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أوروبا ومستقبل سياستها إزاء إيران: 
التعامل مع أزمة ثنائية 

عيل فتح الله نجاد1

منذ توقيع خطّة العمل الشاملة املشرتكة، تابعت 
التقارب مع  الدول األوروبية اعتامدها سياسة 
بات  املتّحدة،  الواليات  انسحاب  ومنذ  إيران. 
مستقبل خطّة العمل الشاملة املشرتكة معرّضاً 
مراجعة  هذا  السياسة  موجز  يقّدم  للخطر. 
نقدية لسياسة التعاون والتقارب التي تعتمدها 
أوروبا مع إيران. ويشّدد عىل رضورة أن تعالج 
سياسة االتّحاد األورويب إزاء إيران أزمتنَي: أّوالً، 
سياسة أمريكية إزاء إيران تتناقض مع تلك التي 
تعتمدها أوروبا، مع عمل القوى عرب األطلسية 
نحو مساعٍ متعارضة، وثانياً، جمهورية إسالمية 
يتعلّق  ما  ويف  الداخل.  يف  حاّدة  أزمة  تواجه 
بواشنطن، يويص موجز السياسة هذا أن تتعاون أوروبا مع واشنطن يف شأن سياسة إيران، فتعمل 
عمل العنرص املصّحح. ويف ما يخّص طهران، يجدر بأوروبا أن تعتمد اسرتاتيجية ثنائية تقيض بتعاون 

مستمّر مع استخدام نفوذها املستمّد من أفضلياتها املقارنة لتشجيع تصحيحات يف املسار اإليراين. 

أهّم التوصيات
الحفاظ عىل خطّة العمل الشاملة املشرتكة لسببني: 	•

)1( سيساعد احتواء الربنامج النووي اإليراين عىل تفادي 
سباق نحو التسلّح النووي يف الرشق األوسط، و)2( 

يحرص الحفاظ عىل خطّة العمل الشاملة املشرتكة عىل 
أن يحتفظ االتّحاد األورويب بنفوذ عىل إيران. 

إرشاك واشنطن: ال يجدر إلغاء السياسة عرب األطلسية 	•
يف شأن إيران ألنّه من املرّجح أن تدوم الهواجس 

حول السياسة اإليرانية إىل ما بعد انقضاء فرتة إدارة 
ترامب. لذلك، عىل االتّحاد األورويب أن يستكمل يف 

الوقت عينه مرشوع استقالليته االسرتاتيجية.

استخدام االتّحاد األورويب لنفوذه مع إيران باالستناد 	•
إىل أفضلياته املقارنة: عىل االتّحاد األورويب أاّل يتواىن 
عن تقديم رشوط للتعاون. وباعتامده مقاربة ثابتة، 
سيقّدم محّفزاً مهاّمً لطهران ليك تبدأ بتغيري سلوكها. 

تفادي املحسوبية الداعمة للنظام: يجدر باالتّحاد 	•
األورويب أن يتّخذ موقفاً واضحاً يتوافق مع قيمه 

ويدعم حقوق الشعب اإليراين الدميقراطية. ويف حال 
ترك االتّحاُد األورويب الساحَة لواشنطن، قد يصّب 

ذلك يف مصلحة أجهزة النظام القمعية. 

الرشوع يف تحّوٍل آن أوانه يف التفكري نحو تنسيق 	•
سياسات خارجية وإمنائية: عجز االستقرار السلطوي 
والسياسات االقتصادية الليربالية الجديدة السابقان 
عن تأمني االستقرار يف البلدان املجاورة ألوروبا، مبا 

فيها إيران. لذلك، يجدر باالتّحاد األورويب أن يحّض 
اآلن األسس املفاهيمية من أجل تحقيق تحّول يف 

التفكري يف سياسته الخارجية.
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إّن معهد بروكنجز هو مؤسسة غري ربحية تقّدم بحوثاً 
وحلوالً سياسية مستقلّة. يهدف املعهد إىل إجراء بحوث 
توصيات  لتقديم  إليها  يستند  الجودة ومستقلة  عالية 
تعود  والعامة.  السياسات  لصناع  ومبتكرة  عملية 
منشورات  كافة  يف  املوجودة  والتوصيات  االستنتاجات 
بروكنجز إىل مؤلّفيها وحدهم، وال تعكس وجهات نظر 

املعهد أو إدارته أو الخرباء اآلخرين.

إىل  يقّدمها  التي  القيمة  بأن  بروكنجز  معهد  يعرتف 
داعميه تكمن يف التزامه املطلق بالجودة واالستقاللية 
والتأثري. كام وأّن األنشطة التي تدعمها الجهات املانحة 
بأي  تحّدد  ال  الهبات  بأّن  علامً  االلتزام،  هذا  تعكس 

شكٍل من األشكال التحليالت والتوصيات.
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اإلقليمي.  تدّخلها  ووقف  والنووية  البالستية  صواريخها 
وبحملة  النظام  خطاب  يف  بتغيري  الدعوة  هذه  وترافقت 
غري  اإلسالمية.3  الجمهورية  برشعيّة  تشّكك  عاّمة  عالقات 
أّن اإلدارة األمريكية ترّص عىل أنّها ال تسعى سوى إىل تغيري 
األقىص  الضغط  اسرتاتيجية  جوهر  ويكمن  النظام.4  سلوك 
التي متارسها واشنطن بحّق طهران يف إعادة فرض العقوبات 
أوائل  يف  األوىل  الجولة  جولتني،  يف  األمريكية  الخارجية 
أغسطس والثانية، وهي األهّم، يف أوائل نوفمرب 2018 وهي 
 )1 البياين  الرسم  )راجع  اإليراين  النفط  صادرات  تستهدف 

ومرصف إيران املركزي.

املقّدمة

الرئيس  اتّخذه  الذي  األحادي  االنسحاب  قرار  أّدى  لقد 
املشرتكة  الشاملة  العمل  ترامب من خطّة  دونالد  األمرييك 
الخارجية األمريكية مايك  ثّم إعالن وزير  8 مايو 2018  يف 
بومبيو يف 21 مايو عن سياسة جديدة يف شأن إيران إىل طرح 
االتفاقية  استمرار هذه  إمكانية  استفهام حول مدى  عالمة 
املتعّددة األطراف. ويشّكل هذا التطّور تحّدياً كبرياً لسياسة 
بومبيو  قّدم  فقد  إيران.2  مع  األوروبية  والتقارب  التعاون 
برامج  وقف  إىل  إيران  داعياً  فيها،  مغاىل  مطلباً  اثَني عرش 

 Organization of Petroleum Exporting Countries, “OPEC Annual Statistics Bulletin,” accessed July 17, 2018, :املصدر 
 https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2017_13062017.pdf; 

Statista, “Iran’s Oil Exports by Region 2008–2017,” accessed July 17, 2018, https://www.statista.com/statistics/264170/ 
 oil-exports-of-iran-by-region-2008/
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الرسم البياين 1: صادرات النفط الخام اإليراين
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خطّة  إنقاذ  يف  نواياها  عن  أوروبا  عرّبت  ذلك،  غضون  يف 
للسياسة  معارضتها  عن  وأفصحت  املشرتكة  الشاملة  العمل 
األمريكية يف شأن إيران. غري أنّها ال تستطيع أن تتجاهل أّن 
سياسة الضغط األقىص التي متارسها واشنطن تتحّدى سياستها 
والتقارب.  التعاون  عىل  القامئَة  إيران  موضوع  يف  الخاّصة 
عىل ضوء هذه الخلفيّة، ينبغي عىل سياسة االتّحاد األورويب 
املتعلّقة بإيران أن تعالج هذين التحّدينَي األساسيَّني: التوّجه 
الجديد للسياسة األمريكية، باإلضافة إىل أزمة إيران املحلّية 

غري املسبوقة.

