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توج ــه وزي ــر اخلارجي ــة األمريك ــي مايك بومبيو ف ــي  20أغس ــطس 2020م إلى مق ّر
َّ
ـاء على طلب م ــن الرئيس األمريك ــي دونالد ترمب،
األمم املتح ــدة ف ــي نيوي ــورك ،بن ـ ً
م ــن أج ــل تق ــدمي ش ــكوى رس ــمية إلى رئي ــس مجلس األم ــن ،مت ِّه ًم ــا إي ــران بانتهاك
االتفاق النووي لعام 2015م ،وذلك في إطار تفعيل آلية «سناب باك» أو آلية «العودة
التلقائية إلى العقوبات» ،املنصوص عليها في القرار .2231
وقد جاءت هذه اخلطوة بعدما أخفقت الواليات املتحدة في مترير قرار من مجلس
األمن الدولي في  18أغسطس 2020م ،كان يهدف إلى متديد حظر السالح املفروض
واملقرر أن ينتهي في  18أكتوبر 2020م.
على إيران،
َّ
مبلف إي ــران والتعاطي
اخلاصة
عددا من التس ــاؤالت
ّ
ال ش ـ ّـك أنّ ه ــذا التط ـ ُّـور يثي ــر ً
ّ
أهمه ــا ماهية آلية «س ــناب ب ــاك» ،واإلش ــكاليات التي تواج ــه تفعيلها،
الدول ــي مع ــهّ ،
ُ
وفرص تفعليها ،وردود فعل إيران على ذلك؟
التطرق إلى العناصر اآلتية:
وفي إطار اإلجابة عن هذه التساؤالت ،ميكن
ُّ
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أو ًل :الواليات المتحدة ودوافع تفعيل آلية «سناب باك»
ّ
تعني كلمة « »snapbackفي اللغة اإلجنليزية االرتداد الســـريع أو املفاجئ ،أو العودة
إلـــى وضع ســـابق ،وقـــد وردت هذه اآلليـــة في البنديـــن  11و 12من قـــرار مجلس
التوصل إلى االتفـــاق النووي بني القوى الكبرى
األمـــن رقـــم  ،2231الذي صدر بعد
ُّ
وإيران عام 2015م ،الذي ُرفِ عت مبوجبه العقوبات التي كانت مفروضة على طهران،
وبالتالـــي هـــي تعني في هذا املقام «العـــودة التلقائية إلى العقوبـــات» .ولطاملا كانت
هذه اآللية مجال فخر إدارة الرئيس األمريكي الســـابق باراك أوباما ،كونها أعطت
الواليات املتحدة حقّ العودة التلقائية لفرض العقوبات على إيران.
أي دولة طرف في االتفاق النووي املُب َرم مع إيران في 2015م احلقّ
ومتنح هذه اآللية ّ
ُص املادة  11من القرار
ف���ي أن تلجأ إليها إلعادة ف���رض العقوبات على إيران ،إذ تن ّ
 2231علـــى أ ّنـــه «في غضون  30يو ًما من تل ِّقي إخطار من دولة مشـــاركة في َّ
خطة
ً
إخالل كبي ًرا بااللتزامات املنصوص عليها
العمل تبلِّغ فيه مبســـألة ترى أ ّنها تشـــ ِّكل
في َّ
خطة العمل ،ســـيُص َّوت على مشروع قرار بشأن إعادة العمل بالعقوبات الدولية
أي عضو من أعضاء مجلس األمن ،في غضون  10أ ّيام من
الســـابقة ،وإذا لم يق ِّدم ّ
تاريخ اإلخطار املذكور أعاله ،مشروع قرار من ذلك القبيل للتصويت عليه ،فسيق ِّدم
رئيس مجلس األمن عندئذ مشـــروع القرار ويطرحه للتصويت في غضون  30يو ًما
