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االوكرانية  ـ  الروسية  الحرب  التحول مل يحدث بسبب  اوروبا وايران ومسارها. هذا  العالقات بني  اجواء  مثة تحول يف 
التي انخرطت فيها ايران، ولكن ايضا بسبب التطورات السلبية للملف النووي االيراين، واملوقف االورويب من الحركة 

االحتجاجية الشعبية يف ايران وطريقة التعاطي معها

أوروبا تواجه أربعة تحّديات أساسّية أحدها طهران 
تحّول في مسارات العالقات اإليرانّية ـ األوروبّية

اربعة   2023 العام  يف  االورويب  االتحاد  يواجه 
تحديات اساسية متعددة، ابرزها:

املتواصلة منذ  اوكرانيا  الروسية عىل  الحرب   -1
ما يزيد عن 10 اشهر. وال يشء ييش، يف الوقت 
الزاوية  او ستتوقف. من  بأنها ستخبو  الحارض، 
اورويب  موقف  عىل  املحافظة  متثل  االوروبية، 
موحد التحدي االكرب بالنسبة اىل القارة القدمية، 
مزيدا  تعني  الحرب  استدامة  ان  خصوصا 
واملعيشية  واملالية  االقتصادية  الصعوبات  من 
للمواطنني. صحيح ان الغرب، ومنه اوروبا، نجح 
تحولها  ومنع  اوكرانيا  داخل  الحرب  ابقاء  يف 
ان  اال  روسيا،  وبني  بينه  مبارشة  مواجهة  اىل 
اىل  الطرفني  وعودة  مخاطر،  حّمل  استمرارها 
طاولة املفاوضات تبدو بعيدة جدا رغم الحديث 
عنها. اوروبا تبدو انها الخارس االكرب، حيث انها 
الواليات  بقدرة  قياسا  ضاغطة  اوراقا  متلك  ال 
املتحدة عىل التأثري يف مجرياتها من خالل الدعم 
غري املحدود لكييف، وال ترى كيفية التوصل اىل 
فيم  الجمعي،  امنها  توافقات يف شان هندسة 

الحرب مستعرة عىل اراضيها.
وألن للحرب تبعات، فان التحدي الثاين الوروبا 
االقتصادية واالجتمعية  االزمات  تواصل  عنوانه 
وامن التزود بالطاقة. فمن جهة، ينخر التضخم 
مدخرات االوروبيني، فيم غالء املعيشة والفوائد 
واالسعار، مبا يف ذلك املواد االولية واالساسية يزيد 
وخطورة  هشاشة.  االكرث  الرشائح  تهميش  من 
االزمة الراهنة انها تحل بعد عامني من استفحال 
جائحة "كوفيد - 19" التي استنفدت اىل حد كبري 
قدرات الحكومات عىل السري بربامج الدعم املايل 

واالقتصادي لالفراد والرشكات.
الحاصلة يف كوسوفو بني االكرثية  التطورات   -2
"السالفية"  الرصبية  واالقلية  االلبانية من جهة، 
االيام  يف  تفيض  كادت  والتي  ثانية،  جهة  من 

ينس  ومل  مسلحة.  انفجارات  اىل  االخرية 
التي  املتعددة  الحروب  وحشية  االوروبيون 
عرفتها يوغوسالفيا السابقة يف كرواتيا والبوسنة 
وكوسوفو، وهم حريصون عىل اال تنشب حرب 
الضغوط  هنا  من  اوكرانيا.  جانب  اىل  جديدة 
القوية التي مورست عىل بلغراد وبريشتينا للجم 
االندفاع نحو املواجهة، ولكن هل ستكون كافية 

ملنع تجدد التصعيد يف املقبل من االيام؟
ولالتحاد االورويب، الذي يعد طرفا فاعال رئيسيا 
مسألة  شأن  يف  الداخلية  خالفاته  املنطقة،  يف 
كوسوفو، فلم تعرتف اسبانيا ورومانيا وسلوفاكيا 
وقربص واليونان بكوسوفو. لجميع هذه البلدان 
املختلفة،  االعراق  او  باالقليات  تتعلق  قضايا 
وتعترب كوسوفو سابقة محتملة لقضاياها. ومن 
املفرتض ان تكون عضوية االتحاد االورويب عنرص 

