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 التقييم:

تصــور اســرتاتيجية الواليات   ة“إعاد  عنوانالتي تحمل  دراســة  اعداد هذه   يف  واملشــارك�  مركز راندالباحثون يف يشــ�  

ويف تقييمهم لنهج سـياسـة  اىل فشـل السـياسـات االمريكية يف التعامل مع امللف اإليرا�،    "،املتحدة يف الرشـق األوسـط

ل غط األقىصـ أثبتوا فـش ة ك� الـض ياـس د إيران هذه الـس ابقة ـض ادي  ، مؤكدين بأّن العقوبات الـس غط االقتـص   وحده،الـض

وتحركاتها   برنامج إيران النووي أو أنشــطتها اإلقليمية تطورمل يثبت نجاحه يف كبح   انب،الجوخاصــة الضــغط األحادي  

 . السياسية الفاعلة يف مختلف الساحات

ل   ة مـث ة مختلـف ذـي دة او لخطط تنفـي دـي ات ـج ة لتكتيـك دة االمريكـي ات املتـح اع الوالـي ان اتـب احثون ـب ب يعترب الـب تخرـي

ائج، عىل األـقل يف الـحد األد� عطـّل بعض  اإليرانـية،املنشــــآت النووـية   يف   التطور او اإلنـجازات أو  رمـبا حقق بعض النـت

  الهج�ت ينجح يف تحقيق ذلك اذ من املتوقع ان تؤدي هذه  لكن من غ� املرجح أن    النووي،إيران    برنامج  إبطاء تطوير

ك� أشــار الباحثون اىل ان  . أكرث متاســكا وأكرث فعالية وقوة  الحركية إىل تحفيز اإليراني� عىل الســعي وراء رادع نووي

عىل اسـتخدام أدوات الضـغط لتغي� النظام او اخرتاقه وصـوال اىل انهياره مسـألة بعيدة عن الواقع، حيث   التعويل االن

ية ومؤثراتها املختلفة ـصالبة النظام ومتانته وقدرته عىل التأقلم واحتواء االزمات. فقد  ياـس اثبتت التجربة والظروف الـس

 املحلية،ة عقود من الضـــغط والعمل الرســـي واالضـــطرابات  أثبتت الحكومة اإليرانية قدرتها عىل الصـــمود يف مواجه

ويؤكد  لالســتفادة من العقوبات االقتصــادية حتى مع اســتمرار معاناة الشــعب اإليرا�.  وخلقت ســياســات واســاليب

احثون عىل ان   ات  ـهذه  الـب اـق اه إيرانتشـــ� حت� اىل  اإلخـف دة تـج ات ـجدـي ارـب اـجة إىل مـق ه   .الـح ا في� يخص توجـي اـم

يب�ية او غ�ها، ف كرية او الـس كرية العلنية  الرضـبات العـس من غ� املرجح أن تعمل اإلجراءات الرسـية أو الرضـبة العـس

يف برنامجها  بشــكل أفضــل م� كانت عليه يف املايض يف منع التقدم النووي إذا كانت الدولة مصــممة عىل امليضــ قدًما

�كن ملثل هذه اإلجراءات أن تبطئ التقدم لكنها قد تحفز دولة مثل إيران عىل اتباع  ل،األحوا. يف أحســـن  ومرشـــوعها

تقبل   ناهيك عن خطر أن الرضـبات العـسكرية �كن أن تؤدي إىل تـصعيد   -خيار نووي ملنع مثل هذه الهج�ت يف املـس

ســـاســـة قد تقلب كل املوازين معرضـــ� للتـهديد واملخاطر يف مرحلة حخط� �كن أن يجـعل األمريكي� يف املنطـقة  

 االسرتاتيجية.

ة التـحدي اإليرا� لكنهم يف نفس الوـقت ال يثقون   ة األـمد ملواجـه ة طويـل احثون التفك� يف اســـرتاتيجـي يقرتح الـب

اىل االتفاق    إيرانبقدرة اإلدارة االمريكية عىل التفاعل مع هذه الـسياـسات التي تحاول البحث عن مخارج تعيد  

 تعرقل تطورها وجموحها النووي املستقبيل الذي سيغ� الكث� يف موازين القوى يف املنطقة.و  وااللزام النووي

 

 نص الرتجمة: 

يف الرشــق األوســط. عىل الرغم  - الحكومي� وغ� الحكومي� –تواجه الواليات املتحدة مجموعة متنوعة من الخصــوم  

ا   دعمـه د ـت ائج التي ـق ة للنـت ابـي ة إيـج د فقط نحو رؤـي دـي ة عىل التـه امـئ اوز التقيي�ت الـق دعو إىل تـج ا ـت اربتـن من أن مـق

ــاركة  لكن املتحدة، الواليات  ــرتاتيجية اإلقليمية أن تتجاهل مجموعة التحديات التي �كن أن تعطل املشـ ال �كن لالسـ

ــل نهج ملنع املزيد  -بدالً من محاولة حلها نهائيًا  -ملنطقة. نجد أن إدارة العالقات العدائية طويلة املدى مع ا هي أفضـ

ة الواليات   ياـس تنزفة بالكامل لـس بح النزاعات اإلقليمية مـس تقرار. �كن أن تـص   املتحدة،من التـصعيد والـرصاع وعدم االـس
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اب أجندة أكرث إيجا كرية مكلفة عىل حـس فإن إدارة وتقييد   وبالتايل،بية تركز عىل النمو والفرص.  وتخاطر بتدخالت عـس

هي   التوســـع،ومعالجة الدوافع األســـاســـية للرصـــاع ملنعهم من الظهور أو   ،الحكومي� وغ� الحكومي�الخصـــوم من 

 .مكونات حاسمة السرتاتيجية إقليمية فعالة للواليات املتحدة

والج�عات الـشيعية املـسلحة التي ترعاها    إيران،نأخذ يف االعتبار الجهات الفاعلة الرئيـسية يف املنطقة:   الفـصل،يف هذا 

وغ�  حكومي� والج�عات الســنية املتطرفة (أي داعش والقاعدة). نحن نركز عىل خصــوم الواليات املتحدة ال وســوريا،

عىل الرغم من   )،كل مبارش (بـشكل أـسايس ـسوريا والعراقالحكومي� ومناطق الـرصاع حيث تـشارك الواليات املتحدة بـش

بعد مراجعة   .وليبيامثل تلك املوجودة يف اليمن  األخرى،أن تحليلنا وتوصــياتنا �كن أن تنطبق عىل النزاعات اإلقليمية  

ــالح  ــوم عىل املص ــها هؤالء الخص ــات املعتمدة مل األمريكية،التحديات التي يفرض ــياس عالجتها  نقوم بتلخيص نتائج الس

 .والنظر يف األساليب األكرث مالءمة للميض قدًما الحتواء هذه التهديدات والتخفيف من حدتها

ــتقرار اإلقليمي والرصــاع الذي نحن  ــالح الواليات املتحدة يف املنطقة هي عدم االس نعترب أن أكرث التحديات إلحاًحا ملص

العابرة  لنووي والتطرف العنيف وـصعود املنظ�ت اإلرهابية تخلق هذه القـضايا بيئة مواتية لالنتـشار ا  حيث  أمده؛طال  

نقرتح اسرتاتيجية لتقييد الخصوم اإلقليمي�    الفشل،. بدالً من البحث عن حلول متطرفة تأيت بتكلفة عالية وخطر  للدول

نقرتح  تحديًدا، وتقليل الرصــاع العنيف مع االســتث�ر يف تداب� طويلة األجل لتعزيز االســتقرار اإلقليمي. وبشــكل أكرث

سـلسـلة من اإلصـالحات األسـاسـية التي تؤثر عىل الحياة اليومية ملن يعيشـون يف املنطقة من خالل توف� فرص العمل 