مـــن تاريخ اإلخطار املذكور أعاله ،ويعرب عن اعتزامه أن يأخذ في ا ُ
حلســـبان آراء
وأي رأي بشـــأن املسألة تُبديه الهيئة االستشارية املنصوص
الدول املعنية باملســـألةّ ،
عليها في َّ
خطة العمل ،في البندين  36و.»37
أن الواليـــات املتحدة قد انســـحبت من االتفاق النووي فـــي  08مايو ٢٠١٨م،
ورغـــم ّ
أن
لكنّها تســـ ِّوق عد ًدا من الدفوع القانونية التي تســـمح لهـــا بتفعيل اآللية ،وأه ّمها ّ
نص البندين  11و 12من قرار مجلس األمن رقم  ،2231اللذين يُعطيان املشـــاركني
ّ
في ّ
خطة العمل املشـــتركة ومنهم الواليات املتحدة حقّ اســـتخدام آلية «سناب باك»،
وأن قـــرار الواليـــات املتحـــدة الصادر في  08مايـــو 2018م بوقـــف أداء االلتزامات
ّ
التـــي كانت عليها مبوجب َّ
أي تأثير على
خطة العمل املشـــتركة الشـــاملة ،ليس لـــه ّ
حتتج الواليات املتحدة
حقوق والتزامات الواليات املتحدة مبوجب القرار  ،2231إذ
ّ
بالفصل بني صفة الدولة «املشاركة» املنصوص عليها في القرار الدولي رقم ،2231
وهي دائمة ،وبني االنس���حاب من االتفاق ،فحقّها كمشـــارك في القرار شيء موجود
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بشكل مستق ّل عن َّ
خطة العمل الشاملة املشتركة.
إن االنسحاب من
أن منطوق الفقرة ذات الصلة ال يقول ّ
ويضيف الطرف األمريكي ّ
توجه بومبيو يو َمي 20
االتفاق يفقدها صفة الطرف املشـــارك .على هذا األســـاسَّ ،
و 21أغسطس إلى مق ّر األمم املتحدة في نيويورك ،وسلَّم رسائل إلى ٍّ
كل من األمني
بأن
العـــام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيـــس مجلس األمن ،أخطرهما فيها ّ
الواليات املتحدة تشرع في استعادة جميع عقوبات األمم املتحدة تقري ًبا على إيران،
التي ُرفِ َعت مبوجب قرار مجلس األمن الدولي رقم .2231
ومن خالل جناح الواليات املتحدة في مســـعاها ،فإ ّنه ســـيُعاد فرض نطاق واسع من
عقوبـــات كانـــت مفروضة ما قبل توقيـــع االتفاق النووي فـــي 2015م ،وإعادة اآلثار
املد ِّمـــرة للقرارات الســـتّة  ،1669 ،1737 ،1747 ،1929 ،1803 ،1835ومنها حظر
بيع السالح إلى إيران ،ونظر ًّيا سيكون إنفاذ تلك العقوبات القدمية الز ًما على جميع
أعضاء األمم املتحدة.
عدة عوامل ،أه ّمها
وتقف خلف مساعي الواليات املتحدة لتفعيل آلية «سناب باك» َّ
ما يأتي:
أن
رئيســـي ووعد
 .1تقويض االتفاق النووي :وهو هدف
انتخابي لترمب ،ال ســـ ّيما ّ
ّ
ّ
بقاء الصفقة النووية يو ِّفر مركزًا قانون ًّيا ومكاسب سياسية ودبلوماسية إليران ،فمن
أن إدارة ترمب عازمة على تقويض الصفقة النووية متا ًما قبل االنتخابات
الواضـــح ّ
األمريكية ،والضغط من أجل سحب طهران إلى طاولة التفا ُوض.
