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 مقدمة:

، أقام مركز األزمات التابع للمعهد األميركي للسالم، بالتعاون مـع 2009شباط من العام  23في          

حلقة نقاش مستديرة شـارك فيهـا أ ـم الجمعية األميركية في األمم المتحدة وصندوق األخوة روكفلر، 

الخبـرا  فـي ملـل الشـرق األوسـط ورسـميون سـابقون فـي الحكومـة األميركيـة.  ـدفت الحلقـة، التـي 

يجــاد إ ــار دبلوماســي إلين الــدوليين، إلــى دراســة اإلمكانيــات قــدت فــي مركــز وودرو ويلســون للبــاحثع  

ي إيـران أن يناقشـا القيـايا  ات اال تمـام يمكن من خالله للواليات المتحدة والجمهورية اإلسالمية ف

را  مشـتركة يمكـن أن ديناميـة نحـو عالقـة المشترك في الشرق األوسط وجنوب آسيا. ومن ثـم أن يطـوا

 تؤدي في النهاية إلى تقارب بين البلدين.

باع استراتيجية مت         عددة وقد ناقش المؤتمرون واحًدا من المقترحات المركزية، بأن على واشنطن اتا

األوجه مرتبطة براغماتًيا بإبجاد حل للمسألة النووية وإن كانت بالشكل غيـر خاعـعة لهـال المسـألة. ومـع 

اس، إعتبر عترافهم بأن الحرب الباردة األميركية اإليرانية لن تصل إلى نهايتها دون حل  اا الملل الحسا

حادثــات متعــددة األ ــرا  حــول ن مشــاركة الواليــات المتحــدة وإيــران فــي مالمشــاركون فــي المــؤتمر أ

الـة للملـل النـووي. علـى أن ال  قـة وفعا العراق وأفغانستان قد تنتج دينامية صلبة تـؤدي إلـى حلـول خالا

للوصـول إلـى "مسـاومة كبـرإ"، إنمـا أن  "الكـأس المقدسـة"يكون الهـد  الرييسـي كمـن يبحـ  عـن 

تــدفع نحــو حــل شــامل ومتكامــل يكــون بالــدفع نحــو "جــدول أعمــال كبيــر" يتيــمن مناقشــات ومباحثــات 

 للتباعد األميركي اإليراني.

ــدفع باتجــال اســتراتيجية الدبلوماســية         ــاكر أن ال ــر  –ي  ــرز فــي أول األمــر مــع تقري متعــددة األوجــه، ب

سها وزير الخارجية األسبق جيمس بيكر. حي  أفاد التقرير أن إعـادة  مجموعة العمل بشأن العراق التي تَرأا

ار ـة الشـرق األوسـط يتطلـ  مـن الواليـات المتحـدة إشـراك إيـران فـي  ـاا الملـل دون العراق إلـى خ

فكار مشابهة، وجد التقرير صـًدإ قوًيـا فـي اسـتراتيجية أ شروط مسبقة. بعد ثالث سنوات، ومع ظهور

للشـع  اإليرانـي فـي عيـد النـوروز، ومخططاتـه لمباحثـات ثناييـة  . ومع رسالة األخيرأوباماالرييس إدارة 

المشـاركة عـمن الـدول الخمـس زايـد واحـد فـي محادثـات ول أفغانسـتان، وفـوق كـل  ـاا قـرار إدارتـه ح

 مع إيران، إفترض الجميع أن  ناك بحًرا من التغيير في العالقات األميركية اإليرانية.نووية 

ــن يبقــى  ــاا البحــر مــتال م األمــواج ومحفوًفــا بالمخــا ر. إن الجهــد الكبيــر لتطبيــع الع       القــات لك

قات سياسية ودبلوماسـية عـخمة. حيـ  تخشـى إسـراييل وبعـل الـدول  األميركية اإليرانية يواجه معوا

ــأثير الجيو ــة الت ــى تقوي ــع إل ــؤدي  ــاا التطبي ــة أن ي ــالي تقــويل أمــنهم  اســتراتيجيالعربي ــران وبالت إلي

لـي النـاخبين القومي. إعافة إلى  اا، توجد في الداخل األميركي معارعة قويـة للمصـالحة لـدإ ممث

إسـراييل فـي واشـنطن وبعـل المتحمسـين لقيـية نـزع أسـلحة الـدمار  مؤيدواألميركيين. كما يخشى 

الشامل، أن تعمد إيران إلى خرق أية إتفاقية بشأن ملفها النووي بغيـة اإلسـتمرار فـي التخصـي  علـى 

أي تطبيـــع  – بمـــن فـــيهم القايـــد األعلـــى -التـــراب اإليرانـــي. أمـــا فـــي  هـــران، فيعـــارض المتشـــددون

للعالقـات، ألنهـم يـرون أن معارعـة الواليـات المتحـدة  ـي فـي مركـز بنـايهم العقايـدي ومـن األسـس 
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ــات ا ــدو واعــًحا إ ا كانــت المحادث ــام، ال يب نــى عليهــا النســام اإلســالمي. فــي الخت ــة حــول التــي ب  لثنايي

ل مسـتقبل  ـاين البلـدين ؤدي إلى أثر إيجابي. واقـع األمـر، إن اإلختالفـات حـوأفغانستان والعراق ست

د األزمة األميركية اإليرانية. د بدل أن تبرا  قد تصعا

. وتيي   ال الورقة على الخطوط العرييـة ير ا تما بحثها بعمق خالل الندوةكل  ال المشاكل وغ     

حثـت  فـي نفـس الوقـت إلـى الخطـوات واالسـتراتيجيات الدبلوماسـية التـي مشـيرًة واألساسية التـي ب 

 نحو تقارب أميركي إيراني.في الطريق ارة الرييس أوباما أن تتخا ا لتواجه الصعوبات يمكن إلد

 

ان والعراق ان والعراقإيران والمحيط: أفغانست   إيران والمحيط: أفغانست

، كان توافق شامل على أن السياسة األميركية تجال إيران قد فاقمت التحـديات في مستهل الندوة      

د إ  أن نفو   هران الجيواستراتيجي قـد زا  ا في الشرق األوسط.األمنية التي تواجه واشنطن وحلفا 

تها وفــرة الــنفط فــي زمتهــا االقتصــادية الخطيــرة فــي العــراق والمحــيط األوســع رغــم أ التــي زاد مــن حــدا

األزمـــة مـــن الســـوق العالميـــة. ورغـــم أن العقوبـــات األحاديـــة والمتعـــددة الجهـــات قـــد فاقمـــت أيًيـــا 

 في السلوك اإليراني.اإلقتصادية، إال أنها فشلت في إحداث أي تغيير 

يـا  إلـى  ـاا أن         واقع األمر، إن إيران أحرزت تقدًما ملحوًظا في جهود ـا لتخصـي  اليورانيـوم. ي 

السياسة األميركية القايمة على العزل ومواجهـة تحـديات الشـرق األوسـط بشـكل منفصـل، لـم تسـاعد 

 ،زاع العربـي اإلسـراييليـ ، النـواشنطن في محاولة تليين الموقل اإليراني فـي موعـوعات التخصـي

 والدعم اإليراني للحلفا  في فلسطين ولبنان والعراق.

