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تجاه   سياسة أمريكا  االعت�دتحولت  من  املاضي�  العقدين  مدى  عىل  يران النووي  إ عىل  برنامج  الحرصي 

اإلكراه إىل  أخرى  مرة  العودة  ثم  اإلجراءات الدبلوماسية  عىل  الرتكيز  القرسية إىل  يفرس ف .التداب�  الذي   �

إىل مقابالت باالستناد  الفرتة؟  خالل هذه  املتحدة  الواليات  انتهجتها  التي  املختلفة  مع مسؤول�    السياسات 

يتعلق األمر  السياسات عندما  سابق� ومذكرات نرشت مؤخرا، تفصح هذه املقالة عن عامل� أثرا يف صانعي 

يف  املجسدة  العاملية  النظر  ووجهات  إدارة،  أي  تواجهها  التي  املوضوعية  القيود  اإليرا�:  النووي  بالربنامج 

يف كل املمثلة  لالسرتاتيجية الكربى  البديلة  ال غنى عنه لصانعي    املدارس  الدراسة دليال  هذه  وتوفر  إدارة. 

م�ثلة يف التعامل مع هذا التحدي األمني املستمر الذين سيواجهون حت� معضالت   .السياسات 

؛ السياسات املختلفة التي اعتمدتها الواليات املتحدة تجاه الربنامج النووي اإليرا� عىل مدى العقدين املاضي�  لتفس�

أو مساعدة جهود  تختار معارضة أو تجاهل  عام األسباب التي تجعل القوى العظمى  سابقة بشكل  تناولت أبحاث 

السياسات ا االنتشار. ك� صنف الباحثون مختلف  ملتاحة عندما تختار قوة عظمى معارضة االنتشار، مبا الدولة نحو 

إىل تفضيل سياسة   اإلدارة  ملاذا متيل  تتناوله هو  ما مل  والثانوية.  والقرسية،  السياسات القانونية/املعيارية،  ذلك  يف 

 ملعارضة برنامج نووي لبلد عىل آخر.

، األمر الذي جعل 2002نيوم يف منتصف العام اليورا من الكشف عن منشآتها الرسية لتخصيب  يف حالة إيران، ابتداءً 

 وحتى العام  2002عام  الالقضية يف صدارة جدول األع�ل األمني الدويل، تغ�ت السياسة األمريكية عدة مرات. من 

تبنت الواليات املتحدة سياسة قرسية، رافضة متاماً فكرة وجود أي بنية تحتية نووية مهمة يف إيران. يف وقت 2008  ،

، شهدت السياسة األم�كية تحوالً إىل سياسة مشرتكة من الدبلوماسية التصالحية التي دمجت  2009العام    يفالحق، 

القرسية  أيًضا.  األدوات 

عام   تحولت هذه السياسة مرة أخرى، وركزت بشكل أكرب عىل التداب� الدبلوماسية التصالحية، ونأت  2013وبحلول   ،

السابقة   عىل نطاق واسع، طاملا �كن   عّدلتوبنفسها عن العنارص القرسية  لقبول قدرة التخصيب  خطها األسايس 

وحتى    2017ا، يف الفرتة املمتدة من العام قبل. وأخً� تعطيل مسار إيران نحو امتالك سالح نووي عىل مدى العقد امل

عادت أم2020الـعام   لعام � ،  كا إىل السياسة القرسية، حيث انسحبت من جانب واحد من االتفاق النووي اإليرا� 

 .الكيل االقتصاد عىل العقوبات فرض وأعادت،  2015

ومذك رات نرشت مؤخرا، فإنني أحقق يف هذه التغي�ات استنادا إىل مقابالت أجريت مع مسؤول� أم�كي� سابق� 

يف السياسة من خالل التمييز ب� عنارص السياسة األم�كية تجاه الربنامج النووي اإليرا� التي �كن تفس�ها بالعوامل  

األفكار   عوامل متجذرة يف  تتطلب التحول إىل  التي  يقدم   بذلك،  .ووجهات النظر العامليةاملادية وحدها، والعنارص 

كيف �كن    حول قضية رئيسية ومستمرة لألمن الدويل، مع توضيح هذا املقال تحليالً أصلياً لسياسة الواليات املتحدة

حول منع    اإلسرتاتيجية الكربى يف الواليات املتحدة أن تكمل األدبيات  لألدبيات املتعلقة مبدارس الفكر البديلة حول

النووية للقوى العظمى تختار   .انتشار األسلحة  نطاقَا للكيفية التي  األوسع  أيضا تشكل إختبارا مه� للتحليل  وهي 

تنطوي عىل  فإنها  معادية. وأخ�ا،  جهة نرش  النووي نحو  مجال منع االنتشار  سياسة خاصة يف  القوى العظمى  بها 

تز معضلة عدم االنتشار،  السياسة العامة، حيث، عىل غرار  أخرى من مجاالت  إىل آثار بالنسبة ملجاالت  يد الحاجة 

من تأث� وجهات النظر العاملية عىل  صنع القرار.  تقييم التهديدات املستقبلية املحتملة 

أنا توفر تفس�ًا وبإيجاز،  وحدها  تنظر واشنطن   أزعم أن الحقائق املادية للقضية  من أجله مل  مرضيًا للسبب الذي 

املادية أيضاً سبب عدم   يف تنفيذ رضبة وقائية  2020و  2002بجدية يف أي وقت ب� عامي  ضد إيران. تفرس العوامل 

املادية غ�  ذلك،قدرة الواليات املتحدة ببساطة عىل تجاهل التقدم يف القدرات النووية اإليرانية. ومع   فإن العوامل 

ثم  الدبلوماسية،  التأكيد عىل التداب�  إىل  القرسية  عىل التداب�  من االعت�د الحرصي  العودة كافية لتفس� التحول 
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يتلخص يف  مرة أخرى إىل اإلكراه.   تتبناها كل إدارة  التي  وأنا أزعم أن أفضل تفس� لسياسة عدم االنتشار املحددة 

اإلدارة.   تلتزم بها هذه  الكربى التي  االسرتاتيجية  السببي من اإلسرتاتيجية  مدرسة  تتبع املسار  من خالل  أثبت هذا 

 .املستخدمة  ةملحدداالنتشار االكربى األوسع إىل سياسة منع 

حول منع االنتشار،   األدبيات  القسم التايل، سأراجع  السياسايف  ثم   توأوجز  تبنيها تجاه حالة االنتشار.  التي �كن 

كل منها تجاه منع االنتشار.  املتحدة ومواقف  الكربى املتنافسة يف الواليات  الفكرية االسرتاتيجية  سأعرض املدارس 

سأتناولبعد   السياسات وتلك    ذلك،  تؤثر عىل صانعي  التي  املادية  العوامل  للتمييز ب�  أستخدمها  التي  املنهجية 

األفكار.املتجذر  يف  األفكار    ة  عن  النظر  إدارة، برصف  أي  تواجهها  قد  التي  األولية  املادية  االعتبارات  أعرض  ثم 

أطبق فيه هذه الن�ذج عىل سياسة الواليات املتحدة يف   الذي  تتبناها. وفي� ييل جوهر التحليل  التي  االسرتاتيجية 

الثالث ذات الصلة: جورج دبليو بوش وباراك أوباما (2008-2001( كل إدارة من اإلدارات  ودونالد  2009-2016)،   ،(

) داخل  2020-2017ترامب  الكربى  االسرتاتيجية  حول  املتناقضة  املتضاربة  األفكار  فرتة، أتتبع كيف أن  كل  ويف   .(

ددة السلطة التنفيذية للسياسة الخارجية أدت إىل اعت�د سياسة محددة ثم متابعتها بتقييم تأث� القيود املادية املح

 التي كانت قامئة يف ذلك الوقت.

 خيارات سياسة عدم االنتشار

سابقة قد حددت ال العريضة لسياسة منع االنتشار والتي �كن تطبيقها عىل القوى العظمى    خطوطكانت دراسات 

يناقش ماثيو كرونيغ مجموعة أوسع من السياسات، مبا يف ذل ك  عندما تواجه دولة تسعى إىل امتالك قدرات نووية. 

تش� كل من النظريت�   املعارضة، التقاعس، واملساعدة الفعالة. توصل إليها يف حالة إيران،  وبتطبيق النتائج التي 

إىل أن أمريكا ستتبنى سياسة معارضة. لكن أيًّا من  -نظرية العالقات السياسية ونظرية إسقاط القوة   -التي اختربها 

امل بعد ذلك. وتركز أ�اط  هات� النظريت� ال ترشح االسرتاتيجيات  للمعارضة التي ستتبعها الواليات املتحدة  حددة 

النووية (تنحية املساعدة جانبا).  أخرى عىل االسرتاتيجيات الرامية إىل الحد من انتشار األسلحة 

اسرتاتيجية املواجهة  ولفغانغ واغ� مواقف الخرباء يف واليات متعددة، و�يزان ب�  و يبحث كل من ميشال أونديركو و

التكيف يقومان    .واسرتاتيجية  عمليًا، وال  اإلسرتاتيجيت�  من  أي  نحو  الواليات املتحدة  ملاذا متيل  ال يفرسان  لكنه� 

السياسة األمريكية الفعلية  .بتحليل 

خيارات السيا فقط ب�  لكنه� �يزان  الواليات املتحدة،  سياسة  بتحليل  نيو  سة الواسعة  يقوم بيرت فيفر وإ�رسون 

النووية، أو  معاهدة عدم انتشار األسلحة  تندرج يف إطار  التي  العسكرية، أو اإلجراءات  للغاية، مبا يف ذلك الرضبات 

 يف حرب وقائية من عدمه.  تعزيز أمان الرتسانة النووية الناشئة. تركز راشيل ويتالرك بشكل خاص عىل قرار االنخراط

غافن تصنيفً  املحتمللسياسات حظر   اايًز أكرث مت ايقدم فرانسيس  ال ةاالنتشار  الحايل، لكنه  ما يوجه التحليل  وهو   ،

منع   تهدف إىل  بالرتكيز عىل السياسات التي  معينة عىل السياسات األخرى.  سياسة  تفضيل أي  يحاول رشح سبب 

السياسات القانونية  االنتشار، ثالثة أنواع:  تستخدم  املعيارية / �يز ب�  مبا  يف طبيعتها والتي  الدبلوماسية،   األدوات 

 ذات الطبيعة القرسية، مبا يف ذلك العقوبات والتخريب يف ذلك السعي إىل معاهدات الحد من التسلح؛ السياسات

الوقائية؛ و صديقة  -والرضبات  وجود دولة  حالة  للدولة   -نرش األسلحةت  يف  بديلة  مسارات  تقدم    سياسات ض�ن 

أم ض�ن  لزيادة أمنها، مثل  أن  ني رسمي.الصديقة  لنرش   مبا  الصديقة  عىل الدول  تنطبق إال  ال  الض�ن  سياسات 

أؤكد أن افرتاضات املدارس املختلفة لالسرتاتيجية الكربى هي  ، خصومسأتركها جانباً هنا. بالنسبة للنارشين ال  األسلحة،

تتبنى إسرتاتيجية تشدد عىل   داب� مدنية قرسية أو إسرتاتيجية  ت اتخاذالتي تحدد يف نهاية املطاف ما إذا كانت اإلدارة 

 تداب� قانونية/معيارية ودبلوماسية.  اتخاذتشدد عىل  
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يتحقق بعد، تتطلب  تهديد مل  ك� أنني أزعم أن طبيعة سياسة عدم االنتشار، والتي هي يف األساس محاولة ملواجهة 

املستقبيل.   التهديد  خطورة  حول  افرتاضات  وضع  السياسة  صانعي  من 

بعبارة  السيايس القرار صناع يتبناها التي الذاتية العاملية النظر وجهات أهمية زيادة هي والنتيجة فإن   ،أخرى. 

املتأصلة يف   خصممأزق مواجهة   االمنية التقليديةيزيد من حاالت عدم اليق�  يقول ك� بوث ونيكوالس  املعضلة   .

