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والحفاظ   البالد،تصوره للمحادثات النووية اإليرانية إىل إطالة فرتة اخرتاق    قد أعيد�كن أن يؤدي اتباع نهج  

 وتعزيز التحالفات األمريكية يف أوروبا وعرب الرشق األوسط. املتحدة،ت ذ التفاويض للواليا عىل النفو 

 وسط،األ التي تبحث تحديات السياسة يف جميع أنحاء الرشق    2021يف أول سلسلة من مذكرات االنتقال لعام  

   الدبلوماسية النووية. إلعادة إرشاك إيران يفيقدم الدبلومايس وصانع السياسات دينيس روس نهًجا 

أو   واقعيًا  هدفًا  النظام  تغي�  يكن  مل  "إذا  روس:  الهدف  مستحسًنا،يوضح  يكون  أن  سلوك    يجب  تغي� 

يُظهر التاريخ أن النظام سيجري تعديالت تكتيكية ذات   صعبًا،رية اإلسالمية. يف ح� أن هذا سيكون  الجمهو 

 عواقب اسرتاتيجية عندما يعترب أن مثن سياساته مرتفع للغاية".

يف نهج بايدن للسياسة الخارجية، إال أن االتفاق    وأولوية  االهت�م بسياسة الرشق األوسط محل اهت�مٍ لن يكون  

التصعيد اإليرا� يف امللف النووي عقب اغتيال العامل النووي فخري زادي،  بعد  وذلك    .النووي اإليرا� يحتاج ردًّا

تعليق  ، و اثني عرش مرة  ة العمل الشاملة املشرتكة سموح به مبوجب خطاملنخفض التخصيب  امليورانيوم  ومضاعفة ال

 .عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية

النووي  لكن  نووي  امللف  سالح  تصنيع  عىل  إيران  بالجمهورية    وقدرة  يتعلق  في�  الوحيد  التحدي  وحده  ليس 

  .ا� يف املنطقةوالسلوك العدو   تيةاإلسالمية اإليرانية، بل يوجد أيضا ملف الصواريخ الباليس

 :2019الخطط ملواجهتها. وأعلن يف سبتمرب بناء عىل هذه التحديات، قام الرئيس املنتخب بصياغة مجموعًة من 

 أوال القيام باتفاق ثابت بخصوص منع إيران من امتالك سالح نووي.  -

لالتفاق   - إيران  عادت  فإذا  إيران؛  مع  الدبلومايس  الطريق  فتح  املتحدة النووي،  ثانيا  الواليات  ستعود 

 للمفاوضات حيث� وصلت.

 ثالثا الدفع باتجاه منع إيران من انتهاك حقوق االنسان ودعم الحركات اإلرهابية.  -

 هل باستطاعة بايدن من تحقيق ذلك الهدف؟

�  وانية وغبرأيهم دولة عدكث�ون من يعتقدون أنه من الصعب أو املستحيل تحقيق مثل هذه األهداف ألن إيران 

يف النهاية يجرب   فإن الضغط الذي ال يل�  لهم،الجواب الوحيد. بالنسبة    ، ونعتقد أن تغي� النظام هوإلصالحلقابلة  

  عدد  الحايل؛سيحل محل النظام   ماذا ذلك؛لكن ال أحد يعرف كم من الوقت سيستغرق   -النظام عىل االنهيار. �كن

قد ، أو أنه  الوحشية والسجن للحفاظ عىل نفسه  أو م�رسة  هم،داد لقتليكون النظام عىل استعبحيث  اإليراني�  
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الرصاعات يف املنطقة. عالوة    يسعى إىل رصف االنتباه وتعبئة املشاعر القومية من خالل االستفزاز عىل نطاق أوسع

عىل    -قة  املنط   يفدويل عىل تغي� النظام  ال  بالفشل عىل املستوى  سجل حافللديها  فإن الواليات املتحدة    ذلك،عىل  

 .يف العراق وليبيا وسوريا املثال،سبيل 

ج�عات مثل الدولة   والرصاعات القبلية وظهور املتطرف� اإلسالمي�  الفراغات التي أنتجت الطائفية  خلفه  تركحيث  

 اإلسالمية.

مع العلم أن    سلوك اإليرا�.لاتغي� النظام اإليرا�، فإن الهدف الحايل يكمن يف تغي�  وعليه، فإنه إذا مل يكن متاًحا  

 التاريخ والتجارب السابقة تثبت صعوبة هذا األمر.

الحصار  ألمثر  و   عىل إيرانولو أن سياسات الضغط ناجحة، لكان ترامب نجح يف سياسة الضغط األقىص التي اتبعها  

نشطًا عىل مختلف    تك� بقي فيلق القدس التابع للحرس الثوري بقي  يف منع دعمها لجبهات القتال.  االقتصادي

 الجبهات يف العراق واليمن وسوريا.

 من أوباما وترامب يف عالقته� مع إيران؟  إذن ما هي الدروس والعرب من عهد كل

 : هناك مجموعة من املفاتيح التي عملت إدارة أوباما عىل مراعاتها 

فات األخرى وذلك لحساسية األول  لفصل اإلدارة األم�كية يف تعاطيها مع إيران ب� امللف النووي اإليرا� وامل -1

 واتخاذه الصفة الطارئة.