 .واالعت�د بشكل أكرب عىل التداب� الدبلوماسية لحل النزاع الحوكمة،وتحس�  األع�ل،وريادة 

 التعامل مع إيران 

ة تسـاءلت  رتاتيجية اإلقليمية إذا مل نعد نعطي األولوية للمواجهة مع إيران  الدراـس عن الشـكل الذي قد تبدو عليه اإلـس

ال �كن ألي اســـرتاتيجـية إقليمـية ـجادة أن تتـجاـهل قوة مهـمة مـثل إيران. ال تزال    ذـلك،كمـبدأ تنظيمي رئييســـ. ومع  

  الصــاروخية،مليليشــيات غ� الحكومية وتوسـيع قدراتها  ال سـي� عالقاتها با  اإلقليمية،تطلعات إيران النووية وأنشـطتها  

مصـدر قلق بالغ للمصـالح األمريكية يف االسـتقرار اإلقليمي. التحدي هو أن نكون واقعي� بشـأن املخاطر التي تشـكلها 

ياـسات تؤدي إىل نتائج عكـسية. وهذا يت طلب إيران دون املبالغة فيها بطرق �كن أن تخاطر بردود فعل مبالغ فيها وـس

ا للتـهدـيد   النظر يف إـطار عـمل ـبدـيل إلدارة   وأخ�اً،  التـهدـيد،وتقييً� للســــياســــات الـحالـية ملواجـهة    اإليرا�،تقييً� دقيقـً

 .التحدي اإليرا� عىل املدى الطويل

 �تقن� التهديد اإليرا 

تواجه قوتها ونفوذها قيوًدا اذ   "ال متلك القدرة الكاملةإيران "خطرة ولكنها   دراســة ســابقة ملركز راند بأنّ اشــارت 

قد تكون  -اإلقليمي واملحيل   -م� يـش� إىل أن الـسياـسات التي تـستفيد من رد الفعل الطبيعي للتوـسع اإليرا�    خط�ة،

ــة حكيمة تظهر من خاللها   ــياس ــرتاتيجية   من هذا املنطلق،    ."املواجهة املبارشةبعيدا عن   قوتها  إيرانس ــتحتاج االس س

ــق  ــطاألمريكية إىل قبول الوجود اإليرا� يف الرشـ ــاطة غ� واقعية    .األوسـ إن أفكار إخراج إيران من املنطقة هي ببسـ

ـبالنظر إىل حجم إيران ودورـها الـتاريخي يف الشـــؤون اإلقليمـية. حتى أـعداء إيران اإلقليمي� األكرث صـــخـباً ـيدركون أن 

خالت إيران. إيران جزء من املنطقة. لكن ـسياـسات الواليات املتحدة �كن أن تهدف إىل الحد من الـرضر الذي تـسببه تد 

https://www.rand.org/pubs/monographs/MG781.html
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مع يجب أن يكون الهدف من اسرتاتيجية الواليات املتحدة تجاه إيران هو احتواء وتقليل قوة إيران ونفوذها    باختصار،

 .رور الوقتم

بكث�  تألقا تعترب قدرات إيران أقل  العســكري،فهم طبيعة التهديد اإليرا� وحدوده. عىل املســتوى   هذا التوجه يتطلب

من األحـيان. قواـها التقلـيدـية ضـــعيـفة بشــــكل ـخاص. تـحد الهـياـكل اـلدـفاعـية املتـعددة واملتكررة من  م� يُزعم يف كث�  

الفعالية العسـكرية إليران وقدرتها عىل إبراز القوة واسـتمرار القتال خارج حدودها. وقد حالت سـنوات من العقوبات  

ية وصـينية منخفضـة الجودةم� أجربها عىل االعت�  العسـكرية،الدولية دون تحديث إيران ملعداتها   د عىل أنظمة روـس

عىل   الحديثة،تفتقر القوات الربية اإليرانية إىل املركبات املدرعة والدبابات    .قاعدتها الصناعية الدفاعية الخاصةلتفعيل  

ــية لتطوير دبابة كرار ال قتالية  الرغم من ورود تقارير تفيد بأن إيران كانت تســتفيد من التكنولوجيا العســكرية الروس

ة بها.  ية  مع الخاـص ينية والروـس واريخ الـص تحواذ عىل أنظمة الـص رشح محاوالتها لتحـس� قدراتها القتالية من خالل االـس

لكن مثل هذه االســتحواذات ال تضــاهي الطائرات  املقاتلة.ومن خالل اإلنتاج املحيل للطائرات بدون طيار والطائرات 

 .مثل إرسائيل والسعودية واإلمارات اإلقليمي�،نافس� ناطق اململ يرسلها الغرباملتقدمة التي 

ــيطر عليها إىل حد كب� الحرس   ــكله إيران من قدراتها التي يس ــكري األكرث خطورة الذي تش ينبع التحدي العس

  ة خاصإن استث�ر طهران يف الصواريخ املتطورة لتعويض قوتها الجوية املتدنية هو مصدر قلق   .الثوري اإلسالمي

ــول إىل املنطقة  دقة اإىل  بالنظر ــواريخ وقدرتها الفتاكة عىل الوصـ ــكرية    بأكملها،لصـ مبا يف ذلك القواعد العسـ

لدفاع الصـاروخي. اسـتخدمت إيران  أنظمة اب اتهذا التهديد قد يتطلب من دول الخليج تعزيز و   وإرسائيل.األمريكية 

والطائرات بدون طيار ملهاجمة منشآت النفط يف اململكة العربية السعودية وناقالت النفط يف الخليج   سلحة املتطورةاأل 

بشــكل كب�  إيران بالصــواريخ   دعمت ،2018بعد انســحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي يف عام    .2019يف عام  

للـطائرات نـظام اـلدـفاع الجوي اإليرا� ال يزال عرضــــة  . لكن يـبدو أن  حكومي�، مـثل حزب الـله يف لبـنانالغ�   ـهارشـكاء

بح �كن أن تعطل بـشكل والتي  األلغام)  ة (مبا يف ذلك حرب قدراتها البحرية غ� املتكافئعىل الرغم من و  املتقدمة،  الـش

عىل الرغم من   للقلق،مث�ة  انها   لفرتة طويلة.   فاريسالوصــول إىل الخليج ال -لكن ال �كنها يف نهاية املطاف منع    -كب�  

 .أنها عرضة لهج�ت مضادة فعالة من دول مثل إرسائيل

ـقائق الهيكلـية التي تـحد من نفوذ إيران اإلقليمي هي أن إيران هي  ـفإن إـحدى الح  العســـكرـية،ـباإلضــــاـفة إىل القيود  

التي تتوق إىل   إرسائيل،باإلضــافة إىل  العربية،الدول  تحفظا من قبلالدولة الفارســية الوحيدة يف املنطقة. تواجه إيران  

وريا،تعلق األمر بإنقاذ حليفها العريب يف ي. حتى عندما  قوتها ونفوذهاالحد من   ما  ها فإن إيران والقوات املتحالفة مع ـس

 .2015األـسد يف الـسلطة دون تدخل القوة الجوية الحاـسم من روـسيا يف عام  بالرئيس كانت لتكون قادرة عىل االحتفاظ 

غ� املتوقعة لالتفاق النووي اإليرا� يف إن قدرة إيران عىل زيادة الدعم لوكالئها اإلقليمي� بعد املكاســـب االقتصـــادية  

ك� كان يخىش البعض. مثل سوريا أو اليمن. ك�    هذه،مل تغ� يف النهاية التوازن العسكري يف مناطق الرصاع    2015عام  
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  أن املخاوف بـشأن جـرس بري إيرا� لنقل املقاتل� واملعدات من إيران عرب العراق وـسوريا ولبنان مل تتحقق بـشكل كامل

