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مة مقدِّ

مــع اقتــراب اســتحقاق رفــع احلظــر عن بيــع األســلحة التقليدية إليران 
ر أن ينتهــي يــوم 18 أكتوبــر 2020م، تابعــت الواليــات املتحــدة  املقــرَّ
جهودهــا الدبلوماســية لوقــف تنفيــذ أحــد بنــود االتفــاق ومتديــد هــذا 

احلظــر.
ــة واحــٍد مــن أهــّم مكاســب  ــى عرقل هــذه اجلهــود ال تهــدف فقــط إل
ــووي بالنســبة إليــران، لكــن كذلــك منــع روســيا والصــن  ــاق الن االتف
-اللتــان ترفضــان قــرار التمديــد- مــن تغييــر ميــزان القــوى فــي الشــرق 
األوســط، وحرمــان بكــن وموســكو مــن تنفيــذ صفقــات بيــع أســلحة 

ــران مّت توقيعهــا. ــى إي إل
وعلــى مــا يبــدو، فشــلت الواليــات املتحــدة فــي الضغــط علــى األطــراف 
مــن شــأنها عــودة  التــي  الزنــاد،  آليــة  تفعيــل  مــن أجــل  األوروبيــة 
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العقوبــات الدوليــة، التــي كانــت مفروضــًة علــى إيــران خــالل فتــرة مــا 
قبــل االتفــاق النــووي بصــورٍة مباشــرة دوَن حاجــٍة إلــى التصويــت علــى 
يــة الواليــات املتحــدة فــي  القــرار، ودوَن الدخــول فــي جــدٍل حــول أحقِّ

طلــب التمديــد، بعدمــا انســحبت مــن االتفــاق.
لهــذا اّتهــت الواليــات املتحــدة إلــى طــرح مشــروِع قــراٍر علــى أعضــاء 
مجلــس األمــن ِوفــَق الفصــل الســابع لتمديــد حظــر بيــع الســالح علــى 
إيــران، لكــن هــذا املســار قــد يواجــه الفيتــو الروســي أو الصينــي 
أو االثنــن مًعــا، وُرّبــا رفًضــا أوروبّيًــا كذلــك. وفــي إطــار تعزيزهــا 
لألســباب التــي تدعــم تصويــت مجلــس األمــن علــى قــرار مــّد احلظــر 
مــت الواليــات املتحــدة مشــروَع قــراٍر  علــى واردات األســلحة إليــران، قدَّ
ــو اجلــاري، إلدانــة إيــران وحتميلهــا مســؤوليَة  ملجلــس األمــن فــي يوني
الهجــوم الصاروخــي علــى املنشــآت النفطيــة فــي بقيــق وخريــص فــي 
ــًرا، والــذي  الســعودية، اســتناًدا إلــى التقريــر األمُمــي الصــادر مؤخَّ
دة مشــروع القــرار  يُثبــُت ضلــوَع إيــران فــي الهجــوم، وأبــرزت مســوَّ
له  م مــن الواليــات املتحــدة »القلــق البالغ بشــأن اخلطر الذي تُشــكِّ املقــدَّ
يــة املالحــة فــي  هــذه الهجمــات علــى إمــدادات الطاقــة العامليــة، وحرِّ
املنطقــة، وســالمة األشــخاص العاملــن فــي قطاعــي الطاقــة والنقــل 
البحــري والبيئــة«، وبنــاًء عليــه يلــزُم العمــل علــى عــدم زيــادة القــدرات 

