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خطة �سالم ل�سوريا

(((

جيم�س دوبينز ،فيليب جوردن ،جيفري مارتيني ،م�ؤ�س�سة راند 17،كانون الأول2015 ،

(((

�أدى ال�رصاع القائم يف �سوريا �إىل تطرف جيل كامل من ال�شباب امل�سلم ما �أ�سفر عن مقتل �أو ت�شويه
مئات الآالف من الأبرياء ،ودفع باملاليني من ال�سوريني �إىل الفرار من منازلهم وزعزع ا�ستقرار الدول
املجاورة ،كما �ساهم يف توتري روابط ت�ضامن االحتاد الأوروبي وتعزيز التع�صب الديني يف الواليات
املتحدة و�أماكن �أخرى يف العامل� .إىل �أي �سالم �سيكون تقريب ًا �أف�ضل من هذه احلرب .ونقدم هنا ما نعتقد
�أنها الطريقة الأكرث عملية لإنهاء القتال.
بد�أت هذه احلرب على �أنها انتفا�ضة �شعبية �ضد نظام الرئي�س ب�شار الأ�سد اال�ستبدادي .على مدى
ال�سنوات الأربع املا�ضية ،تطور ال�رصاع �إىل حرب �شاملة ي�شرتك فيها اجلميع �ضد اجلميع ،وعمل على
ت�أليب النظام �ضد املعار�ضة ،وال�شيعة �ضد ال�سنة ،والعرب �ضد الأكراد ،والتيار املعتدل �ضد التيار
املتطرف .وقد ا�ستقطب هذا النزاع ع�رشات الآالف من املقاتلني الأجانب من �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية،
و�أفريقيا .و�أدى �إىل تفاقم املناف�سات اجليو�سيا�سية بني اململكة العربية ال�سعودية و�إيران ورو�سيا وغريها
من الدول ،وورطت ما يقارب من ع�رش جيو�ش لدول خارجية.
قد يكون من املبكر القول �إن الفوائد املرتتبة على �إ�سقاط الأ�سد �ستكون جيدة من الناحية الب�رشية
والإ�سرتاتيجية وال�سيا�سية واالقت�صادية لتحقيق هذا الهدف ،ولكن هذا الأمر �أ�صبح بعيداً جداً .عند هذه
النقطة �إذا ما ا�ستمر الرئي�س الأ�سد �أو رحل يف الفرتة القادمة �سوف تعترب هذا امل�س�ألة م�س�ألة نفعية بحتة

ويجب على الواليات املتحدة �أن ت�سعى ملعرفة �أي نتيجة ميكنها �أن ت�ساهم على وجه ال�رسعة يف �إيقاف القتال.
هناك م�ساران لل�سالم �إال �أنهما خمتلفان يف الت�سل�سل� .سريكز امل�سار الأول على التو�سط لتقدمي ترتيب

ومموليهم اخلارجيني ،مبا يف ذلك �إ�صالح م�ؤ�س�سات
�سيا�سي �شامل بني الأطراف ال�سورية املتحاربة ّ
الدولة ،وت�شكيل حكومة جديدة ،وو�ضع خطة لالنتخابات مرافقة بوقف لإطالق النار والبدء يف
فتن�ص على �ضمان االتفاق الفوري لوقف �إطالق النار ،و�سيعقبها
عملية �إعادة الإعمار� .أما املقاربة الثانية ّ
�إجراء مزيد من املفاو�ضات على �شكل الدولة واحلكومة ال�سورية اجلديدة.
()1
( )2ترجمة كاملة للن�ص� ،آمنة رزق /ملف البحث الراجع ـ املركز اال�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق.

James Dobbins, Philip Gordon, and Jeffrey Martini, RAND Corporation, Dec. 17, 2015
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تت�ضمن �أهداف ًا حالية جلميع اجلهات اخلارجية الفاعلة ومعظم
من الوا�ضح �أن املقاربة ال�سابقة – التي
ّ
املعار�ضة ال�سورية � -سوف تكون من �أف�ضل املقاربات .وللأ�سف ال يوجد احتمال لأن توافق الأطراف
ال�سورية املتنازعة ،ناهيك عن قيادتها ،على الرتتيبات املف�صلة للدولة ال�سورية اجلديدة يف �أي وقت
قريب .وهكذا ويف �أح�سن الأحوال ،ف�إن ما ميكن حتقيقه �سوف يكون �صيغة عامة للإ�صالح امل�ؤ�س�سي
مرفقة بوقف �إطالق نار فوري ،و�إذا مل تتم املوافقة على ترتيبات متفق عليها تهدف �إىل احلفاظ على
وقف �إطالق النار ف�سوف ي�ستمر القتال وتنهار املفاو�ضات.
ولذلك ف�إننا ندعو �إىل الرتكيز على ت�أمني وقف �إطالق نار فوري ترافقه ترتيبات دولية متفق عليها
لتنفيذه .و�سوف يكون من ال�صعب املوافقة على هذا الأمر� ،إال �أن هذا الهدف هو �أكرث واقعية وحتقيقه
م�سمى �أو حتى ي�ؤدي �إىل �شن حرب مدمرة.
كبديل رئي�سي �أف�ضل بكثري لي�ستمر �إىل �أجل غري ّ
قد ال يكون وقف �إطالق النار �رشط ًا كافي ًا لت�سوية �سيا�سية نهائية ،ولكن من املرجح �أن يكون �رشط ًا
مق�سمة �إىل
�رضوري ًا .و�إذا ما توقف القتال على �أ�سا�س الإقليم املنعقد حالي ًا� ،سوف جتد �سوريا نف�سها ّ
�أربع مناطق ،منطقة ت�سيطر عليها احلكومة ،ومنطقة ي�سيطر عليها الأكراد ،ومنطقة ي�سيطر عليها عنا�رص
خمتلفة من املعار�ضة ال�سنية ،و�أخرى ي�سيطر عليها ب�شكل كبري عنا�رص من تنظيم الدولة الإ�سالمية يف
العراق وال�شام .ومبا �أنه ال يوجد لتنظيم الدولة الإ�سالمية داعمون خارجيون وهو حم�صن من الت�أثريات
اخلارجية ومعار�ض يف الوقت نف�سه لوقف �إطالق النار ،ففي هذه احلالة �سوف تقّ�سم �سوريا فعلي ًا �إىل
ثالث مناطق “ �آمنة “ وعلى �أ�سا�سها يتفق الأطراف على وقف القتال ،على �أن تبقى هناك منطقة واحدة
يخيرّ فيها الأطراف على �شن حرب على تنظيم الدولة الإ�سالمية.

املناطق الآمنة �أ�سا�س لل�سالم
�إن �أي اقرتاح لتحقيق اال�ستقرار يف �سوريا يجب �أن يبد�أ مع هدف ت�أمني اال�ستقرار حلوايل 16.6
مليون �سوري بينهم  7ماليني نازح .ي�ضع مقرتحنا ذلك الهدف يف الطليعة و�أي�ض ًا يف الو�سط مع
االعرتاف بثالث وقائع حقيقية و�صعبة بع�ض ال�شيء.
احلقيقة الأوىل� :أ ّدت �أربع �سنوات ون�صف ال�سنة من القتال يف �سوريا �إىل مقتل ربع مليون مواطن
�سوري من جميع الطوائف ،يجب ان يكون ذلك هدف ًا للتخفيف من حدة هذه االنق�سامات على املدى
البعيد ،ولكن يجب القبول بهذه االنق�سامات على املدى الق�صري (�إزالة البوالد).
احلقيقة الثانية� :إن طرد النظام احلايل عن طريق بناء القوة الع�سكرية للمعار�ضة – وهي املقاربة
الأ�سا�سية للواليات املتحدة و�رشكائها لل�سنوات الأربع املا�ضية  -من املرجح �أن ال تنجح .وقد �أثبتت
رو�سيا و�إيران التزامها التام حفظ النظام� ،إذ �إن ت�صعيد النزاع مل ي�ؤ ّد �إىل ا�ست�سالم الأ�سد� ،إمنا أ� ّدى �إىل
تطرف املعار�ضة.
ت�صعيد �أكرث ّ
حدة �ساهم يف املزيد من القتل والالجئني و�ساهم �أي�ض ًا يف ّ
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احلقيقة الثالثة :تكاد ال تكون خطوط املعركة على �أر�ض الواقع مثالية مع �أنها يجب �أن تكون الركيزة
الأ�سا�سية لأي هدنة� .إن تبادل �أرا�ض حمدودة قد يكون �رضوري ًا لت�سهيل ف�ض اال�شتباك بني املقاتلني
وامل�ساعدة يف تنفيذ وقف �إطالق النار.

بنا ًء على هذه احلقائق ف�إن الأمل الوحيد لوقف املجازر يف �سوريا هو يف القبول مبناطق حرة ت�أخذ بعني
االعتبار االنق�سامات الإثنية والطائفية وخطوط املعركة احلالية خالل نقل ال�سلطة البارزة داخل املجتمعات
املحلية .وكمعظم البلدان يف ال�رشق الأو�سط ف�إن االنهيار الإثني والعن�رصي يف �سوريا لي�س نظيف ًا على
الإطالق..