 . سياسيًا اعتقاد اإلدارة األم�كية أن التحالف مع الجانب األورويب سول يؤدي إىل عزلة طهران -2

التخفيض يف اإلنتاج ضمن باعتقاد اإلدارة األم�كية أن إيران لن تقبل بعدم التخصيب، ولكن �كن أن تقبل   -3

 االت النووية ال سي� إنتاج القنبلة.فة املجيشمل كامدى زمني 

 . مع الوقت  العدوا�االعتقاد ان العقوبات سوف تردع إيران وتغ� سلوكها  -4

نظام العقوبات عىل إيران يعني أن   بسببإىل نتيجة مفادها أن اإلرهاق الدويل    ة توصل اإلدارة األم�كي -5

 .وفعالةمجدية  العقوباتيف ح� أن واشنطن وجدت  إلغائه، ، وال بد منألمد بعيد هذا النظام غ� مجدٍ 

إيران اتفاقية مع    إمكانية لعقدكانت اإلدارة تعلم أنه ال   مع وجود خط من املعارضة الشعبية لالتفاق، -6

 قابل للتحقق. 

املشرتكة   -7 العمل  اتفاقية  إىل  اإلدارة  توصل  بعد  الحذر  بأخذ  توجه  نظام   JCOPAهناك  إىل  واالنتقال 

 اقية. يؤدي إىل عدم التزام إيران باالتفالعقوبات، ما 
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سئموا قد    عىل سبيل املثال، اتضح أنه حتى لو كان اآلخرون  أوالً،  من هذه االفرتاضات.  ثبت خطأ عددٍ ولكنه قد  

حتى لو  مع إيران    مب�رسة األع�ل التجارية  واخاطر يلن    ؛ فإنهموقطاعات األع�ل   العقوبات املرصفية الدولية

 أمريكا.  النظام املايل الذي تفرضه دان الوصول إىل كان ذلك يعني فق

إثبات أنهم مل    وخاصة املرشد األعىل خامنئي  -دفع الصفقة قادة إيران    ، سلوك إيران  يف  بدالً من االعتدال  ثانياً،

مزيد من التدخل اإليرا� يف   من خالل املوافقة عىل خطة العمل الشاملة املشرتكة، م� يؤدي إىل  يستسلموا

مجمدة   حسابات لهم فرًصا للقيام بذلك. (والوصول إىل    خاصة عندما أعطت الرصاعات يف سوريا واليمنة،  نطقامل

حزب الله وامليليشيات ك  دعم النشاط اإليرا� يف املنطقة؛زيادة  مليارات الدوالرات من األموال لتعني    سابًقا

 الشيعية األخرى واألسد السوري.) 

مخاطرة أن    هناككان  فقد  صحيحة.  كانت  سياسة إدارة أوباما    عليها  تلتي قاماالفرتاضات الكن العديد من  

لفرتة طويلة. برصف النظر    الربنامج النووي اإليرا�  رضباتهاتعيق  ا من أن  خوفً كري،  عستقوم إرسائيل بعمل  

سيتأخر    الواقع،  يف  إثارة رصاع متصاعد يف املنطقة وعدم اليق� بشأن املدة التي سيستغرقها الربنامج  عن احت�ل

املرحلة تلك  اإلرسائييل يف  دوليا وجعلت  ، وهذاالعمل  الضحية  إيران  عزل  جعل  للجمهورية  أي  دبلوماسية  ة 

 . صعبة التحقق اإلسالمية

الضغط االقتصادي عواقب  تجاهلت  فإنها قد    ؛الفردينهج العمل    ها ستنجح يف بين� افرتضت إدارة ترامب أن 

عندما انسحبت   ،اصحيح  يران. رمبا كانإلوليس    املتحدة،لواليات  ل   العزل السيايس  الذي أدى إىل  عىل اإليراني�

 حققد تجاهلت    ها بذلكلكن  مستدامة،أن الصفقة لن تكون    ،2018  من خطة العمل الشاملة املشرتكة يف مايو

الخوف من  إن  يه.  يف الحفاظ عل  (بريطانيا والص� وفرنسا وروسيا وأملانيا)  1 + 5من مجموعة    اآلخرينعضاء  األ 

  الربيطاني�،دفع    -دعم برنامج إيران النووي    القوة لضبط   والخطر الذي قد يؤدي إىل استخدام  -  JCPOAانهيار  

عندما    ،حظر األسلحة التقليدية املفروض عىل إيران  لتوسيع نطاق  ترامبدارة  إ نهج    رضة املع واألملان  �الفرنسي

يف  ها  تصدير   سلحة أولأل املعارضة لرشاء إيران    الدول الثالثةأن  م  . جاء هذا املوقف رغ2020يف أكتوبر    سقط

إما بسذاجة   األمريكيةافرتضت اإلدارة    جانبها،التي مل تعد غ� قانونية اآلن. من    واألع�ل   املنطقة،جميع أنحاء  