 :صياغة أدبيات املعضلة األمنية ويلر يف إعادة

من  نابع  النفيس  بطبيعتها. فالواقع  غامضة  رموز  ألنها  األمن،  معضلة  تشكل  التي  املادية  الحقيقة  هي  األسلحة 

املستقبل  (يف  ونواياهم  دوافعهم  إىل عقول اآلخرين، ويفهمون  الذين يحاولون الوصول  من صناع القرار  مجموعة 

التي �تلكونها.    ك� يف الحارض) في� يتعلق باألسلحة 

ال �لكها  أ صعب  من الفكم هو   يتعلق بأسلحة  املستقبلية يف ما  نفهم، بأي قدر من اليق�، دوافع ونوايا الخصم  ن 

واضحً حت نفسه حتى  يكون الخصم  منع االنتشار. وقد ال  معضلة سياسة  التحديد  عىل وجه  وهذه  ا ا متامً ى اآلن؟ 

النووية. قد  لألسلحة  تنشأ مبجرد امتالكه  الظروف الجديدة التي سوف  وكيفية ترصفه يف ظل  بشأن نواياه الخاصة 

التي هي يف حوزتها بال يتعلق باألسلحة  الدولة في�  الخاطئة، ولكن �كن  تكون نوايا  التصورات  فعل مفتوحة أمام 

عدم  املتخاصمة.  النخبوي يف الدولة  يف الخطاب  االستخبارية والبحث  خالل جمع املعلومات  اكتساب البص�ة من 

االنتشار، من ناحية أخرى، يتطلب الوصول إىل رأس الخصم يف املستقبل. ورمبا يستنتج بعد إجراء تحقيق دقيق أن  

حاملا �لك    الخصم اعتمد يستنتج بثقة انه  للمرء ان  إسرتاتيجية دفاعية. ولكن بأية وسيلة �كن  يف الوقت الحارض 

 الخصم زيادة كب�ة يف القوة املدمرة سيحافظ عىل هذا املوقف الدفاعي؟

املسؤولة عن االنتشار   يجب أن يضعوا بعض التقدير لدوافع الجهة  يعني أن صانعي القرار  الغموض املتأصل  وهذا 

لصانعي القرار. وتقتيض سياسات عدم  تأث� النظرة العاملية االسرتاتيجية الكربى  امل�رسة تدعو بالرضورة إىل  وهذه 

نووية. إن  االنتشار إجراء تقييم لشدة التهديد الذي قد تشكله ا مدارس   اختالفلدولة املعادية إذا ما امتلكت أسلحة 

تقيي�ت مختلفة لهذا التهديد املحتمل. فضال عن ذلك، وبعد إجراء هذا   أن يصل إىل  من شأنه  الفكر داخل الدولة 

كيفية الرد، وهن يتعاملوا مع معضلة  السيايس أن  املستقبل، فيتع� عىل صناع القرار  ا أيضا من التقييم للتهديد يف 

تؤثر املعتقدات السببية واملبدئية عىل  السياسة. وبالنسبة للتهديد العسكري املبارش والواضح، من  اتجاهاملرجح أن 

املرجح أن يكون هناك توافق أكرب يف اآلراء ب� املدارس الفكرية املتنافسة بشأن رضورة مواجهة ذلك التهديد بتداب�  

أو بديهيا، ومن عسكرية. غ� أن هذا التهديد، عندما يواجه بحالة من حاالت االنتشار النووي، ال يكون مطلقا فوريا 

تقدم نفسها بصورة أوضح كبدائل معقولة للقوة العسكرية القانونية والدبلوماسية   .ثم فإن األدوات 

 

وعدم االنتشار االسرتاتيجية الكربى املتنافسة يف الفكر   املدارس 

الواليات املتحد املتنافسة يف  الفكرية االسرتاتيجية الكربى  املدارس  مستفيضة تحلل  العديد هناك أدبيات  ة، وهناك 

تداخل كب�، فإنها تختلف عن بعضها  . من األ�اط التي عرضت وعىل الرغم من أن جميع التصنيفات املوجودة لها 

مختلف الفئات الفرعية. وبغض النظر عن ذلك، فإن  تم التشديد عليه وكيفية معالجة  البعض وفقا للمعيار الذي 

املختلفة للتصنيف تحتفظ بعن هو األصح. ويف  في�رص التعسف وال توجد طريقة للبت مبوضوعية  جميع املحاوالت 

بالفرتة الزمنية قيد النظر.   هذا القسم، أقدم تعديال لأل�اط السابقة من أجل تحقيق أفضل فهم للنهج ذات الصلة 

ليس تكرار وصف كل مدر  سة  وك� وصف الباحثون السابقون هذه املدارس الفكرية بالتفصيل، فإن هديف األسايس 
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تعريفً  نحو  ا ملصطلحايت وبيانًا موجًز بل تطبيقها عىل تحليل سياسة عدم االنتشار. لذلك أقدم  ا عن توجهها األسايس 

 .1عدم االنتشار. وألخص كل إسرتاتيجية يف الجدول  

(  : مدارس1لجدولا املتحدة  االسرتاتيجية الكربى يف الواليات   )2020-1990الفكر 

 انعزالية جديدة دولية متقدمة دولية حازمة الواقعية التفوق 

النموذج  
االسرتاتيجي  

 الكب�

إن هيمنة القوة 
األم�كية تجلب  
االستقرار؛ هيمنة  

 حميدة؛ أحادية

يجلب  ميزان القوى 
  املصلحة  ،االستقرار

الوطنية؛ استخدام  
 القوة مع حذر

القوة  استخدام 
األم�كية لدعم  

املؤسسات 
  استخدامالدولية؛ 

القوة متعددة 
 األطراف

املؤسسات 
الدولية قبل 
املصلحة  
الوطنية؛ 

املشاكل العاملية 
تتطلب حلوال  

 عاملية

تقليل االنتشار يف  
، ) الكلالخارج (

قومية محدودة    ةمصلح
النطاق (قومية 

)؛ القوة تحررية
األمريكية تهدد  

  قاآلخرين. حقو
 العاملية (يسار) اإلنسان

 حزب سيايس 
 

جمهوري؛ بعض   جمهوري
 الد�قراطي�

بعض   د�قراطي 
 الجمهوري�

 جمهوري ود�قراطي د�قراطي

مركز أبحاث 
 محاذي

مرشوع القرن  
 األمرييك الجديد

)PNAC؛ 
FDD. 

Heritage 

 CSIS راند؛
 هدسون، هوفر

 كارنيجي بروكينغز
WINEP 

مركز التقدم  
األم�يك؛ مركز 
األمن األمرييك 

 الجديد

CATO 
 ؛ةالسياس دراسات معهد

 كوينيس

 

تتمتع بها الواليات املتحدة يف أعقاب  البارزة للقوة التي  وتسعى االسرتاتيجية الكربى للتفوق إىل االحتفاظ باملكانة 

ال الباردة مبارشة. ويعتقد أنصار  للقوة تفوق الحرب  الجانب  السالم والنظام العاملي سيعززه� التأكيد األحادي  أن 

 .األمريكية إىل جانب التأكيد عىل طبيعتها بوصفها قوة مهيمنة حميدة

عن طريق او  عىل االستقرار  تؤكد عىل الحفاظ  إليها بالواقعية  أش�  التي  الكربى  بعناية عىل االسرتاتيجية  ملحافظة 

تتسم عىل  الوطنية، التي  من منطلق املصلحة  أتباعها أوال وقبل كل يشء  الدول الكربى. ويتحرك  ب�  توازن القوى 

والرباغ�تية األخالقيةا قويً نطاق واسع، ولكنها تضيف إىل ذلك عنًرص   .ا من الحذر 

  استخدام يؤكد عىل  الذي إىل أولئك الذين يؤيدون شكال من أشكال األمن التعاو�   ةالحازم ةسرتاتيجية الدولياإل وتش� 

القوة األمريكية لدعم املؤسسات الدولية. ويعتقد أتباع هذه االسرتاتيجية أن الواليات املتحدة يجب أن تحافظ عىل 

تفعل ذلك أن  قيادي، ولكن يجب  بدور  تضطلع بالفعل  وأن  الليربايل،  من خالل   النظام العاملي  خالل العمل  من 

األطراف.   والتعاون املتعدد  الدولية  لهم  واألهماملؤسسات  بقوتها    ،بالنسبة  أنه برغم رضورة احتفاظ أم�كا  فكرة 

تنطبق عىل كل الدول   التي  تفرضها القواعد  تتقبل القيود التي  األمد البعيد أن  الصارمة الهائلة، فمن مصلحتها يف 

 .عىل قدم املساواة



7 
 

  اإلسرتاتيجية الدولية ا أن نطلق عىل إسرتاتيجية م�ثلة، تلك التي اندمجت بشكل أسايس داخل إداريت أوباما،  وبوسعن

عىل الرغم من أن كلتا صحيح ولكنه وثيق الصلة يف حالة إيران.   الحازمة والتقدمية. إن الفارق ب� الدولية  التقدمية

إال تقليد الويلسونية،  تنبثقان من  تجاه   االسرتاتيجيت�  يتعلق مبواقفهم  يختلفان في�  الدولي�  أن هذين التوجه� 

النزعة الدولية التقدمية يؤمنون إ�انًالقوة.  املتعددة األطراف يف حل الرصاعات  ا عميقً إن أهل  ا بقوة الدبلوماسية 

أ  ملكانة  تصورهم  أكرث مساواة يف  للمشاكل العاملية. هم  قوة كحل  األكرث  العاملي  مريكا يف املجتمع  وتعزيز الحكم 

أيضا أكرث اهت�مً  ا من أنصار النزعة الدولية الحازمة بأن مجرد وجود قوة عسكرية أم�كية هائلة من الدويل. وهم 

يعارض االنتشار   النهج�  من  العسكرية. فكل  الحلول  عىل مالحقة  يشجعها  أن  الشاغل أن    النووي، بحيثشأنه 

به التمسك  هو  الحازم�  للدولي�  عدم االنتشار،  الرئييس  معاهدة  فإن الشاغل يكل  التقدمي  بالنسبة للجناح  أما 

 .الرئييس هو السعي إىل نزع السالح النووي

نطاقا   السياسية األوسع  تتباين وجهات نظره�  مجموعت�  من  تتألف هذه املدرسة    اختالفاويف السياق األمرييك، 

الخارج.  كب�ًا،   عسكرية يف  تتخذ إجراءات  التي  املتحدة  الواليات  ملواجهة  استعداده�  تتالقى يف  مع ذلك  ولكن 

من واحدة هي شكل  ملجموعة  األوسع  وطنية قوية.   فاأليديولوجية السياسية  يف هوية  املتأصلة  التحررية  أشكال 

العميق بالتفرد األم�يك ودعمها لالنتشار غ� القرسي للقيم األم�كية يف عامل  نتيجة إل�انها  وتتنامى نزعتها االنعزالية 

سياس السيايس وتتأصل يف هوية  اليسار  تنتمي إىل  فهي  األخرى  املجموعة  قومية مستقلة. أما  دول  ية يتألف من 

التعامل مع إستخدام   من موقف أكرث مساملة يف  األخ�ة االنعزالية  وينمو نزعة  الوطنية).  مقابل الهوية  عاملية (يف 

تكبح ج�ح املؤسسات العاملية  وأن  البد  القوة األم�كية  االستثنائيات األم�كية، ويعتقد أن  القوة، ويرفض رصاحة 

 وطنية.األقوى عىل حساب التضحية بعنارص السيادة ال

املادية والعوامل   ب� العوامل   يف األفكار  املتجذرة)( املتأصلةمنهجية التمييز 

تقديم ترصفاتهم باعتبارها   السيايس يف أي من املدارس الفكرية االسرتاتيجية الكربى �يل إىل  صناع القرار  إن اشرتاك 

البص�ة من خالل إدراك الكيفية التي نتاجا لقيود موضوعية فحسب. ولكن من املمكن الحصول عىل قدر أعظم من  

معتقداتنا األساسية عىل تزويد تقيي�تنا ملختلف البدائل السياسية. ومن ناحية أخرى، كث�ا ما تنشأ حقا   تعمل بها 

قيود موضوعية تنطبق برصف النظر عن املعتقدات األساسية لصناع القرار السيايس. وبالتايل، فإن القدرة عىل التمييز  

تتطلع إىل املستقبلب� الع  .امل� هي مفتاح التوصل إىل حساب متوازن للسياسات السابقة وتقييم البدائل التي 

). أوال، يحتاج الباحث إىل تحديد 20(القرار  وال بد من استيفاء عدد من الرشوط من أجل إثبات تأث� األفكار يف صنع  

املادية وح  -وال �كن    -ما �كن   وأن يكون من الواضح بعد ذلك أن صناع تفس�ه مسبقا بالعوامل  ثانيا، البد  دها. 

أنها كانت مؤثرة. وأنا أحدد أي النظرات   يزعم املرء  يؤيدون يف واقع األمر مجموعة محددة من األفكار التي  القرار 

ترتبط إرت والتي  بعينها  إدارة  الرئيسيون يف  القرار  صناع  ينظر إليها  التي  الكربى  االسرتاتيجية  وثيقا  العاملية  باطا 

نطاقا  أوسع  مسائل  من  الوزارة  موقف  إىل  يستند  هذا  أن  إىل  اإلشارة  املهم  من  السابقة.  الكتابات  بتصنيفات 

هذه هي   أن  حيث أدعي  النووية اإليرانية،  املسألة  من  عن موقفها  النظر  الكربى، بغض  األمريكية  لالسرتاتيجية 

أدت   التي  األوسع  الكربى  االسرتاتيجية  النووي االفرتاضات  الربنامج  تجاه  املفضلة  السياسات  إىل  املطاف  نهاية  يف 

 .اإليرا�

ما. وإلثبات   خالل آلية  السياسة العامة من  أثرت عىل جوهر مداوالت  األفكار  إثبات أن هذه  الثالث هو  والرشط 

ومذكرات   سابق�  أمريكي�  مسؤول�  مع  مقابالت  مستندة إىل  تتبع العمليات،  أساليب  أستخدم  منشورة.  ذلك، 

كيف أن   وبالنسبة لكل قرار سيايس رئييس، أعرض نطاق النقاش السيايس داخل كل إدارة، ومنطق كل جانب، وأب� 

بها املناقشة السياسية بشأن إيران  .أفكارا إسرتاتيجية أكرث عمومية اسرتشدت 
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األف يف  متأصلة  أنها  أدعي  التي  السياسات املعتمدة  أن  نب�  أن  الرضوري  من  مع وأخ�ا،  ببساطة  تتطابق  ال  كار 

قليلة. أوال، عند مناقشة كل  و�كن إثبات ذلك بطرق  سياق صنع القرار.  كانت موجودة يف  الضغوط املادية التي 

وكل أعضاء الهيئة التداولية معرضون لنفس الضغوط  إدارة أدناه، استكشف االنقسامات داخل هيئة صنع القرار. 