 .2خط ــورة رف ــع حظ ــر الس ــاح عن إي ــران وتنفيذ صفقات مع روس ــيا والصني :أفاد
التقرير الســـنوي لوكالة االســـتخبارات الدفاعية األمريكية ( )DIAاملف َّوض من قِ بل
«الكونغرس» لتقييم الق ّوة العســـكرية إليران لعـــام 2019م ،والذي صدر في نوفمبر
بأن إيران تريد «شراء أنظمة أسلحة متق ِّدمة جديدة من املو ِّردين األجانب
2019مّ ،
حد كبير من
لتحديـــث ق ّواتهـــا املســـلَّحة ،مبا في ذلك
املعـــدات التي لم تتم َّكن إلـــى ٍّ
َّ
احلصـــول عليهـــا لعقـــود» ،كما يُق ِّيـــم التقرير نفســـه حظر الســـاح املفروض على
أن إيران تق ِّدم مجموعة واســـعة
إيـــران بأ ّنـــه لم ي ُكن ف ّع ًال ،إذ يشـــير التقرير إلـــى ّ
واملعدات العســـكرية إلى جهات حكومية وغير حكومية ،مبا في ذلك
من األســـلحة
َّ
َّ
املنظمات اإلرهابية في مختلِف دول املنطقةً .
أيضا تخشـــى الواليات املتحدة تنفيذ
ً
فضل عـــن تصدير
روســـيا والصـــن لصفقات ســـاح إليـــران بعد انتهـــاء احلظر،
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طهران للســـاح مليليشـــياتها ،مبا ِّ
يعظم من خطر إيران ويه ِّدد االستقرار اإلقليمي.
بأن َّ
خطة
واستشهدت الواليات املتحدة بقضية انتهاء حظر السالح ،لتأكيد نظرتها ّ
يتوجب
العمـــل املشـــتركة بر ّمتها كانـــت معيبة ،بل زادت مـــن خطر إيران ،وهـــو ما َّ
إنهاءها عبر «سناب باك».
 .3احلاج ــة إل ــى ف ــرض واق ــع دول ـ ّـي جدي ــد جت ــاه األزم ــة م ــع إي ــران :كان عدم وجود
دولي حول السياســـة األمريكية جتاه إيران مـــن أكبر التح ِّديات التي واجهت
توا ُفق
ّ
إستراتيجية الضغوط القصوى ،وظهر ذلك بوضوح عندما طرحت الواليات املتحدة
أن هناك خالفات عميقة
القضية أمام مجلس األمن خالل صيف 2020م ،إذ ظهر ّ
رمبا أكبر من ّ
دولي
ملف إيران ،وقد حالت هذ اخلالفات بدورها دون تشكيل إجماع
ّ
ض ّد إيران ،وهو ما تُرجم في النهاية من خالل رفض مشـــروع القرار األمريكي في
 14أغسطس 2020م ،بتمديد حظر السالح املفروض على إيران بأغلبية كبيرة.
 .4ضغ ــوط احللف ــاء اإلقليمي ــن عل ــى الوالي ــات املتح ــدة بتكثي ــف ضغوطه ــا عل ــى
إي ــران :فقـــد تزايدت الضغوط في الفترة األخيرة نتيجة خطورة رفع حظر الســـاح
املفروض على إيران ،واقتراب موعد االنتخابات الرئاســـية ،وانعكاســـات ذلك على
األمن اإلقليمي.
ثانيا :إشكاليات تفعيل آلية «سناب باك»
ً

مبدة
مـــن الناحية النظرية تبدو عملية اســـتعادة العقوبات مســـألة إجرائية
محددة َّ
َّ
ثالثـــن يو ًما ،األمر الذي مي ِّكن الواليات املتحدة من تدمير الصفقة النووية ،ووضع
إيـــران في ظروف مماثلة للظروف التي ســـبقت توقيع االتفـــاق النووي في 2015م،
وذلك حتت البند الســـابع من ميثاق األمم املتحدة .لكن تواجه املســـاعي األمريكية
عدة إشكاليات ،أه ّمها:
َّ
فض
 .1إش ــكالية قانوني ــة :تتعلَّـــق مبـــدى حـــقّ اســـتخدام الواليـــات املتحـــدة آللية ّ
بأن الواليات املتحدة قد
املنازعـــات ،فإيران وبقية أطراف االتفاق النووي يدفعـــون ّ
انســـحبت من االتفاق النووي في  08مايو 2018م ،ولم ت ُعد وف ًقا لوثائقها وبياناتها
الرسمية «مشار ًكا في َّ
خطة العمل الشاملة املشتركة» ،وبالتالي ال يحقّ لها استخدام
فض املنازعات ،استنا ًدا إلى القرار  ،2231فهي باألساس لم ت ُعد طر ًفا مشار ًكا
آلية ّ
َّ
أي صفة الستدعاء هذا البند.