 أوروبا وإيران: مصالح االّتحاد 
األورويب ونقاط قّوته ومعّوقاته

تشمل مصالح االتّحاد األورويب املتعلّقة بإيران )1( املحافظة 
عىل االستقرار يف منطقة الخليج التي ال تزال منطقة مهّمة 
حّل  و)2(  العاملية،  وأسعاره  النفط  إلمدادات  كبري  بشكل 
تدفّق  تفادي  بهدف  أقلّه  األوسط،  الرشق  يف  الرصاعات 
الدول  استقرار  عدم  نتيجة  أوروبا  إىل  الاّلجئني  من  املزيد 
وانهيارها، و)3( تنويع إمدادات االتّحاد األورويب من الطاقة 
من خالل زيادة الواردات اإليرانية وتخفيض اعتامد أوروبا 
سلعه  تعزيز صادرات  و)4(  روسيا،  من  الطاقة  الكبري عىل 
إيران  مع  االقتصادية  العالقات  توسيع  من خالل  الصناعية 
منخفضة  أرقاماً  األوروبية  النمّو  معّدالت  سّجلت  وقت  يف 

عىل مدى العقد املنرصم.

ويف خالل تعامالت االتّحاد األورويب مع منطقة الخليج، أيّد تقرير 
االسرتاتيجية العاملية لالتحاد األورويب، الصادر بعد عام واحد عىل 

توقيع خطّة العمل الشامل واملشرتك، التزاماً متوازناً:

التعاون  مجلس  مع  التعاون  األورويب  االتّحاد  سيتابع 
الخليجي والبلدان الخليجية منفردة. وانطالقاً من االتّفاق 
النووي اإليراين وعملية تنفيذه، سيُرشك االتّحاُد األورويب 
واألبحاث  التجارة  مثل  إيران يف مجاالت  تدريجياً  أيضاً 
والتبادالت  والهجرة  االتّجار  ومكافحة  والطاقة  والبيئة 
مجلس  وبلدان  إيران  مع  الحواَر  وسيعزِّز  املجتمعية. 
وحقوق  اإلقليمية  الرصاعات  حول  الخليجي  التعاون 
اإلنسان ومكافحة اإلرهاب، ساعياً لتفادي انتشار عدوى 

األزمات القامئة ومعّززاً التعاون والدبلوماسية.12 

الغايات  تعكس  ال  مبعظمها  هذه  السياسة  أهداف  أّن  غري 
األوروبيّني  السياسات  صانعي  من  الكثري  علناً  يتبّناها  التي 
الذين يعتقدون أّن االلتزام بالتجارة والتقارب مع إيران من 

املفرتض أن يسهم يف تسهيل التغيري هناك. 

وبدأ التأثري االقتصادي للعقوبات األمريكية يظهر حتّى قبل 
واملؤّسسات  الرشكات  من  الكثري  أُجربت  فقد  فرضها.  إعادة 
املالية األوروبية عىل وقف أنشطتها مع إيران فيام تدهورت 

العملة الوطنية اإليرانية.

ويف الوقت الذي بدأت فيه العقوبات األمريكية تشّكل عبئاً كبرياً 
عىل االقتصاد اإليراين املتأزّم، ال يزال الغموض قامئاً حول الهدف 
النهايئ السرتاتيجية الضغط األقىص التي متارسها إدارة ترامب. فهل 
هي تسعى إىل تدمري النظام أم إىل إجباره عىل تغيري سلوكه من 
خالل سياسة احتواء عدائية للحّد من قدراته الهجومية والدفع 
به يف نهاية املطاف إىل الخضوع للمطالب األمريكية؟ ويوحي 
عرض الرئيس ترامب يف يوليو 2018 القايض بإبرام اتّفاقية جديدة 
مع طهران من دون أّي رشوط مسبقة بأّن اإلدارة تسعى إىل 
تحقيق الهدف الثاين.5 غري أّن هذا االستعداد يتعارض مع مطالب 
وزير الخارجية األمريكية االثني عرش، ماّم يصّعب عىل القيادة 
اإليرانية الدخول يف نقاشات علنية وحفظ ماء الوجه يف الوقت 
عينه. لكن عىل الرغم من رفض املرشد األعىل إليران عيل خامنئي 
دخول النقاشات، ال ميكن استبعاد هذه النقاشات نظراً إىل تأثري 
العقوبات األمريكية الكبري والشامل.6 فلم تعد إيران تستفيد 
سوى بالقليل مام تبّقى من خطّة العمل الشاملة املشرتكة يف 
قنوات  تؤّمن ُعامن وسويرسا  أزمة محلّية حاّدة.7 وقد  خضّم 

خلفية لهذا النوع من النقاشات.8

وقد يكون الغرض فعالً من سياسة واشنطن الجديدة يف شأن 
الشاملة  العمل  خطّة  من  لالنسحاب  بطهران  الدفع  إيران 
أّن  غري  جديدة.  باتّفاقية  القبول  عىل  وإجبارها  املشرتكة 
يتحّقق سوى يف ظروف  الخطّة ال  إيران من هذه  انسحاب 
قرار  إلغاء  إىل  لالتّفاق  ماّدي  خرٌق  يؤّدي  أن  مثل  خاّصة، 
املجلس األمن التابع لألمم املتّحدة املعني بتعليق العقوبات 
فيام  املتّحدة  األمم  عقوبات  فرض  يُعاد  بالتايل،  الدولية.9 
تخرس طهران دعم الرشكاء املتبّقني لها يف االتّفاقية )االتّحاد 

األورويب وروسيا والصني(.

ودخلت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية األزمة األكرث حّدة يف 
الجارية يف خالل  الثورة واالحتجاجات  تاريخها. فقد نشبت 
االقتصادية  االجتامعية  التحّديات  نتيجة   2018/2017 العام 
والسياسية والبيئية املرتابطة، فبلغت ذروة ال سابق لها. ومن 
املرّجح أن تتسبب االسرتاتيجية األمريكية الجديدة يف تفاقم 
تعزيز  عىل  عينه  الوقت  يف  فتساعد  الداخلية،  إيران  أزمة 
إيران مبطالب  التزام  فرص  أّن  ومع  السلطوية يف طهران.10 
اإلقليمية شبه معدومة،11 قد متّهد  السياسات  بومبيو حول 
أمام  الطريَق  املوارد  وتضاؤل  إيران  يف  املسبوقة  غري  األزمة 

تنازالت إيرانية.
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الشاملة املشرتكة، يُظهر قادة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
استعداداً لإلبقاء عىل االتّفاقية. ففي 23 مايو، طلب املرشد 
األعىل اإليراين من أوروبا أن تقّدم سّت ضامنات ملموسة. 
األورويب  االتّحاد  واردات  زيادة  الضامنات  هذه  وتشمل 
أعادت  التي  العقوبات  عن  للتعويض  إيران  من  للنفط 
برنامج  مسألة  ذكر  دون  من  فرضها،  املتّحدة  الواليات 
اإلقليمية.15  إيران  وسياسات  اإليراين  البالستية  الصواريخ 
ويشري قلُق الخامنئي الرصيح إزاء خسارة إيرادات الصادرات 
2(، وال سيّام يف سياق األزمة  البياين  الرسم  النفطية )راجع 
نيّته املعلنة يف  البالد،16 باإلضافة إىل  الحاّدة يف  االقتصادية 
االتّحاد  مبساعدة  املشرتكة  الشاملة  العمل  بخطّة  االلتزام 
أوروبا  إىل  تحتاج  اإلسالمية  الجمهورية  أّن  إىل  األورويب، 
التخفيف من  أجل مساعدتها عىل  الخاّصة، ومن  لحاجاتها 
حّدة الضغط األمرييك. وتبقى النقطة األخرية سياسة لطاملا 

اعتمدتها إيران ما بعد الثورة. 