 .1بسبب العديد من القيود التي تواجه الجرس

حيث تم توجيه مئات    سوريا،يف   لكشف عن خطورة الوجود االيرا�نجحت" حملة إرسائيل ب� الحروب "يف ا  الواقع،يف 

تواجه إيران    ،. بالنظر إىل االتجاه اآلخرمواقع مشــرتكة ب� االيراني� والروسالرضــبات الجوية ضــد أهداف إيرانية أو 

التي حاربت يف العراق بعد ـصعود التنظيم يف  داعش،مثل    املتطرفة،انتكاـسة إقليمية ليس فقط من الج�عات الـسنية  

ضـــد محصـــنة    بعض القوى هناكحيث ال تزال    ولبنان،ولكن حتى من دول عربية صـــديقة مثل العراق   ،2014عام  

وتحافظ عىل عالقات وثيقة   ،إيران لديها نفوذ أكرب يف هذين البلدينالنفوذ اإليرا� دون عوائق. من املؤكد أن اكتســاح 

يعية يف  �. وأنجح عالقاتها غ� الحكومية  العراق،مع القيادة الـش دام حـس الذين لجأ كث� منهم إىل إيران خالل حكم ـص

ـفإن إيران ال تتـخذ ـكل القرارات. هؤالء الـرشـــكاء ـلديهم جمهورهم   الحلـفاء،هؤالء    مع. ولكن حتى  الـلههي مع حزب  

تياء من التدخل اإليرا� يتزايد يف العراق   غوطهم. يبدو أن االـس تمرة التي تدعو   ولبنان،املحيل وـض مع االحتجاجات املـس

. ك� تالشــت قوة إيران إىل مزيد من املســاءلة واالهت�م بالضــغوط االقتصــادية املحلية بدالً من املغامرات اإلقليمية

الناعمة يف املنطقة. إن دعم إيران لحملة األســد يف ســوريا وتراجع شــعبية مثل هؤالء القادة مثل حســن نرصــ الله يف 

 .لبنان قلل من جاذبية ما يسمى مبعسكر املقاومة ب� الج�ه� العربية حيث يتحول االنتباه إىل األزمات املحلية

ـكان إلـعادة فرض العقوـبات األمريكـية بـعد االنســــحاب األمرييك من    ، فـقدضـــعف داخلـيةال تزال إيران تواـجه نـقاط  

قدرة إيران عىل  ف  اإليرانية،مبا يف ذلك انخفاض حاد يف ـصادرات النفط   اإليرا�،االتفاق النووي تأث� مدمر عىل االقتـصاد  

لعقوبات غ� النووية املرتبطة باإلرهاب  جني الفوائد االقتصـــادية لالتفاقية كانت محدودة بالفعل. ســـاهم اســـتمرار ا

واملخاوف املتعلقة بحقوق اإلنـسان وـسوء اإلدارة االقتـصادية والفـساد يف خلق بيئة اـستث�رية ـصعبة حتى بدون تجديد 

 2العقوبات األمريكية. 

ــات املالية األمر ــس ــعب  جعل الحظر املفروض عىل املعامالت بالدوالر التي تتم معالجتها من خالل املؤس يكية من الص

ــتثمرين العاملي� التجارة بأمان مع   ــادي العاملي    إيران،عىل املس م� حد من قدرة إيران عىل االندماج يف النظام االقتص

حاب  عقاب ك� كان كث�ون يأملون يف ا  األمرييك،االتفاقية النووية. أدت إعادة فرض العقوبات الثانوية يف أعقاب االنـس

-جائحة كوفيد  ت  وعدم االسـتقرار اإلقليمي إىل تفاقم التوقعات االقتصـادية القامتة إليران. أد النفط،وانخفاض أسـعار  

 
من خالل التدخل يف االزمة السـورية، لعبت كل من إيران وروسـيا دورا رئيسـيا يف الجيوبولتيك الـرشق االوسـطي، من خالل      1

ــاع فيها، يف توف�   ــوريا. انها فعال حرب عاملية، نجحا الطرفان يف إدارة الرصـ الدخول يف مواجهة مع قوى عدوانية عاملية عىل سـ

 ري، ويف كشف مدى تورط القوى الدولية واإلقليمية األخرى يف هذا الرصاع.  مقومات الصمود للنظام والشعب السو 

 
عن تداعيات هذه    والكـشف، إيراننجاح الـضغوط القـصوى املفروـضة عىل   التأكيد عىلاتجاه حاولت إدارة ترامب الذهاب يف   2

ــيايس. لكن يغيب ع ــادي واالجت�عي والس ــتوى االقتص ــة عىل الداخل اإليرا�، عىل املس ــياس ــة  حلل�  امل  نالس ــياس ــناع الس وص
 ة وخطورة هذه املرحلة.تسجيل قدرة وصمود الشعب اإليرا� وحسن ادارته لالزمة، عىل الرغم من صعوباألمريكي�،  
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ا عىل  والذي أثر والتـضخم املرتفع   الـشباب،خاـصة ب�  املرتفعة،البطالة  ، مع إىل مزيد من الـضغط عىل االقتـصاد 19 أيـضً

 3 الطبية.م� أدى إىل ارتفاع تكاليف املعيشة ونقص اإلمدادات   اإليرا�،الشعب 

ــط يجب أن يراعي حدود  ــع للواليات املتحدة يف الرشــق األوس ــرتاتيجية أوس ــات إيران لدعم اس ــياس إن أي اعتبار لس

لكنها تحد   والـضغوط التي متارـسها يف الداخل. إيران خـصم إقليمي هائل  اإلقليمي،ونفوذها    إليران،القدرات العـسكرية 

 فإن القيام بذلك يتطلب إجراء تقييم نقدي للنهج الحايل والنظر يف السياسات البديلة. ذلك،�كن إدارته. ومع 

 تقييم نهج الضغط األقىص 

اعتـمدت   ألمريـكا،التي أـطاـحت ـبالشــــاه املوايل    1979مـنذ الثورة اإليرانـية ـعام ف  ،نهج الضـــغط عىل إيران طوـيل األـمد

ال ســـي�   -ســـياســـة الواليات املتحدة تجاه إيران عىل مجموعة متنوعة من األدوات لردع األع�ل اإليرانية والرد عليها  

يع الربنامج النووي     العقوبات،تـضمنت هذه األدوات   �.ت املتحدة ورشكائها اإلقليميـضد الواليا -دعمها لإلرهاب وتوـس

 .وتخريب املنشآت النووية اإليرانية الحتواء وتقويض قدرات إيران إيران،والدعم العسكري لخصوم 

ا أســاســيًا يف  املاضــية،إىل حد كب� عىل مدار العرشــين عاًما   أصــبح الوجود املبارش للقوات األمريكية يف املنطقة عنرصــً

ا مهام أخرى يف العراق وســوريا   إيران، اســرتاتيجية واشــنطن ملكافحة حتى لو كانت عمليات االنتشــار هذه تدعم أيضــً

ان. يف   ة األخ�ة يف   الواقع،وأفـغانســــت ات الطوارئ األمريكـي ام عملـي ا مـه ام الردع األمريكـية يف الخليج عمومـً تتـجاوز مـه

خالل زيادة القوات). عىل سـبيل املثال   جندي 165000التي بلغت ذروتها عند   العراق،املنطقة (باسـتثناء عملية حرية 

ــ يف العمليات األمريكية لردع العدوان اإليرا� يف الخليج  - Spartan Shield تحافظ عملية ــ رئييس عىل   -وهي عنرص

عند حساب مجموعة حامالت األسطول الخامس ومجموعة   ذلك،جندي أمرييك. باإلضافة إىل    10000وجود قوة قوامها  

تعداد الربما من أفراد الخدمة األمريكية يف الخليج ملا يرقى إىل   20000يتم نرشـ ما يزيد عن   األمريكية،ئية البحرية االـس

 مستوى ردع مهمة إيران. 