امتزجت املجتمعات داخل �سوريا على مر التاريخ ،لذلك ال يوجد �شيء ميكن اعتباره امتداداً
را�سخ ًا يف الأر�ض ملجتمع واحد .بالإ�ضافة �إىل ذلك ي�شكل ال�س ّنة العرب حوايل  %60من جمموع
ال�سكان يف �سوريا وهم موجودون يف جميع �أنحاء البالد وي�شكلون �أكرثية حتى يف املناطق التي ي�سيطر
عليها النظام ويعلن ه�ؤالء والءهم للنظام يف جميع احلاالت .تو�ضع هذه املحاذير الهامة جانب ًا ،حيث
�إن خريطة التجمعات االثنية والطائفية ال تعك�س التجمعات املناطقية التي تعززت من النزوح الداخلي.
تتمركز املجموعات العلوية وامل�سيحية يف املنطقة الغربية من البالد املتاخمة للبحر املتو�سط �شمايل
لبنان .ي�سيطر �أكراد �سوريا على احلدود ال�شمالية مع تركيا� .أما الدروز ف�إنهم يتمركزون يف جيوب
جنوبي البالد .ي�سيطر ال�س ّنة العرب على امل�ساحة املتبقية من ار�ض �سوريا م�شكلني بذلك الأغلبية
ال�ساحقة يف املناطق ال�رشقية التي ت�شكل العمود الفقري للبالد ،ومتتد هذه املناطق من درعا يف اجلنوب
نحو دم�شق وحم�ص وحماه و�صو ًال �إىل حلب يف ال�شمال .وي�شمل معقل ال�س ّنة العرب كذلك وادي
نهر الفرات واملناطق القوية التي ي�سيطر عليها تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام( .ملزيد من
املعلومات حول املجموعات التي كانت متواجدة قبل احلرب يف �سوريا �أنظر ال�شكل رقم .)1

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

احلالية .واال�ستثناء الرئي�س هنا هو �أن النظام العلوي ال يزال ي�سيطر على دم�شق ويحكم املناطق ذات
الأغلبية ال�سنية التي تدعم �أكرثها النظام احلايل� .أما املناطق ال�سنية التي ال تخ�ضع حلكم النظام فهي

منق�سمة بني جمموعات املعار�ضة املختلفة ،بدءاً من اجلماعات املعتدلة املدعومة من الواليات املتحدة
�إىل تنظيم القاعدة التابع جلبهة الن�رصة وتنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام �إ�ضافة �إىل جمموعات

�أخرى تقع بني طريف نقي�ض هذا الطيف الإيديولوجي .لإ�ضافة مزيد من التعقيد جند �أن جمموعات

املعار�ضة ال�سنية العربية تتواجد غالب ًا يف موقع واحد مبعنى �أن “املعتدلني “ يعملون على مقربة من
جبهة الن�رصة ويف بع�ض الأحيان جنب ًا �إىل جنب معها( .لالطالع على الأرا�ضي امل�سيطر عليها من قبل
املجموعات امل�سلحة �أنظر ال�شكل رقم .)2

ال�سيطرة على الأرا�ضي من قبل اجلهات امل�سلحة� ،أيلول 2015-
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يت�ضمن اقرتاحنا �إن�شاء ثالث مناطق متفق عليها يف �سوريا ،منطقة مت�صلة جغرافي ًا ومنطقتني غري
�صورت املنطقة الأوىل باللون البني يف ال�شكل رقم  3و�سوف تكون هذه املنطقة مت�صلة،
مت�صلتنيّ .
ومتتد املقاطعات التي ي�سيطر عليها النظام من ال�ضواحي اجلنوبية لدم�شق من خالل حم�ص وطرطو�س
وبانيا�س والالذقية �إىل احلدود ال�سورية مع تركيا على �ساحل البحر املتو�سط� .أما املنطقة الثانية فقد
ر�سمت باللون البنف�سجي و�سوف تكون منطقة كردية غري مت�صلة ت�ضم امل�ساحة ال�شمالية لت�ضاري�س
�رشق حلب �إىل احل�سكة والقام�شلي وكذلك يف ال�شمال الغربي العلوي من البالد.
املنطقة الثالثة :ر�سمت باللون الأخ�رض و�سوف تت�ألف من كتلتني من الأرا�ضي التي ت�سيطرعليها
املعار�ضة ب�شكل كبري ،وتقع �إحدى هذه املناطق جنوب غربي البالد حول درعا بينما ترتكز الأخرى
يف �إدلب� .سوف تكون حلب وحماه من املناطق التي ت�سيطر عليها املعار�ضة والنظام يف نف�س الوقت،
و�سوف يتمكن النظام من تقدمي خط دعم حللب ،كما �إنها �ستنعك�س على التمو�ضع احلايل للقوات
احلالية يف البلد.
املنطقة الرابعة :ر�سمت باللون الأ�صفر وي�سيطر عليها حالي ًا تنظيم الدولة الإ�سالمية و�ست�شمل
امل�ساحة املتبقية يف �سوريا ،ومعظم هذه املنطقة غري م�أهولة �سكاني ًا مع وجود مراكز �سكانية يف تلك
املنطقة ت�شمل دير الزور والرقة يف وادي نهر الفرات �إ�ضافة �إىل تدمر و�سط البالد� .سوف تقع املنطقة
حتت �إدارة دولية بعد ان يتم طرد تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام على يد التحالف الدويل ملكافحة
تنظيم الدولة الإ�سالمية� .أما املناطق الأخرى الثالث ف�سوف تتم �إداراتها من قبل �أولئك الذين ي�سيطرون
على الإقليم يف الوقت الذي يتم فيه وقف �إطالق النار� .سوف ت�سقط هذه املنطقة بيد قوى خارجية
تدعم حالي ًا هذا الف�صيل �أو ذاك .وبالتايل �سوف ت�ضمن كل من رو�سيا و�إيران بقاء الرئي�س� ،أما الواليات
املتحدة ف�ست�ضمن بقاء الأكراد و�ست�ضمن تركيا والأردن بقاء املعار�ضة ال�سنية ،و�سوف تتعاون جميع
الأطراف اخلارجية لطرد تنظيم الدولة الإ�سالمية.

يتطلب �إن�شاء ثالث مناطق �آمنة نقل بع�ض الأرا�ضي بني الف�صائل لر�سم خطوط هدنة وا�ضحة وت�أمني طرق
�إمداد� .سوف ت�ؤدي التنازالت ال�صعبة لنظام ب�شار الأ�سد �إىل التخلي عن �أجزاء من حماه وحلب ل�صالح

املعار�ضة ال�سنية العربية املعتدلة ،ومن �ش�أن هذا الأمر �أن يعو�ض عن ان�سحاب املعار�ضة املعتدلة من� ،أو
على الأقل القبول ب�سيطرة النظام على اجلزر ال�صغرية �ضمن الأرا�ضي التي ي�سيطر عليها داخل منطقة
النظام كما �سي�ؤدي �إىل ان�سحاب بع�ض كتائب املعار�ضة املعتدلة من �ضواحي دم�شق ،ما يتيح للنظام
حرة.
ت�أمني العا�صمة وعزل املتطرفني يف منطقة نريان ّ
مبا�رشة وبعد متابعة وقف �إطالق النار وان مل يكن قبل ذلك� ،سوف جتتمع الأمم املتحدة مع ممثلي
جميع الف�صائل ال�سورية التي قبلت بوقف �إطالق النار لتبد�أ ببناء قواعد جديدة لدولة �سورية موحدة .قد
ي�ستغرق الأمر وقت ًا طوي ً
ال جلعل �سوريا موحدة ،مع �أن هذا الأمر لي�س ممكن ًا على الإطالق .ومن املمكن
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�أن تكون الدولة النا�شئة فيدرالية �أو كونفدرالية .ومن املحتمل �أن ي�ؤدي ذلك �إىل منح �سوريا حكم ًا ذاتي ًا
�شام ً
ال مبا يف ذلك ال�سيطرة على الأمن املحلي من قبل ال�سلطات املحلية .كما �أنها قد ت�شمل �شكال من
�أ�شكال طائفية تقا�سم ال�سلطة بني الطوائف كما هي احلال يف لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة .وقد
يتم توفري �ضمانات وحماية حمددة للأقليات داخل كل منطقة ويف البلد ب�شكل كامل .كما �أنها قد
ت�شمل �إ�صالحات د�ستورية مهمة لإعادة توزيع ال�سلطة بني امل�ؤ�س�سات الوطنية و�إجراء انتخابات ال
ميكن للأ�سد �أن ي�شارك فيها.
�أخرياً ،من املحتمل �أن يتطلب ذلك �إجراء ترتيبات عملية حيث ميكن للنظام املتمركز يف العا�صمة
توفري خدمات حمددة �إىل مناطق خمتلفة بينما يتوىل ال�سكان املحليون م�س�ؤولية الأمن واحلكم املحلي.
�سي�ستلم ال�سوريون جميع هذه امللفات حتت رعاية الأمم املتحدة وبت�شجيع من القوى اخلارجية ،و�سوف
يكون من ال�صعب حل هذا الأمر ولكنه �أقل �صعوبة من ا�ستمرار عمليات القتل.