ية فـــي صـــياغة اســـتراتيج يـــات المتحـــدة وحلفاغ ـــا الغـــربيين يكمـــنإن التحـــدي الـــاي تواجهـــه الوال      

حصى مـن  متوسطة المدإ ال تتوقل على ختزل بعدد ال ي   موح للوصول إلى "مساومة كبرإ"، وال ت 

ز على اآلليات العملية بدل االكتيكات غير المترابطة التي تالت ستراتيجية. بداًل من  لك، على واشنطن ركا

لــى المصــالم المشــتركة أن تشــرك إيــران فــي مفاوعــات إقليميــة جديــة ومتزامنــة تلقــي عــوً ا قوًيــا ع

 إلى مخرج واعم.كانت بالشكل لن تؤدي للطرفين، حتى لو 

تؤدي إلى تقدم في المفاوعات حول الملل النووي. إن  لبنا  الثقة يمكن أنسيوجد  اا دينامية         

      كبير". عنوان: "جدول أعمالتحت استراتيجًيا  يقع اا الهد  

م المشاركون في اللقا  نما ج عن المساحات الممكنة للمصالم المشتركة. في العراق، لدإ كل        قدا

ويــة فــي ســالمة  ــاا البلــد سياســًيا واقتصــادًيا إعــافة إلــى مــن الواليــات المتحــدة وإيــران مصــلحة ق

 الدستورية. سالمة أراعيه ومؤسساته

 ليـة. لهـاا السـب   نـاك وال يريد أي من البلدين أن يرإ العراق يغـرق مجـدًدا فـي أتـون الحـرب األ      

 ، وخاصة مصلحة مشتركة لتحفيز ترتيبات تيمن المشاركة في السلطة بشكل ثابت بين جميع األ را

ة والشيعة. وبسب  العالقات القوية بين إيران واألحزاب العراقية الشيعية كـالمجلس األعلـى بين السنا 



 7 

من اً  إليران نتخيل إصالًحا سياسًيا داخلًيا من جهة، ودوًرا إقليمًيا بنا  لثورة اإلسالمية، سيكون صعًبا أنل

ن من التعاون بين إير  والواليات المتحدة.ان جهة ثانية، دون وجود مستوإ معيا

في أفغانستان، البلدان مهددان من قبـل حركـة  البـان. ولـدإ كـل مـن  هـران وواشـنطن مصـلحة       

مشتركة في دعم اإلصالحات السياسية التي تعطي الحكومة المركزية سلطة ومصداقية أكبر. ييـا  

وجــود مســاحة فوريــة  إلــى  ــاا، أن تجــارة المخــدرات قــد تصــاعدت منــا ســقوط  البــان ممــا يســتدعي

 مشتركة للتعاون بين الدولتين.

ي األراعــي النــاتج عــن تصــاعد قــوة  البــان، ال ســيما فــي المنــا ق فــي باكســتان، يشــكل تشــسا       

الحدودية، تهديدات قصيرة و ويلة األمد على كل منطقة جنوب آسيا. وألن باكستان دولة نووية، فإن 

ويج  أيًيا أن تسعى الواليـات المتحـدة كما لواشنطن تماًما. سقوط الدولة  ناك يمثل قلًقا لطهران 

لمقاربة استراتيجية تعتر  من خاللها بالمصلحة المشتركة في قيايا من الدرجة الثالثـة فـي األ ميـة، 

وأن تيعها على جدول أعمال مشترك، كالنزاع بين روسيا وجورجيا. في مثل  ال الحالة، سـتوجد دروب 

 بين واشنطن و هران، مما يساعد في زوال أي قلق مسبق عند  هران. تتقا ع فيها المصالم

حتمــل ــاا واعتــر  المشــاركون فــي النــدوة أنــه مــع مــوافقتهم          أن يحصــل" فــي  إيــران فيمــا " ي 

في جنوب آسيا والشرق األوسط، فإن  اا ال يعني أن إيران ستدعم بشكل آلي  بعل ميادين الصراع

هـات عديـدة. بيعتبر اإليرانيون أن التحديات من الواليات المتحدة تأتي من ج  . إالمحادثات مع واشنطن

عـهم لتهديـدات وتحـديات جبهة واحدة، فيمكن لهـاا أن يعرا   م إلى محادثات بشأنوأنه في حال تما جرا 

    على الجبهات األخرإ. 

فغانسـتان، لكـن صحيم أن واشنطن و هران تتشاركان فـي بعـل المصـالم فـي كـل مـن العـراق وأ      

 ناك مسـاحة واسـعة للنـزاع وعـدم التفـا م المشـترك فـي شـأن  ـاين البلـدين. علـى سـبيل المثـال، 

وبالرغم من المصلحة المشتركة في تطوير استقرار سياسي في العراق، تريد إيران عراًقا مفتوًحا على 

ـ مركزيـة أعـعل  كومـةل حتأثير ا السياسي واالقتصادي خاصة في منا قه الجنوبية. لالك  ـي تفيا

األقــاليم. علــى النقــيل مــن  لــك، تريــد الواليــات المتحــدة حكومــة مركزيــة قويــة  واسـتقاللية أكبــر فــي

لتقاوم التأثير اإليراني على الحلفا  الشيعة. أما في أفغانستان، فـإيران غيـر مرتاحـة ألن تـرإ واشـنطن 

ك إلـى تقويـة عـدو م اللـدود. كمـا ال عالقة مع عناصـر مـن  البـان ألنهـا تخشـى أن يـؤدي  لـ ةتقيم أيا 

يبــدو واعــًحا كيــل ســتردا إيــران علــى زيــادة القــوات األميركيــة فــي أفغانســتان ال ســيما فــي المنــا ق 

  الحدودية بين البلدين.

ثير القلـق، وبسـب  العوايـق األيديولوجيـة والبيروقرا يـة اإليرانيـة ـبسب   ال المعطيـات التـي تـ       

الحـافز  ة، رأإ المـؤتمرون أنـه ال يمكـن خلـقجـه تطـوير العالقـة األميركيـة اإليرانيـا فـي والتي تقل سد  

لدإ إيران للتعامل مع واشنطن دون إجرا  محادثات تتنـاول أمنهـا القـومي ومصـالحها الجيواسـتراتيجية. 

ــال   ــة لتعطــي ك ــة وقوي ــة اســتراتيجية كافي ــالك يجــ  اســتلهام منطــق اســتراتيجي أو رغي مــن  هــران  ل
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 -ميـادين عـدة كـالعراق أو أفغانسـتان طن الحـافز ممـع الغطـا  السياسـيط لتطـوير العالقـات فـي وواشن

 باكستان.

