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(((
خطة �سالم ل�سوريا 

جيم�س دوبينز، فيليب جوردن، جيفري مارتيني، موؤ�س�سة راند،17 كانون االأول، 015) )))  

اأدى ال�رصاع القائم يف �صوريا اإىل تطرف جيل كامل من  ال�صباب امل�صلم ما اأ�صفر عن مقتل اأو ت�صويه 

مئات الآلف من الأبرياء، ودفع باملاليني من ال�صوريني اإىل الفرار من منازلهم وزعزع ا�صتقرار الدول 

الوليات  الديني يف  التع�صب  الأوروبي وتعزيز  ت�صامن الحتاد  توتري روابط  �صاهم يف  املجاورة، كما 

املتحدة واأماكن اأخرى يف العامل. اإىل اأي �صالم �صيكون تقريبًا اأف�صل من هذه احلرب. ونقدم هنا ما نعتقد 

اأنها الطريقة الأكرث عملية لإنهاء القتال.

بداأت هذه احلرب على اأنها انتفا�صة �صعبية �صد نظام الرئي�ص ب�صار الأ�صد ال�صتبدادي.  على مدى 

ال�صنوات الأربع املا�صية، تطور ال�رصاع اإىل حرب �صاملة ي�صرتك فيها اجلميع �صد اجلميع، وعمل على 

التيار  �صد  املعتدل  والتيار  الأكراد،  �صد  والعرب  ال�صنة،  �صد  وال�صيعة  املعار�صة،  �صد  النظام  تاأليب 

املتطرف. وقد ا�صتقطب هذا النزاع ع�رصات الآلف من املقاتلني الأجانب من اأوروبا واأمريكا ال�صمالية، 

واأفريقيا. واأدى اإىل تفاقم املناف�صات اجليو�صيا�صية بني اململكة العربية ال�صعودية واإيران ورو�صيا وغريها 

من الدول، وورطت ما يقارب من ع�رص جيو�ص لدول خارجية. 

 قد يكون من املبكر القول اإن الفوائد املرتتبة على اإ�صقاط الأ�صد �صتكون جيدة من الناحية الب�رصية 

والإ�صرتاتيجية وال�صيا�صية والقت�صادية لتحقيق هذا الهدف، ولكن هذا الأمر اأ�صبح بعيداً جداً. عند هذه 

النقطة اإذا ما ا�صتمر الرئي�ص الأ�صد اأو رحل يف الفرتة  القادمة �صوف تعترب هذا امل�صاألة م�صاألة نفعية بحتة 

ويجب على الواليات املتحدة اأن ت�سعى ملعرفة اأي نتيجة ميكنها اأن ت�ساهم على وجه ال�رشعة يف اإيقاف القتال. 

امل�سار االأول على التو�صط لتقدمي ترتيب  اأنهما خمتلفان يف الت�صل�صل. �صريكز  اإل  هناك م�صاران لل�صالم 

موؤ�ص�صات  اإ�صالح  ذلك  يف  مبا  اخلارجيني،  وممّوليهم  املتحاربة  ال�صورية  الأطراف  بني  �صامل  �صيا�صي 

يف  والبدء  النار  لإطالق  بوقف  مرافقة  لالنتخابات  خطة  وو�صع  جديدة،  حكومة  وت�صكيل  الدولة، 

عملية اإعادة الإعمار. اأما املقاربة الثانية فتن�ّص على �صمان التفاق الفوري لوقف اإطالق النار، و�صيعقبها 

اإجراء مزيد من املفاو�صات على �صكل الدولة واحلكومة ال�صورية اجلديدة.

James Dobbins, Philip Gordon, and Jeffrey Martini, RAND Corporation, Dec. 17, 2015  )1(

)2(   ترجمة كاملة للن�ص، اآمنة رزق/ ملف البحث الراجع ـ املركز ال�صت�صاري للدرا�صات والتوثيق.
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من الوا�صح اأن املقاربة ال�صابقة – التي تت�صّمن اأهدافًا حالية جلميع اجلهات اخلارجية الفاعلة ومعظم 

املعار�صة ال�صورية - �صوف تكون من اأف�صل املقاربات. ولالأ�صف ل يوجد احتمال لأن توافق الأطراف 

اأي وقت  ال�صورية اجلديدة يف  للدولة  املف�صلة   الرتتيبات  قيادتها، على  ناهيك عن  املتنازعة،  ال�صورية 

قريب. وهكذا ويف اأح�صن الأحوال، فاإن ما ميكن حتقيقه �صوف يكون �صيغة عامة لالإ�صالح املوؤ�ص�صي 

مرفقة بوقف اإطالق نار فوري، واإذا مل تتم املوافقة على ترتيبات متفق عليها تهدف اإىل احلفاظ على 

وقف اإطالق النار ف�صوف ي�صتمر القتال وتنهار املفاو�صات. 

ولذلك فاإننا ندعو اإىل الرتكيز على تاأمني وقف اإطالق نار فوري ترافقه  ترتيبات دولية متفق عليها 

لتنفيذه.  و�صوف يكون من ال�صعب املوافقة على هذا الأمر،  اإل اأن هذا الهدف هو اأكرث واقعية وحتقيقه 

كبديل رئي�صي اأف�صل بكثري لي�صتمر اإىل اأجل غري م�صّمى  اأو حتى يوؤدي اإىل �صن حرب مدمرة.

قد ل يكون وقف اإطالق النار �رصطًا كافيًا لت�صوية  �صيا�صية نهائية، ولكن من املرجح  اأن  يكون �رصطًا 

اأ�صا�ص الإقليم املنعقد حاليًا، �صوف جتد �صوريا نف�صها مق�ّصمة اإىل  �رصوريًا. واإذا ما توقف القتال على 

اأربع مناطق، منطقة ت�صيطر عليها احلكومة، ومنطقة ي�صيطر عليها الأكراد، ومنطقة ي�صيطر عليها عنا�رص 

الإ�صالمية يف  الدولة  تنظيم  ب�صكل كبري عنا�رص من  ي�صيطر عليها  ال�صنية، واأخرى  املعار�صة  خمتلفة من 

العراق وال�صام.  ومبا اأنه ل يوجد لتنظيم الدولة الإ�صالمية داعمون خارجيون وهو حم�صن من التاأثريات 

اخلارجية ومعار�ص يف الوقت نف�صه لوقف اإطالق النار، ففي هذه احلالة �صوف تّق�صم �صوريا  فعليًا اإىل 

ثالث مناطق “ اآمنة “ وعلى اأ�صا�صها يتفق الأطراف على وقف القتال، على اأن تبقى  هناك منطقة واحدة 

يخرّي فيها الأطراف على �صن حرب على تنظيم الدولة الإ�صالمية.

املناطق الآمنة اأ�سا�س لل�سالم 

اإن اأي اقرتاح لتحقيق ال�صتقرار يف �صوريا يجب اأن يبداأ مع هدف تاأمني ال�صتقرار حلوايل 16.6 

مع  الو�صط  يف  واأي�صًا  الطليعة  يف  الهدف  ذلك  مقرتحنا  ي�صع  نازح.  ماليني   7 بينهم  �صوري  مليون 

العرتاف بثالث وقائع حقيقية و�صعبة بع�ص ال�صيء.

احلقيقة الأوىل: اأّدت اأربع �صنوات ون�صف ال�صنة من القتال يف �صوريا اإىل مقتل ربع مليون مواطن 

�صوري من جميع الطوائف، يجب ان يكون ذلك هدفًا للتخفيف من حدة هذه النق�صامات على املدى 

البعيد، ولكن يجب القبول بهذه النق�صامات  على املدى الق�صري )اإزالة البوالد(. 

املقاربة  وهي   – للمعار�صة  الع�صكرية  القوة  بناء  طريق  عن  احلايل  النظام  طرد  اإن  الثانية:  احلقيقة 

الأ�صا�صية للوليات املتحدة و�رصكائها لل�صنوات الأربع املا�صية - من املرجح اأن ل تنجح. وقد اأثبتت 

رو�صيا واإيران التزامها التام حفظ النظام، اإذ اإن ت�صعيد النزاع مل يوؤّد اإىل ا�صت�صالم الأ�صد، اإمنا اأّدى اإىل 

ت�صعيد اأكرث حّدة  �صاهم يف  املزيد من القتل والالجئني و�صاهم اأي�صًا يف تطّرف املعار�صة. 
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احلقيقة الثالثة: تكاد ل تكون خطوط املعركة على اأر�ص الواقع مثالية مع اأنها يجب اأن تكون الركيزة 

املقاتلني  بني  ال�صتباك  ف�ص  لت�صهيل  يكون �رصوريًا  قد  اأرا�ص حمدودة  تبادل  اإن  هدنة.  لأي  الأ�صا�صية 

وامل�صاعدة يف تنفيذ وقف اإطالق النار. 

بناًء على هذه احلقائق فاإن االأمل الوحيد لوقف املجازر يف �سوريا هو يف القبول مبناطق حرة تاأخذ بعني 

االعتبار االنق�سامات االإثنية والطائفية وخطوط املعركة احلالية خالل  نقل ال�سلطة البارزة داخل املجتمعات 

املحلية. وكمعظم البلدان يف ال�رصق الأو�صط فاإن النهيار الإثني والعن�رصي يف �صوريا لي�ص نظيفًا على 

الإطالق..

امتداداً  اعتباره  ميكن  �صيء  يوجد  ل  لذلك  التاريخ،   مر  على  �صوريا  داخل  املجتمعات  امتزجت 

من جمموع  العرب حوايل %60  ال�صّنة  ي�صكل  ذلك  اإىل  بالإ�صافة  واحد.  ملجتمع  الأر�ص  را�صخًا يف 

ال�صكان يف �صوريا وهم موجودون يف جميع اأنحاء البالد وي�صكلون اأكرثية حتى يف املناطق التي ي�صيطر 

عليها النظام ويعلن هوؤلء ولءهم للنظام يف جميع احلالت. تو�صع هذه املحاذير الهامة جانبًا، حيث 

اإن خريطة التجمعات الثنية والطائفية ل تعك�ص التجمعات املناطقية التي تعززت من النزوح الداخلي. 

