــة تج ــة الحاكم ــة اإليراني النخب
الســاحة اإليرانيــة تَصــوُّر بوجــود تنســيق أمريــي-أورويب وتوزيــع أدوار إلحــكام 
ــوًدا،  ــد موج ــا مل يُع ــووي فعليًّ ــاق الن ــا، وأن االتِّف ــران واحتوائه ــى إي ــط ع الضغ
ــل إن  ــران، ب ــا عــى إي ــح عبئً ــا أصب ــه بين وأن األطــراف األخــرى اســتفادت من
أوروبــا تســاوم بالحفــاظ عــى االتِّفــاق النــووي مــن أجــل الحصــول عــى مزيــد 
مــن االمتيــازات الخاصــة بــدور إيــران اإلقليمــي وبربنامــج الصواريــخ الباليســتية، 
وِمــن ثَــمَّ فــإن الجهــود األوروبيــة مــن وجهــة نظــر اإليرانيــن تســتكمل جهــود 

ــا)25(. ــارض معه ــات املتحــدة وال تتع الوالي

ال شــك أن البقــاء يف الصفقــة النوويــة وفًقــا للمقاربــة األوروبيــة يتجاذبــه تيــاران 
ــه،  ــي من ــحاب األمري ــد االنس ــاء بع ــا للبق ــا كان معارًض ــران، أحده ــل إي داخ
وهــذا التيــار لديــه مواقــف أكــر راديكاليــة مــن الغــرب وال يفصــل بــن الواليــات 
ــة  ــة املوقِّع ــكا األوروبي ــدرة دول الروي ــاره يف ق ــكِّك أنص ــا، ويش ــدة وأوروب املتح
عــى االتِّفــاق النــووي وكذلــك االتحــاد األورويب عــى الوفــاء بالتزاماتهــم التــي 
ــكهم باالتِّفــاق النــووي بعــد خــروج أمريــكا  قطعوهــا مــع إيــران بعدمــا أعلنــوا متسُّ
منــه، كــا يوظــف أنصــار هــذا التيــار اإلخفاقــات التــي مُتَنــى بهــا الحكومــة عــى 
هــذا الصعيــد يف تصفيــة حســاباتها السياســية يف الداخــل. كان يف مقدمــة هــذا 
ــار املرشــد نفســه الــذي حــّذر الرئيــس حســن روحــاين مــن االعتــاد كثــرًا  التي

عــى الدعــم األورويب)26(.

تيــار آخــر ممــن أيَّــدوا البقــاء يف االتِّفــاق النــووي، ال يــرون حــاًّ ســوى التعاطــي 
مــع املقاربــة األوروبيــة، ألنهــا وفَّــرَت إليــران فرصــة مهمــة لبقــاء الصفقــة النووي 
وبقــاء بعــض مكاســبها الفنيــة والسياســية والقانونيــة والدبلوماســية واالقتصاديــة، 
وألنهــا عكســت رشًخــا يف املوقــف الغــريب ضــّد إيــران، وأتاحــت هامــش منــاورة 
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أمــام الحكومــة اإليرانيــة يف مواجهــة الضغــوط األمريكيــة، وتشــكك يف رشعيــة 
ــب  ــذه املكاس ــران، وه ــاه إي ــب تج ــس ترام ــد الرئي ــة يف عه ــية األمريكي السياس
ــة  ــن املكاســب االقتصادي ــر م ــار أك ــن االعتب ــون بع ــا اإليراني السياســية يأخذه

األخــرى التــي مل يُنَجــز منهــا يشء حتــى اآلن)27(.

لكــن ال مينــع ذلــك مــن القــول بــأن قــرار النظــام التكتيــي بعيــًدا عــن الخافــات 
ــتفادة  ــن االس ــار ميك ــة أو مس ــأي ورق ــك ب ــو التمس ــة ه ــات املتناقض والترصيح
ــت املكاســب  ــو كان ــاق، ول ــاظ عــى بعــض مكتســبات االتِّف ــه للحف ــه أو توظيف من
ذات رمزيــة سياســية ودبلوماســية، وذلــك عــى ســبيل املنــاورة وكســب الوقــت، ال 
ســيا بعــد التغيــر الــذي أحدثــه ترامــب تجــاه امللــف اإليــراين وأثــره الســيايس 
واالقتصــادي عــى األوضــاع داخــل إيــران التــي بــات النظــام يف ظلهــا يواجــه 

ــة. ــا يف مــؤرشات الرعي ــا ملحوظً ــًدا وتراُجًع ــا شــعبيًّا متزاي غضبً

مــع هــذا ال يُبــِدي 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.