طة يف  نهار ببسا تصفقة نووية أو أن الجمهورية اإلسالمية سوف    وافق عىل تستسلم للضغط و تسوف    أن إيران

خطة ملا سيحل محل   إدارة ترامب  ى ليس لد  الت�،الح قتصادية. يف كلتا  اال ضغوط  بسبب ال  الظروف القاسيةظل  

 لردود اإليرانية عىل سياسة الضغط األقىص. ا ملواجهة أو خطة العمل الشاملة املشرتكة 
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إيران    تجربتريد أن    ية كانتاألمريك، أن اإلدارة  2019الخامنئي يف حزيران    املرشد األعىل للثورة  وحيث أعلن

 .إيران متتلك نفوًذافإن . وعىل العكس من ذلك، ف لكنها مخطئةموضع الضع  من عىل إجراء املفاوضات

صدمت القيادة   قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليرا� قاسم سلي��  أن الرد األمرييك بالقتل  صحيحٌ 

اإليرا� إلجبار  الجهد    عىل الوجود األمرييك يف العراق أوت بالوكالة  جميع الهج�  ، لكن ذلك مل �نع اإليرانية

 طرد القوات األمريكية من البالد.   القيادة العراقية عىل ذلك

 

إيران اليوم أقرب إىل إنتاج سالح نووي من قبل، وإىل تنفيذ أجندتها يف    من الجانب السلبي لإلدارة األم�كية؛

الله  املنطقة. وذلك من حالل إمداد ح يف بسط نفوذه يف لفائها بالصواريخ يف سوريا ولبنان ومساندة حزب 

   سوريا حتى الجوالن.

أزمة  فاقمته  قد  والذي  الحصار  بفعل  االقتصادية  األزمات  تفاقم  من  إيران  تعا�  اإليجابية،  الناحية  من  أما 

تى منعا التدهور االقتصادي الكورونا. فألول مرة تواجه إيران مظاهرات شيعية تحملها مسؤولية يف أمور ش

 والفوىض وسوء اإلدارة. 

ىل ترامب أن يأخذ العربة من إداريت أوباما وترامب مًعا. ك� عىل اإليراني� أن يأخذوا دروًسا من املفاوضات  فع

السابقة وأن يستفيدوا من هذه الفرتة لتخفيف الضغط االقتصادي قبل أن يعود الجمهوريون ويعتلوا البيت 

 .2024رة أخرى يف العام األبيض م

 ليل مقابل القليلالق

تفويض   عىل ما يبدو  -دعم جهود رفع العقوبات األمريكية  عىل    لمإنه سيعحتى مع قول عيل خامنئي اآلن  

والخارجية للتواصل مع  الرئيس حسن روحا�  االنتخابات   الوزير محمد جواد ظريف  قبل  املتحدة  الواليات 

  واقع، ال سيكون سهال. يف    ال مفاوضات مع الجمهورية اإلسالمية  -االنتخابات    2021  الرئاسية اإليرانية يف يونيو

ستعداد للعودة إىل خطة العمل الشاملة املشرتكة عىل أساس استئناف االمتثال عىل ا  الرئيس املنتخب بايدن

رق إيران عدة أشهر من املحتمل أن تستغ   إطالق محادثات تستغرق وقتًا طويالً. يف أفضل األحوال،عرب    لالمتثال

ال   إن تخفيف العقوبات غ� ممكن ما دامت إيرانحيث    وقد أشار بايدن إىل ذلك  المتثال، لمرة أخرى    قادمة 

ويرصون   متاًما،األمر بشكل مختلف    ونير   القادة اإليرانيونتفي بالتزاماتها يف خطة العمل الشاملة املشرتكة.  

 عليهم من قبل عقوبات إدارة ترامب.  ظة املفروضةالتكاليف الباه عن  أوالًتعويض ل ل ذلك،عىل 
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التخاذ الخطوات األولية. الحظ كل�ت ظريف يف ترشين الثا�    وضعوا العبء عىل نظرائهم األمريكي�  وباملثل،

مبوجب   سنفي بالتزاماتنا  ،2231االلتزامات مبوجب قرار مجلس األمن رقم    (نوفمرب): "إذا نفذت الواليات املتحدة

إىل مفاوضات. لكن إذا أرادت الواليات   ذلك  اج وال يحت  كة. �كن القيام بذلك تلقائيًال الشاملة املشرت خطة العم

لواليات ا  يف كيفية عودة  سنكون مستعدين للتفاوض  املشرتكة، إعادة االنض�م إىل خطة العمل الشاملة    املتحدة

 الصفقة ". إىلاملتحدة 

العقوبات الضغط بقوة من أجل تخفيف  مل�رسة    فعلون ذلكراني� سيفإن اإلي  تكتيكية،تى لو كانت مناورة  ح

 للعودة إىل االمتثال.   قبل اتخاذ الخطوات

يف ظل الضغوط الدولية   مراعاتها يف تعاملها مع إيرانعىل  إدارة بايدن    تعمل  األهدافو   مجموعة من اإلجراءات

 :الراهنة

 البداية، عىل األقل يف    يفضلون،  الذين  واألملان،  �رنسي والف�حلفاء واشنطن الربيطاني   إنشاء نهج منسق مع -1

من السياسة الخارجية بشكل   الحزب�موقف  استعادة    ، مع مراعاةخطة العمل الشاملة املشرتكة   العودة إىل

العودة إىل خطة العمل   الجمهوريون  يتبنى من غ� املرجح أن   ذلك،. ومع الخصوصعىل وجه    عام وإيران

 الشاملة املشرتكة.