يختلف كانوا  وإذا  الشاملة.  نظرهم الدولية  وجهات  تأث�  إىل  يش�  فإن هذا  املثىل،  السياسة  بشأن  ذلك  رغم  ون 

االسرتاتيجية األوسع نطاقا يف العامل. ثانيا، خالل فرتة العرشين عاما تغ�ت القيادة عدة مرات، مع ممثل� من جميع  

قد تغ�ت ملرة واحدة فقط  املدارس الفكرية املختلفة، وهذا يسمح بتغي� املتغ� املستقل. ولو كانت مدارس الفكر

كان نتاجا   وأوباماب� بوش   لكان من األصعب إثبات أن االختالف يف سياساته� في� يتصل بالربنامج النووي اإليرا� 

للمرة  تغ�ت  املمثلة  الفكرية  املدارس  أن  وحقيقة  الخارجية.  للظروف  وليس  بينه�  العاملية  النظرة  لالختالف يف 

برتامب بدءا  عام    الثانية،  الدبلوماسية  2017يف  نحو  السياسة  التحول يف  كان  مدى  أي  إىل  بتقييم  تسمح للمرء   ،

التصالحية يف عهد أوباما نتاجا حتميا لظروف خارجية أو يعتمد عىل النظرة العاملية ملدير السياسة الخارجية يف ذلك 

 .الوقت

 خط األساس املادي   إنشاء

املادية  االعتبارات  سأتناول أوال  تجاه إيران،  األمريكية  تحديد السياسة  بوضوح يف  األفكار  تحديد دور  أجل  ومن 

املوضوعية التي تعمل بغض النظر عن املدارس الفكرية املمثلة يف اإلدارة. بالنسبة لقوة كب�ة مثل الواليات املتحدة، 

حالة الربنامج النووي للخصم. وهنا، يتع� علينا أن �يز ب� وجود  هو االعتبارفإن أول عامل مادي يجب أخذه بع�  

حيث أصبح التسلح وشيكا  .القدرات النووية والحالة 

تكاليف مادية  لكن التسليح ليس وشيكا، هناك  النووية لطرف االنتشار  تنمو القدرات  السيناريو األول، حيث  يف 

السياسية األكرث ت أو ترتيبات وقائية. لذلك، من املرجح أن تحاول أي  باهظة مرتبطة بأي من املواقف  طرفا: رضبات 

منه� بقدر   الوقائية أن تكون مغامرة تنطوي عىل مخاطر  استطاعتهاإدارة تجنب مالحقة أي  . ومن شأن الرضبات 

واسعة  كب�ة، حيث تشكل إمكانية انتقام إيران من املنشآت األمريكية يف الرشق األوسط أو اندالع مواجهة عسكرية  

تكاليف خاصة بالفرص ألنها   تنفيذ مثل هذه العملية ترتتب عليه  النطاق تكلفة مادية خط�ة. فضال عن ذلك فإن 

يفرضها املنافسون من الدول    استخدامهاقد تحول املوارد التي �كن   بشكل أفضل ضد التهديدات األوسع نطاقا التي 

سياس امليول إىل  الشخص  ال يترصف عىل الفور  الكربى. وبالتايل، فإن حتى  ضغوطا قوية يك  املنع بالقوة سيواجه  ة 

 .حتى يصبح البلد املعني عىل شفا امتالك سالح نووي

واحدة فقط ب� بوش   الفكر قد تغ�ت ملرة  لكان من األصعب إثبات أن االختالف  وأوباماولو كانت مدارس 

لالختالف يف النظرة العاملية بينه� وليس للظروف  يف سياساته� في� يتصل بالربنامج النووي اإليرا� كان نتاجا  

 .الخارجية

، ثم يعقب ذلك تأسيس سياسة ردع مستقرة (يف هذه الحالة، افقوعىل الطرف املقابل من طيف السياسة هناك التو 

نوويا من  معادية مسلحة  دولة  تكاليف مادية عالية املوضوعية. إن ظهور  أيضا يستلزم  نووية). وهذا  إيران  نحو 

أن يشكل خسارة كب�ة يف القوة النسبية ألمريكا ويعوق قدرتها عىل بسط سلطتها يف املنطقة. ك� أنه س�فع  شأنه 

نووية، وهو احت�ل من شأنه أن يخلق مزيدا من الخسائر  إضافية إىل الحصول عىل أسلحة  أيضا احت�ل سعي بلدان 

ى الشخص امليول إىل السكن يواجه ضغوطا مادية قوية ملقاومة  يف القوة املادية النسبية للواليات املتحدة. لذلك، حت

 .هذا السيناريو
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السياست�  من  أي  الكربى،  االسرتاتيجية  العاملية  نظرتها  عن  النظر  إدارة، برصف  أي  تتبنى  أن  املرجح  غ�  ومن 

القنبلة". ويرتك النووية ال "يسارع نحو  األسلحة  املسؤول عن نرش  أعاله ما دام  سياسة تشدد عىل   املذكورت�  ذلك 

التصالحية، أو عىل مزيج منه�   تشدد عىل الدبلوماسية  وسياسة  القرسية  خيار يرتك متاما للعوامل    -التداب�  وهو 

التي تحدد  تهيمن عىل السلطة التنفيذية للسياسة الخارجية هي  االسرتاتيجية التي  غ� املادية. وبالتايل فإن األفكار 

 .وسطة يتم اتباعهاأي من هذه السياسات املت

ولكن يف حالة يبدو فيها التسليح وشيكا، يتغ� تأث� العوامل املادية. وسوف يضطر صناع القرار السيايس إىل االختيار 

إيران النووية. ونظرا ألن أي من السيناريوه� ينطوي عىل تكاليف مادية عالية،    استيعابب� شن رضبة عسكرية أو 

 فإنه من املستحيل تحديد قيمة أولية يرجح اعت�دها، أو إجراء تقييم موضوعي للتكاليف بشكل مبارش.

تقديم حجة مادية مفادها أن الواليات املتحدة، باع تبارها قوة عظمى ومتاشيًا مع نظرية الواقعية الهجومية، �كن 

جوية يف   حملة  عىل شن  لديها القدرة  العريب،  الخليج  يف  عسكرية وقواعد عسكرية واسعة  تتمتع بقدرات  بارزة 

ال  لكنها  املنطقة  العسكرية األمريكية يف  تكاليف عىل األصول  فرض  تستطيع عىل األكرث  إيران  أن  ح�  إيران، يف 

ريكية. ومن هذا املنظور، فإن خسارة القوة النسبية التي تفرضها إيران  تستطيع االنتقام بشكل كب� من األرايض األم

عسكرية. ولكن بدال من ذلك، ومتاشيا   النووية سوف ينظر إليها باعتبارها تفوق املخاطر والتكاليف املرتبطة برضبة 

ن املسلحة  إيران  أن حتى  مادية معاكسة مفادها  تقديم حجة  الدفاعية، �كن  وويا لن تشكل مع نظرية الواقعية 

الواليات  الشاسعة ب�  الجغرافية  التقليدية واملسافة  القوى  ب�  للفارق الهائل  القوى، نظرا  تغي�ا دراميا يف ميزان 

السياق فإن  ويف هذا  للردع،  النووية سوف تكون قابلة  إيران  مفادها أن  قد يسوق البعض حجة  وإيران.  املتحدة 

املادية املرتتبة عىل خسارة القوة املخاطر املرتتبة عىل الرشوع يف عمل  عسكري سوف تكون أعظم كث�ا من املخاطر 

 .2النسبية نتيجة لوجود إيران نووية. ويرد موجز لهذا التحليل يف الجدول  

وما يرتبط بها من اعتبارات مادية -2الجدول   خيارات السياسات 

وشيكا  ال يكون التسليح   عندما يكون التسليح وشيكا عندما 
وقائية  ضغط  مادي قوي رضبة عسكرية 

 ضد
حاسمة  غ�  عالية،  مادية  تكاليف 
تكاليف اإلقامة  عند موازنتها مقابل 

القرسية: العقوبات،    إلجراءاتا
التخريب  التهديد  بالقوة، 

 صلة  يغ� ذ ال توجد قيود مادية واضحة

القانونية/املعيارية:   التداب� 
من  تعمل  تصالحية  دبلوماسية 

 مؤسسة دوليةخالل 

 صلة  يغ� ذ التوجد قيود مادية واضحة

الثابت والردع   ضغط  مادي قوي التوفيق 
 ضد

حاسمة  غ�  عالية،  مادية  تكاليف 
تكاليف اإلقامة  عند موازنتها مقابل 

تتبع   أي من ومل تكن حيازة إيران ألي سالح نووي يف أي وقت من األوقات يف الفرتة املعنية تعترب وشيكة، ومن ثم مل 

األمريكية ب�    -السياسات املتطرفة   اإلدارات  لذلك، تحولت  االستباقية أو الرتتيبات الوقائية. ونتيجة  الرضبات  أي 

 .السياسات األكرث اعتداال وفقا لآلراء العاملية التي كانت مسيطرة يف كل إدارة

ملناقشات التي جرت داخل الجهاز التنفيذي اإلدارة. ويف كل فرتة، أقدم ا  املقسم حسبوأنتقل اآلن إىل جوهر التحليل  

ثم أتطرق إىل الضغوط املادية املحددة   الرئيسية التي اتخذت.  واإلجراءات  عىل القرارات  للسياسة الخارجية وأطلع 

 .التي كانت قامئة يف ذلك الوقت، بغض النظر عن صالحيات القيادة الوطنية
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وعدم التخصيب يف ظل العراق:    2009-2002بوش 

ونتائج السياسات  مناقشة 

والواقعية. حتى أن    تفوقكان واضعو السياسات الرئيسيون يف إدارة بوش أكرث انسجاما مع االسرتاتيجيات الكربى لل

تبني �وذج  عرش من سبتمرب تحول نحو  بوش ذاته بدأ فرتة رئاسته أقرب إىل الواقعية، إال أنه بعد هج�ت الحادي 

متفوقال وزير . كان كل  وولفويتز نائب  الرئيس، وبول  وزير الدفاع، وريتشارد تشيني نائب  رامسفيلد  دونالد  ن 

الرئيسي� يف مجال األمن القومي يف إدارة بوش، وهم أقرب إىل الصدارة، بين� كان كول�   الدفاع من ب� صناع القرار 

رجية يف الوالية الثانية، وروبرت غيتس وزير الدفاع باول وزير الخارجية يف الوالية األوىل، وكونداليزا رايس وزيرة الخا

توقعاتهم  .يف الوالية الثانية، أقرب إىل الواقعية يف 

الرسية يف   وأراكطنإن منشآت التخصيب اإليرانية  علنً   نز  تم الكشف عنها  م� يجعل برنامج  2002ا يف آب  قد   ،

ه املنشآت، كانت إدارة بوش تعارض الربنامج النووي إيران النووي قضية أمنية حاسمة للمرة األوىل. قبل اكتشاف هذ

اإليرانية.   النووية  ملنشآت الطاقة  عىل إحباط دعمها  لحملها  ضغطت عىل روسيا  و  حال، بعد   وعىلاإليرا�،  أية 

جديدة، و أختالف وجهات  مل يكشف عنها، فإن املسألة أخذت مسألة ملحة  الكشف عن منشآت التخصيب التي 

 .جية داخل اإلدارة كانت لها أفضليات مختلفة حول كيفية امليض قدًماالنظر اإلسرتاتي

يقوده تشيني ورامسفيلد ويدعمهم و يقيمون يف املعسكر الذي  لفويتز ونائب وزير الخارجية و وقارن هؤالء الذين 

جون بولتون   الدويل  واالمن  االسلحة  ال  2002يف    إيرانلشؤون مراقبة  السوفيايت خالل الحرب  باردة. فمن باالتحاد 

نفوذها  توسيع  تحاول  عموما، وكانت  والغرب  معارضة ألم�كا،  لكتلة  كزعيمة  نفسها  إيران  منظورهم، وضعت 

ثورة مضادة  املطاف إىل  نهاية  تتحول يف  ان  عىل امل  ايران  داخل  املنشقة  لدعم الحركة  القادة  وسعى  اإلقليمي. 

