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 اعتبرت فرنسا وبريطاني�ا 
ُ

 الملف اإليراني، حيث
َ

ف حول
َّ
بدأت الترويكا األوروبي�ة فتح نقاٍش مكث

 
ُ

�اهــا البرلمان
َّ
 التصعيــد النووي التــي تبن

َ
 خطــة

َّ
2م أن 0 2 وألمانيــ�ا، في الســابع مــن ديســمبر 0

ة، أشــار وزير   الفت يحمل دالالٍت مهمَّ
ٌ

 للغاية، وقد ســبق هــذا اإلعالن تصريح
ٌ

اإليرانــي مقلقة

الخارجية األلماني هايكو ماس، في مقابلة مع مجلة »دير شــبيغل« األســبوعية في الخامس 

 إيران، 
ّ

 من بريطاني�ا وفرنسا من ملف
ٍّ

ل
ُ
2م، إلى موقف ألماني مشترك مع ك 0 2 من ديســمبر 0

 »العودة إلى االتفاق )النووي مع إيران( الحالي لن تكفــي«، و»ينبغي وجود نوع من 
َّ

مفاده أن

 هذه اإلضافات تشمل 
َّ

اتفاق نووي مع إضافات«، معتبًرا ذلك مصلحة أوروبي�ة. وأشار إلى أن

ه وثيق 
َّ
ت�ه من أن برنامج الصواريخ الباليستي�ة، ودور إيران اإلقليمي. يكتسب هذا التصريح أهميِّ

 إيران، فبالتزامن مع هذا الموقف 
ّ

الصلة بالمقاربة الُمحتَملة للتعاطي الدولي واإلقليمي مع ملف

ح الرئيس األمريكي   في الدول الثالث الشــريكة في االتفاق النووي، فقد صرَّ
ً

ال
َّ
األوروبــي ُممث

ِشــر في صحيفة »نيويورك تايمز« مطلع 
ُ
ــب جو بايدن في حــوار مع توماس فريدمان ن

َ
الُمنتخ

ها  2م، باستعداده إللغاء العقوبات والعودة إلى االتفاق النووي، لكن بشروط، أهمَّ 0 2 ديسمبر 0

 عن معالجة قضية الصواريخ والسلوك اإلقليمي، كما 
ً

عودة إيران إلى التزاماتها النووية، فضال

 إيران، ال ســيما فريق الرئيس حســن روحاني، تأمل في عودة غير 
َّ

ا. في المقابل فإن
ً

أوضح ســابق

 العام المقبل 
َّ

مشروطة لالتفاق النووي ووضع نهاية للعقوبات. وفي هذا الشأن قال روحاني إن

 في المواقف 
َّ

ح أن
ِّ

 بالده، وهو ما يوض
ّ

سيشــهد نهاية سياسة الضغوط القصوى األمريكية ضد

ب الصيغة الغربي�ة الجديــدة للتعاُمل مع إيران، 
َّ

 القوى اإلقليمية تترق
َّ

فجوة كبيرة، في حين أن

ًرا من سياسة الرئيس األسبق باراك أوباما التي أدخلت المنطقة في نفق  وهل ستكون نمًطا ُمكرَّ

قت في مجريات السياســة في المنطقة والعالم، بما قد يدفع 
َّ
ا كثيرة قد تدف

ً
 مياه

َّ
مظلم، أم أن

جاه سياسة جديدة صوب إيران.
ّ
بات

https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-55829704
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-55829704
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/2/%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%AD
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/2/%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%AD
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/2/%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%AD
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/2/%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%AD
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/2/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/2/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
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أّوًل: حراك ودوافع أوروبية
 إيران على درجٍة كبيرة من األهمية بالنسبة للدول األوروبي�ة، وال سيما بريطاني�ا وفرنسا 