وتكمن نقاط القّوة لعالقة أوروبا مع إيران يف الدور الرئييس 
الذي اضطلعت به أوروبا يف تحديث البنية التحتية الصناعية 
مختلف  لدى  بها  تتمتّع  التي  الحسنة  السمعة  ويف  إليران، 
األطياف السياسية يف الجمهورية اإلسالمية، ويف دورها املهّم 
يف مساعدة طهران عىل تحسني مكانتها يف النظام الدويل.13 
التي  الوحيدة  القّوة  بأنّها  أيضاً  أوروبا  تدرك  أن  املهّم  ومن 
تسعى  التي  االقتصادية  املنافع  إليران  تقّدم  أن  بإمكانها 
نفوَذ  املقارنة  األفضليات  هذه  الواقع  يف  وتشّكل  إليها.14 
االتّحاد األورويب يف عالقاته مع طهران عند املقارنة مع قوى 

عظمى غري غربية.

ليس يف وسع إيران تحّمل فقدان أوروبا

إيران  مع  متشّدداً  نهجاً  واشنطن  اتّباع  أّن  من  الرغم  عىل 
العمل  لخطّة  معادية  إيران  يف  متشّددة  أوساط  قّوى  قد 
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 U.S. Energy Information Administration Database, “Total Petroleum and other Liquids Production,” accessed :املصدر 
July 17, 2018, https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?c=4100000002000060000000000000g0002000000

00000000001&vs=INTL.44-1-AFRC-QBTU.A&vo=0&v=H&end=2015; Statista, “OPEC Crude Oil Price Statistics 
Annually 1960–2018,” accessed July 17, 2018, https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices- 

 since-1960/

الرسم البياين 2: إيرادات النفط اإليراين
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ميارسها  التي  والتقارب  التعاون  سياسة  إىل  بالنسبة  هائالً 
االتّحاد األورويب. لكن نظراً إىل غاية االتّحاد األورويب املُعلَنة 
أكرث  ينتقد  أن  مصلحته  من  آسيا،  غرب  يف  االستقرار  بنرش 
األوثق  عالقته  قّوضت  لقد  بالفعل،  اإلقليمي.  إيران  سلوك 
مع طهران قدرته عىل املساعدة بفعاليّة يف تخفيض العداوة 
اإلقليمية اإليرانية السعودية، ماّم يؤثّر تأثرياً بالغاً يف ساحات 
رصاع متعّددة يف أنحاء املنطقة، مبا فيها لبنان وسوريا والعراق 
والبحرين واليمن.18 وثالثاً، ال ميكن أن يقترص سبب الفجوة 
القامئة بني االتّحاد األورويب والواليات املتّحدة يف شأن إيران 
عىل الرئيس ترامب وحده، فمن املرّجح أن تستمّر الهواجس 
املتعلّقة بالسلوك اإليراين إىل ما بعد اإلدارة األمريكية الحالية، 
نظراً إىل استمرار سياسات طهران اإلقليمية.19 وحتّى يف حال 
يتعامل  أن  األورويب  االتّحاد  عىل  سيتعنّي  ترامب،  مغادرة 
الذين  ورشكاؤه  حلفاؤه  يثريها  متعّددة  مقلقة  مسائل  مع 
سيضغطون من أجل اتّباع مقاربة أكرث حسامً من تلك التي 
مرحلة  يف  القرار  صدر  السبب  ولهذا  عادًة.  أوروباً  تفّضلها 
املشرتكة ضمن  الشاملة  العمل  خطّة  دمج  أجل  من  مبكرة 
سياسة إقليمية غربية أوسع.20 لذلك، تكمن مصلحة االتّحاد 
عىل  العثور  تشجيع  يف  والجيوسياسية  االقتصادية  األورويب 

أرضية مشرتكة عرب أطلسية حيال إيران واملنطقة.

 االتّحاد األورويب وإدارة ترامب: 
رضورة وضع سياسة عرب أطلسية يف شأن إيران

قد يبدو من الصعب ردم الهّوة بني موقَفي االتّحاد األورويب 
صعوبة  من  الرغم  وعىل  إيران.  شأن  يف  املتّحدة  والواليات 
تصّور فكرة أن يربز تعاوٌن عرب أطليس يف موضوع إيران عىل 
الشاملة  العمل  القاطع من خطّة  واشنطن  انسحاب  أنقاض 
عوامُل  تدفع  طهران،  تجاه  القصوى  واملطالب  املشرتكة 
متعّددة الطرفنَي عىل إيجاد حدٍّ أدىن ألرضية مشرتكة بينهام.

الواليات  يتجاهل سياسة  أن  األورويب  االتّحاد  فليس مبقدور 
يشّق  أن  هو  املُعلَن  هدفه  أّن  من  الرغم  عىل  املتّحدة 
إيران. واألسباب خلف  بسياسة  يتعلّق  ما  الخاّص يف  مساره 
العقوبات  االقتصادية، ستقلّل  الناحية  أوالً، من  مهّمة:  ذلك 
األمريكية املعاد فرضها من أهّمية االلتزام األورويب االقتصادي 
مع إيران، نظراً إىل الهيمنة األمريكية يف النظام املايل الدويل 
وإىل صغر حجم عالقات االتّحاد األورويب التجارية مع إيران 
املتّحدة  بالواليات  األورويب  االتّحاد  تربط  التي  بتلك  مقارنة 
الناحية  من  وثانيا،  و4(،17   3 البيانيَّني  الرسَمني  )راجع 
الجيوسياسية، تشّكل سياسة الضغط األقىص األمريكية تحّدياً 

 UN Statistical Database, “UN Comtrade: International Trade Statistics,” accessed July 17, 2018, :املصدر 
https://comtrade.un.org/data/

الرسم البياين 3: الصادرات األوروبية إىل الواليات املتّحدة
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لكن من الضوري التفرقة بني الرشكات املتعّددة الجنسيات 
األوروبية واملؤّسسات الصغرية واملتوّسطة. فانفتاح الرشكات 
املتعّددة الجنسيات عىل الواليات املتّحدة أجربها عىل وقف 
عمليّاتها مع إيران، متخلّيًة بذلك عن مخطّطاتها التوّسعية.23 
تكمل  أن  فتستطيع  واملتوّسطة،  الصغرية  املؤّسسات  أّما 
األورويب  االقتصادي  الرشيك  أملانيا،  إىل  فبالنسبة  أعاملها. 
األهّم إليران بحيث 5 إىل 7 آالف رشكة أملانية تعمل بانتظام 
مع إيران، حافظت التجارة األملانية اإليرانية عىل استمراريتها 
بدعم من املؤّسسات الصغرية واملتوّسطة. وحتّى عندما بلغت 
األورويب  واالتّحاد  املتّحدة  والواليات  املتّحدة  األمم  عقوبات 
أملانيا  العاَمني 2012 و2015، صّدرت  إيران بني  ذروتها عىل 

سلعاً وخدمات بلغت قيمتها حوايل ملياَري يورو سنوياً.24

ومن أجل أن يستمّر االلتزام االقتصادي األورويب مع إيران، عىل 
الدائرة  قنوات تسديد معزولة عن  ينشئ  أن  األورويب  االتّحاد 
املالية التي تخضع للهيمنة األمريكية، وتضطلع املصارف املحلّية 
بدور هام لكّنها تحتاج إىل مرصف تجاري أورويب أكرب ليجري هذا 
النوع من التسديدات.25 ويف الوقت الحايل، حافظت الرشكات 
األوروبية عىل الحّد األدىن من حضورها يف إيران، معتمدًة بذلك 
مقاربة الرتيّث والرتقّب حتّى تتّضح الصورة بني واشنطن وطهران.