تشجيع لحل املشاكل يف البلقان بطرق سلمية.
3- وصول اليمني املتطرف اىل الحكم يف اكرث من 
جيورجيا  وصول  تجلياته  وآخر  اوروبية،  دولة 

)اخوان  ايطاليا"  "فراتييل  حزب  رئيسة  ميلوين 
اليه عىل  نظر  ما  روما،  السلطة يف  اىل  ايطاليا( 
االتحاد  اساسها  قام عىل  التي  للقيم  تهديد  انه 
واملجر  وبولندا  ايطاليا  وانضمت  االورويب. 
نادي  اىل  النمسا،  وقبلها  ما،  حد  اىل  والسويد، 
بادارتها،  املتطرف  اليمني  يتحكم  التي  الدول 
ومثة  ظرفية.  تحالفات  اطار  يف  او  منفردا  اما 
استحقاقات انتخابية عدة يف العام 2023 ابرزها 
يف بولندا واسبانيا. بيد ان املخاطر ال تتمثل يف 
االنتخابات وحدها، بل يف االيديولوجيا التي يبثها 
الدول  غالبية  يف  يتقدم  الذي  املتطرف  اليمني 
القرارات  عىل  التأثري  عىل  قدرته  ويف  االوروبية 
االجانب  مع  التعامل  كيفية  ومنها  الحكومية، 
ايا  وخصوصا الهجرات غري الرشعية. صحيح ان 
املعنية مل تقر، كم فعلت بريطانيا،  الدول  من 
االجواء  ان  اال  افريقيا.  اىل  املهاجرين  ترحيل 
العامة التي يبثها اليمن املتطرف حّملة مخاطر 
املعنية  للبلدان  الداخيل  االجتمعي  االمن  عىل 
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ان  العلم  مع  عام.  بشكل  االورويب  البناء  وعىل 
الحرب يف اوكرانيا فاقمت االرقام بسبب الهجرات 
اال  املكثفة لالوكرانيني يف االشهر االوىل للحرب، 
االتحاد  بلدان  خارج  من  القادمة  الهجرات  ان 

ازدادت بدورها. 
والحاحا،  ازداد حجم  الذي  االيراين  التحدي   -4
درجة  وارتفاع  عدة،  ملفات  يف  التصادم  نتيجة 
التوتر الذي بلغ اوجه مع موافقة غالبية اعضاء 

ايران  تنتهجها  التي  الرهائن  احتجاز  4- سياسة 
تعد  وهي  خاصة،  بصورة  لالوروبيني  استهدافا 
سياسة  قبول  ميكن  "ال  كذلك.  مهم  موضوعا 
عىل  الضغط  بغية  هذه  التعسفي  االحتجاز 
من  عدة  رزمات  فرض  قررت  التي  حكوماتنا 
العقوبات عىل مسؤولني عن القمع، وهي تشمل 

وزراء واعضاء يف الحرس الثوري االيراين".
ويقول احد الخرباء يف شؤون اوروبا والسياسات 
الجمعي  املوقف  انقالب  ان  اوسطية  الرشق 
الحرب  نتيجة  فقط  ليس  االورويب  السيايس 
مسرّيات  موسكو  طهران  وتزويد  االوكرانية 
فهذه  االوكرانية،  املدن  قصف  يف  تستخدمها 
االسرتاتيجية  اهميتها  من  الرغم  عىل  املسألة 
ان  ميكن  ال  ايراين  كخطأ  الغرب  معها  يتعامل 
ملندويب  ميكن  ولكن  محاسبة،  دون  من  مير 
االتحاد االورويب او املفاوضني النوويني يف فيينا 
او اي مدينة اخرى ان يفرضوه كبند رئييس يف 
اي جولة مفاوضات محتملة مستقبال مع ايران. 
عالقتها  يف  طهران  عىل  تعقيدا  االشد  ان  اال 
املرتدية باالوروبيني يف هذه املرحلة هو انقالب 
الذي تراجع عن كثري من  العام االورويب  الرأي 
االيجابيات التي كان يراها يف ايران، وبدأ بتسليط 
الضوء عىل سلبيات كبرية كانت مهملة عمدا يف 
بعض االحيان، حيث يأيت هذا التحول متأثرا اىل 
ونتيجة  الداخيل،  االيراين  باملشهد  كبرية  درجة 
الحرية  شعارات  مع  الكامل  التضامن  فعل 
وخصوصا  املحتجون  يرفعها  التي  والعدالة 

