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من   سنةأربعين م ييق تها الجديدة للشرق األوسط، تقرير جديد يهاريس تصوغ إستراتيج-فيما إدارة بايدن

 ة تجاه إيرانيالسياسات األمريك

في تحييد   1979ة عام يتي اعتمدتها سبع إدارات متعاقبة منذ الثورة اإلسالمل ات ايمن اإلستراتيج لم تنجح أي  

 لالتهديدات اع من الطيف الواس
 
حدة وحلفائهاتي تشك  لها إيران على مصالح الواليات املت 

 رابط التقرير 

  سنة بعد مرور أكثر من أربعين    (2021آذار/مارس    11، والترجمة في  2021شباط/فبراير    18  في  )نيويورك،

أي   تنجح  لم  اإلسالمية،  الجمهورية  قيام  إدارات إمن    على  سبع  اعتمدتها  التي  إليران  التصدي  ستراتيجيات 

 الطيف الواسع من  أمريكية متعاقبة في تحييد  
 
لى مصالح الواليات املتحدة  لها عالتهديدات التي ال تزال إيران تشك

الخيارات  مآالت االتفاق النووي مع إيران:  وحلفائها. هذا ما يبينه تقرير جديد صادر عن مركز صوفان بعنوان  

الشكوك  كانت العالقات بين الواليات املتحدة وإيران مشحونة بوقد  .  أمام اإلدارة األمريكية الجديدة املتاحة  

   . على أن  العقود األربعةوالتهديدات واألعمال العدائية التي تنشط من حين آلخر  شحناءوالاملتبادلة  
 
أيضا  ها  تلتخل

دارة بايدن  أي  إستراتيجية إل  إن  ولذلك فنة. ى التعاون الضمني في ظروف معي  فترات بسيطة من املفاوضات وحت  

ال بشأن إيران  د. بتحليل هذا التاريخ ال يمكنها أن تنجح إال بالبدء أو   املعق 

حدة بعد مرور أربعة عقود  »الواليات املت    ي فنك، املديرة التنفيذية في مركز صوفان أن  دهور وتالحظ نورين شو 

 
 
حدة  ي تها الوطنيقة بإستراتيجما زالت غير قادرة على اإلجابة عن أبسط األسئلة املتعل ة: هل على الواليات املت 

باع سياسات تدفع بإيران نحو االنهيار أم   ة مشتركة في القضايا  يعليها أن تشرك إيران وتبحث معها عن أرض  إن  ات 

ر    إن  الكبرى؟   يفس  السؤال  اإلجابة عن هذا  في  االتحو  التذبذب  التهديدات  معالجة  في  الحسم  تي  لالت وعدم 

تي  لة في التعامل مع إيران ايمختلف الخيارات السياس  تقريرنا يظهر أن    تفرضها إيران.« وتتابع فنك قائلة: »إن  

خذتها اإلدارات السابقة ما زالت مفتوحة أمام إدارة بايدن: ومن ذلك إشراك  
، والعمل  معها  راطخ واالنإيران  ات 

ة والسعي إلى تغيير النظام... إلخ. ولكن  البداية يلزم أن تكون في فهم الدروس ي ، والعقوبات االقتصادي العسكر 

نها تقريرنا بالتفصيل.«مملستفادة من العقود املنصر ا  ة، وهذه قد بي 

 خيارات إدارة بايدن في املض ّي قدًما مع إيران

https://thesoufancenterarabic.org/tsc-iran-report-2021/


،   عقبات كأداءتي اعتمدتها إدارة أوباما. ولكن  لإدارة بايدن تنوي اعتماد سياسة تجاه إيران تشبه تلك ا يبدو أن  

ل التقرير،على ما   ة العمل الشاملة املشتركة   تحول دون عودةال تزال    يفص 
 
حدة املباشرة إلى خط الواليات املت 

فاق النوو  نات  لحدة، وافي الواليات املت    يالداخل  جدل ال  (. كما أن  ي)أو ما يعرف باالت  ة مكو  ذي تشارك فيه عد 

فاق. ونافذة ةيقو  ر جهود اإلدارة في العودة إلى االت 
 
 ، قد يؤخ

 من الواليات املت  ل بالتفصيل لبعض املبادرات اويعرض تقرير مركز صوفان  
 

خاذها  تي يمكن كال حدة وإيران ات 

األمريك الجانب  من  ذلك  ويشمل  املفاوضات.  طاولة  إلى  الدفاعات   يللعودة  تموضع  إعادة  املثال  سبيل  على 

ة« إلرسال رسالة إلى طهرانياألمريك ب أشكال »استعراض القو  بأنها تسعى إلى    ة في منطقة الخليج على نحو يتجن 

سياسة   عن  ي 
 
والتخل العالقات  القصو الضغتحسين  او ط  أيضا  لى  ذلك  ويشمل  السابقة.  اإلدارة  بعتها 

ات  تي 

ذي سيصاحب عودة  لتخفيف بعض عقوبات إدارة ترامب السابقة على نحو يومئ إلى الرفع الكبير للعقوبات ا

فاق. ولكن، وكما يظهر التقري حدة إلى االت   ر، على إيران أيضا أن تبادر ببعض إجراءات بناء الثقة. الواليات املت 

خذ في ضوء ما ستقوم به إيران، بما في ذلك  يالخطوات األمريك  كل    ويخلص التقرير إلى أن   ة املحتملة ينبغي أن تت 

الوضع إلى   يعودتها 
 
خط اعتماد  عند  القائمة  النوو ة  برنامجها  جماح  وكبح  املشتركة،  الشاملة  العمل  ، ية 

ي  يوتقليص دعمها لحلفائها اإلقليم حة الت 
 
زالت تزعزع االستقرار واألمن على امتداد   ماين وللمجموعات املسل

 منطقة الشرق األوسط. 

 : يلالتّصال اإلعالم

صال   ة:يبستيفاني فاغت ألي  استفسار أو لطلب أي  مقابلة إعالمالرجاء االت 

+1-646-233-1704 

stephanie.foggett@thesoufancenter.org 

 حول مركز صوفان 

ى الربح  مركز صوفان هو مركز مستقل  
 
ه نيويورك، وهو يقوم باألبحاث والتحليالت ويرعى الحوارات   ال يتوخ مقر 

 ة. ي ة وقضايا السياسة الخارجية العاملييات األمنة حول التحد  ياإلستراتيج
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