أوروبا االقتصادية تتفّوق عىل أوروبا السياسية

األوروبية  الرشكات  رصاحًة  بروكسل  شّجعت  لقد 
عىل  بل  ال  إيران  مع  التجارية  الروابط  استكامل  عىل 
لتطبيع  مجاالت  تسعة  عىل  الضوء  مسلّطًة  توطيدها، 
هذا  يف  إيران.21  مع  واالقتصادية  التجارية  العالقات 
قيود  من  الحامية  آليات  األورويب  االتّحاد  حّدث  السياق، 
التي  العقوبات )Blocking Statute( للرشكات األوروبية 
األمريكية  العقوبات  من  إيران  مع  مالية  تعامالت  لها 
االتّحاد األورويب  الخارجية التي أعيد فرضها. وحّدث أيضاً 
األورويب  االستثامر  لبنك  التابع  الخارجي  اإلقراض  معايري 
استثامرية  بأنشطة  القيام  أهليّة  إيران  منح  خالل  من 
أّن  غري   22 معّقداً. مسعًى  يزال  ال  ذلك  أّن  من  الرغم  عىل 
إلجبار  الكافية  بالقّوة  يتمتّعون  ال  األوروبيّني  السياسينّي 
بأنشطة  القيام  األوروبية عىل  االقتصادية  الفاعلة  الجهات 
األمريكية.  العقوبات  تهديد  إىل  نظراً  إيران  مع  تجارية 
أوقفت  أن  سبق  والعائد،  الكلفة  حسابات  إىل  واستناداً 
خوفاً  إيران  مع  أنشطتها  األوروبية  الرشكات  من  الكثري 
تقيض  كانت  أم  ماليّة  أكانت  األمريكية،  الغرامات  من 

بكثري.  أكرث  املهّمة  األمريكية  السوق  من  بإقصائها 
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الرسم البياين 4: الواردات والصادرات اإليرانية األوروبية
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البالستية  صواريخها  برنامج  سيّام  وال  الخارجية،  إيران 
الرغم  فعىل  املفاوضات.  يف  تدخل  مل  اإلقليمية،  وتدّخالتها 
املسائل  هذه  من  الكثري  ملعالجة  السياسية  الصعوبات  من 
احتامل  إهاملها  عن  يتأّت  قد  النقاشات،  خالل  يف  بنجاح 
نشوب رصاع يف املستقبل، ماّم يعرّض االتّفاقية للزوال. وقد 
فاتت فرصة استخدام خطّة العمل الشاملة املشرتكة بشكل 
مسائل  معالجة  إىل  تهدف  لعملية  انطالق  كنقطة  فّعال 
استخدامها  بدل  الغربية،  اإليرانية  العالقات  يف  أكرب  مقلقة 
كهدف بحّد ذاته، كام فّضل االتّحاد األورويب أن يعتربها.27

سياسة استقرار سلطويّة بحكم األمر الواقع

أن  األورويب  لالتّحاد  املشرتكة  الشاملة  العمل  خطّة  أتاحت 
يعيد إنعاش عالقاته مع إيران. فقد كانت الفكرة أّن التقارب 
يف  ضمنياً  ويساهامن  الطرفنَي  سيفيدان  والتجاري  السيايس 
 ،2015 يوليو   14 ويف  اإلسالمية.  الجمهورية  يف  انفتاح  بروز 
كان حرب خطّة العمل الشاملة املشرتكة بالكاد قد جّف عندما 
وصل وزير االقتصاد والطاقة األملاين زيغامر غابرييل إىل إيران 
بصحبة وفد كبري من رجال األعامل. وشّكل األملان الحكومة 
األوروبية األوىل التي تجري هذا النوع من االنفتاح العلني. 
املالية  الخدمات  رشكات  بعُض  اعتربت  املطاف،  نهاية  ففي 
إيراَن منجم الذهب االقتصادي األكرث ربحاً منذ انهيار االتّحاد 
السوفيايت.28 ويف أملانيا خصوصاً، وأوروبا عموماً، تّم تصوير 
يف  إيران  مع  والسياسية  االقتصادية  الروابط  تجديد  عملية 
مجال السياسة العامة عىل أنّها جزء من سياسة التغيري من 
شبه  التجديد  هذا  بات  وبذلك  والتقارب،29  التجارة  خالل 
نائب  زيارة  اعترُبت  ففيام  املعارِضة.  التقييامت  من  محّصن 
املستشار األملاين انفتاحاً سابقاً ألوانه عىل نظام سلطوي ثابت 
وانتُقدت الزيارة عىل هذا األساس، دعمت النخبة السياسية 
يف  مشابهة  أحداث  وقد جرت  الزيارة.  األملانية  واالقتصادية 

فرنسا واململكة املتّحدة، ولكن بدرجة أقّل نوعاً ما.30

والتقارب  التجاري  التبادل  خالل  من  التغيري  سياسة  تهدف 
السلطوي  النظام  ذات  الدول  يف  تغيري  إحداث  تسهيل  إىل 
اعتُمدت  ما  وغالباً  معها.  التجاري  والتبادل  التعاون  عرب 
األنظمة  مع  األورويب  االتّحاد  عالقات  يف  االسرتاتيجية  هذه 
أوروبا  توقّعت  العامة،  السياسة  مجال  يف  وأقلّه  السلطوية. 
أن تؤثّر خطّة العمل الشاملة واملشرتكة إيجابياً يف سياسات 
إيران الداخلية والخارجية. غري أّن تقييامً موضوعياً يظهر أنّه 

مل يتّم إحداث أّي تغيري فعيل عىل أّي جبهة من الجبهات.31

من  املزيد  إتاحة  التوقّعات  تضّمنت  املحلّية،  الجبهة  فعىل 
املساحة للمجتمع املدين وتحسني وضع حقوق اإلنسان. وكان 

 سياسة تعاون وتقارب أوروبية 
لة  إيرانية معدَّ

من الضوري مراجعة سياسة االتّحاد األورويب إزاء إيران بشكل 
نقدي قبل الرشوع يف طرق لتعديلها. فبهدف أن ينجح أّي حوار 
عرب أطليس حول السياسة تجاه إيران، من الضوري فهم األسباب 
املؤّدية إىل ما حصل يف مايو 2018. فاالنقسام بني االتّحاد األورويب 
والواليات املّتحدة هو نتيجة وجهات نظر مختلفة للسياسات 
اإليرانية السابقة لالنسحاب األمرييك من خّطة العمل الشاملة 
املشرتكة. وفيام مال االتّحاد األورويب إىل تعظيم إيران، عمدت 
الواليات املّتحدة تحت إدارة ترامب إىل تشويه صورتها، كام كان 

الحال يف خالل إدارة جورج بوش االبن.

 خطّة العمل الشاملة املشرتكة: 
النجاحات واملعّوقات

اعترب االتّحاد األورويب خطّة العمل الشاملة املشرتكة نجاحه 
لحّل  مميّزاً  وإنجازاً  القريب  املايض  يف  األهّم  الدبلومايس 
أزمات انتشار السالح النووي ولتعزيز قانون عاملي قائم عىل 
أساس القواعد.26 فبعد عاَمني من التفاوض املكثّف، نجحت 
امتّد  الذي  الجدال  وقف  يف  املشرتكة  الشاملة  العمل  خطّة 
عىل طول عقد يف موضوع الربنامج النووي اإليراين. وبقبول 
نشاطات  لجم  عىل  وافقت   ،2015 العام  يف  باالتّفاق  إيران 
باملقابل،  صارم.  تفتيش  لنظام  وأخضعته  النووي  برنامجها 
مجلس  يف  العضوية  الدامئة  الخمسة  األعضاء  الدول  ألغت 
)املعروفة  أملانيا  إىل  باإلضافة  املتّحدة،  لألمم  التابع  األمن 
مبجموعة 1+5( العقوبات االقتصادية املعنيّة بامللف النووي 

بعد تطبيق خطّة العمل الشاملة املشرتكة يف العام 2016.

