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بعد انضمامهم إلى التحالف الحكومي

الشعبويون في النمسا تهديد آخر للوحدة األوروبية
بقلم :محمد خلف
المفاجأة الجديدة التي أثارت المخاوف
والقلق في أروقة السياسة األوروبية من
احتمال ح���دوث اهت���زازات جديدة في
أعمدة االتح���اد األوروبي تتمثل في فوز
اليمين الش���عبوي المتطرف بالحكم في
النمس���ا في إطار سلسلة من االختراقات
التي حققتها أحزاب اليمين الش���عبوي
خ�ل�ال الع���ام  2017في فرنس���ا وألمانيا
وهولندا واآلن النمسا.
يجم���ع المحلل���ون عل���ى أن نجاح���ات
الش���عبويين والمعادي���ن للمش���روع
األوروبي وللمهاجرين ستسرع ليس فقط
من عملية إعادة رس���م اللوحة السياسية
في أوروبا ،وإنما أيضًا س���تفجر الخالفات
داخل ه���ذه األح���زاب حول المس���ارات
والتوجهات ف���ي السياس���ات الداخلية
والخارجي���ة واالقتصادية .يقول المحلل
الهولندي واألس���تاذ في جامعة جورجيا
ف���ي الوالي���ات المتح���دة كاس مودي»
أضحى اليمين األوروبي الش���عبوي أكثر
ش���هرة وش���عبية من أي فترة مرت بعد
العام .»1945
قصص نج���اح هذه األح���زاب تختلف
من بلد أوروبي إلى آخر ،إال أنها تش���ترك
ف���ي س���رديتها وف���ي كاريزم���ا القادة
الش���عبويين وف���ي مقدرته���م عل���ى
ض���خ األخب���ار الكاذبة وتعميم مش���اعر
وأحاس���يس انع���دام األم���ن س���واء كان
ً
واقعيًا أم متخيال وكلها ترتبط بموجات
الهجرة من مناط���ق النزاعات أو اإلرهاب
أو األخط���ار األمني���ة واإلس�ل�اموفوبيا.
ترى األس���تاذة في العل���وم االجتماعية
ف���ي جامعة كورني���ل األميركي���ة ميبل
بيرزين «أن ازدهار ونجاح أحزاب اليمين
الشعبوي في بلدان مثل ألمانيا والنمسا
يؤكد استنتاجات الدراسات التي أعدت
خالل العق���د األخير م���ن أن المهاجرين
هم المصدر الرئيس���ي للقل���ق والخوف
المجتمعي».
أصبحت النمس���ا البلد األوروبي الغربي
الوحيد التي يشارك حزب يميني متطرف
(الحري���ة) بزعام���ة هاين���ز كريس���تيان
شتراخة الذي أصبح نائب المستشار في
حكومة يترأسها المستشار سيباستيان
كورتز ( 31س���نة) زعيم حزب «الش���عب»
اليمين���ي المحافظ .وعل���ى رغم حصول
ح���زب «الحرية» على صالحي���ات لم يكن
يحلم بها بعدما حل ثالثًا في االنتخابات
التشريعية المبكرة في  15تشرين األول
الماضي ،إال أن المس���ائل الكبرى واألكثر
أهمية مثل السياس���ية األوروبية بقيت
بيد المستشار إذ يحتفظ كورتز بالكلمة
الفصل في الملف���ات األوروبية ،في وقت
تس���تعد النمسا لتس���لم رئاسة االتحاد
األوروب���ي في النصف الثان���ي من العام
 .2018وقال ش���تراخة «اس���تجبنا لطلب

هاينز كريستيان شتراخة ،الزعيم الشعبوي النمساوي.

كورتز وشطبنا قضية الخروج من االتحاد
األوروبي من البنود التي يمكن إخضاعها
الس���تفتاءات ش���عبية ف���ي برنامجنا».
وتأسست حملة «الحرية» االنتخابية على
التخويف من خطر اجتياح جماعي وحرب
أهلية إذا لم يجر احتواء الهجرة ،واعتبر
«أن ال مكان لإلسالم في النمسا» .وحصل
الحزب على ثالث حقائب وزارية سيادية
هي الدف���اع والخارجي���ة والداخلية بعد
ما كان محظورًا عليه تس���لم الحقيبتين
األخيرتين .ولم تك���ن حملة حزب كورتز
مختلف���ة ف���ي ش���عاراتها وخطاباته���ا
للناخبي���ن إذ قام���ت ه���ي األخ���رى على
ش���عارات التصدي للهجرة غير الشرعية
واإلره���اب اإلس�ل�اموي واألم���ن القومي
للبالد» .وكش���ف اس���تطالع أعده معهد
«برتس���لمان» األلماني وش���ملت  11ألف
مواطن م���ن أوروبا بما فيها النمس���ا «أن
سبب المد اليميني المتطرف الكاسح من
هنغاريا إلى هولندا إلى ألمانيا والنمسا
هو الخش���ية من العولم���ة ،وأزمة النظام
الرأس���مالي الدائرة منذ سنوات» .غير أن
االس���تطالع أظهر في الوقت نفس���ه أن
 55ف���ي المئة ينظرون إل���ى العولمة في
شكل إيجابي وبخاصة بين مثقفي المدن
مقاب���ل  45في المئة تنظ���ر إلى العولمة
بخش���ية وقلق وغالبيتهم م���ن األرياف.
ويتضح أيض���ًا «أن العداء لإلس�ل�ام حل
محل العداء لليه���ود بالتدريج في برامج
األحزاب النازية خالل الس���نوات العش���ر
الماضية».