فإن ذروة وجود القوات األمريكية ألكرب عملية طوارئ أخ�ة يف منطقة الرشــق األوســط   ذلك،عىل النقيض من 

ــ ، وهو مجرد عنرص   Spartan Shield وش�ل إفريقيا كانت أقل من مستوى وجود القوة املستمر بشكل عام لـ

ــع لردع إيران يف الخليج. ــرتاتيجية األوس القوات األمريكية يف أن  2018أكد مســؤولو إدارة ترامب يف  واحد من اإلس

  حركة عىل ما يبدو لتوســيع  إيران،ســوريا ملواجهة داعش ســتبقى حتى مغادرة القوات اإليرانية والقوات املدعومة من 

من مســـؤويل وزارة الدفاع أدلوا بشـــهاداتهم الحًقا يف مجموعة املرصـــح بها ، لكن  الجيش األمرييك إىل ما بعد مهمته

 .همة العسكرية للتحالف مل تتغ�الكونغرس وذكروا علنا أن امل

 
الذي صــاغه الســيد القائد آية الله عيل خامنئي قبل ســنوات عىل فكرة تحقيق النمو يف ظل   يقوم مفهوم "اقتصــاد املقاومة" 3

تســبب العقوبات يف انخفاض قيمة العملة اإليرانية وارتفاع    منرغم  بالو تبني هذا النهج املقاوم،  وبســببالعقوبات األم�كية،  

وقد اكدت مطالبات الســيد   .البالد إىل حافة االنهيار بشــكل تاممعدالت التضــخم وتدهور القدرة الرشــائية، فإن ذلك مل يدفع  

كل  من ح�ية كاملة لإلنتاجية املحلية وتوفر اكتفاءا ذاتيا كامال يتم توزيعه بـش ياغة إجراءات ومخططات تـض القائد بـرضورة ـص

 عادل ب� كل الفئات االجت�عية لتغطية أي نقص �كن ان تواجهه البالد بسبب الحصار الجديد.
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ة ياـس ة األمريكية املميزة إلبقاء إيران محارصة ألكرث من   ان ـس ياـس عاًما. منذ  40العقوبات هي التي أثبتت أنها أداة الـس

  متـها اإلدارات املتـعاقـبة كعنرصـــاســـتـخد  ،1981إىل    1979فرض العقوـبات ألول مرة خالل أزـمة الرـهائن يف إيران من  

اة البحرية األمريكية  1984أـسايس. ـصنفت الواليات املتحدة إيران كدولة راعية لإلرهاب يف عام   بعد قـصف ثكنات مـش

أدى هذا التـصنيف إىل ـسلـسلة من العقوبات التي ظلت قامئة  .  إىل الج�عات املدعومة من إيران والذي نـُسب  لبنان،يف 

تم حظر معظم التجـارة    كلينتون،. خالل إدارة  2015يف عـام    حتى بعـد رفع العقوبـات املتعلقـة بـالطـاقـة النوويـة

العقوبات    وقانون  1996وزادت اإلدارة والكونغرس من الضغط عىل قطاع الطاقة اإليرا� مع إيران    إيران،واالستث�ر مع  

ا لتقليص ـقدرة إيران عىل متوـيل الج�ـعات اإلرـهابـية أو برـنامجـها النووي. أدت العقوـبات امل رصـــفـية واـملالـية  عىل ليبـي

إلقـناع البنوك األجنبـية    2016إىل    2006مـبا يف ذـلك الحمـلة التي شـــنتـها وزارة الخزاـنة األمريكـية يف الفرتة من    الالحـقة،

 طهران.إىل زيادة الضغط العاملي عىل  إيران،بالتوقف عن م�رسة األع�ل التجارية يف 

تطلـبت .  ل تخفيف كب� للعقوـبات األمريكـيةأو   اإليرانـية،لنووـية  لتقليص الـقدرات ا  2015ـكاـنت االتـفاقـية اـلدولـية لـعام  

الفرضــية املركزية للصــفقة قيوًدا جديدة عىل برنامج إيران النووي املد� وزيادة الوصــول إىل مواقعها النووية مقابل 

ــرتكة رفعت العقوبات املتعلقة باملجال النووي    العقوبات.تخفيف  ــاملة املشـ وأبقت عىل    فقط،لكن خطة العمل الشـ

قدًرا كب�ًا من عدم   العقوبات األخرى املتعلقة باإلرهاب وحقوق اإلنســان. وك� تركت خطة العمل املشــرتكة الشــاملة

 .4اليق� للمستثمرين الدولي� بشأن مخاطر م�رسة األع�ل التجارية يف إيران

اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية أن إيران ـكاـنت ملتزـمة    وأـكدت الوـكاـلة  اإليرا�،ـحدت االتـفاقـية من الربـنامج النووي    ذـلك،ومع  

كان الوعد برفع الضــغط االقتصــادي هو الذي أثبت أنه عامل حاســم يف   النهاية،لكن يف   عديدة.ببنودها يف مناســبات  

موافـقة إيران عىل تقيـيد األبـعاد الرئيســــية لربـنامجـها النووي. حتى النـقاد الـبارزين لالتـفاق النووي يف إرسائـيل واـلدول 

شـأن بعض بنودها ومعارضـة  عىل الرغم من املخاوف املسـتمرة ب ناجحة،ذات التفك� امل�ثل أقروا بأن االتفاقية كانت  

ــيحة  وزراء اإلرسائييل بنيام� نتانيارئيس ال ــاملة    لالتفاق.هو الرص ــة لخطة العمل الش ــتمرار املعارض عىل الرغم من اس

مبا يف ذلك روـسيا   املـشرتكة،واـصل جميع املـشارك� الدولي� يف خطة العمل الـشاملة   اإلقليمي�،القادة   قبل  املـشرتكة من

 .دعم االتفاقيةيف  األوروبية،والص� والقوى 

  ،منها الواليات املتحدة    انسحابعارض الرئيس ترامب بشدة االتفاقية وتعهد ب  العام،عىل الرغم من هذا اإلج�ع الدويل  

مبن فيهم وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الخارجية ريكس  املنصب،كبار مستشاري الرئيس يف سنته األوىل يف   ونـصح

وهو موقف   -ت أخرى مث�ة للقلق اال تفاقية والبناء عليها لتوســـيع نطاق تركيزها ليشـــمل مجال ء يف االبقاب تيلرســـون،

 
، له دالالت عديدة من بينها أن الحديث اسـتئناف املفاوضـات حول االتفاق النووي وسـط ّرسيّة مكبّلة، يف أعقاب حدث نطنز 4

اإليرا�، حتى ولو كان غ� مـبارش أو عرب قنوات رسيّة، مل يتوقف أو ينقطع بالرغم من الشــــكوك اإليرانـية يف أن إدارة  -األم�يك  

لية التي تـصفها إيران بايدن أُحيطت ِعل�ً بالعملية العـسكرية اإلرسائيلية عىل موقع تخـصيب اليورانيوم اإليرا� قبل تنفيذ العم

اب نووّي. ا إرـه أنـه ات    ـب اـف ال، يرافق االصــــطـف ة الـح النووي. بطبيـع اق  اء االتـف اهم عىل بنود إحـي دى الطرف� هو التـف األهم ـل

ــتوى أهمية تقييد قدرات إيران النووية وبأهمية رفع   ــات مبسـ ــّد الحبال عندما تكون املفاوضـ ــقف وشـ ــية رفع السـ التفاوضـ

رة ملشاريع النظام يف طهران. لذلك يتحّدث الطرفان اآلن عن "التزامن" ب� األمرين بدالً من  العقوبات االقتصادية ا حديث الملدمِّ