 يستطيع مهندسو السياسـية األميركيـة وبشـكل براغمـاتي الـدفع نحـو خلـق  كـاا رغيـة اسـتراتيجية      

ال الحصـر مــا  سـبيل العــدا مـن خــالل مبـادرات متعـددة ومترابطــة. تتيـمن  ـال المبــادرات علـى  هـةوج  م  

  يلي:

  تســتطيع الواليــات المتحــدة أن تســعى إلــى محادثــات متزامنــة مــع  هــران حــول قيــايا خاصــة

وعمالنية في أكثر من بلد. ستدل  ال المقاربـة علـى أن واشـنطن ال تـرإ فـي المحادثـات آليـة 

يــا  إلــى  ــاا، إن اع تــرا  تكتيكيــة، بــل آليــات لتطــوير كــل العمليــة نحــو عالقــة اســتراتيجية. ي 

واشنطن بشرعية الجمهورية اإلسالمية وقيادتها سيؤدي إلى تخفيـل المخـا ر السياسـية فـي 

 ة.الداخل اإليراني وسيطمئن قادة إيران في شأن العالقات المستجدا 

 ــز المعنــى اإلســتراتيجي لهكــاا مح ــات المتحــدة تعزي ــالتوقل عــن يســتطيع قــادة الوالي ــات ب ادث

بلغــة التهديــدات والتخويــل، واســتبدال اللغــة العداييــة عطــا  المحاعــرات واســتخدام أســلوب إ

ن مصـطلحات مثـل خر في نفـس الوقـت. فـي الثقافـة اإليرانيـة، إحازمة ومباشرة لكن تحترم اآل

ن التعامـل مــع إيــران كدولــة إســتخدم مـع الحميــر، ولــيس مـع الــدول والقــادة. "العصـا والجــزرة" ت  

بــدل  –يــرون أن العالقــات الجيــدة والتواصــل  ي المتشــددين البراغمــاتيين الــاين بيعيــة ســيقوا 

 تؤمن مصالم إيران األمنية. –العدايية 

 هـد  التشـاور جي بإيجـاد مسـالت متعـددة األ ـرا  بيمكن أيًيا تعزيـز  ـاا المنطـق اإلسـتراتي

اإلقليمي حول مستقبل أفغانستان، باكستان أو العراق. يمكـن لهـال المسـالت، التـي يجـ  أن 

المتحدة، أن تعطـي إشـارة انطـالق لديناميـة متعـددة األ ـرا  تشـارك فيهـا  تكون برعاية األمم

نـات لمخـاو  هـال اآلليـات أن تتيـمن تطميلإيران لبنا  آليات أمنية دايمة ومستقرة. كما يمكن 

 سراييل والعرب من نمو التأثير اإليراني.إ

 ات الثناييـة القـادة على مهندسي السياسة األميركيـة أن يخـا بوا خـالل أي جهـد لتطـوير العالقـ

 ،علـى، ريـيس الجمهوريـةالمرشـد األ عي القرار السياسي فـي إيـران، أياأل م واألبرز من صان

تية من واشنطن بانها تعتر  اآلووزير الخارجية. إن مخا بة  اا الثالثي من شأنه تعزيز اإلشارة 

يا مـع قـادة إيـران و تفاوض فـي كـل القيـاإلير انية وبأنها مستعدة لتناقش أبسلطة الحكومة ا

 األبرز بغل النسر عن مراكز م القيادية.

ــادين صــدً       ــد  ــال اإلســتراتيجية المتعــددة المي ــاا علــى أمــل أن تج ــا فــي  هــران، ح ر بعــل إ إيجابًي

 ن المعارعة الداخلية في إيران ألية عالقات مشتركة.ركين في المؤتمر من التقليل من شأالمشا

من قبل  –لوماسًيا وحتى تخريًبا دب –هة أن تطلق معارعة وج  استراتيجية م   في الواقع، يمكن لهكاا      

ا بقدسية مبادإ  الثورة اإلسالمية نفسها.  متشددي إيران الاين يعتبرون أي انفتاح على واشنطن مس 
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وفي حال اعتبر المرشد األعلى آية الله علي خامنئي نفسه من بين المعارعـين، فإنـه سـيهاجم بعنـل 

 استراتيجية ويدعو إلى وقل المحادثات. كاا 

هــة نحــو عالقــات وج  ورغــم كونهــا مجازفــة، اعتبــر بعــل المشــاركين أن أحــد أ ــدا  اإلســتراتيجية الم       

هم يد فرصين الغطا  السياسي الالزم كي تزمستقبلية يكمن في منم مزيد من المتشددين البراغماتي

 بالوصول إلى السقل الدبلوماسي.

، فـإن قـوة البراغمـاتيين ا تبدأ الكرة الدبلوماسية بالتدحرج وتصبم الحوافز أكثر أ مية وجو ريةً وعندم     

خرإ، وفي حال انتصر منطـق جهة أين على التدخل. من دالسياسية ستزيد، بينما تيعل قدرة المتشد

الميــل  وصــلت إلــىالمعترعــين، تكــون الواليــات المتحــدة علــى األقــل أظهــرت لحلفايهــا الغــربيين أنهــا 

ها ليس أقلا مشتركة األوروبي لمواجهة قيايا حيوية  يز التحالل األميركيتعزتنجم في وبالتالي  األخير.

 انتشار أسلحة الدمار الشامل.

أن واحدة من الطرق لتشجيع تحالل داخلي إيراني داعـم للعالقـات،  المشاركين في الندوة اعتبر أحد     

التــي ســتجنيها إيــران فــي حــال تطبيــع العالقــات مــع الواليــات  تكمــن فــي تبيــان المنــافع اإلقتصــادية

كونهــا حالًيــا فــي مركــز ثــانوي فــي رغــم المتحــدة وأوروبــا. فــي إيــران، مؤسســات إقتصــادية يمكــن لهــا، 

النسام السياسي، أن تدفع ولو بعيًدا من األعوا  باتجال استراتيجية عالقات مشتركة تعود بالنفع على 

اقـة للحصـول علــى تلـك المؤسسـات. وتتيـمن   ــال المؤسسـات شـركة الـنفط الو نيــة اإليرانيـة التوا

ــرتبط  ــة. وي ــا وتوظيفــات غربي ــا ق بإتكنولوجي ــالقوإ الن ــي، ب ــنفط اإليران ــر ال ســم  ــال الشــركة، أي وزي

البراغماتيـة فـي عــالم األعمـال. وتعتبـر شــركة الـنفط، إعـافة إلــى العبـين آخـرين فــي إيـران، أن الجهــود 

ران والواليات المتحـدة لتثبيـت اإلسـتقرار فـي العـراق وأفغانسـتان سـتعيد الحيـاة إلـى المشتركة بين إي

  مشاريع أنابي  النفط ومشاريع  ات صلة أخرإ.