ويســتمّر الجــدل الداخــي يف إيــران حــول تفعيــل لوائــح مجموعــة العمــل املــايل 
الدوليــة )FATF( كــرط لتفعيــل آليــة دعــم املبــادالت التجاريــة )إينســتكس(، إذ ال 
تــزال هــذه اللوائــح محــّل جــدل داخــي بــن تياريــن لهــا موقفــان متناقضــان 
مــن الثقــة يف الجانــب األورويب، إذ يــرى فريــق أن االنضــام إىل هــذه املنظومــة 
القانونيــة الدوليــة أصبــح أمــرًا ال مفــّر منــه للتعــاون مــع أوروبــا والعــامل، ويــرى 
الفريــق الثــاين أن تلــك اللوائــح ســتر مبركــز إيــران وتجرُّهــا نحــو تقديــم مزيــد 

مــن التنــازالت والتعــرُّض لعديــد مــن الضغــوط.

ــة  ــا حال ئ مؤقَّتً ــة »إينســتكس« ليهــدِّ لكــن عــى أي حــال جــاء اإلعــان عــن آلي
االنقســام حــول مســألة البقــاء ضمــن االتِّفــاق، كــا منــح حكومــة روحــاين مكســبًا 

ــا ملواجهــة االنتقــادات الواســعة والضغــوط املتزايــدة. ــا مؤقَّتً سياســيًّا داخليًّ
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خامسـاً: املوقف األورويب من إيران: أّي مستقبل؟

ــج األورويب  ــة النه ــة وطبيع ــة الراهن ــال املرحل ــة خ ــورات األزم ــوء تط ــى ض ع
تجــاه التعاطــي مــع امللــف اإليــراين، وكذلــك هامــش الحركــة املحــدد أمــام إيــران، 
ــيناريوهات،  ــن الس ــدد م ــن ع ــح ب ــة تتأرج ــة اإليراني ــات األوروبي ــإن التوافق ف

أهمهــا يــأيت:

1- بقاء الصفقة النووية دون تقديم ضامنات حقيقية

يجــادل هــذا الســيناريو بــأن األوروبيــن لــن ينجحــوا يف تقديــم ضانــات ميكــن 
للنظــام اإليــراين مــن خالهــا أن يواجــه العقوبــات األمريكيــة، ورغــم ذلــك فــإن 
اإليرانيــن لــن يعلنــوا خروجهــم مــن الصفقــة النوويــة، وهــي حالــة قامئــة منــذ 
تســعة أشــُهر منــذ إعــان ترامــب انســحابه مــن االتِّفــاق النــووي وتوافــق أوروبــا 

وإيــران عــى ضانــات للحفــاظ عــى الصفقــة النوويــة.

يعــزِّز هــذا االحتــاَل عــى الجانــب األورويب الــردُّد بن الرغبــة يف بقــاء االتِّفاق 
والعجــز عــن حــّل اإلشــكاليات املرتبطــة بالعاقــة مــع إيــران، ففــي قبــول إيــران 
ــتية  ــخ الباليس ــج الصواري ــرى كربنام ــات أخ ــة ملف ــة مبعالج ــاء الصفق ــط بق رب
والتدخــات اإلقليميــة إشــكالية، ويف توحيــد املوقــف األورويب تجــاه تفعيــل 
الضانــات األوروبيــة ومنهــا آليــة التبــادل املــايل التــي خرجــت يف نهايــة املطــاف 
بــا إجــاع وغامضــًة وال تلبــي الطمــوح اإليــراين وُرِبطـَـت يف النهايــة بعــدد مــن 
الــروط الصعبــة وامللفــات الشــائكة إشــكالية ثانيــة، ويف أّن األوروبيــن يتعرضون 
لضغــوط أمريكيــة لـِـَا ميثلــه نهــج أوروبــا تجــاه التعامــل مــع إيــران مــن تهديــد 
ــة  ــة محتمل ــا إشــكالية أخــرة، ألنهــا قــد تكــون آلي ــة الواليــات املتحــدة دوليًّ ملكان
ــة  ــة االقتصادي ــر عــى املكان ــة SWIFT مبــا يؤث ــة الدولي ــة املرصفي ملنافســة اآللي
والسياســية للواليــات املتحــدة عــى الصعيــد الــدويل، وقــد تســتخدمها دول أخــرى 
خــارج أوروبــا كآليــة بديلــة للحفــاظ عــى تعاونهــا مــع إيــران، يف الوقــت نفســه 

قــد تُســتغّل هــذه اآلليــة لتنفيــذ عمليــات خــارج املجــال اإلنســاين.