د رفضوا املفاوضات املبارشة مع إيران بشأن القضية النووية، شبيهة بتلك التي أدت إىل تفكك االتحاد السوفيايت. فق

القرسية، مبا يف ذلك العقوبات واالستعداد الستخدام القوة ملنع إيران   ودفعوا باتجاه سياسة قامئة فقط عىل التداب� 

ولكن أيضا القوة ليس فقط لرضب املنشآت النووية،    استخداممن تخصيب اليورانيوم. وقد فكرت هذه املجموعة يف 

 .لرضب أهداف من شأنها زعزعة إستقرار النظام نفسه

يتس ينظرون نظرة  غك� كان الواقعيون يف إدارة بوش تحت قيادة باول، ونائب وزير الخارجية ريتشارد أرميتاج، ثم  

سلبية للغاية إىل إيران ونواياها. كان باول قد أعرب يف مذكراته عن وجهة نظر مفادها أن إيران كانت "نظاما أصوليا 

يومنا هذا". ك� اعترب أرميتاج ترصفات إيران اإلقليمية عدوانية. فقد زعم كل من الرجل� أن  يعارضنا بشدة حتى 

ال يوجد ما قد يخرسه التعامل إيران ال ينبغي أن يسمح لها ب امتالك قدرات تخصيب مستقلة، ولكنه أيضا شعر بأنه 

نهاية   القوة العسكرية ضد الربنامج يف  يرفضوا أيضا فكرة إستخدام  دبلوماسيا. ومل  مرصين فقط  املطاف،مع إيران 

نعيد الربنامج النووي املعروف  عىل رضورة القيام بذلك يف الوقت املناسب. ويقول أرميتاج من املؤكد أننا نستطيع أن

للربنامج النووي املعروف بأن يصبح أكرث قوة وأن   إىل سابق عهده يف أي وقت نريده ... . لذا، فإنني أود أن أسمح 

أكرث من ذلك بكث� قبل أن أخرج منه أبدا  .يكلف اإليراني� 

العلني عن املنشآت الرسية يف آب   ان الوالي2002وبعد الكشف  ات املتحدة لن تتفاوض مع ايران  ، قرر بوش 

االمن الدويل  .لكن قبل إتخاذ أي إجراء مستقل، سعى إىل إحالة امللف إىل مجلس 

اتكأ 2002واتخذ بوش موقفا واضًحا بأنه ال يجب الس�ح اليران باالحتفاظ باية قدرات تخصيب مستقلة. ويف عام    ،

لدخول يف مفاوضات. كان يعتقد أن رفض إيران املستمر عىل موقع الصدارة ومل يكن عىل إستعداد حتى للقبول با

كانت تقوم  وقف التخصيب كان يعني أن "إيران  للعروض األوروبية بدعم برنامج الطاقة املدنية اإليرا� يف مقابل 
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رايس يف  الفرتة األوىل، انجذبت  اليورانيوم الستخدامه يف القنبلة". وباعتبارها مستشارة األمن القومي يف    بتخصيب 

ضد إيران، ولكنها يف نهاية املطاف تبنت النهج الواقعي  .البداية إىل موقف مالحقة اإلكراه بال هوادة 

لكن 2002وبعد الكشف العلني عن املنشآت الرسية يف آب   تتفاوض مع ايران  بوش ان الواليات املتحدة لن  قرر   ،

االمن ، حصلت اململكة  2003الدويل. يف ترشين األول   قبل إتخاذ أي إجراء مستقل، سعى إىل إحالة امللف إىل مجلس 

إيران عىل تعليق التخصيب مؤقتا وتوقيع  3املتحدة وفرنسا وأملانيا، املعروفة باسم "االتحاد األورويب   "، عىل موافقة 

اليورانيوم   لتخصيب  حاجة مرشوعة  إيران  لدى  ليس  رايس،  رأي  االنتشار". يف  عدم  "ملعاهدة  اإلضايف  الربوتوكول 

لحفظ ماء وجهها للخروج من األزمة من خالل توف� وإعا دة معالجته، لكنها اعتقدت أيضا أنه ينبغي منحها وسيلة 

 .طريق للطاقة النووية املدنية

عام  ، شعرت رايس بأن عدم تحقيق النجاح يف العراق قد أظهر زيف إسرتاتيجية األولوية بشكل عام،  2005وبحلول 

ة يف املفاوضات مع إيران قد ترك واشنطن يف طريق مسدود. اآلن وزيرة الخارجية، وأن رفض أمريكا املطلق للمشارك

تؤيد الدخول يف   لن  انها  اال  الدويل رضوري.  األمن  مجلس  قوي، فإن قرار  عقوبات  بناء نظام  أجل  أنه من  قررت 

تواصل تخصيب اليورانيوم  .مفاوضات طاملا ان ايران 

عام  إدارة بوش يف  إىل  إدارة السياسة الخارجية. فقد   ،2006وبانض�مه  حذرا يف  األكرث  الواقعي  كان غيتس الرجل 

لالعتدال، وزعم  األقوى  ولكنه كان الصوت  بالكامل"،  املنطقة  ضخ� الستقرار  تهديدا  "تشكل  إيران  عىل أن  وافق 

القوة ضد إيران إىل حد كب�، ألنه شعر بأن الواليات املتحدة، يف ح�   كانت تشارك يف  رضورة رفع سقف إستخدام 

 .العراق وأفغانستان، ال �كنها أن تطلق رصاعا آخر

منتصف عام  وكان عىل إستعداد   2006وبحلول  كان بوش أيضا قد أصبح أكرث اعتداال يف موقفه من النهج الواقعي 

يشطب بالقوة،    ملشاركة أم�كا يف املحادثات رشيطة أن توافق إيران أوال عىل تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم. ومل

يدفعا   إزاء هذا التحول، ولكنه� مل  ولكنه شعر بأن ذلك مل يكن رضوريا بعد. مل يكن تشيني ورامسفيلد متحمس� 

أيضا ضد هذا التحول. ك� أصدر بوش تعلي�ته إىل وكالة االستخبارات املركزية ووزارة الدفاع لترسيع الخطط الرامية  

تأخ� قدرات إيران. إن نائب مستشار األمن القومي إليوت أبرامز عىل يق� من إىل إتخاذ إجراءات رسية تهدف إىل  

إتخاذ الخطوات   يف  إيران  حيث بدأت  بـ"الهروب"،  سيناريو يشار إليه  عسكرية يف  إجراءات  كان ليتخذ  بوش  أن 

 .النهائية الالزمة المتالك رأس حريب نووي

تتبع قراًر  القوة عىل ويف الوقت نفسه، كانت الواليات املتحدة  يضع العقوبات واستخدام  من مجلس األمن الدويل  ا 

تم تبنيه� إيران   مجلس األمن اللذان  الطاولة، لكن تب� أن هذا أمر غ� قابل للتحقيق. ويف نهاية املطاف، دعا قرارا 

ووضعا عقوبات محدودة للغاية، مع الرتكيز عىل برنامج الصواريخ اإلي وموجودات  إىل إنهاء تخصيب اليورانيوم  را� 

إىل إستخدام القوة، ومل تشكل العقوبات محاولة مل�رسة ضغوط خط�ة   املرتبط� بالربنامج. مل تدع القرارات  األفراد 

عام  مسار األمم املتحدة، بدأت إدارة بوش يف  عقوبات أحادية   2006عىل اقتصاد إيران ككل. لكن، ومبوازاة  بفرض 

والرشكات الدولية التي  الجانب عىل إيران من خالل وزارة ا العقوبات البنوك اإليرانية  األمريكية. واستهدفت  لخزانة 

لهذا املرشوع، كانت هذه املبادرة تهدف منذ البداية إىل تجاوز  الطبيعة القرسية  تتعامل مع إيران. وإلظهار  كانت 

 . ككلعقوبات األمم املتحدة، وسعت إىل م�رسة أقىص قدر من الضغط عىل االقتصاد اإليرا�

من  واحد عىل إيران  عقوبات إضافية من طرف  املتحدة  بوش الثانية، فرضت الواليات  السنة األخ�ة من والية  يف 

مزيد   تعليق أنشطتها النووية ومواجهة  الضغط عىل إيران لالختيار ب�  تنفيذية بهدف  وأوامر  خالل وزارة الخزانة 

عام من العزلة االقتصادية. ك� واصلت اإلدارة األمري اإليرانية املنشقة. وبحلول  كانت إيران  2008كية دعم الحركة   ،
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مستعدة لقبول هذا النشاط. ولكن رغم  ومل تكن اإلدارة  املخصب  قد بدأت يف إنتاج كميات صغ�ة من اليورانيوم 

عسكرية من يده، ورغم   يرى أن  يف تشجيع التخطيط ملثل هذا السيناريو، فإنه ال    استمرارهأن بوش لن يرفض رضبة 

 .املوقف ملح إىل الحد الذي يربر القيام بعمل عسكري

املادية  العوامل 

خالل إداريت بوش، وبالتأكيد كانت لديها القدرات   األبرز  كانت القوة العظمى  عىل الرغم من أن الواليات املتحدة 

عملت ضد متابعة هذا ا للقيام بعمل عسكري ضد إيران، إال أن عددا من العوامل   .ملسار يف البدايةواإلرادة 

كانت أنه، يف ترشين األول   وافقت إيران عىل 2003األوىل  بعد حوايل سنة من تعرض منشآت التخصيب اإليرانية،   ،

تأجيل إنتاج اليورانيوم املخصب. وقد أدى هذا إىل تراجع الشعور باإللحاح الذي يحيط بهذه القضية، وسمح للواليات  

األورويب تدع االتحاد  بأن  تبنت مبدأ انفراديا  املتحدة  األمريكية  اإلدارة  يتوىل القيادة. وعىل الرغم من أن  الثالث   

من مجلس األمن ضد الربنامج قبل  اتخاذبشكل عام، نظرا إىل عدم االستعجال الذي تفضله لض�ن    استخدام قرارات 

نافذة   تعتقد أن  اإلدارة  فقد حسبت أن    استخدامهاالقوة. طاملا أن  اإلغالق،  تكن عىل وشك  مل  للقوة ضد املرافق 

أمريكا عىل   مجلس    اتخاذقدرات  إىل  قدما يف اقرتاحات اللجوء  تداب� عسكرية كب�ة مبا يكفي لتمكينها من امليض 

قبل   الدويل  تغي�ًا د  اتخاذاألمن  تحدث  قد  إيران  املنشقة يف  الحركة  أن  أيضا يف  أمل  ك� كان هناك  اخليًا إجراء. 

 .بالفعل، خاصة إذا تلقت مساعدة من الواليات املتحدة

بحلول   أنه  فهو  عسكري فوري،  بعمل  تختار القيام  ال  ضغط عىل إدارة بوش يك  الثا� الذي  العامل الخارجي  أما 

الرسية واضحا يف العام   كانت الواليات املتحدة قد نرشت 2002الوقت الذي أصبح فيه حجم املنشآت اإليرانية  يف  ، 

العسكرية الالزمة   توف� املوارد  أفغانستان وقررت بالفعل متابعة الحرب يف العراق. من املؤكد أنه كان من املمكن 

بوش  والية  خالل  عىل إيران.  تكن مركزة  وأولوياتها مل  اإلدارة  اهت�م  لكن  النووية اإليرانية،  عىل املنشآت  لرضبة 

ك األسايس،  اهت�مه  محط  العراق  عليه الثانية، ظل  جعل من الصعب  من الحرب  باإلرهاق  املتزايد  الشعور  � أن 

يقبل البدء يف مواجهة مع إيران  .بشكل متزايد أن 

وأصبحت عىل إستعداد للدخول يف مفاوضات إذا ما   2006وهذا يفرس ملاذا عدلت اإلدارة األمريكية موقفها يف عام 

تعليق التخصيب. لكن، عىل الرغم من ه للتفاوض أوفت إيران برشط  كان إستعداد اإلدارة  املقاربة،  التغي� يف  ذا 

ذلك، ماجعل هذه  مسبق، ك� أنها رشعت يف فرض عقوبات مبارشة وأع�ل تخريب رسية يف موازاة  مرتبطا برشط 

مل تكن ساحقة إىل  العراق، عىل الرغم من القيود الهائلة عىل املوارد،  الجارية يف  السياسة قرسية أساسا. إن الحرب 

لحد الذي يجعلها تسبق التحول إىل التداب� الدبلوماسية التصالحية، ومل تجعل قبول قدرات التخصيب اإليرانية أمرا  ا

حتميا. وعىل الرغم من القيود املادية، ال تزال هناك مجموعة من السياسات العملية مفتوحة، مبا يف ذلك السياسات 

رتاتيجية الكربى هي التي قادت إدارة بوش إىل االحتفاظ بنهج قرسي القرسية والتوفيقية. لقد كانت االفرتاضات اإلس

 .يف األساس

واملسار املزدوج أوباما  :2009-2016والتسوية  ينتقل إىل التواصل 

لل الكربى  النظر االسرتاتيجية  توافقا مع وجهات  الرئيسيون يف إدارة أوباما أكرث   عامليةكان صناع السياسة الخارجية 