 

امج إيران النووي:  برن

بشكل كبير على أن مقاربة اإلدارة األميركية السابقة فشـلت فـي منـع  هـران مـن  وافق المنتدون      

يـه عـمن د م على عرورة اسـتمرار فـرض العقوبـات بسـب  الـدور الـاي تؤدا مع تأكي ،متابعة التخصي 

حـوافز واقعيـة  الدبلوماسية األميركية. لكن، لزيادة تأثير  ال العقوبـات علـى واشـنطن أن تقـدم إليـران

ن  كــاا حــوافز، باكســتان أن تــؤما  – ات قيمــة. ويمكــن للمباحثــات فــي موعــوعي العــراق وأفغانســتان 

ــى عالقــة جديــدة ومتحو  خاصــة إ ا تصــاحبت  ــات مــع منطــق اســتراتيجي يؤشــر إل ــران والوالي ــين إي ــة ب ل

ي إجـرا ات بنـا  الثقـة بـين الطـرفين عنـد التباحـ  فـي الشـأنين المتحدة. ولكي يزيـد األمـل فـي أن تـؤدا 

ر إرادة سياســية لتحقيــق أعــالل، إلــى تســهيل الوصــول إلــى عالقــة اســتراتيجية، علــى واشــنطن أن تطــوا 

في الملل النووي.  نا يكون الجز  الثالـ  والحيـوي مـن أي "جـدول أعمـال  ال المساومةشكل من أشك

 كبير".
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علـى  بنسـبة صـفر"  -فـرض حـل "تخصـي  إجـدوربيين إعادة النسر فـي على واشنطن وحلفايها الغ    

 ةبنســب -" تخصــي  ة ـاح استراتيجيـــفــي نجــ ط. وإن كــان  نـــاك أي أمـــل المترجمأي ال تخصــي    هــران م

  أسئلة:  ةصفر" ، تج  اإلجابة على ثالث

   زة إيران على الرعوخ ؟عز   ل ستجبر العقوبات الم 

  ك إيران أجهزة الطرد المركزي مقابل ثمن ما ؟ ل ستفكا 

 ل ستدعم كل من روسيا والصين عقوبات إعافية على إيران ؟  

 –يـات المتحـدة إلـى خيـار " تخصـي  اج الوالـدة، تحتــما أن اإلجابة بـنعم علـى كـل سـؤال تبـدو بعيــب      

. بكــالم أدق، عليهــا أن تقتــرح تحويــل البرنــامج النــووي مــن صــفر "  بنســبة أعلــى ــال وعملــيا كبــديل فعا

دار بطاقم يتيـمن خبـرا  مـن إيـران حيـ  يسـتمر التخصـي  تحـت إشـرا   اإليراني إلى مشروع دولي ي 

 دقيق من الوكالة الدولية للطاقة الارية.

ا ترتي  سييمن شفافية كافية لردع إيران من تطوير برنـامج سـالح نـووي. كمـا سـيزيد مـن إن  كا      

تعتبـرل بعـل  . وبالنهايـة سـيخفل مـن أرجحيـة مـااإلكتشـا  المبكـر واألكيـد لنشـاط نـووي خفـيا  صفر

 أن  اا الترتي  غير ميمون النجاح.ب األ را 

. ألنهـا قتـراح سـيواجه صـعوبات وعوايـق عديـدةإعتبر المشاركون فـي النـدوة أن  ـاا العـرض أو اإل      

السيادة، لن تكون الجمهورية اإلسـالمية مرتاحـة لفكـرة مـوا نين مـن دول  تجال مواعيع تمسا  حساسة

عـت علـى مع لنووية. كما يمكن إليران أن تجادلأخرإ يتحكمون في إنتاجها للطاقة ا ا ـدة حسـر بأنهـا وقا

عتبر نوًعا من أنواع التمييـز ي   ها النوويإشرا  دولي على برنامج بالتالي فإن أيإنتشار السالح النووي، 

وقد خالل مشاركون آخرون  اا المنطق مستندين إلى ما اقترحه  الدولي لمخالفة  اا بنود المعا دة.

 الرييس محمود أحمدي نجاد في وقت سابق حول إنشا  "كونسريوم" دولي للتخصي .

تـه سـيواجه معارعـة ا زة لقبول  كاا ترتيبات، فـإن الموعـوع برما على افتراض أن إيران ستكون ج      

ــر  ــؤال  أن  ــدة. إ  يعتب ــات المتح ــدمار الشــامل فــي أوروبــا والوالي مــن داعمــي حســر انتشــار ســالح ال

ض المنطق الاي قامت على أساسه معا دة حسر انتشار السالح النـووي.  "اإلتفاقيات الخاصة" ستقوا

بنسبة أكثر من صفر" يفتـرض أن الـدول األوروبيـة سـتلع  دوًرا  –تخصي  ييا  إلى  اا، أن خيار "ال

 رييسًيا فـي إدارة وحتـى تشـغيل آليـات التخصـي ، وسـتجد واشـنطن أن الحلفـا  فـي أوروبـا لـن يكونـوا

 ما يحمله من صعوبات ومخا ر محتملة.متحمسين لهاا الدور ل

ت بأن يـنجم نسـام الـتحكم أنه ال عمانالندوة في افي ختام  اا الموعوع، اعتبر بعل المشاركين       

عـت علـى البروتوكـول ا في منع نشا ات نووية خفيا الدولي  ا ة فـي مواقـع أخـرإ. ورغـم أن إيـران وقا

اإلعــافي ميــدعو إلــى زيــارات مفاجئــة للمنشــ ت النوويــةط، فــإن البرلمــان اإليرانــي رفــل بشــكل متكــرر 

ميركـي والغربـي بنسـام تحكـم إمـا سـتقاوم العـرض األ ،المصادقة على التوقيع. ومـن المـرجم أن إيـران

أجنبــي أكثــر قــوة، وإمــا ســتقبل العــرض بــالتزامن مــع اتخا  ــا خطــوات عــرورية لبرنــامج تخصــي  بــديل 
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وسـري. وســيخفل  ــاا مــن حمــاس الــدول الغربيــة فـي لعــ  دور أساســي فــي تشــغيل برنــامج دولــي 

 للتخصي .