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 
ــاد  ــض دول االتح ــتقطاب بع ــدة يف اس ــات املتح ــت الوالي ــد نجح ــة، وق األمريكي
إىل موقفهــا مــن االتِّفــاق النــووي، كبولنــدا التــي عــربَّ وزيــر خارجيتهــا جاســيك 
ــع  ــووي مل مين ــاق الن ــه: »االتِّف ــال في ــه ق ــان ل ــك يف بي ــن ذل ــابوتوفيتش ع تش
إيــران مــن األنشــطة التــي تزعــزع اســتقرار املنطقــة«، بــل وشــاركت يف الدعــوة 
إىل مؤمتــر تســتضيفه العاصمــة وارســو وُدِعيَــت فيــه 70 دولــة مــن ضمنهــا دول 
االتحــاد األورويب)28(، وهــو أمــر أقلــق إيــران واعتربتــه خطــوة نحــو تغــرُّ موقــف 

أوروبــا مــن ملــف إيــران ومــن االتِّفــاق النــووي.

عــى الجانــب اإليــراين يعــزِّز هــذا الســيناريو ســقف الطمــوح اإليــراين املحــدود 
مــن الخطــة املتوافـَـق عليهــا مــع األوروبيــن، إذ تــرى إيــران أن املوقــف األورويب 
مهــّم يف بقــاء االتِّفــاق النــووي حتــى يف ظــل عــدم تفعيــل الضانــات املتوافــق 
ــية  ــة سياس ــق أهمي ــاق يحقِّ ــتمرار االتِّف ــن اس ــيايس م ــب الس ــا، وأن املكس عليه
ودبلوماســية كبــرة إليــران، ألنــه يَُحــول دون تنســيق املواقــف األوروبية-األمريكيــة 
ــع  ــم م ــاة التفاه ــاق قن ــا أن إغ ــا، ك ــوط عليه ــف الضغ ــا يكثِّ ــران مب ــاه إي تج
ــوى  ــك س ــل لذل ــن، وال بدي ــن اإليراني ــة م ــة مجاني ــة تضحي ــن مبثاب األوروبي
التصعيــد النــووي أو الرضــوخ للمطالــب األمريكيــة، وكا الخياريــن مكلِّــف وغــر 
ــى  ــة ع ــون يف املوافق ــب اإليراني ــه ال يرغ ــت نفس ــب. يف الوق ــون العواق مضم
ــام  ــة بالنظ ــع املتعلق ــح األرب ــى اللوائ ــة ع ــا املوافق ه ــة، وأهمُّ ــروط األوروبي ال
املاليــة الــدويل FATF، لِــَا قــد يفرضــه مــن قيــود قانونيــة دوليــة وأمميــة عــى 
إيــران وقياداتهــا الرافضــن لتمريــر هــذه اللوائــح، لتورُّطهــم يف عمليــات غســل 
ــل دعــم ميليشــيات يف دول الجــوار  ــن قبي ــة، م ــوال ونشــاطات غــر مروع أم

ــة. ــات املالي ــب عــى العقوب وتهريــب النفــط واملســاعدة عــى التغل

كذلــك فاإلبقــاء عــى قنــوات الحــوار للطرفــن يفتــح املجــال الحتاالت مســتقبلية 
ــر  ــة، أو تغي ــات األوروبي ــل الضان ــل كتفعي ــر قــد يفــي إىل ســيناريو بدي بتغي
املوقــف األمريــي، إذ يظــّل عامــل الوقــت مهــاًّ يف ظــّل الخافــات والتناقضــات 