قيود   لكنها ال تريد تحقيق  إيران،  لسلوك مع تقييدها الصاروخي واإلقليمي    تقييد الربنامج النووي اإليرا� -2

 التقدم يف أي من القضايا األخرى.  الربنامج النووي لتكون رهينةعىل 

العربية   إرسائيل واإلمارات العربية املتحدة واململكةك   -قليمي� للواليات املتحدةاإل رشكاء  الحلفاء و ال  حث -3

 النفوذ، ن فقدان  شعر هؤالء الرشكاء بالقلق م   لو  طهران حتىمفاوضات واشنطن مع    قبولعىل    –السعودية  

إثارة املشاكل حيث أن  .  صفقةعقد  ل  رغبة فريق بايدنوذلك بسبب    ،االعتباربع�  لن تؤخذ  مخاوفهم  فإن  

 . مع تخفيف العقوبات تخفسوف إيران  من قبل

تقدم   اإلدارة األم�كية  رغم أن  إيران،عىل  العقوبات واألمل االقتصادي    نتجهاأ لتي  لية ااملا  الفعاليةاستغالل   -4

 .حوافز لعقد صفقة

املإ  املصلحة  ن  الحلفاء    املحلي�،شاورات مع أصحاب  الدواء    والرشكاء،وكذلك  يكون  لكنها ستكون   الشايف،قد ال 

محادثات    مبكرايجب أن تحدث  .  األهداف املتضاربة  التوفيق ب� مختلف   تكمن يف  اإلدارة   رؤية  رضورية إذا كانت

ومع إرسائيل واململكة العربية   الكونغرس،  مع القادة الرئيسي� واللجان ذات الصلة يف  وأملانيا،ريطانيا وفرنسا  مع ب
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تم أن ي  ،عىل املدى الطويل  ،لإلدارةمن املحتمل  ملخاوفهم.    دل عىل تقدير اإلدارةت  بطريقة  ،اإلماراتو السعودية  

 تخدم إلنشاء إطار عمل للمناقشات. التي م األشخاص بول األهداف من قبل معظق

التكتيكات مناقشة  عند  التوتر  القريب.    سيأيت  املدى   يف  �الجمهوريجديدة  ال  اإلدارة  لن تطمنئفواألهداف عىل 

عىل العودة  لحمل إيران    رفع العقوبات  ، بخصوصحول القضية النووية  �الواليات املتحدة اإلقليميرشكاء  و الكونغرس  

ستغرق وقتا طويال  ت  نفسهاخاصة ألن إعادة الدخول    ،ذلك يبدو حتميًاولكن    إىل خطة العمل الشاملة املشرتكة.

 صعبة.  ومفاوضاٍت 

 ا نقل أنهتأن    إلدارةل�كن    علنًا،رتكة  العودة إىل خطة العمل الشاملة املشمع االستمرار يف إبداء الرغبة يف    وبالتايل،

املوقف �كن أن يوفق ب� احتياجات الواليات   مبا يف ذلك اتفاقية مؤقتة. مثل هذا  كذلك،  آخرعىل نهج    ةٌ حمنفت

الستعادة مشرتك   ا، دبلوماسيً بادرة  امل  املتحدة  نهج  الحزب�دعم  عىل    الحصول   األوروبي�،  صياغة  من  يف   كاٍف 

إيران يف نوفمرب    األول  مهالتفااتباع منطق  ومع    .� اإلقليمي  رشكاءالوط�نة    ،الكونجرس العمل (  2013مع    خطة 

اليورانيوم املنخفض    لتجميد أو تقليص مخزون إيران من  املثال، عىل سبيل  �كن أن تهدف اتفاقية مؤقتة    )،املشرتكة

 األموال املجمدةحسابات  وصول إيران إىل بعض  ل   س�حأجهزة الطرد املركزي املتقدمة مقابل ال التخصيب وتفكيك  

ليك   أخرى،لرشاء النفط االيرا�. مرة    إعادة إصدار التنازالت لعدد محدود من البلدان  ،جم الرتاجععىل ح   بناءً   أو

في� يتعلق باإلجراءات    يف الصورة�رشكاء واشنطن اإلقليمياإلدارة عىل الكونجرس و   تضعجب أن  تو ي  هفإن   هذا،يعمل  

 .اقرتاحاتهمبعض ل تظهر كيف استجابت اإلدارةو  -والتفس�ات األمريكية 

  قوله،، عىل حد  الهدف األوسع  بحكم رشاء الوقت ملتابعة الرئيس املنتخب  مثل هذه الصفقة املؤقتة سيكون باملثل 

يش� لجة القضايا األخرى ذات األهمية "مع معا  "لتعزيز وتوسيع بنود [خطة العمل املشرتكة الشاملة]  هو العمل

أعداد وأنواع أجهزة  قيود عىل  ال  :2030التي تنتهي حاليًا يف عام  حكام  األ   مصطلح "التقوية والتمديد" إىل اإلطالة

ة التحتية ٪) وحجم البني  3.67حد اآلنلمستوى التخصيب (   ،اليورانيوم املخصب  نة ماملرتاكمكميات  ال  املركزي،الطرد  

 النووية.