لتراجعـات المحتملـة، إقتـرح عـدد مـن المشـاركين أنـه باإلمكـان مع اعترافهم بكل  ال الصـعوبات وا       

إيجاد تقنية قوية ومنطق سياسي يخدمان مقاربة التخصي  الدولي. فالفقرة الرابعة من معا ـدة حسـر 

انتشار السالح النووي تتيمن:"بغل النسر عن تفييلنا أو عدم تفييلنا مشـاركة دوليـة فـي مشـاريع 

إنطالًقـا مـن  ـال المقولـة،  دول تقـوم باتفاقيـات خاصـة كـل الوقـت".تخصي  و نيـة، فـإن مختلـل الـ

يمكن لواشنطن تخفيل المجازفة السياسية في مساومة قادة إيران بموعوع اإلدارة الدولية لمنش ت 

التخصي . على سبيل المثال، تناقش البرازيل واألرجنتين حالًيـا إمكانيـة التعـاون فـي مشـروع تخصـي ، 

 –بإنتاج يورانيوم منخفل التخصي  وتشـحنه إلـى األولى.كمـا تقـوم مؤسسـة أريفـا حي  تقوم الثانية 

ببنـا  منشـأة تخصـي  فـي الواليـات المتحـدة. وتسـتخدم  –و ي مؤسسة مملوكة للحكومة الفرنسـية 

شـار  منع علـى األميـركيين اإل ـالع عليهـا. ي  أريفا تكنولوجيا مغلقة على أراعي الواليات المتحدة حي  ي 

لة جزيًيا من مستثمرين يابانيين. وبما أن  اا الترتي  مقبول داخل الواليات المتحدة، فـإن أن أريف ا مموا

جبـر علـى قبـول حـلا تمييـزي. كمـا يمكـن لهـا حينـااك اإلنيـمام إلـى دول  إيران يج  أن ال تشعر بأنهـا ت 

ا  انتشار السالح ا  لنووي.أخرإ في الجهد المباول إلبتكار حلول للمشكلة المتعاظمة جرا

صفر":  ـل بنسبة أعلى من  –ثم جا  السؤال األبرز الاي على أساسه يمكن تطوير خيار "تخصي        

ــا بــأن اســتخدام الوســايل تملــك الواليــات  المتحــدة، مــع الــدعم الكامــل مــن مجلــس األمــن، أمــاًل مقنًع

كين بـأن مشـروع التخصي  ؟ إن لم يحصل  لـك، إقتـرح عـدة مشـاروقل الدبلوماسية سيجبر إيران على 

التخصي  الدولي  و أفيل بديل فياًل عن كونه أفيل بديل غير عسـكري. كمـا أن وعـع  ـاا البـديل 

، "بــازدرا " ه  هــرانعلــى  اولــة المفاوعــات ســيعيد الكــرة إلــى الملعــ  اإليرانــي. وفــي حــال رفيــت

 م بخطـواتللقيـاعداييـة أو أكثـر ستكون واشنطن في وعع جيد لتكسـ  دعـم مجلـس األمـن لعقوبـات 

 أخرإ.

ر؟  خدام القوة أن يكون عمن  ال الخطوات ل يمكن الست          لـيس باليـرورة مـع أن واشـنطن تكـرا

بالتـــالي إن  ـــاا التكـــرار تاحـــة". تعـــر   هـــران  لـــك واعتـــادت عليـــه، دايًمــا القـــول "إن كـــل الخيـــارات م  

السـتخدام القـوة أن  يمكـن  ـل"الشعايري" في التهديد ليس عرورًيا وقد يأتي بنتايج معاكسـة. لكـن 

ة ؟ قــد تعرقــل اليــربات الجويــة الخطــوات اإليرانيــة، لكــن بمــا أن برنامجهــا النــووي  يـأتي بالنتــايج المرجــوا

ع على مواقع عديدة، ليس من عمانات للنجاح. واأل م من  اا، ما الثمن الاي ستدفعه الواليـات  موزا

 المتحدة من مصالحها الحيوية ؟

د الم         حة نووًيـا مـع أن شاركون في الندوة أن اليربة الجوية ستيمن أن تصبم إيران دولـة مسـلا أكا

المنسمـات الشـيعية شـبه العسـكرية  كاليـربة سـتحرا إلى أن كل الجهد كان لتفادي  اا التطور. إعافة 

د . إالواليــات المتحـدة فــي الشـرق األوســط وأبعـد مـن  لــك بكثيـرعـد إسـراييل و ن  ــاا التطـور ســيعقا

إعادتـه إلـى خار ـة مسـار سـلمي للمصـالحة فـي العـراق وكل كبير آمال الواليات المتحدة في إيجاد بش
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بة ديمقرا ًيا والتي تحسى بـروابط جيـدة مـع نتخَ د العالقة مع األحزاب الشيعية الم  المنطقة، كما سيعقا 

الوعـع الهـش الـاي  إيران. على إدارة أوباما أن تكون حريصة بعدم أخا إجرا ات تؤدي إلـى إعـادة تحريـك

ورثتــه عــن اإلدارة الســابقة. بســب   ــال المخــا ر والتعقيــدات، يجــ  الوصــول إلــى اســتراتيجية "جــدول 

بنــى  ــال المقاربــة  علــى أســاس تطــوير نســام إقليمــي يراعــي االســتراتيجية أعمــال كبيــر". ويجــ  أن ت 

    مصالم واشنطن و هران المتداخلة أحياًنا والمتناقية أحياًنا أخرإ. 

 

قات ة   معوا  وإقليمية: داخلي

من التحديات التي تواجه الواليات المتحدة يكمن في رغية برنامج إيران النووي مـن خـالل  اإن واحدً       

علـى السياسـة الداخليـة اإليرانيـة. الحـش المشـاركون فـي النـدوة أن الـدعم الـداخلي  عدسة أوسع تطلا 

نقسـامات السياسـية والعقايديـة. حتـى أن  ـاا الـدعم لدورة وقود نـووي مسـتقلة كبيـر ويتجـاوز كـل اإل

محطـة  22ط قادة إيران المدعومين من الواليات المتحـدة آنـااك لبنـا  يعود إلى حقبة الشال، عندما خطا 

 نووية.

ر  اا الطموح النووي عن نفسه بمصطلحات رمزية وبأشكال عملية. ويرإ قادة إيران في       غالًبا ما عبا

بحًثا واسًعا وجهًدا تطويرًيا يهـد  بشـكل أساسـي للتخفيـل مـن األعبـا  اإلقتصـادية  برنامجهم النووي

ل الطمــوح نحــو والسياســية المفروعــة علــى صــناعة الــنفط والغــاز اإليرانــي. فــي نفــس الوقــت، يشــكا 

ــادات  ــا للجمهــور اإليرانــي متجــاوًزا كــل اإلنقســامات بــين القي ــا وو نًي الطاقــة النوويــة موعــوًعا عا فًي

دراسـة ، كمؤسسـة جـيمس بيكـر لدراسـات الموثوقـة اآلتيـة مـن مؤسسـاتية والزمنية. حتى أن الالدين

ر البلــد إقتصــادًيا كمــا يــرإ لسياســات النوويــة، حــول أن البرنــامج النــووي الحــالي لــن يســا م فــي تطــوا ا