املرتبطــة بامللــف اإليــراين عــى املســتوى الــدويل.
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ــل  ــة )إينســتكس(، فقــد ال تُفعَّ ــادالت التجاري ــة دعــم املب ورغــم اإلعــان عــن آلي
كاملــًة كســبًا للوقــت، فقــد تقــّدم خدماتهــا مــع عــدم اإلخــال بالــروط 
ــذ  ــمَّ التظاهــر باحــرام االتِّفــاق وتنفي ــن ثَ ــة واالســتثناءات املتاحــة، وِم األمريكي
خطــة اإلنقــاذ األوروبيــة صوريًّــا، بحيــث يســهم ذلــك يف الحفــاظ عــى مــاء وجــه 
ــب ردود الفعــل األمريكيــة،  ــا وأمــام إيــران، ويف الوقــت نفســه تُتجنَّ أوروبــا دوليًّ
يتضــح ذلــك مــن الحديــث عــن مقــرح أورويب بعــدم إيــداع مبيعــات النفــط 
ضمــن هــذه اآلليــة، وإذا حــدث فإنــه يعنــي أن هــذه اآلليــة ســتكون بــا فائــدة 
ــة جــواد ظريــف مــن  ح بــه وزيــر الخارجي ــة إليــران. يؤكــد ذلــك مــا رصَّ حقيقي
ــادل  ــن تتوافــر أمــوال للتب ــع النفــط، فل ــداع عائــدات بي ــه »يف حــال عــدم إي أن

ــايل«)29(. امل

ــا نافــذًة دبلوماســيًة وسياســيًة مهمــة إليــران، وقــد يكــون  كذلــك ال تــزال أوروب
ــات املتحــدة،  ــع الوالي ــدة م ــن بتفاهــات جدي ــاع اإليراني ــرًا يف إقن دورهــا مؤث
هــات اإلدارة األمريكيــة بعــد انتخابــات  خصوًصــا إذا حــدث تغيــر ســيايس يف توجُّ
2020، وقــد 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.

والواضــح يف ظــّل تواتــر التهديــدات اإليرانيــة التــي مل تخــرج عــن نطــاق 
ــا  ــه مــا دام األوروبيــون ملتزمــن باالتِّفــاق النــووي ولــو صوريًّ الترصيحــات، أن
ــل العقوبــات  فليــس يف جعبــة إيــران ســوي االنتظــار مــا دامــت قــادرة عــى تحمُّ
ــط عــرب  ــران إىل الضغ ــد تتجــه إي ــرة، أو ق ــا مل يتــرر النظــام بصــورة كب وم

ــود االتِّفــاق. اإلخــال ببعــض بن

2- تفعيل الخطة األوروبية إلنقاذ الصفقة النووية

يشــر هــذا الســيناريو إىل أن األطــراف األوروبيــة أو تحديــًدا دول الرويــكا 
األوروبيــة ســتكون جــادة يف تفعيــل خطــة إنقــاذ االتِّفــاق النــووي املتفــق عليهــا 
ــراين  ــان األورويب واإلي ــا الطرف ــق عليه ــي تَوافَ ــة الت ــي الخط ــران، وه ــع إي م
بعــد االنســحاب األمريــي مــن االتِّفــاق النــووي، وأصبحــت مرتبطــة مبصداقيــة 
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أوروبــا والتزامهــا تعهُّداتهــا. يعــزز هــذا الســيناريو مــن جانــب أوروبــا، األهميــُة 
االســراتيجيُة لاتِّفــاق النــووي ودوره يف حفــظ االســتقرار يف واحــدة مــن مناطق 
تهديــد أمــن أوروبــا، وأهميــة الحفــاظ عــى التــزام إيــران بنــود االتِّفــاق وعــدم 
ــوده وإعــادة تشــغيل  ــل بعــض بن ــه أو اللجــوء إىل تعطي ــا يف الخــروج من رشوعه
ــوات لتســهيل  ــق قن ــة يف خل ــووي غــر الســلمي، إضافــًة إىل الرغب برنامجهــا الن
ــركات  ــاعدة ال ــة يف مس ــران، والرغب ــع إي ــة م ــة واالقتصادي ــات التجاري العاق
األوروبيــة الراغبــة يف االســتثار يف إيــران، وتطوير آليــة دعم املبــادالت التجارية 
ــات  ــن العقوب ــة ضم ــن الســلع الواقع ــن ســلة أوســع م ــث تتضم )إينســتكس( بحي
كالنفــط، كــا قــد تتســع الســتفادة رشكاء مــن خــارج أوروبــا منهــا، ال ســيا الــدول 
الثــاين املعفــاة مــن العقوبــات النفطيــة، بــل واســتعداد هــذه الــركات للمخاطــرة 
والتعامــل مــع إيــران مــن خــال اآلليــة الجديــدة التــي ترعاهــا بريطانيــا وفرنســا 

وأملانيــا.