التســليحية اإليرانيــة.
وفــي حــال فشــلت الواليــات املتحــدة فــي متريــر قــراٍر بتمديــد احلظــر 
علــى واردات الســالح إلــى إيــران، فــإّن واشــنطن تقــول إّنهــا ســتُفعِّل 
عــة على االتفــاق، بإعادة فرض  بنــًدا يســمح أليٍّ مــن الــدول الســبع املوقِّ
ــاًء علــى قــرار  أو اســتعادة جميــع العقوبــات املفروضــة علــى إيــران بن
مجلــس األمــن رقــم 2231، وهــو مــن خــالل تفعيــل آلية فــّض النزاعات 
وعبــَر ســتِّ مراحــل متتاليــة مــن التفــاُوض تســتغرق 65 يوًمــا، وصــواًل 
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ــة  ــات األمُمي ــى إعــادة فــرض العقوب ــى تصويــت مجلــس األمــن عل إل
علــى إيــران، لكــن يواجــه هــذا املســار عراقيــل أساســية. بدايــًة، تــرى 
الصــن وروســيا أّن االتفــاق النــووي والقــرار 2231 متالزمــان، وال 
ميكــن الفصــل بينهمــا، وأّن واشــنطن بعــد اإلعــالن عــن انســحابها من 
هــا فــي تفعيــل آليــة فــّض النزاعــات،  االتفــاق النــووي تخلَّــت عــن حقِّ
إضافــًة إلــى ذلــك فعلــى الرغــم مــن أّن دوَل الترويــكا األوروبيــة قــد 
تــت فــي 18 يونيــو 2020م، علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس  صوَّ
يــة والــذي يُديــن إيــران،  احملافظــن بالوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ
إاّل أّنهــا مــا تــزال حُتبِّــذ العمــل مــع إيــران ِضمــن االتفــاق النــووي، وال 
تُريــد تفعيــَل آليــة فــّض النــزاع. لكــن القــرار الــذي صــَدَر مــن الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريِّــة فــي اخلامــس عشــر مــن يونيــو اجلــاري بنــاًء 
عــة علــى  مــة مــن الــدول األوروبيــة الثــالث املوقِّ ــرٍة مقدَّ علــى مذكِّ
ك األوروبــي نحــَو تفعيــل آليــة  االتفــاق، ميكــن أن يكــون بدايــَة التحــرُّ
فــّض النزاعــات، وبالتالــي الوصــول إلــى إعــادة فــرض العقوبــات 
األمُميــة، أو علــى أقــّل تقديــر تفــاُوٌض ينتهــي بتمديــد احلظــر علــى 

واردات األســلحة إليــران.
ونظــًرا ألّن اللجــوء إلــى تفعيــل آليــة فــّض النزاعــات فــي حــال أثبتــت 
يتهــا كعضــٍو فــي االتفــاق يحتــاج لوقت، واإلدارة  الواليــات املتحــدة أحقِّ
األمريكيــة والرئيــس دونالــد ترامــب أمــاَم اســتحقاٍق انتخابــي فــي 
نوفمبــر 2020م، ناهيــك عــن تعقيــدات تفعيــل آليــة فــّض النزاعــات، 
ــًة مــن احلــوار بــن  دة، بداي ــة ومراحــل محــدَّ ــٍل زمني ــّر ُبَه ــي مُت والت
األطــراف فــي حــاِل وجــود شــكوى تّتهــم إيــران بعــدم االلتــزام بــأيٍّ من 
بنــود االتفــاق، وصــواًل إلــى اّتخــاذ قــراٍر بتفعيــل آليــة فــّض النــزاع، 
ك األوروبــي هــو احلــّل القانونــي األنَســب للوصــول لهــذا  يبقــى التحــرُّ

الهــدف.
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مــن شــأن الواليــات املتحــدة فــي أيٍّ مــن ِتلــك البدائــل، أن تنجــَح فــي 
متديــد حظــِر الســالح علــى إيــران، أو تنجــَح فــي إعــادة فــرض نطــاٍق 
واســع مــن العقوبــات كانــت مفروضــًة مــا َقبــل توقيــع االتفــاق النــووي 
ــرارات الســتة 1835، 1803،  ــرة للق ــار املُدمِّ فــي 2015م، وإعــادة اآلث
إليــران،  الســالح  بيــع  حظــُر  ومنهــا   ،1669  ،1737  ،1747  ،1929
ونظرًيّــا ســيكون إنفــاذ ِتلــك العقوبــات القدميــة الزًمــا علــى جميــع 