معركة فيينا رمز التغيير
عرض���ت الحكومة برنامجه���ا في جبل
كاهلنبرغ وه���و مكان ل���ه أهمية رمزية
كب���رى لليمي���ن المتط���رف إذ فيه بدأت
عملي���ة اس���تعادة أوروبا الوس���طى من
القوات العثمانية ،الع���ام  .1683ويرمز
هذا الح���دث إلى الحصار ال���ذي فرضته
الق���وات العثماني���ة على مدين���ة فيينا

والذي تم كس���ره في م���ا يعرف بمعركة
فيينا .تركيا كان���ت في مقدمة منتقدي
برنامج الحكومة الجديدة وقالت الخارجية
في بي���ان له���ا «إن الحكوم���ة الجديدة
بدأت التعرض للقي���م الديموقراطية ،ما
سيعرضها لخطر خسارة صداقة تركيا».
ً
يواجه االتحاد األوروبي تبدال نوعيًا في
الهيكلية الجديدة للسياسة النمساوية
على رغم رسائل التطمينات التي بعثها
كورت���ز ع���ن القي���م المش���تركة .ورجح
الباحث في مؤسسة روبرت شومان شارك
دي مارسيلي «قيام توازن فريد من نوعه
ً
ليس سهال بين الحزبين الشعب والحرية
بالنسبة إلى الديبلوماسية النمساوية».
وقال الباح���ث في مركز كارنيغي  -أوروبا
س���تيفان ليهن «إن برنامج الحكومة هو
بالتأكي���د مؤي���د ألوروبا ،لك���ن من دون
حماسة الفتة» .وتساءل دي مارسيلي عما
إذا «كانت فيينا س���تنضم إلى مجموعة
فيش���غراد لتصبح العض���و الخامس في
هذا التحالف الذي يضم بولندا وهنغاريا
والتش���يك وس���لوفاكيا» .ويرف���ض هذا
الحلف مبدأ الحصص اإلجبارية لالجئين
داخل االتحاد األوروب���ي الذي تدعو إليه
بروكس���ل» .وبرأي الباحث ف���ي مجموعة
أوراسيا تش���ارلز ليكفيلد» أن النمسا قد
تضطر إلى معارضة ألمانيا وفرنس���ا في
مس���ائل الهج���رة وس���يادة القانون في
بولن���دا وهنغاري���ا» ،إال أن مواقف فيينا
تتعارض مع وجهات نظر دول فيشغراد
في ما يخص حري���ة انتقال اليد العاملة
من أوروبا الشرقية والصناديق الهيكلية
أو قضايا الدفاع».

ترهل سياسي وجيل متعولم
تش���هد األح���زاب التقليدي���ة ف���ي
أوروب���ا حال���ة م���ن التره���ل واإلنهاك
السياس���ي وانحس���ار تأييده���ا ف���ي
أوس���اط الش���باب م���ن الجي���ل الجديد
ال���ذي تلتهم���ه التقني���ات الرقمي���ة

والتط���ورات التكنولوجية التي أحدثت
ثورة في وس���ائل التواصل االجتماعي
واالتصاالت في ش���كل عام م���ا جعلها
أم���ام تحدي���ات غير مس���بوقة تفرض
عليه���ا التحدي���ث والتجدي���د وتلقف
المتغيرات المجتمعية والتعاطي معها
بإيجابية وإبداع واس���تيعاب متطلبات
الش���باب المتمرد على القيم السائدة.
في كتابه الجديد «ما بعد أوروبا» يقول
الباحث في الش���ؤون الدولية واألوروبية
إيفان كريس���تيف «إن رف���ض األحزاب
الليبرالية اإلقرار بأي شكل من األشكال
باالنعكاسات الس���لبية للهجرة أحدث
ردود فعل ضد النخب السياس���ية وفي
ش���كل خاص في وس���ائل اإلعالم التي
تتخ���ذ مواقف معادية من هذه النخب،
وهو الس���بب الذي أدى إل���ى اهتزازات
كبيرة في الحياة السياسية في أوروبا».
وي���رى «أن أكبر االنقس���امات وأكثرها
حدة نجم عن المواقف المختلفة حيال
الهجرة واللجوء بين دول أوروبا الغربية
مثل ألمانيا وبين دول أوروبا الش���رقية
مث���ل هنغاريا وبولندا والتش���يك التي
تعتب���ر القي���م الكس���موبوليتية التي
يتأسس عليها االتحاد األوروبي بمثابة
الخطر الداهم» .وقال «التمرد الشعبوي
هو ببساطة ليس ضد األحزاب النخبوية،
بل ضد النخ���ب التقليدية التي فقدت
أي رابطة لها بجذورها وناخبيها».
هذا يوضح النج���اح الذي أحرزه كورتز
السياس���ي الش���اب الذي لم يمض وقت
طويل على دخوله المعترك السياس���ي
األوروبي ف���ي تحقيق الف���وز االنتخابي
المفاج���ئ ،فه���و قد أمع���ن النظر بدقة
بالمتغي���رات السياس���ية واالجتماعية
الحاصل���ة وعلى أساس���ها ش���ن حملته
االنتخابية بعد أن قام بتغييرات جذرية
في ح���زب «الش���عب» مقتدي���ًا بنموذج
ماكرون في فرنسا حيث ابتعد عن المسار
التقلي���دي للمس���يحية الديموقراطية