كذلــك يعــزِّز هــذا الســيناريو عــى الجانــب اإليــراين تجــاُوُب إيــران مــع املطالــب 
ــح مجموعــة العمــل  ــة عــى لوائ ــة واملوافق ــة باإلصاحــات املالي ــة املتعلق األوروبي
املــايل الــدويل FATF، والتجــاوب بشــأن املفاوضــات املتعلقــة بربنامــج الصواريــخ 

الباليســتية، واألنشــطة الداعمــة لعــدم االســتقرار يف أوروبــا أو املنطقــة.

ــة  ــات رئيســية متعلقــة بــردود الفعــل األمريكي لكــن يواجــه هــذا الســيناريو تحدي
ــن إىل  ــن واإليراني ــول األوروبي ــران، وبوص ــاه إي ــة تج ــة األوروبي ــى السياس ع
تفاهــات بشــأن الــروط املتفــاَوض حولهــا خــال هــذه املرحلــة، ومنهــا تفعيــل 
لوائــح مجموعــة العمــل املــايل الــدويل FATF، والتفاهــم حــول برنامــج الصواريــخ 

الباليســتية والتدخــات اإلقليميــة ودعــم اإلرهــاب عــى الســاحة األوروبيــة.

3- الوساطة 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 
يخــّر األوروبيــون إيــران بــن قبــول الــروط األوروبيــة واالنضــام إىل صــّف 
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ــة  ــن ناحي ــران م ــد إي ــاع دويل ض ــق إج ــة، وتحقي ــن ناحي ــدة م ــات املتح الوالي
ــرار  ــى غ ــة ع ــاطة أوروبي ــول وس ــران إىل قب ــع إي ــد يدف ــر ق ــذا األم ــرى. ه أخ
الوســاطة والــدور املهــم يف صفقــة اتِّفــاق 1+5، وإضافــًة إىل ذلــك ســيحتاج هــذا 

الســيناريو إىل تنســيق أورويب-أمريــي.

يعــزِّز هــذا الســيناريو عــى الجانــب األورويب سياســة إمســاك العصــا مــن 
ــدة  ــات املتح ــع الوالي ــارش م ــدٍّ مب ــون يف تََح ــول األوروبي ــدم دخ ــف، وع املنتص
حــول قضيــة إيــران، بــل احتــال وجــود تنســيق أو عــدم رغبــة يف الخــروج عــن 
الخطــوط الحمــراء األمريكيــة بتقليــل أثــر العقوبــات األمريكيــة عــى إيــران، وهــو 
ــتكس(،  ــة )إينس ــادالت التجاري ــم املب ــة دع ــدودة آللي ــة املح ــر يف الفاعلي ــا ظه م
ــة  ــات اإليراني ــض االتهام ــر يف بع ــة، وظه ــكا األوروبي ــا دول الروي ــي أعلنته الت

ــات املتحــدة)30(. ــا والوالي ــن أوروب ــع أدوار ب ــي تشــر إىل وجــود توزي الت

ويعــزِّز هــذا الســيناريو عــى الجانــب اإليــراين األوضــاُع الداخليــة املتأزمــة، التــي 
ــة  ــدم رغب ــاين، وع ــار روح ــا أش ــا ك ــن عاًم ــذ أربع ــا من ــران مثله ــهد إي مل تش
الــركات والــدول األجنبيــة يف التعامــل مــع الســوق اإليرانيــة، وهــو املرجــح حتــى 
ــة  ــتكون الحكوم ــتكس(، إذ س ــة )إينس ــادالت التجاري ــم املب ــة دع ــن آلي ــع تدش م
ة بــن التجــاوب مــع املطالــب األوروبيــة والجلــوس إىل طاولــة املفاوضــات  مخــرَّ
ــي  ــات الت ــن امللف ا م ــدًّ ــة ج ــا قريب ــي يف حقيقته ــات ه ــة ملف ــل معالج ــن أج م
ــق نحــو  ــة الطري ــد الوســاطة األوروبي ــد متهِّ ــات املتحــدة، وق ــا الوالي ــز عليه ترك
ــدة بالتوافــق مــع األمريكيــن، ســواء كانــت هــذه املعالجــة شــاملة  معالجــة جدي
لاتِّفــاق النــووي أو كانــت تفصــل االتِّفــاق عــن امللفــات األخــرى، ويعــزز ذلــك 
موقــف ترامــب املتــأزم يف الداخــل، ووجــود خافــات داخليــة حــول موقفــه مــن 
إيــران)31(، وِمــن ثـَـمَّ احتــال عــدم النجــاح يف تطبيــق اســراتيجيته برصامــة تجاه 
إيــران يف ظــّل املوقــف األورويب وموقَفــي روســيا والصــن، والخــوف مــن إفــات 
إيــران مــن العقوبــات وتعزيــز مكانتهــا وموقفهــا، وهــو مــا قــد يضطــّر ترامــب 

إىل القبــول بحلــول وســط.

