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تشــر الزيــارة التــي قامــت بها منســقة السياســة الخارجية 

يف االتحــاد األورويب فيديريــكا موغرينــي إىل إيــران، يف 29 

ــا يف السياســة التــي  ــر 2016، إىل أن مثــة تغــرًا ملحوظً أكتوب

ــهدها  ــي تش ــة الت ــات اإلقليمي ــاه األزم ــاد تج ــا االتح يتبناه

ــة  ــات قوي ــرض تداعي ــت تف ــط وبات ــرق األوس ــة ال منطق

ومبــارشة عــى مصالــح وأمــن دولــه. إذ كان الفتـًـا أن االتفــاق 

ــة »5+1« يف  ــران ومجموع ــه إي ــت إلي ــذي توصل ــووي ال الن

14 يوليــو 2015، مل يكــن املحــور الوحيــد للمحادثــات التــي 

ــارة،  ــون خــال الزي ــون واإليراني أجراهــا املســئولون األوروبي

بــل إن امللــف الســوري تحديــًدا حظــى باهتــام خــاص مــن 

ــات.  جانــب الطرفــن يف هــذه املحادث

ويف الواقــع، فــإن تكــرار زيــارات املســئولن األوروبيــن إىل 

إيــران خــال الفــرة األخــرة يطــرح داللــة مهمــة تتمثــل يف أن 

الوصــول لاتفــاق النــووي دفــع االتحــاد األورويب إىل االتجــاه 

نحــو االنخــراط يف حــوارات »غــر نوويــة« مــع إيــران، يف ظــل 

ــة.  ــات املنطق ــاد بأزم ــب االتح ــن جان ــد م ــام املتصاع االهت

لكــن هــذا االنخــراط يواجــه تحديــات عديــدة ال تبــدو هينــة، 

عــى غــرار اســتمرار الخــاف حــول االتفــاق النــووي، وتصاعد 

االتهامــات املوجهــة إليــران بدعــم اإلرهــاب، وحــرص األخــرة 

عــى إجــراء تجــارب إلطــاق صواريــخ باليســتية، وإرصارهــا 

عــى مواصلــة دعــم النظــام الســوري.

مصالح متعددة:

يــرى االتحــاد األورويب أن االنخــراط يف حــوارات غــر 
نوويــة مــع إيــران ميكــن أن يفــرض تداعيــات إيجابيــة عديدة 

ــل يف: تتمث

النــووي:  االتفــاق  تطبيــق  يف  االســتمرار  ضــان   -١
يبــدي االتحــاد اهتاًمــا خاًصــا بتنفيــذ االتفــاق النــووي، 
باعتبــار أن هــذا االتفــاق ســاعد يف تجنيــب منطقــة الــرق 
األوســط انــدالع حــرب واســعة النطــاق بســبب أزمــة امللــف 
النــووي اإليــراين، يف ظــل إرصار الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
وإرسائيــل، قبــل االتفــاق، عــى عــدم الســاح إليــران مبواصلة 

ــة. ــة النووي ــاج القنبل ــة إنت التقــدم نحــو الوصــول ملرحل

وهنــا، فــإن الــدول األوروبيــة مارســت دوًرا بــارزًا يف 
الجهــود التــي بذلــت مــن أجــل الوصــول إىل تســوية لألزمــة 
النوويــة، منــذ بدايــة تصاعدهــا يف عــام 2002، حيــث قــادت 
ــكا  ــمى بـ«الروي ــا يس ــا م ــا وفرنس ــا وأملاني ــن بريطاني كل م
ــة  ــة« التــي بذلــت خــال تلــك الفــرة جهــوًدا حثيث األوروبي

ــياق. ــذا الس يف ه

يف  املشــاركة  الدوليــة  القــوى  نطــاق  توســيع  وبعــد 
املحادثــات مــع إيــران لتتحــول مــن »الرويــكا الثاثيــة« إىل 
مجموعــة »5+1«، شــاركت الــدول األوروبيــة الثــاث إىل 
جانــب أملانيــا، بقــوة يف املفاوضــات التــي جــرت مــع إيــران 
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والتــي حققــت نتائــج بــارزة بدايــة مــن توقيــع اتفــاق جنيف 
املرحــي يف نوفمــر 2013 وانتهــاء بالوصــول لاتفــاق النــووي 

يف يوليــو 2015.