بإعالن انسحابها من
اخلطة ،وبالتالي ال متلك ّ
6
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حتدي القوى الدولية مساعي الواليات املتحدة :فقد أعلنت  13دولة في عضوية
ِّ .2
مجلس األمن ،من ضمنها أربع دول أعضاء دائمون وتسع دول غير دائمة العضوية،
معارضتهـــا للطلب األمريكي بتفعيل آلية «ســـناب باك» فـــور تقدميه ،واعتبرته بال
بأن الواليات املتح���دة ال تتمتَّع بصالحية
أس���اس
قانون���ي .من جانبها ا ّدع���ت إيران ّ
ّ
مـــن الناحيـــة القانونية لتفعيل آلية «ســـناب بـــاك» ،وأعلنت الترويـــكا األوروبية في
بـــأن الواليات املتحدة فقدت
بيان مشـــترك رفض اخلطـــوة األمريكية ،وب َّررت ذلك ّ
أهلية تفعيل آلية «ســـناب باك» ،وأن هذه املبادرة «ال تتجانس» مع جهودهم الراهنة
للمحافظـــة على َّ
واملؤسســـات التي
تض ّر باملســـارات
«خطة العمل الشـــاملة» ،وأ ّنها ُ
َّ
تشـــ ِّكل أ ُ ُسس التع ُّددية ،وحتدي ًدا احملافظة على وحدة وسالمة وهيبة مجلس األمن
الدولي ،وهو ما ينذر بوجود أزمة بني الواليات املتحدة والقوى الدولية داخل أروقة
مجلس األمن.
 .3ع ــدم وجود جهة منوط بها حس ــم اخل ــاف حول أهلية الواليات املتحدة لتفعيل
آلي ــة «س ــناب ب ــاك» :فـــي ظـــ ّل هذا اخلـــاف ،وال ســـ ّيما املوقف الصلب من روســـيا
والصني الرافض لتفعيل اآللية ،وكذلك موقف القوى األوروبية وبقية أعضاء مجلس
األمـــن ،تبدو إشـــكالية أُخرى في من يق ِّرر أح ِّقيـــة الواليات املتحدة في حتريك آلية
«ســـناب بـــاك» من عدمه ،وقد تتّجـــه األمور نحو مجلس األمن نفســـه ،الذي متلك
فيه الواليات املتحدة حقّ الفيتو مبا مينع مترير قرار يعتبرها طر ًفا غير مشـــارك،
وبالتالي ال متلك أح ِّقية اســـتخدام اآللية ،وقد تتّجه األمور ً
أيضا في حالة اخلالف
العميـــق والتصعيد إلى اســـتنزاف مزيد من الوقت ،وذلك قبـــل احتمال اللجوء إلى
قانوني من محكمة العدل الدولية .فوف ًقا للما َّدة -96أ من ميثاق األمم
طلب تفســـير
ّ
ألي من اجلمعية العامة أو مجلس األمن أن يطلب من محكمة العدل
املتحـــدة،
ّ
فـــإن ٍّ
أي مســـألة قانونية ،وهو األمـــر الذي قد يســـتغرق وقتًا أكبر،
الدوليـــة إفتـــاءه في ّ
يتك َّرس خالله واقع جديد ُ
ملف بيع السالح إليران ،بل ّ
ص ّ
ملف إيران ك ُك ّل ،وهو
يخ ّ
أمر لن تقبله الواليات املتحدة.