العمل  مهّمة يف خطّة  عيوب  الضوء عىل  النّقاد  سلّط  وقد 
يف  العيوب  تلك  تكمن  جهة،  فمن  املشرتكة.  الشاملة 
عىل  الحظر  إلغاء  سيتّم   ،2020 العام  ففي  االنقضاء:  بنود 
فرضته  الذي  اإليرانية  األسلحة  من  والصادرات  الواردات 
األمم املتّحدة. ويف العام 2023، ستنقيض مّدة الحظر الذي 
للصواريخ  طهران  برنامج  دعم  عىل  املتّحدة  األمم  فرضته 
طرد  أجهزة  تصنيع  إعادة  من  إيران  وستتمّكن  البالستية، 
القيود  معظم  ستنتهي   ،2026 العام  ويف  متطّورة.  مركزية 
من  سنوات  خمس  وبعد  النووي،  الربنامج  عىل  املفروضة 
ذلك التاريخ، سيتّم إلغاؤها كلّها. وعند كّل مرحلة من هذه 
الذي  الجاري  اإليراين  األمرييك  الرصاع  إىل  نظراً  املراحل، 
مظاهره،  من  واحد  مظهر  مجرّد  النووية  األزمة  شّكلت 
من  جديد.  من  دولية  إيرانية  أزمة  تنشب  أن  املمكن  من 
بسياسة  املتعلّقة  املسائل  أّن  النّقاد  استنكر  أخرى،  جهة 
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ومل يتّم تحقيق التوقّعات باالعتدال يف سياسات إيران الداخلية 
حقوق  وضع  تفاقم  الداخل،  ففي  اإلقليمية.  وسياستها 
ومن  االقتصادية.39  االجتامعية  األحوال  وتدهورت  اإلنسان 
الناحية االقتصادية، استفادت نَُخب الجمهورية اإلسالمية من 
اإلجراء، فيام مل يستفد معظم اإليرانينّي منه إطالقاً. فتفّشت 
خيبة األمل بني اإليرانينّي، ماّم أّدى يف نهاية املطاف إىل اندالع 
الثورة يف العام 2017–2018. أّما يف الخارج، فقد سعت إيران 
إىل تحقيق هدفها بالحفاظ عىل قّوتها اإلقليمية وتوسيعها مع 
املزيد من التعّنت. فأزكت هذه السياسة بدورها الرصاعات 
يف العراق وسوريا وساعدت عىل تصعيد التوتّرات مع اململكة 
لالتّحاد  مهاّمن  وإرسائيل، وهام رشيكان  السعودية  العربية 
األورويب. وقد شّكلت عملية املحافظة عىل التوازن بني اإلبقاء 
الرشيكني  هذين  مع  الوثيقة  األورويب  االتحاد  عالقات  عىل 
أن  املحتمل  من  توتّراً  عينه  الوقت  يف  إيران  مع  والتقارب 
يتحّول إىل مواجهة مفتوحة، فيضع بذلك االتّحاد األورويب يف 

موقف صعب.

تجاه  والتقارب  التجاري  التبادل  سياسة  متّهد  مل  الختام،  يف 
إيران الطريَق أمام التغيري. فقد كان يف الواقع لسياسة االتّحاد 
األورويب إزاء إيران املزيد من أوجه الشبه مع سياسة االستقرار 
السلطوي التي تشبه تلك التي تّم اعتامدها عىل مدى العقود 
األوسط  الرشق  بلدان مستِبّدة أخرى يف منطقة  األخرية مع 
وشامل أفريقيا. وقد أكّد هذا االستنتاج خبرٌي إيراين يف وزارة 
الشؤون االقتصادية والطاقة األملانية وعضٌو أّول يف مجموعة 
كالهام  فأطلع  األورويب،  لالتّحاد  التابع  إيران  بشأن  العمل 
املؤلَّف عىل وجهة النظر هذه يف يونيو 2017 وفرباير 2018 

عىل التوايل، فيام اّدعت مواقف مؤّسستيهام عكس ذلك.

مراجعة عيوب سياسة االتّحاد األورويب إزاء إيران

تنبثق عيوُب سياسة االتّحاد األورويب إزاء إيران عن ميٍل إىل 
التعظيم يف حديثه عن سياسة إيران وسياساتها.40 فعىل مدى 
الفوارق  إىل تضخيم  األوروبية  الدول  مالت  األخرية،  العقود 
عالوة  اإليراين.  النظام  يف  واملعتدلني  املتشّددين  فصييَل  بني 
عىل ذلك، يف أعقاب خطّة العمل الشاملة املشرتكة، أعربت 
أوروبا يف موقفها تجاه طهران عن قلقها من أن تعرّض مقاربٌة 
يف  للخطر  والجيو-اسرتاتيجية  االقتصادية  مصالَحها  أقوى 
بجيوسياسات  يتعلّق  ما  ففي  تعتمده.  الذي  التقارب  إجراء 
املنطقة، أخطأت أوروبا باعتامد تطبيق استنباطي، فافرتضت 
أن تنعكس سياسُة االلتزام البّناء، التي أّدت إىل خطّة العمل 
إيران  سياسات  يف  شبيهًة  تغيريات  عىل  املشرتكة،  الشاملة 
اإلقليمية. ويرتكز موقف أوروبا حول الجيوسياسات اإلقليمية 
تتعلّق مبوضوع االستقرار. ففي سوريا بشكل  عىل هواجس 

تحّققها خطّة  التي  االقتصادية  األرباح  تفيد  أن  املتوقّع  من 
العمل الشاملة املشرتكة اإليرانيني بشكل عام ومتّكن الطبقة 
املطاف  نهاية  يف  وتنّمي  اإلصالحي  التوّجه  ذات  املتوّسطة 
مل  التوقّعات  هذه  أّن  غري  الدمقرطة.  نحو  تدريجياً  إجراًء 
تتحّقق. ففي مجال حقوق اإلنسان، تدهور الوضع، وأضعف 
فيام  الفعلية  اإلصالحات  روحاين  حسن  الرئيس  خطاُب 
أضحت وزارة االستخبارات التابعة له جهة مشاركة أكرث فأكرث 
بإدارة روحاين  إيران  انتهاكات حقوق اإلنسان.32 وقادت  يف 
وبقيت  الواحد.33  للفرد  اإلعدام  عمليات  معّدل  يف  العامل 
أيضاً.34  للغاية  ضيّقة  الناشطّي  للعمل  املتاحة  املساحة 
وليس باألمر الصدفة أن تكون إيران حالياً أحد املصادر األكرب 
لاّلجئني الوافدين إىل بلدان أوروبية كربى. عالوة عىل ذلك، مل 
تقم سياسات االتّحاد األورويب التعليمية والتثقيفية الخارجية 

مبا يكفي لتشمل تعّددية املجتمع اإليراين.35

أما عىل الجبهة االقتصادية، فبعد توقيع خطّة العمل الشاملة 
مع  املوقّعة  التجارية  االتّفاقيات  مجموعة  أفادت  املشرتكة، 
اإليراين  الثوري  للحرس  االقتصادية  اإلمرباطوريات  إيران 
املعفية  التكتاّلت  )أي  “بنياد”  ومؤّسسات  األعىل  واملرشد 
خريية  منظاّمت  اإليراين  القانون  يعتربها  التي  الضائب  من 
إسالمية(. يف الواقع، بحلول يناير 2017، من أصل حوايل 110 
اتّفاقيات ُوقّعت بعد خطّة العمل الشاملة املشرتكة وبلغت 
 90 توقيع  تّم  األقّل،  عىل  أمرييك  دوالر  مليار   80 قيمتها 
اتّفاقية منها مع رشكات متلكها أو تتحّكم بها تلك الكيانات 
آخر،  مبعنى  لها.36  التابعة  شبه  أو  اإليرانية  للدولة  التابعة 
بشكل  السلطوية  الدولَة  التجارة  إنعاش  إعادة  أفادت  لقد 
شبه حرصي. وال غرابة يف ذلك نظراً إىل واقع هيكلية القّوة 
بالكاد  التي  اإلسالمية،  الجمهورية  يف  االقتصادية  السياسية 
الدولة  وجه  حرّة يف  مبادرة  وروح  فعلياً  خاصاً  قطاعاً  تضّم 

املهيمنة أو الكيانات شبه الحكومية.