ممس���كًا بالهام���ش اليمين���ي ال���ذي
يكتس���ح كم���ا كتبت صحيف���ة «تاغس
ش���بيغل» في برلين «أكثر فأكثر الوسط
السياس���ي في النمس���ا» .ترف���ع أحزاب
اليمي���ن واليمين المتطرف في ش���كل
مشترك ش���عارات وتتبنى مفاهيم مثل
خطر اإلس�ل�ام المتزايد ،وحماية الحدود
الوطني���ة وتأمينه���ا لص���د المهاجرين
والحفاظ على الهوية النمس���اوية ،وهي
قيم حزب الحرية النازي وحزب الش���عب
اليمين���ي .من الواضح أن النمس���اويين
تعب���وا من ه���ذا االئت�ل�اف الكبير الذي
استمر سنوات طويلة بين االشتراكيين
الديموقراطيي���ن والمحافظي���ن ما أتاح
قيام تحالف بي���ن المحافظين واليمين
المتطرف ،م���ع أن كما ذك���رت صحيفة
«ليبراس���يون»« ،هذين الحزبين ال يطيق
أحدهما اآلخ���ر ،إال أنهما يس���بحان في
بحر معاداة الهجرة والمهاجرين» .يقول
أس���تاذ العلوم السياس���ية في جامعة
زالس���بورغ راينه���ارد هاينيش» إن هذا
التحال���ف س���يجعل اليمين الش���عبوي
ف���ي ألمانيا يش���عر بالمزيد م���ن القوة
ومواصل���ة مع���اداة الهجرة واإلس�ل�ام،
على رغم انتق���ادات الهجرة واللجوء في
النمسا على لس���ان أحزاب التحالف أقل
ً
حدة وأكثر اعتداال من الحزب الش���عبوي
األلماني».
ليس هن���اك من خيار أم���ام االتحاد
األوروب���ي غي���ر التعام���ل البن���اء م���ع
الحكوم���ة الجدي���دة ،وب���رأي المدي���ر
التنفي���ذي لمركز السياس���ة األوروبية
في بروكس���ل فابي���ان تس���ولييغ» أن
االتح���اد األوروبي مضطر إلى العمل ولو
م���ن دون أي رغبة مع ه���ذه الحكومات
ولكنه بذلك سيتس���بب في مش���اكل
في بع���ض المجاالت السياس���ية وفي
شكل خاص سياس���ة الهجرة واللجوء».
ولع���ل أول الق���رارات الت���ي اتخذتها
الحكوم���ة الجديدة في النمس���ا يأتي
في هذا السياق ويعكس المسار الذي
س���تنتهجه في التعاطي مع الالجئين
والمهاجرين في شكل عام ،حيث قررت
إلزام طالبي اللجوء بتس���ليم هواتفهم
المحمول���ة لفحصها م���ن قبل األجهزة
األمني���ة .وكت���ب موق���ع «فيل���ت »24
األلماني أن الغ���رض من فحص أجهزة
الهواتف هو معرفة هوية طالب اللجوء
الحقيقية من خ�ل�ال صفحات التواصل
ً
االجتماعية ،مث�ل�ا ،إضافة إلى الطريق
الذي سلكه حتى الوصول إلى النمسا.
كما س���يطلب من الالجئ تسليم كل ما
يملك من أموال إلى الس���لطات مباش���رة
بعد تقديمه طلب اللجوء» ،إضافة إلى أنه
لن يحصل خالل عملية البت بالطلب على
أية مساعدات مالية ،بل عينية فقط».