متلك املواقع غ� املرصح بها بحيث ال  الوصول إىل    ك� يشمل تقص� الجداول الزمنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

تش�  �كن للجنة املشرتكة الضغط للوصول.    أربعة وعرشون يوًما قبل إنشاء خطة العمل الشاملة املشرتكة  إيران

�كن   �كن اتباع نهج مؤقت  وهنا،.  اإليرا�  اإلقليمي  سلوكوالتية اإليرانية  إىل الصواريخ الباليس  "  األخرىقضايا  ال

  املنطقة، يف   يرانإلاألنشطة الخبيثة الصواريخ وتقييد  حوللصفقة أكرب   بدالً من الدفع اآلن الواقع،ا. يف أيضً  تطبيقه

 إرسائيل وإيران؟  ب�احت�ل رصاع إقليمي أوسع بكث�  مع الرتكيز عىل تقليل  مًعا، فل�ذا ال نربط بينه�
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مجموعة نسحاب من سوريا. ولكن قد يكون هناك  أو اال   من املؤكد أن إيران لن تتخىل عن صواريخها الباليستية

 الصواريخ،  الصواريخ، مكوناتصياغة اتفاقية بشأن عدم نقل ل محدودة من املصالح املشرتكة التي �كن استخدامها

 التي   للصواريخدقيق  يرا� لوضع توجيه  اإلجهد  ال  �ثلمتقدمة عىل الصواريخ.    تحسيناتتثبيت  ومصانع تصنيع و 

رسائيل و�كن أن تؤدي إىل رصاع أوسع تهديدا اسرتاتيجيا إل سوريا ولبنان    نقلها إىل  وعملية الله  قدمت إىل حزب  

ال يريدون خوض  فهم  املصلحة املشرتكة:    فتاحمليًا يف  حزب الله وإرسائيل وإيران حايشرتك    وبالرغم من ذلك،بكث�.  

 حرب. 

مع   من هذا القبيلحرب    يف  لن ينجوا  قادتهوحتى    ،مقاتليه  العسكرية،يعرف حزب الله أن معظم بنيته التحتية  

هم:  ال �كن  )،(ولبنان   بين� �كن إلرسائيل أن تلحق خسائر فادحة بحزب اللهأنه  قادة إرسائيل    يعرف  �ك  .رسائيلإ

ث  الجتثا  حاجتها  اإلرسائيلية عنالقوات الربية    ما �نعشبكة الدفاع الصاروخي اإلرسائيلية.    إشباع  منع حزب الله من

اللهيل  مقات األسلحة  حزب  الصواريخ ومستودعات  الحرضية  وقاذفات  املناطق  أمايف  الوطني   .  الصعيد  إنه  ف  عىل 

لن يكون   . لكن هذاالعسكرية  الحملة  مع استمراركشهر    ويلةالبقاء يف املالجئ ملدة طاإلرسائيلي�    سيفرض عىل

  كب�؛ تم تدم� قواتها وأسلحتها إىل حد    خانقة عىل لبنان إذاتهديد القبضة ال  حزب اللهل�كن    هألن  أيًضا،فوزًا إليران  

عىل إيران    تبقىبين�  حزب الله    هايطلقيوميا    إيرا�  صاروخ  2000-1500إرسائيل لن تستوعب    عالوة عىل ذلك،

أن نرى  إيران. ليس من الصعب    أن ترضب أهدافًا عالية القيمة وبنية تحتية يفرسائيل  إل   جدامن املحتمل  ك�  حالها.  

 لكن ليس من السهل أن نرى كيف �كن أن تنتهي. الحرب،كيف �كن أن تبدأ مثل هذه  

خلق أساس لتخفيف هذا الخطر مبرور  لحد من مخاطر اندالع الرصاعات و ل  لطاملا كان منطق الحد من التسلح قامئًا 

وتقليل    عمل الشاملة املشرتكةعدم امتثال إيران لخطة المن    صأو تقل  صفقة مؤقتة وتفاه�ت تجمدل�كن    الوقت.

لسعي وراء تفاه�ت  لنزع فتيل التهديد اإليرا� وكسب الوقت    ؛إيرانو   حزب الله  -إرسائيل    ب�ب  الحر مخاطر  

حلفاء الواليات املتحدة ولكن  نليس فقط محليًا وم أوسع،الحصول عىل دعم  �كن دد؛ويف هذا الصطويلة املدى. 