ــن  ــيا وأن األوروبي ــن، ال س ــاة لإليراني ــوق نج ــاطة ط ــك الوس ــون تل ــد تك وق
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يُظِهــرون حياديــة وهــدوًءا يف التعامــل مــع امللف اإليــراين، ويرغبــون يف الوصول 
ــًدا حتــى  ــّل الوضــع مجمَّ إىل نتائــج عمليــة ملعالجــة األزمــة مــع إيــران، وقــد يظَ
ــدة  ــات الرئاســية القادمــة، ويكــون قــدوم إدارة جدي ــل ترامــب مــع االنتخاب رحي

فرصــة لنجــاح وســاطة أوروبيــة جديــدة ملعالجــة األزمــة.

4- الفشل وتراجع عاقات أوروبا بإيران

يجــادل هــذا الســيناريو بوجــود تناقــض بــن الترصيحــات وااللتزامــات الفعليــة 
األوروبيــة، مــا ســيعمق الفجــوة والثقــة بــن الجانبــن ويــؤدِّي إىل مســار متوتــر 
مــن العاقــات قــد ينتهــي إىل تباعــد بــن الجانبــن مبــرور الوقــت، فحتــى اآلن 
رغــم القناعــة األوروبيــة بأهميــة االتِّفــاق النــووي ورضورة الحفــاظ عليــه، مل يــؤدِّ 
األوروبيــون التزاماتهــم مــع إيــران للحفــاظ عــى االتِّفــاق، 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 قُُدًمــا يف تفعيــل الضانــات التــي 
تحفــز إيــران عــى البقــاء يف االتِّفــاق النــووي وميارســون مزيــًدا مــن الضغــوط 
ــارض  ــذي يع ــظ ال ــار املحاف ــع التي ــد يدف ــب اآلخــر ق ــران، وعــى الجان عــى إي
االتِّفــاق 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 اتِّفــاق األطــراف األوروبيــة 
كافــة حــول مســار واحــد للتعامــل مــع ملــف إيــران، عــربَّ عــن ذلــك بيــان صــدر 
عــن االتحــاد األورويب يف نهايــة ينايــر 2019 أفــاد بــأن االتحــاد يشــرط إلطــاق 
اآلليــة التصديــق عليهــا يف بيــان مشــرك يضــم جميــع الــدول األعضــاء الـــ28، 
ــران)32(،  ــن إي ــة م ــاوف األوروبي ــن املخ ــة م ــة كامل ــان مجموع ــن البي ــا تضمَّ ك
واتجــاه دول الرويــكا إىل اإلعــان عــن آليــة املدفوعــات املاليــة )إينســتكس( ردًّا 
ــذي  ــر 2019، ال ــع مــن فرباي ــان األورويب يف الراب ــم البي ــان االتحــاد، ث عــى بي
ــخ  ــج الصواري ــات كربنام ــن امللف ــدد م ــاه ع ًدا تج ــدُّ ــا وتش ــا أوروبيًّ ظً ــس تحفُّ عك



21

ــة يف  ــة األوروبي ــة، وال شــك أن الرغب ــتية واإلرهــاب والتدخــات اإلقليمي الباليس
ــف األورويب  ــتجعل املوق ــران وس ــرِض إي ــن تُ ــات ل ــذه امللف ــول ه ــاوض ح التف
أقــرب إىل املوقــف األمريــي، وقــد تتجــه إيــران عــى أثــر ذلــك إىل االنســحاب 

مــن االتِّفــاق.

كذلــك ليــس مــن املرجــح أن تعــادي أوروبــا الواليــات املتحــدة، إذ ال يــزال قيــاس 
حجــم عاقــة أوروبــا بإيــران يف مقابــل عاقتهــا مــع الواليــات املتحــدة يؤكــد أنــه 
ال مجــال للمقارنــة، وهــذا أمــر مســلَّم بــه حتــى لإليرانيــن، لــذا فعــى األرجــح 
ــات  ــا، فالوالي ــران عمليًّ ــات املتحــدة تجــاه إي ــا سياســة الوالي ــن تتحــدي أوروب ل

املتحــدة حليــف اســراتيجي مهــم ال غنــى عنــه ألوروبــا.