 الرشوط املسبقة عىل نسق: َمن أوالً وأليٍّ األولوية.عن  
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ا حلفاء الو  ت املتحدة الياالو  انسـحاباختار الرئيس ترامب يف النهاية  ذلك،ومع   وروبيون.ال ا ،يات املتحدةال يفضـله أيضـً

رتكة املة املـش د إيران. وقد دعم   2018مايو يف   من جانب واحد من خطة العمل الـش غط األقىصـ ـض ة الـض ياـس واتباع ـس

كانت أهداف حملة الضـــغط    .هذا النهج بنشـــاط بومبيو،وال ســـي� وزير الخارجية مايك  اإلدارة،املوظفون الجدد يف 

ية"  إىل سلوك إيرا� "أكرث طبيعو التوصل إىل اتفاق نووي "أفضل" من خالل مفاوضات جديدة    وهي  واضحة،األقىص غ�  

إلشـــارة إىل أن الهدف النهايئ كان الضـــغط عىل  اقامئة مطالب كانت واســـعة جًدا مثل   البعض،ك� رآه   أو،  املنطقة،يف 

 .إيران لدرجة انهيار النظام

ـكاـنت اآللـية الرئيســــية لحمـلة الضـــغط الـجدـيدة هي العقوـبات مرة أخرى. مل تكتف الوالـيات املتـحدة ـبإـعادة جميع  

مبا يف ذلك تصنيف    الجديدة،بل أضافت أيًضا سلسلة من العقوبات    النووي،العقوبات التي تم رفعها من خالل االتفاق  

مة الرئيـسية للـضغط األقـىص هي االعت�د عىل القوة االقتـصادية  الحرس الثوري اإليرا� ككيان داعم لإلرهاب. كانت الـس

ـسعى إىل االـستث�ر يف إيران أو التجارة معها. بحلول  -ـصديق أو عدو  -الهائلة للواليات املتحدة ملعاقبة أي فاعل عاملي  

ايو   ت ال تزال تســـتورد النفط    ،2019ـم اـن دان التي ـك اءات للبـل ت اإلدارة معظم اإلعـف ة لخفض    ،اإليرا�أنـه اوـل يف مـح

ـصادرات النفط اإليرانية إىل الـصفر يف حملة الـضغط األكرث طموًحا حتى اآلن. مل تكن إدارة ترامب مـستمرة يف ـسياـسات  

ــاتها،بل كانت تضــاعف من   فحســب،الضــغط الطويلة األمد   ــياس حتى مع املخاطرة بتنف� أقرب الرشــكاء العاملي�    س

ــياللواليات املتحدة يف أوروبا   الذين أيدوا خطة العمل الشــاملة املشــرتكة وعارضــوا العقوبات الثانوية األمريكية.   ،وآس

اقرتـحت إدارة تراـمب "طوـفانـًا" من العقوـبات الـجدـيدة عىل إيران في� زعـمت   ،2020حتى أثـناء االنتـقال الرـئايس لـعام  

 .انض�م إدارة بايدن إىل االتفاقية لتعقيد وعرقلةبعض التقارير أنه محاولة 

 :النتائج مل تكن إيجابية  

ات،إيران مل تعد إىل طاولة  اد    5املفاوـض وقلـصت   اإليرا�،وحكومتها مل تنهار. ال ـشك يف أن حملة الـضغط أرضت باالقتـص

بشكل كب� من صادرات النفط وساهمت يف حدوث انك�ش اقتصادي وأملت الحكومة والشعب اإليرا� عىل حد سواء.  

 
مفاوضـات    الدبلوماسـية التي يقول بايدن إنها الطريق الوحيد ملنع إيران من الحصـول عىل سـالح نووي، تُرجمت دورت� من 5

غ� مبارشة مع طهران، اسـتضـافتها منذ مطلع أبريل (نيسـان) الجاري العاصـمة النمسـاوية فيينا، التي هي مكان والدة االتفاق  

األـصيل. وهذه املرة لعبت الدول األوروبية دور الوـسيط، إذ كان مـسؤولوها ينتقلون ب� الفندق الذي يـستـضيف املفاوـضات مع  

ــيل الواليات املتحدة  اإليراني� والفندق اآل  ــائل ب� الجانب�. ويُذكر أنه رغم تفض خر مقابله حيث يقيم األم�كيون، حامل� الرس

 5الـ  إعادة العمل باالتفاق األصيل الذي توصلت إليه مع الدول  ب  تطالبالحوار املبارش، رفضت إيران العرض منذ البداية، وهي  

وبالفعل، يبدو أن واشنطن توصلت إىل قناعة بأن هذه هي املقاربة األفضل، عىل األقل، حتى   .، من دون زيادة أو نقصان1زائد 

اآلن. وتخلّت، وإْن مؤقتاً، عن وعود بايدن االنتخابية بتوســيع نطاق االتفاق ليشــمل تدّخالت إيران يف منطقة الرشــق األوســط  

 1600العقوبات التي فرضـتها إدارة ترمب، ويصـل عددها إىل وبرنامجها للصـواريخ الباليسـتية. ويف ح� تطالب إيران برفع كل 

عقوبة، تقول واشــنطن إنها مســتعدة لرفع العقوبات املتعلقة باالتفاق النووي فقط. ومعلوٌم أن ترمب كان قد فرض عقوبات  

بات تتعلق بحقوق اإلنسان.  مرتبطة أيضاً بربنامج إيران للصواريخ الباليستية، ودورها املزعزع لالستقرار يف املنطقة، وكذلك عقو

وراهـناً، يخضــــع البـنك املركزي وقـطاع النفط يف إيران لعقوـبات مختلـفة مرتبـطة ـباالتـفاق النووي وغ�ـها. ومـقاـبل ذـلك، تـطاـلب 

طهران برفع كامل للعقوبات املرتبطة بالقطاع� النفطي واملايل ما يســـمح لها بأن تبيع نفطها من دون قيود وتُجري معامالت  

 .مع الخارج  مالية
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ــواق  ــ� واألس ــادية  لك األخرى،لقد وجد اإليرانيون حلوًال بديلة من خالل توطيد العالقات مع الص ــغوط االقتص ن الض

ادية لف�وس ـشديدة،كانت  عار النفط والتأث�ات االقتـص امل. ومع   COVID-19 ال ـسي� عندما تقرتن بانخفاض أـس الـش

فإن سـياسـات الضـغط األقىصـ مل   اإلدارة،وبأي مقياس يسـتند إىل أهداف السـياسـة والنتائج املوضـحة يف بيانات  ذلك،

 .تنجح

تخدام   فال يزال يتع� علينا رؤية صـفقة جديدة أو  أفضـل،أقىصـ قدر من الضـغط لفرض صـفقة إذا كان الهدف هو اـس

ب عىل الرغم من   ارشة مع إدارة تراـم ة مـب ــارـك ة أي مشــ ادة اإليرانـي ت القـي اة. تجنـب ة للحـي ابـل اوض ـق ة تـف حتى عملـي

زادت إيران من   أفضــل، صــفقة بدالً من التفاوض عىل الواقع،يف   املحادثات.املحاوالت املبلغ عنها من قبل اإلدارة لبدء 

تها النووية. عىل الرغم من أن انتهاكات إيران لخطة العمل الشــاملة املشــرتكة كانت محســوبة يف البداية وقابلة اقدر 

إال أنها تقدمت بـشكل مطرد بنهاية رئاـسة ترامب. حدت خطة العمل الـشاملة املـشرتكة تخصيب اليورانيوم إىل   للرتاجع،

 املائة،يف  4.5زادت إيران املســتويات إىل   األقىصــ،لكن بعد االنســحاب األمرييك وســياســات الضــغط  و  املائة،يف  3.67