النّص  وبحسب  اإلقليمية،  الجيوسياسية  الجبهة  وعىل 
“يتوقّع  املشرتكة،  الشاملة  العمل  خطّة  يف  التمهيدي 
التنفيُذ  يسهم  أن  الثالثة[  والدول  األورويب  ]االتّحاد 
يف  إيجايب  بشكل  املشرتكة  الشاملة  العمل  لخطّة  الكامل 
إىل  وبالنسبة  ودوليَّني”.37  إقليميَّني  وأمن  سالم  تحقيق 
إليران،  املجاورة  الدول  من  الكثري  فيها  مبا  أخرى،  دول 
الغرب  البّناء مع  التزاُم إيران  كان من املتوقّع أن ينعكس 
ضُعفت  الواقع،  يف  لكن  اإلقليمية.  سياساتها  يف  اعتداالً 
بشكل فّعال سياسة االعتدال التي انتهجها الرئيس روحاين 
اإلقليمية  السياسة  بسبب  النووي  الغرب ويف مسألة  تجاه 
الحرس  اعتمدها  والتي  وتوّسعاً  تزداد حزماً  التي  اإليرانية 

الثوري اإليراين وقيادة املرشد األعىل.38
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الفئات،  مختلف املحتّجني، لقد طال غضب الشعب جميع 
املؤّسسات  إىل  باإلضافة  واملعتدلة،  املتشّددة  الفصائل  من 
تّم  لذلك،  نتيجة  إصالحياً(.  معظمها  يُعترب  )التي  الدينية 
التشكيك بشّدة برشعيّة النظام بكامله.46 ثالثاً، تعاين إيران 
األمم  لسلطات  فتبعاً  مبعظمها.  هي  تسبّبت  بيئيًة  كارثًة 
ستصبح  الجارية،  التوّجهات  استمرّت  إذا  وإيران،  املتّحدة 
نصف محافظات البالد غري صالحة للسكن يف غضون 15 إىل 
20 سنة، وبحلول العام 2050، قد تتحّول البالد إىل صحراء. 
تهديداً  املاء،  نقص  فيها  مبا  البيئية،  الكارثة  هذه  وتشّكل 
عىل األمن الوطني. إذ سبق أن بدأت تهّدد معيشَة عرشات 
املاليني من اإليرانينّي.47 وغالباً ما قوبلت االحتجاجات التي 

غّذتها هذه التطّورات بالقمع.

العوامل  من  بعدد  الجديدة  املرحلة  هذه  حّدية  وتتّصف 
الجديدة جزئياً: )1( تعرض شعارات املحتّجني نسبًة ال سابق 
لها من التسييس، وتستهدف جميع فصائل النظام، من دون 
استثناء املعتدلني حتّى، كام كان الحال يف خالل الحراك األخض 
الدولة  للردم بني  قابلة  العام 2009، و)2( تربز هّوة غري  يف 
إصالحات  إاّل من خالل  الوضع  تصحيح  وال ميكن  واملجتمع 
هيكلية اقتصادية وسياسية، و)3( عىل عكس الحراك األخض 
الذي شّكلت قاعدته االجتامعية مبعظمها الطبقُة املتوّسطة 
القاعدة  شّكلت  أكرب،  سياسية  مشاركة  إىل  الساعية  املدنية 
االجتامعية  الطبقة   2018–2017 العام  لثورة  االجتامعية 
االقتصادية الدنيا، التي تُعترب عادًة قاعدة النظام االجتامعية، 
النخبة  املجموعات  صفوف  يف  الرشعيّة  خسارُة  تُنبئ  و)4( 
يف  كبرية  بأزمة  واإلصالحيّون،  روحاين  فيهم  مبن  املعتدلة، 
حكم الفصائل يف الجمهورية اإلسالمية،48 و)5( اعرتاف جهاز 
إيران األمني بأّن التهديد األسايس الذي يواجهه األمن الوطني 

مصدره داخل البالد وليس خارجها.49

نظراً  ستستمّر،  الثالثية  األزمة  هذه  أّن  املوضوع  يف  واملهّم 
ويتّصف  تفاقمها.  أو  ثابتة  الكامنة  أسبابها  بقاء  احتامل  إىل 
هذا العهُد الجديد من تاريخ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
وتنعكس  املحتمل.  االستقرار  وعدم  االضطراب  من  مبرحلٍة 
أزمة النظام يف صورة أخرى، أال وهي عجز الضغط األمرييك 
استمرّت  الدولة. فقد  االلتفاف حول  إىل  اإليرانيّني  عن دفع 
االحتجاجات من خالل شعارات معادية للنظام، ملقيًة اللوم 
يف تدهور الوضع السيايس واالقتصادي عىل النظام بدالً من 
واألمر  عقوباتها.50  أو  املتّحدة  الواليات  سياسة  عىل  إلقائه 
األهّم أنه بسبب غياب الحلول البديلة، من املمكن أن متّهد 
الواليات  مع  إيرانية  مفاوضات  أمام  الطريق  األزمة  هذه 
املتّحدة وتزيد يف الوقت عينه من اعتامد طهران عىل القوى 

العظمى، مبا فيها روسيا وأوروبا.

خاص، توافقت بحكم الواقع مصالُحها مع مصالح الجمهورية 
يف  األسد  بّشار  الرئيس  نظام  استمرار  أتاح  ماّم  اإلسالمية، 
أعامل  أّن  فكرة  عام  بشكل  أوروبا  تجاهلت  بالتايل،  سوريا. 
الذي  الجهادي،  اإلرهاب  تقّوي  كانت  الوحشية  األسد  نظام 

اعترب االتّحاد األورويب محاربته أولويًّة.41

وينبغي عىل أوروبا أن تدرك أنّه ال ميكن اعتبار إيران عامالً 
مسهامً يف استقرار غرب آسيا. ففيام أصاب االتّحاد األورويب 
اململكة  بها  تقوم  التي  الضارّة  لألنشطة  أكرب  انتباه  بإيالء 
العربية السعودية وحلفاؤها، أهمل االتّحاد املخاطر الواضحة 
اإلقليمية وتعزيز  التوّسعية  نزعتها  بإيران، خصوصاً  املتعلّقة 
بروز هيكليات دول متوازية،42 ماّم ساهم يف تدهور واضح 
لعالقات إيران مع البلدان املجاورة لها. ففي العراق وسوريا، 
تتعارض  بالتايل،  تحرّكاتها.  يف  تتامدى  بأنها  طهران  اعترُبت 
هذه السياسات اإليرانية مع هدف االتّحاد األورويب بالعمل 
عىل تحقيق استقرار طويل األمد يف املنطقة وتقوية هيكليات 

الدول فيها.

