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 ة النتائج الرئيسيّ 

ى  حتّ   ة  أمريكيّ   ة  ستراتيجيّ إ  ة، لم تنجح أّي قيام الجمهورية اإلسالميّ   علىعاًما    أربعين أكثر من  مرور  بعد   •

 الواسعة ي ملجموعة التهديدات اآلن في التصّد 
ّ
 ال

ّ
 *. لها إيرانتي تشك

 للتجاذب بين تّيارين: تّيار   هاريس  -إدارة بايدن  بقىست •
ً
خيار املشاركة واالنخراط مع  يدافع عن  عرضة

 . هااملواجهة معخيار دافع عن طهران، وتّيار  ي

بشكل  انعطفت   • ترامب  املواجهة،    حاّد    إدارة  من  نحو  ن 
ّ
تتمك لم  أّنها  أّي  غير  أهدافها   تحقيق  من 

األساسيّ ستراتيجيّ اإل  اتفاقيّ ة  على  التفاوض  إعادة  مثل  جديدة  ة  نوويّ   ة  ة،  النهج  قد  و   .   لهذا  البّين  كان  في  أثره 

ا معلًنا ذلك  ّن أ غير، إضعاف االقتصاد اإليرانّي 
ً
 . لم يكن هدف

تكمن في الدفع نحو مزيد  من االنخراط  ة املثلى للواليات املتحدة  ستراتيجيّ اإل   اعتقدت إدارة أوباما أّن  •

 ج  متدّر   على نحو  أوسع من القضايا    مع إيران حول نطاق  
ً

جميع القضايا العالقة في    من اإلصرار على حلّ   ، بدال

 .ح أن تحذو إدارة بايدن حذوهامن املرّج ، و واحدة   شاملة   مفاوضات  

  إّن  •
 
  اإليرانّي  فاق النووّي االتّ العمل ب، على استئناف البعض ، على الرغم من معارضةإدارة بايدن عازمة

ي عقد  د األطراف  املتعّد 
ّ
   2015عام  الذ

ّ
 ذي يهدف للتصدي أوّ وال

ً
   ال

ّ
 ألخطر التهديدات املحتملة ال

ّ
 . لها إيرانتي تشك

•  
ّ
النووّي االتّ تفعيل  ب  سيتطل    مفاوضات  مجّدًدا    فاق 

ّ
 مكث

ً
   فة

ً
 من  ،  ومضنية

ا
كال إّن  إيران والواليات  إذ 

  أخذتا في االبتعاداملتحدة قد 
ّ
 . 2018فاقية منذ عام بات االتّ عن متطل

 على تقييد  قد توافق إيران على التفاوض   •
ً

كبح  التفاوض على   من  تطوير صواريخها الباليستية، بدال

 . ةة طهران اإلقليميّ ستراتيجيّ إبعيدة املدى ليست جوهر الالصواريخ فين، اإلقليميّ وحلفائها دعمها لوكالئها  

ة الجانب على دعمها للفصائل  اديّ أح  جبار إيران على قبول قيود  إل من جانب إدارة بايدن    محاولة    أّي   إّن  •

 
ّ
تمكين الحكومات والفصائل املوالية إليران في املنطقة هو جوهر    ، نظًرا ألّن ال محالة  ة ستفشلحة اإلقليميّ املسل

أنّ   ون بوضوح  وقد أشار القادة اإليرانيّ   . اإليرانّي   ة األمن القومّي ستراتيجيّ إ لتعديل  هم لن يكونوا مستعّد إلى  ين 

 . ةعلى أنشطة إيران اإلقليميّ  قيود   ليشمل أّي  الحاليّ  النووّي فاق االتّ 

 
القيّ  * كينيث كاتزمان على مساهماته  مركز صوفان  في هذه  يشكر  أبحاث    وهو خبير    .الورقةمة  في خدمة  إيران  في شؤون 

 . بالضرورة  أو مكتبة الكونغرس  CRSفهي ال تعكس آراء الـ    ،ةوقد قّدم مساهماته بصفته الشخصيّ   .(CRSالكونغرس )
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 كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟

أي نقاش حول استراتيجية إدارة بايدن بشأن إيران يجب أن يبدأ بتحليل كيفية تعامل اإلدارات األمريكية إن  

التهديد الذي تشكله إيران بين    41بل  الجمهورية اإلسالمية ق  قيامفمنذ    . السابقة مع  عاًما، كانت العالقات 

من التي تنشط  والتهديدات واألعمال العدائية    شحناءوالالشكوك املتبادلة الواليات املتحدة وإيران مشحونة ب

ومع ذلك، لم تنجح    1*. عينةمن املفاوضات وحتى التعاون الضمني في ظروف مبسيطة  حين آلخر، تتخللها فترات  

في    1979سبع إدارات أمريكية منذ الثورة اإلسالمية عام  اعتمدتها  يران التي  التصدي إل أي من استراتيجيات  

 . التي ال تزال إيران تشكلها على مصالح الواليات املتحدة وحلفائهاالواسعة تحييد مجموعة التهديدات 

:  جوابالسؤال األساس ي حول استراتيجية الواليات املتحدة بال  حتى بعد أكثر من أربعين عاًما، يبقى  و وبالتالي، 

إشراك  إلى  االستسالم، أو  إجبارها على  إيران أو  انهيار  هل ينبغي للواليات املتحدة أن تنتهج سياسات تهدف إلى  

مشتركة   أرضية  إيجاد  ومحاولة  العالقة؟  معها  إيران  القضايا  عن  و بشأن  دافعوا  الذين  أولئك  خيار  حتى 

أو   ،اتفاق شامل يحل جميع القضايا العالقةاألنسب السعي نحو   اختلفوا حول ما إذا كاناالنخراط مع إيران 

 
ً

 . األصعبا ليشمل القضايا  ثم توسيع جدول األعمال الثنائي تدريجيً محّددة   على مجموعة قضايا  التركيز أوال

،  «ى و القصط و الضغ»حملة وصفته بـما ضمن عقوبات فرض اليجية تركز على اتبعت إدارة ترامب استراتوقد 

املطالب األمريكية، بما في ذلك أّي من  في إضعاف االقتصاد اإليراني لكنها لم تجبر إيران على قبول   والتي نجحت

 اتبعت نهًج فكانت قد  أما إدارة أوباما 2. إعادة التفاوض بشأن االتفاقية النووية
ً

على  بنجاح فاوضت ف – ا بديال

املشتركة  تقييد   الشاملة  العمل  خطة  في  النووي  إيران  األطراف  املبرنامج  أقّرت  تعددة    2015عام  التي 

(JCPOA)،  العالقات األمريكية  نطاق  توسيع  في  أو  في سائر القضايا  السلوك اإليراني    تقييدفي    تفشل  هاولكن

 
في أفغانستان،   جديدة    دة األطراف لتشكيل حكومة  ، ودعمت الجهود املتعّد ، أدانت إيران الهجوم اإلرهابّي 2001أيلول    11بعد    *

  ة  ثنائيّ   من طهران للتواصل بشأن محادثات    تبع ذلك سعي    .أفغانّي    حدة إلعادة ما يقرب من مليون الجئ  وعملت مع األمم املتّ 

   2003في عام    شاملة  
 
  .2006من الرئيس أحمدي نجاد إلى الرئيس بوش في عام    غير مسبوقة    ورسالة
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بايدن عن نّيتها العودة إلى مقاربة إدارة أوباما، ولكّن السؤال حول ما  قد صّرحت إدارة  و   . والتقدم بها  اإليرانية

تي حدثت في عهد إدارة ترامب
ّ
 3.إذا كان ذلك ممكًنا يظّل قائًما، في ظّل انهيار املفاوضات وانتهاكات االّتفاقّيات ال

حول ما إذا  ولكّن السؤال إدارة أوباما،  مقاربةتها العودة إلى قد صّرحت إدارة بايدن عن نيّ و 
تي حدثت  ات الّ فاقيّ انهيار المفاوضات وانتهاكات االتّ  ظّل في يظّل قائًما، كان ذلك ممكًنا 

 . إدارة ترامب في عهد
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 ةة اإليرانيّ جذور العالقة األمريكيّ 

هي ما إذا كان يمكن للعالقة بين الواليات املتحدة وإيران أن تتعافى  ُتحّل  كانت إحدى املسائل الرئيسية التي لم  

، عندما استولى شباب موالون للزعيم الثوري اإليراني  1979تشرين الثاني  4في اندلعت التي  «أزمة الرهائن»من 

ويبدو   . يوًما 444ن رهائن ملدة  يآية هللا روح هللا الخميني على السفارة األمريكية في طهران واحتجزوا الدبلوماسي

حول عدوانية  ر الواليات املتحدة  تصوّ   وترّسخ   4. عة عنهال رج  ّي تصادم  أن األزمة قد وضعت البلدين على مسار  

  إلى   «تصدير الثورة»في طهران إلى  الوليدة  الهيمنة اإلقليمية عندما سعت الحكومة  إلى    النظام اإليراني وسعيه

  . وجه الخصوص إلى عدد من حلفاء الواليات املتحدة الرئيسيين في الخليج على و  – جميع أنحاء الشرق األوسط 

عراق صدام حسين خالل الحرب العراقية اإليرانية    معكبير  إلى حد الواليات املتحدة    اصطّفتونتيجة لذلك،  

وفي شهر كانون   . من أهمية اصطفاف صدام مع موسكو وعداء حزب البعث إلسرائيل  مقللة  1980-19885

فلم القادة اإليرانيون  أما    . ، أدرجت الواليات املتحدة إيران في قائمة الدول الراعية لإلرهاب1984الثاني عام  

 فرصيفّوتوا  
ً
أطاحت برئيس الوزراء اإليراني املنتخب  كانت قد  لتذكير املجتمع الدولي بأن الواليات املتحدة    ة

أن    ه املظلمة القديمةإلى هذ  أضافواو   . 1953ارات املركزية عام  بختسوكالة اال رعته  محمد مصدق في انقالب  

ل بشكل حاسم  تتحرك  لم  املتحدة  الكيميائية على  عنظام صدام حسين    ردع الواليات  ن استخدام األسلحة 

في نهاية املطاف، انخرطت الواليات املتحدة وإيران في  و 6. نطاق واسع ضد إيران خالل الحرب العراقية اإليرانية

تلك الحرب     ،لإلذالل معارك تعرضت فيها القوات البحرية اإليرانية    في  –اشتباكات مباشرة في الخليج خالل 

  الخطوط الجوية اإليرانية )رحلة  إيرانية مدنية  وبلغت ذروتها بإسقاط أمريكي خاطئ ومأساوي لطائرة إيرباص  

 7. لخليج( فوق ا655

  « قضية إيران كونترا»أظهرت  العراق،    حربها معحتى عندما سعت الواليات املتحدة إلى هزيمة إيران في  ولكن  

امل  1985-1987 في النظام معينة  عناصر  على إمكان االعتماد على  داخل الحكومة األمريكية    راهنةاستمرار 

اعترف الرئيس رونالد  وقد    . وافز كافيةُعرضت عليها حلو  فيما قضايا محددة  للتعاون بشأن  الثوري في طهران  

تحرير الرهائن األمريكيين   ىلملساعدة عبااألسلحة األمريكية  بيع  مقايضة  شملت    صفقةريغان في النهاية بأن ال



 أمام اإلدارة األمريكّية الجديدةالخيارات املتاحة  :مع إيران مآالت االّتفاق النووّي 

9 

 

محاولة  كان أيضا، في وجه منه،    مع إيرانللصفقة  الرئيس ريغان    لكن تأييدو   . املحتجزين لدى حزب هللا في لبنان

ازداد التفاؤل وقد    8. الواليات املتحدة  مع  يمكن أن تعيد بناء العالقات  في إيران التي«  املعتدلة»العناصر  إلشراك  

إمكانية   إيران خالل تعاون    نشوءبشأن  مع  بين  استراتيجي  ما  على   1991و  1989  الفترة  إيران  ردت   عندما 

التي أثمرت الجهود  بعض  ببذل    «نوايا حسنةالنوايا الحسنة تلد  »  األب ومفادها أنبوش  جورج   مناشدة إدارة

بقضية  املتحدة  الواليات    انهماكومع ذلك، فإن    . 1991تحرير آخر الرهائن األمريكيين في لبنان بحلول نهاية عام  

أي تقارب    اأخرجإيران  عارضتها  على عملية السالم العربية اإلسرائيلية التي    االحًق تركيزها  غزو العراق للكويت، و 

 . األب جورج بوش فترة إدارةبين الواليات املتحدة وإيران عن مساره خالل 

تشكل تخوف  حماس املدعومة من إيران إلى  التي نّفذتها حركة  خالل التسعينيات، أدت التفجيرات في إسرائيل  و 

نحو سياسة أكثر  إدارة كلينتون  قدرة إيران على الهجوم داخل إسرائيل نفسها، وساهمت في تحول    أمريكي من

سياسة تهدف إلى إضعاف كل   وهي، «االحتواء املزدوج»صاغت تلك اإلدارة استراتيجية قد و  . تشدًدا تجاه إيران

 
ً

 خر مع اآلخر يوما مع أحدهما وآمن امليل   من إيران ونظام صدام حسين في وقت واحد، بدال
ً
على توازن  احفاظ

كانت أشد صرامة من تلك التي  و على إيران  فرضت  قوبات اقتصادية عشكل    علىتجلت هذه السياسة    . القوى 

على جميع أشكال التجارة بين الواليات املتحدة وإيران    اكما فرض الرئيس كلينتون حظرً   . كانت سارية في السابق

الليبية، الذي سعى إلى إضعاف  و الكونغرس األميركي قانون العقوبات اإليرانية    ، سّن 1996وفي عام    . 1995عام  

بلًد  الطويل  املدى  على  مستقبلها  شل  من خالل  استراتيجًيا  أن    . للطاقة  امصّدرً   اإيران  الواليات  غير  حلفاء 

أوروبا   في  الاملتحدة  يتبّنوا هذه  إيران وعارضوا  لم  مبدئية عقوبات على  الع  على أسس  اإليراني قانون    ة قوبات 

نتيجة لذلك، كان تأثير  و  . للواليات املّتحدة «خارج الحدود اإلقليمية»للقانون األمريكي باعتباره تطبيًقا  ة الليبيو 

 ولم يكن 
ً

 9. تأثير ملحوظ على سلوك إيران اإلقليميلها من عقوبات إدارة كلينتون على االقتصاد اإليراني ضئيال

تحول إلى يران إل  ائيًس ر  1997كلينتون، أدى انتخاب محمد خاتمي املعتدل في عام األخيرة من عهد فترة ال وخالل 

املشاركة،   نحو  السياسة  بإمكانية  في  القديم  األمل  اإليرانيين»إشراك  وتجّدد  ظل    . «املعتدلين  ذلك،  ومع 

ن العالقات  حّس ذي بال يمكنه أن ياإلقدام على أي ش يء   ونجحوا في منع خاتمي من  متيّقظين  املتشددون في إيران  

 . األمريكية اإليرانية

ثبت أن التعامل مع إيران بشأن القضايا ذات االهتمام املشترك مفيد فقد  ،  بناال   جورج بوشعهد  خالل  أما  

اإلرهاب» على  األمريكية  والتي  «للحرب  بعد  ،  أفغانستان  على  بالحرب  انطالقها  على  كان  القاعدة  هجمات 

في   املتحدة  العراق،  2001أيلول    11الواليات  في  الحرب  ذلك، خالل  اإلدارات  و   . وبعد  من  النقيض  على  ربما 

بل اعتمدت على التواصل مع النافذين رين،  السابقة، لم تحاول إدارة بوش إشراك املعتدلين اإليرانيين املتصو  

عملية  إيران    في على  تأثير  لهم  اإليراني  ممن  القرار  والعراقصنع  بأفغانستان  ا  . املرتبط  ير  ملسؤولون  ولم 
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مع املتشددين اإليرانيين في الحرس الثوري  حرجا في التواصل غير املباشر، واملباشر في أحيان قليلة،    األمريكيون 

له، والذي   اإلسالمي التابع  ي وفيلق القدس  تأمين  نفذ  كان  السياسة اإليرانية في العراق وأفغانستان، ملحاولة 

أيلول، ساعدت    11وبعد هجمات    10. املصالح األمريكية في املسرحين اللذين تنتشر فيهما قوات أمريكية كبيرة

حاولت إيران أيًضا  كما  طالبان،  انهيار نظام  بعد  موّسعة في كابول    تشكيل حكومة  علىإيران الواليات املتحدة  

على الرغم  و ومع ذلك،    11. صدام  العراق في املرحلة التي أعقبت سقوطفي  السياس ي  ستقرار  سهام في إحالل اال اإل 