التخصـيب  اٍنّ األرض.  يف املائة يف منشـأة نووية تحت   20أعلنت إيران عن تخصـيب بنسـبة   ،2020وبحلول أوائل يناير 

ــكل كب� من القدرة عىل تحويل القدرات النو  20إىل   ــلحة.يف املائة يزيد بش ــنع األس ــالحة لص  6وية املدنية إىل مواد ص

املة   رتكة،مبوجب رشوط خطة العمل الـش ل إىل    املـش مح إليران بتخزين ما يـص كيلوغرام من اليورانيوم منخفض   300ـسُ

كـشفت التقارير عن نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مخزونات إيران  ،2020التخـصيب. بحلول آب / أغـسطس  

ارة إىل تراجع إيران عن التزاماتها    كيلوغرام. 2000قد زادت إىل أكرث من   ب مبا يف النووية،ويف إـش  ذلك اليورانيوم املخـص

حث رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدارة بايدن إلعادة    الـصفقة،ـضعًفا عن املـستويات املـسموح بها يف  12مبقدار 

   إيران.إرشاك 

  املنطقة،إذا كان الهدف هو منع أو إضــعاف قدرة إيران عىل دعم امليليشــيات الخط�ة غ� الحكومية يف جميع أنحاء 

ا أنها مل تنجح. يقيّم تقرير دائرة األبحاث أن العقوبات  يبدو   ــً ــعها بعد  األمريكية،أيض كان   ،2018مبا يف ذلك إعادة وض

ومنذ محاولة اإلدارة   العقوبات.والتي اسـتمرت بغض النظر عن سـياسـات    اإلقليمية،لها تأث� ضـئيل عىل أنشـطة إيران  

صـعدت إيران من أنشـطتها املزعزعة لالسـتقرار يف املنطقة. ك�    ،الصـفرصـادرات النفط اإليرانية إىل   يصـالإلضـغط  ال

ــابًقا،ذكرنا  ــيف    س ــول النفط اإلقليمية بداية من ص ورضبت ناقالت النفط يف الخليج والبنية   ،2019هاجمت إيران أص

 

% وذلك بعد  60بضـع أيام فجرت الحكومة اإليرانية مفاجأة سـياسـية بإعالنها اعتزامها البدء بتخصـيب اليورانيوم بنسـبة   قبل6
يوم� من عملـية التخرـيب اإللكرتو� التي اســــتـهدـفت منشــــأة نطنز النووـية واتهـمت فيـها إرسائـيل بـتدب�ـها. ف�ذا يعني من  

بة وملاذا كان هذا اإلعالن مزعًجا لبعض الدوائر  الناحية العلمية رفع ن يب اليورانيوم إىل هذه النـس بة تخـص ية الغربية  ـس ياـس الـس
ــة االمريكية واإلرسائيلية،   ــتطيع إيران وخاص ــلحة نووية؟ يف البداية، حتى تس ــبة لقدرة إيران عىل امتالك أس وماذا يعني بالنس

ــيب  ــلحة نووية يجب أن تكون قادرة عىل تخص ــبة نقاء إنتاج أس ــبب يف انزعاج 90اليورانيوم بنس كل القوى الدولية  %. والس
% رغم أنها أقل من النســبة املطلوبة إلنتاج األســلحة النووية يعني 60وصــول إيران لتخصــيب اليورانيوم بنســبة    مجتمعة من

ألة تكنولوجيا ألة وقت فحـسب أكرث منها مـس بة مـس ول لهذه النـس اطة أن الوـص ايران اليوم ورقة ـضغط مهمة  وعليه متتلك   .ببـس
جدا، قادرة عىل تغي� موازين القوى ليس فقط عىل مســتوى املطالب اإليرانية املســتمرة برفع العقوبات االمريكية والحصــار  
ــية   ــياس ــور اإليرا� يف املنطقة ويف العديد من امللفات الجيوس ــتوى الحض ــا حتى عىل مس ــعب اإليرا�، لكن أيض الظامل عىل الش

 الهامة.

  



10 
 

تطالع جوية أمريك  للنفط،التحتية  قطوا طائرة اـس عودية. اإليرانيون أـس ية بدون طيار  مبا يف ذلك هجوم عىل أرامكو الـس

بالقرب من مضـــيق هرمز. هاجـمت امليليشــــيات املتـحالفة مع إيران القوات األمريكية يف العراق وهددت الســـفارة  

ويف النهاية قتل قائد الحرس الثوري اإليرا� قاسـم سـلي��  العراق،م� أدى إىل رضبات أمريكية انتقامية يف  األمريكية،

 ضد القواعد األمريكية يف العراق.  هج�ت صاروخية . وردت إيران عىل اغتيال سلي�� بشنها2020يف يناير 

اً بل أدى أيـض  الخطرة،الـضغط األقـىص مل يقـرص فقط يف كبح ج�ح طموحات إيران النووية وتقليص أنـشطتها اإلقليمية  

إىل عزل الواليات املتحدة بدالً من إيران. دعمت إرسائيل والعديد من الـرشكاء يف الخليج العريب حملة الـضغط القـصوى  

ات   دة،للوالـي ة    املتـح دـئ اوالت لتـه دأوا يف إرشاك إيران يف مـح اء الخليج ـب ك،ومع    التوترات.عىل الرغم من أن رشـك مل   ذـل

ياـسات االمريكية.   املـشرتكة،ميع األطراف يف خطة العمل الـشاملة  مبا يف ذلك ج  كربى،تؤيد أي قوة عاملية   كان  هذه الـس

ات األمم املتـحدة عىل   ة إدارة تراـمب "العودة" لعقوـب عىل الرغم    إيران،أبرز دلـيل عىل ذـلك هو الرفض الـقاطع ملـحاوـل

املة   لحة التقليدية ع  املـشرتكة،من تركها خطة العمل الـش . اعترب  2020ن إيران يف خريف  يف محاولة ملنع رفع حظر األـس

ـهذه    إيران،اـلذين ـكانوا �يلون إىل دعم الجهود املـبذوـلة لكبح صــــادرات األســـلـحة التقلـيدـية إىل  وغ�هم،األوروبيون  

ــرتكة ورشعية مجلس األمن التابع لألمم املتحدة.   ــاملة املش التهديدات األمريكية مبثابة محاولة لعرقلة خطة العمل الش

ــت غالبية   ــحاب من  وخلصـ ــتعادة العقوبات بعد االنسـ ــفة للمطالبة باسـ الدول إىل أن الواليات املتحدة ليس لها صـ

 2018االتفاقية يف 

 �إعادة التفك� يف التحدي اإليرا 

فإن أنشطة إيران   القدرات،إذا مل يتم احتواء هذه   ذلك،النووية فقط. ومع   إيران ال يقتـرص التحدي اإليرا� عىل قدرات

ــبح أكرث خطورة بكث�. ــلحة وإ األخرى يف املنطقة تصـ ــبح دولة مسـ �كن للقوى  نوويًا،ذا نجحت إيران يف أن تصـ

أن تحذو حذوها. ولن تؤدي هذه النتيجة إىل   ومرصــ،مثل اململكة العربية الســعودية وتركيا    األخرى،اإلقليمية 

ا مـصالح الواليات املتحدة يف الحفاظ عىل معاي� عاملية ملنع بل ـستهدد أ   فحـسب،تقويض االـستقرار اإلقليمي   يـضً

ــلحة النووية.  ــار األس ــرتاتيجية تجاه إيران تحتاج أوالً إىل معالجة التهديد    وبالتايل،انتش ليس عىل    النووي،فإن أي اس

 .حساب املخاوف اإلقليمية األخرى بشأن إيران ولكن كرشط مسبق ملعالجتها

من غ� املرجح أن تعمل اإلجراءات الـرسية أو الرضبة العسكرية العلنية بشكل أفضل م� كانت عليه يف املايض يف منع 