�سوف تبد�أ الرقابة الدولية لوقف �إطالق النار ودعم العملية ال�سيا�سية من خالل جمل�س �سالم تنفيذي على
غرار النموذج البو�سني ،و�سوف يتكون هذا املجل�س من الدول املذكورة �أعاله بالإ�ضافة �إىل دول �أخرى
م�ستعدة للم�ساهمة ب�شكل وا�سع� .سوف يتم تكليف وتفوي�ض هذا املجل�س من قبل جمل�س الأمن الدويل
ل�ضمان احرتام وقف �إطالق النار .وال ميكن للأمم املتحدة وال ملجل�س ال�سالم التنفيذي تعيني �إدارة دولية
املحررة.
لت�أ�سي�س حكم م�ؤقت يف مناطق تنظيم الدولة الإ�سالمية
ّ

عدة �أ�سئلة ب�ش�أن امل�شاركة يف وقف �إطالق النار
�سوف يطرح و�ضع تنظيم الدولة الإ�سالمية جانب ًا ّ
من جانب املجموعات الأخرى التي تعترب �إرهابية من قبل الكثريين .وعلى �سبيل املثال  :بقاء وقف
اطالق النار يتطلب �إلتزام حزب اهلل بهذا ال�ش�أن .يجب �أن يكون �رشط امل�شاركة يف عملية وقف �إطالق
النار مبثابة تعهد مقبول لإنهاء العنف داخل �سوريا ،و�أي�ض ًا لإنهاء التحري�ض على العنف من �سوريا �ضد
�أهداف خارجية ،وبالت�أكيد �سوف يرف�ض تنظيم الدولة الإ�سالمية هذا التعهد،وكذلك على الأرجح �أن
تفعل جبهة الن�رصة .بد ًال من االنخراط يف جدال طويل الأمد بني الداعمني اخلارجيني حول من �سيكون
مع او من �سيكون خارج هذا الرتتيب .وقد يكون من الأف�ضل هنا االتفاق على �رشوط وقف �إطالق النار
بني القوى اخلارجية وكذلك بني القوى الداخلية ب�أ�رسع وقت ممكن وال�سماح �أي�ض ًا للمتطرفني با�ستبعاد
�أنف�سهم وذلك لرف�ضهم تعهدات االلتزام املعقولة .ويجب �أن يكون وا�ضح ًا جلميع املجموعات �أن
الدعم اخلارجي �سوف يخف�ض للمجموعات التي تخرق وقف �إطالق النار.

وجود م�ستوى معني من احل�ضور الع�سكري الدويل �سوف يكون �رضورياً ملراقبة و�ضمان املحافظة على
وقف �إطالق النار .وميكن للقوات اخلارجية �أن تنت�رش يف مناطق �صديقة لها ،والقوات الرو�سية هي اخليار

الأمثل للمنطقة التي ت�سيطر عليها احلكومة ،وتهتم القوات الأمريكية باملنطقة الكردية ومبا �أن الواليات
هي املكان الأن�سب لتهدئة خماوف �أنقرة فمن �ش�أن هذه املنطقة الآمنة �أن تتحول �إىل قاعدة ع�سكرية
كردية ل�شن هجمات على تركيا �أو تظهر ك�أنها دولة كردية �شكلية.
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�أخرياً� ،سوف تكون القوات امل�سلحة من الدول ال�سنية ال�ضمانة اخلارجية املنطقية للمنطقة العربية ال�سنية
املعار�ضة ،ورمبا �ستكون ال�ضمانة للقوات الرتكية يف اجلزء ال�شمايل من هذه املنطقة و�أي�ض ًا للقوات

الأردنية يف اجلنوب .ومن املرجح �أن يكون اجلزء ال�شمايل من منطقة املعار�ضة ال�سنية من املناطق الأكرث
املتطرفة وجماعات املعار�ضة املعتدلة.
�إ�شكالية ،كما �أنها من املناطق التي تتداخل فيها اجلماعات
ّ
اال�ستثناء الوحيد للمناطق املت�شابهة مع ال�ضمانات اخلارجية هو يف املنطقة التي ي�سيطر عليها حالي ًا تنظيم
الدولة اال�سالمية .ولتجنب جتدد ال�رصاع بني الأطراف على وقف �إطالق النار وال�سيطرة على هذه
املنطقة� ،سوف تقع املنطقة التي ي�سيطر عليها تنظيم الدولة الإ�سالمية حتت �إدارة دولية ريثما يتم �إن�شاء
حكومة �سورية ممثلة على نطاق وا�سع.
املحررة حديث ًا من تنظيم الدولة الإ�سالمية �أن تتوىل منظمة دولية
يتطلب تعزيز الأمن يف املناطق
ّ
املحافظة على الأمن فيها ،كما �أنه ميكن ن�رش قوة �صغرية من املراقبني املحايدين حتت �إ�رشاف الأمم املتحدة.
هذه القوة �سوف تراقب فقط وقف �إطالق النار ولي�س تنفيذ قرار وقف �إطالق النار� .سوف يقع تنفيذ
وقف �إطالق النار على عاتق القوى الأ�سا�سية التي �ستوظف نفوذها مع عمالئها املحليني.

التحدي الدبلوما�سي
مبا �أن تنفيذ اتفاقية وقف �إطالق النار �ضمن هذه اخلطوط �سيكون �صعب ًا ،ينبغي متابعتها وب�رسعة
نظراً لأهمية الو�ضع الراهن واالحتماالت البعيدة لتحقيق حل �سيا�سي �شامل يف �أي وقت قريبّ .
�شكل
ت�أ�سي�س جمموعة الدعم الدولية ل�سوريا ( )ISSGالتي جتمع وزراء اخلارجية من جميع اجلهات اخلارجية
الفاعلة مبا يف ذلك �إيران وال�سعودية خطوة �أولية مفيدة .بينما يبقى الالعبون الأ�سا�سيون منق�سمني
ب�شكل كبري حول ما �إذا ،وكيف ،ومتى �سريحل الأ�سد� ،إال �أنهم اتفقوا على الأقل ملناق�شة وقف �إطالق
النار والعملية ال�سيا�سية التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل انتخابات جديدة ود�ستور جديد.
بعد �إدراك �أهمية املرحلة احلالية وا�ستك�شاف خيارات �رسيعة لنهاية التطرف التعجيزي .هل ميكن �أن
تتفق هذه الأطراف على طريقة لوقف احلرب ؟
على �أي حال ،ف�إن وجود جمموعة الدعم الدولية ل�سوريا لي�س كافي ًا ،ومع ذلك ميكن العمل على
مف�صل على طاولة تبد�أ الواليات املتحدة فيها باملناق�شات الثنائية اخلا�صة مبن يف ذلك رو�سيا
و�ضع اتفاق ّ
و�رشكاء الواليات املتحدة الأ�سا�سيون مثل ال�سعودية وتركيا .مع وجود رو�سيا – هناك الآن �أكرث من
العب مركزي �سوف يعطى له دور ع�سكري متقدم يف �سوريا  -الهدف هو ا�ستك�شاف مقاي�ضة ت�ضمن

فيها مو�سكو �أن نظام الأ�سد لن ينهار(م�صلحة رو�سيا الأ�سا�سية ) يف مقابل وقف �إطالق النار بني النظام
واملعار�ضة و�شن حملة م�شرتكة �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية.
�إذا ا�ستمرت رو�سيا بدعم النظام وق�صف جميع عنا�رص املعار�ضة ب�شكل ع�شوائي ،ف�إن الواليات
املتحدة وغريها من الدول �ستوا�صل وبب�ساطة دعمها مقاتلي املعار�ضة� .سوف ت�ستمر احلرب ،و�سوف
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ت�ستمر رو�سيا يف عدائها للعامل ال�س ّني و�ست�صبح هدف ًا متزايداً للإرهابيني ،وهذا ما كان وا�ضح ًا يف
حادثة انفجار الطائرة الرو�سية يف �سيناء يف  31يف ت�رشين الأول املا�ضي.
ال�سنية لل�سماح لها بتحمل
يف الواقع ،قد يكون بع�ض التو�سع يف امل�ساعدات الأمريكية للمعار�ضة
ّ
هجمات النظام املدعومة رو�سي ًا �رضوري ًا كمقدمة لت�أمني الدعم الرو�سي لهذه املقاربة .ولكن �إذا كانت
مو�سكو م�ستعدة لل�ضغط من �أجل �إحداث تغيريات يف ال�سيا�سة نحو دم�شق ،مبا يف ذلك الدعم لوقف
�إطالق النار واالعرتاف باحلكم الذاتي للمعار�ضة يف �أنحاء البالد -هنا قد يكون املقرتح املقدم – اتفاق ًا
�سيا�سي ًا قاب ً
ال للتحقيق على املدى القريب .هذه النتيجة �ستكون جيدة و�أكرث قابلية للتحقيق من �أية حماولة
غري م�ؤكدة ومكلفة لتعزيز قدرة املعار�ضة على امل�ساومة على �أمل الفوز مبوافقة رو�سيا على �إطاحة نظام
الأ�سد� .سوف يكون االتفاق بني الواليات املتحدة ورو�سيا �ضمن هذه اخلطوط �أ�سا�س ًا متين ًا ملحاولة
احل�صول على دعم دول �أخرى.
�ستكون ال�سعودية �أكرث الدول ت�شدداً يف رف�ض هذا االتفاق .ت�رص الريا�ض وب�شدة على �إزالة نظام
الأ�سد ،هذا الإ�رصار املت�شدد من ال�سعودية �سيحفز املناف�سة مع �إيران .يف الوقت احلايل ،تعار�ض ال�سعودية
ي�رص ممثلو ال�سعودية على
وبقوة �أي اتفاق ال يت�ضمن جدو ًال زمني ًا ق�صري الأمد وملمو�س ًا لرحيل الأ�سدّ .
�أن البديل حلل �سيا�سي مقبول هو احلل الع�سكري ،على �سبيل املثال الإطاحة العنيفة بالأ�سد والق�ضاء على
النفوذ الإيراين.
ومبن�أى عن �أزمة الالجئني واملال الوفري امل�ستمر لدعم املعار�ضة ،يبدو �أن ال�سعوديني على ا�ستعداد
ملوا�صلة احلرب طاملا لزم الأمر حتى ا�ستنزاف �أو تهمي�ش �إيران .حتتاج الواليات املتحدة هنا �إىل �إقناع
ال�سعودية �أن هذه ال�سيا�سة �ستدفع بهم �إىل م�ستنقع مكلف ال �سيما مع ارتفاع التطرف يف املنطقة
وخارجها.
قد تكون وا�شنطن قادرة على احل�صول على م�ساعدة من الدول العربية ال�سنية الأخرى والتي ّ
تركز
بالفعل على �رضورة وقف احلرب وحماية ال�سكان ال�س ّنة مبا ذلك الأردن وم�رص والإمارات العربية
تو�ضح للريا�ض �أنه يف الوقت الذي حتاول فيه الواليات املتحدة العمل دون
املتحدة .ميكن لوا�شنطن �أن ّ
كلل على وقف القتل وحماية ال�سنة وحماربة تنظيم الدولة الإ�سالمية واحتواء �إيران ،ف�إنها لن تكون طرف ًا
يف الت�صعيد الع�سكري الذي ُيخ�ضع جميع امل�صالح الأخرى لأهداف �إزالة الأ�سد والق�ضاء على النفوذ
الإيراين يف �سوريا،والتي يف النهاية �سبقت احلرب احلالية منذ عقود خلت.
�سوف تكون تركيا مت�شددة كما هي حال ال�سعودية ،فقد �ألزمت تركيا نف�سها �إطاحة الأ�سد ،وتلقي
امل�س�ؤولية عليه يف �إدخال مليوين الجئ �إىل تركيا والتحري�ض على �صعود تنظيم الدولة الإ�سالمية ،وتعزيز
الظروف املالئمة لكيان كردي حمتمل يف �سوريا .اجتهت �سيا�سة �أنقرة �إىل دعم اجلماعات الأكرث فعالية
يف طرد الأ�سد .لذا جاءت النتيجة كارثية ،ازدياد عدد املتطرفني ومناخ مت�ساهل لعبور املقاتلني الأجانب
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من تركيا �إىل �سوريا .حتتاج تركيا لأن تقتنع �أن القوة الكردية واال�ستقالل الكردي يف �سوريا �سينموان
فقط �إذا ما ا�ستمرت احلرب ،و�أن منطقة حكم ذاتي كردي ميكن �أن ت�صبح يف نهاية املطاف �رشيك ًا لرتكيا
ولي�س منطقة �سورية كردية م�ستقلة كما هو احلال يف �شمال العراق .بالن�سبة للمملكة العربية ال�سعودية
ف�إن مفتاح احلل جلعل الأتراك ينجزون هذه اخلطوة يجب �أن يكون يف معرفة �أن الواليات املتحدة
متدد احلرب يف �سبيل الإطاحة بالأ�سد �أو متنع ت�أ�سي�س منطقة حكم ذاتي كردي �إذا
وغريها من الدول لن ّ
كان هناك من فر�صة واقعية لو�ضع حد له على الأ�س�س املقدمة هنا.