 .4حت ـ ُّـول مل ــف إي ــران إلى ورقة لتس ــوية اخلالفات بني القوى الدولي ــة :أصبح ّ
ملف
ً
مجال الســـتقطاب كبير بني القوى الدولية الرئيســـية على الســـاحة الدولية،
إيران
َّ
يتخطى اخلالف حول متديد حظر السالح على إيران ،ليصل إلى
هذا االستقطاب
ورقـــة ِّ
يوظفهـــا بعض هذه القوى كروســـيا والصني ،بل وبعض األطـــراف األوروبية،
7
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وتســـتفيد منهـــا إيران ،وذلك في إطـــار خالفات عميقة بني هـــذه القوى والواليات
املتحدة حول طبيعة وهيكلية النظام الدولي الراهن ،باعتبار األزمة الراهنة فرصة
ً
فضل عن
لتحـــ ِّدي القيـــادة املنفردة للواليـــات املتحدة ورفض األُحاديـــة األمريكية،
مقاومة الضغوط والعقوبات التي متارسها على هذه األطراف كا ّفة ،وهو ما يدفعها
إلـــى جعـــل ّ
ملف إيران محاولة لكســـر هـــذه القواعد والضوابط ،فـــي طريقها نحو
االنتقال إلى تع ُّددية جديدة ،ونظام ودور مختلف على الساحة الدولية.
 .5ح ــدود الت ــزام العقوب ــات عل ــى إيران دول ًّيا :تبدو إشـــكالية أخيرة مرتبطة بتعاطي
املجتمع الدولي والتزامه العقوبات الدولية ،حال عودتها بعد مترير قرار من مجلس
إن التعا ُون الدولـــي حول تنفيذ هذه العقوبات قد
األمـــن وفـــق اإلدارة األمريكية ،إذ ّ
ال يكـــون ف ّع ًال بدرجة كافية ،وهذه إشـــكالية عملية ،إذ ســـينتقل اخلالف القانوني
أن
واخلالف السياســـي ،الذي يقف خلفه ،إلى االختبار على أرض الواقع ،ال ســـ ّيما ّ
روســـيا والصني لديهما عقود ملبيعات أســـلحة إلى إيران ،ولم ي ُعد لديهما الشـــكوك
األمريكيـــة ذاتهـــا في ســـلوك إيران النـــووي ،وتنظران إلـــى إيران كحليـــف ُمحتَمل
ً
متســـك إيران
ومضمون في منطقة حيوية من العالم،
فضل عن احتمال اســـتمرار ُّ
متسك األوروبيني من
بالصفقة النووية ،رغم تفكيك مكتســـباتها ،وبالتالي استمرار ُّ
جانبهم بها ،على أمل حدوث تغيير في االنتخابات الرئاسية األمريكية املقبلة.
ً
ثالثاُ :ف َرص استعادة العقوبات ..وخيارات إيران

فإن تصميم
 .1اس ــتعادة العقوب ــات :على الرغم من اإلشـــكاليات
َّ
املوضحـــة أعالهّ ،
فـــض املنازعات ضمن القـــرار  2231كان ف ّع ًال لدرجة يصعـــب معها تعطيل
آليـــة
ّ
املساعي األمريكية ،وبالتالي قد ال ميكن منع الواليات املتحدة من استعادة فاعلية
أن بوســـع الواليات املتحدة
العقوبـــات الدوليـــة على إيران فـــي نهاية املطاف .كما ّ
أي قـــرار من مجلس األمن خالل الثالثني يو ًمـــا بإنهاء العقوبات املفروضة
رفـــض ّ
على إيران ،حسب اتفاق 2015م ،وحتّى في حال ق َّررت روسيا والصني مترير قرار
فإن الواليات
ـــص على حقّ الواليات املتحدة في اســـتخدام آلية «ســـناب بـــاك»ّ ،
ينُ ّ
املتحدة قد تســـتخدم حقّ النقض ،لتأخذ اآللية طريقها نحو التفعيل خالل ثالثني
يو ًمـــا ،ويُعاد العمل بالعقوبات تلقائ ًّيا.