من  إدراك  من   حذرين  اإليرانيون  املتشددون  ظل  وأفغانستان،  العراق  في  املتحدة  الواليات  مع  العمل  فائدة 

  ضمن أدى إدراج الرئيس بوش إليران  كما    . الشرقية والغربية  معلى حدوده  الكبيراالنتشار العسكري األمريكي  

إلى استعداء   2002عام    «تحادحالة اال»التي تدعم اإلرهاب العاملي خالل خطاب   «محور الشر»ما يسمى ببلدان  

الحرس الثوري اإلسالمي، بقيادة اللواء قاسم  فيلق القدس في  ، قام  2011و  2003  الفترة ما بين  خالل و   . إيران

وفي   . بالوكالة على القوات األمريكيةودعم هجماتها  املحلية  العراقية )واألفغانية(  سليماني، بتسليح الفصائل  

في و  ،العراقال تزال إيران مؤثرة في  و   12.عسكري أمريكي  600أكثر من  أرواح  هذه الهجمات  حصدت  العراق،  

القائد الجديد لفيلق القدس ني  ءا، على الرغم من أن هذا قد يتغير مع إسماعيل قانسبياأقل  إلى حد    أفغانستان

  والي مواجهة تنظيم والية خراسان )املوحدها من  أفغانستان  وال سّيما إذا لم تتمكن  الحرس الثوري اإليراني،  في  

 13.وأمثاله لداعش(

أيًضا إلى التطرق إلى العامل الجديد والذي يحتمل أن يكون األكثر خطورة في    بناال   سعت إدارة جورج بوشو 

وإيران   املتحدة  الواليات  بين  اإليراني  وهو  –العالقات  النووي  البرنامج  بات  تقدم  تخصيب    الذي  يشمل 

لكن إدارة بوش أصرت على التفكيك الكامل لبرنامج تخصيب اليورانيوم اإليراني ورفضت املشاركة    . اليورانيوم

قد  املحادثات  لم تكن  و   . مباشرة في املفاوضات األوروبية واملتعددة األطراف مع اإليرانيين بشأن القضية النووية

 . 2009لبيت األبيض في أوائل عام ااإلدارة  تغادر عندما تقدم ضئيل أحرزت غير 

  تين ، اتبعت إدارة أوباما وإدارة ترامب استراتيجيالئحة االهتمامات األمريكيةالبرنامج النووي اإليراني  تصّدر  مع  و 

السياسة األمريكية في تذبذب حسم التصورت كلتا اإلدارتين أن سياساتهما املختارة ستوقد  . تماًما تينعاكستم

استضع  املشاركة واملواجهة مع إيران و ما بين  
ً
استخدمت اإلدارتان    . السياسة األمريكية على مسار أكثر اتساق

  على نطاق واسع العقوبات األمريكية الثانوية  
ً
 سياسية

ً
في حالة إدارة أوباما، أوضح  و  . للضغط على إيرانأداة

األمريكية العقوبات  أن  اإليرانيين  لنظرائهم  األمريكيون  مع  ستخّفف    املسؤولون  اتفاق  إلى  إيران  توصلت  إذا 

على  بن  اال تخلت إدارة أوباما عن إصرار إدارة جورج بوش  و   14.برنامجها النوويتقييد  الواليات املتحدة بشأن  

الشأن  وخبراء    النووي  الشرط الذي يجادل العديد من خبراء االنتشار  وهو  15في إيران   «تخصيب اليورانيوم  منع»

 . اتفاق نوويأي بأنه كان عقبة رئيسية أمام موافقة إيران على  ييراناإل 
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وهي قضية    –قدمت إدارة أوباما أطروحة مفادها أنه يمكن استخدام العقوبات لحل قضية واحدة حاسمة  

للسعي الحًقا إلى حل القضايا    ا يمكن التأسيس عليه دبلوماسيهذا سيشكل اختراقا  و   –النووي اإليراني    البرنامج

  « الضغوط القصوى حملة  »وهو أن    ،أما إدارة ترامب فقد قّدمت اقتراًحا معاكًسا  . قة املتبقية بين البلدينالعال

إلى الحد  ضعف إيران بشكل كبير  ت أن    امن خالل عقوبات أمريكية واسعة النطاق، من شأنه  ة على إيران، املطبق

بما في ذلك إنهاء دعم  لجميع املطالبفي نهاية املطاف  تستسلم  الذي يجعلها   للفصائل املسلحة    هااألمريكية، 

، إذ بالكامليسمح لها أن ُتختبر يجادل مسؤولون في إدارة أوباما بأن استراتيجيتهم تجاه إيران لم و  16.اإلقليمية

 . إدارة ترامبسريعا مع مجيء التحول السياس ي جاء 
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 الضغوط القصوى  حملةنتائج 

ًحا للرئاسة، وقاله بعد  إيران تهديًدا رئيسًيا للواليات املتحدةيعّد  دونالد ترامب  ما فتئ  
ّ

توليه  ؛ قال ذلك مرش

عام   أوائل  في  عام    . 2017املنصب  طوال  الواضح  من  مواصلة    2017كان  في  متردًدا  كان  ترامب  الرئيس  أن 

التصديق على امتثال إيران  في  و  ، خطة العمل الشاملة املشتركةعلى ما تقتضيه  إيران  على  تخفيف العقوبات  

اإليرانية النووية  االتفاقية  مراجعة  قانون  بموجب  لالتفاقية  النووية  أي    . للشروط  تبددت  فقد  ذلك،  ومع 

، عندما انسحبت اإلدارة من خطة العمل 2018شكوك حول مستقبل سياسة إدارة ترامب تجاه إيران في أيار  

املشتركة العقوبات   17. الشاملة  جميع  فرض  اإلدارة  أعادت  االنسحاب،  مع  على    األمريكية  وبالتزامن  الثانوية 

قت ( التي «العقوبات النووية»ما يسمى بـ أو القطاعات االقتصادية األساسية إليران )
ّ
خطة   لتنفيذكانت قد ُعل

 18.العمل الشاملة املشتركة

يتطلبه االتفاق النووي منع الواليات املتحدة   ذيالعقوبات الالتأكيد على أن رفع  بإدارة ترامب تصرفاتها  سّوغت  

األداة  من   بحوزتها    ةاالقتصادي استخدام  تطويرها التي  من  والحد  املنطقة،  في  التراجع  على  إيران  إلجبار 

الباليستية، و  أكثر صرامةبقبول  الللصواريخ  النووية  حول   قيود  وإعادة فرض   19. أنشطتها  الصفقة  ترك  إن 

العقوبات، وفًقا للرئيس ترامب ومسؤولين آخرين، من شأنه أن يحرم إيران من اإليرادات الالزمة لتمويل شبكة  

حزب هللا اللبناني وامليليشيات    وتسليحها وتدريبها. وهذه الشبكة تضمّ   واسعة من الحلفاء والوكالء اإلقليميين 

العراقية واملتمردين و   الشيعية  البحرين،  في  املسلحة  والجماعات  اليمن، وحركة حماس،  في  بعض  الحوثيين 

 20. طالبان في أفغانستانالتابعة لفصائل ال

كان مسؤولو إدارة ترامب واضحين ومتسقين في التأكيد على أن سياسة اإلدارة تجاه إيران ستستند في املقام  

رد  اناألول على فرض مجموعة من العقوبات االقتصادية على إير 
ّ
ومع ذلك، فإن الهدف    . تتزايد على نحو مط

البلد تغيير سلوك  االقتصادية هو  العقوبات  تركز على  التغيير و   . املعنيّ   الرئيس ي ألي سياسة  يأتي  أن  يمكن 

 نتيجةأو    ،الواليات املتحدةترفضها  اإلجراءات التي  السير في  البلد املستهدف على    ةانخفاض قدر   نتيجةالسلوكي  

تماًما إيقافها  أو  املسيئة  تقييد أنشطته  املستهدف على  البلد  بموجبه  يوافق  تفاوض ي  أن إضعاف   . اتفاق  إال 
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ومع  . إلدارة ترامب ضد إيران الضغوط القصوى االقتصاد اإليراني، في حد ذاته، لم يكن الهدف النهائي لحملة 

تغيير  إلى    وليس   –إيران  في  التدهور االقتصادي    لنجاح سياساتها كان ينظر إلىيم إدارة ترامب  و ذلك، يبدو أن تق

ح صّر وقد  . املعيار األساس ي، أو حتى الوحيد، الذي يجب قياس فعالية السياسة من خالله باعتباره – هاسلوك

حرمت ألنها « ناجحة»أن السياسة كانت  2021و 2018مسؤولو إدارة ترامب مراًرا وتكراًرا خالل الفترة ما بين 

ولكن اإلدارة لم تحدد  سلوك عدواني،  أي  للقيام بالالزمة  إيران من اإليرادات وغيرها من املوارد االقتصادية  

 . املعلنة ستراتيجيةاال ف اهداأل كيف ساهم ذلك في تحقيق 

والبيانات   املالحظات  من   
ً
واسعة  

ً
مجموعة أّن   

ّ
إال

د أّن حملة  
ّ
تي شّنتها إدارة    الضغوط القصوى تؤك

ّ
ال

تسفر عن مكاسب إستراتيجّية   ترامب ضّد إيران لم  

في   تغيير   عن  أو  املّتحدة  الواليات  لسياسة  كبيرة  

به.  املرغوب  غير  إيران  بعض  ذكرت  نعم،    21سلوك 

أن  ال لإيران  تقارير  استعدادها  مع  أبدت  لتفاوض 

القيود على تطويرها فرض بعض إدارة ترامب بشأن 

الباليستية   املدىالللصواريخ  يعني    ،طويلة  قد  تكون مفيدة  أن سياسة  وهذا  قد  بعض  في  العقوبات  تحقيق 

ومع ذلك، لم تبدأ أي مفاوضات بين الواليات املتحدة وإيران    . النتائج التي تتجاوز اإلضرار باالقتصاد اإليراني

الضغوط    من حملةالعسكري  ى الجانب  عالوة على ذلك، أد  . إدارة ترامبفي عهد  بشأن برنامج الصواريخ اإليراني  

صراع  كان يمكن لها أن تشعل فتيل  صراع مسلح مباشر بين الواليات املتحدة وإيران،  اندالع شرارة  لى  إ  القصوى 

 22. خطير واسع النطاق

 للعقوبات في سياسة إدارة ترامب تجاه إيران  الدور األساس يّ 

للعقوبات التي أعادت اإلدارة فرضها   ضافتها أ  وأيتطلب تحليل سياسة إدارة ترامب مراجعة النطاق الواسع 

مجّددا النضمام  ل  تها ، من أجل تنفيذ خطإدارة بايدن  هذا التحليل مهم ألنو   . 2020و  2018خالل الفترة ما بين  

فضال  ، 2016في عام كانت قد ُرفعت إلى خطة العمل الشاملة املشتركة، ستحتاج إلى إلغاء تلك العقوبات التي 

 .الحقامعظم العقوبات اإلضافية التي فرضتها إدارة ترامب عن 

فرض عدد من العقوبات تلقائيا  خطة العمل الشاملة املشتركة، أعيد  من  الواليات املتحدة    خروجنتيجة لف

 : 2018ية اعتباًرا من تشرين الثاني الثانو 

إاّل أّن مجموعًة واسعًة من المالحظات 
  الضغوط القصوىوالبيانات تؤّكد أّن حملة 

اّلتي شّنتها إدارة ترامب ضّد إيران لم تسفر  
عن مكاسب إستراتيجّيٍة كبيرٍة لسياسة  
الواليات المّتحدة أو عن تغييٍر في سلوك  

 إيران غير المرغوب به.
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• استبعاد البنوك األجنبية التي تجري معامالت مع كيانات أو أشخاص إيرانيين خاضعين للعقوبات من النظام  

 .املالي األمريكي 

• فرض قيود على الوصول إلى السوق األمريكية على أي شركة دولية تستثمر في قطاع الطاقة اإليراني أو تبيع  

 . يمكن استخدامها لتوسيع هذا القطاع يران إل سلًعا 

ي على نحو  يراناإل النفط    ها منض مشترياتيخفت• استبعاد بنوك أي دولة من النظام املالي األمريكي تفشل في  

خفض مشترياتها من  توكانت البلدان التي    . ، وفرض عقوبات على الشركات التي تشحن النفط اإليراني»كبير«

بشكل اإليراني  )  النفط  سنوي كبير  النصف  التقويم  على  بحسب  للحصول  مؤهلة  لها يسمح    «استثناء»( 

 . بمواصلة إجراء املعامالت مع البنك املركزي اإليراني دون أي عقوبة أمريكية

في إيران  مع  املعامالت  على  عقوبات  يخص •  املعادن    ما  وبعض  الثمينة،  اإليرانية،  األخرى املعادن  والعملة   ،

السيارات، والشحن، وبناء السفن، والتأمين على الشحن، وعمليات املوانئ اإليرانية، والبرامج ومعدات إنتاج  

 . الصناعية

• عقوبات على أي بنك أجنبي سمح إليران بالوصول إلى مقتنياتها من العمالت األجنبية، بخالف شراء السلع في  

مليار دوالر من أصول البنك املركزي    100وقيدت هذه العقوبات أكثر من    . البلد الذي توجد فيه هذه األصول 

 23. ، مانعة إيران من استعادتهااإليراني املوجودة في الخارج

قبل املعمول بها  ، قررت اإلدارة أن تذهب إلى ما هو أبعد من إعادة فرض العقوبات األمريكية  2019في نيسان و

لشأنها أن تفرض تدابير إضافية من  أن تخطة العمل الشاملة املشتركة و 
ّ
ا شديًدا على االقتصاد    شك

ً
ضغط

يمكن و   . تصدير النفط اإليراني إلى أقص ى حد ممكنالعائد من  دخل  السيما عن طريق خفض    الو   –اإليراني  

على أن    . بشكل جدي  «الضغوط القصوى »على أنه بداية لحملة    2019يم تصعيد العقوبات اعتباًرا من عام  و تق

يتعين على    ، وعلى هذا فال«عقوبات نووية»لم تكن    2018ارة ترامب منذ عام  بعض العقوبات التي فرضتها إد

قد  ن  ين اإليرانيياملفاوضولكن    . إدارة بايدن رفعها إذا ما عاودت االنضمام إلى خطة العمل الشاملة املشتركة

أن يلتزم  عندها  من املرجح  و ،  2018بعد عام  التي فرضت    « العقوبات غير النووية»برفع  إدارة بايدن  يطالبون  

األمريكيون   النووية »تعريف  بحرفّية  املفاوضون  رفعها    «العقوبات  يجب  الشاملة  بموجب  التي  العمل  خطة 

 . 2015عام التي عقدت املشتركة 

 2019نيسان    8في    -1
ً
إرهابية أجنبية لدعمه    ، صنفت إدارة ترامب الحرس الثوري اإلسالمي اإليراني منظمة

اإلقليمية املسلحة  للفصائل  قوة   24. املادي  أمريكية  إدارة  فيها  تسمي  التي  األولى  املرة  التصنيف  هذا  ويمثل 
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ً
األمريكية   إرهابية أجنبية؛ وفي املقابل، صنفت إيران القوات العسكرية  مسلحة رسمية لحكومة أجنبية منظمة

 
ً
لقانون  األصلي لقصد  املتناقض مع  هذا التصنيف األمريكي يكن القول إن  ويم  25. 2019إرهابية في أبريل    منظمة

إلى تصنيف الجماعات واملنظمات األجنبية، وليس  فالقانون يشير  الذي أنشأ فئة املنظمات اإلرهابية األجنبية، 

كان الحرس الثوري اإليراني يخضع  بكل األحوال فقد  و   . الكيانات الحكومية، على أنها منظمات إرهابية أجنبية

 مما   –رفع أي منها بموجب خطة العمل الشاملة املشتركة  يُ لم    والتي  –بالفعل للعديد من العقوبات األمريكية  

 
ً
   يجعل التأثير العملي لتصنيفه منظمة

ً
ليس من الواضح أنه سيتعين بالضرورة إلغاء  و   . إرهابية أجنبية ضئيال

 . بايدن إلى خطة العمل الشاملة املشتركة هذه العقوبة حتى تعود إدارة

من أي  من إيران    يةالنفطخفضت مشترياتها  ، أنهت اإلدارة تزويد الدول التي  2019أيار    2من  اعتباًرا    -2

صادرات النفط اإليرانية وبالتالي  »تصفير«  كان    اتستثناءال ا أعلنت اإلدارة أن الهدف من إنهاءو   . اتاستثناء

 26« . حرمان النظام من اإليرادات التي يحتاجها لتمويل اإلرهاب والحروب العنيفة في الخارج»