عن «الحياة» اللندنية

خيارات تغيير النظام في إيران
بقلم :يوسف شيخو
التظاهرات األخي����رة في إيران ،والتي
تع����د األكب����ر من����ذ االحتجاج����ات التي
ش����هدتها الب��ل�اد ،الع����ام  ،2009مثلت
تحديًا غير متوقع للس����لطات ،لكن كان
مالحظًا افتقارها إلى داعمين سياسيين
واضحي����ن .فاإلصالحي����ون والمعتدلون
يق����ودون الحكوم����ة ولي����س لديهم ما
يكسبونه من أي دعم علني لالحتجاجات
اآلن .أم����ا المتش����ددون ،الذي����ن اعتقد
بعضه����م أنهم حاولوا التودد لش����باب
الريف الفقير ،عب����ر تأييد االحتجاجات
الت����ي خرجت ضد الرئي����س روحاني في
البداية ،فلم يخاطروا بتأييد استمرارها،
فالمتظاه����رون ب����دؤوا باس����تهداف
المرش����د األعلى ،بل داف����ع بعضهم عن
ع����ودة النظام الملكي .وف����ي المحصلة،
يمك����ن الق����ول إن����ه ل����م تظه����ر ،حتى
اللحظ����ة ،أي جماعة سياس����ية واضحة
يمكن أن تس����تفيد في شكل مباشر من
دع����م االحتجاجات .وع����دم ظهور هذه
القي����ادة يفس����ر انته����اء االحتجاجات
في ش����كل تدريجي .وهنا ستس����تخدم
األط����راف السياس����ية االحتجاج����ات
لخدم����ة مصالحه����ا ،وهي ب����دأت بذلك
بالفع����ل ،حيث ق����ال روحان����ي وحلفاؤه
إن المحتجين يس����تخدمون التظاهرات
ّ
للحض على مزيد من االنفتاح السياسي
داخل النظ����ام الحالي ،ف����ي حين يرجح
أن يستخدم المتش����ددون االحتجاجات
كدلي����ل على فش����ل سياس����ات روحاني
االقتصادي����ة .بل هن����اك اعتق����اد بأن
الحرس الثوري قد يكون س����مح بتفاقم
االحتجاج����ات ،وذلك كذريعة لتوس����يع
سلطته باسم األمن القومي.
ٌ
كثي���ر م���ن المس���ؤولين
يداف���ع
األميركيي���ن ع���ن فك���رة دع���م ه���ذه
االحتجاج���ات ،ب���ل يص���ر كثي���ر م���ن
كبار مس���ؤولي إدارة الرئي���س دونالد
ترام���ب عل���ى أن «الطري���ق الوحي���د
للتغيي���ر الحقيقي في إي���ران وأفضل
طريقة للتصدي لدعم إي���ران لإلرهاب
وبرنامجها النووي المحتمل ،س���يكون

التظاهرات تقلق النظام اإليراني رغم انطفائها.

عب���ر تغيير النظام» .وعل���ى رغم تأكيد
خب���راء أن تغيير النظ���ام اإليراني هو
السبيل الوحيد لوقف سياسات طهران
مرة واحدة وإلى األبد ،فإنهم فشلوا في
تحديد الخطوط العريضة لتحقيق ذلك
وجعل النتيجة مستدامة.
ال يمك���ن تغيير النظام ببس���اطة ،ما
لم تك���ن الواليات المتحدة مس���تعدة
اللتزام سياس���ي وعسكري طويل األجل
على مس���رح جديد في الشرق األوسط.
و«يفيد تاريخ الواليات المتحدة الطويل
في تغيير األنظمة بأن هناك طريقتين
تقريبًا يمكن أن تس���تخدمهما لتغيير
النظام ف���ي إيران :إما عب���ر دعم طرف
مق���رب من واش���نطن أو عبر غ���زو البالد
وتبدي���ل مؤسس���اتها» .ونظريًا ،هناك
أكثر م���ن مرش���ح للحصول عل���ى دعم
واش���نطن في إي���ران ،لك���ن لجميعهم
نقاط ضعف كثيرة .فمنظمة «مجاهدي
خل���ق» ال تحظى بش���عبية كبيرة محليًا
بس���بب دعمها نظام صدام حسين في
حرب���ه ضد إي���ران .ويعتقد بعضهم أن
تغيي���ر النظ���ام بدعم ه���ذه المنظمة
سيكون مصيره الفشل.
كم���ا أن هن���اك «الحرك���ة الخضراء»،
ويعتق���د بعضهم في واش���نطن أنها
أطاحت بالنظام تقريبًا في العام ،2009