ــول  ــة يف الحص ــة، والرغب ــات األوروبي ــل الضان ــة يف تفعي ــع املاطل ــد تدف وق
ًدا، ال  عــى امتيــازات دون تقديــم حوافــز حقيقيــة، إيــراَن نحــو موقــف أكــر تَشــدُّ
ســيا بعــد أن اتجــه األوروبيــون مــن مرحلــة االنخــراط والتفاهــم مــع إيــران يف 
إطــار خطــة إنقــاذ االتِّفــاق النــووي، إىل ربــط املوقــف األورويب مــن تفعيــل خطــة 
البقــاء يف االتِّفــاق النــووي بعــدد مــن امللفــات الرئيســية املتعلقــة بســلوك النظــام 
اإليــراين. ظهــر ذلــك يف ربــط تفعيــل اآلليــة الجديــدة التــي تَبنَّتهــا دول الرويــكا 
 ،FATF ــايل ــل امل ــدد مــن الــروط كاالنضــام إىل مجموعــة العم ــة بع األوروبي
ــوق  ــاب وحق ــم اإلره ــتية ودع ــخ الباليس ــج الصواري ــول برنام ــاش ح ــح النق وفت
ــادالت  ــة دعــم املب ــة آلي اإلنســان وغرهــا مــن امللفــات، إضافــة إىل عــدم فاعلي
التجاريــة )إينســتكس( وعــدم جدواهــا إليــران. هــذه الضغــوط ســرفضها إيــران 
بــا شــك ألنهــا ال تختلــف عــن املطالــب األمريكيــة، وســتؤدِّي إىل انهيــار مــروع 
ح الســفر  ــه، وقــد رصَّ ــه وبقائ ــد رشعيت ــمَّ تهدي ــن ثَ ــه، وِم ــآكل خطاب النظــام وت
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 تُســِهم 
مارســاته يف تحفيــز األوروبيــن عــى االتجــاه إىل مارســة مزيــد مــن الضغــوط 
عــى النظــام، تــؤرش إىل ذلــك التجــارُب الصاروخيــة التــي يُجِريهــا النظــام والتــي 



22

ــوذه  ــز نف ــب تعزي ــة بشــأنها، إىل جان ــر واملخــاوف األوروبي ال يلتفــت إىل املحاذي
اإلقليمــي، وعــدم قَبـُـول التفــاوض حــول القضايــا الخافيــة، والرغبــة الوحيــدة يف 

بقــاء االتِّفــاق النــووي، دون تقديــم تنــازالت تُذكـَـر.

ــارس  ــة مت ــيناريو أن اإلدارة األمريكي ــذا الس ــزز ه ــي يع ــب األمري ــى الجان وع
ضغوطًــا واســعة النطــاق عــى األوروبيــن مــن أجــل ثنيهــم عــن معاونــة النظــام 
اإليــراين، وفضــًا 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، 
ــل  وقــد أفــاد ترصيــح لوزيــر خارجيــة بلجيــكا بــأن الــركات األوروبيــة عليهــا تََحمُّ
عواقــب العمــل مــن خــال آليــة دعــم املبــادالت التجاريــة )إينســتكس(، تحديــًدا 
مــون ضانات  التعــرُّض للعقوبــات األمريكيــة، وهــو مــا يعنــي أن األوروبين ال يقدِّ

لألطــراف الراغبــة يف التعــاون مــع إيــران.

خامتة

ــع  ــّف النــووي اإليــراين قبــل توقي كانــت املقاربــة األوروبيــة يف التعامــل مــع املل
ــران إىل الحصــول  ــوح إي ــي طم ــاق يُنِه ــع اتِّف ــوم عــى توقي ــووي تق ــاق الن االتِّف
عــى ســاح نــووي لألغــراض العســكرية مــن خــال رقابــة دوليــة صارمــة عــى 
الربنامــج النــووي، مقابــل إنهــاء العزلــة ورفــع العقوبات وتحقيق مكاســب سياســية 
ــة  ــا النووي ــر التكنولوجي ــق يف تطوي ــاح بالح ــع الس ــة م ــية واقتصادي ودبلوماس
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 متأثــرًا إىل 
حــّد مــا باملوقــف األورويب الــذي تَشــكَّل إبــان أزمــة امللــف النــووي اإليــراين قبــل 

توقيــع اتِّفــاق 1+5 منــذ عــام 2003 وحتــى توقيــع االتِّفــاق النهــايئ عــام 2015.