 تتمركز املجموعات العلوية وامل�صيحية يف املنطقة الغربية من البالد املتاخمة للبحر املتو�صط �صمايل 

يتمركزون يف جيوب  فاإنهم  الدروز  اأما  تركيا.  مع  ال�صمالية  احلدود  على  �صوريا  اأكراد  ي�صيطر  لبنان. 

الأغلبية  بذلك  م�صكلني  �صوريا  ار�ص  من  املتبقية  امل�صاحة  على  العرب  ال�صّنة  ي�صيطر  البالد.  جنوبي 

ال�صاحقة يف املناطق ال�رصقية التي ت�صكل العمود الفقري للبالد، ومتتد هذه املناطق من درعا يف اجلنوب 

نحو دم�صق وحم�ص وحماه و�صوًل اإىل حلب يف ال�صمال. وي�صمل معقل ال�صّنة العرب كذلك وادي 

)ملزيد من  وال�صام.  العراق  الإ�صالمية يف  الدولة  تنظيم  عليها  ي�صيطر  التي  القوية  واملناطق  الفرات  نهر 

املعلومات حول املجموعات التي كانت متواجدة قبل احلرب يف �صوريا اأنظر ال�صكل رقم 1(. 

توزيع الطوائف قبل احلرب يف �سوريا 
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ولي�ص من قبيل ال�صدفة اأن جند اأن اجلغرافيا الطائفية والعرقية يف �صوريا تنعك�ص على خطوط املعركة 

احلالية. وال�صتثناء الرئي�ص هنا هو اأن النظام العلوي ل يزال ي�صيطر على دم�صق ويحكم املناطق ذات 

فهي  النظام  حلكم  تخ�صع  ل  التي  ال�صنية  املناطق  اأما  احلايل.  النظام  اأكرثها  تدعم  التي  ال�صنية  الأغلبية 

منق�صمة بني جمموعات املعار�صة املختلفة، بدءاً من اجلماعات املعتدلة املدعومة من الوليات املتحدة 

اإىل تنظيم القاعدة التابع جلبهة الن�رصة وتنظيم الدولة الإ�صالمية يف العراق وال�صام اإ�صافة اإىل جمموعات 

جمموعات  اأن  جند  التعقيد  من  مزيد  لإ�صافة  الإيديولوجي.  الطيف  هذا  نقي�ص  طريف  بني  تقع  اأخرى 

من  مقربة  على  يعملون   “ “املعتدلني  اأن  مبعنى  واحد  موقع  يف  غالبًا  تتواجد  العربية  ال�صنية  املعار�صة 

جبهة الن�رصة ويف بع�ص الأحيان جنبًا اإىل جنب معها. )لالطالع على الأرا�صي امل�صيطر عليها من قبل 

املجموعات امل�صلحة اأنظر ال�صكل رقم 2(.

 ال�سيطرة على الأرا�سي من قبل اجلهات امل�سلحة، اأيلول -5)20 
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مت�صلة جغرافيًا ومنطقتني غري  منطقة  �صوريا،  عليها يف  متفق  مناطق  اإن�صاء ثالث  اقرتاحنا  يت�صمن 

املنطقة مت�صلة،   ال�صكل رقم 3 و�صوف تكون هذه  البني يف  باللون  املنطقة الأوىل  مت�صلتني. �صّورت 

ومتتد املقاطعات التي ي�صيطر عليها النظام من ال�صواحي اجلنوبية لدم�صق من خالل   حم�ص وطرطو�ص 

فقد  الثانية  املنطقة  اأما  املتو�صط.  البحر  �صاحل  على  تركيا  مع  ال�صورية  احلدود  اإىل  والالذقية  وبانيا�ص 

البنف�صجي و�صوف تكون منطقة كردية غري مت�صلة  ت�صم امل�صاحة ال�صمالية لت�صاري�ص  ر�صمت باللون 

�رصق حلب اإىل احل�صكة والقام�صلي وكذلك يف ال�صمال الغربي العلوي من البالد. 

ت�صيطرعليها  التي  الأرا�صي  من  كتلتني  من  تتاألف  و�صوف  الأخ�رص  باللون  ر�صمت  الثالثة:  املنطقة 

املعار�صة ب�صكل كبري، وتقع اإحدى هذه املناطق جنوب غربي البالد حول درعا بينما ترتكز الأخرى 

يف اإدلب. �صوف تكون حلب وحماه من املناطق التي ت�صيطر عليها املعار�صة والنظام يف نف�ص الوقت، 

للقوات  التمو�صع احلايل  اإنها �صتنعك�ص على  النظام من تقدمي خط دعم حللب،  كما  و�صوف يتمكن 

احلالية يف البلد. 

و�صت�صمل  الإ�صالمية  الدولة  تنظيم  حاليًا  عليها  وي�صيطر  الأ�صفر  باللون  ر�صمت  الرابعة:  املنطقة 

امل�صاحة املتبقية يف �صوريا، ومعظم هذه املنطقة غري ماأهولة �صكانيًا مع وجود مراكز �صكانية يف  تلك 

اإ�صافة اإىل تدمر و�صط البالد. �سوف تقع املنطقة  املنطقة ت�صمل دير الزور والرقة يف وادي نهر الفرات 

حتت اإدارة دولية بعد ان يتم طرد تنظيم الدولة االإ�سالمية يف العراق وال�سام على يد التحالف الدويل ملكافحة 

تنظيم الدولة الإ�صالمية. اأما املناطق الأخرى الثالث ف�صوف تتم اإداراتها من قبل اأولئك الذين ي�صيطرون 

على الإقليم يف الوقت الذي يتم فيه وقف اإطالق النار. �صوف ت�صقط  هذه املنطقة بيد قوى خارجية 

تدعم حاليًا هذا الف�صيل اأو ذاك. وبالتايل �صوف ت�صمن كل من رو�صيا واإيران بقاء الرئي�ص، اأما الوليات 

ال�صنية، و�صوف تتعاون جميع  املتحدة ف�صت�صمن بقاء الأكراد و�صت�صمن تركيا والأردن بقاء املعار�صة 

الأطراف اخلارجية لطرد تنظيم الدولة الإ�صالمية. 

يتطلب اإن�ساء ثالث مناطق اآمنة نقل بع�س االأرا�سي بني الف�سائل لر�سم خطوط هدنة وا�سحة وتاأمني طرق 

اإمداد. �صوف توؤدي التنازلت ال�صعبة لنظام ب�صار الأ�صد اإىل التخلي عن اأجزاء من حماه وحلب ل�صالح 

املعار�صة ال�صنية العربية املعتدلة، ومن �صاأن هذا الأمر اأن يعو�ص عن ان�صحاب املعار�صة املعتدلة من، اأو 

على الأقل القبول ب�صيطرة النظام على اجلزر ال�صغرية �صمن الأرا�صي التي ي�صيطر عليها داخل منطقة 

النظام  كما �صيوؤدي اإىل ان�صحاب بع�ص كتائب املعار�صة املعتدلة  من �صواحي دم�صق، ما يتيح للنظام 

تاأمني العا�صمة وعزل املتطرفني يف منطقة نريان حّرة.  

مبا�رصة وبعد متابعة وقف اإطالق النار وان مل يكن قبل ذلك، �صوف جتتمع الأمم املتحدة مع ممثلي 

جميع الف�صائل ال�صورية التي قبلت بوقف اإطالق النار لتبداأ ببناء قواعد جديدة لدولة �صورية موحدة. قد 

ي�صتغرق الأمر وقتًا طوياًل جلعل �صوريا موحدة، مع اأن هذا الأمر لي�ص ممكنًا على الإطالق. ومن املمكن 
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اأن تكون الدولة النا�سئة فيدرالية اأو كونفدرالية. ومن املحتمل اأن يوؤدي ذلك اإىل منح �صوريا حكمًا ذاتيًا 

�صاماًل مبا يف ذلك ال�صيطرة على الأمن املحلي من قبل ال�صلطات املحلية. كما اأنها قد ت�صمل �صكال من 

وقد  الطويلة.  الأهلية  بعد حربه  لبنان  احلال يف  كما هي  الطوائف  بني  ال�صلطة  تقا�صم  طائفية  اأ�صكال 

قد  اأنها  كما  كامل.  ب�صكل  البلد  ويف  منطقة  كل  داخل  لالأقليات  حمددة  وحماية  �صمانات  توفري  يتم 

انتخابات ل  الوطنية واإجراء  املوؤ�ص�صات  ال�صلطة بني  اإ�صالحات د�صتورية مهمة لإعادة توزيع  ت�صمل  

ميكن لالأ�صد اأن ي�صارك فيها.

اأخرياً، من املحتمل اأن يتطلب ذلك اإجراء ترتيبات عملية حيث ميكن للنظام املتمركز يف العا�صمة 

توفري خدمات حمددة اإىل مناطق خمتلفة بينما يتوىل ال�صكان املحليون م�صوؤولية الأمن واحلكم املحلي. 

�صي�صتلم ال�صوريون جميع هذه امللفات حتت رعاية الأمم املتحدة وبت�صجيع من القوى اخلارجية، و�صوف 

يكون من ال�صعب حل هذا الأمر ولكنه اأقل �صعوبة من ا�صتمرار عمليات القتل.