ممتلكات ب   ظر التصرف، الذي يح13871، أصدر الرئيس ترامب األمر التنفيذي رقم  2019أيار  8في    -3

لها والتي تحدد اإلدارة أنها أجرت معامالت كبيرة مع    ااملتحدة مقرً األشخاص والكيانات التي تتخذ من الواليات  

 27. قطاعات الحديد أو الفوالذ أو األلومنيوم أو النحاس في إيران

، الذي قض ى بمعاقبة مكتب املرشد 13876، أصدرت اإلدارة األمر التنفيذي رقم  2019ن  احزير   26في    -4

 *.األعلى إليران

لإلرهاب بموجب    اداعم  ا، صنفت وزارة الخزانة األميركية البنك املركزي اإليراني كيانً 2019أيلول    20في    -5

 لجديد اتصنيف هذا اللم يحمل و  28. 13224األمر التنفيذي 
ً

بموجب  للعقوبات  للبنك، الذي كان يخضع أصال

( النووي  لالنتشار  الداعمة  الكيانات  بشأن  منفصل  تنفيذي  التنفيذي  وهو  أمر  اإلعفاء 13382األمر   ،)

 . املفروضة على البنك املركزي اإليراني السابقةالعقوبات األمريكية ذي روعي في اإلنساني ال

 
أنّ  * من  الرغم  يُ على  لم   شترط  ه 

ّ
املتعل العقوبات   تخفيف 

ّ
في خط اإلنسان  يّصر قة بحقوق  املشتركة، فقد  الشاملة  العمل  ة 

   علىفي املفاوضات    ون على إلغاء هذا األمر التنفيذّي املفاوضون اإليرانيّ 
ّ
حة، وذلك بسبب ة العمل الشاملة املشتركة املنّق خط

د جواد  ة محمّ على وزير الخارجيّ   وقد فرضت عقوبات    .في إيران  ة ملوضع املرشد األعلى في التسلسل الهرمّي ة السياسيّ الحساسيّ 

أيًضا   بأّن   هم، وقد يجادل بعضأيًضا  ين آخرين بموجب هذا األمرين مدنيّ إيرانيّ   ظريف وقادة   هذه العقوبات يجب أن ُتلغى 

 حتّ   ة  عمليّ   ألسباب  
ّ
 .ة مع إدارة بايدنون من املشاركة في املفاوضات الجديدن هؤالء املسؤولون اإليرانيّ ى يتمك
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، الذي يفرض عقوبات على  13902، أصدرت اإلدارة األمر التنفيذي رقم  2020كانون الثاني    10في    -6

 . والتصنيع واملنسوجات في إيراناملعامالت مع قطاعات البناء والتعدين  

 الضغوط القصوى حملة ة ستراتيجيّ ة إل النتائج االقتصاديّ 

أظهر كل مقياس  قد  و   . أضرت باالقتصاد اإليراني بشكل كبيرقد    الضغوط القصوى خالف على أن حملة  ما من  

على مراجعة الدولي  ، عمل صندوق النقد  2019وفي تشرين األول    . إحصائي لألداء االقتصادي اإليراني انخفاًضا

، وأشارت تقديراته  2020إلى آذار    2019لناتج املحلي اإلجمالي إليران للفترة من آذار  نمو الالسابقة  قديراته  ت

بمعدل   انكماش  إلى  الجديدة الشاملة    29.%  5.9  الناتج  العمل  خطة  من  املتحدة  الواليات  انسحاب  وقبل 

يتعافى من االنكماش الناتج عن فرض عقوبات دولية على إيران خالل  قد بدأ  املشتركة، كان االقتصاد اإليراني  

وهي العقوبات التي نجحت إلى حد كبير في إقناع إيران باملوافقة على خطة العمل الشاملة   ،  2016-2010الفترة  

الذي في فترة التقرير االقتصادي  % 13بحوالي يقّدر حققت إيران نمًوا في الناتج املحلي اإلجمالي وقد  . تركةاملش

  عقوبات  تطل إيراَن فيه  لم    2009، والذي كان أول عام كامل منذ عام  2017إلى آذار    2016من آذار    أصدرته

 . اقتصادية دولية كبيرة

إنهاءو  ترامب    أدى  منذ    ات ستثناءلال إدارة  أدنى مستوياتها  إلى  الحيوية  اإليرانية  النفط  انخفاض صادرات  إلى 

عندما   وذلك  العراقية،  اإليرانية  العراقية  كانت  الحرب  اإليرانية  تقصف  الطائرات  النفط  تصدير  محطات 

  ، كانت صادرات النفط اإليرانية تبلغ 2010وقبل فرض عقوبات دولية كبرى على إيران في عام    . بشكل مستمر

لتصدير  كثيرا  إيران    عانت ،  2019عام    اتستثناءانتهى العمل بنظام اال ومنذ أن    . مليون برميل يومًيا  2.5  حوالي

 30. ن البراميل يومًيا فقطبضع مئات اآلالف موتقلص حجم صادراتها النفطية في بعض األحيان إلى ، هانفط

الو  قيمة  تراجعت  ترامب،  إدارة  عقوبات  برنامج  ملجمل  ارتفاع    . اإليراني  ريال نتيجة  في  األمر  هذا  تسبب  وقد 

وخلق صعوبات   أمام  التضخم  البضائعكبرى  استيراد  يخص  فيما  إيران  األول    . وتسعيرها  تجار  تشرين  ففي 

ّدرت قيمة الريال اإليراني بـ  2020
ُ
أما عند    . للدوالر الواحد في أسواق الصرف اإليرانية غير الرسمية  األًف   315، ق

علىإقرار   املشتركة االتفاق  الشاملة  العمل  عام    خطة  تقارب  فقد  ،  2015في  القيمة  مقابل   ألفا  35كانت 

 31.الدوالر

البن وقد   مع  املعامالت  االقتصادي ساهم فرض عقوبات صارمة على  التراجع  في  بال شك  اإليراني  املركزي  ك 

نظًرا ألن تصنيف البنك املركزي لعام    ،إليران، لكنه أثار أيًضا انتقادات دولية كبيرة لسياسة الواليات املتحدة

استيراد إيران للسلع غير الخاضعة    ؤتباط، وهذا قد أدى إلى  استثناء إنسانيأي    ا لم يصاحبهإرهابي  اكيان  2019
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عالوة على ذلك، واجهت إيران صعوبة في استيراد    32. للعقوبات بشكل كبير، مثل الحبوب واملواد الغذائية األخرى 

، بسبب عدم قدرة إيران على  الكورونا األدوية األساسية وغيرها من املعدات والسلع الالزمة للتعامل مع جائحة

لب من إيران الخضوع لعملية موسعة  ف . ألجنبي الخاصة بها للدفعاستخدام أصول النقد ا
ُ
على سبيل املثال، ط

للحصول على موافقة محددة من وزارة الخزانة األميركية الستخدام بعض أصولها في الخارج لدفع ثمن جرعات  

ملساعدة  شئت أنتعددة األطراف في جميع أنحاء العالم والتي امل COVAX من خالل مجموعة الكورونا  لقاحات

 33ى هذه اللقاحات.البلدان النامية على الوصول إل

 

 *ر في صادرات النفط الخام إليران والتغيّ  السنويّ  اإلجماليّ  : نمو الناتج المحليّ 1الشكل 

 

 
البيانّي  * الناتج املحليّ في هذا الرسم     اإلجماليّ   ، حصلنا على بيانات 

ً
، وحصلنا على بيانات صادرات  من البنك الدوليّ   مباشرة

الدوليّ  النقد  صندوق  من  الخام  االحتياطّي   النفط  البنك  لويس  الفيدراليّ   عبر  سانت  السنويّ   .في  البيانات  لوحظت  ة وقد 

 
ّ
في صادرات النفط الخام )أي   ر السنوّي وعليه، فلحساب التغيّ  . عام   كانون الثاني من كلّ   1رة في لصادرات النفط الخام املتوف
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 الضغوط القصوى حملة ة ل: اآلثار االقتصاديّ 2الشكل 

 

أيًضا  ولكن   القول  من  إيمكن  الرغم  على  اإليراني،  االقتصاد  حملة  تراجعهن  نتيجة  ينهر  لم  الضغوط  ، 

إلجراء   ا التفافية، ورد أن إيران ومشترين مختلفين طوروا قنوات وطرق2020وبحلول أواخر عام    34.القصوى 

أكثر من مليون برميل يومًيا اعتباًرا من   صّدرتتقدر بعض املصادر أن إيران  و   . صفقات خاصة بالنفط اإليراني

وال تزال إيران تحتفظ بعشرات    35. النفط املبلغ عنه إلى الصين  كمية كبيرة من، مع وصول  2020أواخر عام  

االعتماد عليه    باإلمكاناملليارات من الدوالرات في حسابات في جميع أنحاء العالم، والجزء األكبر منها ال يزال  

ا  هذا وقد    . اتلدفع ثمن الوارد
ً
استبدال البنزين اإليراني بالذهب، وهي عملة براغًبا  في فنزويال  وجدت إيران شريك

ومن مواد    ،كما زادت إيران من صادراتها من املعادن  36. يمكن إليران استخدامها دون قيود العقوبات  صلبة

وغيرها والسيارات،  الكمالية،  والسلع  في    من  البناء،  الراغبين  للمستوردين  الجوارالبضائع  املباشر   دول 

 

كانون الثاني   1كانون الثاني من العام التالي مع بيانات    1، قورنت بيانات  معنّي    عام    الت عدد البراميل في اليوم( لكّل مقارنة معّد 

 . رة للتغيّ ة لحساب النسبة املئويّ للسنة املعنيّ 
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نت هذه الصادرات غير النفطية إيران من تقلي   . وخارجها
ّ
  لسنة املالية ل  توقعات عائدات النفط في ميزانيتها  صمك

، فإن شبكة إيران من املؤسسات املرتبطة برجال الدين )بونياد(، والتي توظف  وفضال عن ذلك   2020-2021.37

اإليرانيين،    أعداًدا من  خفف كذلك  و كبيرة  األخرى،  االجتماعية  الخدمات  املقاييسشبكات  بكل  اآلثار    ت  من 

 38.املباشرة لالنكماش االقتصادي على السكان
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 ؟في السلوك اإليرانيّ  هل من تغييرٍ 

نجحت في هدفها األساس ي املتمثل في الحد من التهديد   الضغوط القصوى أكد مسؤولو إدارة ترامب أن سياسة  

دكما   . االستراتيجي الذي تشكله إيران
ّ
وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومسؤولون أمريكيون آخرون بأن   أك

ال سيما قدرتها على تمويل الوكالء اإلقليميين، مثل حزب هللا وامليليشيات  و قدرات إيران،  صت  هذه السياسة قل

 الشيع
ً

أيًضا، أن    2020وقد أكدوا في أواخر عام    39. الهجمات اإللكترونية  علىعن قدراتها    ية في سوريا، فضال

 40. خالل العام املاض ي%  25هذه السياسة تسببت في خفض إيران مليزانيتها العسكرية بنحو 

الفرضية الكامنة  وادحضمجموعة واسعة من الخبراء الذين درسوا العديد من جوانب السلوك اإليراني ولكّن 

تغييرات إيجابية في   وهي  –  الضغوط القصوى وراء استراتيجية   ينتج عنه  أن الضغط االقتصادي يمكن أن 

القادة اإليرانيون أساسية للحفاظ على  ّدها  تلك السياسات التي يعلم ُيالحظ تغّير أّي من  إذ    41. سلوك إيران

السياسة الخارجية إليران، بغض النظر عن مقدار الضغط االقتصادي الذي تحقيق أهداف  األمن القومي و 

ه  . مورس النتيجة  وكانت  لوحظت  ذه  استخدمت  سابقا  قد  سابًقا،  ذكرنا  كما  التي،  أوباما  إدارة  فترة  خالل 

دت مّرة أخرى في حقبة طاولة املفاوضات النووية، و   العقوبات إلقناع إيران باالنضمام إلى 
ّ
وفي عام    . ترامب  تأك

، خالل فترة إدارة أوباما، وعلى الرغم من فرض العقوبات التي خفضت صادرات النفط اإليرانية إلى أقل 2013

من نصف خط األساس قبل العقوبات، تمكنت إيران من التدخل في الحرب األهلية السورية ملساعدة نظام 

فيلق القدس في مستشار من    2500تمكنت إيران من إرسال  كما    42. األسد في الحفاظ على قبضته على السلطة

مقاتل لبناني من حزب هللا إلى    7000الحرس الثوري اإليراني لتعزيز دفاعات نظام األسد وتسهيل دخول حوالي  

 44. األفغان والباكستانيين الشيعة للقتال هناك أيًضاأغرت إيران مالًيا آالف  كما    43.عن األسدللدفاع  سوريا  

إيران من من منع  إدارة ترامب  تلك التي أعادتها أو فرضتها  إدارة أوباما وال  تتمكن العقوبات التي فرضتها  لم  و 

تمويل منذ  من ال  اتدوالر ال  ات منمليار   10و  يةائتمانخطوط  مليار دوالر على شكل    4.5تزويد األسد بحوالي  

النظام الخارج عن  »عن إيران بعنوان  وزارة الخارجية األمريكية  من تقرير    2020عام  ، وفًقا لنسخة  2012عام  

 45.«القانون 
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عام  و االقتصاد  2014في  على  تضغط  تزال  ال  العاملية  والعقوبات  أوباما  إدارة  فيه  كانت  الذي  الوقت  وفي   ،

في سياق ذلك التدخل اإليراني، تعاونت إيران ضمنًيا مع  و  . أيضا   اإليراني، تمكنت إيران من التدخل في العراق

قواتها   انهارت  الحكومة عندما  ملساعدة  العراق  في  انتشارها  أعادت  التي  األمريكية  توّسع  القوات  تنظيم  أمام 

الحرس الثوري اإليراني لتنظيم  فيلق القدس في  مستشاري  حينئذ  أرسلت إيران    وقد  . )داعش(  الدولة اإلسالمية 

إيران   من  املدعومة  الشيعية  امليليشيات  من  متنوعة  إضافيين  وتسليحها  مجموعة  شيعة  مقاتلين  ولتجنيد 

للمساعدة في بعض الوبالتوازي مع ذلك، أرسلت الواليات املتحدة    46. للقتال إلى جانب الجيش العراقي قوات 

 47. داعشبشن ضربات جوية ضد  آخريناكة مع حلفاء أوروبيين و بالشر قامت إعادة تنظيم الجيش العراقي، و 

الزيدية و  الحوثي  جماعة  حققتها  التي  امليدانية  املكاسب  من  االستفادة  من  إيران  العقوبات  يمنع ضغط  لم 

 سب تمردها املستمر قو تالشيعية في اليمن، والتي اك
ً
وسط االضطرابات السياسية واستولت على صنعاء في    ة

تخضع لعقوبات دولية شديدة حتى في املراحل األخيرة من  ال تزال ، حين كانت إيران 2015في عام و . 2014عام 

املشتركةعلى    املفاوضات الشاملة  العمل  إيران    ،خطة  تقوده  ببدأت  عربي  تحالف  ضد  الحوثيين  تسليح 

لتقليص    هملدحر اجتمع  السعودية   إليرانسعيا  اإلقليمي  عمدت    48. النفوذ  الحوثيين  إلى  إيران  وقد  تسليح 

على اململكة العربية السعودية وتهديد الشحن في ممر الطاقة الحيوي في   صواريخهم من إطالق  تلدرجة مكن

سنوات، انقسم التحالف الذي تقوده السعودية إلى حد  من الخمس  البعد ما يقرب  و   49.مضيق باب املندب

ا السعودية وبعض القوات املتحالفة  
ً
مع إشارة و   50. وحدها تقريًبا في املعركة البرية ضد الحوثيينمعها  كبير، تارك

لعمليات املتحدة  الواليات  دعم  ستنهي  أنها  إلى  بايدن  اململكة   اململكة  إدارة  استأنفت  اليمن،  في  الهجومية 

  . كانون الثانيدثات السالم التي توسطت فيها األمم املتحدة مع الحوثيين بشأن تبادل واسع لألسرى في أواخر  محا

إلى أن اململكة قد تكون أكثر استعداًدا  و  يلبي مطالب الحوثيين  في الحل سياس ي  اليوم  تشير املحادثات  ليمن 

 51. بحصة كبيرة من السلطة السياسية هناك

إيران    بول ما من شك في أن عقوبات عهد أوباما ساهمت في قو 

ومع  . القيود النووية التي تتطلبها خطة العمل الشاملة املشتركةب

  
ّ
يكن قط لم  نووّي   تطوير سالح   إّن  القول  يمكن  جوهر  ذلك، 

كان الحصول على   ولو  52أيديولوجّية إيران الخارجّية والدفاعّية. 