فاألوروبيــون، كــا هــو واقــع اآلن، كانــوا قبــل توقيع االتِّفــاق مييلــون إىل التعاطي 
الســيايس والدبلومــايس مــع امللــف ويســتبعدون الخيــارات التصعيديــة، وقــد كان 
النجــاح يف الوصــول إىل الصفقــة النوويــة باألســاس يعــود إىل الجهــود األوروبيــة 



23

التــي اســتخدمت اســراتيجية العصــا والجــزرة مــع النظــام اإليــراين، ويبــدو أنهــا 
االســراتيجية ذاتهــا التــي تتبعهــا أوروبــا اآلن.

وقــد مثَّلَــت الصفقــة النوويــة منوذًجــا فعــااًل للدبلوماســية األوروبيــة بقيــادة دول 
ــف  ــن املوق ــف األورويب ع ــتقالية املوق ــت اس ــا كان ــة، ورمب ــكا األوروبي الروي
األمريــي عامــًا مهــاًّ حفــز الوصــول إىل االتِّفــاق يف صورتــه النهائيــة، وهــي 
االســتقالية ذاتهــا التــي يحافــظ عليهــا االتحــاد األورويب منــذ انســحاب الواليــات 

املتحــدة مــن االتِّفــاق النــووي.

ــه ال ميكــن تجاهــل التشــابه  ــة املحيطــة باألزمــة فإن ويف ظــّل التطــورات الراهن
ــة التــي تعتمــد التهدئــة، واملقاربــة التــي أفضــت  ــة الراهن بــن املقاربــة األوروبي
إىل الصفقــة النوويــة يف 2015، فاألوروبيــون يســاومون يف مقابــل الحفــاظ عــى 
ــات رئيســية  ــة، مبلف ــوط األمريكي ــة الضغ ــران عــى مواجه ــاق ومســاعدة إي االتِّف

مــن ضمنهــا ملــف الصواريــخ الباليســتية والتدخــات اإلقليميــة إليــران.

إجــااًل ميكــن القــول إن نهــج أوروبــا يف التعاطــي مــع امللــف اإليــراين ال يخــرج 
عــن الخــربة األوروبيــة الســابقة خــال األزمــة النوويــة، فيميــل إىل التهدئــة وعدم 
التصعيــد، واالعتــاد عــى اإلبقــاء عــى خطــوط مفتوحــة للتواصــل الحتــواء إيران، 
مــع الحفــاظ عــى إظهــار اســتقالية عــن املوقــف األمريــي، والظهــور كطــرف 
ــة كطــرف رشيــك يف اتِّفــاق دويل  محايــد يف األزمــة، والحفــاظ عــى املصداقي
معتَمــد بقــرار مــن مجلــس األمــن الــدويل رقــم 2231 لعــام 2015، مــع اســتخدام 
ــة مــع  ــة النووي ــار الحفــاظ عــى الصفق اســراتيجية العصــا والجــزرة عــرب إظه
الضغــط املتواصــل لتعديــل ســلوك إيــران، وهــو مــا يحــرص 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 
ــة  ــًة املعني ــراف كاف ــا األط ــق عليه ــدة تتواف ــة جدي ــق ملعالج ــد الطري ــة مته دولي
ــار  ــة، مــع األخــذ باالعتب باألزمــة وفــق قاعــدة ال مكســب كامــل وال خســارة كامل
ــة  ــاء الصفق ــف وبق ــد املوق ــال تجمي ــف يف ح ــة األضع ــتكون الحلق ــران س أن إي
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األوروبيــة دون تفعيــل آليــات حقيقيــة أو الوســاطة األوروبيــة والدخــول يف جولــة 
جديــدة مــن املفاوضــات، ومــا دام النظــام اإليــراين قــادًرا عــى الصمــود والبقــاء 
فــإن كا الخياريــن يحقــق إليــران فرصــة لكســب الوقــت، فقــد تتغــر الظــروف 
وتخــّف حــدة الضغــوط، ال ســيا وأن لــدي هــذا النظــام خــربة طويلــة يف التعامــل 

مــع الضغــوط وإدارة املفاوضــات املاراثونيــة.
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