ومــن هنــا، رمبــا ميكــن تفســر اهتــام القــوى األوروبيــة، 
خــال الفــرة الحاليــة، بالســعي إلزالــة الصعوبــات التــي مــا 
زالــت تحــول دون رفــع العقوبــات الدوليــة املفروضــة عــى 
إيــران، أو بالتحديــد متنــع التعامــات املاليــة واملرصفيــة 
بــن الــركات واملصــارف اإليرانيــة والــركات واملصــارف 
األوروبيــة، خاصــة أن األخــرة تخــى التعــرض لعقوبــات 
ــع  ــات م ــرام صفق ــت إىل إب ــا إذا اتجه ــة م ــة يف حال أمريكي
ــاب أو  ــم اإلره ــات بدع ــه اتهام ــران تواج ــل إي ــات داخ جه
باملشــاركة يف تطويــر برنامــج الصواريــخ الباليســتية اإليرانيــة.

ــة  ــوط القوي ــدو أن الضغ ــن: يب ــة الاجئ ــة أزم -2 مواجه
التــي باتــت تفرضهــا أزمــة الاجئــن عــى الــدول األوروبيــة، 
عــى املســتويات املختلفــة االقتصاديــة واألمنيــة واالجتاعيــة، 
ــود  ــل املشــاركة يف الجه ــا إىل التحــرك نحــو تفعي ــد دفعته ق
املبذولــة للوصــول إىل تســوية لألزمــات اإلقليميــة يف املنطقــة، 

وال ســيا األزمــة الســورية. 

ــة، فــإن أحــد املداخــل الرئيســية  ــة األوروبي ــا للرؤي ووفًق
ــة  ــاركة األوروبي ــل املش ــا يف تفعي ــتناد إليه ــن االس ــي ميك الت
ــة  ــوى اإلقليمي ــدى الق ــل يف الســعى ل ــود يتمث ــك الجه يف تل
املعنيــة بتلــك األزمــات مــن أجــل البحــث يف إمكانيــة الوصول 
لتوافقــات محتملــة قــد تســاعد يف الوصــول لتلــك التســويات. 
ــة يف  ــة الخارجي ــقة السياس ــرص منس ــك ح ــر ذل ــا يف ورمب
االتحــاد األورويب فيديريــكا موغرينــي، خــال القمــة الثامنــة 
ــرح  ــى ط ــر 2016، ع ــاد األورويب، يف أكتوب ــن لاتح والعري
ــم  ــة، لدع ــوى اإلقليمي ــك الق ــع تل ــوار م ــراء ح ــادرة إج مب
ــة انتقــال ســيايس يف ســوريا  ــدء عملي فــرص التوافــق عــى ب
ميكــن أن تســاهم يف تســوية تلــك األزمــة التــي قاربــت عــى 

دخــول عامهــا الســادس.