االعرتا�ضات املحتملة
�سوف يهاجم منتقدو هذا االقرتاح املذكور لعدة �أ�سباب� ،أولها �أن تق�سيم �سوريا �إىل مناطق متفق
عليها من �ش�أنه �أن يفاقم التطهري العرقي والإثني للأقليات املوجودة داخل �سوريا .ال ي�أخذ ُ
الك ّتاب على
حممل اجلد �إمكانية القتال بني الطوائف الذي من �ش�أنه �أن ي�سبق ويتبع تنفيذ هذه اخلطة .ومع ذلك،
يجب �أن يكون هذا االحتمال موزون ًا �ضد حقيقة �أن املذبحة اجلارية لن نعرف لها نهاية يف الأفق
املنظور ،مع وجود هكذا نتائج �سيا�سية وجيو�سيا�سية  .ف�ض ً
ال عن ذلك� ،سوف تو�ضع هذه اخلطة يف
مكان يمُ ّكن ال�ضامنني اخلارجيني من مراقبة وفر�ض وقف �إطالق للنار وذلك من �ش�أنه �أن يكون رادع ًا
كبرياً لأعمال القتل االنتقامية مما هو عليه اليوم.
من امل� ّؤكد �أن ا�ستمرار ال�رصاع احلايل ال ميكنه �أن يجنب �سوريا انق�س ًاما دائم ًا :يف الواقع ميكن
�أن ي�ؤدي هذا ال�رصاع �إىل املزيد من االنق�سام وزيادة التطهري العرقي .و�سيكون مهما �أن يوافق جمل�س
الأمن وجمل�س ال�سالم التنفيذي على عدم اعتبار هذه التق�سيمات املناطقية دائمة وي�ستخدموا نفوذهم مع
الأطراف ال�سورية لتعزيز االتفاق على �شكل الدولة ال�سورية اجلديدة.
هناك نقد �آخر هو �أنه من غري الأخالقي قبول �أي �شيء اقل من رحيل الأ�سد فوراً نظراً العتداءاته القا�سية
على ال�شعب ال�سوري .الأ�سد دكتاتور وح�شي وي�ستحق �أن يواجه العدالة .و�إذا كان هناك من طريقة
عملية لعزله من ال�سلطة و�ضمان �أن تحُ كم �سوريا بطريقة الئقة وم�ضمونة بعد رحيله ،فهذا الأمر من
�ش�أنه �أن يكون �أف�ضل بكثري من القبول بوقف �إطالق النار مع �إبقاء م�صريه دون حل .ومع ذلك ،ف�إن
هذا اخليار غري موجود يف العامل احلقيقي� ،إن اربع �سنوات من الت�صعيد الع�سكري التدريجي وعزل
�سوريا مل تدفع �سوريا و�إيران �إىل التخلي عن الأ�سد �إمنا على العك�س فقد �ضاعفت من دفاعها عنه .هناك
�سبب �ضئيل لالعتقاد ب�أن بع�ض الزيادة الب�سيطة يف دعم املعار�ضة – �سواء يف �شكل الأ�سلحة املتطورة
ومناطق حظر الطريان� ،أو حتى ال�رضبات الع�سكرية املبا�رشة  -من �ش�أنه �أن يغري ذلك الأمر ،و�إن مثل هذه
اخلطوات �ستكون لها عواقب وح�سابات �أخرى.
ال�س�ؤال احلقيقي هو ما �إذا كان ميكن حتقيق وقف �إطالق النار على طول اخلطوط التي اقرتحناها.
ال ينبغي لأحد �أن تكون لديه �أوهام حول �صعوبة القيام بذلك .الأ�سد ،املدعوم بقوة من رو�سيا و�إيران
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�سي�شعر �أن الوقت ل�صاحله وال يوجد �أي �سبب لوقف القتل حتى تُ�سحق معار�ضته الأ�سا�سية بالكامل،

يف حني �أن معظم جمموعات املعار�ضة وداعميها م�صممون بالت�ساوي على القتال حتى تكون �أهدافهم

الق�صوى� ،أي تدمري النظام ،قد حتققت.

من ناحية �أخرى ،من ال�صحيح �أي�ض ًا �أن اقرتاح اتفاق جدي لوقف �إطالق النار على طول هذه

اخلطوط مل يقدم حتى الآن �إىل الفرقاء .ال�ضمانات املقدمة حول �إمكانية �أن ي�ستمر النظام بال�سيطرة على
دم�شق ومدن �أخرى �صعوداً وهبوط ًا للجناح الغربي يف �سوريا من املمكن �أن تكون كافية لإقناع الأ�سد
وداعميه اخلارجيني �أن وقف القتال يف م�صلحتهم ،عو�ض ًا عن �إطالة �أمد حرب باهظة ال ميكن توقع

نتيجتها .ويف �أي حال ،هذا الأمر معاك�س ملنتقدي اقرتاحنا كونه غري عملي على الأر�ض لأن الأ�سد لن
يوافق على تفوي�ض حقيقي لل�سلطة ،بد ًال من ت�أييد مقاربة تطلب منه التخلي عن ال�سلطة نهائي ًا.
�أما بالن�سبة للمعار�ضة وداعميها فهم غري مهيئني ملا ميكن �أن يكون مقدم ًا هنا :وقف لإطالق النار
يوقف �أخرياً هجمات الأ�سد ،مبا فيها الرباميل املتفجرة ؛ حكم ذاتي حملي ممنوح ومدعوم من املجتمع
الدويل املقبول �أ�سا�س ًا من النظام ،يف املناطق التي ي�سيطرون عليها يف الوقت الراهن؛ �إي�صال امل�ساعدات
الإن�سانية لتلبية احلاجات امللحة جداً �إىل ال�سكان املحا�رصين؛ �إطالق ال�سجناء؛ عملية متفق عليها ب�شكل

نهائي لفرز البنية ال�سيا�سية ال�سورية التي ميكن �أن ت�شمل طريق ًا لتجاوز الأ�سد..

النقد الثالث الذي من املرجح �أن ينظر يف غياب الإرادة ال�سيا�سية من قبل الأطراف اخلارجية

الرئي�سية لتكون مبثابة ال�ضمانات ملناطق �آمنة .ومن �ش�أن هذا االقرتاح ،وبعد كل �شيء ،وقف عمليات

القوات الأمريكية يف املناطق الكردية؛ �ضمان جمموعة من القوات الرتكية والأردنية للمعار�ضني ال�سنة
العرب بانهم لن يجددوا الهجمات على دم�شق وحم�ص؛ موافقة رو�سيا و�إيران على كبح جماح النظام

من حماولته ا�ستعادة حلب ،ودرعا ،وغريها من املراكز ال�سكانية التي �ستقع حتت ال�سيطرة العربية ال�سنية.
التعاون بني هذه احلكومات اخلارجية لن يكون �سه ً
ال ،ولكنه �أ�صلح من التعاون بني عمالئها على
الأر�ض .املفتاح لت�أمني التعاون الالزم بني جميع الأطراف اخلارجية هو يف �إقناع هذه الأطراف ب�أن هذه
الرتتيبات هي اخليار الأقل �سوءا عندما يكون البديل ا�ستمرارا حلرب وا�سعة بكل تبعاتها.