أي من الدول األوروبية املشـــاركة فـــي االتفاق النـــووي إلى الواليات
وقـــد تنحـــاز ّ
8
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أن بومبيو قد ص َّرح
املتحدة في حال وصلت األمور إلى طريق مســـدود ،ال ســـ ّيما ّ
بـــأن الـــدول األوروبيـــة تتّفق مـــع الواليات املتحـــدة على خطورة رفـــع احلظر عن
ّ
السالح املفروض على إيران ،ولديها موقف مختلف خلف األبواب املغلقة ،وحتسم
فض املنازعات اجلدل الدائر حال ًّيا.
أي طرف أوروبي لتفعيل آلية ّ
دعـــوة ّ
وال ّ
شك أن تفعيل «سناب باك» بعودة العقوبات مع نهاية سبتمبر املقبل سوف يثير
ً
جدل واســـ ًعا داخل أروقة مجلس األمن ،وخال ًفا بني القوى املشـــاركة في االتفاق،
واحتمـــال وجود حالة غموض حـــول آليات وكيفية تطبيـــق العقوبات ومدى التزام
كل األطـــراف ،وقـــد تصل اخلالفات إلـــى موعد االنتخابـــات األمريكية ،واحتمال
حدوث تغيير في القيادة األمريكية ،مبا قد يدفع ّ
باتاه إعادة النظر في مســـألة
عودة العقوبات.
يدعـــم هـــذا الســـيناريو كذلك عدم وجود بدائـــل متاحة لدى األطـــراف املعارضة
ألى حلول وســـط ،باإلضافة إلى التصميم
للمبادرة األمريكية ،والرفض األمريكي ّ
ضي ُق ُد ًما في هذا املســـار ،الذي ســـيح ِّقق رغبة ترمب في إنهاء
األمريكي على امل ُ ّ
فاعلية االتفاق النووي ،بجانب وجود ضغوط دولية وإقليمية واسعة النطاق ملعاقبة
إيـــران علـــى جتا ُوزاتها النووية ،وتطوير برنامج صواريخها الباليســـتية ،وســـلوكها
املرتبط باإلرهاب على الســـاحة الدولية واإلقليمية ،باإلضافة إلى تنامي املخاوف
مـــن ســـلوك إيران اإلقليمي واتّســـاع دائرة نفوذهـــا ،ونهجها في دعم امليليشـــيات
وتعميـــم الفوضـــى وعدم االســـتقرار في املنطقة ،وهى املشـــكالت التي قد تتفاقم
مع منح إيران احلقّ في شـــراء األســـلحة وتعزيز ُقدراتها العسكرية ،وكذلك زيادة
ُفرص تصدير األســـلحة إلى امليليشـــيات واجلماعات ،مبا يخ ّل باألمن واالستقرار
اإلقليمي والدولي.
وجد ســـيناريو آخر هو عـــدم مت ُّكن الواليات املتحدة
 .2ع ــدم اس ــتعادة العقوب ــات :يُ َ
من تفعيل آلية «استعادة العقوبات تلقائ ًّيا» ،باعتبار الواليات املتحدة لم ت ُعد طر ًفا
مشـــار ًكا في االتفـــاق ،وقد َّ
حذر مستشـــار األمن القومي األمريكي الســـابق جون
أن محاولة إدارة ترمب إعادة فرض العقوبات من خالل آلية «ســـناب
بولتـــون مـــن ّ
بـــاك» قد تقـــ ِّوض حقّ النقض في مجلس األمن في ما بعـــد ،أو عدم إثبات وجود
حتتج بتقاريـــر الوكالة الدولية
أن إيران
انتهـــاك جســـيم مـــن قِ بل إيران ،ال ســـ ّيما ّ
ّ
للطاقة الذ ِّرية ،التي أفاد أغلبها بوفاء إيران بالتزاماتها في إطار االتفاق النووي،
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كمـــا قـــد تواجه الواليـــات املتحـــدة عقبات إجرائية مـــن أجل تفعيـــل اآللية داخل
مجلس األمن.