، يف ح� كان أوباما نفسه أكرث يف معسكر الثانية. ففي إطار واليتي إدارته، كانت وزيرة الخارجية والتقدميةالحازمة  

الدمار   التسلح وأسلحة  من  للحد  ومنسق البيت األبيض  توم دونيلون،  القومي  كلينتون، ومستشارة األمن  هيالري 

ووزير الدفاع ليون بانيتا، واملساعد ال القومي دينيس روس، الشامل جاري سامور،  األمن  للرئيس يف مجلس  خاص 

أكرث متثيال للقومية الحازمة. وكان وزير الخارجية جون ك�ي، ونائب مستشار األمن القومي لالتصاالت االسرتاتيجية  
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وكتابة الخطب ب� رودس، والسف� لدى األمم املتحدة سامانثا باور، ونائب مستشار األمن القومي دينيس ماكدونو، 

التقدمية.  وم إىل النزعة الدولية  رايس، أقرب  القومي سوزان  ظهر    وفي�ستشارة األمن  يتعلق بالسياسة اإليرانية، 

خالل  العامليون العنيدون كمسيطرين يف الفرتة األوىل، يف ح� أصبح املعسكر التقدمي الدويل هو الذي حدد اللهجة 

 .الفرتة الثانية

والسياسة يف والية أوباما ا  ألوىلالنقاش 

وعىل   مع أعىل مستويات القيادة اإليرانية.  املشاركة املبارشة  دعا أوباما إىل  األوىل،  لواليته  االنتخابية  أثناء حملته 

تغي� يف العالقة، إال أنه كان يؤمن بإمكانية أن   تجاه إيران قد ال تؤدي إىل أي  الرغم من أنه كان يدرك أن مبادراته 

ملرغوب، ولذلك شعر بأنه ملزم بتقديم محاولة حقيقية للتواصل. وكان األمل يف التقارب تحقق هذه املبادرات التأث� ا

ورايس،  وبور،  املعسكر التقدمي العاملي، مبا يف ذلك رودس، ومكدونا،  مدعوما بقوة من قبل أقرب مستشاريه يف 

قرسية. كان أوباما تداب�  تنفيذ أي  من محاكمته قبل  البد  أال تسمح عالقة أكرث   الذين شعروا جميعا بأنه  يأمل يف 

األوسط وحسب، بل �كن أن تؤدي أيضا إىل املزيد من  تعاونا مع إيران للواليات املتحدة بالتحول بعيدا عن الرشق 

تنظيم "الدولة   والحقا  القاعدة،  مثل  املتطرفة  السنية  الج�عات  مواجهة  عىل  تعمل  وأن  املنطقة  يف  االستقرار 

 اإلسالمية".

عن   خالل األشهر عيل خامنئي إلبالغه  اإليرا�  األعىل  املرشد  منصبه، كتب أوباما أربع رسائل إىل  توليه  من  األوىل 

للتفاوض بشأن  استعدادهاالتغي� يف نهجه، مؤكدا أن الواليات املتحدة ال تسعى إىل تغي� النظام يف إيران، مش�ا إىل  

ا2009القضية النووية. ويف أواخر عام   دعمت اإلدارة  لزيارة  ،  السيناتور جون ك�ي آنذاك  ألمريكية مبادرة قام بها 

وتجنب  حقيقية لتبني موقف تصالحي  محاولة  مل تستجب. كانت هذه الخطوات  لكن إيران  حوار،  إلجراء  طهران 

 .إستخدام أي خطاب تهديد ضد إيران

نهاية عام   اآلن أن �2009بحلول  بوسعه  أنه بات  نهجه وقرر  االقتصادية ، أعاد أوباما تقييم  الضغوط  ارس 

 .لالنخراط بشكل إيجايب كان موضع رفض استعدادهألن 

نووية، ولذلك اعتربوا أنه يجب  عىل أسلحة  يف املقابل، اعتقد الحازمون يف إدارة أوباما، أن إيران عازمة عىل الحصول 

غي� كب� يف العالقة مع م�رسة ضغوط أمريكية ملنع حدوث ذلك. فقد كانوا متشكك� للغاية يف إمكانية حدوث ت

محذرة  كلينتون عن شكها يف فكرة املشاركة املبارشة خالل حملتها االنتخابية،  إيران يف ظل النظام الحايل. وأعربت 

أجل  أنه من  فهموا  ألنهم  مع مبادرة التواصل  املؤمنون بحزم  الدولية. وقد سار  إيران  تخاطر برفع مكانة  من أنها 

إلثبات أن اإلدارة  زيادة الضغط عىل إيران،   وسيلة  التوعية هي  تعاون من القوى األخرى، وأن  ستحتاج أمريكا إىل 

عىل إستعداد  الدوليون  املؤيدون  موقف بوش، كان  من  ولكن، عىل النقيض  مالءمة.  لنهج أكرث  فرصة  منحت  قد 

اتفق كلينتون وو2009إلجراء اتصال دبلومايس مبارش مع إيران دون رشوط مسبقة. ويف آب  زير الخارجية الرويس  ، 

توليد الطاقة الكهربائية االيرانية    إيرانس�غي الفروف عىل تزويد  ملحطة  املخصب  مضمون من اليورانيوم  مبخزون 

مجلس االمن الدويل من خالل التخيل عن جميع    إيرانإتفاق شامل تلتزم   إطارومنشأتها البحثية، يف  مبوجبه بقرارات 

تقوم بها. ولكن القيادة اإليرانية سارعت إىل رفض هذا الرتتيب  .نشاطات التخصيب التي 

عام   نهاية  االقتصادية ألن 2009بحلول  الضغوط  �ارس  أن  اآلن  بوسعه  بات  أنه  وقرر  تقييم نهجه  أعاد أوباما   ،

ب  استعداده شكل إيجايب كان موضع رفض. ويف ح� أن أوباما، يف عامه األول يف منصبه، قد حول السياسة لالنخراط 

عام    اتجاهاألمريكية بقوة يف   بداية  بحلول  التصالحية،  مع  2010الدبلوماسية  التصالحي    احتفاظه،  بنفس املوقف 

األمن يدعو إىل فر   استعداداألسايس، فإنه كان اآلن عىل   من مجلس  دفع إيران  التباع قرار  ض عقوبات أقوى بهدف 
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سياسة   املزدوج  املسار  كث�ة، جعل نهج  نواح  ومن  املزدوج".  "املسار  يسمى بنهج  ما  املفاوضات، وهو  إىل طاولة 

مل تكن هناك رشوط مسبقة  املرة  الثانية. ولكن هذه  خالل فرتة واليته  تت�ىش مع سياسة بوش  املتحدة  الواليات 

تغي� النظام  للدخول يف املفاوضات، وكان  .هناك تحول خطايب قوي بعيدا عن أي إشارة إىل 

منشآت لتخصيب   سعىو  حظرت أي  السابقة التي  الدويل  األمن  مجلس  إىل دعم قرارات  أوباما خالل واليته األوىل 

اإليرانية. ويف الوقت نفسه، قدرت اإلدارة أنه سيكون من الرضوري يف نهاية املطاف ا عىل األرايض  لتخيل اليورانيوم 

عن نوع من القدرة املحدودة عىل التخصيب. وقد تصور سامور قدرة تخصيب رمزية "متحف أجهزة الطرد املركزي"  

يخضع للتفتيش   تقد�ها كتنازل لحفظ ماء    -يف موقع واحد �كن أن  م�ثل، تصور روس أن    لالوجه. وبشك�كن 

صفقة، ولكن هذه القدرة الرمزية سوف تقدم يف نهاية املطاف يف املراحل   النهائية من املفاوضات، كتنازل عن إبرام 

مستعدة   إىل الطاولة. ويعتقد روس أنه إذا كانت إيران  عىل الجلوس  بالتأكيد ليس يف البداية كوسيلة لحمل إيران 

تعد تسعى  يثبت أنها مل  أن  من شأنه  فإن هذا  اليورانيوم،  بتخصيب  الخاصة  إلغالق جميع بنيتها التحتية األخرى 

وبالتايل �كن التسامح مع الس�ح بقدرة تخصيب رمزية يف منشأة واحدةبن  .شاط المتالك األسلحة، 

حزيران   املالية 2010ويف  إضافية عىل املعامالت  يفرض عقوبات  الدويل  األمن  جديد من مجلس  قرار  تم اعت�د   ،

مزدوج إىل إير  تكنولوجيا ذات إستخدام  أو أي  ويحظر بيع األسلحة  فرض عقوبات اإليرانية،  ويفتح الباب أمام  ان، 

االستمرار يف تطوير عقوبات مبارشة،   أكرث من جانب الواليات املتحدة ودول أخرى. ك� طلب أوباما من وزارة الخزانة 

 .2011وفرض عقوبات إضافية عىل الصناعة البرتوكيميائية اإليرانية يف كانون األول 

عقوبات   لبناء نظام  الرامية  الجهود  خالل عام  إستمرت  التقدم  إدارة 2012االقتصاد الكيل يف  عىل الرغم من أن   ،

لزيادة   املبادرة  املرشع�  من  مجموعة  اتخذت  األمريكية. وقد  جميع العقوبات  اقرتحت  التي  تكن هي  أوباما مل 

االستث�رات الشامل إليران يف عام  . وقد 2010الضغط عىل إيران من خالل إقرار قانون العقوبات واملساءلة وسحب 

اآلن بفرض عقوبات  تقوم الواليات املتحدة  ثانوية: وسوف  السابقة من خالل فرض عقوبات  تجاوز ذلك اإلجراءات 

املستهدفة. ويف متوز  تتعامل مع الرشكة اإليرانية  يعزز العقوبات عىل 2012عىل أى جهة  الشيوخ قانونا  أقر مجلس   ،

البنك املركزي   بإدراج  تتم من خالله معالجة معامالت  صادرات النفط اإليرانية  عىل القامئة السوداء، والذي  اإليرا� 

تقدم به الكونجرس هو البدء يف الضغط علنا  النفط األجنبية الخاصة به. وكان اإلجراء الثالث من جانب واحد الذي 

تعالج املعامالت الدولية. وقد ف علت ذلك من خالل عىل االتحاد األورويب لطرد إيران من شبكة الدفع الرسيع التي 

ينص عىل فرض عقوبات عىل "سويفت" إذا مل تطرد إيران. وكان املرشعون والخرباء   2012صياغة ترشيع يف شباط 

ينبغي رفع الضغوط  قرسية، معتربين أنه  تداب�  يؤمنون بشدة باتخاذ  املستقلون الذين وقفوا وراء هذه املبادرات 

إىل أقىص حد والحف  .اظ عليها هناك إىل ح� التوصل إىل إتفاق مرٍض عىل االقتصاد اإليرا� 

ميال� إىل فرض أقىص قدر من الضغوط االقتصادية، كان الجناح التقدمي   ويف ح� كان الوكالء الدوليون يف اإلدارة 

التوصل  احت�التالذي أكد عىل الدبلوماسية التصالحية قلقا من أن يؤدي اإلفراط يف الضغط االقتصادي إىل تقويض 

تفاويض. ويف وجهة النظر التصالحية، كان قد بالجلوس إىل طاولة  إىل حل  ر مع� من الضغوط رضوريا إلقناع إيران 

املفاوضات، ولكن ال ينبغي أن يكون الهدف تدم� االقتصاد اإليرا�، ك� كان املقصود من العقوبات النفطية والرفض  

عىل   تكون إيران  أن  أيضا، فبمجرد  الرأي  مس  استعدادالرسيع. ووفقا لهذا  تويات  للتفاوض، فإن رفع الضغوط إىل 

أعىل سوف يرقى إىل مستوى املواجهة، وهو ما من شأنه أن يقوض روح املفاوضات، ويدفع إيران إىل وقف املحادثات، 

عىل  إيران  لحمل  وسيلة  اعتربت العقوبات  فبالنسبة لهم،  وقت الحق.  العالقات يف  تحس�  إمكانية  دون  ويحول 

تنازالت يف سياق النتزاع   .املفاوضات التفاوض أكرث من كونها أداة 
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يتورع عن  نووية.   استخداموخالل هذه الفرتة أرص أوباما علنا عىل أنه مل  عىل أسلحة  القوة ملنع إيران من الحصول 

يتمتع بالقدرة عىل   من أنه  إىل التأكد  وزارة الدفاع  وجه  إنه  يعني تطوير    استخدامبل  الوسائل العسكرية، وهذا 

"مخرتق الذخ�ة الضخم"، الذي وفر خيارا لرضب منشأة التخصيب تحت األرض يف فوردو. ك� احتفظ أوباما بحاملتي  

للعز�ة األمريكية، لكنه مل يوضح بوضوح ما سيكون عليه رد الفعل األمرييك طائرات   يف الخليج العريب كردع وإظهار 

نووي. وبالفعل، كان هناك خالف داخيل حول ما ينبغي عىل واشنطن القيام به يف مثل هذا   اخرتاقيف حالة حدوث  

 .السيناريو

 

وسياسة أوباما يف واليته الثانية  مناظرة 

املسؤول التنفيذي للسياسة بعد إع املتنافسة املمثلة يف  وجهات النظر االسرتاتيجية  توازن  أوباما، تغ�  ادة انتخاب 

القومي  رايس منصب مستشار األمن  الخارجية. وتوىل ك�ي منصب وزير الخارجية خلفا لكلينتون، وتولت سوزان 

عام 2013من دونيلون يف حزيران  ثم غادر سامور  وغادر ر2013،  وأدى هذا التغي� يف  2012وس البالد يف مطلع ،   .