ا إيرانًيا أساسًيا، 
ً
أن تكون إيران قد كان ينبغي لسالح نووي هدف

 أن تكون  بذلت جهوًدا وموارد أكبر بكثير لتحقيق هذا الهدف و 
ً
نحو هذه الغاية مما كانت    أبعد  ا قد قطعت شوط

ّددت عليه في الوقت الذي 
ُ
على خطة  ة إيرانبموافقو  . 2010في عام عليها العقوبات الدولية بشكل كبير  فيه ش

نها من إنتاج ومة على استعدادها للمساأظهرت العمل الشاملة املشتركة، 
ّ
أسلحة نووية مقابل  ما يمكنه أن يمك

تطوير    القول إّن  يمكنومع ذلك، 
جوهر  قّط لم يكن  نووي   سالٍح 

ة  ة إيران الخارجيّ أيديولوجيّ 
 .ةوالدفاعيّ 
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هدفها املتمثل في الحفاظ على برنامج  في خطة العمل الشاملة املشتركة  حققت إيران  وقد    . تخفيف العقوبات

كما حققت التزاًما متعدد األطراف بإنهاء الحظر الذي فرضته األمم املتحدة خالل    . مستمر لتخصيب اليورانيوم

 . 2020تشرين األول  18بحلول وإليها على عمليات نقل األسلحة من إيران  2010-2007الفترة 

تغير سعي إيران لتحقيق أهدافها االستراتيجية   الضغوط القصوى األدلة على أن حملة  إن   لم  إلدارة ترامب 

الناتجة عن استراتيجية الواليات املتحدة    على  –األساسية   ت  –الرغم من الصعوبات املالية  ت 
ّ
تراكم حتى  ظل

 : نهاية إدارة ترامب

مساعدتها العسكرية ملجموعة واسعة من الفصائل املسلحة    وال لم تنِه إيران، أو حتى تخفض، تمويلها  ف •

في بعض الحاالت، ربما تكون إيران قد عدلت مستويات  و  . (3في املنطقة التي تدعمها إيران )انظر إلى الشكل  

يبدو أن مستوى النشاط إذ    ،عركةتمويلها إلى الفصائل التي تحميها عندما تراجع مستوى نشاطها في ساحة امل

املجموعات التي  و   . بحسب األداء االقتصادي إليران  وليس  –اإلقليمي إليران يتأرجح بحسب الظروف املحلية  

 .(3تدعمها إيران مذكورة في الجدول أدناه )انظر إلى الشكل 

بناء بنية تحتية عسكرية تمكنت إيران من  قد  بشدة في سوريا، و   ةحزب هللا منخرطمعها  زال إيران و تال  و  •

 . اعترفت بقصفها املتكرر ملثل هذه املنشآت داخل سورياقد تهديًدا كبيًرا لدرجة أن إسرائيل  ّد في سوريا تع

ملجموعة واسعة  يعتمد في جزء كبير منه على تسليحها  وهو  واسع في العراق،  الإيران  نفوذ  تواصل  وي •

وكانت الحكومات    53. واسعي النفوذالقادتها  لو لها  وتقديم املشورة  من امليليشيات الشيعية ذات النفوذ املتزايد  

األخيرة األمريكي  ،العراقية  الضغط  من  الرغم  راغبة    ،على  من   فيغير  للعديد  الذاتي  االستقالل  من  الحد 

 ، أو ربماامليليشيات املدعومة من إيران التي شنت هجمات متكررة على األفراد واملنشآت األمريكية في العراق

ولم يتأثر أي من قادة امليليشيات العراقية املدعومين من إيران بشكل ملحوظ بفرض   54.غير قادرة على ذلك 

في األسابيع األخيرة إلدارة ترامب، فرضت الواليات املتحدة عقوبات على رئيس  ف   . العقوبات األمريكية عليهم

لـ   العام  الشعبي»الهيكل  الحشد  الفياض«قوات  فالح  الذي  ،  تخضع  ،  عراقية  شيعية  أكبر شخصية  أصبح 

كانت قد    2019ضربة على البنية التحتية النفطية السعودية في أيار  يبدو أن الو   . لعقوبات الواليات املتحدة

زودت  قد  ن إيران  إوالتي تقول    2018في أواخر عام    الصادرة   التقاريرعلى نحو يؤكد    55من العراق،انطلقت  

ضرب منشأة تسيطر  أكد قياُم إسرائيل بو  . يخ باليستية وطائرات مسيرة مسلحةبعض وكالئها العراقيين بصوار 

 56. هذه التقاريَر أيضا 2019عليها إيران في العراق في صيف عام 
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 : الفصائل المسّلحة المدعومة من إيران3الشكل 

 

حملة    اردً و  • القصوى على  إيران  الضغوط  تمكنت  عام  ،  منتصف  السفن   2019في  مهاجمة  من 

 . طياربال الخليجية، واالستيالء على بعضها، وإسقاط طائرة أمريكية متقدمة 

تطوير  و  • إيران  كروز  الصواريخ  الواصلت  تستخدمها  األباليستية وصواريخ  أن  دقة، والتي يمكن  كثر 

مت إيران صواريخ كروز  استخدوقد  57. نقلها إلى حلفائها اإلقليميين ووكالئهاواصلت واألهّم أنها إيران بنفسها، 

أوقف حوالي مّما ،  2019أيلول    14ضد البنية التحتية السعودية الحيوية في  على نحو بالغ التدمير  التي طورتها  

الثاني تشرين  شهر  أوائل  حتى  السعودي  النفط  إنتاج  الضربة  وقد    58. نصف  املتحدة    أن أظهرت  الواليات 

يبدو أن إيران  و   . التكنولوجيا العسكرية اإليرانية بشكل كبيراستخّفوا بكانوا قد    واملسؤولين الغربيين اآلخرين

حصلت عليها منذ سنوات عديدة، كانت قد تصميم صواريخ كروز من الحقبة السوفيتية  عمدت إلى إعادةقد 

ة  كانت الضربة الصاروخيو  59. نسًخا إيرانية تحمل أسماء مثل املشكاة والسومر والقدس األول ويا علي وأنتجت

على الضربة األمريكية ا ردا  –على قواعد عراقية تستخدمها القوات األمريكية  2020كانون الثاني  8اإليرانية في 
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قائد   قتلت  في  التي  القدس  قاسم سليمانيفيلق  اإليراني  الثوري  تدمير عدة      دقيقة    –    60الحرس  في  للغاية 

استخدم الحوثيون  هذا و   . أفراد الجيش األمريكي   من  100في إصابة أكثر من    تسببتقد  و   ،في القاعدة  منشآت

في اليمن صواريخ قصيرة املدى قدمتها إيران ضد املطارات والبنية التحتية للطاقة في جنوب اململكة العربية  

السعودية   61السعودية،  البحرية  السفن  ملهاجمة  للسفن  املضادة  اإليرانية  كروز  صواريخ  واستخدموا 

 . واإلماراتية واألمريكية في مضيق باب املندب الحيوي 

مثل خرمشهر ومركبتها الفضائية سيمرغ،  واختبارها  طويلة املدى  الواصلت إيران تطوير الصواريخ  و  •

شهادة علنية أدلى بها مديرو املخابرات األمريكية، فإن إيران لم تقم  ووفًقا ألحدث  62. وإن كانت النتائج مختلطة

لكن للقارات،  عابر  صاروخ  بتطوير  التاريخ  هذا  الهدفربما  تعمل  ها  حتى  هذا  تحقيق  القادة    63.على  وأشار 

اإليرانيون للوسطاء الدوليين خالل إدارة ترامب أنهم قد يكونون على استعداد للتفاوض بشأن بعض القيود  

 . طويلة املدىالامللزمة على الصواريخ 

 اإليرانّي   النووّي  الردّ 

تقييد قدرة إيران على توسيع برنامجها النووي،    الضغوط القصوى حملة  من األهداف الرئيسية لفي حين أن  و

لت بفقد كانت لالستراتيجية  
ّ
خطة العمل    بانتهاك شروطعلى العقوبات  قرار إيران الرد  نتيجة غير مقصودة تمث

ا تصاعدًيا تدريجًيا من  وقد    64. الشاملة املشتركة
ً
بعد حوالي عام واحد من انسحاب    االنتهاكات بدأت إيران نمط

عجزت القوى األوروبية عن تطوير برامج  أن  بعد  وذلك  الشاملة املشتركة،  الواليات املتحدة من خطة العمل  

باملزايا   إيران  تزويد  ملواصلة  لالتفاقيةوسياسات  إذاالقتصادية  الشركات    ،  من  يتطلب  بذلك  القيام  كان 

األمريكية العقوبات  بانتهاك  املخاطرة  نحو  األوروبية  أن  ، على  األمريكية عرّ ي من شأنه  السوق  إلى  ض وصولها 

للخطر مستغربً و   . الكبيرة  يكن  مستعد  الم  كان  إن وجدت،  األوروبية،  والشركات  الحكومات  من  القليل   اأن 

  قابلة للتراجع »من جانبهم باستمرار إلى أن االنتهاكات النووية اإليرانية  أشار القادة اإليرانيون  و   . دة إيرانملساع

ّففت إذا  «عنها
ُ
 تقّد و  . العقوباتخ

ً
يحسبون بعناية  وعلى أنهم  ، قادة إيرانبراغماتية على  م هذه التأكيدات دليال

كل   املترتبة على  أفعالهم  فعلاآلثار  الحالة،  و  . من  الظروف  رأى  في هذه  أن  اإليرانيون  لعودة ئال املالقادة  مة 

، وأن إلغاء االتفاقية تماًما سيضر  ستعود في نهاية املطاف  الواليات املتحدة إلى خطة العمل الشاملة املشتركة 

اإليراني من عام واحد   *«وقت االختراق»وقد أدت االنتهاكات إلى تقليص    . باملصالح اإليرانية على املدى الطويل

االختراق إطار زمني يبلغ تقريًبا نفس وقت    وهو  –خطة العمل الشاملة املشتركة إلى ما يقدر بثالثة أشهر  بحسب  

 
 بأنّ   واسع    ُيعر ف وقت االختراق على نطاق   *

ّ
ة الالزمة ذي ستحتاجه إيران للحصول على ما يكفي من املواد االنشطاريّ ه الوقت ال

 . للقيام بذلك   خاذ القرار اإليرانّي بدًءا من وقت اتّ  واحد    نووّي    لسالح  
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قرار إيران باستئناف تخصيب اليورانيوم  على أن   65.قبل تنفيذ خطة العمل الشاملة املشتركةالذي كان مقّدًرا  

 . ختراق أكثراال قلل زمن ي، يمكن أن 2021 ، وهي عملية بدأتها في كانون الثاني% 20حتى درجة نقاء 

 األوسع في نطاقها ة ة اإليرانيّ التأثيرات على السياسة الخارجيّ 

إيران إلى محاولة بناء عالقات اقتصادية واستراتيجية مع قوى خارجية   الضغوط القصوى لقد دفعت سياسة 

في مواجهة نظام األسد في سوريا  إلى    ، على ما هو معلوم،إيران وروسياقد انحازت  و   . منافسة للواليات املتحدة

االت، اتخذت في إحدى الحو  66.لجماعات املتمردة املحلية التي حظيت بدعم حلفاء الواليات املتحدة في الخليج  ا

 67. إيران خطوة غير مسبوقة بالسماح للطائرات املقاتلة الروسية باستخدام قاعدة جوية إيرانية في همدان

 ة العمل الشاملة المشتركة خّط اّلتي فرضتها قيود المع  : مقارنة برنامج إيران النوويّ 4الشكل 
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ق تحالف مع إيران أو ضدها، فقد  بالفي حين أن الصين لم تقم بأي تدخالت استراتيجية في املنطقة سواء  و
ّ
وث

في املقام األّول على عقوبات إدارة ترامب والتخفيف من آثارها على    لتفافالقادة اإليرانّيون عالقاتهم بالصين لال

استمرت في شراء النفط اإليراني حتى بعد إنهاء  قد  لطاملا كانت الصين أكبر مشتر للنفط اإليراني، و و   68إيران. 

استثناءات العقوبات األمريكية ملثل هذه املعامالت 

  ، مما جعل شركات الطاقة الصينية 2019في أيار  

األمريكية للعقوبات  الصين  و   . عرضة  من  تنظر 

إلى إيران   في مبادرة    امحوريا   ا مشاركبوصفها  جانبها 

برنامج ضخم لالستثمار والبنية التحتية لتسريع تكامل الدول على طول طريق الحرير    وهي   –الحزام والطريق  

هذا    69.التاريخي في  وضمن  الصينية  الشركات  استثمرت  مجموعة  البرنامج،  في  اإليرانية  املصانع  من  العديد 

، تجلى املدى الذي أصبح  2020في عام  و  . واسعة من الصناعات التحويلية الخفيفة، مثل معالجة األخشاب

، والتي  «الشراكة االستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران»فيه البلدان شريكين استراتيجيين من خالل مسودة  

تتناول االتفاقية التعاون الثنائي في املجاالت االقتصادية والسياسية    70. ئل اإلعالممصدر إيراني إلى وسا  بهاسرّ 

مليار دوالر في    400املقبلة، وتشمل استثمارات صينية بقيمة    25والثقافية والعسكرية على مدى السنوات الـ  

إيران في  والنقل  والغاز  للنفط  التحتية  أن    71. البنية  اإليرانيي على  املتشددين  عارض  ن  بعض  الصفقة  قد 

 . السيادة اإليرانيةمن حد ما نتقص إلى تباعتبارها 

 

 التأثيرات على النظام والسياسة في إيران 

إلدارة ترامب على أنها محاولة للتعجيل بسقوط النظام    الضغوط القصوى ر بعض الخبراء استراتيجية  فّس وقد  

اإلسالمي في إيران، على الرغم من أن هذا الهدف لم  

 يكن  
ّ
بشأن    قط ترامب  إدارة  لسياسة  معلًنا  ا 

ً
هدف

عندما اندلعت احتجاجات كبيرة في إيران في  و   . إيران

الثاني   قّد 2019تشرين  مؤيدو  ،  السياسة  هذه  ر 

مسؤول األ ي  وبعض  أن السياسة  إيران  تجاه  مريكية 

 «تعمل»االستراتيجية كانت  أثبتت أن  قد  املظاهرات  

ناجح   نحو  اإليرانيعلى  النظام  استقرار   72. لزعزعة 

تي شهدتها الجمهورّية اإلسالمّية منذ تأسيسها وقعت في عامي    لكنو 
ّ
تجدر اإلشارة إلى أّن أخطر االضطرابات ال

الصين ب هم ون عالقاتالقادة اإليرانيّ  وّثق
على عقوبات إدارة  في المقام األّول  لتفافلال

 .ترامب والتخفيف من آثارها على إيران

تجدر اإلشارة إلى أّن أخطر االضطرابات اّلتي  
شهدتها الجمهورّية اإلسالمّية منذ  

  2010و  2009تأسيسها وقعت في عامي 
الخضراء« إّبان ما يسّمى بانتفاضة »الحركة  

وكان عدد العقوبات الدولّية على إيران  آنئٍذ  
 قلياًل للغاية.
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    2010و  2009
ً

إّبان ما يسّمى بانتفاضة »الحركة الخضراء« وكان عدد العقوبات الدولّية على إيران  آنئذ  قليال

، قبل فترة من إعادة إدارة ترامب 2017ر عام  حدثت اضطرابات خطيرة أيًضا في إيران في أواخ  وقد  73للغاية. 