ويمكن إحياؤها اليوم .لكن الحركة تريد
إصالح النظام وليس تغييره ،ولن ترحب
بالتدخ���ل األميركي .كم���ا يمكن دعم
ورثة الشاه الذين فروا من البالد .ولكن،
وعلى رغ���م أن «النظام الشاهنش���اهي
أكثر ش���عبية من مجاه���دي خلق ،فإن
الحنين الش���عبي لعهده محدود» .وفي
ما يخص الح���ركات الكردية في إيران،
مثل الحزب الديموقراطي الكردستاني
اإليراني وح���زب "كوملة" ،ف���إن بقاءها
في المنفى عق���ودًا من الزمن خلق نوعًا
م���ن االنفص���ال بينها وبي���ن الجمهور
الكردي .وهناك م���ن يعتقد أن تنحية
التطلع���ات الكردي���ة اإليراني���ة جانبًا
لمصلحة تطلعات الجماع���ات الكردية
األخ���رى أدى إل���ى إضع���اف األح���زاب
الكردية  -اإليرانية .وبات مالحظًا تراجع
ّ
تأثير هذه األحزاب وتقلص نش���اطها
التنظيمي ف���ي تش���كيل المجتمعات
الكردية والسياسة في إيران .ولم يكن
مفاجئ���ًا تأييد ح���زب «الحي���اة الحرة»
الكردس���تاني (بيج���اك) االحتجاجات
األخيرة ،لك���ن موقف الح���زب يتوقف
إلى حد كبير عل���ى التطورات اإلقليمية
في ش���كل ع���ام وموقف ح���زب العمال
الكردستاني من إيران في شكل خاص.
ويعتق���د بعضه���م باحتم���ال نجاح

س���يناريو آخر يركز عل���ى تنفيذ حملة
اغتي���االت إلزالة المرش���د األعلى وقادة
الح���رس الث���وري ،لكن هذا ل���ن يعالج
قضايا واش���نطن مع طه���ران .إذ هناك
ش���بكة معق���دة نس���بيًا م���ن الالعبين
داخل المؤسس���ات السياسية واألمنية
وخارجه���ا .وصمم���ت ه���ذه األجه���زة
لحماي���ة النظ���ام من االنقالب���ات .وفي
المحصل���ة ،ف���ي ظ���ل غي���اب أط���راف
معارض���ة فعال���ة ،هناك خي���ار تغيير
النظام عس���كريًا وتأسيس نظام جديد.
لكن «لن ينجح أي نظام جديد ولن يكون
مس���تدامًا من دون إصالح مؤسس���ي».
فمن دون مؤسس���ات ش���رعية وصامدة
س���تتعرض إيران لتغير دوري للقيادة
أو لالنقالبات ،ما يزيد زعزعة اس���تقرار
المنطقة الهش���ة .أما تحريض الشارع
اإليراني الغاضب ،ألس���باب سياس���ية
واقتصادي���ة واجتماعي���ة ،فلن يكون
وصف���ة ناجحة ما ل���م يتم دع���م هذا
الشارع .ويفيد التاريخ بأن االنتفاضات
في إيران تميل إلى الموت بسبب ضعف
القي���ادة والتنظي���م واأله���داف .وإذا
اس���تمرت االحتجاجات ،فإن النظام قد
يقضي عليها عبر االعتقاالت الجماعية
والقمع العسكري.
ال يتوقع أن يتجه اإليرانيون حاليًا إلى

حمل السالح ضد النظام ،حتى في حال
توافره ،ألنهم يعلمون بأنهم يواجهون
نظامًا أمنيًا معروفًا بقسوته ،ولن يتردد
باس���تخدام القوة المفرط���ة للبقاء في
الس���لطة .تاريخ الجمهورية اإلسالمية
معروف بالوحش���ية في وجه أي تهديد
ْ
س���حق المتظاهرين اإليرانيين
داخلي.
غي���ر المس���لحين ،وغي���ر المنظمي���ن،
والفاقدين القيادة ،هو مهمة س���هلة
نس���بيًا بالنس���بة إلى النظام .ويذهب
بعضهم إل���ى أن االحتجاجات لن تجبر
الحكومة اإليرانية على محاولة معالجة
المظالم الش���عبية ،بل عل���ى العكس،
فيتوقع في األسابيع واألشهر القادمة،
أن يزداد قم���ع النظام في الداخل .لكن
في المقابل ،يرى ال���رأي العام اإليراني
أن م���ن أب���رز أس���باب تفاق���م الظروف
االقتصادية ف���ي الداخل مغامرة إيران
في الشرق األوس���ط .وفي هذا الصدد،
تش���ير تقاري���ر إل���ى أن إي���ران تنفق
على «ح���زب الله» اللبنان���ي وحده أكثر
من  800ملي���ون دوالر س���نويًا ،وتصل
تكالي���ف دعم نظام األس���د إلى باليين
ع���دة من الدوالرات ،إضاف���ة إلى أكالف
التدخ���ل في العراق واليم���ن .ويبدو أن
اإليرانيين ضاقوا ذرع���ًا باألكالف التي
ّ
تتكبدها بالدهم نتيجة توس���عها في
المنطق���ة ،حيث كان م���ن بين هتافات
المحتجي���ن «ال غ���زة وال لبن���ان أف���دي
روحي إليران» .وتالي���ًا يمكن القول إنه
كلما وجد النظام اإليراني أن سياس���ته
التوسعية في المنطقة قد تهز أركانه
ف���ي الداخل ،أصبح���ت تصرفاته «أكثر
ً
اعتداال عل���ى األرجح» .كذلك س���تبقى
مظال���م المحتجين حتى بع���د انتهاء
االحتجاج���ات الحالية .وه���ذا يعني أن
َ
النظام سيس���تفيد من
أي حدث مهدد
الس���خط الش���عبي المعل���ن والمضمر.
وفي ه���ذه األثناء ،يمكن أن تس���تفيد
واشنطن وحلفاؤها من الجهود الممكنة
لكافة األطراف المعارضة في إيران ،وإن
اختلفت في أهدافها وتوجهاتها.