تجاه إيران يف   األمريكية  مهيمن� عىل صياغة السياسة  الذين كانوا  تقليص نفوذ العقائدي� الحازم�  إىل  املوظف� 

التقدمي�  .الفرتة األوىل، ك� زاد من نفوذ العل�ني� 

حتم أصبحت  مع إيران  املواجهة  لإلدارة األمريكية أن  فرضت وبدا  العقوبات االقتصادية التي  ية. فقد فرضت أشد 

عىل أي دولة يف العامل عىل إيران ومع ذلك بدت غ� راغبة يف التفاوض أو التسوية بأي شكل كب�، واستمرت قدراتها  

إيران م كرس الجمود من خالل اإلشارة إىل  بدأ أوباما النظر يف محاولة  قدما النووية يف النمو. وبعد إعادة انتخابه، 

(مبختلف    استعدادبأن الواليات املتحدة سوف تكون عىل  تخصيب محدودة  عىل احتفاظ إيران بقدرات  للموافقة 

القيود)، يف ح� متنع أيضا فرض أي عقوبات إضافية. وقد أيد ذلك رودس، ومكدونا، واملساعد الخاص للرئيس بونيت  

ؤون إيران يف مجلس األمن القومي. ومبجرد دخول ك�ي تالوار يف مجلس األمن القومي، وريتشارد إبن شوب مدير ش

أوائل عام   مقدما من 2013إىل منصبه يف  يحتج بقوة عىل التنازل عن التخصيب املحدود  أصبح الصوت املهيمن   ،

 .أجل تجنب البديل، الذي اعترب أنه يؤدي حتً� إىل رصاع عسكري

متشكك� وعربّ  عن املشاكل التي تصورانها يف القيام مبثل هذا التحرك، ك� ا ومن ناحية أخرى، كان سامور ودونيلون 

وروس يريدان رؤية مزيد من املؤرشات عىل ان   فعلت كلينتون قبل أن ترتك منصبها وزيرة للخارجية. وكان دونلون 

ذكر التخصيب، سوف تستفيد منه  ايران كانت جادة قبل التحدث عن التخصيب. وكانوا قلق� من أن إيران، مبجرد 

جديا بالتفاوض عىل إتفاق، وكانت  مهتمة  وتطالب باملزيد من التنازالت. ك� كانت كلينتون متشككة يف أن إيران 

قلقة من أن االبتعاد عن نهج املسار املزدوج نحو اعت�د أقوى عىل الدبلوماسية التصالحية سيجعل الواليات املتحدة  

 .تبدو أكرث حرصا عىل التوصل إىل إتفاق

تقيي تجاه الربنامج النووي اإليرا�. فقد شعر وهناك  تتعلق بالنهج املحتملة  �ت متباينة حول عدد من القضايا، وهي 

تعديل   إىل  تدفع إيران  االستنتاج بأن الضغوط االقتصادية لن  أنه من السابق ألوانه  الحازمة  النزعة الدولية  أنصار 

وال ش2012موقفها. ومل تطبق أخطر العقوبات إال يف عام   وقدرا انه  ،  ك يف أن لها أثرا مدمرا عىل االقتصاد اإليرا�. 

من املمكن االبقاء عىل العقوبات الدولية لفرتة اطول وان الواليات املتحدة بامكانها االبقاء عىل عقوباتها من جانب 

يرون أنه مل يكن هناك رضورة ملحة لكرس الجمود . ك� رأى  واحد دون موافقة الحكومات االجنبية. وعىل هذا فهم 

املدمرة. لذلك، ال  العقوبات  عىل التفاوض هو  إىل املوافقة  يدفع إيران  قد  السبب الوحيد الذي  أن  الجناح الحازم 

إىل  الذي كان سيجلبها  من املفاوضات، ألن الضغط هو  أن تشعر بالقلق من انسحاب طهران  ينبغي عىل واشنطن 
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يعتقد أن الواليات املتحدة لها اليد العليا وأن إيران هي  هناك يف املقام األول. كان هذا الفصيل يف اإلدار  ة األمريكية 

التي تحتاج إىل املفاوضات أكرث من أم�كا. بإمكان املفاوض� األمريكي� إستغالل الرغبة يف الكونغرس بفرض عقوبات 

جوهرية. ك� اقتنع املؤيدون أكرب كوسيلة النتزاع تنازالت من إيران ومن دون االضطرار إىل تغي� أي مواقف أمريكية  

نتيجة   إال  الهدف  من هذا  تحد  لن  وأنها  النووية  األسلحة  تحقيق  عن  أبدا  تتوقف  مل  إيران  نوايا  بأن  السابقون 

 .للضغوط

أوائل عام   يف  منصبه  إىل  ك�ي  دخول  عن  2013ومبجرد  التنازل  عىل  بقوة  يحتج  املهيمن  الصوت  أصبح   ،

املحدود مقدما من أجل تج البديل، الذي اعترب أنه يؤدي حت� إىل رصاع عسكريالتخصيب   .نب 

أصبح مسيطرا  وقد أجرى التقدميون تقييً� مختلًفا لكل النقاط املذكورة أعاله، بقيادة ك�ي، وهذا هو الرأي الذي 

أن الواليات املتحدة تخضع لقيود زمنية كب�ة ألن نظام الج2013عىل اإلدارة يف عام  ورأت هذه املجموعة  زاءات  . 

الواليات  يتع� عىل  أنه  إىل  وخلصوا  بكث�.  لفرتة أطول  بفعالية  عليه  الحفاظ  وال �كن  حدوده  إىل  الدولية �تد 

تصالحية.   املتحدة أن تترصف بين� تكون الضغوط يف أقىص قوتها من خالل بذل جهود متجددة يف إطار دبلوماسية 

الدول الخمس الدامئة العضوية يف مجلس األمن باإلضافة إىل أملانيا ك� رأوا أن موقف الرثاء الصفري غ� معقول، وأن 

مجموعة   باسم  ببعض 1+5(املعروفة  ستحتفظ  إيران  أن  إليه هو  تم التوصل  االستنتاج الذي  أن  تعتقد بالفعل   (

النظر التقدمية يف  وجهة  بها. وفي� يتعلق باحت�ل قيام عمل عسكري أمرييك، متثلت  الخاصة    منشآت التخصيب 

واجبه� �يل  النطاق. لقد شعر أوباما وك�ي بأن  واسعة  حت� إىل حرب إقليمية  فإنها ستؤدي  أنه لو ردت إيران، 

ومن دون قوة  .عليه� أن يثبتا أن هذه القضية �كن حلها من خالل الدبلوماسية 

التقدمية فهم بديل لنوايا إيران وكيفية إجراء املفاوضات، مب بدء املفاوضات. كان هذا  ك� كان لدى املجموعة  جرد 

إستعدادا من قطع  أكرث  ويعترب أن إيران  تقدما دبلوماسيا  املتحدة  الواليات  تحرز  أن  يعتقد أنه من امللح  الفصيل 

املفاوضات،   إيران عىل الجلوس إىل طاولة  األفضل إستخداما لحث  االتصال. وبالتايل، فقد شعروا بأن العقوبات هي 

وصولها إىل   إىل ولكن مبجرد  هناك، فإن إضافة املزيد من الضغوط سيكون لها نتائج عكسية وعدائية وسيدفع إيران 

 .االنسحاب

تغي� أكرث  حدوث  إمكانية  إىل  متفائلة  أوباما نفسه، نظرة  قليال  أقل  ك�ي، وبدرجة  كان لدى  ذلك،  إىل  باإلضافة 

قد يطرأ بعد تسوية القضية أن هذا أمر   جوهرية يف العالقات األمريكية اإليرانية  يعتقد أي من الرجل�  النووية. مل 

تصميمهم عىل التوصل إىل إتفاق دبلومايس.   أن ذلك احت�ل وارد. وقد عزز هذا األمل  حتمي، ومع ذلك فقد شعرا 

  2013ويصف املفاوض ويندي ش�مان هذا الشعور عندما تأمل يف املفاوضات التي جرت يف نهاية املطاف ب� عامي 

"إن  2014و   أحتاج  :  العامل الذي  االتفاق مع إيران كانت املبادئ العليا التي سعينا إليها وإعادة تصور  أهم جوانب 

 ".إليه لتحقيق االتفاق ... . لقد كانت راسية برغبة مشرتكة يف صنع السالم

ن ووية. لقد أدرك  وأخ�ا، مل يكن الدوليون التقدميون مقتنع� عىل اإلطالق بأن إيران عازمة عىل الحصول عىل أسلحة 

كانت قد اتخذت خطوات لتطوير األسلحة. ولكن قيل إن إيران قد وضعت هذه 2003الجميع أن إيران، قبل عام   ،

ثم، فقد خلص خرباء االقتصاد التقدميون يف   ومل يكن من املؤكد أن تعود إليها. ومن  الخطط جانبا منذ ذلك الح�، 

وأن املتحدة البد  إىل أن الواليات  فعليا   اإلدارة  إىل إتخاذ القرار  يدفع إيران  قد  متتنع عن الترصف عىل النحو الذي 

النووية األسلحة   .باستخدام 

الثا�   كانون  ع�ن 2012ويف  إىل  برحلة  الوقت)  ذلك  الشيوخ يف  مجلس  عضوا يف  يزال  ال  كان  ك�ي (الذي  قام   ،

ب موقف البيت األبيض  تفاويض مبارش. وتجاوز  عرب ع�ن، بأن أمريكا الستكشاف إمكانات مسار  اإلشارة إىل إيران، 
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كان ك�ي  التخصيب. ذكر رودس الحقا: "لقد  القدرة عىل  من  قدرا  إيران  متتلك  لقبول أن  عىل إستعداد  ستكون 

تفاوضية ... . وكان   جوهرية مع الع�ني� ... . كنا حريص� جدا عىل أن نوضح أننا مل نتخذ مواقف  يتحدث عن أمور 

،  2012ألمر، بصفته غ� الرسمية، يطرح مقرتحات معممة ويتحدث عن أمور مثل التخصيب. ويف متوز ك�ي يف واقع ا

ولكن  أستكشاف هذا املجال،  ع�ن ملواصلة  إىل  لنائب الرئيس جيك سوليفان وتالور  أرسل مستشار األمن القومي 

بشأن مسألة التخصيب. وقد عاد هؤال مرونة  أي  بعدم إبداء  تعلي�ت له�  ليست صدرت  مع انطباع بأن إيران  ء 

بجدية  .مستعدة بعد لالنخراط 

وبعد إعادة انتخابه، سعى أوباما إىل كرس الجمود من خالل العمل عرب القناة الع�نية. ويروي نائب وزير الخارجية 

ويليام ب�نز أنه يف شباط   عىل   2013األم�يك  إذا كانوا  "بأنهم  اإليراني�  إستعداد لقبول صدرت له توجيهات بإبالغ 

القيود املحكمة الطويلة األجل املفروضة عىل برنامجهم النووي، مع ترتيبات التحقق واملراقبة الصارمة، فسوف نكون  

تم تسليم   وقد  إتفاق شامل".  من  كجزء  محدود  محيل  تخصيب  برنامج  وضع  عىل إستعداد الستكشاف إمكانية 

آذار   ولكنها مل2013الرسالة رسميا ألول مرة يف  حسن روحا� رئيسا  ،  فوري. ومع ذلك، بعد انتخاب  تؤد إىل إنجاز   

اهت�ما مبتابعة املفاوضات. كانت إدارة أوباما تنظر إىل روحا� باعتباره زعي� إيرانيا معتدال  يف ذلك الصيف، أبدى 

تعزيز مكانة   من أجل  روحا� محليا، مهت� بالتوصل إىل إتفاق. فقد كان يعتقد أن عىل أمريكا تخفيف العقوبات 

 .األمر الذي سيسهل عليه تقديم تنازالت

الثا�   ترشين  "2013يف  مجموعة  دول  وقعت  وطبقا 5+1،  املشرتكة.  العمل  لخطة  عىل االتفاق املؤقت  وإيران   "

االفراج عن  تفتيش جديدة يف مقابل  تسمح بعمليات  ملدة ستة اشهر وسوف  تقدم برنامجها  لالتفاق فان ايران لن 

الخطة أن يسمح إليران يف األمد البعيد بالحصول عىل بعض االمو  ال االيرانية التى جمدتها العقوبات. ولقد اشرتطت 

قدر مع� من قدرات التخصيب يف مقابل عمليات تفتيش أكرث إحكاما. وبالنسبة ألوباما، كانت خطة العمل املشرتكة  

تركت إمكانية ا وسيلة الستكشاف مسار املصالحة يف ح�  مفتوحة. وعىل الرغم من أن  مبثابة  لعودة إىل الضغوط 

تصالحية،   إىل التأكيد عىل سياسة  تحولت يف هذه املرحلة  املفعول، إال أن واشنطن  بقيت سارية  معظم العقوبات 

 .ورأت أن أي ضغوط إضافية تؤدي إىل نتائج عكسية

التوقيع عىل قدمته الواليات املتحدة يف  الوحيد الذي  الرئييس  الس�ح بقدرات  وكان التخويل   االتفاق املؤقت هو 

املفاوضات للتوصل إىل إتفاق شامل، كانت  عندما بدأت  عمليات تفتيش أقوى. وهكذا،  تخصيب صغ�ة يف مقابل 

تزال تطالب بإغالق منشأة تحت األرض يف فوردو ومفاعل املاء الثقيل يف آراك، ومل تكن عىل إستعداد لرفع  أمريكا ال 

األمن الدويل.    القيود املفروضة عىل مجلس  قرارات  مع إيران مبوجب  الباليستية وتجارة األسلحة  تطوير الصواريخ 

كانت  التي  التخصيب  حجم قدرات  الرئييس يكمن يف  املقبل، كان الخالف  تقدم املفاوضات عىل مدى العام  ومع 

وتوقعت ان تخفض   كب�ا،تنازال  لتبقى يف إيران. واعتربت واشنطن قبولها لربنامج تخصيب اليورانيوم عىل نطاق صغ� 

جهاز    500بشكل كب� عدد أجهزة الطرد املركزى التى بحوزتها يف املقابل. وطالبت الواليات املتحدة بحد أقىص   إيران

أقل من   محمد جواد ظريف عىل أي يشء  اإليرا�  وزير الخارجية  يوافق  ح� مل  وبحلول  9000للطرد املركزي، يف   .