إنو   . لعقوبات املتعلقة بخطة العمل الشاملة املشتركة على إيرانا بين سياسة    يمكن القول  الصلة املباشرة 

، إن وجدت لنظام اإليرانيالتي يواجهها االعقوبات األمريكية والتهديدات الداخلية 
 
 . ضعيفة

عملت على تحسين الحظوظ السياسية للمتشددين في    الضغوط القصوى في الوقت نفسه، بدا أن سياسة  و

كل انتخابات وطنية )رئاسية وبرملانية( منذ انتخاب حسن روحاني رئيًسا إليران    نخسرو كانوا يإيران، الذين  

وبحجة أن حكومة روحاني كانت مخطئة عندما وثقت في أن الواليات املتحدة ستلتزم بخطة العمل   . 2013عام 

الشاملة املشتركة على املدى الطويل، تمكن املتشددون من منع العديد من املعتدلين من الترشح في انتخابات 

بـ  في مواجهة منافسة محدودة، فاز املتشددو  . 2020املجلس )البرملانية( في شباط   مقعًدا من أصل   230ون 

، والشخصيات البارزة التي أعلنت أو أعربت 2021وتنتهي والية روحاني الثانية واألخيرة في عام  74.مقعًدا 290

هي جميعها متشددة ومرتبطة بالحرس الثوري اإليراني    2021عن رغبتها في الترشح للرئاسة في انتخابات حزيران  

 75. البونيادات واملرشد األعلى وشركات الحرس الثوري اإليراني و 
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 المتاحة خيارات السياسة إدارة بايدن و

أمام  جميع الخيارات التي نظرت فيها اإلدارات األمريكية املتعاقبة، وفي بعض الحاالت، وظفتها، ال تزال مفتوحة  

بايدن األمريكيةوقد    . إدارة  الخيارات  هذه  والعقوبات    نخراط اال   ،اتاريخيً   ،تضمنت  العسكري  والعمل 

 النخراطاسياسة  أعاله، واصلت إدارة أوباما  كما لوحظ  و   . االقتصادية والترويج العلني أو الخفي لتغيير النظام

جنب إلى  جنًبا  ظل و   . والعقوبات  إيران،  مع  املشتركة  الشاملة  العمل  خطة  على  التفاوض  بعد  اإلدارة حتى    ت 

العسكري  ت العمل  بخيار  الطاولة»حتفظ  حال   « على  نووي    في  سالح  تطوير  وحاولت  االتفاق  إيران  انتهكت 

في إيران، والتي    2009أعرب مسؤولو إدارة أوباما عن دعمهم العلني النتفاضة الحركة الخضراء عام    وقد  76. فعلي

، قبل بدء أي مفاوضات بين الواليات املتحدة وإيران، لكنهم لم يقدموا أي دعم مادي لتلك االنتفاضة اندلعت

 77. لتغيير النظام إلى أنهم يفكرون في جهود أخرى مثل العمل السري  ولم يشيروا

يبدو أن اإلدارة الجديدة  أثناء الحملة وبعد نجاحه في االنتخابات،  ،  وكتاباته  لرئيس بايدن ااستناًدا إلى تعليقات  و 

الرئيس املنتخب بايدن  كتب  وقد  78.إيران مشابهة لتلك التي اّتبعتها إدارة أوباماتجاه سياسة  اعتمادعازمة على 

 :2020أيلول  13يوم مقالة نشرها في 

 سأعرض على طهران طريًق 
ً
إذا عادت إيران إلى االمتثال الصارم لالتفاق النووي،    .ا للعودة إلى الدبلوماسيةا موثوق

مع حلفائنا سنعمل و  .نقطة انطالق ملفاوضات املتابعةلتكون  فستعاود الواليات املتحدة االنضمام إلى االتفاقية 

النووي االتفاق  بنود  تعزيز  عن  ،  وتوسيعها  على  األهميةفضال  ذات  األخرى  القضايا  على    ... معالجة  وسنعمل 

  . دة شركائنا على تقليل التوترات واملساعدة في إنهاء النزاعات اإلقليمية، بما في ذلك الحرب الكارثية في اليمنمساع

وفي اليوم األول،   .19-كوفيد  سأتخذ أيًضا خطوات للتأكد من أن العقوبات األمريكية ال تعرقل حرب إيران ضد

  . دول ذات األغلبية املسلمة، من بين دول أخرى سألغي حظر السفر املشين الذي فرضه ترامب على عدد من ال 

والتي تهدد أصدقا إيران املزعزعة لالستقرار،  التصدي ألنشطة  ا، سنواصل 
ً
املنطقةءنا وشركاءثالث في  كما    ...نا 

انتهاكات إيران لحقوق اإلنسان ودعمها لإلرهاب وبرنامج الصواريخ    التي تستهدفسنواصل استخدام العقوبات  

الحيوية وقواتنا  .الباليستية للدفاع عن مصالحنا  استعداد  فأنا على  املواجهة،  إيران  اختارت  على  ني  لكنّ و   .إذا 
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ة العالم إلى  استعداد  للسير في طريق الدبلوماسّية إذا اّتخذت إيران خطوات  إلظهار استعدادها أيًضا. ومع عود

 من أولوّياتها
ً
 يقودها بايدن تصحيح سياسة التعامل مع إيران أولوّية

 
 79. جانب أمريكا، ستجعل إدارة

املفاوضات»إلى  بايدن    مقالةتشير   إلى  في  ،  «متابعة  إشارة 

معالجة السلوكيات اإليرانية املرفوضة التي ال تخضع لقيود  

قرار   أو  املشتركة  الشاملة  العمل  خطة  بموجب  ملزمة 

رقم   املتحدة  لألمم  التابع  األمن  كّرس   2231مجلس  الذي 

في كانون  و . خطة العمل الشاملة املشتركة في القانون الدولي

في 2021الثاني شارك  الذي  سوليفان،  جايك  أشار   ،

فاوضات مع إيران لتشكيل خطة العمل الشاملة املشتركة  امل

لألمن القومي، إلى أن   اوالذي عينه الرئيس بايدن مستشارً 

اإليراني   التطوير  حدود  على  ستركز  املتابعة  مفاوضات 

 80. للصواريخ الباليستية

 من تجارب إدارة ترامب املستفادة دروس ال

ويق تنفيذها،  في  وتبدأ  إيران  تجاه  سياستها  بايدن  إدارة  تصوغ  الجديدة  وِّ بينما  اإلدارة  مؤيدو  ومنتقدوها  م 

فقد ظهرت بعض   . من تجارب إدارة ترامباملستفادة دروس ينبغي على الجميع النظر في الخططها تجاه إيران، 

ا  قد    الضغوط القصوى ؤشرات على أن سياسة  امل
ً
نظر في مطلب الواليات  ت  جعلها كافًيا على إيران لمارست ضغط

واسعة النطاق بشأن  الاملتحدة بخطة عمل شاملة مشتركة منقحة تعالج على األقل بعض املخاوف األمريكية  

أعلن الرئيس ترامب عندما سحب الواليات املتحدة من خطة العمل الشاملة املشتركة،  وقد    . السلوك اإليراني

على التفاوض  نيته  العمل    عن  خطة  في  النووية  بالطاقة  املتعلقة  النواقص  فقط  تعالج  ال  جديدة  اتفاقية 

املشتركة   القيود،    مثل  –الشاملة  انتهاء  الذرية اقتراب موعد  للطاقة  الدولية  الوكالة  املفروضة على    والقيود 

إيران    املشرفة برنامج  اإليرات  ولكن  –على  الصواريخ  تطوير  على  ملزمة  قيوًدا  أيًضا  و شمل  أنشطتها على  نية 

حدد وزير الخارجية بومبيو متطلبات الواليات املتحدة للتطبيع الكامل للعالقات مع إيران في وقد    . اإلقليمية

وركزت   األمريكي،  االنسحاب  من  أيام  املتطلبات  غضون  اإلقليميهذه  إيران  نفوذ  كبح  على  أساس ي    ، بشكل 

 املطالب االثني عشر املنصوص عليها فأغلبية 
ّ
  ئهاووكال ها توقف إيران عن مساعدة الحكومات املوالية لق بيتعل

 81.اإلقليميين

»ولكّنني على استعداٍد للسير في  
طريق الدبلوماسّية إذا اّتخذت إيران  
خطواٍت إلظهار استعدادها أيًضا. ومع  
عودة العالم إلى جانب أمريكا، ستجعل  

بايدن تصحيح سياسة   إدارٌة يقودها
التعامل مع إيران أولوّيًة من  

 أولوّياتها.«

 2020جوزيف بايدن، أيلول 
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أشار القادة اإليرانيون، في بعض األحيان، إلى أنهم قد يكونون على استعداد للتفاوض مع إدارة ترامب بشأن  وقد  

يطوروها أن  يمكن  التي  الباليستية  الصواريخ  نطاقات  على  اإلضافية  القيود  عام  و  . بعض  أواخر  ،  2017في 

ا منهم أن إدارة ترامب تعتزم زيادة الضغط على إيران، اقترح قادة الحرس الثوري اإليراني أن مدى 
ً
  2000وإدراك

بحاجة إلى  ليست  الحتياجات إيران الدفاعية وأن إيران    هو مدى كافكيلومتر للصواريخ اإليرانية األكثر قدرة  

بعد صيف من الهجمات اإليرانية على السفن التجارية  و ،  2019  أيلول في  و  82. تطوير صواريخ ذات مدى أطول 

الصراع األمريكي اإليراني، بدا أن فرنسا أحرزت تقدًما نحو ترتيب اجتماع    حد ما  إلى فاقمت  التي  و في الخليج  

 اجتماعات الجمعيةعلى هامش  عقدفترض أن يكان من املبين الرئيس ترامب والرئيس اإليراني حسن روحاني، 

، ومع اقتراب االنتخابات الرئاسية األمريكية، لم يعقد جتماعاال غير أن  83.أيلول العامة لألمم املتحدة في أواخر 

زاد القادة اإليرانيون من شروطهم املسبقة للمفاوضات مع إدارة ترامب لتشمل رفع العقوبات األمريكية وتقديم  

نتج التي  اإليرانية  االقتصادية  الخسائر  عن  العمل تعويضات  خطة  من  املتحدة  الواليات  انسحاب  عن  ت 

طويلة املدى ألن الصواريخ  الالصواريخ  على  قيود  الكانت إيران مستعدة للتفاوض بشأن  وقد    . الشاملة املشتركة

يعتقد القادة اإليرانيون أن إطالق  و   . كيلومتر ليست جوهرية ألمن إيران اإلقليمي  2000التي يزيد مداها عن  

له  صاروخ   للواليات املتحدة سيكون  باليستي أو التهديد بإطالقه ضد الواليات املتحدة أو أي حليف أوروبي 

 . عواقب وخيمة على إيران

يعربوا  ن  يالقادة اإليرانيولكن   إدارة ترامب )أو أي إدارة أمريكية( عن استعدادهم فترة  في أي وقت خالل  لم 

أو   قصيرة املدى   أي قيود على توفير صواريخ باليستية على  قيود على الحروب بالوكالة، أو  الللتفاوض بشأن  

لحلفا كروز  لعام  ظهر  كما  و   . اإلقليميين  ئهمصواريخ  صوفان  مركز  تقرير  اللعبة  2019في  تفكيك »قواعد   :

حة اإلقليمّية والحكومات املوالية لها جوهر    ، «استراتيجية طهران اإلقليمية
ّ
ل دعم إيران للفصائل املسل

ّ
يشك

 84أيديولوجّيتها وإستراتيجّيتها للدفاع عن نظامها الثورّي. 

إلى أنهم يرحبون باملناقشات  الزعماء اإليرانيون أشار قد و 

لم   لكنهم  املنطقة،  في  املختلفة  الصراعات  إنهاء  حول 

 يقبلوا  
ّ
ألنشطة  ب  قط ملزمة  حدود  بشأن  مفاوضات  أي 

اإلقليمية،   الصراع  إيران  ُيسّو  لم  املعنّية  في  ما  الساحة 

العظمى وخصوم إيران يتدخلون في  و   85.عبر التفاوض شؤون دول املنطقة تزعم القيادة اإليرانية أن القوى 

أنشطتها   قيود على  أي  توافق على  لن  إيران  وأن  أنشطة  بانتظام،  وتقييد  تترافق  لم  نقل    ّد عوي  . منافسيهاإذا 

إلبراز    تهاووكالئها أمًرا أساسًيا الستراتيجي  ء إيرانقصيرة املدى إلى حلفاالالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز  

من غير و   86.قوتها في املنطقة، ولم تعط طهران أي مؤشر على أنها ستقبل بأي قيود على عمليات النقل هذه

حة ل دعم إيران للفصائل المسلّ يشكّ 
ة والحكومات الموالية لها  اإلقليميّ 

تها  ستراتيجيّ إتها و جوهر أيديولوجيّ 
 . الثوريّ   هاللدفاع عن نظام
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حة اإلقليمية املرجح أن توافق إيران على أي قيود ملزمة على دعمها  
ّ
مع    الحقة محادثات  أي  في    للفصائل املسل

 . إدارة بايدن

  تعقيداتال
ّ
 املحتملة لعودة الواليات املت

ّ
 ة العمل الشاملة املشتركةحدة إلى خط

اندلع   اإليرانية،  النووية  االتفاقية  إلى  االنضمام  إعادة  نيتها  عن  الجديدة  اإلدارة  فيه  تعبر  الذي  الوقت  في 

في املجمل، يدور الجدل  و  . واملراقبين لها  النقاش، بشكل متوقع، بين الخبراء في السياسة األمريكية تجاه إيران

األمريكي على االقتصاد اإليراني إلجبار إيران على قبول خطة عمل التأثير  بين أولئك الذين يدعمون استخدام  

أولئك الذين يجادلون بأن املطالبة بتغييرات كبيرة في خطة العمل الشاملة املشتركة و شاملة مشتركة جديدة  

ح أن يقبل القادة  نه من غير املرّج إيمكن القول  و   87. خطةهذه ال  ءإحيا  ستؤدي إلى مفاوضات مطولة ال تعيد

 . إلدارة ترامب  الضغوط القصوى تنازالت إضافية إلدارة بايدن لم يقدموها في مواجهة حملة بتقديم اإليرانيون 

 تالتزمإذا  يبدو أن إدارة بايدن قد خلصت إلى أن مصالح األمن القومي للواليات املتحدة مضمونة بشكل كاف   و 

إيران بمتطلبات خطة العمل الشاملة املشتركة األصلية، دون الحاجة إلى فرض قيود جديدة على الفور تتجاوز  

حلي حول هذه القضية، والذي يشمل العديد  ومع ذلك، فإن الجدل األمريكي امل  . خطةالتلك املنصوص عليها في  

 . من الدوائر القوية، يمكن أن يؤخر جهود إدارة بايدن لالنضمام إلى االتفاقية

،  أخرى عقبات كبيرة  أمام عودة الواليات املتحدة املباشرة إلى خطة العمل الشاملة املشتركة  وفضال عن ذلك، ف

 على النحو املبين أدناه: 

 
ّ
 اإلجراءات ال

ّ
 خذتي ات

ّ
 : 2018حدة بعد عام تها إيران والواليات املت

من    2018  عام  قد تؤدي اإلجراءات التي اتخذتها كل من إيران وإدارة ترامب منذ انسحاب الواليات املتحدة في 

   . االتفاق إلى تعقيد جهود إدارة بايدن الستئناف تنفيذ االتفاق
ً

وقبل كل ش يء، وكما هو محدد في بيانات    أوال

إيران العودة إلى االمتثال الكامل للشروط النووية لخطة   ينبغي على،  املعتزمة  تهمسياسعن  مسؤولي إدارة بايدن  

   ، وسيكون ذلك العمل الشاملة املشتركة
ً
وكما هو مذكور    . لواليات املتحدة لالنضمام إلى االتفاقيةلعودة ا  اشرط

من جهتها  إيران  أما    . التراجع عن انتهاكاتها النووية للعودة إلى االمتثال الكامل لالتفاقبالفعل  أعاله، يمكن إليران  

، فحسب  الشاملةطة العمل املشتركة  خعلى تخفيفها في    ّص رفع تلك العقوبات التي نُ ال بستطالب بال شك  فهي  

برفع   االتفاقيةبل  من  املتحدة  الواليات  انسحاب  بعد  ترامب  إدارة  فرضتها  إضافية  اقتصادية  عقوبات    . أي 

األمريكية  و  العقوبات  تلك  بالتفصيل  املشتركة  الشاملة  العمل  تعتوضح خطة  والتي    « عقوبات نووية»  ّد التي 
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  الضروري مراجعة خطة العمل الشاملة املشتركة   من املفترض أن يكون منو   . يتعين رفعها بموجب االتفاقية

 . التي ستشملها الخطةو  2018 عام بعدالتي فرضت عقوبات النص على التشمل ل

 التسلسل: 

الثانية هي   من كليهما لخطوات املطلوبة  استكمال إيران والواليات املتحدة  الالزم ال تسلسل  المسألة  واملسألة 

 بينبغي أن تبدأ إدارة بايدن في تخفيف العقوبات ال  بأنه  هميجادل بعضقد و  . االتفاق إلعادة إحياء
ّ

عد عودة  إال

 و   . إيران إلى االمتثال الكامل 
ً

تخفيف العقوبات قبل أن تفي طهران    تجادل إيران بأن على الواليات املتحدة أوال

األنجع هو  التسلسل ربما كان  و  . بالتزاماتها النووية املطلوبة للعودة إلى االمتثال لخطة العمل الشاملة املشتركة

بع   تشهد الوكالة الدولية للطاقة الذرية  أي أن  عندما بدأ تنفيذ خطة العمل الشاملة املشتركة،  ذلك الذي اتُّ

 .ني، وبناًء على هذه الشهادة، ُترفع العقوبات األمريكيةباالمتثال اإليرا

اقع اإليرانيّ   املو
ّ
 ة: ة العمل الشاملة املشتركة األصليّ ة الجديدة غير الواردة في خط