ومن املمكن �أن يكون النقد النهائي لت�صميم العملية التي دافعنا عنها ال يتوافق مع �أف�ضل الطرق يف

ت�سوية النزاعات وحتقيق اال�ستقرار .وعلى وجه التحديد ،ميكن القول ب�أن املناطق املت�صلة هي �أف�ضل
من املناطق غري املت�صلة �أو �أن الت�سوية ال�سيا�سية يجب �أن ي�سبقها وقف لإطالق النار جلعل هذا الأخري
م�ستمراً .هذه النتائج هي يف الواقع من �أف�ضل النتائج ،ولكن من غري املمكن حتقيقها يف �أي وقت قريب.
نعتقد �أن البدائل الوحيدة احلقيقية على املدى القريب ميكن و�صفها بالفو�ضى وال�سالم اله�ش �أو ا�ستمرار
للحرب يف امل�ستقبل.
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�أولئك الذين يعتقدون �أن هذه املقاربة غري عملية يجب �أن ي�رشحوا كيف ميكن لنتيجتهم املميزة �أن
تتحقق؛ �أولئك الذين يعرت�ضون عليها يجب �أن ي�رشحوا ملاذا ا�ستمرار احلرب �أف�ضل من هذه املقاربة.
ال ينبغي لأحد �أن ي ّدعي بان هناك طريقاً للم�ضي قدماً يف �سوريا من دون خماطر �أو �أثمان باهظة .ولكن كما
�أ�شار الرئي�س باراك �أوباما م�ؤخراً ،لي�س من املفيد تقدمي �أفكار غري مدرو�سة على �أ�سا�س �أنها “ حلول “
�أو “ التقليل من �ش�أن التحديات التي ينطوي عليها الو�ضع .وبد ًال من ذلك فقد دعا �أوباما النقّاد للقول
“على وجه التحديد” و “بال�ضبط” ماذا �سيفعلون وكيف �سيفعلون ذلك .هذا االقرتاح هو حماولة لفعل
ذلك .وال يخلو من التحديات ،وال�سلبيات� ،أو املخاطر ،ولكننا نعتقد �أنه �أف�ضل بكثري من الو�ضع القائم
حالي ًا وعملي �أكرث من �أي من البدائل املتاحة.
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“حان وقت الت�شدد مع �إيران :ال�سيا�سة جتاه �إيران بعد االتفاق”

(((

“�أليوت كوهني” و“�أريك �أدملان” و“راي تاكيه” ،جملة “فورين �آفريز” ،عدد كانون الثاين\
(((
�شباط 2016
تنبع �أهمية املقالة من كون اثنني من الك ّتاب (�أريك ادملان و�أليوت كوهني) هما من كبار منظري
تيار جديد من املحافظني اجلدد الذين من املتوقع �أن يحتلوا منا�صب هامة يف حال فوز �أحد املر�شحني
اجلمهوريني بالرئا�سة الأمريكية (با�ستثناء رمبا دونالد ترامب).
يعترب الك ّتاب �أن االتفاق النووي املتمثل بخطة العمل امل�شرتكة هو من �أكرث االتفاقات الناق�صة يف
جمال احلد من الت�سلح و�أنه ال ميكن اتباع �سيا�سة را�شدة جتاه �إيران يف ظل االتفاق النووي ب�شكله احلايل،
الذي يثبت مكانة �إيران كقوة على العتبة النووية و ميهد كذلك لبناء �إيران القنبلة النووية .وعليه حث
ين�ص على رفع بع�ض القيود على برنامج �إيران النووي
الك ّتاب الواليات املتحدة على تعديل البند الذي ّ
خالل ثمانية �أعوام ،حيث ر�أوا �أن هذه القيود تعترب من �أهم القيود املفرو�ضة على برنامج طهران النووي.
كما دعوا امل�س�ؤولني الأمريكيني �إىل �إجراء ت�صويت عند انتهاء مهلة االتفاق بني قوى اخلم�س زائداً واحداً
و�إيران على متديد القيود املفرو�ضة خم�س �سنوات �إ�ضافية – وكذلك �إىل �إجراء مثل هذا الت�صويت كل
خم�س �سنوات بعد ذلك (على �أن حت�سم امل�س�ألة بح�سب �أغلبية الت�صويت).
تُكمل املقالة بدعوة الواليات املتحدة �إىل �أن تطلب من �إيران نقل اليورانيوم املخ�صب لديها �إىل
خارج البالد ب�شكل نهائي ،و�إىل الإ�رصار ب�أن حتتفظ �إيران ب�أجهزة الطرد املركزي البدائية فقط ،فيما
دعا ُ
الك ّتاب املجتمع الدويل �إىل موا�صلة ال�ضغط على �إيران بغية وقفها تطوير برنامج ال�صواريخ البال�ستية
بذريعة �أن هذه ال�صواريخ لي�س لديها �أي غر�ض �رشعي �سوى حمل الأ�سلحة النووية.
والالفت هو زعم الك ّتاب �أن الرئي�س الأمريكي املقبل قادر على �إعادة النظر يف االتفاق النووي و�أنه
من ال�رضوري �أن يقوم بذلك .وبالتوازي ،على الرئي�س املقبل �أي�ض ًا �أن يوجه ر�سالة وا�ضحة �إىل حلفاء
وا�شنطن الأوروبيني ب�أن كيفية رد فعلهم على تعديالت يف خطة العمل امل�شرتكة �ست�ؤثر 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
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مع الواليات املتحدة .عالوة على ذلك حث الك ّتاب الواليات املتحدة على معاقبة �إيران ب�سبب ما
�أ�سموه “رعايتها للإرهاب” و“انتهاكاتها يف جمال حقوق الإن�سان” .ويف هذا الإطار دعوا �إىل عزل
�إيران عن االقت�صاد العاملي عرب �إعادة فر�ض نظام العقوبات قدر الإمكان ،كما دعوا �إىل �شن حرب
�سيا�سية لتعزيز حالة ا�ستياء ال�شارع الإيراين من النظام وتعميق ال�شقاق داخل الدائرة احلاكمة.
وحث الك ّتاب امل�س�ؤولني الأمريكيني على حتدي “ ِقيم وبقاء” النظام الإيراين بغية “نزع �رشعية
قوة �شمولية
اجلمهورية الإ�سالمية” .وقالوا �إن على امل�س�ؤولني الأمريكيني ت�أنيب �إيران على �أ�سا�س �أنها ّ
من بقايا القرن الع�رشين �ستزول عن الوجود حتم ًا .واعتربوا �أن ما من �أحد قادر على ح�شد املعار�ضة يف
اخلارج مثل الرئي�س الأمريكي ،وهذا ما يجب �أن يقوم به الرئي�س املقبل.
كما طرح الك ّتاب �أن ت�ستفيد احلكومة الأمريكية من و�سائل الإعالم والتوا�صل االجتماعي من �أجل
توجيه ر�سالة مفادها �أن احلكم الديني يف �إيران مل ي�سفر �سوى عن احلرمان االقت�صادي وال�سيا�سي .ويف
هذا الإطار دعوا �إىل ت�سليط ال�ضوء على م�شاريع �إيران الإمربيالية وتخ�صي�ص مواردها حلزب اهلل والنظام
ال�سوري .ويف ال�سياق ذاته طرحوا قيام الواليات املتحدة بت�شجيع وكذلك �إعالن حاالت االن�شقاق
عن النظام،حيث ر�أوا �أن ذلك قد يزرع الإرباك وانعدام الثقة داخل احلكومة الإيرانية .وزعم الك ّتاب
�أن اجلمهورية الإ�سالمية تبقى عر�ضة للثورات ال�شعبية ،حيث حتدثوا عن حتمية اندالع ما �أ�سموه ثورة
�شعبية جديدة و عن �رضورة وقوف الواليات املتحدة �إىل جانب هذه “الثورة “ عندما حت�صل.

يكرر املقال الدعوات �إىل فر�ض عقوبات �أ�شد على قوات حر�س الثورة الإيرانية وامل�ؤ�س�سات املالية
ّ
بحجج دعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإن�سان .ويدعو املقال الواليات املتحدة �إىل الت�صدي لنفوذ �إيران

حول ال�رشق الأو�سط ،والتي يبدوا �أنها و�صلت �إىل ذروة قوتها ،حيث ي�سيطر من �أ�سموهم بـ“وكالئها”
على ثالث عوا�صم عربية – وهي دم�شق وبغداد و�صنعاء – كما يلعب وكال�ؤها دوراً كبرياً جداً يف
بريوت ،وفق ًا ما ورد يف املقالة .ويف ال�سياق ذاته �شدد الك ّتاب على �أن الواليات املتحدة يف �أثناء
�شددوا على �رضورة
مواجهتها لإيران �ستحتاج �إىل الالعبني الإقلميني ليتحملوا م�س�ؤولياتهم .كما ّ
�أن تو�ضح الواليات املتحدة �أنه يف مقابل احلماية الأمريكية يجب على حلفاء وا�شنطن العرب تقلي�ص
عالقاتهم التجارية ومتثيلهم الدبلوما�سي يف طهران .واكدوا على �رضورة “التحام العامل العربي حتت
رعاية الواليات املتحدة” بوجه �إيران ،وهو ما يتطلب �أمراً افتقدته �إدارة �أوباما� ،أال وهو ا�سرتاتيجية
ت�شدد القيود على طهران و تعزز عالقات وا�شنطن مع حلفائها التقليديني.