ُّ
 ملف

ُّ
ُيعد

ه 
ُ

 الصلة بأمن دول أوروبا بصورٍة مباشرة، وهو ما ُيفّسر هذا الزخم الذي يشهد
ُ

وألماني�ا، ألنه وثيق

 إيران من جانب الترويكا، ال ســيما المخاوف األوروبي�ة من سياســات إيران النووية خالل 
ّ

ملف

ر اإلشــارة هنا إلى تصريٍح للرئاســة الفرنســية في 19 نوفمبر 
ُ

المرحلــة االنتقاليــة الراهنة، وتجد

دة على ضرورة 
ِّ

 خطيرة، مشد
ّ

عد
ُ

 إلى عتب�ٍة ت
َ

 برنامج إيران النووي وصل
َّ

20م أعلنت فيه عن أن 20

 
ٌ

 دورها اإلقليمي وصواريخها البالســتي�ة، ثم ُعقد اجتماع
َ

توســيع المفاوضات مع إيران، لتشمل

زت 
َّ

في برلين في 23 من الشهر نفسه بعد هذا التصريح شارك فيه وزراء خارجية الترويكا، وترك

 
َ

ة لبنوِده، وتن�اول االجتماع برنامج مباحثاتهم على االتفاق النووي اإليراني واالنتهاكات المستمرَّ

إيران الصاروخي والدوَر اإلقليمي األوسع إليران.

 إيران 
ّ

عامل مع ملف
ّ
ا بشأن بلورة تصّوٍر للت

ً
ا أوروبًي�ا وتنسيق

ً
 هناك حراك

َّ
 على أن

ّ
ل

ُ
هذا الِحراك يد

على ضوء المتغيرات المحيطة باألزمة، ال ســيما انتهاكات إيران لبنود االتفاق ورؤية بايدن في 

، بخالف المواقف السابقة.
ّ

التعامل مع هذا الملف

 بعيد، كان بقاء الترويكا ضمن االتفاق النووي بعد االنسحاب األمريكي منه في مايو 
ٍّ

 إلى حد

ا، وذلك على  رة مع الرئيس دونالد ترامب شــخصيًّ
ِّ
2018م لــه صلة بالعالقــة األوروبيــ�ة المتوت

 الصواريخ الباليستي�ة 
ّ

له إيران من خطر، ال سيما ملف
ِّ
الرغم من اتفاق عبر األطلسي حول ما تمث

والنفوذ اإلقليمي المتن�امي لطهران. لهذا ُرّبما لم توِف الدول األوروبي�ة على أرض الواقع بوعودها 

 األوروبيين لم 
َّ

م أّي حوافز مــن أجل بقاء االتفــاق أو فاعليت�ه، فعلــى الرغم مــن أن
ِّ

ـران أو تقــد إلـي

يعودوا إلى فرض العقوبات، فإنهم التزموا حزمة العقوبات األمريكية، وانخفضت تعاُمالتهم 

مع إيران إلى أدنى مستوى لها.

 
ً

 األطراف األوروبي�ة أعادت تشكيل موقفها، آخذة
َّ

، من الواضح أن
ّ

لكن مع هذا الموقف المستجد

ة منذ توقيع االتفاق النــووي، هي: نهاية حقبة ترامب،  رات المهمَّ فــي االعتبــ�ار جملة من التطوُّ

وقدوم رئيس جديد راغب في ترميم العالقة مع األوروبيين وتنسيق العالقات الستعادة التأثير 

الغربي على المستوى الدولي.

جون لتأســيس العالقــة مع إيران وفق مبــدأ »العودة   عن قطع الطريــق على من يروِّ
ً

هــذا فضــال

ـران القيــود النووية، مقابل عــودة الواليات المتحدة  مقابــل العــودة«، أي العــودة إلــى التزام إـي

لة فــي األوضاع الصعبة التي تعيشــها 
َّ
 وجــود فرصة ممث

ّ
إلــى االتفــاق النووي، ال ســيما في ظل

نت إدارته من فرضها بشأن 
َّ

إيران بعد العقوبات األمريكية التي فرضها الرئيس ترامب، وتمك

ت إلــى انهيار الوضع 
َّ

التزام العقوبات على إيران، ال ســيما العقوبات النفطية والمالية، التي أد

االقتصادي وتراُجع شعبي�ة النظام.