حتاج إلى تضمينها في مراجعة خطة العمل الشاملة املشتركة، بناء إيران ملوقع تجميع يُ من بين القضايا التي قد  و 

عمالء ُيزعم أن    تي، وال2020املركزي ليحل محل املوقع الذي دمرته النيران في منتصف عام  جديد ألجهزة الطرد  

 . في جبل يمكن أن يعقد أي محادثات من هذا القبيلقد بني  حقيقة أن املوقع الجديد  و   88. أشعلوهاسرائيل  إل 

خالل املفاوضات حول خطة العمل الشاملة املشتركة، أثبت موقع إيران النووي الجبلي في فوردو أنه نقطة  ف

من املفترض أن تحتاج جميع املواقع التي تغطيها خطة  و   . للغاية أظهر اإليرانيون تصلبا شديدا تجاههاشائكة  

 . خطةهذه ال عاد كتابتها منينسخة أي العمل الشاملة املشتركة إلى املعالجة في 

 بالوكالة الدولية للطاقة الذرية  ةمطالب
ّ
 : جديٍد  فاٍق ات

من املفترض أن    –قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب امتثال إيران لالتفاق، إن اتفاقية جديدة  

عن  إيران  رجوع  ستكون مطلوبة لتفصيل كيفية   –املشتركة الشاملة  تكون بين جميع األطراف في خطة العمل  

يفتح  قد  أي اتفاق جديد، حتى لو تصورته الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكتيكًيا ومتواضًعا،  ولكن    . انتهاكاتها

كر أوسع وطويل األمد،  اإدارة بايدن نقاشأمام 
ُ
 89. أعاله، حول شروط االنضمام إلى االتفاقيةعلى ما ذ

 :املوعد املحّدد لرفع القيود على برنامج إيران النووّي اقتراب 

أي بعد   –  2025االنتهاء عام  بعمليا  أن القيود املفروضة على البرنامج النووي اإليراني تبدأ    همقد يجادل بعضو 

اآلن   املصالح    ويجب   –أقل من خمس سنوات من  تأمين  إلى  يهدف  االتفاقية  إلى  االنضمام  كان  إذا  تمديدها 
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مجلس األمن الحظر الذي فرضته األمم املتحدة على نقل األسلحة   عّد ، 2020 عام تشرين األول في و . كيةاألمري

إيران   منتهيامن  رقم  وإليها  القرار  في  عليه  املنصوص  النحو  على  الواليات  2231،  تأكيدات  من  الرغم  على   ،

قيود األمم    تدولُج وقد    . األمم املتحدةجميع عقوبات  ل  «فورية  عودة»تسبب في  سي   رفع الحظر  بأناملتحدة  

بموجب القرار    «سالح نووي  حملاملصممة لتكون قادرة على  »املتحدة على تطوير إيران للصواريخ الباليستية  

الواضح ما إذا كان القادة   ليس منو   . أقل من ثالث سنواتبعد  أي    –  2023  تشرين األول   18لتنتهي في    2231رقم  

النهائية املنصوص عليها في االتفاق األصلي لتمديد املواعيد  في السنوات التي    لكنو   . اإليرانيون على استعداد 

نقاش في الواليات املتحدة حول  جرى  التفاوض على خطة العمل الشاملة املشتركة ألول مرة،  مباشرة  أعقبت  

باتفاق   بأكملها،  االتفاقية  الواقع  وفي  النهائية،  املواعيد  تمديد  اقتراب    مشتركإمكانية    االنقضاء   موعدمع 

استعداد لتمديد بعض  على  قد يكونون  ن  يإليرانيا يشير هذا إلى أن مسؤولي إدارة أوباما قّدروا أن  و   90.األصلي

ها املواعيد النهائية لالتفاق
ّ
 . أو كل

 النضمام إلى املفاوضات: با ة قليميّ اإلطالب امل

للنقاش املو  داخل الواليات املتحدة حول الشروط التي بموجبها يمكن إعادة االنضمام إلى خطة    وسعنتيجة 

العمل الشاملة املشتركة، يقال إن شركاء الواليات املتحدة اإلقليميين يتحركون لفرض آرائهم على إدارة بايدن  

لى أي محادثات جديدة  وفًقا لتقارير صحفية، ترغب إسرائيل والعديد من دول الخليج في االنضمام إو   . الجديدة

املشتركة الشاملة  العمل  خطة  إلى  املتحدة  الواليات  عودة  بشأن  إيران  يسعون قادة  و   91. مع  الذين    الدول 

إلدارة ترامب، ويرون أن إدارة بايدن    الضغوط القصوى للمشاركة في املحادثات هم أولئك الذين دعموا حملة  

كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو معارًضا صريًحا لخطة  و   . سلوك إيران املرفوضمن شأن  تسعى إلى التقليل  

رس األمريكي للحث على رفض االتفاقية، التي كانت في مراحلها  غالعمل الشاملة املشتركة وتحدث أمام الكون

أضر بشكل كبير بعالقات نتنياهو مع  قد  الخطاب  ذلك  أن  تشير بعض التقارير إلى  و   األخيرة من املفاوضات؛

 92. مسؤولي إدارة أوباما

 خطوات بناء الثقة وتخفيف العقوبات

من املتوقع أن تكون املفاوضات بشأن عودة الواليات املتحدة إلى خطة العمل الشاملة املشتركة معقدة، لذا  و 

في بايدن  إدارة  تفكر  للمفاوضات  قد  الطريق  تمهد  أن  التي من شأنها  األولية  الخطوات  تتضمن و   . بعض  قد 

على نحو   إلدارة ترامب    «الضغوط القصوى »عقوبات  ن هذه الخطوات بعض التخفيف من سياسة  العديد م

ا إلى  الشاملة يومئ  العمل  خطة  إلى  املتحدة  الواليات  عودة  سيصاحب  الذي  للعقوبات  األوسع  لتخفيف 

وباملثل، سيحتاج القادة اإليرانيون إلى اتخاذ بعض الخطوات امللموسة لطمأنة مسؤولي إدارة بايدن    93. املشتركة
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بأنهم عازمون على العودة إلى االمتثال الكامل لشروط االتفاق ومصممون على معالجة االنتهاكات التي حدثت  

 .مؤخًرا

تي على  خطوات بناء الثقة 
ّ
 ال

ّ
خاذها حدةالواليات املت

ّ
 : ات

هذه ستكون  الخطوات وبعض   . أدناهناقش إدارة بايدن تلك التي ست بادر إليهاتتضمن بعض املبادرات التي قد ت

للعودة إلى خطة العمل الشاملة املشتركة، لكن بعضها اآلخر لن يكون إلزامًيا  مطلوبة من   . الواليات املتحدة 

أدناه  و  الواردة  الخيارات  معبعض  بالتوازي  اّتخاذها  الشاملة    عودة   يمكن  العمل  إلى خطة  املتحدة  الواليات 

 . هذه الخطة ألّي  من بنود   ااملشتركة، حتى لو لم يكن ذلك تطبيًق 

 أوّ 
ً

 في منطقة الخليج  األمريكّي  الدفاعيّ   التموضعتغيير  : ال

  عزم الواليات املتحدة عن  إليران    اتشار في إرسال إاستخدمت اإلدارات املتعاقبة عمليات االنتشار العسكرية  

لكّن وقّوتها الدوام  طهران    ،  على  على  فّسرت  عالمة  أنها  على  االنتشار  نهج عمليات  املتحدة  الواليات  انتهاج 

  أعلنت،  2019عدة مع إيران في منتصف عام  ال سيما وسط التوترات املتصاو ،  عدة  في مناسباتو  94.املواجهة

إلى    ة الواليات املتحدةولتعزيز رسال  . إدارة ترامب عن انتشار إضافي في العديد من القواعد األمريكية في الخليج

، يهاأو التحريض علمريكية األ نشآت املأو  األمريكيينهجمات على الشن لردعها عن   2020في أواخر عام  طهران 

املنطقة  فإنها   في  نووية  الخليج ونشرت غواصة  لتحلق فوق  استراتيجية  قاذفات  مناسبات،  في عدة  أرسلت، 

رسائل وبيانات تفيد    عدة باالقتران مع عمليات االنتشار واملناورات العسكرية، أصدر الرئيس ترامب  و   95.أيًضا

 .سفر عن مقتل أي أمريكيال سيما إذا أو بأن الواليات املتحدة سترد على أي عمل إيراني استفزازي، 

إلى طهران بأنها تسعى  وذلك إلرسال رسالة    «للقوة  استعراض»األشهر األولى، قد تقرر إدارة بايدن تجنب أي  في  و

  االستباقي في الوقت نفسه، كان النشر  و  . الضغوط القصوى والتخلي عن استراتيجية  معها  إلى تحسين العالقات  

الخليج عام    ألعداد كبيرة من القوات األمريكية في الخليج العربي سمة ثابتة لسياسة الواليات املتحدة منذ حرب 

تستضيف جميع  و   . تعمل القوات البحرية األمريكية في الخليج بانتظام منذ الحرب العاملية الثانيةكما  ،  1991

( الست  الخليجي  التعاون  مجلس  املتحدة اململكة  وهي  دول  العربية  واإلمارات  والكويت  السعودية  العربية 

والبحرين وقطر وعمان( القوات األمريكية بموجب اتفاقيات تعاون دفاعي رسمية أو غير رسمية أو مذكرات  

في  مواقعها  الواليات املتحدة  تغّير  ، فمن املستبعد جًدا أن  إيرانبغض النظر عن النهج املتبع تجاه  و   . تفاهم

، وهذا بحد ذاته سبب  ضر بعالقات الواليات املتحدة مع دول الخليجإن مثل ذلك قد ي   ل كبير، إذ الخليج بشك

 . كاف إن لم يكن من سبب غيره
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بايدن  و  على الرغم من أنه من املرجح أن تظل أعداد كبيرة من القوات األمريكية في الخليج، فقد تقرر إدارة 

بالخليج التي ق  تقليص بها إدارة ترامب  بعض املبادرات املتعلقة  بايدن، على ف  . هاأو إنهاءامت  قد تقوم إدارة 

وهي  وحمايتها أو تقليص تلك العمليات، سبيل املثال، بحل عمليات التحالف الدولي ألمن حرية املالحة البحرية  

 . لردع الهجمات اإليرانية على الشحن التجاري   2019دورية بحرية متعددة األطراف بدأت في أواخر عام    اتعملي

لو  بيع إدارة ترامب   F-35 تطورة من طرازاملقاتلة  امل  اتطائر لقد تكون الخطوة األكثر إثارة للجدل هي إلغاء 

بط البيع بشكل غير مباشر بموافقة اإلمارات العربية  رُ وقد  96. أو تعديل شروط البيع إلمارات العربية املتحدةل

على أنه رد على  قد دافعت عن البيع علنا  اإلدارة  أن    املتحدة على تطبيع العالقات مع إسرائيل، على الرغم من

إن إلغاء البيع، وهو أمر ممكن تقنًيا حتى بعد إتمام   . التهديد الذي تشكله إيران على الواليات املتحدة واملنطقة

إلى انتكاسة    ،تفاقيةإدارة ترامب لال وربما يتسبب في سعي    يةالعالقات األمريكية اإلماراتفي  سيؤدي بال شك 

 . مع روسيا أو الصينتسليح جديدة حكومة اإلمارات العربية املتحدة إلى اتفاقيات  

 ة بشأن إيرانالعامّ ة األمريكيّ ة الدبلوماسيّ  تعديل : اثانيً 

ن خالل  مال  جرى ذلك  وقد    . إلدارة ترامب  الضغوط القصوى لنقد العلني إليران مكوًنا رئيسًيا لسياسة  اكان  

  واملبعوث لرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو  لتهديدية في بعض األحيان  النتقادية و اال خطب  التصريحات و ال

من خالل العديد بل  ،  فحسب  (2020في عام    إليوت أبرامز الذي خلفهثم  إيران )السفير برايان هوك  بالخاص  

كان أحد العناصر املهمة و   . من الواليات املتحدة واملواقع اإللكترونية باللغة الفارسية  ةالبث املمول  أشكال   من

النظام الخارج عن القانون: وقائع » لتقريرها بعنوان    2018السياسة هو نشر وزارة الخارجية في عام  هذه  في  

الئحة اتهام ذي أشبه ما يكون بالتقرير، ال يحتوي و  . (2020عام  قد ُحّدث التقرير في)و  «األنشطة املدمرة إليران

على إليران الدول  ،  القانون  بانتهاكات  املتعلقة  التهم  من  لحقوق    ي العديد  الجسيمة  االنتهاكات  ذلك  في  بما 

، كتم بعض االنتقادات األمريكية للسلوك  نالتواصل األولي مع إيرا ، من أجلقد تقرر إدارة بايدنو  97.اإلنسان

 أو تخفيفها  اإليراني
ً

الواليات املتحدة وإيران    ، مع تركيز دبلوماسيتها العامة بدال من ذلك على حاجة كل من 

 . للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة املشتركة

املشتركة بين    «إيرانحول  مجموعة العمل  »اإلجراءات املحددة التي قد تتخذها اإلدارة الجديدة حل  ولعل من  

املجموعة فور انسحاب الواليات املتحدة من خطة العمل أنشئت  وقد    . التي تقودها وزارة الخارجيةو الوكاالت  

 يدل من املفترض أن  و   98. ضد إيران  الضغوط القصوى آلية تنسيق لتنفيذ استراتيجية  لتكون  الشاملة املشتركة  

 تستمّر  نية إدارة بايدن    عن  حل املجموعة
ّ

أنشأته  الذي    نصبإلغاء املويرتبط بهذا األمر    . ذه االستراتيجيةفي هأال

الخاص    بعوثامل»وهو منصب  من خطة العمل الشاملة املشترك،    2018  عام  نسحاباالوزارة الخارجية بعد  

إليوت أبرامز، الذي كان في الوقت    2020، وخلفه في عام  كشغل املنصب ألول مرة السفير بريان هو وقد    . «إيرانب
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إلدارة    الضغوط القصوى تنسيق استراتيجية  هذا املنصب  كان الهدف من  و   . فنزويالبالخاص    بعوثاملنفسه  

  ا متشّددالطويلة بوصفه    ته سمعوذلك ل،  هدف هذا املنصب  أبرامز على وجه الخصوصقد أبرز تعيين  ترامب، و 

قد تحركت بالفعل  الجديدة يبدو أن اإلدارة و  . ضد املستبدين في جميع أنحاء العالم وخصوم الواليات املتحدة

تعيين  االتجاه من خالل  ا خاًصا    في هذا 
ً
مبعوث مالي  مع  بروب  باإيران،  بشأن عودة  تكليفه  إيران  مع  لتفاوض 

 . خرى األ قضايا التابعة بشأن ملاالواليات املتحدة إلى خطة العمل الشاملة املشتركة ومحادثات 

 
ً
 أو إلغاؤها  تعديل العقوبات املفروضة على مكتب املرشد األعلى إليران : اثالث

الذي يفرض عقوبات على  وهو األمر  ،   أو تغييره  أعاله(نوقش  الذي  )  13876لن يكون إلغاء األمر التنفيذي  

  . إذا عادت الواليات املتحدة لالنضمام إلى خطة العمل الشاملة املشتركة  اضروريً   ،مكتب املرشد األعلى إليران

العقوبف اإلنسان،    اتهذه  بحقوق  العمل  بحسب    « نووية  اتعقوب »وليست  مرتبطة  خطة  في  محدد  هو  ما 

ومع ذلك، وبسبب حساسية القيادة اإليرانية بشأن العقوبات التي تستهدف املرشد األعلى    . الشاملة املشتركة

ومساعديه، فمن شبه املؤكد أن املحادثات حول استئناف مشاركة الواليات املتحدة ستتسهل من خالل إلغاء  

   . األمرهذا  
ً

بموجب األمر،   أسماؤهم  الذين تردخرين  اآل سؤولين  بعض املشطب أسماء  يمكن  من ذلك،    وبدال

معها  قد يشير إلى إيران بأن اإلدارة تريد تسهيل املفاوضات  فذلك  مثل وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف،  

 . بشأن خطة العمل الشاملة املشتركة

 إعادة العمل بإلغاء تأكيد إدارة ترامب  : ارابعً 
ّ
 رجعيٍّ  بمفعوٍل حدة عقوبات األمم املت

إدارة ترامب جهوًدا كبيرة لتمديد حظر األمم املتحدة على عمليات نقل األسلحة من  ، بذلت 2020في أواخر عام 

تشرين األول     18، أن ينتهي في  2231، والذي كان من املقرر، بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم  وإليها  إيران