ــ ــل فــي  ــاا الملــل. لــالك اإليرانيــون، لــن تخفا ظا ــع أن تحــرل مــن درجــة الفخــر الــو ني الــاي و  توقا ز ي 

واشنطن وحلفاغ ا تقدًما بسيًطا في إقناع إيران بعدم جدوايية برنامجها النووي. بالمقابـل، علـى قـادة 

الغـــرب اســـتخدام لهجـــة إيجابيـــة مؤكـــدين أن التكامـــل اإلقتصـــادي والسياســـي مـــع المنطقـــة والنســـام 

ات وميـادين العالمي يمكن أن يساعد إيران في تحدي  كامل بنيتها فـي مجـال الطاقـة. ومـن خـالل آليـ

بداًل من  –مركزية في استراتيجية "جدول أعمال كبير"، يمكن لواشنطن وحلفايها أن يسهروا أن التكامل 

 ااًل لتأكيد اإلستقالل الو ني اإليراني في الداخل، واإلحترام في الخارج.ن مساًرا فعا يؤما  –العزل 

ر مبـادرة دبلوماسـية  يبقى من غير الواعم إ ا كانت  ال الرسالة المترافقة مـع      دعًمـا إعـافًيا سـتوفا

ارتفاع أسعار الـنفط  اد لم يستغلا ألن الرييس أحمدي نجون المساومات. لوللقادة اإليرانيين الاين يفيا 

د أن  نـــاك توجًهـــا لـــدإ بعـــل ممثلـــي التيـــار المتشـــدا  لمســـاعدة بلـــدل فـــي األوقـــات الصـــعبة، يبـــدو

سهـر أنـه . حتـى أن الـرييس اإليرانـي نفسـه، ال ي  ألميركيـةالعروض ا البراغماتي للنسر عن قرب أكثر في

، يعطي أحمدي 2009معارض بالمطلق لعالقة مع واشنطن. فمع اقتراب انتخابات الرياسة في حزيران 

أنه المدافع القوي عن مصالم إيران الحيوية والاي يمكن له أن يفاوض علـى "الصـفقة" نجاد اإلنطباع ب

مـا إ ا كـان المرشـد األعلـى سـيؤيد ولـو  -وربمـا السـؤال األبـرز -ل البارز مع واشنطن. لكن يبقى السؤا
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دة. وبـالرغم مـن أن مفهـوم العـدا  معنوًيا أية ترتيبـات تـؤدي إلـى تطبيـع العالقـات مـع الواليـات المتحـ

ة، الـاين ر في األساس العقيديا للجمهوريـة اإلسـالمية، قـد يجـد بعـل القـادألميركي مستمر ومتجاا ل

ض المصالم الحيوية إليران.ة، أنفسهم معزولين في حال تحرا ثوريتهم النقيا يتبا ون ب  كوا بشكل يقوا

ر المشـاركون فـي النـدوة مـن أي        بالنسر لحقل األلغام الاي علـى القـادة اإليـرانيين المـرور عبـرل، حـاا

دعم  للتأثير في "اللعبة" الداخلية في إيران،بال جهد ي     ـاا أو  اك مـن القـادة -ض عارَ أو ي   - لك بأن ي 

يـران الدسـتوريين: المرشـد . عوًعا عن  لك، على واشنطن أن تطلق مبادراتها نحو كـل قـادة إاإليرانيين

دت رسالة أوباما في عيد النوروز  اا المنطق باإلعافة إلـى  ،الرييساألعلى،  ووزير الخارجية. وقد جسا

ــى "الشــع " اإليرانــي. فقــد أشــار ــى أن وا تتوجههــا إل ــة إل ــة اإليراني ــرم الســيادة الو ني شــنطن تحت

 ة حكومتها وصوت موا نيها.وشرعيا 

التحـديات للمبـادرات  التوترات واإلنقسامات في النسام السياسي اإليراني تستمر في خلـق وكما      

أنـه بـالرغم فـي النـدوة كالك تفعل السياسة الداخلية في واشنطن. فقد الحـش المشـاركون األميركية، 

لبيـة مؤيـدي إسـراييل يـدعمون عالقـة مـع إيـران، يعـارض بعيـهم مشـروع التخصـي  الـدولي من أن غا

ر بعل القكما على التراب اإليراني.  لإلدارة األميركية. ويمكـن  -ولو بهدو   -رب عن قلقهم ـادة العـيعبا

 ن الحد الاي ستصل إليه الواليات المتحدة.لهم أن يتخاوا موقًفا أكثر عالنية عندما يتبيا 

خـل سر انتشار السالح النووي داة الداخلية في واشنطن، أن مؤيدي حلكن األ م، من زاوية السياس     

بنسـبة صـفر"  -ن أسـئلة عـن أيـة مقاربـة ال تجعـل مـن خيـار "تخصـي وخارج الحكومة األميركية سـيطرحو

راتيجية إلدارة أوبامـا. إ  ل أولويـة اسـت دًفا نهايًيـا. إلـى اآلن، يبـدو أن القلـق إزا  البرنـامج النـووي يشـكا 

س لتقويـة الـتحكم الـدولي فـي األسـلحة  ،فريق قوي من خبرا  حسـر انتشـار السـالح النـووييلع   مكـرا

قوًيا في تحديد التوجهات األميركية في الشأن اإليراني. بالمقابل، وفي مواجهة  ـؤال   دوًرا ،النووية

ن وسـايل أكثـر عالقـات  بيعيـة أكثـر مـع إيـران سـتؤما على أن  ، على اإلدارة األميركية أن تبر نالالعبين

 فعالية في إدارة الملل النووي.

قــات الداخليـة فــي كـل مــن إيـران والواليــات المتحـدة، علــى إدارة أوبامــا أن علـى خلفيــة  ـال المعوا       

الم ـزاع بــين إيــران والعـــحالــة دقيقــة مــن تصــاعد النــ ر اإلنفتــاح الدبلوماســي علــى إيــران فــي خيــما تطــوا 

ي. إن استفحــــالعربـــ ة فـــي العــــراق، ال التـــوـي الســـنا الكويـــت،  ان، البحـــرين،لبنـــترات الشـــيعية الســـنيا

ة ممــا ســيزيد المجازفــة بــأن الســعودية، ي زيــد التــوتر بــين الجمهوريــة اإلســالمية والــدول العربيــة الســنيا

الحـش أحـد المشـاركين أن    القادة العرب من أي انفراج محتمل بين الواليات المتحدة وإيران. وقـديتخوا 

. وفــي حــال ""يقبلــون بعالقــات محتملــة لكــن ال يريــدون أن يــروا زواًجــا أميركًيــا إيرانًيــاقــادة الســعودية 

حصول الزواج كحقيقة واقعة، يمكن للدول العربية أن تسعى لبرنامج نووي يكـون رادًعـا إليـران. بالتـالي 