عن "الحياة" اللندنية
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الخالفات األميركية  -األوروبية بشأن إيران
بقلم :جاي سولومون*
إذا كان ال���رد الدول���ي حتى اآلن مؤش���را ،فإن
االحتجاجات اإليرانية تخاطر بإحداث وقيعة بين
الواليات المتح���دة وأوروبا ،األمر الذي قد يعرقل
قدرة الغرب على تش���كيل جبهة مشتركة حول
مجموعة واس���عة من القضايا اإلقليمية ومسائل
انتش���ار األس���لحة النووية .وإلغالق هذا الشق،
قد ينبغي على واش���نطن طمأنة بروكسل بأنها
ل���ن تلغي االتفاق النووي؛ وهي رس���الة ال بد من
إيصالها بس���رعة نظرًا للقرارات التي سيتخذها
الرئي���س ترامب بش���أن مجموعة م���ن اإلعفاءات
التي س���تنتهي صالحيتها في منتصف كانون
الثاني .ووفقًا لمسؤولين أميركيين كبار يعملون
حول (قضايا) إيران ،س���يتطلب م���ن الحكومات
األوروبية ومن منسقة السياسة الخارجية لالتحاد
األوروبي ،فيديري���كا موغيريني ،الرد بالمثل من
خالل إظهار استعداد أكبر بكثير لمعالجة أوجه
القصور في االتفاق وتحدي طهران بشأن سجلها
في مجال حقوق اإلنسان.

رسائل متضاربة
يض���ع البي���ت األبي���ض حالي���ًا سلس���لة م���ن
المبادرات بعد أسابيع من االضطرابات في إيران،
تهدف جميعها إلى ممارسة المزيد من الضغوط
المالية والدبلوماس���ية على الح���كام الدينيين
للنظام اإليراني وقيادته العسكرية .كما وتشمل
المزيد م���ن العقوب���ات على األجه���زة األمنية،
وحملة تسمية وتش���هير ضد األفراد والكيانات
ّ
المتهمين بالفس���اد وارتكاب أعم���ال قمع على
ّ
وتضم أيضًا قائم���ة باألموال التي
نطاق واس���ع،
ّ
أنفقتها إي���ران على دعم وكالئها المس���لحين
ف���ي لبنان وس���ورية والعراق ،واليم���ن .وتحاول
اإلدارة األميركية أيضًا إيجاد أساس مشترك مع
أوروبا حول كيفية تعزيز االتفاق النووي بش���كل
ملموس ،وذلك أساسًا من خالل معالجة المخاوف
المتعلقة بتطوير الصواريخ الباليس���تية وبنود
االنقضاء التي ستسمح لطهران بزيادة أنشطتها
النووية بشكل كبير في غضون عقد من الزمن.
بيد ،يقول كبار المس���ؤولين األميركيين أنهم
الحظوا في األي���ام األخيرة بعض الدالئل على ّ
أن
االتحاد األوروبي أو الحكومات األوروبية الفردية
مستعدة التخاذ موقف أكثر ّ
شدة .وفي األحرى،
يشعر البيت األبيض بالقلق من قيام األوروبيين
بترتي���ب أولوياتهم لخدمة مصالحهم التجارية
الخاص���ة ف���ي إي���ران ،وإزاء مس���اعيهم لضمان
ً
عدم انته���اك االتف���اق النووي بدال م���ن تأييد
استراتيجية من شأنها مس���اندة المتظاهرين.
وكما كتب نائب الرئيس األميركي ،مايك بينس،
في مقال نش���رته صحيفة «واش���نطن بوس���ت»
في  3كانون الثاني« ،لألس���ف ،حتى اآلن ،فشل
الكثير من ش���ركائنا األوروبيي���ن ،وكذلك األمم
المتحدة ،في التنديد بقوة باألزمة المتزايدة في
إيران» .ومن جهتهم ،أعرب مس���ؤولون أوروبيون
ع���ن قلقهم من احتمال اس���تخدام إدارة ترامب
لالحتجاج���ات كذريعة لالنس���حاب م���ن االتفاق
النووي.
وهذا الخالف ال يكاد يكون جديدًا .إذ أن سياسة
إي���ران لطالم���ا أحدثت انقس���ام بي���ن الواليات
المتحدة وأوروبا منذ وقوع ثورة العام  1979التي
أطاحت بالش���اه ،المدعوم من الواليات المتحدة،
وجلبت نظام���ًا إس�ل�اميًا متطرفًا إلى الس���لطة.
وكثيرًا ما تصادمت إدارتا كلينتون وجورج بوش
مع الحلفاء األوروبيين ح���ول العقوبات والحكمة
وراء االنخراط مع طهران ،في حين أعربت بروكسل
ّ
تشن واشنطن ضربات عسكرية
عن قلقها من أن
على إيران بعد اكتش���اف مواقع نووية سرية في
العام .2002
ُيذكر ّ
أن انتخاب الرئيس أوباما قد س���اعد على
التوص���ل إلى توافق نادر ف���ي اآلراء حول إيران،
حيث ّ
شددت واشنطن وبروكسل بشكل مشترك
على ضرورة البحث عن اتفاق دبلوماس���ي بش���أن
التهديد النووي .كما س���عى الزعماء على جانبي
المحيط األطلسي إلى االنخراط بشكل مباشر مع
م���ا اعتبروها فصائ���ل ذات توجه إصالحي داخل
ّ
الحكوم���ة اإليرانية ،آملي���ن أن تتمكن من جعل
األنش���طة الخارجي���ة للنظام معتدلة وتس���مح
بالمزي���د من الحريات السياس���ية ف���ي الداخل.
ُ
وقد ت ِّوجت هذه االس���تراتيجية (بالتوقيع على)
ّ
االتفاق الن���ووي ،العام  ،2015األمر الذي أدى إلى
رفع معظ���م العقوبات الدولي���ة المفروضة على
الجمهورية اإلسالمية.
غير أن االضطرابات التي شهدتها إيران خالل
ّ
األس����بوعين الماضيين قد س����لطت الضوء على
المقارب����ة المختلفة تمامًا التي تنتهجها إدارة
الرئيس ترامب .إذ س����رعان ما أعرب الرئيس عن
ّ
تأييده للمتظاهرين عبر موق����ع «تويتر» وحذر
طهران م����ن اتخاذ إجراءات قمعية صارمة .وفي
المقابل ،اتخ����ذ العديد من الق����ادة األوروبيين
نهجًا أكث����ر مرونة ،وحثوا النظ����ام والمحتجين
على حد س����واء على االمتناع عن العنف .وتفاجأ
المس����ؤولون األميركيون بش����كل خ����اص عندما
ّ
ح����ذر الرئي����س الفرنس����ي إيمانوي����ل ماكرون
واش����نطن وحلفاءها في الش����رق األوسط بعدم
ّ
متشدد تجاه طهران بعد أيام من
اتخاذ موقف
اندالع االحتجاجات .وف����ي  3كانون الثاني قال
ّ
للصحافيي����ن :إن «النهج الرس����مي الذي تبنته