أزمة إيران الثالثية وتشّعباتها

فصل  بداية  النظام  ضّد   2018–2017 العام  ثورة  أعلنت 
يخّص  ما  ويف  اإلسالمية.43  الجمهورية  تاريخ  يف  جديد 
أوروبا  تستخلص  أن  الضوري  بطهران، من  أوروبا  عالقات 
ثالثية  فأزمًة  البارز.  التطّور  هذا  من  مهّمة  استنتاجات 
االجتامعية  األبعاَد  مغطّية  اإلسالمية،  الجمهوريَة  تكتسح 
االقتصادية والسياسية والبيئية التي حّفزت جميُعها وبشكل 
العام  ثورة  قبل  منذ  مستمرّة  احتجاجات  بروز  مرتابط 
2017–2018. أّوالً، تعاين إيران بؤساً اجتامعياً اقتصادياً، إذ 
قرابة  ويقطن  الفقر  خّط  قرب  البالد  سّكان  نصف  يعيش 
أعىل  أحد  البالد  وتسّجل  الفقرية  األحياَء  املدن  سّكان  ثلث 
الحراك  ضعف  وينجم  العامل.  يف  الشباب  بطالة  معّدالت 
أعضاء  يحبّذ  سيايس  اقتصاٍد  عن  االقتصادي  االجتامعي 
النظام واملوالني له. باإلضافة إىل ذلك، برز إحباط اجتامعي 
بسبب غياب األثر االنتشاري الناجم عن منّو إجاميل الناتج 
ازداد  وقد  املشرتكة.  الشاملة  العمل  خطّة  جرّاء  املحيّل 
تدهور الوضع االقتصادي بسبب غياب اإلصالحات الهيكلية 
الضورية.44 عالوة عىل ذلك، يشوب االقتصاد اإليراين سوء 
اإلدارة واملحسوبية والفساد. وعىل الرغم من أّن العقوبات 
أّدى  مام  البالد،  يف  الوضع  تدهور  يف  ساهمت  األمريكية 
ما  غالباً  الوطنية،  العملة  قيمة  وهبوط  األسعار  ارتفاع  إىل 
متّت املبالغة بأثرها اإلجاميل يف وضع إيران االقتصادي الذي 
اإلسالمية  الجمهورية  تواجه  ثانياً،  به.45  بنفسها  تسبّبت 
شعارات  عليه  تشهد  فكام  له.  سابق  ال  سياسياً  جموداً 
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موضوع إيران. وعىل أوروبا أن تتعاطى مع مجموعة العمل 
بها  ويجدر  األمريكية.  الخارجية  لوزارة  التابعة  إيران  بشأن 
من  إعفاءات  عىل  الحصول  إىل  السعي  يف  تستمّر  أن  أيضاً 
العقوبات األمريكية.55 ومن دون أن يحرق االتّحاد األورويب 
عينه  الوقت  يف  يستكمل  أن  بإمكانه  واشنطن،  مع  جسوره 
دفع  قنوات  تأسيس  خالل  من  استقالليته  تعزيز  مرشوع 
مستقلّة عن الواليات املتّحدة، مثل صندوق نقد أورويب ونظام 
عاملي مستقل لالتصاالت املالية بني البنوك )56SWIFT(ٍ. غري 

أنّه ال ميكن تحقيق هذه األهداف يف املدى القريب.57 

استخدام االتّحاد األورويب لنفوذه مع إيران 
باالستناد إىل أفضلياته املقارنة

عىل االتّحاد األورويب أن يستخدم ثقله الذي حّصله يف طهران 
الداخيل  سلوكها  يف  تدريجي  تغيري  إىل  التوّصل  أجل  من 
من  النوع  هذا  مزايا  عىل  الضوء  تسليط  مع  واإلقليمي، 
التغيريات إليران. وعىل ضوء األفضليات املقارنة التي ميلكها 
االتّحاد األورويب يف طهران، عليه أاّل يتواىن عن تقديم رشوط 
األورويب  االتّحاد  سيقّدم  ثابتة،  مقاربة  وباعتامده  للتعاون. 
الرغم  وعىل  سلوكها.  بتغيري  تبدأ  ليك  لطهران  مهاّمً  محّفزاً 
من رفض طهران الرسمي باالنخراط مع بروكسل يف املسائل 
الداخلية ودورها اإلقليمي، سيشّجعها هاجٌس فعيل حول عدم 
االتّحاد  بسعي  القبول  عىل  الداخل  يف  االقتصادي  االستقرار 
األورويب إىل إحداث تغيريات تدريجية. ومع محافظة أوروبا 
عىل الحوار مع إيران حول األمن اإلقليمي، عليها أن تعتمد 
بصورة  دورها  إظهار  من  إيران  منع   )1( ثنائية:  اسرتاتيجية 
سلبية و)2( الطلب من إيران وضع قيود لهذا الدور. وينبغي 
عىل أوروبا أن تفرّق بني ما تعتربه إيران اسرتاتيجية ردع وما 

يراه الكثري من الدول املجاورة لها كطموحات هيمنة.58
 

تفادي املحسوبية الداعمة للنظام

الذي  االنطباع  جديد  من  تعطي  أاّل  أوروبا  عىل  ينبغي 
تفّضل  بأنّها   2018–2017 العام  ثورة  خالل  يف  أعطته 
فئات  تهميش  تتفادى  أن  وعليها  املجتمع.  عىل  النظام 
سمعًة  بذلك  لنفسها  فتضمن  اإليراين،  املجتمع  يف  كبرية 
تدهور  احتامل  ومع  البالد.  يف  األمد  طويلة  ومصالح 
تستعّد  أن  أوروبا  عىل  اإليراين،  الداخل  يف  األوضاع 
إيران.  يف  األحداث  تصاعدت  حال  يف  استجابتها  لطريقة 
موقفاً  يتّخذ  أن  األورويب  باالتّحاد  يجدر  تصاعدت،  فإن 
اإليراين  الشعب  حقوق  ويدعم  قيمه  مع  يتوافق  واضحاً 
الدميقراطية. ويف حال عِجَز عن القيام بذلك، سيسهل عىل 
النظام أن يلجأ إىل القمع ويزيد من احتامل هرق الدماء. 

توصيات السياسة

قد تحّقق سياسٌة معّدلة بني أوروبا وإيران مفهوَم الربغامتية 
الخارجية.  األورويب  االتّحاد  سياسة  تعتمده  الذي  املبدئية 
للبيئة  واقعي  “تقدير  بني  الجمع  إىل  املفهوم  هذا  ويهدف 
االسرتاتيجية الحالية” و“طموح مثايل لتقديم عامل أفضل”، كام 
هو مثبَّت يف االسرتاتيجية العاملية لالتّحاد األورويب.51 وعىل 
إيران تقيض  توازناً مبوضوع  أكرث  اسرتاتيجية  أن تضع  أوروبا 
بالحفاظ عىل روابط اقتصادية وسياسية مع إيران من دون 
ناقدة.  غري  سلطوية  استقرار  سياسة  تعزيز  فّخ  يف  السقوط 
ومن املستبعد أن يؤّدي اإلمعان يف السياسة ذاتها إىل تفادي 
تتخطّى مسألة  أن  أوروبا  االستقرار.52 وعىل  الفوىض وعدم 
قال  كام  أو  املشرتكة،  الشاملة  العمل  خطّة  عىل  الحفاظ 
صانع سياسة أملاين، مسألة الحفاظ عىل “التنويم املغنطييس 
النووي”،53 وتنتقل إىل اعتامد مقاربة أكرث توازناً من التعاون 

املستمّر مع التشجيع عىل تصحيحات املسار اإليراين.