يمكـن للمنطقـة أن تشـهد مأو ال تشـهدط إنطالقـة لسـباق واستناًدا لتطـور العالقـة اإليرانيـة األميركيـة، 

 م نووي.تسلا 
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يبقـى عـعيًفا  ين أن احتمـال حصـول  كـاا سـباقومع عدم إغفـال اإلمكانيـة، إعتبـر بعـل المشـارك       

ا من الدول العربيـة  بنـا  رادع  إلـىوبعيًدا. فالترسانة الكبيرة من األسلحة النووية اإلسراييلية لم تدفع أي 

رغم الحروب المتعددة بـين إسـراييل والجيـران العـرب. وبسـب  الكلفـة العاليـة لإلنطـالق بمشـروع  نووي

نووي، من المستبعد أن يكون للقادة العرب الرغبة أو القدرة إل الق  كاا مشروع لـردع إيـران،  ـاا مـع 

فـإن مـا يمكـن بالرغم من المجازفـات التـي يتيـمنها،  من حساسية لدإ إسراييل. هلما يشكا  إغفالعدم 

صـفر" تحـت إشـرا  دولـي، إعـافة إلـى  بنسـبة أعلـى مـن -يـار "تخصـي أن تقبله الدول العربية  ـو خ

 استراتيجية أوسع يمكن لها أن تسح  إيران إلى مباحثات حول األمن اإلقليمي.

لكن  ل تقبل إسراييل بهكاا صـفقة ؟ بسـب  خوفهـا مـن اقتـراب إيـران مـن تصـنيع وحتـى إ ـالق       

ل هت إسراييل واشنطن مسبًقا أنه من وجهة نسر ا "الساعة تدق". ويشكا ح نووي بعيد المدإ، نبا سال

الل مفاوعاتها مع إيران إ ا علمـت األخيـرة أن الواليـات المتحـدة مشكلة بديهية لإلدارة األميركية خ اا 

مـع إيـران ال تفاوض تحت اليـغط. لـالك يبـدو لزاًمـا علـى واشـنطن أن تعطـي إشـارات بـأن المحادثـات 

يمكن أن تستمر إلى ما ال نهاية، كما ال يمكن وعع حدود زمنية غير واقعية لإلنفتاح على إيران مما قد 

را  المســتندين علــى معلومــات يعتبــرون أن إيــران تحتــاج نتــايج عكســية. وألن الكثيــر مــن الخبــيــؤدي إلــى 

وي، سـتكون حماقـة مـن واشـنطن أو سالحين من النوع النـو لسنوات عديدة لبنا  وحتى إل الق سالح

الة مع  هران.  أن تسمم لمزيج من التهور واليغط بتيييع إمكانية المفاوعة على ترتيبات فعا

 

 

اج: خطوات   ة   إستنت ادإ  إرشادية مقبل  ومب

 

إلدارة األميركيــة قــات الداخليــة واإلقليميــة والدوليــة، يمكــن أن تجــد اعلــى عــو  التحــديات والمعوا        

ـالتركيـز علـى لتركيز على التكتيكات واآلليات بداًل من رة لنفسها مجب  ة مترابطـة األ ـدا اسـتراتيجية كليا

. واعتبــر عــدد مــن المشــاركين فــي النــدوة أن فشــل مقاربــة ومتعلقــة بقيــية التخصــي  بشــكل أو بــ خر 

رتيـ  جديـد اإلدارة األميركية السابقة في إحداث إختراق استراتيجي رييسي مع إيران، يدل على ان أي ت

بنسبة صفر" سيفشـل نهايـة المطـا . ويصـل بـاألمور إلـى مرحلـة عقوبـات  -يصرا على خيار "تخصي 

ة، واليـربة  أكثر تأديبية أو عـربة إسـراييلية. إن تعزيـز العقوبـات لـن يعطـي علـى األرجـم النتيجـة المرجـوا

ألوسط وأبعد منه. وبما الجوية اإلسراييلية يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار غير محسوب في الشرق ا

د عـدم اسـتقرار كبيـر فـي المنطقـة، يكمـن التحـدي  أن السعي اإليراني المتالك السـالح النـووي سـيولا

 ـي  ،غيـر كاملـةولـو تين للـدفع نحـو اسـتراتيجية األكبر لإلدارة األميركية في تطوير إرادة ورغيـة سياسـيا 

 أفيل من استراتيجية ال تعطي نتايج أو تعطيها معكوسة.

المبــادرة يمكــن أن يــدل علــى صــعوبة التحــدي. يجــ  علــى صــانعي السياســة الخارجيــة إن تثبيــت         

يسـتلزم نفتاح على إيران لن يكون سهاًل. كما األميركية من أعال م رتبة إلى أدنا م أن يوعحوا بأن اال
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النطالقـــات ومـــن ا ،المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة، المفاوعـــات لـــة مـــن المباحثـــات المتعـــددةفتـــرة مطوا 

ــ قــد يكــون مفيــًدا االســتدالل مــنم. فــي  ــاا المجـال، قبــل أن تسهــر إشــارات تقــدا  ،والتوقفـات رات تغيا

لـرييس ريشـارد نيكسـون علـى جارية سابقة فـي السياسـة الخارجيـة األميركيـة، كمـا حصـل فـي انفتـاح ا

ت سـب 1972عام الي ففالصين.  ع سـنوات قبـل حصل اإلختراق الدبلوماسي في لقا  شنغهاي، ثم مرا

يا  إلى  لك، إن ما أجلس الصين والواليات المتحدة علـى  اولـة واحـدة  قطا  ثمرة  اا االختراق. ي 

لــه اإلتحـاد  يخبرنـا إ ا كــان  السـابق. ويمكــن للوقـت وحـدل أنالسـوفياتي  ـو التحـدي المشـترك الـاي مثا

 نان دافًعا شبيًها لتعاون إيراني أميركي.العراق وأفغانستان سيؤما 

مــة وقا عــة بــالتزامن مــع كــل  ــاا الجهــد الــدغوب، علــى الواليــات المتحــدة أن تقــدا          م عــمانات قيا

ض األمـن اإلسـراييلي أو  لحلفايها في الشرق األوسط بأنها لن تتبنى إتفاقية مع  هران يمكن أن تقـوا

منها، مياعفة   ما أمن الدول العربية. قد تكون زيادة الدعم العسكري واحدة من  ال اليمانات لكن األ

يؤمن القـادة العـرب أن اسـتمرار و العربي اإلسراييلي. زاعـشامل للن الجهود األميركية للوصول إلى حلا 

ي النفو  اإليرانـي، لـالك  إلـى دعـم عربـي  يسـيؤدا فـإن أي جهـد مبـاول لحـل  ـاا النـزاع  اا النزاع يقوا

 النفتاح اإلدارة األميركية على إيران.