وذهب الك ّتاب �أن الواليات املتحدة ال تزال ت�ستطيع تدريب وت�سليح البدائل القادرة على �إحلاق
هزائم �أكرب بالنظام ال�سوري – خا�صة الأكراد ومقاتلي الع�شائر العربية والدروز .غري �أنهم اعتربوا �أن
هذه اجلماعات لن حتقق املكا�سب امليدانية �إال يف حال �سمحت لهم الواليات املتحدة مبهاجمة نظام
الأ�سد .واعترب ُ
الك ّتاب �أن من �أ�سباب ف�شل برامج التدريب ال�سابقة �أنها ا�شرتطت على املتمردين تقييد
هجماتهم �ضد داع�ش فقط مما �أ ّدى �إىل �صعوبات يف جتنيد عنا�رص جديدة .ويف الإطار ذاته دعوا �إىل
�إر�سال املزيد من عنا�رص القوات اخلا�صة الأمريكية.
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كذلك قال الك ّتاب �إن قلب ميزان القوة �ضد نظام الأ�سد �سيتطلب �إقناع تركيا ب�إعادة تنظيم �أولوياتها يف
�سوريا ،حيث اعتربوا �أن جعل �أنقرة ت�صطف �أكرث مع ال�سيا�سية الأمريكية �سيتطلب تباد ًال حقيقي ًا يف الآراء

و�أن يظهر الدبلوما�سيون الأمريكيون �أنهم يت�شاركون الرغبة مع تركيا بالتخل�ص من نظام الأ�سد .يف
املقابل �سيكون على الأتراك التخلي عن تركيز اجلهود على حماربة االكراد و املوافقة على جعل املعركة
�ضد الأ�سد وداع�ش الأولوية الق�صوى .وت�ؤيد املقالة فكرة املنطقة الآمنة لالجئني”،والتي تتطلب ب�شكل
�شبه حتمي منطقة حظر طريان” ،وذلك لف�سح املجال فيها لنمو معار�ضة �سنية عربية معتدلة.
عراقي ًا ،حتدث الك ّتاب عن �رضورة قيام وا�شنطن بال�سعي �إىل احلد من نفوذ �إيران يف بغداد ،حيث
قالوا �إن الهدف الأ�سا�س يجب �أن يكون الق�ضاء على داع�ش و بالتايل التخل�ص من اعتماد احلكومة
العراقية على الدعم االيراين .وحث الك ّتاب وا�شنطن على ال�ضغط على احلكومة العراقية بغية احلكم
ب�شكل �شامل �أكرث ،كي تظهر هذه احلكومة على �أنها تعمل من �أجل ال�س ّنة والأكراد ،ولي�س ال�شيعة
فقط ،وفق ًا لتعبريهم .و�أ�ضافوا �أن على وا�شنطن تكثيف م�ساعدتها الع�سكرية ل�صالح العنا�رص القبلية
الكردية و ال�سنية ،وكذلك تكثيف احلملة اجلوية �ضد داع�ش يف كل من العراق و �سوريا و تعزيز التواجد
الع�سكري الأمريكي �إىل جانب القوات العراقية ،كل ذلك مقابل التزام الالعبني العراقيني بالت�صدي
لإيران و حلفائها يف الداخل العراقي.

كما � ّأكد الك ّتاب على �رضورة توفري الواليات املتحدة امل�ساعدة لدول اخلليج يف موا�صلة فر�ض احل�صار
و�شدد الك ّتاب
على اليمن من �أجل منع “ال�سفن الإيرانية” من �إعادة تزويد وكالئها” و فق ًا لتعبري الك ّتابّ .

على �رضورة �أن تقوم وا�شنطن ب�إ�ستعادة ثقة “�إ�رسائيل” ودول اخلليج ،حيث قالوا �إن وا�شنطن ال ت�ستطيع
جمرد �رشاء هذه الدول عرب املزيد من �صفقات ال�سالح .وعليه ف�إن الهدف يجب �أن يكون بناء ا�سرتاتيجية
عامة تُبنى على التفاهم ال�ضمني ب�أن “�إ�رسائيل ودول اخلليج هم يف نف�س امل�أزق اال�سرتايجي حيال
�إيران” ،وهي خطوة �ستع ّزز العالقات بني “�إ�رسائيل” واخلليج بو�ساطة �أمريكية مبا ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
تزويد “�إ�رسائيل” لدول اخلليج بنظام القبة احلديدية امل�ضاد لل�صواريخ.

تطرح املقالة �إمكانية �إن�شاء خ�صوم �إيران وحدات من القوات اخلا�صة القادرة على العمل داخل �إيران
من �أجل “ا�ستغالل معاناة الأقليات العرقية املختلفة” .و�أ�سدى ُ
الك ّتاب جملة من الن�صائح لدول اخلليج،

مثل �رضورة قيامهم باملزيد من �أجل تقلي�ص قدرة �إيران على منع �صادرات النفط عرب م�ضيق هرمز عن
طريق تعزيز قدرة الأنابيب التي مت بنا�ؤها من �أجل تخطي م�ضيق هرمز ،وعلى اال�ستثمار بالقدرات مثل
�صواريخ جو-جو القادرة على �إ�سقاط الطائرات الإيرانية و�صواريخ الكروز ،وعلى تعزيز القدرات من
�أجل الت�صدي ال�سطول البحرية الإيرانية ،مبا يف ذلك الزوارق� .أخرياً يتبنى الك ّتاب فكرة �أن �إيران ّ
ت�شكل
املتطرفة مثل داع�ش ،حيث �إن هذه اجلماعات ال متتلك املوارد والقدرات
م�شكلة �أكرب من اجلماعات
ّ
التي متتلكها �إيران .وعليه اعتربوا �أن �سيا�سة ال�ضغط “�ستقرب اليوم الذي ي�ستبدل فيه ال�شعب االيراين
نظام ًا قد جعل حياته بائ�سة”.
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الإتفاق النووي الإيراين – دليل تعريفي

(((

مركز بلفر للعلوم وال�ش�ؤون الدولية� ،آب 2015
يتناول هذا التقرير �أبرز ف�صول االتفاق النووي (خطة العمل ال�شاملة ) بالعر�ض والتقومي من ِقبل عدد
من اخلرباء املخت�صني من كال احلزبني – اجلمهوري والدميوقراطي  -بهدف تقدمي تقدير مو�ضوعي �إىل
يت�ضمن �أبعاد االتفاق ،ونقاط قوته و�ضعفه ،لأخذ القرار املنا�سب بامل�صادقة على القرار �أو
ُ�ص ّناع القرار
ّ
عدمها.
 .1بخ�صو�ص عمليات �إنتاج البالتينيوم ي�شري التقرير �إىل �أن االتفاق ي�ضمن �إغالق هذا امل�سار يف
املدى املنظور ،ومن ال�صعب لإيران �إنتاج البالتينيوم ب�شكل �رسي ،بالإ�ضافة �إىل �أن بناء مفاعالت تعمل
باملاء الثقيل �أو �إعادة مفاعل “�أراك” للعمل على �إنتاج البالتينوم �سيحتاج لعدة �سنوات� .أما بخ�صو�ص
اليورانيوم املخ�صب فالقيود �أقل �رصامة .وين�ص الإتفاق على قيود يف �إنتاج ،وتخ�صيب ،وتخزين
اليورانيوم لفرتات ترتاوح بني � 15 – 10سنة ،ورغم �أن هذه القيود ميكن التحلل منها خالل �أ�شهر �أو
�سنوات �إال �أن ف�ضح ذلك متاح ب�شكل �رسيع.
 .2خالل ال�سنوات الع�رش املقبلة �ستكون �إيران – �إن قررت التحلل من �إلتزماتها  -بحاجة تقريب ًا
ملدة �سنة لإنتاج يوارنيوم خم�صب بدرجة عالية بكمية كافية لإنتاج قنبلة نووية ،بينما هذه املهلة هي بني
� 3- 2أ�شهر حالي ًا .بعد � 15سنة �ست�صبح هذه املدة ترتواح بني عدة �أ�شهر وعدة �أ�سابيع� .إال �أن التقرير
يرجح �أن �إيران لن تخل بالتزاماتها لأنها �ستكون عر�ضة لالنك�شاف وكونها ه�شة �أمام �رضبة ع�سكرية
ملفاعل ناتنز� .إال �أن التقرير يعبرّ بقلق عن املرحلة التي تلي رفع القيود بخ�صو�ص التخ�صيب (�أي بعد 15
�سنة) وحينها �ست�صبح �إيران قادرة ب�شكل كبري على �إنتاج وتخزين كميات كافية من اليورانيوم لإنتاج
قنبلة نووية متى �أرادت ،كما هي حال دول مثل اليابان.
 .3نظام التثبت و�آلية �إعادة فر�ض العقوبات يعقّدان فر�ص �إيران يف الأن�شطة النووية ال�رسية ويزيدان
من �إحتمال تعر�ضها للجزاء واملعاقبة .وبح�سب م�ستوى العمليات اال�ستخبارية للواليات املتحدة
وحلفائها ،ف�إنه من ال�صعب جداً �أن تتمكن �إيران يف القيام ب�أن�شطة نووية رئي�سية ب�شكل �رسي ،وب�صعوبة
�أقل بخ�صو�ص “الأبحاث النووية” ال�رسية (�أبحاث حول �أجهزة الطرد مث ً
ال).
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بخ�صو�ص عمليات التفتي�ش والرقابة ،ي�شري التقرير �إىل �أن الإتفاق ي�شتمل على �أدوات كافية ملنع �إيران
من القيام بخطوات نووية �رسية وازنة� ،أي �أن �إيران ال ت�ستطيع القيام بجهد �رسي فيه كميات كبرية من

املواد النووية فال يبقى �أمام �إيران �إال خيار تفكيك دورة الوقود النووي عرب بناء جملة من امل�شاريع
النووية ال�صغرية املنف�صلة ،وهو �أمر مرهق جداً.