 روسيا والص�.  نم أيًضا

بك� وطهران يف   تتشارك  موسكو،الصيني لدعم إيران.    الرويساالستعداد  بغي أن يكون لدى املرء أوهام حول  ال ين

 جميع أنحاء العامل.  منيف دحر القوة األمريكية  نفس املصالح األساسية

  مجاالت   هناك  ؛من خالل املنافسة  كيةكية والروسية األم� الصينية األم�   يتم تحديد العالقات  حتى لو كان   ذلك،ومع  

ليس لديهم اهت�م كب� بأن يتم اإلمساك بهم   ،يف سوريا  الروس  ا لوجودهم. نظًر وهذا هو واحد منلتعاون  ل  محتملة

م  ألن لديه   االستقرار،لقادتها مصلحة يف    حرب أوسع. واملصالح الصينية يف املنطقة تعطييف    يف منتصف الطريق



10 
 

فوائد مثل هذه الفرتة �كن أن ترى  وبك�    كال من موسكو  فإنّ   ا،وهكذحرب تخريبية.    يفالقليل    ةمصالح ضئيل

لتقوية وإطالة خطة العمل   إذا كانت إدارة بايدن لديها أي فرصة  .عىل إيران  لكل منه�نفوذ حقيقي    االنتقالية

 ظيم أم�يك فستحتاج إىل تع األخرى،أما القضايا  .ناهيك عن التعامل معها )،JCPOA 2إنشاء  الشاملة املشرتكة (أو

 وكذلك من خالل تزويد إيران بحوافز إضافية.  النفوذ من خالل حشد الدعم الرويس والصيني

 املزيدمقابل  املزيد

التفاه�ت  تحديد أي من الصفقاتالقادة اإليرانيون بإمكانهم   استخدام قرروا  لو انهم  ك�    .ممكنةالجديدة    أو 

� يحافظ النظام  بين  .الواليات املتحدة أن تفرض عليهم ما تريد  من الصعب عىل  مالمئة تجعللخلق بيئة    املفاوضات

حيث أعاد    والتحديات القامئة. بفعل أزمة كورونا  عن شدة النظام االقتصادي    يختلففإنه ال  ته،  عىل صالبته وقساو 

يسعون    اإليرانيونف� من حدة تأث� العقوبات عىل االقتصاد. لن يغوم،  اشد األعىل قوله واهت�مه باالقتصاد املقاملر 

 يعطى باملجان.  يشءكن ال رحلة لء العقوبات والوصول إىل هذه املإىل إلغا

مع الوقت ولكن إلغاء العقوبات املطلوب يجب أن تقم    ةاألم�كية �كن أت تحقق األهداف  إن الخطوات املؤقت

اتفاقية  العمل عىل    إعادةتعمل  أن    األم�يك، يجب  باملدى. للجانات مستقبلية وبعيدة  إيران مقابله ض�نات التفاق

JCOPA 1    وصل إىلالت  وأJCOPA 2     ومراقبة املنظومة النووية بأكملها، انتاج إيران االنشطاري  الحد من  عىل

 والحد من قدرتها عىل تطوير البنية التحتية النووية.

 ي للواليات املتحدة أن تضفي ال ينبغ  هفإن  وخارجها،شكل تهديًدا داخل املنطقة  تما دامت الجمهورية اإلسالمية  

تعمل خطة العمل املشرتكة الشاملة بشكل فعال اعتباًرا  حيث    –صناعية نووية يف إيران    كب�ةقاعدة  الرشعية عىل  

 . 2030من عام 

ولكن يجب أيًضا ض�ن    يجب أال تظل األسلحة النووية قوية جًدا فقط  ذ أو التطويرحظر السعي أو االستحوا  ففي

وصول  إمكانية  حول  جميع املواقع املشبوهة. يجب أال يكون هناك أسئلة    يف الوقت املناسب إىل  وصول املفتش�

 .شيف النووياملعدات املحددة يف األر إىل األشخاص واملواقع و الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 

جزًءا من   تكونيجب أن    لذا،  النووية،وسائل إيصال محتملة لألسلحة    تعريفها،بحكم    الباليستية،ألن الصواريخ  

 الدقة واملدى.  العدد،ويجب أن يكون مخزون إيران محدود  ،JCPOA 2.0مناقشات  

املرشد األعىل أن  خاصة    ،ان يكون حال عمليا ممكن  كيلومرت    2000  ا�كن أن يتجاوز نطاقه  تيال  حظر الصواريخإن  

 من الصواريخ أو تقليصها جميد عدد  تا عىل  رمبا توافق إيران أيضً   .رضوريةإىل أن هذه الصواريخ ليست    سبق أن أشار

االختبار  ح  للتأكد،  .أنواع معينة  من كان  لو  الدقة مبرور    ،امحدودتى  التحسينات يف  إيقاف  الصعب  سيكون من 

 الوقت.
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تطوير الصواريخ   الواليات املتحدة ستكون مستعدة لفرض تكلفة عىل   يجب أن يعرف القادة اإليرانيون أن  ذلك، ومع  

ضد مرشوع التوجيه الدقيق    دعم استخبارايت للرضبات العسكرية اإلرسائيلية  مبا يف ذلك من خالل توف�  بهم،الخاصة  