أعضــاء األمُم املتحــدة.
ــل قامــت بإجــراٍء  ــد هــذا احلــّد، ب ــة عن ــوُد األمريكي ــف اجله ــم تتوقَّ ل
عــة  ــب ملواجهــة صفقــات التســليح املتوقَّ ــادي اجلان ــٍل أُح ــي، وبدي وقائ
ــد حظــر  ــر متدي ــة تعثُّ ــران وكلٍّ مــن الصــن وروســيا، فــي حال ــن إي ب
ــا، وذلــك بضــّم  تصديــر الســالح إليــران عبــَر البدائــل املطروحــة دولّيً
إيــران إلــى الــدول التــي لــم تتعــاون مــع الواليــات املتحــدة فــي مكافحــة 
اإلرهــاب، وبالتالــي وقوعهــا حتــت قيــود املــادة 40 مــن قانــون مراقبــة 

تصديــر األســلحة.
ــران فــي هــذا الصــدد،  ــع إي ــاُوٍن م ــى أّي تع ــر عل ــق أكث ولقطــع الطري
ــن القانــون الــذي َعَكــف علــى صياغتــه النــّواُب اجلمهوريــون فــي  تََضمَّ
ــه: »إذا مــا انقضــت مــّدة العقوبــات علــى إيــران  الكوجنــرس بنــًدا نصُّ
ــى الكوجنــرس أن  ــاء العقوبــات الدوليــة، فــإّن عل ــّم إعــادة إحي ــم تت ول
ينَشــَط مــن أجــل منــع حصــول تعامــالٍت تســليحية بــن إيــران وكلٍّ 
مــن روســيا والصــن، أو مســاعدة طهــران علــى تطويــر برنامجهــا 

الصاروخــي البالســتي«.
وال شــّك أّن تقريــر األمُم املتحــدة الصــاِدر فــي 13 يونيــو 2020م الــذي 
أقــّر بــأّن صواريــخ كــروز التــي هوِجمــت بهــا منشــأتان نفطيتــان تابعتان 
ألرامكــو، ومطــاٌر دولــي فــي الســعودية العــاَم املاضــي أصلهــا إيرانــي، 
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يــة الــذي  وكذلــك قــرار مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ
يدعــو إيــران إلــى التعــاُون الكامــل مــع الوكالــة وتلبيــة طلباِتهــا دون 
إبطــاء، بــا فــي ذلــك إتاحــة إمكانيــة الوصــول فــوًرا إلــى املوقعــن 
ــذ عــام  ــران من ــة، وهــو القــرار األّول بحــّق إي دتُهمــا الوكال ــن حدَّ اللذي
2015م، كّل ذلــك يأتــي ِضمــن جهــود الواليــات املتحــدة لتهيئــة ومتهيــِد 
الطريــق نحــَو ســعيها فــي متديــد حظــر بيــع الســالح إليــران عبــَر 
ــة ضــدَّ  ــاٍت أُحادي ــا عقوب ــرى، أو فرضه ــس األمــن بصــورٍة أو أُخ مجل

مــن يبيــع الســالح إليــران.

أّوًل: الموقفان الروسي والصيني:

ــاق  ــن االتف ــي م ــن الصــن وروســيا االنســحاَب األمريك رفضــت كلٌّ م
النــووي وعــودةَ العمــل بالعقوبــات ضــدَّ إيــران عــام 2018م، واعتبــروه 
انســحاًبا أُحــادي اجلانــب وُمِخــاًل بشــروط االتفــاق بتأكيــد الوكالــة 
ــع  ــووي املوقَّ ــاق الن ــود االتف ــران ببن ــزاَم إي ــة الت ــة الذريِّ ــة للطاق الدولي
فــي 2015م، لذلــك رفضتــا املطالــب األمريكيــة بتجديــد قــرار احلظــر 
املفــروض علــى إيــران لبيــع أو شــراء األســلحة بالرفــض بصــورٍة علنيــٍة 
ورســمية، ولوَّحتــا باســتخدام حــّق الفيتــو ضــّد أّي قــراٍر تطرُحــه 