�سوف تبداأ الرقابة الدولية لوقف اإطالق النار ودعم العملية ال�سيا�سية من خالل جمل�س �سالم تنفيذي على 

غرار النموذج البو�سني، و�صوف يتكون هذا املجل�ص من الدول املذكورة اأعاله بالإ�صافة اإىل دول اأخرى 

م�صتعدة للم�صاهمة ب�صكل وا�صع. �صوف يتم تكليف وتفوي�ص هذا املجل�ص من قبل جمل�ص الأمن الدويل 

ل�صمان احرتام وقف اإطالق النار. ول ميكن لالأمم املتحدة ول ملجل�ص ال�صالم التنفيذي تعيني اإدارة دولية 

لتاأ�صي�ص حكم موؤقت يف مناطق تنظيم الدولة الإ�صالمية املحّررة. 

  �صوف يطرح و�صع تنظيم الدولة الإ�صالمية جانبًا عّدة اأ�صئلة ب�صاأن امل�صاركة يف وقف اإطالق النار 

بقاء وقف   : املثال  �صبيل  الكثريين. وعلى  قبل  اإرهابية من  تعترب  التي  الأخرى  املجموعات  من جانب 

اطالق النار يتطلب اإلتزام حزب اهلل بهذا ال�صاأن. يجب اأن يكون �رصط امل�صاركة يف عملية وقف اإطالق 

النار مبثابة تعهد مقبول لإنهاء العنف داخل �صوريا، واأي�صًا لإنهاء التحري�ص على العنف من �صوريا �صد 

اأهداف خارجية، وبالتاأكيد �صوف يرف�ص تنظيم الدولة الإ�صالمية هذا التعهد،وكذلك على الأرجح اأن 

تفعل جبهة الن�رصة. بدًل من النخراط يف جدال طويل الأمد بني الداعمني اخلارجيني حول من �صيكون 

مع او من �صيكون خارج هذا الرتتيب. وقد يكون من الأف�صل هنا التفاق على �رصوط وقف اإطالق النار 

بني القوى اخلارجية وكذلك بني القوى الداخلية باأ�رصع وقت ممكن وال�صماح اأي�صًا للمتطرفني با�صتبعاد 

اأن  املجموعات  وا�صحًا جلميع  يكون  اأن  ويجب  املعقولة.  اللتزام  تعهدات  لرف�صهم  وذلك  اأنف�صهم 

الدعم اخلارجي �صوف يخف�ص للمجموعات التي تخرق وقف اإطالق النار.  

وجود م�ستوى معني من احل�سور الع�سكري الدويل �سوف يكون �رشورياً ملراقبة و�سمان املحافظة على 

وقف اإطالق النار. وميكن للقوات اخلارجية اأن تنت�رص يف مناطق �صديقة لها، والقوات الرو�صية هي اخليار 

الأمثل للمنطقة التي ت�صيطر عليها احلكومة، وتهتم القوات الأمريكية باملنطقة الكردية ومبا اأن الوليات 

اإىل قاعدة ع�صكرية  اأن تتحول  املنطقة الآمنة  اأنقرة فمن �صاأن هذه  لتهدئة خماوف  هي املكان الأن�صب 

كردية ل�صن هجمات على تركيا اأو تظهر كاأنها دولة كردية �صكلية.
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اأخرياً، �سوف تكون القوات امل�سلحة من الدول ال�سنية ال�سمانة اخلارجية املنطقية للمنطقة العربية ال�سنية 

للقوات  واأي�صًا  املنطقة  هذه  من  ال�صمايل  اجلزء  يف  الرتكية  للقوات  ال�صمانة  �صتكون  ورمبا  املعار�سة، 

الأردنية يف اجلنوب. ومن املرجح اأن يكون اجلزء ال�صمايل من منطقة املعار�صة ال�صنية من املناطق الأكرث 

املعتدلة.  املعار�صة  وجماعات  املتطّرفة  اجلماعات  فيها  تتداخل  التي  املناطق  من  اأنها  كما  اإ�صكالية، 

ال�صتثناء الوحيد للمناطق املت�صابهة مع ال�صمانات اخلارجية هو يف املنطقة التي ي�صيطر عليها حاليًا تنظيم 

هذه  على  وال�صيطرة  النار  اإطالق  وقف  على  الأطراف  بني  ال�رصاع  ولتجنب جتدد  ال�صالمية.  الدولة 

املنطقة، �صوف تقع املنطقة التي ي�صيطر عليها تنظيم الدولة الإ�صالمية حتت اإدارة دولية ريثما يتم اإن�صاء 

حكومة �صورية ممثلة على نطاق وا�صع. 

دولية   منظمة  تتوىل  اأن  الإ�صالمية  الدولة  تنظيم  من  املحّررة حديثًا  املناطق  الأمن يف  تعزيز  يتطلب 

املحافظة على الأمن فيها، كما اأنه ميكن ن�رص قوة �صغرية من املراقبني املحايدين حتت اإ�رصاف الأمم املتحدة. 

هذه القوة �صوف تراقب فقط وقف اإطالق النار ولي�ص تنفيذ قرار وقف اإطالق النار. �صوف يقع تنفيذ 

وقف اإطالق النار على عاتق القوى الأ�صا�صية التي �صتوظف نفوذها مع عمالئها املحليني. 

التحدي الدبلوما�سي

ينبغي متابعتها وب�رصعة  النار �صمن هذه اخلطوط �صيكون �صعبًا،  اإطالق  اتفاقية وقف  تنفيذ  اأن  مبا 

نظراً لأهمية الو�صع الراهن والحتمالت البعيدة لتحقيق حل �صيا�صي �صامل يف اأي وقت قريب. �صّكل 

تاأ�صي�ص جمموعة الدعم الدولية ل�صوريا )ISSG( التي جتمع وزراء اخلارجية من جميع اجلهات اخلارجية 

منق�صمني  الأ�صا�صيون  الالعبون  يبقى  بينما  مفيدة.  اأولية  خطوة  وال�صعودية  اإيران  ذلك  يف  مبا  الفاعلة 

ب�صكل كبري حول ما اإذا، وكيف، ومتى �صريحل الأ�صد، اإل اأنهم اتفقوا على الأقل ملناق�صة وقف اإطالق 

النار والعملية ال�صيا�صية التي من �صاأنها اأن توؤدي يف نهاية املطاف اإىل انتخابات جديدة ود�صتور جديد. 

بعد اإدراك اأهمية املرحلة احلالية وا�صتك�صاف خيارات �رصيعة  لنهاية التطرف التعجيزي. هل ميكن اأن 

تتفق هذه الأطراف على طريقة لوقف احلرب ؟

على اأي حال، فاإن وجود جمموعة الدعم الدولية ل�صوريا لي�ص كافيًا، ومع ذلك ميكن العمل على 

ل على طاولة تبداأ الوليات املتحدة فيها باملناق�صات الثنائية اخلا�صة مبن يف ذلك رو�صيا  و�صع اتفاق مف�صّ

– هناك الآن  اأكرث من  و�رصكاء الوليات املتحدة الأ�صا�صيون مثل ال�صعودية وتركيا. مع وجود رو�صيا 

لعب مركزي �صوف يعطى له دور ع�صكري متقدم يف �صوريا - الهدف هو ا�ستك�ساف مقاي�سة ت�سمن 

النظام  بني  النار  اإطالق  وقف  مقابل  يف   ( االأ�سا�سية  رو�سيا  ينهار)م�سلحة  لن  االأ�سد  نظام  اأن  مو�سكو  فيها 

واملعار�سة و�سن حملة م�سرتكة �سد تنظيم الدولة االإ�سالمية. 

الوليات  فاإن  ب�صكل ع�صوائي،  املعار�صة  عنا�رص  النظام وق�صف جميع  بدعم  رو�صيا  ا�صتمرت  اإذا 

املتحدة وغريها من الدول �صتوا�صل وبب�صاطة دعمها مقاتلي املعار�صة. �صوف ت�صتمر احلرب، و�صوف 
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ما كان وا�صحًا يف  لالإرهابيني،  وهذا  متزايداً  ال�صّني و�صت�صبح هدفًا  للعامل  ت�صتمر رو�صيا يف عدائها 

حادثة انفجار الطائرة الرو�صية يف �صيناء يف 31 يف ت�رصين الأول املا�صي. 

يف الواقع، قد يكون بع�ص التو�صع يف امل�صاعدات الأمريكية للمعار�صة ال�صنّية لل�صماح لها بتحمل 

هجمات النظام املدعومة رو�صيًا �رصوريًا كمقدمة لتاأمني الدعم الرو�صي لهذه املقاربة. ولكن اإذا كانت 

مو�صكو م�صتعدة لل�صغط من اأجل اإحداث تغيريات يف ال�صيا�صة نحو دم�صق، مبا يف ذلك الدعم لوقف 

اإطالق النار والعرتاف باحلكم الذاتي للمعار�صة يف اأنحاء البالد- هنا قد يكون املقرتح املقدم – اتفاقًا 

�صيا�صيًا قاباًل للتحقيق على املدى القريب. هذه النتيجة �صتكون جيدة واأكرث قابلية للتحقيق من اأية حماولة 

غري موؤكدة ومكلفة لتعزيز قدرة املعار�صة على امل�صاومة على اأمل الفوز مبوافقة رو�صيا على اإطاحة نظام 

متينًا ملحاولة  اأ�صا�صًا  املتحدة ورو�صيا �صمن هذه اخلطوط  الوليات  التفاق بني  يكون  �صوف  الأ�صد. 

احل�صول على دعم دول اأخرى.

اإزالة نظام  �صتكون ال�صعودية اأكرث الدول ت�صدداً يف رف�ص هذا التفاق. ت�رص الريا�ص وب�صدة على 

الأ�صد،  هذا الإ�رصار املت�صدد من ال�صعودية �صيحفز املناف�صة مع اإيران. يف الوقت احلايل، تعار�ص ال�صعودية 

وبقوة اأي اتفاق ل يت�صمن جدوًل زمنيًا ق�صري الأمد وملمو�صًا لرحيل الأ�صد.  ي�رّص ممثلو ال�صعودية على 

اأن البديل حلل �صيا�صي مقبول هو احلل الع�صكري، على �صبيل املثال الإطاحة العنيفة بالأ�صد والق�صاء على 

النفوذ الإيراين. 