ال يوجد    ج�انها،من    املوازنة ملزايا األسلحة التقليدية  لبنان. بين� ترى إيران الصواريخ الباليستية عىل أنهايف سوريا و 

سوريا ولبنان واليمن.    منشآت ومصانع لتطوير الصواريخ يف  ءبنا  سبب لتوسيع مدى هذه الصواريخ أو  دفاع مقنع

تصدير الصواريخ وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار  يجب تفكيك املرافق. من الواضح أن    ملوجودةبدال من تلك ا

يتم تناولها ن ويجب أن  عنرص رئييس يف التهديد اإلقليمي إليرا  -  2231التي تنتهك قرار مجلس األمن رقم    جميعها  –

 النووي. حادثات الربنامج كجزء من املناقشات املوازية مل 

مكن تيفمن املشكوك فيه جًدا أن    ممكنًا،  ذلكحتى لو كان    لكن  املحادثات،يقرتح البعض منتدى إقليميًا ملثل هذه  

كانت   ن كان هناكتقسيم األطراف وتشكل تهديدا. إ   ، عىلبشكل أسايستعمل،  معالجة أي من القضايا التي  من  

املحادثات حول التحديات    عىل  ة عىل األقل يف البدايةقد يكون الرتكيز أكرث منطقي  محاولة لخلق مناقشات إقليمية

نادًرا ما نجح هذا    مشاكل الزالزل واملياه. لسوء الحظ،  والبيئية،مثل الجائحة وغ�ها من الصحة    الوظيفية املشرتكة

املنطقة    االتعاون املحدود يعترب من السذاجة. رمب  ادلة عميقة لدرجة أنه حتى، حيث الشكوك املتبالنهج يف الرشق 

وهو أمر مهم لكال الحكومت�.   بالحج،لتحس� الرتتيبات اإليرانية السعودية الخاصة    الواعدة للحوار ستسعى جاهدة

  .والتصعيد ل الرصاعلنزع فتيل احت� ،�هينفسمن تلقاء  وغ�هم،طبعا إذا أراد السعوديون واإلماراتيون  من

يجب أن    -عىل عكس إدارة ترامب    -  عىل سبيل املثال  بايدن ة  من قبل إدار محادثات أمنية مع اإليراني�  إن إجراء  

  ، وعليهسيكون للحرس الثوري اإليرا� وفيلق القدس التابع له الكث� من االهت�م  تدعم هذه الجهود. (احت�الت أن

  ال ينبغي أن يكون مفاجئًا أن تقاوم إيران   ملعارضتهم.)  هذه ليست حجة  لكن  فضة،منختظل مثل هذه املحادثات  

حصل عىل املزيد.  ييجب أن    فإنه  املزيد،عىل أنه إذا طُلب منه  سيرص  النظام    ان  حتى مع  ألمريكية،اتحقيق األهداف  

من خطة العمل   تجنيها  �كن أن  ن كا  الفوائد التي  يف  حول االقتصاد   ةاإليرانيتوقعات القيادة    .هذا سيكون تحدٍ 

من املؤكد أن العديد  .  سواءمبالغ فيه من قبل املسؤول� اإليراني� واألمريكي� عىل حد    املشرتكة الشاملة جسيمة 

كانت مرتبطة املشاكل  املفروضة ترشبا  من  اإلرهابيعيًا  لعقوبات  الواليات   عىل  ترفعها  التي مل  اإلنسان  وحقوق 

  عىل الرشكات متعددة الجنسيات ها  عدم اليق� وتأث� بسبب    والتي تم إنشاؤها  JCPOAكجزء من التزامات    املتحدة

شفافية واإلصالحات  ال  ونقص  – فعل الفساد املسترشي يف إيران  بوكذلك    والبنوك التي تسعى لالستث�ر يف إيران. لكن

مع البنوك    مؤسسات مالية دولية كب�ة للتعامل  م� جعل (وال يزال يجعل) من الصعب عىل   املرصيف،يف نظامها  

 .اإليرانية
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لكنه قد يضعهم   ذلك،أكرث من    قلل من مطالبهم للحصول عىل املزيد يف املقابليال  رشح هذا الوضع للقادة اإليراني�  

سوء  فعل  أقل دفاعية تجاه االتهامات اإليرانية ب  مطلوب منهم وجعل الواليات املتحدةوما هو    علم مبا سيحدثعىل  

 د واملزيد". ترتيب "املزي كن تقديم عدد من االحت�الت كجزء من� القامئة،عىل الرغم من القيود  و  النية.

االول    أوال، يف كل يش،املقام  إل  قبل  تسمح  أن  املتحدة  للواليات  املرشوط�كن  بالوصول  املقاصة   يران  لعمليات 

 لدوالر كعملة تداول دولية. للتجارة مع إيران بالنظر إىل الدور املهيمن  ل   تسهيال  يشكل  بالدوالر األمرييك: هذا وحده

املركبات ذات األغراض الخاصة التي تكون فيها    وغ�هم لخلق وتسهيل�األوروبي مع�كن لإلدارة أن تتعاون  ثانيًا،

 املمنوحة ملجموعة من املنتجات.   صالرتاخي

درجة يف قوائم الرقابة  امل  ان غ�يف إير صناعة الخفيفة  للبالدعم التقني  للدول  املتحدة    تسمح الوالياتأن  �كن    ثالثا،

 املتعددة األطراف. 