الواليــات املتحــدة بشــأن متديــد حظــر بيــع الســالح إلــى إيــران.
ــًدا حلرمــان الواليــات املتحــدة  كمــا تتبنَّــى الدولتــان موقًفــا قانونّيًــا موحَّ
يتهــا فــي اســتخدام آليــة فــّض النزاعــات، باعتبــار  مــن الدفــِع بأحقِّ
أّنهــا انســحبت واقعّيًــا مــن االتفــاق بنــاًء علــى العقوبــات التــي فرضتهــا 
علــى إيــران، وفــي ظــّل تأكيــد الوكالــة الدوليــة التــزاَم إيــران ببنــود 
االتفــاق النــووي. ويستشــِهُد الــروس بــرأي محكمــة العــدل الدوليــة 
لعــام 1971م، الــذي وَجــَد أّن املبــدأ األساســي الــذي يحُكــم العالقــات 
أ أو ال يفــي  الدوليــة، هــو أّنــه »ال ميكــن االعتــراف بالطــرف الــذي يتبــرَّ
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ةٌ  عــي أّنهــا ُمســتَمدَّ بالتزاماتــه اخلاّصــة، وال يحتفــظ باحلقــوق التــي يدَّ
مــن هــذه العالقــة«.

ة اعتبــارات، أهّمهــا أّنهمــا يعارضــان  يرجــع موقــف الدولتــن إلــى عــدَّ
تقويــض االتفــاق بصــورٍة أُحاديــة مــن جانــب الواليــات املتحــدة باعتبــاِره 
ـت بــه الواليــات املتحــدة،  الــة التزمــت بهــا إيــران، بينمــا أخلَـّ آلّيــًة فعَّ
باإلضافــة إلــى أّن ملــّف إيــران أصبــح جــزًءا مــن قضايــا الِصــراع بــن 
ــي تقودهــا  ــة الت ــة، ال ســيما فــي ظــّل احلــرب التجاري األقطــاب الثالث
إدارة ترامــب ضــّد الصــن منــذ العــام 2018م والعقوبــات املُماثلــة علــى 
روســيا، ناهيــك عــن إبــرام بكــن وموســكو صفقــات تســليٍح مــع إيــران 

د انتهــاء صالحيــِة قــرار احلظــر. ســوف يتــّم تنفيذهــا بجــرَّ
قــد تنجــُح الواليــات املتحــدة فــي الضغــط علــى األوروبيــن الســتخدام 
ــن يكــون مــن حــّق روســيا والصــن  ــا ل ــووي، وُهن ــزاع الن ــة فــّض الن آلي
اســتخداُم حــّق الفيتــو، وســيُعاد فــرض العقوبــات بعــَد املــرور براحــل 

تفعيــل هــذه اآلليــة، وبقــراٍر مباشــر مــن رئيــس املجلــس.
وفــي حالــة فشــل كّل احملــاوالت الســابقة وفــرض الواليــات املتحــدة 
عقوباٍت على الدول التي تبيع أو تشــتري أســلحًة من إيران على خلفية 
تضمــن إيــران ِضمــن 5 دوٍل غيــر متعاونــة فــي مكافحــة اإلرهــاب، أو 
إقــرار حظــر بيــع الصــن وروســيا أســلحًة إليــران كمــا هــو فــي القانــون 
مــه اجلمهوريــون لزيــادة الضغــط علــى إيــران، ســتواِجه الصن  الــذي قدَّ
وروســيا أو أّي جهــٍة عقوبــاٍت أمريكيــة فــي حــال بيــع أســلحٍة إليــران. 
ا، مــن املُمكــن أن تعــل عــدًدا  لكــن عقــوَد التســليح اإليرانيــة املغريــة جــّدً
ــل العقوبــات األمريكيــة، فــي مقاِبــل احلصــوِل  مــن الــدول تُغامــر بتحمُّ
علــى هــذه العقــود الضخمــة، األمــر الــذي يجعــُل العقوبــات األمريكيــة 
رة للســالح إلــى إيــران ليســت كافيــًة للمنــع الكامــل  علــى الــدول املُصــدِّ

مــن تنفيذهــا، مــا لــم يصــدر قــراٌر أمُمــيٌّ ُملــِزم.
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ثانًيا: موِقف األطراف األوروبية:

بالنســبة لألطــراف األوروبيــة، فإّنهــا أعلنــت صراحــًة معارَضتهــا ملــا 
ترمــي إليــه الواليــات املتحــدة مــن إعــداد أّي مشــروٍع يقــوِّض االتفــاق 
ــل االحتــاد األوروبــي  النــووي مــع إيــران، واســتنَكرت علــى لســان ممثِّ
للشــؤون اخلارجيــة جوزيــب بوريــل، تصريحــاِت املســؤولن األمريكيــن 
عــن احتماليــِة جلــوء حكومــة الواليــات املتحــدة لتفعيــل آليــة فــّض 
النــزاع، ضمــن القــرار 2231، واملنصــوص عليهــا باالتفــاق النــووي، 
ــات املتحــدة انســحبت مــن االتفــاق، وال يحــّق  ــى أّن الوالي ًدا عل مشــدِّ

لهــا اّدعــاء خــالف ذلــك.
ــكًة باإلبقــاء علــى االتفــاق، كآليــٍة  فمــا تــزال األطــراف األوروبيــة متمسِّ
فــت بريطانيــا  الــة ملعاجلــة القضيــة النوويــة مــع إيــران، وقــد توقَّ فعَّ
فرنســا وأملانيــا مطلــع العــام 2020م عــن اســتكمال تفعيــل آليــة فــّض 
ــا اخلامســة فــي سلســلة خفــض  النــزاع، عِقــب إعــالن إيــران خطوتَه
االلتــزام النــووي فــي ينايــر 2020م، وجلــأ الطرفــان إلــى املفاوضــات 

ــزاع. الدبلوماســية ِعوًضــا عــن تعميــق الِن
هــات  وعلــى صعيــٍد مــواٍز، ال يقــُف املوقــف األوروبــي بالكامــل ضــّد توجُّ
حليِفــه األمريكــي، بــل يّتخــذ مقاربــَة العصــا واجلــزرة فــي تعاُملــه مــع 
ــى وجــِه اخلصــوص،  ــة عل ــرة الراهن ــوم، وخــالل الفت ــي العم ــران ف إي

والتــي تشــهد تــاُوزاٍت إيرانيــًة نوويــًة وصاروخيــًة عديــدة.
وعلــى صعيــد قــرار متديــد حظــر الســالح، فقــد أعــرب وزراءُ خارجيــة 
دوِل الترويــكا األوروبيــة عــن قلِقهــم مــن رفــع حظــر الســالح علــى 
إيــران، ليحــذو حــذَو حليفهــم األمريكــي العــاِزم علــى متديــده، فــي 
خطــوٍة أوروبيــة تبتغــي إّمــا كســَب أوراق ضغــٍط علــى إيــران فــي حــال 
التفــاُوض حــوَل تســويٍة دبلوماســية، وإمــا لتهِدئــة احلليــف األمريكــي 
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للحيلولـَـة دوَن جلوئــه لفــّض الِنــزاع، وفــي ســبيل اســتغالل عامل الوقت 
وإبقــاء البــاب مفتوًحــا للعــودة األمريكيــة لالتفــاق، إْن ظَهــرت بصــورٍة 
مغايــرة عِقــب انتخابــات نوفمبــر املقبلــة، منوِّهــن إلــى بقــاء حظــر 
االحتــاد األوروبــي علــى صــادرات األســلحة التقليديــة وتكنولوجيــا 