ونظرت األطراف األوروبي�ة كذلك إلى حقيقة وجود خلل في االتفاق النووي نفسه، بما يجعل 

 
ّ

البرنامج النووي إليران مع الوقت مصدر تهديد وخلل في منظومة العمل الدولي المرتبطة بالحد

ر   عن فشــل الرهان على تحقيق انفتاح مع إيران، بما قد يغيِّ
ً

من انتشــار األســلحة النووية، فضال

https://www.akhbaralaan.net/news/world/2020/11/19/%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d9%8a%d8%ac%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%84%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a9-%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a9
https://www.akhbaralaan.net/news/world/2020/11/19/%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d9%8a%d8%ac%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%84%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a9-%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a9
https://www.alarabiya.net/ar/iran/2020/11/23/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://www.alarabiya.net/ar/iran/2020/11/23/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://www.alarabiya.net/ar/iran/2020/11/23/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://www.alarabiya.net/ar/iran/2020/11/23/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/with-covid-19-irans-dependence-on-china-grows
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/with-covid-19-irans-dependence-on-china-grows
https://al-ain.com/article/catastrophe-iran-increases-poverty-unemployment
https://al-ain.com/article/catastrophe-iran-increases-poverty-unemployment
https://al-ain.com/article/catastrophe-iran-increases-poverty-unemployment
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ت إيران االتفاق 
َّ
ث، بل استغل

ُ
ســلوكها وطبيعة عدائها اآليديولوجي مع الغرب، وهو ما لم يحد

ع اإلقليمي التي  لتعزيز النظام وأُسُسه األيديولوجية المعادية للغرب، إلى جانب سياسة التوسُّ

ب على هذه 
َّ
تهــا إيران بعد توقيع االتفاق، وإخاللها باألمن واالســتقرار فــي المنطقة، وما ترت

َّ
تبن

الت من تهديدات أمني�ة ألوروبا، كحركة الهجرة غير الشرعية وتن�امي اإلرهاب، ناهيك 
ُّ

التدخ

بتعزيز منظومة الصواريخ الباليســتي�ة، ال ســيما طويلة المدى منها، التي يمكن أن تطال الُعمق 

ات البحرية  ت كذلك تهديد أمن المالحة وحركة التجارة عبر المضايق والممرَّ األوروبي، وال تفوِّ

ة في المنطقة. المهمَّ

اني�ة إلى االتفاق النووي،   العودة المجَّ
َّ

 هذه العوامل، نظرت األطراف األوروبي�ة إلى أن
ّ

ل
ُ
بجانب ك

فضي إلى مزيد من الفوضى اإلقليمية، وإذكاء المقاومة اإلقليمية لسياســة التفاُهم مع 
ُ

قــد ت

س 
ُ
ر األوروبيون إلى احتمال تزاُيد التن�اف

ُ
إيران دون أخذ مصالح دول اإلقليم باالعتب�ار. كما ينظ

م الصراعات الداخلية، والحروب بالوكالة والحروب غير المتماثلة، 
ُ

وى اإلقليمية، وتفاق
ُ

بين الق

وى دولية منافسة 
ُ

بعين االعتب�ار، في حال تجاُهل مصالح دول المنطقة، هذا بجانب دور أكبر لق

وى الغربي�ة.
ُ

 لتوسيع نفوذها في المنطقة، وذلك على حساب الق
ّ

كالصين وروسيا، التي تستعد

ثانًيا: رسائل أوروبية ألطراف األزمة
 هي محاولة 

ً
�ة باألزمة، فبداية حمل تصريح وزير الخارجية األلماني رســائل إلى األطراف المعنيَّ

 األوروبيين يتماشون مع 
َّ

ب بايدن بشأن إيران، ورسالة مفادها أن
َ

لبن�اء جســر مع الرئيس الُمنتخ

 
ّ

موقفه من إيران بالعودة إلى االتفاق النووي، لكن بشروط ووفق معالجة متكاملة. وهذا ُيَعد