حقوق املرأة.
العام  الرأي  انعكاسات  ان  القول  املمكن  من 
مقر  سرتاسبورغ  مدينة  يف  متظهرت  االورويب 
رسالة  طهران  تلقت  حيث  االورويب،  الربملان 
تحذير واضحة وحادة ال تتعلق فقط باوضاعها 
الفقري  العمود  مبارشة  تطاول  بل  الداخلية، 
واملفاوض  الخارجي  نفوذها  وصانع  للنظام 
االسايس يف ملفها النووي )الحرس الثوري(. ويوما 
بعد يوم ترتاجع - ليس فقط - فرص التوافق بني 
التصعيد  ضبط  حتى  بل  واالوروبيني،  االيرانيني 
بينهم، او احتواؤه ملنعه من الوصول اىل مستوى 
يفرض عىل الطرفني خيارات صعبة، قد تؤدي اىل 
تغريات اسرتاتيجية يف املقاربة االوروبية التقليدية 
الجيوسيايس ونفوذها االقليمي  اليران وموقعها 

وحتى الحاجة اليها يف اسواق الطاقة.

الربملان االورويب عىل قرار يؤكد مطالبة االتحاد 
كيانا  االيراين  الثوري"  "الحرس  بادراج  االورويب 
واالفراد  الجهات  معاقبة  اىل  باالضافة  ارهابيا، 
مبن  االنسان.  حقوق  انتهاكات  يف  الضالعني 
والرئيس  خامنئي  عيل  االيراين  املرشد  ذلك  يف 
جعفر  محمد  العام  واملدعي  رئييس  ابراهيم 
منتظري، باالضافة اىل الحرس وذراعه الخارجية 
"فيلق  والعسكرية  االستخباراتية  للعمليات 
يف  شاركت  التي  "الباسيج"  وميليشيا  القدس"، 
حملة قمع املتظاهرين. ويدعو القرار اىل حظر 
اي نشاط اقتصادي او مايل مع "الحرس الثوري" 
من  تكتالت  عرب  اقتصادية  انشطة  يف  املنخرط 
الرشكات بشكل مبارش او غري مبارش يف مختلف 

القطاعات.
احكام  العبارات  بأشد  االورويب  الربملان  ودان 
السلميني  املتظاهرين  اعدام  وعمليات  االعدام 
يف ايران، وطالب السلطات االيرانية بانهاء اعمل 
القمع ضد شعبها. يف وقت كانت فرنسا وبريطانيا 

فرصة  ايران  تقتنص  ومل  الوضع.  هذا  مسؤولية 
العام  املنسق االورويب،  الذي قدمه  النص  قبول 
بغية  املفاوضات،  من  عدة  اشهر  بعد  املنرصم، 
استئناف االمتثال التفاق عام 2015، مع انه كان 
يف  ايران  وتواصل  تقدميه.  ميكن  اقرتاح  افضل 
موازاة ذلك تصعيدها النووي املثري للقلق الشديد 

وعرقلة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
2- تهديد ايران ملحيطها االقليمي وزعزعة استقراره: 
"تعمل ايران مبارشة يف البلدان املجاورة لها وعرب 
هائل  بشكل  وتزيد  مصالحها.  يحققون  وسطاء 
وهذه  املسرّية،  والطائرات  الصواريخ  ترسانة  يف 

االنشطة املزعزعة لالستقرار آخذة يف التصاعد".
3- املشاركة االيرانية يف جهود الحرب الروسية يف 
اوروبا. "نحن نستنفر طاقتنا بالفعل بغية التصدي 
لتهديد نقل الطائرات املسرّية االيرانية اىل روسيا، 
وتوظف هذه القدرات لدعم هجمت تستهدف 
وقد  االوكرانية،  املدنية  التحتية  والبنى  السكان 

تعد هذه الهجمت جرائم حرب".

وبريطانيني  فرنسيني  مواطنني  احتجاز  تدينان 
البلدين  البتزاز  كرهائن  طهران  يف  وسجنهم 
ـ  االوروبية  العالقات  يف  التوتر  اسباب  واوروبا. 
االيرانية والتبدل يف طريقة التعاطي االورويب مع 
ايران، حددتها مصادر ديبلوماسية فرنسية يف 4 

نقاط ومواضيع:
1- مسؤولية ايران يف وصول مفاوضات االتفاق 
النووي اىل طريق مسدود: "ايران تتحمل كامل 