اأن ال�صعوديني على ا�صتعداد  اأزمة الالجئني واملال الوفري امل�صتمر لدعم املعار�صة، يبدو  ومبناأى عن 

ملوا�صلة احلرب طاملا لزم الأمر حتى ا�صتنزاف اأو تهمي�ص اإيران. حتتاج الوليات املتحدة هنا اإىل اإقناع 

املنطقة  يف  التطرف  ارتفاع  مع  �صيما   ل  مكلف  م�صتنقع  اإىل  بهم  �صتدفع  ال�صيا�صة  هذه  اأن  ال�صعودية 

وخارجها.

قد تكون وا�صنطن قادرة على احل�صول على م�صاعدة من الدول العربية ال�صنية الأخرى والتي ترّكز 

العربية  والإمارات  وم�رص  الأردن  ذلك  مبا  ال�صّنة  ال�صكان  وحماية  احلرب  وقف  �رصورة  على  بالفعل 

ح للريا�ص اأنه يف الوقت الذي حتاول فيه الوليات املتحدة العمل دون  املتحدة. ميكن لوا�صنطن اأن تو�صّ

كلل على وقف القتل وحماية ال�صنة وحماربة تنظيم الدولة الإ�صالمية واحتواء اإيران، فاإنها لن تكون طرفًا 

يف الت�صعيد الع�صكري الذي ُيخ�صع جميع امل�صالح الأخرى لأهداف اإزالة الأ�صد والق�صاء على النفوذ 

الإيراين يف �صوريا،والتي يف النهاية �صبقت احلرب احلالية منذ عقود خلت. 

�سوف تكون تركيا مت�سددة كما هي حال ال�سعودية، فقد األزمت تركيا نف�صها اإطاحة الأ�صد، وتلقي 

امل�صوؤولية عليه يف اإدخال مليوين لجئ اإىل تركيا والتحري�ص على �صعود تنظيم الدولة الإ�صالمية، وتعزيز 

الظروف املالئمة لكيان كردي حمتمل يف �صوريا.  اجتهت �صيا�صة اأنقرة اإىل دعم اجلماعات الأكرث فعالية 

يف طرد الأ�صد. لذا جاءت النتيجة كارثية، ازدياد عدد املتطرفني ومناخ مت�صاهل لعبور املقاتلني الأجانب 
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من تركيا اإىل �صوريا. حتتاج تركيا لأن تقتنع اأن القوة الكردية وال�صتقالل الكردي يف �صوريا �صينموان 

فقط اإذا ما ا�صتمرت احلرب، واأن منطقة حكم ذاتي كردي ميكن اأن ت�صبح يف نهاية املطاف �رصيكًا لرتكيا 

ولي�ص منطقة �صورية كردية م�صتقلة كما هو احلال يف �صمال العراق. بالن�صبة للمملكة العربية ال�صعودية 

املتحدة  الوليات  اأن  معرفة  يكون يف  اأن  يجب  اخلطوة  هذه  ينجزون  الأتراك  احلل جلعل  مفتاح  فاإن 

وغريها من الدول لن متّدد احلرب يف �صبيل الإطاحة بالأ�صد اأو متنع تاأ�صي�ص منطقة حكم ذاتي كردي اإذا 

كان هناك من فر�صة واقعية لو�صع حد له على الأ�ص�ص املقدمة هنا. 

العرتا�سات املحتملة

اإىل مناطق متفق  اأن تق�صيم �صوريا  اأولها  اأ�صباب،  �صوف يهاجم منتقدو هذا القرتاح املذكور لعدة 

عليها من �صاأنه اأن يفاقم التطهري العرقي والإثني لالأقليات املوجودة داخل �صوريا. ل ياأخذ الُكّتاب على 

تنفيذ هذه اخلطة. ومع ذلك،  ي�صبق ويتبع  اأن  �صاأنه  الذي من  الطوائف  القتال بني  اإمكانية  حممل اجلد 

الأفق  يف  نهاية  لها  نعرف  لن  اجلارية  املذبحة  اأن  حقيقة  �صد  موزونًا  الحتمال  هذا  يكون  اأن  يجب 

املنظور، مع وجود هكذا نتائج �صيا�صية وجيو�صيا�صية . ف�صاًل عن ذلك،  �صوف تو�صع هذه اخلطة يف 

مكان مُيّكن ال�صامنني اخلارجيني من مراقبة وفر�ص وقف اإطالق للنار وذلك من �صاأنه اأن يكون رادعًا 

كبرياً لأعمال القتل النتقامية مما هو عليه اليوم. 

الواقع ميكن  دائمًا: يف  انق�صًاما  �صوريا  يجنب  اأن  ميكنه  احلايل ل  ال�رصاع  ا�صتمرار  اأن  املوؤّكد  من   

اأن يوافق جمل�ص  اإىل املزيد من النق�صام وزيادة التطهري العرقي. و�صيكون مهما  اأن يوؤدي هذا ال�رصاع 

الأمن وجمل�ص ال�صالم التنفيذي على عدم اعتبار هذه التق�صيمات املناطقية دائمة وي�صتخدموا نفوذهم مع 

الأطراف ال�صورية لتعزيز التفاق على �صكل الدولة ال�صورية اجلديدة. 

هناك نقد اآخر هو اأنه من غري االأخالقي قبول اأي �سيء اقل من رحيل االأ�سد فوراً نظراً لعتداءاته القا�صية 

على ال�صعب ال�صوري. الأ�صد دكتاتور وح�صي وي�صتحق اأن يواجه العدالة. واإذا كان هناك من طريقة 

اأن حُتكم �صوريا بطريقة لئقة وم�صمونة بعد رحيله، فهذا الأمر من  ال�صلطة و�صمان  عملية لعزله من 

اإبقاء م�صريه دون حل. ومع ذلك، فاإن  �صاأنه اأن يكون اأف�صل بكثري من القبول بوقف اإطالق النار مع 

التدريجي وعزل  الع�صكري  الت�صعيد  �صنوات من  اربع  اإن  احلقيقي،  العامل  اخليار غري موجود يف  هذا 

�صوريا مل تدفع �صوريا واإيران اإىل التخلي عن الأ�صد اإمنا على العك�ص فقد �صاعفت من دفاعها عنه. هناك 

�صبب �صئيل لالعتقاد باأن بع�ص الزيادة الب�صيطة يف دعم املعار�صة – �صواء يف �صكل الأ�صلحة املتطورة 

ومناطق حظر الطريان، اأو حتى ال�رصبات الع�صكرية املبا�رصة - من �صاأنه اأن يغري ذلك الأمر، واإن مثل هذه 

اخلطوات �صتكون لها عواقب وح�صابات اأخرى.  

ال�صوؤال احلقيقي هو ما اإذا كان ميكن حتقيق وقف اإطالق النار على طول اخلطوط التي اقرتحناها. 

ل ينبغي لأحد اأن تكون لديه اأوهام حول �صعوبة القيام بذلك. الأ�صد، املدعوم بقوة من رو�صيا واإيران 
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�صي�صعر اأن الوقت ل�صاحله ول يوجد اأي �صبب لوقف القتل حتى ُت�صحق معار�صته الأ�صا�صية بالكامل،  

يف حني اأن معظم جمموعات  املعار�صة وداعميها م�صممون بالت�صاوي على القتال حتى تكون اأهدافهم 

الق�صوى، اأي تدمري النظام، قد حتققت. 

هذه   طول  على  النار  اإطالق  لوقف  جدي  اتفاق  اقرتاح  اأن  اأي�صًا  ال�صحيح  من  اأخرى،  ناحية  من 

اخلطوط مل يقدم حتى الآن اإىل الفرقاء. ال�صمانات املقدمة حول اإمكانية اأن ي�صتمر النظام بال�صيطرة على 

دم�صق ومدن اأخرى �صعوداً وهبوطًا للجناح الغربي يف �صوريا من املمكن اأن تكون كافية لإقناع الأ�صد 

اأمد حرب باهظة ل ميكن توقع  اإطالة  القتال يف م�صلحتهم، عو�صًا عن  اأن وقف  وداعميه اخلارجيني 

نتيجتها. ويف اأي حال، هذا الأمر معاك�ص ملنتقدي اقرتاحنا كونه غري عملي على الأر�ص لأن الأ�صد لن 

يوافق على تفوي�ص حقيقي لل�صلطة، بدًل من تاأييد مقاربة تطلب منه التخلي عن ال�صلطة نهائيًا.

  اأما بالن�صبة للمعار�صة وداعميها فهم غري مهيئني ملا ميكن اأن يكون مقدمًا هنا: وقف لإطالق النار 

يوقف اأخرياً هجمات الأ�صد، مبا فيها الرباميل املتفجرة ؛ حكم ذاتي حملي ممنوح ومدعوم من املجتمع 

الدويل املقبول اأ�صا�صًا من النظام، يف املناطق التي ي�صيطرون عليها يف الوقت الراهن؛ اإي�صال امل�صاعدات 

الإن�صانية لتلبية احلاجات امللحة جداً اإىل ال�صكان املحا�رصين؛ اإطالق ال�صجناء؛ عملية متفق عليها ب�صكل 

نهائي لفرز البنية ال�صيا�صية ال�صورية التي ميكن اأن ت�صمل طريقًا لتجاوز الأ�صد.. 

اخلارجية  الأطراف  قبل  من  ال�صيا�صية  الإرادة  غياب  يف  ينظر  اأن  املرجح  من  الذي  الثالث  النقد   

الرئي�صية لتكون مبثابة ال�صمانات ملناطق اآمنة. ومن �صاأن هذا القرتاح، وبعد كل �صيء، وقف عمليات 

القوات الأمريكية يف املناطق الكردية؛ �صمان جمموعة من القوات الرتكية والأردنية للمعار�صني ال�صنة 

العرب بانهم لن يجددوا الهجمات على دم�صق وحم�ص؛ موافقة رو�صيا واإيران على كبح جماح النظام 

من حماولته ا�صتعادة حلب، ودرعا، وغريها من املراكز ال�صكانية التي �صتقع حتت ال�صيطرة العربية ال�صنية. 