فقت    شتركةإيران والواليات املتحدة واألطراف األخرى في خطة العمل الشاملة املوكانت    99. 2020
ّ
موعد   ىعلقد ات

التبني الرسمي لخطة العمل الشاملة املشتركة بموجب    من خمس سنوات    بعدواملحدد    –هذا    حظرانتهاء ال

في إقناع مجلس    إدارة ترامب  بعد فشل مساعيو   100. خطةال  وذلك في املراحل األخيرة من إقرار  –  2231القرار  

يعاد العمل  2231بموجب القرار    أنه تمديد الحظر، أكدت اإلدارة  باألمن   جميع عقوبات األمم  ب  «افور »  فإنه 

ومع ذلك، عارض أعضاء مجلس األمن   . على أساس أن إيران كانت تنتهك التزاماتها النوويةاملتحدة على إيران  

الشاملة   العمل  خطة  في  تشارك  تعد  لم  املتحدة  الواليات  ألن  نظًرا  أنه  وأكدوا  األمريكية  الخطوة  اآلخرون 

تشرين    18الحظر في  انتهاء  األمم املتحدة    أقّرتو   101. العقوباتنظام  تحريك  يعد من حقها  لم  فإنه  املشتركة،  

 . اكما كان مقرًر  2020األول 
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أن ترسل   بإمكانهاتأثير عملي، إال أن إدارة بايدن  الم يكن له «لعقوباتل االستعادة الفورية »الرغم من أن على و 

العقوبات  حركت نظام استعادة على أنها  إشارة إيجابية إلى إيران من خالل إلغاء تأكيد الواليات املتحدة رسمًيا

ُيفترض أن فإنه  إذا استأنفت إدارة بايدن املشاركة في خطة العمل الشاملة املشتركة،  و   . 2231بموجب القرار  

للعقوباتحقها بتستعيد   خطة العمل الشاملة  شروط  ل  إيران مستقبال  إذا لم تمتثل  الفورية  إطالق العنان 

في الرأي، وال    قاربين املشتركة، وستكون في وضع أفضل للعمل على تحقيق هذه الغاية مع أعضاء املجلس املت

 .سيما اململكة املتحدة وفرنسا

 النفط اإليرانّي  ملشتري املمنوحة   «ستثناءاتال ا»استعادة  . : اخامًس 

ات املمنوحة ملشتري  ستثناءاال   قد تختار إدارة بايدن إرسال إشارة إيجابية مبكرة إلى إيران من خالل استعادة 

ت إدارة ترامب وذلك أن مثل هذا الخيار تخفيًفا متواضًعا للعقوبات األمريكية، يسو  . النفط اإليراني
ّ
نفسها ظل

، بالنسبة إليران، فإن إعادة فتح لكنو   . ملدة عام بعد ترك خطة العمل الشاملة املشتركة  اتاالستثناء  ههذتمنح  

ادية كبيرة ويقلل من حاجتها إلى  سوق النفط العاملي أمام املبيعات اإليرانية من شأنه أن يوفر لها دفعة اقتص

بيع   جراء إل إيران اآلن    يدفعالحافز الذي    اتستثناءاال   استعادة  ضعفتسكما    . بطرق ملتويةترتيب عمليات 

 102. مع فنزويال، وهي خصم آخر للواليات املتحدةالتعامالت املرتبطة بالطاقة 

قد يسحب منها بعض  لعقوبات على صادرات النفط اإليرانية املبكر لتخفيف الإذا قررت اإلدارة في النهاية أن و 

لبعض عمالء النفط اإليراني    اتستثناءاال   هذا الخيار إلى حد ما من خالل توفير  عديل ت  هايمكنف،  أوراق الضغط

لإلدارة الجديدة أن تجادل بأن الصين كانت تتحايل  على سبيل املثال، يمكن  و   . للجميعالرئيسيين، ولكن ليس  

على العقوبات األمريكية من خالل شراء النفط اإليراني بطريقة غير مشروعة، وأن الصين ال تستحق الحصول 

مثل دول االتحاد األوروبي وبريطانيا واليابان  ويمكنها في املقابل منح هذه االستثناءات لحلفائها    . اتستثناءاال   على

يتمتع هذا الخيار األخير بميزة إضافية  . استئناف شراء النفط اإليرانيوالسماح لهذه الدول بيا الجنوبية، وكور 

إشارة إلى حلفاء الواليات املتحدة في أوروبا بأن إدارة بايدن عازمة على الحفاظ على خطة العمل  إرسال  تتمثل في  

إذا عاودت الواليات املتحدة و   . إيرانتجاه  سياسة  الن  الشاملة املشتركة وإعادة بناء إجماع أمريكي أوروبي بشأ

إيران لبيع نفطها بحرية مرة أخرى  فتح السوق بشكل تام أمام  االنضمام إلى خطة العمل الشاملة املشتركة، فسي

 . ألي مشتر

 ات النقد األجنبيّ وصول إيران إلى احتياطيّ  املفروضة علىرفع القيود  : اسادًس 

إليران باستخدام أصول النقد األجنبي املوجودة خارج    هو السماحيمكن أن يكون االنفتاح األولي املهم اآلخر  و 

  ا تصنيف إدارة ترامب للبنك املركزي اإليراني كيان إلغاءهذا التنازل بحاجة إلى أن يقترن بلكن و  103. يةإيران بحرّ 
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يران الوصول إلى حسابات البنك املركزي في جميع أنحاء ، ال يمكن إل ذكرنا أعالهكما  و حالًيا،    . لإلرهاب  اداعم

على الرغم من أن العقوبات  و   . البلدان التي توجد بها أصولها  من العالم إال لشراء األغذية واملنتجات الطبية  

أن   إال  بهذه األصول،  واألدوية  الغذائية  املواد  بشراء  تسمح  كوريا    املصارف األمريكية  مثل  البلدان،  بعض  في 

أن هذه  الج لدرجة  األمريكية  العقوبات  تخش ى  تزال  ال  للسماح    املصارفنوبية،  تكن مستعدة   لإليرانيينلم 

إلى أصوله من شأن اإلعفاء من العقوبات أن يوسع بشكل كبير من قدرة إيران على استيراد  و   104. مبالوصول 

إلى انخفاض في ذلك  ومن املفترض أن يؤدي   الكورونا،  لالستجابة لوباءمنها  في ذلك الحيوية    بما  –البضائع  

، فإن ذلك  ركةعودة الواليات املتحدة إلى خطة العمل الشاملة املشت  ومع   . أسعار السلع في األسواق اإليرانية

 . إلى أصولها من النقد األجنبيمن الوصول إيران منع التنازل عن القانون الذي يجيز حكما تطلب يس

  األوروبّيةة دعم التبادل التجارّي إعالن الدعم آلليّ  : اسابعً 

األطراف األوروبية  في محاولة للحفاظ على خطة العمل الشاملة املشتركة في مواجهة االنسحاب األمريكي، سعت  

إيرانال  هذه  في مع  التجارة  تسهيل  إلى  الثاني  ف  . خطة  كانون  واململكة 2019في شهر  وأملانيا  ، سجلت فرنسا 

وكان   . فرنسا    ومقرها – (INSTEX)  دعم التبادل التجاري وهي آلية    –  « مصممة لغرض خاص  آلية»املتحدة  

وربما    ،التعامالت في املواد اإلنسانية املعفاة بشكل عام من أي عقوباتي البداية معالجة  الهدف من اآللية ف

في أعرب  مايك بنس  األمريكي  نائب الرئيس  لكن  و   .مع إيران في النفط واملنتجات األخرى   اتجاريً التعامل الحقا  

دعم التبادل التجاري،   آلليةبولندا عن معارضة الواليات املتحدة  بوارسو  في    2019شباط    14مؤتمر دولي في  

إنها خطوة غير حكيمة    . محاولة لكسر العقوبات األمريكية ضد النظام الثوري القاتل في إيران»ا إياها بأنها  واصًف 

وا أوروبا  بين  املسافة  من  املزيد  وخلق  األوروبي،  االتحاد  وإضعاف  إيران،  تقوية  إلى  إال  تؤدي  لواليات  لن 

دعم التبادل التجاري، والتي تضمنت تهديدات بفرض عقوبات   ليةنتيجة ملعارضة إدارة ترامب آلو   105« . املتحدة

أنجزت األوروبيين،  واملشاركين  التنفيذيين     ليةاآل  على مديريها 
ً

قليال إيران ولم    عدًدا  مع  التعامالت  فقط من 

إيران األمريكية على  العقوبات  آثار  تو   . تخفف من  بايدن   بادر قد  إيجابية    إدارة  إيران  بإرسال رسالة  لكل من 

بتغيير موقف الواليات املتحدة   التبادل    من آلية واألطراف األوروبية في خطة العمل الشاملة املشتركة،  دعم 

وال شك أن   . عقوبات أمريكية على األشخاص والشركات التي تشارك فيهابفرض    دالتجاري وسحب أي تهدي

تستلزم رفًعا واسًعا للعقوبات الثانوية األمريكية، سعودة الواليات املتحدة إلى خطة العمل الشاملة املشتركة  

 .دعم التبادل التجاري الحًقا حاجة إلى آلية منومن املحتمل أال تكون 
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ً
 «ةالنوويّ   اإلعفاءات» استعادة  : اثامن

ت  العقوبات األمريكية التي  لرفع  بشأن االستعادة املبكرة    يمكن إلدارة بايدن اتخاذ قرارو 
ّ
قبل خطة العمل ُسن

لبرنامج إيران النووي سمحت  حيث    . الشاملة املشتركة لردع الشركات النووية األجنبية عن تقديم املساعدة 

)  اإلعفاءات في:  باملشاركة  األجنبية  للشركات  املشتركة  الشاملة  العمل  تتطلبها خطة  النووية  1التي  املشاريع   )

عمليات  و ( 2املسموح بها في خطة العمل الشاملة املشتركة في منشآت آراك وبوشهر وفوردو النووية اإليرانية؛ )

حدود  نخفض التخصيب املليورانيوم نقل اليورانيوم املخصب من إيران بغرض منع تجاوز مخزون إيران من ا

)  300  ـال طهرانو (  3كيلوغرام؛  في  األبحاث  ملفاعل  إيران  إلى  النووي  الوقود  نقل  و (  4)  ؛ نقل  خردة »عمليات 

تخزين املاء الثقيل  و (  6)  ؛عمليات نقل وقود مفاعل نووي مستنفد من إيران و (  5من إيران؛ )  « الوقود النووي

إدارة   أنهتوقد    . للبقاء ضمن حدود خطة العمل املشتركة الشاملة لتكديس املاء الثقيلالذي صّدرته إيران  

 106. 2020-2018اإلعفاءات على مراحل خالل هذه ترامب 

ولكن   . سيكون تجديد اإلعفاءات مطلوًبا في عملية عودة الواليات املتحدة إلى خطة العمل الشاملة املشتركةو 

من األطراف األخرى في فحسب، بل وأيضا  من إيران  ال  إلعفاءات ستكون موضع ترحيب  املبكرة لستعادة  اال 

  ها خطة العمل الشاملة املشتركة التي حاولت الحفاظ على االتفاقية سليمة منذ انسحاب الواليات املتحدة من

إدارة ترامب إنهاء    قرارشديدة االنتقاد لكانت األطراف األخرى في خطة العمل املشتركة الشاملة  وقد    . 2018عام  

املشاريع النووية اإليرانية  وذلك  اإلعفاءات النووية،   أن إجبار الشركات األجنبية على التوقف عن العمل في 

 . املسموح بها سيعيق الجهود الدولية ملراقبة األنشطة النووية اإليرانية

  ا: تاسعً 
ّ
 صندوق النقد الدوليّ  إلى املقّدم حدة على طلب القرض اإليرانّي سحب اعتراض الواليات املت

من   ، تقدمت إيران بطلب إلى صندوق النقد الدوليالكورونا  بعد عدة أشهر من بدء جائحة و ،  2020في نيسان  

 . مليارات دوالر لتمويل شراء األدوية واملعدات الطبية الالزمة ملواجهة الوباء  5حصول على قرض بقيمة  أجل ال

أيد معظمها   التي   –سعت إدارة ترامب للتأثير على دول املجلس التنفيذي األخرى لصندوق النقد الدولي  وقد  

إقليمية  طة  إيران من القرض على أساس أنه من املحتمل أن تستخدم األموال في أنش  لحرمان  –علًنا  القرض  

 في  خبيثة و
ً

في  كافيا  الواليات املتحدة ليس  صوت  على الرغم من أن  و   . من الواردات الطبية  قضايا أخرى بدال

يبدو و   . عموًما العمل باإلجماعيحاول  صندوق النقد الدولي  فإن  مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ملنع القرض،  

ومن املرجح أن يؤدي تحول موقف    107. تقديم القرض حتى اآلنفأعاق  على املؤسسة  قد أثر  أن الضغط األمريكي  

إلى إيران بشأن استعداد اإلدارة الجديدة  إشارة قوية  إلى املوافقة على القرض، مما يرسل  الواليات املتحدة 

صندوق  ال  أن   2021قال مسؤولو صندوق النقد الدولي في شباط  قد  هذا و   . للتعامل مع الجمهورية اإلسالمية
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اإليراني، مما قد يشير إلى أن الهيئة تتوقع أن تشير إدارة بايدن إلى دعمها   طلب القرض  «معالجة»بدأ في  قد  

 108.لتقديم القرض

 إيرانو العراق بين لصفقات الطاقة  املمنوحة توسيع اإلعفاءات : عاشًرا

لواليات املتحدة  جديدة لسياسة  إلرسال رسائل إيجابية حول    إدارة بايدن أمام    تاحقد يكون االنفتاح اإلضافي املو 

إيران،   تجاه  وكذلك  العراق  اتجاه  التمديد  األمريكي  القانون  من  علىي  ذإلعفاءات  عقوبات  واردات    يفرض 

على مدار العام املاض ي، حددت إدارة ترامب الفترة الزمنية لهذه  و   . العراق من الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران

الرغم من أن القانون الذي ينص على العقوبات يسمح بإعفاءات    على  –يوًما    30عفاءات إلى ما ال يزيد عن  اإل 

مصادر جديدة للكهرباء للبحث عن  لحكومة العراقية  وذلك في ضغط منها على ا  –يوًما في كل مرة    180تصل إلى  

لم تكن تستطيع النظر  إدارة ترامب  دليل على أن  على أنه    اتكان ُينظر إلى تضييق األطر الزمنية لإلعفاءو   . والغاز

 . إيران على الضغوط القصوى سياستها الخاصة بإلى العراق إال من زاوية 

تي علىخطوات بناء الثقة 
ّ
خاذها إيران  ال

ّ
 : ات

لالنضمام إلى خطة  نية إدارة بايدن املعلنة  ال شك أن سهام النقد في الواليات املتحدة، كما أسلفنا، قد طالت  

ولذلك فإن    . تخفيف الكثير من ضغوط العقوبات على إيران، وما يفترضه ذلك من  العمل الشاملة املشتركة

عن مؤشرات على أن إيران ستفي بالتزاماتها في خطة   ممن أجل تبرير سياستهسيبحثون  إدارة بايدن    يمسؤول

تفتقر و   . هانطاق أوسع في القضايا األساسية التي تهمتشرك الواليات املتحدة على  سالعمل الشاملة املشتركة و 

فإن   وبالتالي  االقتصادي،  النفوذ  إلى  الثقة  تدابير  إيران  في خانة  بناء  تقع جميعا  إيران  السلوك  املطلوبة من 

 . التي تهم الواليات املتحدةفي امليادين اإليراني 

 
ً

 : أّوال
ّ
 «املتابعة»بمفاوضات البدء حدة قبول عرض الواليات املت

عالج  من أهم أسباب دعم إدارة بايدن لالنضمام إلى خطة العمل الشاملة املشتركة أن القضايا غير النووية ست

ذلك  «املتابعة»مفاوضات  في   ويشمل  املسلحة ،  للفصائل  دعمها  أيًضا  وربما  الصاروخي،  برنامجها  قضية 

ن ستطالب إيران بقبول مفهوم محادثات املتابعة  وال يزال من غير الواضح ما إذا كانت إدارة بايد   . اإلقليمية

املشتركة  امسبق  اشرط الشاملة  العمل  خطة  إلى  ذلك،    . للعودة  لتعزيز  فومع  الفرصة  اإليرانيين  القادة  لدى 

باملشاركة في محادثات املتابعة بعد استئناف الواليات    مالتوجه السياس ي إلدارة بايدن من خالل إعالن التزامه

يمكن للقادة اإليرانيين أن يقصروا قبولهم على القضايا  هذا و   . خطة العمل الشاملة املشتركةاملتحدة تنفيذ  
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من   أكثر  مناقشتها  إيران  على  يسهل  والتي  بالصواريخ،  باملتعلقة  املتعلقة  اإلقليميين القضايا  الحلفاء  دعم 