الواليات المتحدة وإس����رائيل والمملكة العربية
الس����عودية ،حلفاؤنا في كثير من النواحي ،كاد
أن يكون نهجًا يقودنا لحرب» .وفي غضون وقت
قري����ب بعد ذلك ،خ��ل�ال اجتم����اع مجلس األمن
الدول����ي حول االحتجاج����ات وال����ذي ُعقد في 5
ّ
كانون الثاني ،تخلت فرنس����ا وألمانيا وبريطانيا
ً
ّ
المتشدد بش����أن إيران ،وبدال
عن خط واش����نطن
من ذلك قامت باس����تخدام المحفل للتعبير عن
التزامها باالتفاق النووي.

المواجهة حول العقوبات

ّ
تش���كل مس���ألة فرض العقوبات (أو في بعض
الح���االت إعادة تفعيلها) عل���ى طهران في ضوء
حمل���ة القمع التي ش���نتها ض���د المتظاهرين،
ً
مجاال مباش���رًا للخ�ل�اف المحتمل بي���ن الواليات
المتح���دة وأوروبا .وقد تم رف���ع معظم العقوبات
في أوائ���ل العام  ،2016ولكن ،هناك تفس���يرات
مختلف���ة بين الق���وى العالمية الت���ي يمكن أن
تس���تهدف الكيان���ات اإليرانية ف���ي أي حملة
ضغ���ط مالي جدي���دة .وي���رى الكثير م���ن كبار
المسؤولين األميركيين ضرورة استهداف جميع
األفراد والمنظمات اإليراني���ة إذا كانوا يدعمون
انتهاكات حقوق اإلنس���ان أو اإلرهاب ،حتى وإن
ّ
تم اس���تبعادهم من قوائم العقوبات الس���ابقة
كجزء م���ن االتفاق النووي .ومع ذلك ،ترى طهران
والعدي���د من الحكومات األوروبية ّ
أن إعادة فرض
العقوب���ات على ه���ذه الكيانات من ش���أنها أن
تنتهك االتفاق.
ّ
وفي ه���ذا اإلطار ،تحدث مس���ؤولون أميركيون
عن فرض جزاءات على وس���ائل اإلعالم اإليرانية
لدورها المزعوم في دعم حملة القمع التي يقوم
ً
بها النظام ،فضال عن استهداف الكيانات التي
يملكه���ا «الحرس الث���وري اإلس�ل�امي» اإليراني
والمؤسس���ات الغني���ة باألم���وال النقدية التي
يس���يطر عليها المرش���د األعلى .ولكن ،قد يقوم
االتح���اد األوروب���ي بتعويق مح���اوالت الواليات
المتح���دة إلعادة فرض عقوبات على مؤسس���ات
مثل «اللجن���ة التنفيذية ألوامر اإلمام الخميني»
الت���ي قام���ت وزارة المالي���ة األميركي���ة بفرض
عقوبات عليه���ا في العام  2013بتهم الفس���اد
ّ
والتمل���ص من العقوب���ات .إلاّ ّ
أن هذه العقوبات
ُرفعت الحقًا بموجب االتفاق النووي.