ــن   ــ قدًما. يف أحسـ ــممة عىل امليضـ �كن ملثل هذه اإلجراءات أن تبطئ    األحوال،التقدم النووي إذا كانت الدولة مصـ

ــتقبل  التقدم لكنها قد تحفز دولة مثل إيران عىل اتباع خ ناهيك عن خطر   -يار نووي ملنع مثل هذه الهج�ت يف املسـ

ــعيد خط� �كن أن يجعل األمريكي� يف املنطقة   ــكرية �كن أن تؤدي إىل تصـ ــبات العسـ ــ� للتهديد أن الرضـ معرضـ

إىل إال عندما يقرتن بحوافز لجلب اإليراني�    نتائج،الرتاجع عن الضــغط االقتصــادي مل يؤد إىل  . ك� أن واملخاطر

من املحتمل أن يكون    الواقع،مثل خطة العمل الشـــاملة املشـــرتكة. يف   تفاويض،طاولة املفاوضـــات يف اتفاق  

االتفاق النووي القوي الذي يعطي حوافز اقتصـادية إيجابية إليران الطريقة الوحيدة املمكنة الحتواء طموحات  

 إيران النووية.

هناك دعوات لتعزيز رشوط خطة العمل الشــاملة   األوروبية،األوســاط  وبشــكل متزايد يف   املتحدة،من جانب الواليات 

ال ـسي� الحاجة إىل إعادة التفاوض عىل بنود انقـضاء الوقت ومعالجة القـضايا اإلقليمية مثل تطوير الـصواريخ.   املـشرتكة،

ــ ــتهم لعودة الواليات املتحدة إىل خطة العمل الش ــط عن معارض ــرتكة  أعرب بعض الرشــكاء يف الرشــق األوس املة املش
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ــطة إيران اإلقليمية. قد  ــاور معهم وإعطاء أولوية أكرب ألنش بتعويض   الواقع،يف   يطالبون،ويودون من إدارة بايدن التش

عىل الرغم من أن ذلك ـسيكون عىل األرجح نقطة انطالق ـسياـسية   األمرييك،عن الخـسائر التي تكبدوها بعد االنـسحاب  

 .أن هذا لن يكون رشطًا مسبًقا للعودة إىل الصفقة أشار روحا� إىلقد و  لألمريكي�،

فإن املـسار األكرث جدوى للمـيض قدًما هو العودة الـرسيعة إىل االمتثال للـرشوط األـصلية لخطة العمل الـشاملة    وبالتايل،

األمر الذي من شــأنه أن يكســب الوقت لجميع األطراف للبناء عىل    وإيران،املشــرتكة من قبل كل من الواليات املتحدة  

إليران واملزيد من التأكيدات بأن بنود االتفاقية سـتمدد وسـتفتح   االتفاقية مع مزيد من التأكيدات باإلغاثة االقتصـادية

 .ولكن يف بيئة يتم فيها احتواء التهديد النووي اإليرا� اإلقليمية،الباب للمناقشات حول مجاالت االهت�م 

ا إىل رؤية أطول تتجاوز امللف النووي. أكرث من أربعة عقود من العقوبات   االقتصــادية،  تحتاج اســرتاتيجية إيران أيضــً

مل تنجح يف تقليص    املنطقة،جنبًا إىل جنب مع الدعم العســكري للرشــكاء اإلقليمي� وزيادة وجود القوات األمريكية يف 

الحكومية التي تهدد األفراد األمريكي� يف املنطقة. بســبب   للج�عات غ�مبا يف ذلك دعمها    إليران،األنشــطة اإلقليمية 

 )،جاذبية القوة الناعمة حتى ب� رشكائها اإلقليمي� األقرب (مثل العراقا يف ذلك تـضاؤل  ، مبالخاـصةنقاط ـضعف إيران  

 .7فإن الطريقة املثىل لتفريغ نفوذ إيران اإلقليمي هي االستفادة من نقاط الضعف هذهوعليه، 

ــع إىل حد ما الحرب  ــبه الوضـ ــوفييتي يتعلق فقط باملواجهة املبارشة أو   الباردة،يشـ عندما مل يكن احتواء االتحاد السـ

ز االحتواء عىل فكرة أن إعادة بناء قدرة الحلفاء األوروبي� سـتظهر تفوق النظام الغريب  يتركا�ا محاوالت تغي� النظام.  

 
ــنوات األخ�ة وأنها باتت محدودة بذاتها وجيوبولوتيكيا عىل أكرث   7 يعترب البعض ان القوة الناعمة اإليرانية قد تراجعت يف السـ

من صـعيد. قد تكون االزمات والظروف التي متر بها املنطقة حاليا لها تأث� مبارش عن تراجع بعض األدوات والقوى لكن هذا ال 

ــارية وبوت�ة قويةينفي ان تحرك القوة ال ــية، إعالمية) ال تزال سـ ــياسـ . قدمت الجمهورية  ناعمة بأدواتها املختلفة (ثقافية، سـ

ا�وذجا سـياسـيا فريدا يف العرصـ الحديث يتمثل يف نظام سـيايس مبني عىل د�قراطية دينية ويصـلح الن يكون �وذجا جديدا  

ــة الخارجية أن    لديها تأث� كب� عىل مســتوى اإلقليم.  ومصــدرا من مصــادر القوة الناعمة اإليرانية والتي ال يزال �كن للســياس

تكون مصـدًرا أسـاسـيًا من مصـادر القوة الناعمة ألية دولة خاصـة إذا كانت تحمل قيً� سـامية أو طروحات عاملية أو مبادرات  

ــة الخارجية أن تزيد من فعال ــياسـ ية وتأث� القوة الناعمة للبالد إذا ما  تعزز العالقات الثنائية واإلقليمية والدولية. و�كن للسـ

نُِظر إليها من ِقبل الدول األخرى والشــعوب األخرى عىل أنها رشعية وأخالقية. يف الحالة اإليرانية، تكتســب الســياســة الخارجية  

تور  أهمية قصـوى كونها املصـدر األكرب من مصـادر توليد القوة الناعمة للبالد واألكرث فعالية وتأث�ًا عىل اإلطال  ق. ويتضـمن الدـس

� البند   ول العامة"؛ إذ يـش ص "لألـص ل األول املخـص من الفـص ة الخارجية للبالد ـض ياـس حة إىل الـس ارة واـض من املادة   16اإليرا� إـش

الثالثة من الفصـل األول من الدسـتور إىل هذا املوضـوع بالقول: "تنظَّم السـياسـة الخارجية للبالد عىل أسـاس املعاي� اإلسـالمية  

يًا  واال اـس دًرا أـس عفي العامل. هذا النوع من الطروحات يُعترب مـص تـض لم� والح�ية الكاملة ملـس لتزامات األخوية تجاه جميع املـس

من مصــادر القوة الناعمة لدى إيران، وإذا ما أُضــيف إىل األيديولوجية اإليرانية والتي هي عبارة عن مجموعة من الطروحات  

متتلك إيران ترسانة هائلة من األدوات    تُعد املصدر األسايس واألكرب يف توليد القوة الناعمة للبالد.  الثورية واملبادئ الدينية، فإنها

ــالح البالد   ــادر القوة الناعمة الثقافية للبالد يف االتجاه املراد والذي يحقق يف نهاية املطاف مص ــاعدها عىل توجيه مص التي تس

الثقافة    :دوات عىل مســتويات متعددة من املواضــيع داخل البناء الثقايف، ومنهاالعليا وأهدافها اإلســرتاتيجية. وتتوزع هذه األ 

 الفارسية واألدوات اإلعالمية. وهذا دليل إضايف عىل استمرارية القوة الناعمة يف النشاط والتأث� والتوجيه الدائم.
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وفييت. مل يكن االحت كل حاد أوجه القصـور يف الكتلة التي يحكمها الـس وفييت بقدر ما  وتربز بـش واء يتعلق مبعاقبة الـس

 كان يتعلق باملنافسة الناجحة لتبني �وذج حكومي متفوق.