 النووي مع إيران، مع إضافة 
ّ

ًرا في وضع معالجة للملف
ِّ

توجيًها باستغالل إرث ترامب والبدء مبك

ي الصواريخ الباليستي�ة والسلوك اإلقليمي، وذلك الســتغالل فترة وجود روحاني وفريقه 
َّ

ملف

 أوروبا تقف إلى جانب بايدن ولديها االســتعداد للتعاون والتنسيق 
َّ

ــلطة، وإشارة إلى أن في السُّ

جه نحو إعادة 
ّ
لها إيران، بل يمكن أن تت

ِّ
المشترك من أجل وضع معالجة شاملة للمخاوف التي تمث

التعاون بشأن تشديد الضغوط على إيران، إللزامها تفاُهمات جديدة تشمل المخاوف المذكورة 

أعاله.

 األوروبي�ة لن تســمح 
َ

 األطراف
َّ

ـران مفاُدهــا أن  إلى إـي
ً

 الموقف األوروبي يحمل رســالة
َّ

كما أن

مادي في خرِق التزاماتها النووية مع المجتمع الدولي، وال ســيما اإلجراءات األخيرة 
َّ
لطهــران بالت

 الصمت الذي 
َّ

 عليهــا مجلس صيانــة الدســتور، وأن
َ

التــي أعلــَن عنها البرلمــان اإليرانــي ووافق

التزمت به األطراف األوروبي�ة على تجاوزات إيران النووية في فترِة الرئيس ترامب لن يتكّرر، 

 ضغٍط على 
َ

 التصعيد النووي لن يصبح أداة
َّ

ولن يتّم التســاُهل معها في المرحلِة المقبلة، كما أن

خرى 
ُ
 أ

ً
 هناك رسالة

َّ
له إيران من خطٍر وتهديد، كما أن

ِّ
شك

ُ
ســاهل بشأن ُمجمل ما ت

َّ
األوروبيين للت

ة مّجاني�ة للنظام اإليراني، دون   إعادة الفاعلية إلى االتفاق النووي لن تكون هديَّ
َّ

إليران، وهي أن

 
َّ

الت اإلقليمية، وأن
ُّ

 الصواريخ والتدخ
ّ

ا ملف
ً

معالجة مخاوف األوروبيين ودول المنطقة، تحديد

 إيران، بما فيها إمكاني�ة استعادة 
ّ

خذها ضد
ّ
ون إلى أّي إجراءات أمريكية قد تت األوروبيين قد ينضمُّ

https://rasanah-iiis.org/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://rasanah-iiis.org/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://aawsat.com/home/article/2643321/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2643321/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2643321/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
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العقوبات الدولية، بما فيها استخدام آلية »سناب باك«، التي سبق أن رفضوا استخدامها.

ّر بأمن 
ُ

ه ال عودة تلقائي�ة إلى االتفاق النووي بما يض
َّ
والرسالة األخيرة هي طمأنة دول المنطقة بأن

 إلى تهديد أمن الدول األوروبي�ة، خصوًصا مع وجود معارضة إقليمية 
ً

المنطقــة واإلقليم، وصوال

قوية للدخول في تفاُهمات جزئي�ة مع إيران، بل ترغب دول الخليج أن تكون ضمن أّي تفاُهمات 

ومفاوضات مقبلة لضمان أمن واســتقرار المنطقة، وعدم تكرار ما حدث بعد توقيع االتفاق في 

ا أمام األطراف اإلقليمية كي تضَع على الطاولة مخاوفها 
ً

فق
ُ
 أ

ُ
2015م، والرســالة بطبيعتها تفتح

ومطالبها من أجل تحقيق استدامٍة أليِّ تسويٍة مرتقبة، وعدم وجود مقاومٍة إقليميٍة لها.