ــا  ــام أوروب ــو أن اهت ــذا الســياق، ه ــت يف ه ــن الاف لك
ــن  ــن القادم ــى الاجئ ــط ع ــز فق ــن ال يرك ــة الاجئ بقضي
ــا  ــد أيًض ــل ميت ــة، ب ــدول األوروبي مــن الــرق األوســط إىل ال
ــى  ــة ع ــض دول املنطق ــتضيفهم بع ــن تس ــن الذي إىل الاجئ
أراضيهــا، مثــل إيــران، التــي تقــع، وفًقــا التجاهــات عديــدة، 
ــة،  عــى طريــق الهجــرة مــن أفغانســتان إىل الــدول األوروبي
ــورين يف  ــد الس ــة بع ــة الثاني ــان يف املرتب ــأيت األفغ ــث ي حي

ــة. ــدول األوروبي ــق البحــر إىل ال معــدالت الهجــرة عــن طري

ــئون  ــوض الش ــارة مف ــر زي ــن تفس ــا ميك ــا، رمب ــن هن وم
إىل  ســتالياندس  كريســتوس  األورويب  باالتحــاد  اإلنســانية 
إيــران يف أكتوبــر 2016، حيــث أعلــن عــن قيــام االتحــاد 
بتقديــم مســاعدات لاجئــن األفغــان يف إيــران تقــدر بنحــو 

ــورو.  ــون ي 12.5 ملي

٣- البحــث عــن بديــل جديد للطاقــة: رمبا يســعى االتحاد 
األورويب إىل البحــث عــن بديــل جديــد للنفــط والغــاز، بعد أن 
ــا قويــة عــى دول االتحــاد  فرضــت األزمــة األوكرانيــة ضغوطً
بســبب السياســة التــي تبنتهــا روســيا يف هــذا الســياق. وهنــا، 
فــإن إيــران، بســبب امتاكهــا الحتياطــات كبــرة مــن النفــط 
ــدول  ــل بديــا محتمــا لنقــل الطاقــة إىل ال والغــاز، رمبــا متث
األوروبيــة يف حالــة مــا إذا اتجهــت األخــرة إىل تبنــي سياســة 
تنويــع مصــادر الطاقــة، لتجنــب تكــرار األزمــة التــي تعرضــت 

لهــا عــى خلفيــة اتســاع نطــاق الخافــات مــع روســيا.

ــراين حســن روحــاين،  ــا حــرص الرئيــس اإلي وقــد كان الفتً
خــال لقــاءه موغرينــي، عــى تأكيــد أن إيــران بإمكانهــا عــى 
املــدى البعيــد أن توفــر أمــن الطاقــة خاصــة بعــد أن تحولت، 
يف رؤيتــه، إىل ممــر آمــن للتجــارة العابــرة بــن شــال ورشق 

آســيا وأوروبــا.

عقبات مختلفة:
ــة  ــر نووي ــل يف حــوارات غ ــراط املحتم ــذا االنخ ــن ه لك
ــدة. إذ  ــات عدي ــه تحدي ــاد األورويب يواج ــران واالتح ــن إي ب
أن االتحــاد األورويب مــا زال يبــدي اهتاًمــا خاًصــا بانتهــاكات 
حقــوق اإلنســان يف إيــران، وهــو مــا دفــع مجلــس االتحــاد، 
يف أبريــل 2016، إىل متديــد العقوبــات التــي يفرضهــا عــى 82 
شــخًصا وكيانًــا يف إيــران بســبب انتهــاكات حقــوق اإلنســان، 

وذلــك ملــدة عــام.

ــي سياســة  ــران إىل تبن ــع إي ــا دف ــك هــو م ــدو أن ذل ويب
متشــددة تجــاه هــذا امللــف تحديــًدا، وهــو مــا بــدا جليًــا يف 
رفضهــا الســاح بتأســيس مكتــب تابــع لاتحــاد يف إيــران قبل 
ــس  ــه رئي ــث وصف ــي، حي ــارة موغرين ــن زي ــط م ــن فق يوم
ــد  ــة محم ــة للســلطة القضائي ــوق اإلنســان التابع ــة حق هيئ
ــرًا أن مشــكلته، يف  ــه »وكــر فســاد« معت جــواد الريجــاين بأن
ــدى للتواصــل  ــل منت ــه ســوف ميث ــران، تكمــن يف أن ــة إي رؤي
ــة  ــر الحكومي ــات غ ــان واملنظ ــوق اإلنس ــطاء حق ــع نش م
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داخــل إيــران، وذلــك قبــل أن تعيــد إيــران التأكيــد عــى أنــه 
مل تتــم مناقشــة هــذا املوضــوع خــال زيــارة موغرينــي، يف 
ــران  ــي تتبناهــا إي ــاكًا يف السياســة الت إشــارة إىل أن مثــة ارتب

تجــاه االتحــاد.