و 2014ترشين الثا�   جهاز للطرد املركزي، ولكن املفاوضات ظلت يف مأزق. وكان موقف   1500افقت أمريكا عىل ، 

تقبل مجرد "صناعة نووية مزينة ورسومية". ولكن قدرة التخصيب الرمزية كانت  ال تستطيع أن  خامنئي أن إيران 

 .2013حدود يف عام عىل وجه التحديد ما تصورته الواليات املتحدة عندما عرضت أستكشاف فكرة التخصيب امل

العملية   عىل هذه  اإلبقاء  من أجل  التنازل عنه، ولكن  أوباما كان حريصا عىل تحديد ما قد يرغب يف  أن  ال شك 

من الوقود  لجمع القدر الالزم  مستمرة، فقد أعيدت صياغة الهدف املقبول اآلن باعتباره متديد الوقت الالزم إليران 

األقل يف ح� يعمل عىل تعظيم قدرة املفتش� عىل الوصول إىل املواقع. وتعني إلنتاج رأس حريب إىل عام واحد عىل 
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ببنية أساسية لتخصيب اليورانيوم   إعادة تعريف هذا الخط السفيل أن الواليات املتحدة وافقت عىل احتفاظ إيران 

عدم إمكانية إقدامها    طاملا أن عمليات التفتيش والقيود األخرى تضمن -وليس مجرد بنية رمزية   -عىل نطاق واسع  

 .عىل التسلح يف أقل من عام

عىل االحتفاظ ب   جهاز    5060وقد حدد االتفاق النهايئ، املعروف باسم خطة العمل الشاملة املشرتكة، قدرة إيران 

التخصيب ب   املنخفض  من اليورانيوم  ك� حدد مخزونها  مركزي لعرش سنوات،  عاما.    15كيلوغرام ملدة    300طرد 

جانبها لن ومن  بانه  واعرتفت الواليات املتحدة  بناء أي منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم.  بعدم  ، تعهدت إيران 

ستبقى يف مكانها و�كن إستخدامها الغراض   ، ولكن أجهزة الطرد املركزى  فوردو  يتم اغالق منشأة تحت االرض يف 

أيضا ولكن آراك  مرفق  وسيظل  اليورانيوم.  لتخصيب  وليس  والتطوير  دون البحث  يحول  تصميمه بحيث  ه سيعاد 

املستخدم يف صنع األسلحة. ووافقت ايران عىل القيام بعمليات تفتيش مختلفة لض�ن  إستخدامه إلنتاج البلوتونيوم 

الرشوط املذكورة. وقد سمح ذلك للفريق األمرييك بتحقيق هدفه املتمثل يف الحد من فرتة خروج إيران من الخدمة  

 .ذا الحد عىل مدى السنوات العرش املقبلةملدة عام واحد، وضمن ه

 اديةاملعوامل  ال

التغي� يف   يفرس هذا  قد  أوباما، وما الذي  إدارة بوش وإدارة  ب�  تغ� جوهريا بالنسبة للواليات املتحدة  ما الذي 

للواليات املتحدة من حيث هيمنة السلطة يف   مل يتغ� الوضع املادي األسايس  إيران؟  النظام العاملي  التوجهات نحو 

كل القوة األم�كية   بوش، كان أوباما �تلك  وعىل غرار  ووالية أوباما األوىل.  بوش الثانية  والية  ملحوظ ب�  بشكل 

أي رصاع مع  املطاف يف  نهاية  الواليات املتحدة ستنترص يف  املعنية أن  األطراف  لجميع  الصارمة، وكان من الواضح 

مب االهت�م املادي  الحربان يف العراق  إيران. ك� ظل  تغي�. ويف الوقت نفسه، ظلت  نع نشوء قوة نووية معادية بال 

 .وأفغانستان أولوية يف واشنطن، األمر الذي جعل من الصعب عىل أي رئيس أن يربر شن مواجهة عسكرية مع إيران

تكد يف  بدأت  أن إيران  اإلدارت� هو  ب�  املخصب.  وكان أحد االختالفات الهامة يف السياق الخارجي  يس اليورانيوم 

كان أمام بوش خيار اإلرصار عىل عدم التخصيب كرشط مسبق للمحادثات، بين� كان يأمل يف أن يؤدي عرض الدعم 

عىل تعليق التخصيب. بعد  املطاف عىل املوافقة  حث إيران يف نهاية  والتهديد بالعقوبات إىل  املد�  لربنامج إيران 

بوش، والية  من  األخ�ين  فرض   العام�  يف  املسبق وبدأت  عىل رشطها  اإلرصار  خاللها يف  إستمرت واشنطن  والتي 

بات وشيكا. وبحلول عام  ، أصبح من األصعب مواصلة هذا النهج، ألنه  2009العقوبات، مل يبدو أن االستسالم اإليرا� 

تتخىل أي إدارة عن الرشط املسبق للدخ يبدو أنه ناجح. وبالتايل، يبدو من املرجح أن   .ول يف محادثاتال 

ويف الوالية الثانية بدأت املناقشة داخل اإلدارة ب� الجهات الدولية الحازمة، التي سعت إىل إحكام العقوبات  

االتفاق يف البداية عىل  من خالل  التي سعت إىل كرس الجمود  الدولية التقدمية  تأث�، وب� الجهات  إلحداث 

بقدرة تخصيب صغ�  إليران باالحتفاظ  النطاقالس�ح   .ة 

االستعداد   نحو  دفع اإلدارة  إىل  إال  أعاله  املذكورة  تؤد الضغوط املادية  مل  أوباما األوىل،  والية  بداية  ذلك، يف  ومع 

للمشاركة يف املفاوضات دون رشوط مسبقة. ومل تستلزم هذه الضغوط حملة التوعية التي سعى أوباما إىل تحقيقها،  

من ذلك، �كن تفس� مبادرات التوعية ومل تستلزم إثارة اآلمال يف   البلدين. بدال  تغي� كب� يف العالقة ب�  إحداث 

للعامل الذي جلبه فريقه إىل البيت األبيض. هذا   التي قام بها أوباما عىل أفضل وجه بالفارق يف النظرة االسرتاتيجية 

يف فر الحازم�  القادة الدولي�  إدارته، وشعور  مع الناس محكوم  ما تظهره حقيقة انقسام  التواصل  يق أوباما بأن 

 .عليه بالفشل



19 
 

املسار  أوباما لنهج  تبني  أن  ملموسا، إال  وأوباما كان  بوش  إداريت  ب�  إيران  سياسة  يف  التحول  أن  عىل الرغم من 

العام   أن التغي� األك  2010املزدوج يف  إدارة بوش. والواقع  اتباع العديد من عنارص سياسة  يواصل  رث  يدل عىل أنه 

وإدارة أوباما الثانية إدارة أوباما األوىل   .أهمية يف السياسة حدث ب� 

ويف الوالية الثانية بدأت املناقشة داخل اإلدارة ب� الجهات الدولية الحازمة، التي سعت إىل إحكام العقوبات إلحداث  

من خالل االتفاق الدولية التقدمية التي سعت إىل كرس الجمود  الجهات  يف البداية عىل الس�ح إليران   تأث�، وب� 

تبنته إدارة أوباما يف نهاية املطاف  باالحتفاظ بقدرة تخصيب صغ�ة النطاق. إن أفضل مؤرش عىل أن املوقف الذي 

الشعور  يصبح  ومل  له.  يكن مؤيدا  مل  الحازم  الدويل  الجناح  أن  مفادها  حقيقة  منه هو  إستنتاجا مفروغا  يكن  مل 

الخر  إىل  امللحة  عام  بالحاجة  تغي� املوظف� يف  بعد  اإلدارة  داخل  توافقية  نظر  وجهة  املأزق سوى  من  .  2013وج 

ولذلك، أؤكد أنه من حيث القيود املادية املوضوعية التي كانت تؤثر عىل الواليات املتحدة يف ذلك الوقت، كان أي  

يكن   أيا منه� مل  أن  الواضح  السياسايت ممكنا عمليا. ومن  اإلتجاه�  ممكنا الدفاع عنه، وكان االختيار من هذين 

األفضليات   أصبحت  التحديد،  وجه  عىل  السبب  ولهذا  والشكوك.  املجهولة  األمور  من  العديد  عىل  قامئا  بينه� 

العامل العامل الحاسم يف تحديد املسار الذي   إىل  تجسدت يف نظرة صناع السياسات االسرتاتيجية  التي  واالفرتاضات 

التصالحية التي اعتمدت يف نهاية املطاف مل ينبغي اتباعه. وسأعرض اآل  ن بضع نقاط إلثبات أن سياسة الدبلوماسية 

 .تكن نتيجة رضورية للقيود املادية

وقال إن  التقدم الدويل.  ك� أكد أنصار  لالستمرار  غ� قابل  الدبلومايس  نعرف ما إذا كان الجمود  أن  من الصعب 

مفتوح أص الجزاءات  إستدامة نظام  تلك تقييم مدى  ذلك  مبا يف  العقوبات،  تفرض أشد  ذلك، مل  للمناقشة. ومع  ال 

إال يف عام   اإليرا�،  أكرث من 2012املتعلقة بسويفت والبنك املركزي  أن تستمر استدامتها  يبدو مرجحا  وأؤكد أنه   ،

عىل للموافقة  ذلك، وك� ضغطت الواليات املتحدة يف وقت سابق عىل روسيا والص�  العقوبات   عام. باإلضافة إىل 

من قبل الواليات املتحدة أو إرسائيل)، ليس هناك  العسكرية (سواء  البديل سيكون الرضبة  من خالل التهديد بأن 

لالستمرار يف فرض العقوبات تأث� قابلة لالستمرار   .سبب مقنع لالفرتاض بأن هذا لن يكون أداة 

ستثابر عىل رفضها الدخول يف مفاوضات، وهي   وهناك نقطة أخرى تلقي بظالل من الشك عىل فكرة أن إيران كانت

بعد أن قام بحملته االنتخابية عىل وعد بالتفاوض مع الواليات املتحدة من أجل   2013أن روحا� انتخب يف حزيران 

األعىل  حجم الخسائر االقتصادية التي فرضتها العقوبات وأقنع املرشد  رفع العقوبات. ويقول ب�نز إن روحا� أدرك 

يدل عىل أن  بأن إي تفكر يف تقديم تنازالت حقيقية". وهذا  ران البد أن "تستكشف مفاوضات نووية أكرث جدية وأن 

توليه منصبه. ويبدو أن إستعداده  كانت لها بالفعل األثر املنشود. واصل روحا� إستئناف املفاوضات فور  الجزاءات 

االقتصادي الناجم عن الجزا  .ءاتللتفاوض كان نتيجة مبارشة للخلل 

دبلوماسية تصالحية. وفي�   العسكري يشكل اعتبارا مركزيا دفع إدارة أوباما إىل انتهاج  الخيار  كان عدم استصواب 

تنفيذ إرضاب ناجح، ويف نهاية   عىل  قدرة واشنطن  يذكر يف  يكون هناك شك  األسايس، قد ال  القوى  يتعلق بتوازن 

إيران القدرة عىل الحصول عىل مثن للمنشآت األمريكية  املطاف، تكون لها الغلبة يف حريق واسع النطاق. كانت لدى

