بيان صحفي
فيما إدارة بايدن-هاريس تصوغ إستراتيجيتها الجديدة للشرق األوسط ،تقريرجديد يقيم أربعين سنة من
السياسات األمريكية تجاه إيران
لم تنجح أي من اإلستراتيجيات التي اعتمدتها سبع إدارات متعاقبة منذ الثورة اإلسالمية عام  1979في تحييد
الطيف الواسع من التهديدات التي تشكلها إيران على مصالح الواليات املتحدة وحلفائها
رابط التقرير
(نيويورك ،في  18شباط/فبراير  ،2021والترجمة في  11آذار/مارس  )2021بعد مرور أكثر من أربعين سنة
على قيام الجمهورية اإلسالمية ،لم تنجح أي من إستراتيجيات التصدي إليران التي اعتمدتها سبع إدارات
أمريكية متعاقبة في تحييد الطيف الواسع من التهديدات التي ال تزال إيران تشكلها على مصالح الواليات املتحدة
وحلفائها .هذا ما يبينه تقرير جديد صادر عن مركز صوفان بعنوان مآالت االتفاق النووي مع إيران :الخيارات
املتاحة أمام اإلدارة األمريكية الجديدة .وقد كانت العالقات بين الواليات املتحدة وإيران مشحونة بالشكوك
املتبادلة والشحناء والتهديدات واألعمال العدائية التي تنشط من حين آلخر .على أن العقود األربعة تخللتها أيضا
فترات بسيطة من املفاوضات وحتى التعاون الضمني في ظروف معينة .ولذلك فإن أي إستراتيجية إلدارة بايدن
بشأن إيران ال يمكنها أن تنجح إال بالبدء أوال بتحليل هذا التاريخ املعقد.
وتالحظ نورين شودهوري فنك ،املديرة التنفيذية في مركز صوفان أن «الواليات املتحدة بعد مرور أربعة عقود
ما زالت غير قادرة على اإلجابة عن أبسط األسئلة املتعلقة بإستراتيجيتها الوطنية :هل على الواليات املتحدة
اتباع سياسات تدفع بإيران نحو االنهيار أم إن عليها أن تشرك إيران وتبحث معها عن أرضية مشتركة في القضايا
الكبرى؟ إن التذبذب في اإلجابة عن هذا السؤال يفسر التحوالت وعدم الحسم في معالجة التهديدات التي
تفرضها إيران ».وتتابع فنك قائلة« :إن تقريرنا يظهر أن مختلف الخيارات السياسية في التعامل مع إيران التي
اتخذتها اإلدارات السابقة ما زالت مفتوحة أمام إدارة بايدن :ومن ذلك إشراك إيران واالنخراط معها ،والعمل
العسكري ،والعقوبات االقتصادية والسعي إلى تغيير النظام ...إلخ .ولكن البداية يلزم أن تكون في فهم الدروس
املستفادة من العقود املنصرمة ،وهذه قد بينها تقريرنا بالتفصيل».
خيارات إدارة بايدن في املض ّي ً
قدما مع إيران

يبدو أن إدارة بايدن تنوي اعتماد سياسة تجاه إيران تشبه تلك التي اعتمدتها إدارة أوباما .ولكن عقبات كأداء،
على ما يفصل التقرير ،ال تزال تحول دون عودة الواليات املتحدة املباشرة إلى خطة العمل الشاملة املشتركة
(أو ما يعرف باالتفاق النووي) .كما أن الجدل الداخلي في الواليات املتحدة ،والذي تشارك فيه عدة مكونات
قوية ونافذة ،قد يؤخر جهود اإلدارة في العودة إلى االتفاق.
ويعرض تقرير مركز صوفان بالتفصيل لبعض املبادرات التي يمكن كال من الواليات املتحدة وإيران اتخاذها
للعودة إلى طاولة املفاوضات .ويشمل ذلك من الجانب األمريكي على سبيل املثال إعادة تموضع الدفاعات
األمريكية في منطقة الخليج على نحو يتجنب أشكال «استعراض القوة» إلرسال رسالة إلى طهران بأنها تسعى إلى
تحسين العالقات والتخلي عن سياسة الضغوط القصوى التي اتبعتها اإلدارة السابقة .ويشمل ذلك أيضا
تخفيف بعض عقوبات إدارة ترامب السابقة على نحو يومئ إلى الرفع الكبير للعقوبات الذي سيصاحب عودة
الواليات املتحدة إلى االتفاق .ولكن ،وكما يظهر التقري ر ،على إيران أيضا أن تبادر ببعض إجراءات بناء الثقة.
ويخلص التقرير إلى أن كل الخطوات األمريكية املحتملة ينبغي أن تتخذ في ضوء ما ستقوم به إيران ،بما في ذلك
عودتها إلى الوضعية القائمة عند اعتماد خطة العمل الشاملة املشتركة ،وكبح جماح برنامجها النووي،
وتقليص دعمها لحلفائها اإلقليميين وللمجموعات املسلحة التي ما زالت تزعزع االستقرار واألمن على امتداد
منطقة الشرق األوسط.
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