فضــا عــن ذلــك، فــإن إرصار إيــران عــى إجــراء مزيد من 
التجــارب الخاصــة بإطــاق الصواريــخ الباليســتية ميثــل تحديًا 
ــا  ــران رمب ــؤرش إىل أن إي ــه ي ــة أن ــا، خاص ــدو هيًن ــر ال يب آخ
ــاد  ــن االعت ــاق وال ميك ــود االتف ــى بن ــاف ع ــعى لالتف تس

عــى قدرتهــا عــى االنخــراط يف التزامــات دوليــة صارمــة.

إىل جانــب أنــه ال ميكــن التعويــل عــى إمكانيــة مشــاركة 
إيــران يف الجهــود املبذولــة لتســوية األزمــة الســورية، يف ظــل 
دعمهــا القــوى للنظــام الســوري، بهــدف تعزيــز قدرتــه عــى 
اســتعادة بعــض املناطــق التــي ســيطرت عليهــا املعارضــة يف 

الفــرة املاضيــة.

ــى  ــاد األورويب، ع ــاه أن االتح ــت لانتب ــإن الاف ــا، ف وهن
غــرار بعــض القــوى الدوليــة األخــرى، ال يبــدي اهتاًمــا 
باملســاعي التــي تبذلهــا إيــران لتكويــن ميليشــيات طائفيــة 
ــن أفغــان  لدعــم نظــام األســد، حيــث تســتغل وجــود الجئ
عــى أراضيهــا لتحقيــق ذلــك، مــن خــال تكويــن مــا يســمى 
ــواء الفاطميــن«، إىل جانــب ميليشــيات مــن جنســيات  بـ«ل
أخــرى، وهــو مــا ال يثــر أيــة ردود فعــل مــن جانــب االتحــاد 
األورويب الــذي يتابــع أوضــاع الاجئــن األفغــان يف إيــران 

ــة يف هــذا الســياق. ويقــدم مســاعدات مالي

ــق  ــا يتعل ــيا في ــل لروس ــران إىل بدي ــول إي ــا أن تح ك
ــة  ــواء لجه ــدو ســها، س ــا ال يب ــة إىل أوروب بصــادرات الطاق
غيــاب البنيــة التحتيــة اإليرانيــة القــادرة عــى نقــل الغــاز إىل 
أوروبــا، أو لجهــة تخــوف إيــران مــن احتــال تصاعــد حــدة 
ــك  ــر تل ــوف تعت ــي س ــيا الت ــع روس ــات م ــر يف العاق التوت
الخطــوة محاولــة لتقليــص ضغوطهــا عــى الــدول األوروبيــة.

وعــى ضــوء ذلــك، رمبــا ميكــن القــول إن املســاعي 
التــي يبذلهــا االتحــاد األورويب للمشــاركة يف جهــود تســوية 
ــق  ــا ســوف تحق ــدو أنه ــة، ال يب ــة باملنطق ــات اإلقليمي األزم
نتائــج بــارزة عــى األقــل يف املــدى القريــب، ال ســيا يف 
ظــل غيــاب املــؤرشات التــي تعــزز مــن احتــاالت الوصــول 
ملثــل تلــك التســويات يف املرحلــة القادمــة، فضــا عــن إرصار 
إيــران عــى عــدم إجــراء تغيــرات يف السياســة التــي تتبناهــا 

ــات. ــك األزم ــدة تل ــد ح ــببت يف تصاع وتس
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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