على  عمالئها  بني  التعاون  من  اأ�صلح  ولكنه  �صهاًل،  يكون  لن  اخلارجية  احلكومات  هذه  بني  التعاون 

الأر�ص. املفتاح لتاأمني التعاون الالزم بني جميع الأطراف اخلارجية هو يف اإقناع هذه الأطراف باأن هذه 

الرتتيبات هي اخليار الأقل �صوءا عندما يكون البديل ا�صتمرارا حلرب وا�صعة بكل تبعاتها.

ومن املمكن اأن يكون النقد النهائي لت�صميم العملية التي دافعنا عنها ل يتوافق مع اأف�صل الطرق يف 

اأف�صل  املت�صلة هي  املناطق  باأن  القول  التحديد، ميكن  النزاعات وحتقيق ال�صتقرار. وعلى وجه  ت�صوية 

من املناطق غري املت�صلة اأو اأن الت�صوية ال�صيا�صية يجب اأن ي�صبقها وقف لإطالق النار جلعل هذا الأخري 

م�صتمراً. هذه النتائج هي يف الواقع من اأف�صل النتائج، ولكن من غري املمكن حتقيقها يف اأي وقت قريب. 

نعتقد اأن البدائل الوحيدة احلقيقية على املدى القريب ميكن و�صفها بالفو�صى وال�صالم اله�ص اأو ا�صتمرار 

للحرب يف امل�صتقبل.
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اأولئك الذين يعتقدون اأن هذه املقاربة غري عملية يجب اأن ي�رصحوا كيف ميكن لنتيجتهم املميزة اأن 

تتحقق؛ اأولئك الذين يعرت�صون عليها يجب اأن ي�رصحوا ملاذا ا�صتمرار احلرب اأف�صل من هذه املقاربة. 

ال ينبغي الأحد اأن يّدعي بان هناك طريقاً للم�سي قدماً يف �سوريا من دون خماطر اأو اأثمان باهظة. ولكن كما 

اأ�صار الرئي�ص باراك اأوباما موؤخراً، لي�ص من املفيد تقدمي اأفكار غري مدرو�صة على اأ�صا�ص اأنها “ حلول “ 

اأو “ التقليل من �صاأن التحديات التي ينطوي عليها الو�صع. وبدًل من ذلك فقد دعا اأوباما النّقاد للقول 

“على وجه التحديد” و “بال�صبط” ماذا �صيفعلون وكيف �صيفعلون ذلك. هذا القرتاح هو حماولة لفعل 
ذلك. ول يخلو من التحديات، وال�صلبيات، اأو املخاطر، ولكننا نعتقد اأنه اأف�صل بكثري من الو�صع القائم 

حاليًا وعملي اأكرث من اأي من البدائل املتاحة.
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“حان وقت الت�سدد مع اإيران: ال�سيا�سة جتاه اإيران بعد التفاق” )))

الثاين\ كانون  عدد  اآفريز”،  “فورين  جملة  تاكيه”،   اأدملان” و“راي  كوهني” و“اأريك  “األيوت 
�سباط 016) )4)

اأهمية املقالة من كون اثنني من الكّتاب )اأريك ادملان واأليوت كوهني( هما من كبار منظري  تنبع 

تيار جديد من املحافظني اجلدد الذين من املتوقع اأن يحتلوا منا�صب هامة يف حال فوز اأحد املر�صحني 

اجلمهوريني بالرئا�صة الأمريكية )با�صتثناء رمبا دونالد ترامب(. 

يعترب الكّتاب اأن التفاق النووي املتمثل بخطة العمل امل�صرتكة هو من اأكرث التفاقات الناق�صة يف 

جمال احلد من الت�صلح واأنه ل ميكن اتباع �صيا�صة را�صدة جتاه اإيران يف ظل التفاق النووي ب�صكله احلايل، 

الذي يثبت مكانة اإيران كقوة على العتبة النووية و ميهد كذلك لبناء اإيران القنبلة النووية. وعليه حث 

اإيران النووي  الكّتاب الوليات املتحدة على تعديل البند الذي ين�ّس على رفع بع�س القيود على برنامج 

خالل ثمانية اأعوام، حيث راأوا اأن هذه القيود تعترب من اأهم القيود املفرو�صة على برنامج طهران النووي. 

كما دعوا امل�صوؤولني الأمريكيني اإىل اإجراء ت�صويت عند انتهاء مهلة التفاق بني قوى اخلم�ص زائداً واحداً 

واإيران على متديد القيود املفرو�صة خم�ص �صنوات اإ�صافية – وكذلك اإىل اإجراء مثل هذا الت�صويت كل 

خم�ص �صنوات بعد ذلك )على اأن حت�صم امل�صاألة بح�صب اأغلبية الت�صويت(.

اإىل  لديها  املخ�صب  اليورانيوم  نقل  اإيران  من  تطلب  اأن  اإىل  املتحدة  الوليات  بدعوة  املقالة  ُتكمل 

اإيران باأجهزة الطرد املركزي البدائية فقط، فيما  خارج البالد ب�صكل نهائي، واإىل الإ�رصار باأن حتتفظ 

دعا الُكّتاب املجتمع الدويل اإىل موا�صلة ال�صغط على اإيران بغية وقفها تطوير برنامج ال�صواريخ البال�صتية 

بذريعة اأن هذه ال�صواريخ لي�ص لديها اأي غر�ص �رصعي �صوى حمل الأ�صلحة النووية. 

والالفت هو زعم الكّتاب اأن الرئي�س االأمريكي املقبل قادر على اإعادة النظر يف االتفاق النووي واأنه 

من ال�رصوري اأن يقوم بذلك. وبالتوازي، على الرئي�ص املقبل اأي�صًا اأن يوجه ر�صالة وا�صحة اإىل حلفاء 

وا�صنطن الأوروبيني باأن كيفية رد فعلهم على تعديالت يف خطة العمل امل�صرتكة �صتوؤثر على عالقاتهم 

Eliot A. Cohen, Eric S. Edelman, and Ray Takeyh, Time to Get Tough on Teh- -3

ran :Iran Policy After the Deal, Foreign Affairs, January\February, 2016

4- ترجمة وتلخي�ص الأ�صتاذ علي رزق
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ما  ب�صبب  اإيران  معاقبة  على  املتحدة  الوليات  الكّتاب  ذلك حث  على  املتحدة. عالوة  الوليات  مع 

اإىل عزل  الإن�صان”. ويف هذا الإطار دعوا  “رعايتها لالإرهاب” و“انتهاكاتها يف جمال حقوق  اأ�صموه 

حرب  �صن  اإىل  دعوا  كما  الإمكان،  قدر  العقوبات  نظام  فر�ص  اإعادة  عرب  العاملي  القت�صاد  عن  اإيران 

�صيا�صية لتعزيز حالة ا�صتياء ال�صارع الإيراين من النظام وتعميق ال�صقاق داخل الدائرة احلاكمة.

�رصعية  “نزع  بغية  الإيراين  النظام  وبقاء”  “ِقيم  حتدي  على  الأمريكيني  امل�صوؤولني  الكّتاب  وحث 

اجلمهورية الإ�صالمية”. وقالوا اإن على امل�صوؤولني الأمريكيني  تاأنيب اإيران على اأ�صا�ص اأنها قّوة �صمولية 

من بقايا القرن الع�رصين �صتزول عن الوجود حتمًا. واعتربوا اأن ما من اأحد قادر على ح�صد املعار�صة يف 

اخلارج مثل الرئي�ص الأمريكي، وهذا ما يجب اأن يقوم به الرئي�ص املقبل. 

كما طرح الكّتاب اأن ت�صتفيد احلكومة الأمريكية من و�صائل الإعالم والتوا�صل الجتماعي من اأجل 

توجيه ر�صالة مفادها اأن احلكم الديني يف اإيران مل ي�صفر �صوى عن احلرمان القت�صادي وال�صيا�صي. ويف 

هذا الإطار دعوا اإىل ت�صليط ال�صوء على م�صاريع اإيران الإمربيالية وتخ�صي�ص مواردها حلزب اهلل والنظام 

اإعالن حالت الن�صقاق  ال�صوري. ويف ال�صياق ذاته طرحوا قيام الوليات املتحدة بت�صجيع وكذلك 

عن النظام،حيث راأوا اأن ذلك قد يزرع الإرباك وانعدام الثقة داخل احلكومة الإيرانية. وزعم الكّتاب 

اأن اجلمهورية الإ�صالمية تبقى عر�صة للثورات ال�صعبية، حيث حتدثوا عن حتمية اندلع ما اأ�صموه ثورة 

�صعبية جديدة و عن �رصورة وقوف الوليات املتحدة اإىل جانب هذه “الثورة “ عندما حت�صل.