وهذا الســـيناريو سيكون مبثابة خســـارة كبيرة لترمب ،وضربة مؤ ِّثرة إلستراتيجية
الضغـــوط القصوى ،وانتقـــاص من مكانة الواليات املتحدة على الســـاحة الدولية،
ســـي ِّ
ً
وظفونها ُقبيل االنتخابات لتأكيد فشـــل
فضل عن ّ
أن خصومه الدميقراطيني ُ
سياســـات ترمـــب اخلارجية ،لكنّه احتمال صعب ،إذ ستســـتخدم الواليات املتحدة
مزيجا من الق ّوة والقانون إلنفاذ بند واضح في القرار  ،2231حتّى لو ش َّككت فيه
ً
أطراف االتفاق األخرى.
أن عـــدم القدرة على اســـتعادة العقوبـــات تلقائ ًّيا ســـيدفع اإلدارة
جديـــر بالذكـــر ّ
أي مبيعات أســـلحة إليران ،وهي
األمريكيـــة إلـــى اســـتخدام آلية العقوبات لـــردع ّ
تشـــمل قانون حظر انتشـــار األســـلحة بني إيـــران والعراق ،وقانون حظر انتشـــار
األســـلحة اإليرانيـــة وكوريا الشـــمالية وســـوريا ( ،)INKSNAواألمـــر التنفيذي رقم
 ،13382وقانون مكافحة أعداء أمريكا من خالل العقوبات ،وتصنيف إيران كدولة
راعيـــة لإلرهـــاب ،األمر الذي يو ِّفر للرئيس ُســـلطات لفرض عقوبات على مو ِّردي
ً
وبدل من ذلك ،قد حتاول الواليات املتحدة إثناء بائعي األسلحة
األســـلحة إليران.
أي مبيعات.
احملتملني إليران عن إمتام ّ
 .3ع ــودة العقوب ــات قانون ًّيا مع عدم االلت ــزام الدولي :بحيث تعود العقوبات قانون ًّيا
دولي ٍ
كاف لتطبيق العقوبات
لكن ال تُلتزَم فعل ًّيا ،وذلك من خالل عدم وجود تعا ُون
ّ
األُمميـــة ،مبا يجعل اللجوء إلى هذه اآللية عدمي الفائدة .وســـيكون ذلك في حالة
وجـــود رغبـــة من القوى الدولية الرئيســـية في تقويض حتـــ ُّركات الواليات املتحدة
أُحاديـــة اجلانـــب على املســـتوى الدولي ،وتغيير فـــي هياكل القوى ،مبـــا يح ّد من
الهيمنة األمريكية على النظام الدولي.
لكـــن هذا الســـيناريو يعتمد على مـــدى ُقدرة القوى الدوليـــة على حت ِّدي الواليات
املتحـــدة ،وإمكانية تقدمي مبادرة بديلة يقبل بها جميع األطراف ،ميكن من خاللها
متديد حظر الســـاح املفروض على إيران مع احلفاظ على َّ
خطة العمل املشتركة،
ً
فضل عن حت ُّمل هذه األطراف تبعات مواقفها ،ومواجهة العقوبات األمريكية في
حال الســـماح إليران بخرق العقوبات األُممية ،وكذلك تغاضيها عن مواقف القوى
اإلقليمية الرئيســـية الداعمة لإلســـتراتيجية األمريكية ،والرافضة لسلوك إيران،
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ممـــا قد يخلق أزمة إقليمية قد متتـــ ّد تداعياتها إقليم ًّيا ودول ًّيا ،مبا يطال مصالح
هذه القوى الدولية نفسها.