وعىل الرغم من    العســكرية،عىل الرغم من أن احتواء الحرب الباردة قد تطور إىل مناهج أكرث قوة تركز عىل التعزيزات 

، فإن تـصور كله الـسوفييت خالل الحرب الباردةـش أن قدرات إيران محدودة كقوة إقليمية أكرث بكث� من التهديد الذي

، ذات " ـسلوكه مبرور الوقتلي�والذي ركز حول منع التوـسع األيديولوجي الـسوفيتي و "ت  لالحتواء،جورج كينان األـصيل 

ة األمريكية اإليرانية.   ياـس لة بالـس ادي  نهج احتواء كينان يركز بدرجة أقل عىل التعزيزات العـسكرية والـضغط  فـص االقتـص

أثبتت املســاعدة يف إعادة بناء دول أوروبا الغربية من خالل    .وأكرث عىل تعزيز مراكز القوة املســتقرة والنابضــة بالحياة

ــوفيتي. بعبارة   ــمة يف إحباط النفوذ السـ ــال أهمية حاسـ كان التطور   العاملية،من وجهة نظر كينان   أخرى،خطة مارشـ

ا مهً� لال  أن يكون دعم   االعتبار �كنحتواء مثل الردع العسـكري. مع وضـع هذه الدروس يف االقتصـادي للحلفاء عنرصـً

وه� مكونان أســــاســــيان   -الواليات املتـحدة لإلصـــالحات االقتصــــادية يف جميع أنـحاء املنطـقة وتحســـ� الحوكـمة 

 .8للنفوذ اإليرا�عنارص حاسمة يف الحد من تعرض املنطقة  -لالسرتاتيجية الشاملة التي حددناها يف هذا التقرير 

  إيران،ـباإلضــــاـفة إىل ـهذه االســـرتاتيجـية طويـلة اـملدى ـلدعم اإلصـــالح اإلقليمي لتغي� البيـئة التي تعـمل فيـها  

ا من املشـاركة املبارشة مع   حتى يف ظل النظام الحايل الذي يعترب العداء    إيران،سـتسـتفيد الواليات املتحدة أيضـً

ه. دة جزًءا ال يتجزأ مـن ات املتـح ة    للوالـي ادـي اد الســـوفيتي املـع ة االتـح ديولوجـي والتي ازدهرت عىل    للغرب،مل متنع أـي

العالقات  مبا يف ذلك    الباردة،الحوار األمرييك الـسوفييتي املبارش طوال الحرب    الخارجي،املواجهة وانعدام الثقة يف العامل  

ــية، ــلح. وك�   األحيان،ويف بعض   الدبلوماسـ ــات للحد من مخاطر املواجهة من خالل اتفاقيات الحد من التسـ املفاوضـ

رتكة   حت خطة العمل املـش املةأوـض ه ممكن ب� الواليات املتحدة   ،الـش س  وإيران،فإن اليشـء نفـس عىل الرغم من األـس

فمن املرجح أن تنجح الدبلوماســية تحت غطاء املنتديات املتعددة   مية،اإلســال الفريدة املعادية ألمريكا يف الجمهورية  

 .األطراف

النظام وإرادة  فإن الواليات املتحدة. يجب أن تأخذ سـياسـة    للمنطقة،ووفًقا إلعادة التقييم االسـرتاتيجي األوسـع  أخ�ًا،

ــبان. من املمكن إرشاك قادة إيران   ــعب اإليرا� يف الحس ــياً،الش ــوفييت،ك� فعلنا مع    دبلوماس مع دعم تطلعات    الس

ة تدعم تغي� النظام.   ياـس الطبيعة املسـتقبلية  فالشـعب اإليرا� الذي يتطلع إىل مسـتقبل أفضـل. هذا ال يعني اقرتاح ـس

يرا�. لكن �كننا دعم الســياســات التي �كن أن تســاعد اإليراني� للحكومة اإليرانية ليســت مرتوكة لنا بل للشــعب اإل

وتجنب السـياسـات التي ترضـ بهم. إن التطبيق املكثف للعقوبات املبارشة والثانوية مل يقرصـ فقط عن تحقيق أهداف  

ة؛ ياـس ية من خالل معاقبة اإليراني�    الـس والذهاب إىل حد  الـرشائية،وتقويض قدرتهم    العادي�،لقد أدى إىل نتائج عكـس

أي مراجعة لســياســة العقوبات األمريكية من األفضــل أن تأخذ يف االعتبار هذه   الطبية.إعاقة وصــولهم إىل اإلمدادات  

التي حالت دون التبادل   التأـش�ات،مثل حظر    عكـسية،الـسياـسات األخرى التي تؤدي إىل نتائج  تغي� إن   اآلثار الـسلبية.

 
الغربية خاصــة بعد نهاية الحرب العاملية الثانية، اال ان الســياســات من طروحات التعاون املشــرتك وإعادة بناء املجتمعات  م  عىل الرغ 8

ما أعلنت عنه وما رصحت به. فمنذ انطالق مرشــوع مارشــال كخطة حاســمة ملواجهة التمدد    ض فعليااالمريكية عىل ارض الواقع تناق
ات االمريكيةالسـوفيايت يف أوروبا،   قطت املنظومة األوروبية برمتها تحت نفوذ السـياـس ة الردع العسـكري التي   ـس ياـس وقراراتها. بدأت ـس

الهيمنة االمريكية   تكشـــف بشـــكل ال يدعو للشـــك،انشـــأتها الواليات املتحدة االمريكية بتعلة مواجهة التمدد والهيمنة الســـوفياتية، 
ايت ونفوذه يف أوروبا، اال  وعىل الرغم من الســياســة االمريكية التي عملت طويال عىل مواجهة ما أســمته املد الســوفي وبعناوين مختلفة.

 انها مل تغلق الباب امام الحوار مع هذه القوة التي دخلت معها يف رصاع طويل قسم العامل وشتت قوته ب� معسكرين متحارب�.
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لت  عب    عائالت،الالطاليب البناء وحتى فـص هي خطوات أوىل مهمة من قبل إدارة بايدن ومن املرجح أن يرحب بها الـش

اإليرا�. �كن أن يفيد تشـجيع التبادالت الثقافية واألكاد�ية العالقات األمريكية اإليرانية املسـتقبلية من خالل تحسـ� 

ــنة تجاه الواليات املتحدة ب�  ــال وخلق النوايا الحس ــعب اإلأبناء اقنوات االتص . يعد دعم قدرة اإليراني� عىل  يرا�لش

يلة مهمة لدعم املجتمع املد� و  ا وـس ول إىل املعلومات عرب اإلنرتنت من خالل أدوات اإلنرتنت أيـضً وجهات   تحفيزالوـص

ات  أن الواليات املتحدة �كن أن تسـتمر يف تسـليط الضـوء عىل انتهاك ذلك،النظر النقدية داخل البالد. ورمبا األهم من  

حقوق اإلنسـان بسـبب    قضـاياال �كن تجاهل و   السـياسـي�؛حقوق اإلنسـان داخل إيران ودعم إطالق رساح السـجناء  

ة األخرى مع إيران. إن   ات اإلقليمـي اقـي ة أو االتـف ات النووـي اقـي د تعرض للخطر االتـف ا ـق اوف من أنـه ادة  تركيز  مـخ القـي

 .أن يسهم يف الضغط عىل الحكومة اإليرانية معاي� حقوق اإلنسان العاملية من شأنه عىلاألمريكية 