ــى عــام 2023م. الصواريــخ علــى إيــران حّت
العديــُد مــن القــراءات للمشــهد الراهــن تعتقــُد أّن األطــراف األوروبيــة 
لــن تِقــف مكتوفــة األيــدي، بــل ستســتخدم امتيازاتهــا الدبلوماســية 
للوصــول إلــى تســويٍة تُرضــي جميــع األطــراف املتصادمــة حــوَل قــرار 
متديــد حظــر الســالح. مــن ضمــن اخليــارات املتاحــة، صياغــُة تفاُهــٍم 
ــي  ــل تخلِّ ــات املتحــدة رفــَع احلظــر ُمقاب ــول الوالي مــزدوج يقضــي بقب
القــوى الكبــرى األُخــرى، بالتحديــد روســيا والصــن، عــن فكــرة بيــِع أو 
نقــِل األســلحة إلــى إيــران فــي الوقــت احلالــي. مثــل هــذا التفاُهــم يَُعــّد 
بالــَغ التعقيــد وعِصّيًــا علــى التنفيــذ، إذا مــا أخذنــا باالعتبــار تفاصيــَل 
ــق واملراقبــة، وكيفيــة ربِطهــا ببنــود  ــم، وُطــرق التحقُّ ــّدة التفاُه ِمثــل ُم
االتفــاق النــووي. خيــاٌر آخــر مطــروٌح أمــاَم الدبلوماســية األوروبيــة 
ــل إلــى حــلٍّ وســط  لتحقيــق التســوية املنشــودة، يتمثَّــل فــي التوصُّ
ــا بشــروٍط أقــّل  ًت ــى إيــران مؤقَّ يفضــي إلــى متديــد حظــر الســالح عل
ــا  ــاَر مخاوفه ــات املتحــدة اعتب ــن للوالي ــن ســاِبقه، وبــا يضم ًة م حــدَّ
وإليــران حيــازةَ بعــض الوقــت حّتــى بعــد االنتخابــات األمريكيــة املقبلــة. 
مســعى دبلوماســي كهــذا ســيُواجه تعنًُّتــا أمريكّيًــا، كــون اإلدارة احلاليــة 
تســتنِفذ كّل وســائلها الدبلوماســية لتقويــِض االتفــاق النــووي َقبــل 
انتخابــات نوفمبــر. مســاعي التســوية األوروبيــة ســتأُخذ بعــِن االعتبار 
موقــَف روســيا والصــن مــن بيــع األســلحة إليــران، فاألولــى لهــا ســابقٌة 
فــي تأجيــل تســليم األنظمــة الدفاعيــة العســكرية S-300 إليــران لفتــرٍة 
ــل األســواَق اخلليجيــة العربيــة علــى  طويلــة مــن الزمــن، والثانيــة تُفضِّ
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الســوق اإليرانــي، عطًفــا علــى التقــاُرب الصينــي - اخلليجــي امللُحــوظ 
وتزايُــد قيمِتــه املاليــة واالقتصاديــة.

ثالًثا: الخياراُت اإليرانية:

أثــار إعــالن اإلدارة األمريكيــة متديــَد حظــر األســلحة ردوَد ِفعٍل عنيفة 
مــن اجلانــب اإليرانــي، الــذي يــرى أنَّ أّي خطــوٍة فــي هــذا االتــاه 
تَُعــّد انتهــاًكا لقــرار مجلــس األمــن رقــم 2231، ورفــُع حظــر األســلحة 
ــد  ــم يُع ــات املتحــدة ل ــووي، وأّن الوالي ــاق الن أ مــن االتف جــزءٌ ال يتجــزَّ
ــل فــي االتفــاق النــووي وبنــوِده وشــروِطه، كمــا  لديهــا احلــقُّ بالتدخُّ
رت مــن »عواقــَب وخيمــة« و »ردٍ ّســاحق«، إذا وافــق مجلــس األمــن  حــذَّ
ــة الواليــات املتحــدة  »حتــت أّي عنــوان، وبــأي آليــٍة وطريقــة« علــى ُخطَّ
بتمديــد حظــر األســلحة املفــروض علــى إيــران؛ وميكــن اإلشــارةُ إلــى 

أهــّم خيــارات إيــران، علــى النحــو اآلتــي:
1-املســاُر الُدبلوماســي: بــدأت إيــران ُجهوَدهــا الدبلوماســية مــن أجــل 
املتحــدة  الواليــات  أّن  إلــى  مســتندًة  األمريكيــة  األهــداف  إحبــاِط 
انســحبت مــن االتفــاق النــووي، وبالتالــي ال مُيِكنهــا االســتفادةُ مــن 
أحكاِمــه، لكــن فــي الوقــت نفِســه ال تَِثــُق إيــران في األطــراف األوروبية، 
نتيجــًة خلبــراٍت ســابقة وخبــراٍت راهنــة فيمــا يتعلَّــق بوعــود األوروبيــن 
بااللتــزام باالتفــاق، وإمكانيــة انتهــاج سياســٍة أوروبيــٍة مســتقلَّة بنــأى 
عــن احلِليــف األمريكــي، كمــا أّن روســيا والصــن قــد تســاومان بقضيــة 
إيــران فــي مقابــل مصالــح أُخــرى ُمشــتركة مــع غرمِيهمــا األمريكــي، 
وهنــا قــد ال تُفضــي الدبلوماســية فــي ظــّل اإلدارة األمريكيــة احلاِســمة 