وكنقطة بداية أساسية، عىل أوروبا أن تضع أّوالً سياسة إيرانية 
أّي  تفادي  أجل  من  األعضاء  الدول  لجميع  ملزمة  موّحدة 
سلوك انتهازي قد يصدر عن بلدان منفردة. ومن الضوري 
املتباينة  األوروبية  املواقف  بني  مشرتكة  أرضية  إيجاد  أيضاً 
لة العنارَص السياسة  قليالً.54 ويجب أن تتضّمن السياسٌة املعدَّ

األساسية اآلتية:

الحفاظ عىل خطّة العمل الشاملة املشرتكة

بدعم من روسيا والصني، يجدر باالتّحاد األورويب أن يحافظ 
سيساعد   )1( لسببنَي:  املشرتكة  الشاملة  العمل  خطّة  عىل 
احتواء الربنامج النووي اإليراين عىل تفادي سباق نحو التسلّح 
الحفاظ عىل خطّة  يحرص  و)2(  األوسط،  الرشق  النووي يف 
األورويب  االتّحاد  يحتفظ  أن  عىل  املشرتكة  الشاملة  العمل 
بنفوذ عىل إيران، وإاّل تبّدد هذا النفوذ يف حال فشل االتّفاق 
بالكامل. وبهدف الحرص عىل استمرارية خطّة العمل الشاملة 
املشرتكة، ينبغي عىل أوروبا أن تحافظ عىل تفاعالت تجارية 
مع إيران من خالل مؤّسساتها الصغرية واملتوّسطة وتسمح لها 
بتصدير نفطها إىل أوروبا وتتيح للمؤّسسات املالية األوروبية 

إجراَء عمليّات الدفع.

إرشاك واشنطن: ال يجدر إلغاء سياسة عرب 
أطلسية بشأن إيران

عىل الرغم من امليل إىل عزل إدارة ترامب، يتعنّي عىل أوروبا 
أن تتّبع خطوات للعثور عىل أرضية مشرتكة عرب أطلسية يف 
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املتّحدة،  للواليات  الساحَة  األورويب  االتّحاُد  ترك  حال  ويف 
النظام القمعية. وينبغي  قد يصّب ذلك يف مصلحة أجهزة 
مختلف  مع  عالقاته  يستخدم  أن  األورويب  االتّحاد  عىل 
القمع  أّن  إىل هذه الرشائح  اإليرانية، مشرياً  النخبة  رشائح 
ودعمها  التزامها  يف  سلباً  سيؤثّر  الدولة  متارسه  الذي 
فعل  ردود  ذلك  عىل  مثال  وخري  والسياسيَّني.  االقتصاديَّني 
الذي نشب  العريب  الربيع  تجاه  املالمئة بشكل عام  أوروبا 

يف العام 2010–2011. 

 الرشوع يف تحّوٍل آن أوانه يف التفكري: 
 تنسيق سياسات خارجية وإمنائية من 

أجل استقرار مستدام

الليربالية  االقتصادية  والسياسات  السلطوي  االستقرار  عجز 
املجاورة  البلدان  يف  االستقرار  تأمني  عن  السابقان  الجديدة 
أن  األورويب  باالتّحاد  يجدر  لذلك،  إيران.  فيها  مبا  ألوروبا، 
التفكري  يف  تحّول  أجل  من  املفاهيمية  األسس  اآلن  يحّض 
ومنّواً  رشيدة  يدعم حوكمة  أن  وعليه  الخارجية.  سياسته  يف 
بعني  األخذ  الضوري  من  الغاية،  لهذه  شامالً.  اقتصادياً 
االعتبار الدروس املستخلصة من الربيع العريب، كام استعرضها 
معهد التنمية األملاين.59 فوحده تنسيق السياسات الخارجية 
واإلمنائية يف الرشق األوسط ميّكن االتّحاد األورويب من العمل 
عىل استقرار طويل األمد يف جوار أوروبا املضطرب. ومن أجل 
وضع السياسات الفعلية لهذا التحّول يف التفكري، ينبغي عىل 
االتّحاد األورويب أن يؤّسس لجنة خرباء مستقلّة غري محدودة 

بالقيود واالعتبارات السياسية والبريوقراطية.60
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 ”European Commission adopts support package for Iran, with

 a focus on the private sector,“ press release, August 23, 2018,
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/european-

commission-adopts-support-package-iran-focus-private-
 sector_en; see also Esfandyar Batmanghelidj, ”Here’s How the

 European Commission Will Allocate EUR 18 Million in Iran,“
Bourse & Bazaar, September 12, 2018, https://www.bourse-

andbazaar.com/articles/2018/9/11/heres-how-the-european-
commission-will-allocate-eur-18-million-in-iran
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نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

تأّسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة، يف العام 2008. ويُعترب 
املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويقدم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا.

وسعياً منه لتحقيق مهمته، يلتزم املركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية 
والدولية، مركّزاً عىل إرشاك شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن 

املجتمع املدين. وتركّز هذه األبحاث عىل أربعة مجاالت أساسية:

I . العالقات الدولية يف الرشق األوسط
II .األمن اإلقليمي واالستقرار الداخيل

III .النمو الشامل وتكافؤ الفرص
IV . إصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن

يشّجع  فهو  اختلفت،  مهام  كافًة  النظر  وجهات  عىل  الدوحة  بروكنجز  مركز  انفتاح  خالل  ومن 
منذ  املركز  استضاف  وقد  الدويل.  واملجتمع  األوسط  الرشق  منطقة  بني  لآلراء  القيّم  التبادل  عىل 
الفعاليات، مبا يف ذلك حوارات  من  كبرياً  الدول ونظّم عدداً  بارزين من عرشات  باحثني  تأسيسه 
عالية املستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة. هذا وقد نرش املركز العديد من موجزات 

السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري. 
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دراسة تحليلية، عيل فتح الله نجاد

سعي الهند لتحقيق مصالح اسرتاتيجية واقتصادية يف إيران
دراسة تحليلية، كديرا بثياغودا

 األحزاب اإلسالمية يف شامل أفريقيا: تحليل مقارن 
بني املغرب وتونس ومرص

دراسة تحليلية، عادل عبدالغفار وبيل هيس

شباٌب مهّمٌش: نحو شمولية أوسع يف األردن 
موجز السياسة، بيفريل ميلتون-إدواردز

توثيق األعامل الوحشية: املجتمع املدين السوري والعدالة 
االنتقالية

دراسة تحليلية، نهى أبو الدهب

أقاليمية املوارد يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا: أراٍض 
 غنية ومجتمعات مهّمشة

دراسة تحليلية، روبن ميلز وفاطمة الهاشمي

دعم أنظمة ربط العملة يف دول مجلس التعاون الخليجي: 
الحاجة إىل التعاون

موجز السياسة، لويس بينتو

 برنامج صندوق النقد الدويل يف مرص: تقييم تحديات 
االقتصاد السيايس

موجز السياسة، بسمة املومني

2017
احتواء امليليشيات الشيعية: املعركة من أجل االستقرار يف العراق

موجز السياسة، رانج عالء الدين

حامية العاّمل الهنود يف الخليج: ما ميكن أن تفعله نيودلهي
موجز السياسة، كديرا بثياغودا

 سياسات العدالة االنتقالية يف السياقات السلطوية: 
الحالة املرصية

موجز السياسة، نهى أبو الدهب

تقييم تطّور مقاربة األردن يف التعامل مع اإلسالموية
 دراسة تحليلية، بيفريل ميلتون-إدواردز

 إنعاش عملية إعادة إعامر غزة املتعرثة 
 موجز السياسة، سلطان بركات وفراس مرصي

 نحو إعادة ضبط العالقات بني االتّحاد األورويب وشامل أفريقيا
 موجز السياسة، عادل عبد الغفار

 إلغاء طابع األمننة يف مكافحة اإلرهاب يف شبه جزيرة سيناء 
 موجز السياسة، سحر عزيز

 ريادة األعامل: محرّك لخلق فرص عمل ولتحقيق منو شامل 
 يف العامل العريب 

 موجز السياسة، بسمة املومني

 العالقات بني الهند ودول مجلس التعاون الخليجي: 
 فرصة اسرتاتيجية لدلهي

دراسة تحليلية، كديرا بثياغودا

منشورات مركز بروكنجز الدوحة