املالية  واملوؤ�س�سات  االإيرانية  الثورة  حر�س  قوات  على  اأ�سد  عقوبات  فر�س  اإىل  الدعوات  املقال  يكّرر 

بحجج دعم االإرهاب وانتهاك حقوق االإن�سان. ويدعو املقال الوليات املتحدة اإىل الت�صدي لنفوذ اإيران 

حول ال�رصق الأو�صط، والتي  يبدوا اأنها و�صلت اإىل ذروة قوتها، حيث ي�صيطر من اأ�صموهم بـ“وكالئها” 

– كما يلعب وكالوؤها دوراً كبرياً جداً يف  – وهي دم�صق وبغداد و�صنعاء  على ثالث عوا�صم عربية 

اأثناء  يف  املتحدة  الوليات  اأن  على  الكّتاب  �صدد  ذاته  ال�صياق  ويف  املقالة.  يف  ورد  ما  وفقًا  بريوت، 

�رصورة  على  �صّددوا  كما  م�صوؤولياتهم.  ليتحملوا  الإقلميني  الالعبني  اإىل  �صتحتاج  لإيران  مواجهتها 

اأن تو�صح الوليات املتحدة اأنه يف مقابل احلماية الأمريكية يجب على حلفاء وا�صنطن العرب تقلي�ص 

العربي حتت  العامل  “التحام  الدبلوما�صي يف طهران. واكدوا على �رصورة  التجارية ومتثيلهم  عالقاتهم 

ا�صرتاتيجية  األ وهو  اأوباما،  اإدارة  افتقدته  اأمراً  يتطلب  ما  اإيران، وهو  املتحدة” بوجه  الوليات  رعاية 

ت�صدد القيود على طهران و تعزز عالقات وا�صنطن مع حلفائها التقليديني.

اإحلاق  البدائل القادرة على  اأن الوليات املتحدة ل تزال ت�صتطيع تدريب وت�صليح  وذهب الكّتاب 

هزائم اأكرب بالنظام ال�صوري – خا�صة الأكراد ومقاتلي الع�صائر العربية والدروز. غري اأنهم اعتربوا اأن 

اإل يف حال �صمحت لهم الوليات املتحدة مبهاجمة نظام  هذه اجلماعات لن حتقق املكا�صب امليدانية 

الأ�صد. واعترب الُكّتاب اأن من اأ�صباب ف�صل برامج التدريب ال�صابقة اأنها ا�صرتطت على املتمردين تقييد 

اأّدى اإىل �صعوبات يف جتنيد عنا�رص جديدة. ويف الإطار ذاته دعوا اإىل  هجماتهم �صد داع�ص فقط مما 

اإر�صال املزيد من عنا�رص القوات اخلا�صة الأمريكية.
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كذلك قال الكّتاب اإن قلب ميزان القوة �سد نظام االأ�سد �سيتطلب اإقناع تركيا باإعادة تنظيم اأولوياتها يف 

�سوريا، حيث اعتربوا اأن جعل اأنقرة ت�صطف اأكرث مع ال�صيا�صية الأمريكية �صيتطلب تبادًل حقيقيًا يف الآراء 

الأ�صد. يف  نظام  بالتخل�ص من  تركيا  الرغبة مع  يت�صاركون  اأنهم  الأمريكيون  الدبلوما�صيون  يظهر  واأن 

املقابل �صيكون على الأتراك التخلي عن تركيز اجلهود على حماربة الكراد و املوافقة على جعل املعركة 

�صد الأ�صد وداع�ص الأولوية الق�صوى. وتوؤيد املقالة فكرة املنطقة الآمنة لالجئني،”والتي تتطلب ب�صكل 

�صبه حتمي منطقة حظر طريان”، وذلك لف�صح املجال فيها لنمو معار�صة �صنية عربية معتدلة. 

عراقيًا، حتدث الكّتاب عن �رصورة قيام وا�صنطن بال�صعي اإىل احلد من نفوذ اإيران يف بغداد، حيث 

اعتماد احلكومة  التخل�ص من  بالتايل  و  الق�صاء على داع�ص  اأن يكون  الأ�صا�ص يجب  الهدف  اإن  قالوا 

العراقية بغية احلكم  ال�صغط على احلكومة  العراقية على الدعم اليراين. وحث الكّتاب وا�صنطن على 

ال�صيعة  ولي�ص  والأكراد،  ال�صّنة  اأجل  من  تعمل  اأنها  على  احلكومة  تظهر هذه  اأكرث، كي  �صامل  ب�صكل 

القبلية  العنا�رص  ل�صالح  الع�صكرية  م�صاعدتها  تكثيف  وا�صنطن  على  اأن  واأ�صافوا  لتعبريهم.  وفقًا  فقط، 

الكردية و ال�صنية، وكذلك تكثيف احلملة اجلوية �صد داع�ص يف كل من العراق و �صوريا و تعزيز التواجد 

بالت�صدي  العراقيني  الالعبني  التزام  مقابل  ذلك  كل  العراقية،  القوات  اإىل جانب  الأمريكي  الع�صكري 

لإيران و حلفائها يف الداخل العراقي.

كما اأّكد الكّتاب على �رشورة توفري الواليات املتحدة امل�ساعدة لدول اخلليج يف موا�سلة فر�س احل�سار 

على اليمن من اأجل منع “ال�سفن االإيرانية” من اإعادة تزويد وكالئها” و فقًا لتعبري الكّتاب. و�صّدد الكّتاب 

على �رصورة اأن تقوم وا�صنطن باإ�صتعادة ثقة “اإ�رصائيل” ودول اخلليج، حيث قالوا اإن وا�صنطن ل ت�صتطيع 

جمرد �رصاء هذه الدول عرب املزيد من �صفقات ال�صالح. وعليه فاإن الهدف يجب اأن يكون بناء ا�صرتاتيجية 

حيال  ال�صرتايجي  املاأزق  نف�ص  يف  هم  اخلليج  ودول  “اإ�رصائيل  باأن  ال�صمني  التفاهم  على  ُتبنى  عامة 

اإىل  يوؤدي  اأن  اأمريكية مبا ميكن  بو�صاطة  “اإ�رصائيل” واخلليج  العالقات بني  �صتعّزز  اإيران”، وهي خطوة 

تزويد “اإ�رصائيل” لدول اخلليج بنظام القبة احلديدية امل�صاد لل�صواريخ.

اإيران  اإيران وحدات من القوات اخلا�سة القادرة على العمل داخل  اإن�ساء خ�سوم  اإمكانية  تطرح املقالة 

من اأجل “ا�ستغالل معاناة االأقليات العرقية املختلفة”. واأ�صدى الُكّتاب جملة من الن�صائح لدول اخلليج، 

مثل �رصورة قيامهم باملزيد من اأجل تقلي�ص قدرة اإيران على منع �صادرات النفط عرب م�صيق هرمز عن 

طريق تعزيز قدرة الأنابيب التي مت بناوؤها من اأجل تخطي م�صيق هرمز، وعلى ال�صتثمار بالقدرات مثل 

�صواريخ جو-جو القادرة على اإ�صقاط الطائرات الإيرانية و�صواريخ الكروز، وعلى تعزيز القدرات من 

اأجل الت�صدي ل�صطول البحرية الإيرانية، مبا يف ذلك الزوارق. اأخرياً يتبنى الكّتاب فكرة اأن اإيران ت�صّكل 

م�صكلة اأكرب من اجلماعات املتطّرفة مثل داع�ص، حيث اإن هذه اجلماعات ل متتلك املوارد والقدرات 

التي متتلكها اإيران. وعليه اعتربوا اأن �صيا�صة ال�صغط “�صتقرب اليوم الذي ي�صتبدل فيه ال�صعب اليراين 

نظامًا قد جعل حياته بائ�صة”. 
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(5(
الإتفاق النووي الإيراين – دليل تعريفي

مركز بلفر للعلوم وال�سوؤون الدولية، اآب 015)

يتناول هذا التقرير اأبرز ف�صول التفاق النووي )خطة العمل ال�صاملة ( بالعر�ص والتقومي من ِقبل عدد 

من اخلرباء املخت�صني من كال احلزبني – اجلمهوري والدميوقراطي - بهدف تقدمي تقدير مو�صوعي اإىل 

ّناع القرار يت�صّمن اأبعاد التفاق، ونقاط قوته و�صعفه، لأخذ القرار املنا�صب بامل�صادقة على القرار اأو  �صُ

عدمها.  

اأن التفاق ي�صمن اإغالق هذا امل�صار يف  اإىل  اإنتاج البالتينيوم ي�صري التقرير  1. بخ�صو�ص عمليات 

املدى املنظور، ومن ال�صعب لإيران اإنتاج البالتينيوم ب�صكل �رصي، بالإ�صافة اإىل اأن بناء مفاعالت تعمل 

باملاء الثقيل اأو اإعادة مفاعل “اأراك” للعمل على اإنتاج البالتينوم �صيحتاج لعدة �صنوات. اأما بخ�صو�ص 

وتخزين  وتخ�صيب،  اإنتاج،  يف  قيود  على  الإتفاق  وين�ص  �رصامة.  اأقل  فالقيود  املخ�صب  اليورانيوم 

اليورانيوم لفرتات ترتاوح بني 10 – 15 �صنة، ورغم اأن هذه القيود ميكن التحلل منها خالل اأ�صهر اأو 

�صنوات اإل اأن ف�صح ذلك متاح ب�صكل �رصيع. 

اإلتزماتها - بحاجة تقريبًا  اإيران – اإن قررت التحلل من  2. خالل ال�صنوات الع�رص املقبلة �صتكون 

ملدة �صنة لإنتاج يوارنيوم خم�صب بدرجة عالية بكمية كافية لإنتاج قنبلة نووية، بينما هذه املهلة هي بني 

2 -3 اأ�صهر حاليًا. بعد 15 �صنة �صت�صبح هذه املدة ترتواح بني عدة اأ�صهر وعدة اأ�صابيع. اإل اأن التقرير 

يرجح اأن اإيران لن تخل بالتزاماتها لأنها �صتكون عر�صة لالنك�صاف وكونها ه�صة اأمام �رصبة ع�صكرية 

ملفاعل ناتنز. اإل اأن التقرير يعرّب بقلق عن املرحلة التي تلي رفع القيود بخ�صو�ص التخ�صيب )اأي بعد 15 

�صنة( وحينها �صت�صبح اإيران قادرة ب�صكل كبري على اإنتاج وتخزين كميات كافية من اليورانيوم لإنتاج 

قنبلة نووية متى اأرادت، كما هي حال دول مثل اليابان. 