بخ�صو�ص “�آلية  24يوماً و�أكرث”((( يرجح التقرير �أن تطلقها معلومات �إ�ستخبارية �أمريكية يجري
ت�سليمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية .ويعترب التقرير �أن هذه الآلية نافعة بخ�صو�ص �أي م�شاريع نووية
كبرية (مثل بناء من�ش�أة �رسية) لأنه لن يكون �أمام �إيران الوقت الكايف لتفكيكها ،بعك�س اخلطوات النووية
ال�رسية ال�صغرية التي ال ت�شتمل مواد نووية (كالأبحاث بخ�صو�ص الأ�سلحة النووية) حيث ميكن لإيران
خالل  24يوم ًا حمو �آثار �أي �إنتهاك مفرت�ض.
يف حال انق�ضاء مهلة ال  24يوم ًا من دون التو�صل حلل م�س�ألة تُعترب �أنها متثل “عدم امتثال فا�ضح”
(ولي�س خرق طفيف) ،ميكن لأي طرف �إما �إحالة امل�س�ألة مبا�رشة ملجل�س الأمن و�إما للجنة امل�شرتكة وفق
“�آلية حل النزاعات” التي يجب �أن تثمر خالل  35يوم ًا و�إال يحال الأمر ملجل�س الأمن .فور و�صول
امل�س�ألة ملجل�س الأمن ،يكون لديه مهلة  30يوم ًا للت�صويت على “�إ�ستمرار رفع العقوبات” ،حيث لكل
دولة حق الفيتو ،ويف حال الف�شل يف �إ�صدار هكذا قرار يعاد تلقائي ًا فر�ض كل عقوبات جمل�س الأمن على
�إيران .وي�شري التقرير �إىل الر�ضى عن هذه الآلية ويعترب �أنها ت�ضمن للواليات املتحدة �صالحية كافية لردع
الإيرانيني .كما ميكن للأمريكيني مع حلفائهم الأوروبيني مترير قرار من داخل اللجنة امل�شرتكة باملوافقة
على طلب الوكالة الدولية الدخول �إىل مواقع م�شبوهة .ثم �إن �إمكانية فر�ض العقوبات – بالإ�ضافة
ّ
�ست�شكل هاج�س ًا وقلق ًا
�إىل الق�صور البنيوي يف االقت�صاد الإيراين (ف�ساد – تعقيدات بيوقراطية�...إلخ)
للكثري من ال�رشكات الغربية مما قد ي�ؤثر يف حجم اال�ستثمارات املالية املتدفقة �إىل �إيران.
 .4بخ�صو�ص التعاون النووي ال�سلمي بني �إيران والدول املوقعة كما يف ورد يف ملحق خا�ص
باالتفاقية ،ي�شري التقرير �إىل �أن الهدف من هذا التعاون ت�شجيع �إيران على البقاء �ضمن الإطار ال�سلمي
� -6إذا مل يكن بالإمكان التحقق من عدم وجود �أي مواد �أو �أن�شطة نووية غري معلنة �أو �أن�شطة تتعار�ض مع خطة العمل
ال�شاملة بعد تطبيق الو�سائل البديلة للرتتيبات املتفق عليها من قبل �إيران والوكالة� ،أو �إذا كان اجلانبان غري قادرين على
الو�صول �إىل ترتيبات مر�ضية للتحقق من عدم وجود مواد نووية غري معلنة �أو حتركات �أو �أن�شطة تتعار�ض مع اخلطة يف
مواقع حمددة خالل  14يو ًما من طلب الوكالة الأ�صلي للو�صول ،يجب الت�شاور بني �أع�ضاء اللجنة امل�شرتكة و�إيران ،وهو

الأمر الذي من �ش�أنه �أن يبدد خماوف الوكالة من خالل الو�سائل ال�رضورية املتفق عليها بني �إيران والوكالة الدولية ،و يف
حال عدم وجود اتفاق بني �أع�ضاء اللجنة امل�شرتكة ،يجري التوافق بالأغلبية �أو بواقع � 5أو �أكرث من �أع�ضائها الثمانية ،ومن
�ش�أن ذلك تقدمي امل�شورة الالزمة حلل م�شاكل الوكالة ،ولن تتجاوز عملية الت�شاور �أو �أي �إجراء من جانب �أع�ضاء اللجنة
امل�شرتكة مدة � 7أيام ،وعلى �إيران تنفيذ الو�سائل الالزمة يف غ�ضون � 3أيام �إ�ضافية 24 = 3 + 7+ 14( .يوم ًا)
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و�إىل االحتكاك مع العلماء الإيرانيني ،وزيادة معايري الآمان والأمن يف املن�ش�أت النووية الإيرانية� .أما
يف ال�شق ال�سلبي ف�إن هذا التعاون �سيتيح لإيران الدخول �إىل التكنولوجيا النووية مبا ي�سمح لها بتو�سعة
برناجمها النووي بعد نهاية مهلة خطة العمل امل�شرتكة ولذا يجب احلذر يف مد الإيرانيني مب�ساعدة نووية
يف الق�ضايا احل�سا�سة مثلل التخ�صيب.
 .5بخ�صو�ص التداعيات البعيدة املدى :رغم �أن االتفاق لن يزيل متام ًا فر�ضية �أن ت�سعى �إيران
لل�سالح النووي بعد  15عام ًا� ،إلآ �أن االتفاق �سيهم�ش الأ�صوات الإيرانية امل�ؤيدة لإنتاج �سالح نووي

عرب تقلي�ص التهديد الع�سكري اال�ستفزازي الأمريكي والفر�ص الناجتة عن االندماج الإقت�صادي لإيران.

فيما يرى معار�ضو االتفاق يف الواليات املتحدة �أن االتفاق ي�رشعن الربنامج النووي الإيراين من دون
�أن يق ّل�ص عدائية �إيران جتاه �أمريكا مبا فيها احلاجة �إىل �سالح نووي للدفاع عن نف�سها بوجه الأمريكيني.
يحاجج التقرير �أنه حتى يف حال بقيت دوافع �إيران هي ذاتها بخ�صو�ص امتالك �سالح نووي بعد 15
�سنة� ،إال �أن احتمال ال�سعي المتالك هذا ال�سالح �سيكون �أقل ب�سبب انك�شاف من�ش�آتها النووية �أمام
�رضبة ع�سكرية.