 السلع االستهالكية األمريكية. ن أن تسمح واشنطن إليران بالوصول إىل�ك رابًعا،

لج�ه�  ل  لإلشارة إىل نيتها وإثباتها أيًضا عىل املستوى الدويل  نطن أن تتخذ بعض الخطوات املبكرة�كن لواش  بالطبع، 

  �كن لإلدارة  املثال،. عىل سبيل  اإلسالمية  جمهوريةاللتجاوز خالفاته مع    وذلك   حسن النية  رإلظها  والجمهور اإليرا�

املساعدة املقدمة من    يصال املساعدات اإلنسانيةإيران وأيضا تسهيل إ   لـ  Covidتوف� املعدات واألدوية املتعلقة بـ  

رفع حظر   الواقع،حظر التأش�ة يف    �كن أن تتخىل عن السفر واسع النطاق أو  فإن اإلدارة  وباملثل،قبل اآلخرين.  

عىل    وإرسال إشارة إيجابية  -الجمهور اإليرا�    بشعبية كب�ة مع  تي تحظىال  التبادالت التعليمية  التأش�ة وتسهيل

أن التبادالت ب� الناس  يرى  خامنئي    الضغط عىل النظام اإليرا� خاصة ألن  من  من ثم وضع املزيد  -عيد الدويل  الص

 إلطاحة الناعمة بالنظام. هندسية لقايف وجزء من خطة هدد بغزو ثت

ابل املزيد" عندما تقدم إيران "املزيد مق  إثبات أنها ستعمل عىل تخفيف الظروف  ستحتاج إدارة بايدن أيًضا إىل ذلك

وف  الدول س  تنافس. يجب أن توضح أن: الواليات املتحدة سولكن يف نفس الوقت    - التفاق النووي  ب  يتعلق األمر 

رجل األع�ل اإليرا�    ضغط العام لإلفراج عن مزدوجي الجنسية مثللا  تث� قضايا حقوق اإلنسان واملحافظة عليها

بريطانية    راتكليف، نازن� زغاري    كذلك  بيئي، إيرا� أم�يك    ر �ازي مراد طهباز انووالده باق  األمرييك سياماك �ازي

ألنها تسعى إىل تعزيز    العمل لدعم الحكومة العراقية والجيش  سوف  وغ�ها؛مؤسسة طومسون رويرتز    إيرانية مع

الوطنية و  الفساد واالفعال املؤسسات  املدعومة من    االنتخابات ومحاربة  الواليات    ران؛إيامليليشيات  سوف تدعم 

يخ الباليستية  تهديدات الصوار   دفاعات صاروخية متكاملة لح�يتهم من  إضايف،رشكاء يف املنطقة مع تعزيز    املتحدة

تقدم دفاعات أفضل ضد الرحالت البحرية  ل مع اإلرسائيلي� واإلماراتي� والسعودي� وغ�هم اإليرانية. ستعمل أيضا
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للطوارئ    �اإلقليمي رشكاء  ال التخطيط    سوف تجري  اإللكرتونية؛ئرات بدون طيار والهج�ت  الصواريخ والطاو   اإليرانية

ب� الدول العربية    سيشجع املزيد من التطبيع  . كذلك تهديدات بالوكالةوال  إلنتاج خيارات ملواجهة إيرانمع واشنطن  

من أي وقت    أكرث   رانسوف متنع اإلدارة إي  هتوضيح يف السياسة اإلعالنية للواليات املتحدة أنيتم    وإرسائيل. وسوف

يف حالة    أن الواليات املتحدة ستكون مستعدة الستخدام القوة  ا رصاحةمش�   نووية،تصبح دولة أسلحة    ان  مىض

عدم    -املعاهدة    وتحت حظر انتشار األسلحة النووية  -خطة العمل املشرتكة الشاملة    انسحاب إيران من التزامها يف

بايدن للمنافسة فيها    إدارةلدى    استعداد  . هناكأسلحةا  أو تطويرهالسعي للحصول عىل الطاقة النووية أو حيازتها  

عن  يف الكونجرس بشأن أي تحركات لتخفيف الضغط    واملتخوفونيف املنطقة    املتخوفةستطمنئ البلدان  ا املجال.  هذ

  اإليراني� حتى وإنأسهل للحصول عىل دعم الكونغرس الالحق ألية اتفاقيات وتعزيز ردع  وسوف تجعلها    إيران.

�كن للواليات املتحدة رفع أو خفض الضغط عىل النظام. كانت    إيران،  سلوكاعت�ًدا عىل    ذلك،كانت تش� إىل  

إدارة بايدن    ترامب،ىل تطبيق الرافعة املالية اإليجابية والسلبية. بعد  السياسة الفعالة إليران تتطلب دامئًا القدرة ع

 متمركزة للقيام بكليه�.

 

 