3. نظام التثبت واآلية اإعادة فر�ص العقوبات يعّقدان فر�ص اإيران يف الأن�صطة النووية ال�رصية ويزيدان 

املتحدة  للوليات  ال�صتخبارية  العمليات  م�صتوى  وبح�صب  واملعاقبة.  للجزاء  تعر�صها  اإحتمال  من 

وحلفائها، فاإنه من ال�صعب جداً اأن تتمكن اإيران يف القيام باأن�صطة نووية رئي�صية ب�صكل �رصي، وب�صعوبة 

اأقل بخ�صو�ص “الأبحاث النووية” ال�رصية )اأبحاث حول اأجهزة الطرد مثاًل(. 
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بخ�صو�ص عمليات التفتي�ص والرقابة، ي�صري التقرير اإىل اأن االإتفاق ي�ستمل على اأدوات كافية ملنع اإيران 

من القيام بخطوات نووية �رشية وازنة، اأي اأن اإيران ل ت�صتطيع القيام بجهد �رصي فيه كميات كبرية من 

امل�صاريع  من  بناء جملة  عرب  النووي  الوقود  دورة  تفكيك  خيار  اإل  اإيران  اأمام  يبقى  فال  النووية  املواد 

النووية ال�صغرية املنف�صلة، وهو اأمر مرهق جداً. 

اإ�صتخبارية اأمريكية يجري    يرجح التقرير اأن تطلقها معلومات 
بخ�سو�س “اآلية 4) يوماً واأكرث”)6(

ت�صليمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعترب التقرير اأن هذه الآلية نافعة بخ�صو�ص اأي م�صاريع نووية 

كبرية )مثل بناء من�صاأة �رصية( لأنه لن يكون اأمام اإيران الوقت الكايف لتفكيكها، بعك�ص اخلطوات النووية 

ال�رصية ال�صغرية التي ل ت�صتمل مواد نووية )كالأبحاث بخ�صو�ص الأ�صلحة النووية( حيث ميكن لإيران 

خالل 24 يومًا حمو اآثار اأي اإنتهاك مفرت�ص. 

يف حال انق�صاء مهلة ال 24 يومًا من دون التو�صل حلل م�صاألة ُتعترب اأنها متثل “عدم امتثال فا�صح” 

)ولي�ص خرق طفيف(، ميكن لأي طرف اإما اإحالة امل�صاألة مبا�رصة ملجل�ص الأمن واإما للجنة امل�صرتكة وفق 

“اآلية حل النزاعات” التي يجب اأن تثمر خالل 35 يومًا واإل يحال الأمر ملجل�ص الأمن. فور و�صول 
امل�صاألة ملجل�ص الأمن، يكون لديه مهلة 30 يومًا للت�صويت على “اإ�صتمرار رفع العقوبات”، حيث لكل 

دولة حق الفيتو، ويف حال الف�صل يف اإ�صدار هكذا قرار يعاد تلقائيًا فر�ص كل عقوبات جمل�ص الأمن على 

اإيران. وي�صري التقرير اإىل الر�صى عن هذه الآلية ويعترب اأنها ت�صمن للوليات املتحدة �صالحية كافية لردع 

الإيرانيني. كما ميكن لالأمريكيني مع حلفائهم الأوروبيني مترير قرار من داخل اللجنة امل�صرتكة باملوافقة 

– بالإ�صافة  العقوبات  فر�ص  اإمكانية  اإن  ثم  م�صبوهة.  مواقع  اإىل  الدخول  الدولية  الوكالة  على طلب 

اإىل الق�صور البنيوي يف القت�صاد الإيراين )ف�صاد – تعقيدات بيوقراطية...اإلخ( �صت�صّكل هاج�صًا وقلقًا 

للكثري من ال�رصكات الغربية مما قد يوؤثر يف حجم ال�صتثمارات املالية املتدفقة اإىل اإيران. 

خا�ص  ملحق  يف  ورد  يف  كما  املوقعة  والدول  اإيران  بني  ال�صلمي  النووي  التعاون  بخ�صو�ص   .4

بالتفاقية، ي�صري التقرير اإىل اأن الهدف من هذا التعاون ت�صجيع اإيران على البقاء �صمن الإطار ال�صلمي 

6-  اإذا مل يكن بالإمكان التحقق من عدم وجود اأي مواد اأو اأن�صطة نووية غري معلنة اأو اأن�صطة تتعار�ص مع خطة العمل 

اإيران والوكالة، اأو اإذا كان اجلانبان غري قادرين على  ال�صاملة بعد تطبيق الو�صائل البديلة للرتتيبات املتفق عليها من قبل 

الو�صول اإىل ترتيبات مر�صية للتحقق من عدم وجود مواد نووية غري معلنة اأو حتركات اأو اأن�صطة تتعار�ص مع اخلطة يف 

مواقع حمددة خالل 14 يوًما من طلب الوكالة الأ�صلي للو�صول، يجب الت�صاور بني اأع�صاء اللجنة امل�صرتكة واإيران، وهو 

الأمر الذي من �صاأنه اأن يبدد خماوف الوكالة من خالل الو�صائل ال�رصورية املتفق عليها بني اإيران والوكالة الدولية، و يف 

حال عدم وجود اتفاق بني اأع�صاء اللجنة امل�صرتكة، يجري التوافق بالأغلبية اأو بواقع 5 اأو اأكرث من اأع�صائها الثمانية، ومن 

�صاأن ذلك تقدمي امل�صورة الالزمة حلل م�صاكل الوكالة، ولن تتجاوز عملية الت�صاور اأو اأي اإجراء من جانب اأع�صاء اللجنة 

امل�صرتكة مدة 7 اأيام، وعلى اإيران تنفيذ الو�صائل الالزمة يف غ�صون 3 اأيام اإ�صافية. )14 +7 + 3 = 24 يومًا(
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اأما  الإيرانية.  النووية  املن�صاأت  والأمن يف  الآمان  معايري  وزيادة  الإيرانيني،  العلماء  مع  الحتكاك  واإىل 

يف ال�صق ال�صلبي فاإن هذا التعاون �صيتيح لإيران الدخول اإىل التكنولوجيا النووية  مبا ي�صمح لها بتو�صعة 

برناجمها النووي بعد نهاية مهلة خطة العمل امل�صرتكة ولذا يجب احلذر يف مد الإيرانيني مب�صاعدة نووية 

يف الق�صايا احل�صا�صة مثلل التخ�صيب. 

اإيران  ت�صعى  اأن  فر�صية  متامًا  يزيل  لن  التفاق  اأن  رغم  املدى:  البعيدة  التداعيات  بخ�صو�ص   .5

املوؤيدة الإنتاج �سالح نووي  االإيرانية  االتفاق �سيهم�س االأ�سوات  اأن  اإلآ  بعد 15 عامًا،  النووي  لل�صالح 

الإيران.  االإقت�سادي  االندماج  عن  الناجتة  والفر�س  االأمريكي   اال�ستفزازي  الع�سكري  التهديد  تقلي�س  عرب 

فيما يرى معار�صو التفاق يف الوليات املتحدة اأن التفاق ي�رصعن الربنامج النووي الإيراين من دون 

اأن يقّل�ص عدائية اإيران جتاه اأمريكا مبا فيها احلاجة اإىل �صالح نووي للدفاع عن نف�صها بوجه الأمريكيني. 

يحاجج التقرير اأنه حتى يف حال بقيت دوافع اإيران هي ذاتها بخ�صو�ص امتالك �صالح نووي بعد 15 

اأمام  النووية  انك�صاف من�صاآتها  ب�صبب  اأقل  �صيكون  ال�صالح  ال�صعي لمتالك هذا  اأن احتمال  اإل  �صنة، 

�رصبة ع�صكرية. 

اإيران – بعد نهاية  15 عامًا -  نحو بدء م�صار تدريجي لزيادة  اخلطر احلقيقي يكمن يف انطالق 

قدرات التخ�صيب اإىل اأن ت�صبح قادرة على الإنتقال �رصيعًا نحو ت�صنيع القنبلة اأو حلني بناء من�صاآت �رصية.  

عندها، �صتكون خيارات اأمريكا يف اإعادة فر�ص العقوبات اأو توجيه �رصبة ع�صكرية �صعبة للغاية باعتبار 

“خطة العمل ال�صاملة” انتهت وت�صبح العقوبات خا�صعة للمعايري العادية يف جمل�ص الأمن  اأن مفاعيل 

حيث لرو�صيا وال�صني حق الفيتو. 

6. يعر�ص التقرير حجج كل من املوؤيدين واملعار�صني. يفيد منطق املوؤيدين اأن التفاق يقدم �صمانات 

الندفاع  على  اإيران  �صي�صجع  التفاق  رف�ص  فاإن  وبالتايل  احلايل،  الواقع  من  اأف�صل  الأدنى  باحلد  هي 

لتعزيز برناجمها النووي بفر�ص اأعلى من النجاح لالأن�صطة ال�رصية، بالتوازي مع اهتزاز الإجماع الدويل 

بخ�صو�ص العقوبات حيث �صتظهر اإيران يف موقع امللتزم يف مقابل اإخالل اأمريكا بالتزماتها.

خالل  من  اإيران  داخل  املعتدلني  اأ�صوات  يعزز  التفاق  اأن  املوؤيدون  يحاجج  البعيد،  املدى  على   

العوائد القت�صادية التي �صيختربها الإيرانيون. بالإ�صافة اإىل ما تقدم، ي�صمن الإتفاق عدم امتالك اإيران 

ل�صالح نووي وهذا ما يوؤدي لتعزيز الأمن الإ�رصائيلي واأمن حلفاء اأمريكا يف املنطقة. 