ـفي مقارب         ر عـن إجمـاع واعـم لـدإ اإلدارة فـي اإلتجـال ة إيران، على الدبلوماسية األميركيـة أن تعبا

بعــــد ســــنوات مــــن الخصــــام  .االســـتراتيجي وفــــي الهــــد  مــــن ورا  المحادثــــات األميركيــــة اإليرانيــــة

بصـوت واحـد. ويمكـن األميركـي البيروقرا ي، يج  أن يتكلم الرسميون من صانعي القرار السياسـي 

بـل يجـ  أن يكـون واعـًحا وصـارًما وفـي نفـس الوقـت يحتـرم اآلخـر. كمـا يجـ  اإللتفـات  ،تلهاا الصـو

ســتخدم للحميــر فــي  -دايًمــا أن لغــة التهديــدات واســتخدام مصــطلحات مثــل "العصــا والجــزرة"  التــي ت 

ي فقــط متشـدا  –الثقافـة اإليرانيــة  علــى واشــنطن أن تتبنــى اين يعارعــون أي حـوار. دي إيــران الــســتقوا

مباشرة كلهجـة رجـال األعمـال. علـى الرسـالة األميركيـة أن تؤكـد الحاجـة إلـى، والمنـافع الممكـن أن لهجة 

 وأعِط" بين  هران وواشنطن. ا  "خ  ة حقيقية على  ريقة تنتج عن، تبادليا 

ـ        اة، يجـ  أن ال تحصـل مفاجـ ت. علـى الواليـات المتحـدة أن تسـتخدم بسب   ـال األ ـدا  المتوخا

ــوات الدب ــول أفغانســتان، باكســتان، العــراق أو الملــل القن ــة للتواصــل مــع إيــران ح لوماســية المعروف

ــاداًل  ــا متب ــا معقــواًل لكــي يصــويمــنم النســاوالنــووي. فهــاا يعكــس احتراًم ــا م اإليرانــي وقًت غ رًدا إيجابًي

 ومنتًجا.

متحـدة إليجـاد ن تسعى كـل مـن إيـران والواليـات الابه، إقترح المشاركون في الندوة أوبشكل مش       

آلية تمكان القادة العسكريين في الخليج من التواصل في حال حصول مواجهات غير متوقعـة ناتجـة عـن 

 -ة أن تردع جهود المتشـددينيمكن لهال اآلليا . كما اإليرانيةالقوات قرا ة خا ئة بين القوات األميركية و

ن خـالل السـعي لمواجهـة القـوات عـن تعكيـر صـفو الميـال الدبلوماسـية مـ -بشكل خاص الحرس الثوري

ن ميــداًنا جديــًدا األميــركيين ســيؤما اليــباط األميركيــة فــي الخلــيج. إن التشــاور بــين اليــباط اإليــرانيين و

ن من المنطق االستراتيجي الاي يدعو إلى "جدول أعمال كبير".  للعمل الدبلوماسي ويحسا



 16 

حتـى ال تبـدو  2009خابـات الرياسـية فـي حزيـران يج  أن تبدأ المبادرات المـاكورة أعـالل قبـل اإلنت        

ــ مــن القيــادة اإليرانيــة علــى  -فــاترة كانــت أم إيجابيــة  -ا. أمــا الــردود واشــنطن وكأنهــا تلعــ  دوًرا ترجيحيا

أكثـر سـهولة فـي دعـم  -أو خلفه-ميركية فيمكن أن تجعل من مهمة الرييس اإليراني الحالي المبادرة األ

 ن.اإلنفراج بين واشنطن و هرا

لكـي تحسـى االســتراتيجية أعـالل بأمــل فـي النجــاح، يجـ  العمـل عليهــا مـن خــالل القنـوات الثناييــة        

ل األمـــم المتحـــدة مـــع الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الاريـــة المنتـــدإ والقنـــوات متعـــددة األ ـــرا . وتشـــكا 

تنسـر إلـى األمـم  علـى اإلدارة األميركيـة أنت بخصوص برامج إيران التخصـيبية. مناقشااألساسي ألية 

ة أساسية للمشاورات متعددة األ را  في الشأنين العراقي واألفغـاني. كمـا عليهـا أن المتحدة كمسلا 

ق في استراتيجيتها مع الحلفا  األوروبيين. وبسب  الدور الاي تلعبـه أوروبـا فـي محادثـات "الـدول  تنسا

إيــران حــول الشــأنين األفغــاني مــع  لــدور الجــو ري فــي التواصــل الخمــس زايــد واحــد"، إعــافة إلــى ا

ـًرا فترض أن يكون التعاون األوروبـي األميركـي سـهاًل وميسا فـي نفـس الوقـت، علـى  .والباكستاني، ي 

تخصـي  دولـي علـى هـا العـروض بواشنطن أن تراعي القلق األوروبي فـي بعـل المجـاالت، لـيس أقلا 

ي إلـــى ؤدا ة تـــمشـــترك ل لصـــيغةيـــات المتحـــدة وأوروبـــا الوصـــوالتـــراب اإليرانـــي. ومـــن اليـــروري للوال

 استراتيجية تحاكي المصالم اإليرانية بصورة رمزية وعملية.

ا إيرانًيـا ختاًما، إ ا أرادت الواليات المتحدة أن تعطي المبادرات أعالل معًنى استراتيجًيا كافًيا لتنال رد        

دما تبـدأ اإليجابيـات بقبـول إيرانـي إيجابًيا، عليها أن تكون جا زة لعالقة مباشرة وثنايية مـع  هـران. وعنـ

للتحــاور بــالسهور، علــى الواليــات المتحــدة أن تبــدي اســتعداد ا لرفــع مســتوإ المحادثــات الثناييــة حتــى 

 الوصول إلى تبادل دبلوماسي بين الحكومتين.

ات عالل ستواجه عدة عراقيل وانطالقات وتوقفات. لكن إ ا وجدت الواليالمؤكد أن المبادرات أمن        

ــادات اإليرانيــة ال تملــك القــدرة وال اإلرادة للــردا  ــا،  المتحــدة بعــد إ ــالق  ــال اإلســتراتيجية أن القي إيجاًب

ستكون مـع حلفايهـا األوروبيـين فـي موقـع يكسـبها دعًمـا دولًيـا أكبـر التخـا  إجـرا ات أخـرإ. لكـن، وفـي 

ة وواعـحة  ـدة بجـداول ز -نفس الوقت، إن استراتيجية جديا منيـة غيـر واقعيـة وغيـر مفتوحـة ال تكـون مقيا

باتجال التالقـي مـع إيـران فـي عـدة ميـادين، سـتكون واعـدة أكثـر بكثيـر مـن حـرب  -أيًيا إلى ما ال نهاية 

    والمواجهة العسكرية.أسود" من التصعيد  لسقوط في "ثقٍ  باردة  ويلة أو من ا