ثالًثا: التأثير في موقف إيران
ل 

ّ
ا يمث

ً
 الموقف األوروبــي الجديد بشــأن تعديل االتفاق تحديــد

َّ
 أن

َّ
بالنســبة إلى إيران، ال شــك

ًيا عن أحد الثوابت األوروبي�ة بشأن 
ِّ
ن في فترة ترامب، بل تخل

َ
انقالًبا على الموقف السابق الُمعل

ل من الناحية 
ِّ
، إذ كانت تنظر أوروبا إلى االتفاق النووي باعتب�اره ركيزة أساسية تمث

ّ
هذا الملف

 لمعالجة قضية االنتشــار النووي على المســتوى الدولي، وتمنع إيران من 
ً

األمنيــ�ة نموذًجا فّعاال

ا. ا ودوليًّ له ذلك التجاُوز من تهديد لألمن واالستقرار إقليميًّ
ِّ
تجاُوز العتب�ة النووية، مع ما يمث

ر إيران إلى ذلك باعتب�اره عودة إلى التنسيق األمريكي-األوروبي بشأن إيران، ومن ثمَّ 
ُ

كما تنظ

ا، حالة مــن عدم الثقة  ســتتزايد حالــة انعدام الثقة مــع األوروبيين، وباألســاس هناك، تاريخيًّ

ًرا 
َّ

زها تجارب ســابقة منــذ بدء المفاوضات النووية فــي عــام 2003م، ومؤخ
ِّ
بيــن الجانبين تعز

هامات واعتبرت الموقف األوروبي ال 
ّ
لطالما كالت إيران، ال سيما المرشد وتّي�اره، ألوروبا االت

يختلــف كثيًرا عن موقف الواليات المتحدة من مســألة العقوبات التي فرضها ترامب، بل كان 

 بقاءها في االتفاق كان نوًعا من الرقابة على البرنامــج النووي اإليراني، 
َّ

بمثابة تب�اُدل أدوار، وأن

 تصريح وزير 
َّ

وإبقاًء لمســار التفاُهم وضبط التفاُعالت وعدم خروجها عن السياق، ومن ثمَّ فإن

 تعبيًرا عن الموقف الحقيقي للــدول األوروبي�ة 
ّ

الخارجيــة األلماني بالنســبة إلى إيران ليــس إال

 ما طرحه وزير الخارجية األلماني من ضرورة وجود 
َّ

ولني�اتهم تجاه االتفاق النووي. كذلك فإن

ا، فهذا المســألة كانت مطروحة بقّوة خالل مفاوضات 
ً

إضافات إلى االتفاق النووي ليس جديد

ا قاطًعا تضمينها في االتفاق 
ً

ـران رفض فيين�ا التي انتهت باالتفاق النووي في 2015م، ورفضت إـي

ها 
َّ
ي يعالج المســألة النووية وحسب، كما أن

ِّ
النووي، وما تزال، إذ تعاملت مع االتفاق كاتفاق فن

ها 
َّ
اعتبرت قضية الصواريخ الباليســتي�ة والسلوك اإلقليمي من مسائل الســيادة، وال تزال، وأن

ه 
ّ
 النظام ينظر إلى إدراج هذه القضايا في أّي مفاوضات على أن

َّ
ليســت قابلة للنقاش، كما أن

استهداف ألمن النظام وبقائه.

ت إيران خالل الفترة الماضية لخيار المفاوضات ووجود مطالب أمريكية 
َّ

بطبيعة الحال، استعد

ضت التزاماتها النووية وبالتالي 
َّ

ة، إذ خف أو أوروبي�ة على هذا النحو، وذلك عبر ُمراكمة أوراق مهمَّ

ا للمســموح به فــي االتفاق النووي 
ً

ب، بما يتجاوز 12 ضعف زاد مخزونهــا مــن اليورانيــوم الُمخصَّ

ية، وزاد كذلك مخزون المياه الثقيلة، وأعادت تشغيل عديد  حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ

https://middle-east-online.com/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://middle-east-online.com/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://middle-east-online.com/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://middle-east-online.com/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://middle-east-online.com/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://middle-east-online.com/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://middle-east-online.com/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://middle-east-online.com/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://derwaza.news/Home/Details/5fca226a8c425391d46d20dc_1
https://derwaza.news/Home/Details/5fca226a8c425391d46d20dc_1
https://derwaza.news/Home/Details/5fca226a8c425391d46d20dc_1
https://derwaza.news/Home/Details/5fca226a8c425391d46d20dc_1
https://www.alwatan.com.sa/article/1062741
https://www.alwatan.com.sa/article/1062741
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ًرا، وعرقلت أنشطة الوكالة  خرى جديدة أكثر تطوُّ
ُ
بت أجهزة أ

َّ
من أجهزة الطرد المركزي، ورك

الدولية.

دت الوكالة 
َّ

والمتالك مزيٍد من أوراق الضغط، بدأت تت�العب بورقة الغموض النووي، وقد أك

جاه 
ّ
ح إيران باالت  بالبرنامج النووي، وتلوِّ

ٌ
ٍن عنها لها صلة

َ
هذه الشــكوك، بوجود مواقع غير ُمعل

نحو تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وتشغيل مزيٍد من أجهزة الطرد المركزي في محطة نظنز، 

 من الضغوط األمريكية 
ّ

 اإليراني، وذلك للحد
ُ

�اها البرلمان
َّ
صعيد تبن

ّ
طٍة متكاملٍة للت

ُ
بحسب خ

 عن عدم ربط 
ً

واألوروبيــ�ة، وتقليــل فرص إدخال تعديالت على االتفــاق النووي وبنوده، فضــال

خرى، كالبرنامج الصاروخي أو الدور اإلقليمي.
ُ
ات أ

ّ
العودة إلى االتفاق بملف

رابًعا: التداعيات الُمحتَملة
ِفقة على الدبلوماســية كمســار لمعالجة 

ّ
 جميع األطراف المعني�ة مت

َّ
مع قدوم بايدن، يب�دو أن

 مفاوضات ُمحتَملــة قادمة في الطريق. وبطبيعة 
َّ

الخالفات، وما دام األمر على هذا النحو، فإن

 طرف 
ّ

ل
ُ
ز أوراقه وقّوته على الطاولة، ويرفع ك

ِّ
 طرف أن يعز

ّ
ل

ُ
الحال، قبل أّي مفاوضات يحاول ك

 
ّ

 الموقف األوروبي المستِجد
ّ

سقف مطالبه، بن�اًء على قّوة تلك األوراق ومدى تأثيرها، وقد ُيَعد

ضمن هذا اإلطار.

 ســيكون لها تأثير 
ً

لكن على أّي حال، ســوف تكون للموقف األوروبي تداعياته المختلفة، فبداية

في وجود تنســيق أمريكي-أوروبي بشــأن الضغط على إيران، من أجل الوصول إلى تفاُهمات 

وى اإلقليمية، 
ُ

 من األوروبيين واألمريكيين، وكذلك الق
ّ

ل
ُ
ر عن القلق المشترك لك شاملة، تعبِّ

ا على إيران.
ً

ج عن هذا التنسيق إّما طرح بدائل وإما ممارسة ضغوط مشتركة أوسع نطاق
ُ

وقد ينت

ر دول المنطقة واإلقليم فرصة لتكثيف ضغوطها، من أجل أن يشــمل أّي  كذلك يمنح هذا التغيُّ

 من مخاطر 
ّ

 عن الحد
ً

بها، فضال حوار مع إيران معالجة حالة الفوضى وعدم االســتقرار التي تسبِّ

برنامجهــا الصاروخي، الذي بات أداة لالعتداء على ســيادة الدول، ولضرب المصالح الحيوية، 

وإثارة النزاعات والحروب، وكذلك أن تكون حاضرة ضمن أّي تفاُهمات، في إطار تسوية شاملة 