 . بذلك التفاوض عليهويصعب ، شكل جوهر سياسة األمن القومي إليراني ذيوالجماعات املسلحة، وال

 ةاالنتهاكات النوويّ   التراجع عنا: ثانيً 

قبل عودة الواليات املتحدة املحتملة إلى االتفاقية، يمكن للقادة اإليرانيين البدء في التراجع عن بعض انتهاكاتهم  و 

قف عن  يمكن إليران، على سبيل املثال، التو ف  . لخطة العمل الشاملة املشتركة  2020و  2019  بين  لفترةفي ا

اليورانيوم   مخزونهااملإضافة  إلى  التخصيب  اليورانيوم  و   . نخفض  تخصيب  عن  التوقف  أيًضا  إليران  يمكن 

احتمال والتي ساهمت في تحذيرات إدارة بايدن من    2021في أوائل عام    تالخطوة التي اتخذ  وهي  %،  20بنسبة  

أال  قل أهمية، قد تختار إيران أن تعلن أنها تنوي  األتنازل  على نحو الو   109. نووية جديدة مع إيران  « أزمة»ظهور  

 . بالفعل قامت بهالخطة العمل الشاملة املشتركة بخالف تلك التي  انتهاكات إضافيةأي رتكب ت

 
ً
 ا: ثالث

ّ
 ة ة الحاليّ ي عن التهديدات النوويّ التخل

هذه  و  . من خالل تجنب التهديدات التي أطلقوها في األشهر األخيرة تهم الحسنة قد يشير القادة اإليرانيون إلى نيو 

   . التهديدات كانت تهدف إلى الضغط على الواليات املتحدة من أجل تخفيف العقوبات
ً

وقبل كل ش يء، يمكن   أوال

ات  والتي تنص على أن التعاون مع عملي  2020للحكومة اإليرانية إلغاء التشريعات التي سنتها في كانون األول  

للطاقة الذرية ملنشآتها النووية املعلنة سيتوقف في   إذا لم تخفف    2021  شباط  21تفتيش الوكالة الدولية 

النهائي دون    110. الواليات املتحدة عقوباتها بحلول ذلك الوقت بانتهاء املوعد  تنفيذ  أو يمكن إليران أن تسمح 

 .تهديداتها

أال  إعادة صياغة إيرانية رفيعة املستوى لنية إيران    باملوضوع نفسه،آخر متصل يمكن أن يتضمن خيار  هذا و 

، هدد وزير املخابرات محمود علوي بأن إيران قد تقرر تطوير  2021  شباطفي  و  . سالح نووي مطلًقاتمتلك أي  

لتي  في سياسة إيران املعلنة االشك  لقد أدى تصريحه إلى ضخ حالة من    111. سالح نووي إذا لم يتم رفع العقوبات

أن السالح النووي  على  وتنّص  ملرشد األعلى خامنئيا 2003عام  هاصدر أ ةديني فتوى على والقائمة كثيًرا، ُتكّرر 

يعبّ و   . يتعارض مع األيديولوجية اإلسالمية اإليرانية بايدن من قد  نية إيجابية تجاه إدارة  ر املرشد األعلى عن 

 . سياسة رسمية بقى ت ةالسابقفتواه خالل التأكيد على أن 

 املرونة في قضايا الصواريخش يٍء من اإلشارة إلى ا: رابعً 

الباليستية  و  الصواريخ  ببرنامج  يتعلق  فيما  إليران  الثقة  بناء  خيارات  من  العديد  مجرد    بما  –تتوفر  يتجاوز 

حيث يمكن   . الصواريخ في مفاوضات املتابعة مع الواليات املتحدةعلى  قيود  الاإلشارة إلى االستعداد ملناقشة  
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   . طويلة املدىالللقادة اإليرانيين، على سبيل املثال، إعالن وقف أي تجارب جديدة للصواريخ الباليستية  
ً

  وبدال

 (. )وهو املدى املتحقق حالياكيلومتر    2000ر صواريخ بمدى يتجاوز  تطو أال  من ذلك، يمكن إليران أن تعلن نيتها  

 ٍة تقليديّ  شراء أسلحٍة عقد صفقاٍت جديدٍة لاالمتناع عن ا:  خامًس 

وصادراتها على واردات األسلحة التقليدية    2020إن انتهاء الحظر الذي فرضته األمم املتحدة في تشرين األول  

ح  يزيد من قدرة إيران على  
ّ
يمكن للقادة اإليرانيين أن يعلنوا أنهم ال ينوون  و   . وتحديث ترسانتها التقليديةالتسل

هذه املبادرة  ومع ذلك، فإن    . مع روسيا والصيننوقشت  املض ي قدًما في أي من مشتريات أنظمة القتال التي  

إن  إذ  الشك،  دائرة  في  تملك  إيران    ستبقى  األ ال  األرجح  األسلحة  على  من  كبيرة  كميات  لشراء  املتاحة  موال 

 . العقوبات األمريكية ُتخّففالجديدة ما لم 

 ةاالمتناع عن األعمال االستفزازيّ ا: سادًس 

  .يمكن إليران أن تبدي حسن النية باالمتناع عن املضايقات أو الهجمات على بواخر الشحن التجاري في الخليجو 

كانت تصرفات إيران على هذه الجبهة عرضية، ولكنها متكررة نسبًيا، بما في ذلك االستيالء على ناقلة نفط  قد و 

ويمكن للقادة اإليرانيين أيًضا تقييد النشاط البحري لقوات البحرية التابعة    . 2021كورية جنوبية في أوائل عام  

زوارقها الصغيرة السفن الحربية األمريكية أو تقترب    تراقب للحرس الثوري اإليراني في الخليج، والتي كثيًرا ما  

 .منها

 ا: سابعً 
ّ
 ل اإلقليميّ تقليص أنشطة التدخ

دعمها  و  في  النفس من جانب واحد  إظهار ضبط  بايدن من خالل  تنازالت مسبقة إلدارة  تقديم  يمكن إليران 

حة ألن دعم يران غير مرّج ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل من جانب إ  . للفصائل املسلحة اإلقليمية

صميم استراتيجيتها لألمن القومي، كما نوقش في تقرير،   منالحكومات والفصائل اإلقليمية املوالية إليران هو 

عالوة على ذلك، سيكون من الصعب على الواليات  و   112«. استراتيجية طهران اإلقليميةتفكيك  :  قواعد اللعبة»

متعمدة إلى    « إشارة»املتحدة تفسير أي عمل من إجراءات ضبط النفس اإلقليمية من جانب طهران على أنه  

 
ً

من أجل  فومع ذلك،    . بالقدرات اإليرانية اللوجستية أو املالية أو السياسية  ربطهمن    الواليات املتحدة، بدال

ة إلى إدارة بايدن، يمكن لطهران، على سبيل املثال، أن تطلب من حلفائها في العراق التوقف  إرسال إشارة إيجابي

بغداد في  املتحدة  الواليات  مهاجمة  الباليستية    . عن  الصواريخ  شحنات  وقف  يمكنها  املدى  الكما  قصيرة 

شاركة في محادثات سالم  التزامها بامليمكن إليران أن تعلن إعادة  كما    . طيار إلى الحوثيين في اليمن  الوالطائرات ب
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متعددة األطراف إلنهاء الصراع في سوريا، على الرغم من أنه من غير املرجح أن يقّدر أي شخص في إدارة بايدن 

 .أن إيران لديها ميل لدعم بديل سياس ي للرئيس بشار األسد

 
ً
 ينطالق سراح املواطنين األمريكيّ إا: ثامن

خيار  و  اإليرانيين  القادة  أصحاب  إبداء  لدى  من  العديد  عن  املشروط  غير  اإلفراج  خالل  من  النية  حسن 

لطاملا احتجزت إيران في كثير فمن ناحية أخرى،  و   .الجنسيات املزدوجة األمريكية اإليرانية املحتجزين في إيران

دوجي الجنسية الذين أدينوا بارتكاب انتهاكات  ز املمن األحيان السجناء الغربيين من أجل مقايضتهم باإليرانيين و 

مع بدء تنفيذ خطة العمل الشاملة    بالتزامن  «املقايضة»حدثت مثل هذه  وقد    . للعقوبات في املحاكم األمريكية

 . 2016املشتركة في شهر كانون الثاني 

 وقياداتها  القاعدةعناصر طرد ا: تاسعً 

قبل مغادرته منصبه إيران بأنها املقر الجديد لتنظيم القاعدة، بناًء  اتهم وزير الخارجية آنذاك مايكل بومبيو  

في وقد قامت إيران بطرد شخصيات من القاعدة بشكل دوري    113.على وجود بعض عناصر القاعدة في إيران

الذي  برنامج املكافآت من أجل العدالة    تحت بعض أعضاء القاعدة في إيران    ويندرج . انتقادات مماثلة  مواجهة

يمكن للقادة اإليرانيين طرد شخصيات  و   114.وزارة الخارجية األمريكية، مثل محمد أباتي، على سبيل املثال تديره  

أن في إشارة إلى  من القاعدة ما زالوا موجودين في إيران، بما في ذلك القيادي البارز في القاعدة سيف العدل،  

 . لجماعات اإلرهابية الجهادية الدوليةإيران ال تدعم ا
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 اتمة الخ

وقت    قائمإلى الوضع ال  تهافات إيران، بما في ذلك عودهذه اإلجراءات في ضوء تصرّ   يجب بالطبع النظر في كّل 

 
ّ
ين  اإلقليميّ والحلفاء  الوكالء    هادعمليص  ، وتقالنووّي   هاة العمل الشاملة املشتركة، وكبح برنامجاعتماد خط

 
ّ
يواصلون  ال الشرق األوسطزعزعة  ذين  أنحاء  في جميع  واألمن  الخبير    . االستقرار  مالي،  روبرت  تعيين  ويشير 

ة إمكانيّ   طرحهاة إدارة بايدن في  يّ سابق في إدارة أوباما، إلى جّد السؤول  املاملخضرم في شؤون الشرق األوسط و 

اإعادة   العودة  يصّعب  الحوار س  فية  ة السعوديّ كة العربيّ اململ   إشراكاقتراح  لكّن  و   . مع إيران  االنخراط إيجابيا

  في تغييرات  أّي جراء إل أو  جديدة   مفاوضات  ّي ضح من رفض إيران األخير أل ما يتّ على نحو إلى طاولة املفاوضات، 

 115. ةاملشاركين في العمليّ 
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 المساهمون

 جايسون بالزاكيس 
 مزامل   رفيع   باحث  

 جيسون بالزاكيس هو  
 
في معهد ميدلبري للدراسات    ة مارساملهو أستاذ  و في مركز صوفان،    مزامل    رفيع    باحث

هو  و   . MIISيف (CTEC) ف ومكافحة اإلرهابوهو أيًضا مدير مركز اإلرهاب والتطرّ   . في مونتيري  (MIIS) ةالدوليّ 

 
 
أستاذ ماريالند  أيًضا  وجامعة  هوبكنز  جونز  جامعة  من  وقد    . في  يقرب  ملا  الحكومة    عشرينعمل  في  عاًما 

 .القومّي ة في قضايا األمن الفيدراليّ 

 كالرك  .كولن ب
 مزامل   رفيع   باحث  

 كولين كالرك هو  
 
  . في مركز صوفان ومدير قسم السياسات والبحوث في مجموعة صوفان  مزامل    رفيع    باحث

ص كالرك بح 
ّ
 الة، بما في ذلك  والدوليّ   مريكّيةة األ من املنتديات األمنيّ   ثه في مجموعة  و لخ

ّ
للجيش    ةيّ ة الحربيّ كل

العمليّ األمريكّي  ومدرسة  الخاصّ ،  للقوّ ات  الجويّ ة  األمريكيّ ات  الدوليّ ة  واملؤتمر  اإلرهاب،  لجمعيّ   ة،  أبحاث  ة 

من التحالف    وهي جزء    ،(CIFG)  داعشتمويل ومجموعة مكافحة   (GCTF) ملكافحة اإلرهاب  واملنتدى العاملّي 

 .لهزيمة داعش العاملّي 

 د الشاوش محّم 
 دة المتعدّ اإلعالمّية  ق الوسائط منّس 

مال  عحصل الشاوش على ماجستير إدارة األ   . دةد الشاوش مركز صوفان في تحرير الوسائط املتعّد محّم يساعد  

 في إدارة اإلعالم  
ّ
 .ةة األمريكيّ وزارة الخارجيّ منحته إّياها  ة متروبوليتان بنيويورك من خالل منحة فولبرايت  يّ من كل
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 شودهوري فينك ناورين 
 ة  تنفيذيّ  مديرة  

التنفيذيّ  املديرة  هي  فينك  شودري  صوفانناورين  ملركز  سابًق وقد    . ة  مستشاري شغلت  كبيرة  منصب  ا 

التمثيل   وقادت  املتحدة،  األمم  لدى  املتحدة  اململكة  بعثة  في  والعقوبات  اإلرهاب  مكافحة  بشأن  السياسات 

والجمعيّ  األمن  مجلس  في  ونّف طوّ   . ةالعاّم ة  واملفاوضات  مشاريع  رت  و ملذت  اإلرهاب  التطرّ ملكافحة  ف  كافحة 

مثل غرب أفريقيا وجنوب آسيا، ونشرت    عة  في مناطق متنوّ وشمل ذلك العمل  العنيف في جميع أنحاء العالم،  

 رفالتط  مكافحةحدة وجهود  واألمم املتّ    )الجندر(دراسات حول مكافحة اإلرهاب والنوع االجتماعيّ كثيًرا من ال

 .ونشر التسامح

 أماندا شميت
 صاالت مسؤولة قسم البرامج واالتّ 

 و  . صاالت في مركز صوفانأماندا شميت هي مسؤولة قسم البرامج واالتّ 
 
  لها خبرة

 
في مجال البحث وإدارة  سابقة

 املشاريع في األمم املتّ 
ّ
ز جهودها  ،  ة والقطاع العامّ مات غير الربحيّ حدة واملنظ

ّ
الشرق األوسط  منطقة  على  وترك

قضايا   اإلغاثة(  اإلنسانية    اتالسياسوعلى  القسريّ )كأعمال  الدوليّ والهجرة  والقانون  النزاعات  ة   وتحليل 

 . املرتبطة باملنطقة

 زاكاري وايت
 ب  متدّر 

  صوفان   مركز التحاقه بقبل  وقد عمل    . عليا في جامعة ييل  في مركز صوفان وطالب دراسات    ب  زاكاري وايت متدرّ 

 . في جورجيا( Peace Corps)السالم  فيلقفي تركيا و  فولبرايت لدى
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 حول مركز صوفان

باألبحاث والتحليالت ويرعى الحوارات اإلستراتيجية حول  ى الربح، يقوم 
ّ
يتوخ مركز صوفان مركز مستقل ال 

مكافحة اإلرهاب والتطرف والنزاعات التحديات األمنية العاملية وقضايا السياسة الخارجية، وال سيما قضايا  

املسلحة وبناء دولة القانون. ويرتكز عملنا على اعتقادنا الراسخ أن الرؤى املرتكزة إلى حقوق اإلنسان واألمن 

ا من خالل   البشري هاّمة جدا في اجتراح الحلول الفعالة واملستدامة ذات املصداقية. ويلعب املركز دوًرا محوريا

وتح تقارير  الحكومات إنتاج  لتزويد  اآلراء  وتبادل  الدينامكية  الحوارات  وتشجيع  قة 
ّ

وخال موضوعية  ليالت 

واملنظمات الدولية والقطاع الخاص واملجتمع املدني باملوارد األساسية الالزمة لتكون السياسات واملمارسات  

   املعتمدة مبنية على أسس معرفية صلبة. 

   ديناميكي  ويعمل فيه فريق  ،  2017تأّسس املركز سنة  وقد  
ّ
  ات  خلفيّ   و وهم ذو ،  لي السياساتمن الباحثين ومحل

متنّوعة   مت  ة  وثقافيّ   ة  وتعليميّ   ة  مهنيّ  وخبرات    ، مجاال عّددة  اإلنسان  تفي  الدوليّ و   ،حقوق  والعمل    ، ةالتنمية 

ّية،  ة الحكومة الفيدراليّ الحكومّي على مستوى 
ّ
  . والجيش واألجهزة األمنّية،وحكومات الواليات والحكومات املحل

بالعربي  أما   إلى الجمهور الناطق  مركز صوفان  فهو يهدف إلى وصول األبحاث الحساسة والتحليالت املعمقة 

 بالعربية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وعلى امتداد العالم. 
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