على م�صتوى املعار�صني، ينادي هوؤلء باأن التفاق لي�ص جيداً بالقدر الكايف، بل يجب الت�صدد اأكرث 

بخ�صو�ص قيود التخ�صيب، واإطالة اأمدها وت�صديد اإجراءات التحقق والتفتي�ص. ويعتقد هوؤلء اأن فر�ص 

املقبلة،  الأمريكية  لالإدارة  طهران  �صتقدمها  التي  التنازلت  من  مبزيد  اإيران  �صيلزم  العقوبات  من  مزيد 

وحتى ذلك احلني لن تقوم اإيران بخطوات كبرية خوفًا من هجوم ع�صكري. وما يثري قلق هوؤلء ب�صكل 

لإيران  اإقت�صادية �صخمة  موارد  وتوفر  نووي  ت�صلح  �صباق  املتمثلة يف  الإقليمية  النعكا�صات  هو  اأكرب 
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ت�صتثمرها يف �صيا�صيات اإقليمية معادية لوا�صنطن وحلفائها. 

خال�صة التقرير اأن اإيران �سمن فرتة ال 15 �سنة املقبلة مقيدة ومكبلة نووياً عرب هذا التفاق، فالقدرة 

ال�صوؤال  العقوبات عالية.  واإعادة فر�ص  الرقابة والتحقق  الأمريكيني على  التمل�ص �صعيفة وقدرة  على 

املقلق يذهب اإىل ما بعد نهاية مدة “خطة العمل ال�صاملة” )اأي انق�صاء  15 عامًا منذ �رصيان الإتفاق(، 

هل �صتتغري حوافز وقدرة اإيران يف الذهاب نحو امتالك �صالح نووي بطرق علنية و�رصية؟ ويختم التقرير 

بالتوّجه اإىل �صّناع القرار م�صرياً اإىل اأن اأخذ القرار باملوافقة اأو بالرف�ص بخ�صو�ص التفاق يعتمد على 

تقييم املخاطر الن�صبية للقبول بالتفاق احلايل اأو للمراهنة على اتفاق م�صتقبلي اأف�صل.
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ما بعد خطة العمل امل�سرتكة: خطة عمل للوليات املتحدة

اإيالن غولدنربغ، اإليزابيث روزنبريغ، اأفنري غولف، نيكوال�س هاري�س، اإيلي ماروير، “مركز االأمن 

)7(
االأمريكي اجلديد”، ت�رشين االأول 19، 015). 

 ير�صم التقرير ا�صرتاتيجية لوا�صنطن من اأجل ال�صتفادة الق�صوى من اإيجابيات الإجناز الدبلوما�صي 

مع اإيران ويف الوقت نف�صه الت�صدي ملا اأ�صماه بـ”الآثار ال�صلبية لالتفاق”. ودعا التقرير اإىل تبني مقاربة 

املجابهة والنخراط مع اإيران، على غرار املقاربة املّتبعة مع دول مثل ال�صني ورو�صيا. وحّددت الوثيقة 

�صت ركائز مركزية لدعم مثل هذه ال�صرتاتيجية، من بينها الأربع التالية التي قد تعّد الأهم:

الأوىل هي و�صع �رصوط على “التنفيذ الفّعال على املدى الطويل” من خالل اتخاذ خطوات خارج 

اإطار خطة العمل امل�صرتكة. ويف هذا الإطار دعا التقرير اإىل اإن�صاء اآليات جديدة خارج �صياق خطة العمل 

امل�صرتكة لإعادة فر�ص العقوبات، وذلك بالتن�صيق مع ال�رصكاء، كما اإىل اإن�صاء اآليات لت�صجيع ال�رصكات 

التجارية اخلا�صة على العودة اإىل اإيران. كذلك دعا التقرير اإىل موا�صلة اإعداد خطط طوارئ ع�صكرية 

تو�صح باأن اخليار الع�صكري مطروح يف حال “حتركت اإيران باجتاه ال�صالح النووي”.

الثانية حتّث على العمل الوطيد مع “ال�رصكاء ال�صّنة العرب” من اأجل الت�صدي ملا و�صفه بـ“الن�صاطات 

الإيرانية التي تتعار�ص مع امل�صالح الأمريكية”، خا�صة تلك املتعلقة بالوكالء يف ال�رصق الأو�صط. واأو�صى 

التقرير باإن�صاء منتدى دفاعي وا�صتخباراتي على امل�صتوى احلكومي يلتقي ب�صكل دوري مع دول جمل�ص 

“الت�صدي  اإىل  تهدف  ا�صرتاتيجية  تنفيذ  على  الإ�رصاف  اأجل  من  العرب  وال�رصكاء  اخلليجي  التعاون 

لن�صاطات اإيران املزعزعة لال�صتقرار يف ال�رصق الأو�صط”، وفقًا ملزاعم التقرير.

الت�صدي  بغية  العرب”  “ال�رصكاء  مع  م�صرتكة  اجلن�صيات  متعّددة  قوة  اإن�صاء  اإىل  الوثيقة  دعت  كما 

ال�صنة”.  الإيرانية واملتطرفني  الثورة  قبل قوات حر�ص  التقليدية من  “ التهديدات غري  التقرير  اأ�صماه  ملا 

�صمن الإطار نف�صه اأي�صًا يو�صي التقرير بالعمل مع “ال�رصكاء من دول جمل�ص التعاون اخلليجي وبلدان 

عربية” لتغيري ميزان القوى على الأر�ص يف �صوريا عرب تو�صيع برامج تدريب وت�صليح ما ي�صمى باملعار�صة 
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املعتدلة، ويدعو اأي�صًا اإىل اأخذ اإجراءات حمّددة �صّد قوات حر�ص الثورة الإيرانية، “اإما ب�صكل اأحادي اأو 

ب�صكل م�صرتك مع “اإ�رصائيل” اأو ال�رصكاء العرب”.

اأما الثالثة فت�صّدد على طماأنة “اإ�رصائيل” باللتزامات الأمريكية وتعزيز التعاون معها يف جمال الت�صدي 

ملا و�صفه التقرير “بقدرات اإيران النووية” و غريها يف املجال الع�صكري، ودعا اإىل اإعادة اإحياء حوار 

اأمريكي -اإ�رصائيلي رفيع امل�صتوى حول ا�صرتاتيجية م�صرتكة ملنع ما اأ�صمته الوثيقة ب�صيناريو “اإيران م�صلحة 

نوويًا”. كما ي�صّدد التقرير على اإعطاء اأولوية لتجديد مذكرة التفاهم الأمريكية الإ�رصائيلية حول امل�صاعدة 

الع�صكرية الأمريكية )املقدمة لـ “اإ�رصائيل”(، حيث تنتهي مهلة هذه املذكرة عام 2017.

والرابعة تتمثل بالتعاون مع اإيران يف ق�صايا ذات م�صلحة م�صرتكة من اأجل ا�صتقرار الو�صع يف ال�رصق 

التقرير. ويف  تعبري  اعتداًل وتعاونًا”، على حد  “اأكرث  اإيران  ت�صبح  اأن  اإمكانية  تعزيز  الأو�صط وكذلك 

هذا املجال يو�صي التقرير بالتخلي عن �صيا�صية قطع الت�صالت مع اإيران يف وزارة اخلارجية الأمريكية، 

وبفتح قناة بني م�صت�صار الأمن القومي الأمريكي واأمني املجل�ص الأعلى لالأمن القومي الإيراين. الوثيقة 

التعاون يف جمال مكافحة  البحري ودعم  التعاون يف جمال الأمن  اإىل تعزيز  اأي�صًا تدعو يف الإطار ذاته 

القر�صنة البحرية، واإىل اختبار مدى ا�صتعداد احلكومة الإيرانية فتح مكتب لرعاية امل�صالح الأمريكية يف 

طهران. ويو�صي باإيجاد فر�ص جديدة لتقوية القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين يف اإيران، وتعزيز التعاون 

يف اأفغان�صتان، خا�صة يف م�صاعي مكافحة املخدرات. وحتث الوثيقة على عدم التعاون ال�صرتاتيجي مع 

اإيران �صد تنظيم داع�ص يف �صوريا والعراق على املدى الق�صري، وال�صتفادة من القنوات الدبلوما�صية على 

املدى الطويل من اأجل فتح املجال ملناق�صة ق�صايا اإقليمية.

القيادة  تعزيز  اأجل  من  النووي  التفاق  من  ال�صتفادة  اإىل  تدعو  فهي  الرابعة  الركيزة  اإىل  وبالن�صبة 

الأمريكية العاملية وال�صمان باأن عالقات اإيران “ال�صرتاتيجية والقت�صادية اجلديدة” ل تقو�ص اأهداف 

اأمريكا يف املنطقة اأو عالقاتها مع املناف�صني الكبار العامليني. وهنا يو�صي التقرير بتقلي�ص اأهمية دور اإيران 

�صمن الأجندة الثنائية بني الوليات املتحدة وال�صني، وذلك بغية احلد من الأوراق التي متتلكها ال�صني 

والرتكيز على ق�صايا ذات اأهمية اأكرب لوا�صنطن يف القارة الآ�صيوية. ويدعو اأي�صًا اإىل اإبقاء امللف الإيراين 

�صمن الأجندة الثنائية بني وا�صنطن ومو�صكو. وتدعو الوثيقة اأي�صًا اإىل العمل على اإبعاد رو�صيا عن الأ�صد 

لل�صلطة”. كما  تدريجيًا  “انتقاًل  ي�صمل  ال�صورية  الأهلية  للحرب  قبول مو�صكو بحل  اإمكانية  وبحث 

تتحدث الوثيقة عن التعاون مع ال�صني يف جمال تاأمني امدادات النفط يف ال�رصق الأو�صط والأمن البحري 

يف منطقة اخلليج واآ�صيا واملحيط الهادىء، ف�صاًل عن �صّم ال�صني للجهود التي قد تبذلها الوليات املتحدة 

مع اإيران من اأجل ا�صتقرار الو�صع يف اأفغان�صتان والت�صدي لتنظيم داع�ص.