إلــى متديــِد حظــر بيــع الســالح إليــران.
قــد  الدبلوماســية  فشــُل  ــدة:  ُمعقَّ أمنيــٍة  بيئــٍة  وخلــُق  التصعيــُد   -2
يدفــُع إيــراَن إلــى اســتمرارية إثــارة التوتُّــر والفوضــى فــي املنطقــة، 



عات تمديد حظر بيع السالح إليران: األبعاد والتوقُّ 12

وحتريــِك أدواِتهــا لتهديــد االســتقراِر واألمــن اإلقليميــن، وذلــك خللــق 
ــدة أمــاَم الِقــوى الدوليــة، مــن أجــل عــدِم التجــاُوب مــع  بيئــٍة أمنيــٍة ُمعقَّ
ــى  ــك عل ــِد حظــر الســالح، وذل ــق بتمدي ــة فيمــا يتعلَّ ــة األمريكي الرغب
ِغــرار مــا قامــت بــه عِقــب وقــِف االســتثناءات النفطيــة. لكــنَّ هــذا 
ــَرت  ــا ظَه ــا بعدم ــران نفســها، خصوًص ــى إي ــُرهُ عل ــُه مخاِط الرهــان ل
دع األمريكيــة مــع مقتــل قائــد فيلــق الُقــدس اللــواء قاســم  قــّوةُ الــرَّ
ُســليماني، وبعــد تهديــدات ترامــب األخيــرة وأواِمــرهُ للُســفن األمريكيــة 

ــوري. ــن زواِرق احلــرس الث ــداٍء م ــج باســتهداف أّي اعت ــي اخللي ف
3- التصعيــُد النــووي: بزيــادة مســتوى تخصيــب اليورانيــوم )تخصيــب 
اليورانيــوم بنســبٍة أكثــَر مّمــا هــو متفــٌق عليــه(، وإعــادة تشــغيل بعــض 
ــدت إيــران بتجميِدهــا خــالل االتفــاق النــووي؛  املُفاعــالت التــي تعهَّ
وهنــا تــرى إيــراُن أّن العــودةَ إلــى مســتوى التخصيــب خــالل فتــرة 
مــا َقبــل االتفــاق النــووي والتــي بلَغــت 20%، ســوف متنُحهــا املزيــَد 
مــن أدوات الضغــط علــى الواليــات املتحــدة والــدول األوروبيــة. ولعــلَّ 
إيــران قــد بــدأت بالفعــل فــي تنفيــذ هــذا اخليــار، بعــد إعــالن الوكالــة 
يــة فــي تقريِرهــا األخيــر، أّن مخــزوَن طهــران مــن  الدوليــة للطاقــة الذرِّ
ــه  ــب يتجــاوُز بنحــِو ثمانــي مــّرات احلــدَّ املســموَح ِب اليورانيــوم املُخصَّ

ــَرم عــام 2015م. فــي االتفــاق النــووي املُب
ويَُعــّد   :NPT النــووي  النتشــاِر  حظــر  ُمعاهــدة  مــن  النســحاُب   -4
االنســحاُب مــن هــذه املعاهــدة، مــن أبــرِز اخليــارات التــي ظلَّــت إيــران 

ــدوام. ــى ال ــا عل ــوِّح به تُل
5-قبول قرار متديد حظر السالح ُبغية احلفاظ على التفاق النووي: 
ــَع مســألة متديــد حظــر  كمــا أّن لــدى إيــران خيــاٌر آخــر، وهــو أن تبتَِل
ــى عــدم  ــا عل ــى االتفــاق، رهاًن ــَل اإلبقــاء عل ــع الســالح، وذلــك ُمقاب بي