روحاني مقابل النظام
تختل���ف وجهة نظ���ر إدارة ترامب من الرئيس
اإليراني حس���ن روحان���ي اختالف���ًا جوهريًا عن
رأي معظم الحكوم���ات األوروبية .إذ يرى االتحاد
األوروب���ي عمومًا ّ
أن روحاني ه���و رئيس معتدل
ويري���د اس���تخدام االتفاق النووي واالس���تثمار
األجنب���ي كأدوات لتعزيز الحريات السياس���ية
ّ
واالنخ���راط مع الغرب .وف���ي المقابل ،اتهم كبار
ُ
مستش���اري ترامب إدارة أوباما بأنها خدعت من
ِقبل مفاوض���ي روحاني ،الذي���ن يرونهم بأنهم
ال يعدو أن يكونوا وجه ودي لنظام اس���تبدادي.
ويرى مس���اعدو ترامب أيضًا ّ
أن االحتجاجات هي
خير دلي���ل على عدم ق���درة روحاني على إصالح
ّ
الدولة اإليراني���ة ،إذ ركزت معظ���م المظاهرات
عل���ى اإلخفاق���ات االقتصادي���ة للحكومة .وفي
هذا الس���ياق ،قال مسؤول في البيت األبيض« :ال
ّ
تستطيع الحكومة أن تنفذ ما يريد المتظاهرون
أن تقوم به».
وم���ن المقرر أن يزور وزير خارجية إيران ،محمد
جواد ظريف ،بروكسل خالل األيام المقبلة إلجراء
محادثات مع موغيريني ومع نظرائه من بريطانيا
وألمانيا وفرنس���ا .ومن المتوقع أن يكون دفاعه
بأن جذب المزيد من االستثمارات األجنبية سوف
يسمح لروحاني بتلبية مطالب المتظاهرين.
وف���ي ظل ه���ذه الخلفية ،يراقب المس���ؤولون
األوروبي���ون عن كثب ق���رارات الرئي���س ترامب
التي س���يتخذها قريبًا بشأن إعفاءات العقوبات.
وإذا أراد المس���ؤولون األميركي���ون الحفاظ على
االتفاق النووي س���ليمًا ،آملين في إصالحه بمرور
ّ
س���يتعين عليهم الحفاظ على التنازالت
الوقت،
ّ
الت���ي نصتها إدارة أوباما ف���ي العام  ،2016على
األقل في الوقت الراهن .وفي هذا الصدد ،يشير
كبار مس���اعدي الرئيس إل���ى أنهم ال يزالون غير
متيقنين من المسار الذي سيتخذه ترامب ،على
الرغم من اعتراف مسؤول بارز في البيت األبيض
ّ
بأن االحتجاجات «سيكون لها تأثير» على قرارات
الرئيس المتعلقة باإلعفاءات.
وحتى لو ق���ام الرئيس ترام���ب بتمديد مهلة
اإلعفاءات ،يتوقع دبلوماس���يون أميركيون وقوع
نزاع مع أوروبا حول مستقبل العالقات مع طهران.
فباإلضاف���ة إلى الرغبة في معاقب���ة النظام على
ّ
قمع المتظاهرين ،أشار البيت األبيض إلى أنه قد
ال يس���مح لـ»بوينغ» و»إيرباص» بالمضي قدمًا في
مبيعات الطائرات المخطط له���ا إلى ايرانّ .
وردًا
على ذلك ،قال مسؤولون في االتحاد األوروبي ّ
أن
ّ
هذا األمر سيكلف الش���ركات األوروبية مليارات
ّ
وس���يعرض االتفاق النووي لخطر أكبر،
الدوالرات
ّ
مما سيزيد من تفاقم المخاطر المترتبة عن قرار
الرئيس ترامب.

عن موقع «معهد واشنطن»
* مؤل���ف «حروب إيران :ألعاب التجس���س ،معارك المصارف،
واالتفاقات السرية التي أعادت تشكيل الشرق األوسط».