ب لها الدوام، كما حدث مع اتفاق 2015م.
َ
ال معالجات جزئي�ة لن ُيكت

جه نحو مزيد من 
ّ
ز شكوكها في الجانب األوروبي، وقد تت

ِّ
 هذه الضغوط سوف تعز

َّ
أما إيران، فإن

د واستب�اق الضغوط التي يمكن أن 
ُّ

د ومحاولة تعزيز أوراقها، وقد بدا بعض مظاهر التشد
ُّ

التشــد

ا على عمليات التفتيش 
ً

ة تفرض قيود ت البرلمان اإليرانــي لصالح خطَّ تلجــأ إليها إيران، إذ صوَّ

 شهًرا لرفع الحظر المصرفي والنفطي بالكامل عن 
ً

داخل المنشــآت النووية، كما أعطى ُمهلة

بالده، وألزم البرلمان الحكومة اإليراني�ة وقف التطبيق الطوعي للبروتوكول اإلضافي في حال 

عدم تنفيذ أطراف االتفاق النووي رفع الحظر المصرفي والنفطي، كما وافق علــى قانون ُيلِزم 

لطة في 20  ي بايدن السُّ
ِّ
ى 20% خالل شهرين، أّي بالتزاُمن مع تول

ّ
الحكومة رفع التخصيب حت

رصة الستكشاف نّيت�ه قبل الشروع في التصعيد، وقد وافق مجلس 
ُ
ين�اير 2021، وذلك إلعطاء ف

ة. صيانة الدستور على هذه الخطَّ

https://www.independentarabia.com/node/172056/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/172056/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
https://arabic.rt.com/world/1179310-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89/
https://arabic.rt.com/world/1179310-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89/
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ا لبايدن وأوروبا تجاه التعاُمل مع إيران، ويمكن 
ً

ا ومفيد ا مهمًّ
ً
 ترامب قد ترك إرث

َّ
 أن

َّ
 لكن ال شك

 عن هدمه، فعلى إيران ضغوط وعقوبات غير مســبوقة، ومعاناة غير مســبوقة 
ً

البن�اء عليه بدال

ها يمكن أن تضع النظام 
َّ
ت أوروبا إلى الموقف األمريكي فإن يعيشــها النظام اإليراني، وإذا انضمَّ

ض لالنهيار. اإليراني في مأزق وجودي، وتجعله بين خياَري التفاُوض والتعرُّ

ا من التعقيد أمام مساعي إيران لعودة 
ً

 الموقف األوروبي يضيف مزيد
َّ

في النهاية يمكن القول إن

غير مشروطة إلى االتفاق النووي، وسيكون ذلك بمثابة إحباط كبير لروحاني وفريقه، الذي كان 

يأمل في تغيير مهّم في الموقف األمريكي وعودة ُمحتَملة لالتفاق النووي دون شروط.

دين، وسيكون لذلك تأثيُره 
ِّ

 التّي�اِر المحافظ والمتشد
َ

ى هذا الموقف شوكة وفي المقابل، سيقوِّ

دون على البرلمان 
ِّ

قة؛ وكما حدث وهيمن المتشد
َّ
في االنتخابات الرئاســية إذا بقيت األمور معل

دة على الرئاسة والحكومة اإليراني�ة 
ِّ

ه نحَو هيمنٍة متشد 20م، فسوف يوجَّ في انتخابات فبراير 20

 المتحدة األمريكية 
ُ

ريده الواليات
ُ

المقبلة في انتخابات الرئاســة في يونيو 2021م، وهو أمٌر ال ت

ي  ر مسار المفاوضات، مع تن�امي المخاوف من تخطِّ
ُّ
وأوروبا، لما قد يكون له من تأثيٍر في تعث

 النووية.
َ

إيران العتب�ة

https://mdeast.news/ar/2020/12/05/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%B3/
https://mdeast.news/ar/2020/12/05/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%B3/
https://mdeast.news/ar/2020/12/05/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%B3/
https://mdeast.news/ar/2020/12/05/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%B3/
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