اخلطر احلقيقي يكمن يف انطالق �إيران – بعد نهاية  15عام ًا  -نحو بدء م�سار تدريجي لزيادة
قدرات التخ�صيب �إىل �أن ت�صبح قادرة على الإنتقال �رسيع ًا نحو ت�صنيع القنبلة �أو حلني بناء من�ش�آت �رسية.
عندها� ،ستكون خيارات �أمريكا يف �إعادة فر�ض العقوبات �أو توجيه �رضبة ع�سكرية �صعبة للغاية باعتبار
�أن مفاعيل “خطة العمل ال�شاملة” انتهت وت�صبح العقوبات خا�ضعة للمعايري العادية يف جمل�س الأمن
حيث لرو�سيا وال�صني حق الفيتو.
 .6يعر�ض التقرير حجج كل من امل�ؤيدين واملعار�ضني .يفيد منطق امل�ؤيدين �أن االتفاق يقدم �ضمانات
هي باحلد الأدنى �أف�ضل من الواقع احلايل ،وبالتايل ف�إن رف�ض االتفاق �سي�شجع �إيران على االندفاع
لتعزيز برناجمها النووي بفر�ص �أعلى من النجاح للأن�شطة ال�رسية ،بالتوازي مع اهتزاز الإجماع الدويل
بخ�صو�ص العقوبات حيث �ستظهر �إيران يف موقع امللتزم يف مقابل �إخالل �أمريكا بالتزماتها.
على املدى البعيد ،يحاجج امل�ؤيدون �أن االتفاق يعزز �أ�صوات املعتدلني داخل �إيران من خالل
العوائد االقت�صادية التي �سيختربها الإيرانيون .بالإ�ضافة �إىل ما تقدم ،ي�ضمن الإتفاق عدم امتالك �إيران
ل�سالح نووي وهذا ما ي�ؤدي لتعزيز الأمن الإ�رسائيلي و�أمن حلفاء �أمريكا يف املنطقة.
على م�ستوى املعار�ضني ،ينادي ه�ؤالء ب�أن االتفاق لي�س جيداً بالقدر الكايف ،بل يجب الت�شدد �أكرث
بخ�صو�ص قيود التخ�صيب ،و�إطالة �أمدها وت�شديد �إجراءات التحقق والتفتي�ش .ويعتقد ه�ؤالء �أن فر�ض
مزيد من العقوبات �سيلزم �إيران مبزيد من التنازالت التي �ستقدمها طهران للإدارة الأمريكية املقبلة،
وحتى ذلك احلني لن تقوم �إيران بخطوات كبرية خوف ًا من هجوم ع�سكري .وما يثري قلق ه�ؤالء ب�شكل
�أكرب هو االنعكا�سات الإقليمية املتمثلة يف �سباق ت�سلح نووي وتوفر موارد �إقت�صادية �ضخمة لإيران
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ت�ستثمرها يف �سيا�سيات �إقليمية معادية لوا�شنطن وحلفائها.
خال�صة التقرير �أن �إيران �ضمن فرتة ال � 15سنة املقبلة مقيدة ومكبلة نووياً عرب هذا االتفاق ،فالقدرة
على التمل�ص �ضعيفة وقدرة الأمريكيني على الرقابة والتحقق و�إعادة فر�ض العقوبات عالية .ال�س�ؤال
املقلق يذهب �إىل ما بعد نهاية مدة “خطة العمل ال�شاملة” (�أي انق�ضاء  15عام ًا منذ �رسيان الإتفاق)،
هل �ستتغري حوافز وقدرة �إيران يف الذهاب نحو امتالك �سالح نووي بطرق علنية و�رسية؟ ويختم التقرير
بالتوجه �إىل �ص ّناع القرار م�شرياً �إىل �أن �أخذ القرار باملوافقة �أو بالرف�ض بخ�صو�ص االتفاق يعتمد على
ّ
تقييم املخاطر الن�سبية للقبول باالتفاق احلايل �أو للمراهنة على اتفاق م�ستقبلي �أف�ضل.
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ما بعد خطة العمل امل�شرتكة :خطة عمل للواليات املتحدة
�إيالن غولدنربغ� ،إليزابيث روزنبريغ� ،أفنري غولف ،نيكوال�س هاري�س� ،إيلي ماروير“ ،مركز الأمن
(((
الأمريكي اجلديد” ،ت�رشين الأول .2015 ،19
ير�سم التقرير ا�سرتاتيجية لوا�شنطن من �أجل اال�ستفادة الق�صوى من �إيجابيات الإجناز الدبلوما�سي
مع �إيران ويف الوقت نف�سه الت�صدي ملا �أ�سماه بـ”الآثار ال�سلبية لالتفاق” .ودعا التقرير �إىل تبني مقاربة
وحددت الوثيقة
املجابهة واالنخراط مع �إيران ،على غرار املقاربة امل ّتبعة مع دول مثل ال�صني ورو�سياّ .
تعد الأهم:
�ست ركائز مركزية لدعم مثل هذه اال�سرتاتيجية ،من بينها الأربع التالية التي قد ّ
الأوىل هي و�ضع �رشوط على “التنفيذ الف ّعال على املدى الطويل” من خالل اتخاذ خطوات خارج
�إطار خطة العمل امل�شرتكة .ويف هذا الإطار دعا التقرير �إىل �إن�شاء �آليات جديدة خارج �سياق خطة العمل
امل�شرتكة لإعادة فر�ض العقوبات ،وذلك بالتن�سيق مع ال�رشكاء ،كما �إىل �إن�شاء �آليات لت�شجيع ال�رشكات
التجارية اخلا�صة على العودة �إىل �إيران .كذلك دعا التقرير �إىل موا�صلة �إعداد خطط طوارئ ع�سكرية
تو�ضح ب�أن اخليار الع�سكري مطروح يف حال “حتركت �إيران باجتاه ال�سالح النووي”.
حتث على العمل الوطيد مع “ال�رشكاء ال�س ّنة العرب” من �أجل الت�صدي ملا و�صفه بـ“الن�شاطات
الثانية ّ
الإيرانية التي تتعار�ض مع امل�صالح الأمريكية” ،خا�صة تلك املتعلقة بالوكالء يف ال�رشق الأو�سط .و�أو�صى
التقرير ب�إن�شاء منتدى دفاعي وا�ستخباراتي على امل�ستوى احلكومي يلتقي ب�شكل دوري مع دول جمل�س
التعاون اخلليجي وال�رشكاء العرب من �أجل الإ�رشاف على تنفيذ ا�سرتاتيجية تهدف �إىل “الت�صدي
لن�شاطات �إيران املزعزعة لال�ستقرار يف ال�رشق الأو�سط” ،وفق ًا ملزاعم التقرير.
متعددة اجلن�سيات م�شرتكة مع “ال�رشكاء العرب” بغية الت�صدي
كما دعت الوثيقة �إىل �إن�شاء قوة ّ
ملا �أ�سماه التقرير “ التهديدات غري التقليدية من قبل قوات حر�س الثورة الإيرانية واملتطرفني ال�سنة”.
�ضمن الإطار نف�سه �أي�ض ًا يو�صي التقرير بالعمل مع “ال�رشكاء من دول جمل�س التعاون اخلليجي وبلدان
عربية” لتغيري ميزان القوى على الأر�ض يف �سوريا عرب تو�سيع برامج تدريب وت�سليح ما ي�سمى باملعار�ضة
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�ضد قوات حر�س الثورة الإيرانية�“ ،إما ب�شكل �أحادي �أو
حمددة ّ
املعتدلة ،ويدعو �أي�ض ًا �إىل �أخذ �إجراءات ّ
ب�شكل م�شرتك مع “�إ�رسائيل” �أو ال�رشكاء العرب”.
فت�شدد على طم�أنة “�إ�رسائيل” بااللتزامات الأمريكية وتعزيز التعاون معها يف جمال الت�صدي
�أما الثالثة
ّ
ملا و�صفه التقرير “بقدرات �إيران النووية” و غريها يف املجال الع�سكري ،ودعا �إىل �إعادة �إحياء حوار
�أمريكي �-إ�رسائيلي رفيع امل�ستوى حول ا�سرتاتيجية م�شرتكة ملنع ما �أ�سمته الوثيقة ب�سيناريو “�إيران م�سلحة
ي�شدد التقرير على �إعطاء �أولوية لتجديد مذكرة التفاهم الأمريكية الإ�رسائيلية حول امل�ساعدة
نووي ًا” .كما ّ
الع�سكرية الأمريكية (املقدمة لـ “�إ�رسائيل”) ،حيث تنتهي مهلة هذه املذكرة عام .2017
والرابعة تتمثل بالتعاون مع �إيران يف ق�ضايا ذات م�صلحة م�شرتكة من �أجل ا�ستقرار الو�ضع يف ال�رشق
الأو�سط وكذلك تعزيز �إمكانية �أن ت�صبح �إيران “�أكرث اعتدا ًال وتعاون ًا” ،على حد تعبري التقرير .ويف
هذا املجال يو�صي التقرير بالتخلي عن �سيا�سية قطع االت�صاالت مع �إيران يف وزارة اخلارجية الأمريكية،
وبفتح قناة بني م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي و�أمني املجل�س الأعلى للأمن القومي الإيراين .الوثيقة
�أي�ض ًا تدعو يف الإطار ذاته �إىل تعزيز التعاون يف جمال الأمن البحري ودعم التعاون يف جمال مكافحة
القر�صنة البحرية ،و�إىل اختبار مدى ا�ستعداد احلكومة الإيرانية فتح مكتب لرعاية امل�صالح الأمريكية يف
طهران .ويو�صي ب�إيجاد فر�ص جديدة لتقوية القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين يف �إيران ،وتعزيز التعاون
يف �أفغان�ستان ،خا�صة يف م�ساعي مكافحة املخدرات .وحتث الوثيقة على عدم التعاون اال�سرتاتيجي مع
�إيران �ضد تنظيم داع�ش يف �سوريا والعراق على املدى الق�صري ،واال�ستفادة من القنوات الدبلوما�سية على
املدى الطويل من �أجل فتح املجال ملناق�شة ق�ضايا �إقليمية.
وبالن�سبة �إىل الركيزة الرابعة فهي تدعو �إىل اال�ستفادة من االتفاق النووي من �أجل تعزيز القيادة
الأمريكية العاملية وال�ضمان ب�أن عالقات �إيران “اال�سرتاتيجية واالقت�صادية اجلديدة” ال تقو�ض �أهداف
�أمريكا يف املنطقة �أو عالقاتها مع املناف�سني الكبار العامليني .وهنا يو�صي التقرير بتقلي�ص �أهمية دور �إيران
�ضمن الأجندة الثنائية بني الواليات املتحدة وال�صني ،وذلك بغية احلد من الأوراق التي متتلكها ال�صني
والرتكيز على ق�ضايا ذات �أهمية �أكرب لوا�شنطن يف القارة الآ�سيوية .ويدعو �أي�ض ًا �إىل �إبقاء امللف الإيراين
�ضمن الأجندة الثنائية بني وا�شنطن ومو�سكو .وتدعو الوثيقة �أي�ض ًا �إىل العمل على �إبعاد رو�سيا عن الأ�سد
وبحث �إمكانية قبول مو�سكو بحل للحرب الأهلية ال�سورية ي�شمل “انتقا ًال تدريجي ًا لل�سلطة” .كما
تتحدث الوثيقة عن التعاون مع ال�صني يف جمال ت�أمني امدادات النفط يف ال�رشق الأو�سط والأمن البحري
يف منطقة اخلليج و�آ�سيا واملحيط الهادىء ،ف�ض ً
�ضم ال�صني للجهود التي قد تبذلها الواليات املتحدة
ال عن ّ
مع �إيران من �أجل ا�ستقرار الو�ضع يف �أفغان�ستان والت�صدي لتنظيم داع�ش.
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