عات تمديد حظر بيع السالح إليران: األبعاد والتوقُّ 13

جنــاح ترامــب فــي االنتخابــات فــي نوفمبــر 2020م، وهــو األمــُر الــذي 
ــر املعادلــة لصاحِلهــا بحســب مــا تــرى؛ ويشــتمُل هــذا اخليــار  قــد يُغِيّ
ــات  ــى احتمــال الدخــول فــي مفاوضــاٍت ُمباشــرة مــع الوالي أيًضــا عل
ــة  ــُم مــن تصريحــات املُرشــد حــوَل املرون املتحــدة، وهــذا مــا قــد يُفَه
ــورة، وقــد  ــذ الث ــٍة ُمن ــران متــُرّ بأســوأ مرحل ــة، ال ســيما أّن إي البطولي
ــدرة النظــاِم علــى الصمــوِد ومواجهــِة  ضاعفــت أزمــُة »كورونــا« مــن ُق

يــات. التحِدّ

خالصة:

ال شــّك أنَّ محاولــَة متديــِد حظــِر بيــِع الســالح إلــى إيــران َقبــل أكتوبــر 
متابعــِة  علــى  املتحــدة  الواليــات  لُقــدرة  اختبــاًرا  ســيكون  2020م، 
ــى املوقــف األوروبــي  ف ذلــك عل ــران، وســيتوقَّ إســتراتيجيِتها تــاه إي
ــاد بشــكٍل  ــة الِزن ــل آلي ــى تفعي ــُل إل ــه ال ميي ــدو أّن ــذي يب ــح، وال املُتأرِج
ُمباشــر، وكذلــك املوقفــن الروســي والصينــي املُعارضــن للسياســة 
األمريكيــة، والــذي قــد يدفُعهمــا الســتخدام حــقِّ النقــض )الفيتــو( ضّد 
أّي قــراٍر أمريكــي يســتهدُف إيــران، وهــو مــا قــد يكــون بثابــِة انتكاســٍة 
كبيــرة لإلســتراتيجية األمريكيــة. أّمــا إذا جَنَحــت الواليــات املتحــدة 
لــت عليهــا إيــران مــن  فــي متديــِد احلظــر، فســتكون املكاســب التــي عوَّ
االتفــاق النــووي قــد تالَشــت متاًمــا، عندهــا لــن يكــون أمــام إيــران 
ــراًرا  دت م ــا هــدَّ ــه كم ــووي، وتخــرَج ِمن ــاق الن ــوَت االتف ــن م إاّل أن تُعل
ــل  ــا، أو أْن تقبَ ــة عليه ــة أو األوروبي ــات األمُمي ــودة العقوب ــي بع وتُضحِّ
ــِد حظــر األســلحة ُمكَرهــًة وُمرَغمــة، ِخشــيًة مــن تِبعــات  بقــراِر متدي
إلغــاء االتفــاق النــووي أو التصعيــِد فــي ملّفهــا النــووي. لكــّن قبــوَل 
ــا،  ــا وخارجّيً طهــران بخطــوٍة كهــذه ســيناُل مــن صــورة النظــام داخلّيً
ــح فــي حــال  وســيُظِهرهُ فــي حالــة ضعــٍف أكثــَر مّمــا هــو عليــه؛ واملُرجَّ
ــِل أطــراِف االتفــاق النــووي، عقــُد  جنــاح اجلهــود الدبلوماســية مــن ِقبَ
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اتفــاٍق يحــدُّ مــن توريــِد األســلحة إليــران ويفــرُض قيــوًدا علــى نوعياِتهــا 
ــُح الفرصــَة لروســيا والصــن  ــه مين ــد تســليِمها، لكّن وَعدِدهــا ومواعي
لالســتفادِة مــن عوائــِد عقــوِد التســلُّح، وفــي نفــس الوقــت يحــوُل 
ــران فــي  ــدوِن دخــول إي ــووي بشــكٍل كامــل، وب ــاِر االتفــاق الن دوَن انهي

ــات املتحــدة. ــة مــع الوالي مفاوضــاٍت شــاملة وَعلَني
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