 .4التداعيات وخيارات إيران ُ
تملة :في حالة إخفاق الواليات املتحدة في تفعيل
احمل َ
فإن إيران ستكون قد
آلية «سناب باك» ،أو عدم فاعلية العقوبات بعد استعادتهاّ ،
أخذت دفعة قوية لالستمرار في سياساتها التدميرية داخل ًّيا وخارج ًّيا ،وهو خيار
أن إيران باتت تش ِّكل
إن املُست َق ّر هو ّ
ُمســـتب َعد حتّى من الدميقراطيني أنفســـهم ،إذ ّ
خطـــ ًرا ال بُـــ ّد من مواجهته ،ليس من الواليـــات املتحدة ،بل من األطراف األوروبية
وعـــدد من القوى اإلقليمية والدولية كذلك.
رجح ،فسيكون االتفاق
أ ّما في حال اســـتعادة العقوبات الدولية ،وهو الســـيناريو امل ُ َّ
النـــووي قد تع َّرض النتكاســـة كبيرة ،وســـتكون إيـــران في مواجهـــة ضغوط دولية
واسعة النطاق ،إذ لم ت ُعد الضغوط أمريكية من جانب واحد ،ومع هذه التط ُّورات
ُ
عدة خيارات أمام إيـــران ،أه ّمها تفعيل األدوات القانونية
املتَملة ســـتكون هناك َّ
والدبلوماسية إلحباط مساعي الواليات املتحدة بتفعيل آلية «سناب باك» ،والتعا ُون
مع الدول الرافضة لســـلوك الواليات املتحدة ،بالتوازي مع محاولة كســـب الوقت
والرهـــان على نتائج االنتخابات الرئاســـية األمريكية فـــي نوفمبر 2020م ،وجناح
الدميقراطـــي جو بايدن منافس ترمب ،وحدوث تغييـــر في التعاطي األمريكي مع
ّ
ملـــف إيـــران ،واحتمال العـــودة األمريكية إلـــى االتفاق النووي ،أو تشـــجيع القوى
املعارضة للواليات املتحدة على الســـاحة الدولية على عدم التجا ُوب مع العقوبات
وإفراغها من مضمونها.
وقـــد تلجـــأ إيران إلى توظيـــف بعض أوراقها عبـــر متابعة برنامجهـــا النووي وفق
اخلاصـــة ،وإعـــادة جميع األنشـــطة النووية إلى مســـتويات مـــا قبل عام
خططهـــا
ّ
2015م ،وذلك باستخدام أجهزة الطرد املركزي من اجليل  IR4و IR6و IR8ألغراض
التخصيـــب .وكذلـــك اإلســـراع في عمليـــات صناعة الوقـــود النووي ،مـــع احتمال
اإلعالن عن االنســـحاب من االتفاق النـــووي ،لكن هذا خيار غير مؤ َّكد ،نظ ًرا إلى
حاجة إيران إلى االتفاق في جهودها القانونية والسياســـية والدبلوماسية ملواجهة
الواليات املتحدة.
لكن مع جناح ترمب ،الذي يقول إ ّنه ســـينجح وســـيو ِّقع اتفا ًقا مع إيران في غضون
فإن إيران ســـتكون في مواجهة ضغوط شـــديدة الوطأة ،وسيكون إصرار
 30يو ًماّ ،
11

«سناب باك» :فُرص استعادة العقوبات ..وخيارات إيران

النظـــام علـــى سياســـة املواجهة وحتـــ ِّدي الضغوط مؤ ِّثـــرة ،لدرجـــة احتمال اجتاه
النظـــام نحـــو االنهيار ،إذ أوصلـــت العقوبـــات األمريكية أُحاديـــة اجلانب وحدها
كارثي لم تشهده
واقتصادي
سياســـي
طهران إلى مرحلة شـــديدة القســـوة ،ووضع
ّ
ّ
ّ
إيران منذ الثورة.
وســـيكون األمر أكثر صعوبة مع تدمير ما تبقَّى من االتفاق النووي ،واســـتعادة كل
العقوبات الدولية وفق الفصل الســـابع من ميثاق األمم املتحدة ،وهذا ما قد يدفع
حتمي ،وهو التفا ُوض والتفا ُهم حول اتفاق جديد.
النظـــام نحو خيار
ّ
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