تهديد الوطن األمرييك بشكل كب�. فضال عن ذلك، وعىل الرغم من أن إيران   تتمكن من  يف الرشق األوسط، لكنها مل 

رمبا سعت إىل التصعيد، إال أنها كانت لديها أيضا أسباب وجيهة عديدة لعدم القيام بذلك. ويشمل ذلك معرفة أن  

تتمتع مبيزة عسكرية كاسحة، وحقيقة أن الواليات املتحدة �كن أن تش� إىل أنها لن تصعد   الواليات املتحدة كانت 

تعتمد إىل حد كب� عىل صادرات النفط التي كان �كن  نفسها كانت  أكرث إذا مل تستفزها إيران، وحقيقة أن إيران 

أن لدى إيران العديد من األسباب املوضوعية للحد من إستجابتها  أن يعطلها رصاع يف الخليج الفاريس. وعىل الرغم من 
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عمل  أي  عميل بأن  تبنت افرتاض  األمريكية  اإلدارة  أن  قد تكون عىل أعتاب التصعيد، إال  لألع�ل العسكرية التي 

 .عسكري من جانبها، ويف وقت الحق أي توقف للمفاوضات، سيؤدي حت� إىل حرب واسعة النطاق

الرئيسي� يف إدارة بوش مل ومن املمكن اك تساب املزيد من البص�ة الثاقبة من خالل حقيقة مفادها أن صناع القرار 

تم قبوله يف   يدعموا مبجرد خروجهم من مناصبهم التحول إىل موقف تصالحي ومستوى القدرة عىل التخصيب الذي 

عام   املطاف. يف  األصوات2012نهاية  من ب�  التي كانت  رايس  كوندوليزا  بوش الثانية متسكت   ،  املعتدلة يف والية 

فإن االتفاق  مبوقفها قائلة: "لقد وصلنا إىل الزاوية، أعتقد أن الخيار العسكري أصبح أكرث ترجيحا، ويف هذه املرحلة 

عام   م�ثل، طيلة  وعىل نحو  األبد".  إىل  التعليق الكامل  هو  تربمه مع اإليراني�  الذي  عضو 2014الوحيد  استمر   ،

األ  من القومي يف إدارة بوش مايكل سينغ يف االحتجاج بأن "التحول بعيدا عن موقف التفاوض الذي ال يرثي مجلس 

املسؤولون  أكد هؤالء  املادية،  الحقائق  نفس  فبالنظر إىل  وبالتايل،  رضوري".  وغ�  مضلل  اإلطالق  عىل  يشء  أي 

التحول مل يكن السابقون علنا عدم إتفاقهم مع اإلتجاه الذي كانت إدارة أوباما مت نحوه، مش�ين إىل أن هذا  جهة 

 .ببساطة نتيجة لقيود مادية

واملؤرش األقوى عىل أن هذا التحول مل يكن نتاجا لقيود موضوعية هو أن بعض املسؤول� الذين قادوا سياسة إيران  

الصفقة خالل والية أوباما األوىل، يف األسابيع األخ�ة من املفاوضات، بعثوا له رسالة أعربوا في من أن  ها عن قلقهم 

ديفيد برتيوس  والج�ال  التفاق "جيد". وبعد إمتام االتفاق، رصح روس  تفي مبعاي� اإلدارة الخاصة  الناشئة "قد ال 

الذي مل يكن أوباما عىل إستعداد التخاذه   -علنا أنه من دون إتخاذ خطوات إضافية لتعزيز موقف الواليات املتحدة 

 .دعم االتفاقلن يكون مبقدوره�   -

، كانت هناك ضغوط مادية ضد سياسة الضغط 2013وتب� النقاط املذكورة أعاله، عىل أقل تقدير، أنه يف بداية عام 

الدبلوماسية   نحو  بالتحول  سمحت  الهيكلية  القيود  وبالتايل، فإن  تكن ساحقة.  مل  ولكنها  تنازالت،  دون  املستمر 

كان   بل  ذلك.  تستلزم  مل  لكنها  النظر التصالحية،  وجهات  حملته  الذي  املختلف  الثقل  إىل  راجعا  التحول  هذا 

عىل مخاطر   السيايس  الثانية، ركز صناع القرار  أوباما  والية  يف  املجاهيل.  مختلف  إىل  للعامل  املختلفة  االسرتاتيجية 

النطاق واسعة  تركيزهم عىل خطر الس�ح للبنية التحتية النووية اإليرانية  القوة أكرث من  بالبقاء يف إطار   إستخدام 

العسكرية، جنبا إىل  عىل الحلول  الدبلوماسية  للحلول  التفضيل القوي  إىل  الرتجيح بدوره  صفقة. وقد استند هذا 

النووية  .جنب مع االفرتاض بأن إيران مل تكن عازمة بالرضورة عىل تصنيع األسلحة 

واألولوية -أمريكا أوال"ً ":2020-2017 ترامب  عالقة ب� الواقعية 

 السياسات ونتائج ملناقشاتا

ترامب،  من والية  خالل الثلث األول  القول إنه  ترامب، �كن  إدارة  النظر االسرتاتيجية يف  لتوازن وجهات  وتلخيصا 

كان النقاش يدور ب� االتجاهات االنعزالية الجديدة لرتامب وأقرب مستشاريه، مبن فيهم كب� االسرتاتيجي� يف البيت 

ستيف   الدفاع جيمس األبيض  فيهم وزير  مبن  والواقعي�،  جهة،  ستيفن ميلر، من  وكب� مستشاري الرئيس  بانون 

القومي ه. ر. ماماماسرت، من جهة أخرى. بعد التغي�ات  تيلرسون ومستشار األمن  ماتيس ووزير الخارجية ريكس 

تركز  التي طرأت عىل العامل� يف جون بولتون ومايك بومبيو، كمستشار لألمن القومي  ووزير للخارجية عىل التوايل، 

النقاش حول محاوالت بولتون وبومبيو اتباع قواعد لعب أكرث حزما متليها إسرتاتيجية األولوية ورغبة ترامب يف تعزيز  

 .القوة األمريكية دون تطبيقها بشكل غ� رضوري

ت وجهات نظر الواقعي� وميول  االنعزالية الجديدة يف  فقد تم تسليط الضوء بشكل واضح عىل التوتر ب�  رامب نحو 

بعد الحرب العاملية الثانية، والذي يرى  من إدارة ترامب. كان ماتيس يؤمن إ�انا قويا بالوضع الراهن  األشهر األوىل 
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من التحالفات عرب العامل. وقد حاول هو وتيلرسون   أمريكا الحفاظ عىل االنتشار املستقبيل وشبكة  أنه من مصلحة 

الوجود األمامي  إقناع الرئيس ب ومن  من وجود عالقات قوية مع الحلفاء  أن أمريكا تستمد قيمة عظيمة واستقرار 

عند تويل  وروسيا وإيران.  فإن ذلك سيشجع الص�  أمريكا كقائد للعامل  تراجعت سلطة  أنه إذا  موضح�  للقوات، 

وجود العسكري األمرييك يف الخارج  الرئاسة، كانت وجهة نظر ترامب معارضة قوية لهذا الوضع الراهن، مؤكدا أن ال

 .الحايل غ� مستدام، ودعا إىل إنهاء "تسع� يف املئة من التزاماتنا" يف الخارج، ال سي� يف الرشق األوسط

بها األفضليات   التي اسرتشدت  الكربى داخل اإلدارة األمريكية هي  النظر املتضاربة حول االسرتاتيجية  كانت وجهات 

بشأن سياسة أو بشأن االتفاق مع إيران.    املختلفة  بشأن إيران  وجهات نظر إيجابية  إيران. ومل يكن لدى الواقعي� 

ولكن ماتيس يعتقد أنه إذا إحرتمت إيران التزاماتها مبوجب االتفاق، فسيكون من املصلحة الوطنية للواليات املتحدة  

أم�ك عىل اعتقاد مفاده أن  أيضا. فقد اتفق هو وتيلرسون  تفعل ذلك  إتفاق  أن  أي  "تعطي كلمتها" يف  أن  ا مبجرد 

أن يقوض املصداقية األم�كية. ك�  تتمسك بها ألن إبطال إتفاق أبرمته إدارة سابقة من شأنه  يتع� عليها أن  دويل، 

العظمى   القوى  الرئيسية ألمريكا هي  التهديدات  أن  وروسيا    -اعتقد ماتيس، متاشيا مع التفك� الواقعي،    - الص� 

تهديد من "الدرجة الرابعةفضال عن ك نوويا، يف ح� أن إيران كانت مجرد   ."وريا الش�لية املسلحة 

يران،   إ الكيل عىل  االقتصاد  عقوبات  فرض  تعيد  أن  يجب  املتحدة  الواليات  أن  وبولتون عىل  ترامب  واتفق 

قعون اآلخرون إىل وهي خطوة غ� ممكنة إذا كان للواليات املتحدة أن تبقى يف االتفاق، يف ح� سيضطر املو

 .التعاون مع العقوبات

االنسحاب   أيضا بأن مجرد  ولكنه شعر  االتفاق النووي اإليرا�،  للغاية إىل  نظرة سلبية  أيضا يحمل  وكان ماك�سرت 

يحمل يف طياته عيوب كب�ة. وشملت هذه املخاوف املخاوف من أنه إذا اعترب االنسحاب غ� مربر، فإن إعادة فرض 

االهت�م الدويل عن أنشطة إيران الشائنة. وبدال من ذلك، اقرتح البقاء يف االتفاق العقوبات ستك ون صعبة وسيحول 

مع معاقبة إيران يف الوقت نفسه عىل سلوك مل تشمله الصفقة، مثل تطوير الصواريخ ودعم اإلرهاب. وزعم أن هذا  

النفوذ لحشد الدعم إلصال  أن �نح الواليات املتحدة  التحديد لتنفيذ  املسار من شأنه  ح عيوب االتفاق، وعىل وجه 

 .عمليات تفتيش مناسبة وتطبيق عقوبات إضافية

يعتقد أن املشاكل التي  2018كان ترامب، بدعم من بولتون (الذي سيتوىل رئاسة مجلس األمن القومي يف نيسان   ،(

م بأنه ال ينبغي عىل الرئيس أن يكون تكتنف االتفاق هائلة إىل حد أنه ال يستحق االستمرار. ك� أعربوا عن اعتقاده

عىل أن الواليات  أنه يرض باملصالح األمريكية. واتفق ترامب وبولتون  السابقة إذا رأى  ملزما مبا وافقت عليه اإلدارة 

خطوة غ� ممكنة إذا كان للواليات املتحدة   تعيد فرض عقوبات االقتصاد الكيل عىل إيران، وهي  املتحدة يجب أن 

تبقى يف   إىل التعاون مع العقوبات. يوضح بولتون موقفه قائال: "مل أن  ح� سيضطر املوقعون اآلخرون  االتفاق، يف 

يكن من املمكن بأي حال من األحوال أن تعمل املفاوضات الجارية مع اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا عىل "إصالح" 

نووية االتفاق؛ كان علينا أن ننسحب وننشئ إسرتاتيجية متابعة فعالة  ملنع إيران من السعي المتالك أسلحة 

يعيد التأكيد   90وكانت النتيجة أنه كل  يوما كانت هناك مناقشات متجددة حول ما إذا كان ينبغي عىل ترامب أن 

ومتوز/يوليو   الواليات املتحدة. يف نيسان/أبريل  بأن البقاء يف االتفاق يصب يف مصلحة  وتحت  2017إىل الكونغرس   ،

تيل رسون، ماتيس، وماك�سرت، وافق الرئيس عىل محاولة تصحيح أوجه القصور املتصورة يف الصفقة من ضغط من 

املقبل  النهايئ  املوعد  االتفاق. بحلول  رشوط  ممكنة مبوجب  كانت  التي  فقط  املحدودة  تطبيق العقوبات  خالل 

ترشين األول/أكتوبر   الشهادات يف  األمريكية عن ت2017إلصدار  أعلنت اإلدارة  النهج املتبع ،  النطاق يف  غي� واسع 

تجاه إيران. تم التوصل إىل حل وسط ب� وجهات النظر املتنافسة داخل اإلدارة األمريكية لالمتناع عن التصديق عىل 

االتفاق وليس االنسحاب منه بعد، مع دعوة الدول األخرى إىل معالجة عيوب االتفاق واالنض�م إىل الواليات املتحدة  
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لإلرهابي� وامليليشيات. ووفقا للسياسة الجديدة، ستعيد الواليات املتحدة الرتكيز عىل تحييد يف معاقبة  دعم إيران 

وتعزيز التحالفات اإلقليمية، والعمل عىل حرمان النظام  وعدوانها يف الرشق األوسط،  نفوذ إيران املزعزع لالستقرار 

تهديدات   من التمويل، ومواجهة  الثوري اإلسالمي  من املسار والحرس  وحرمان إيران  الباليستية اإليرانية،  الصواريخ 

وعىل الرغم من أنها مل ترتك االتفاق بعد، والعقوبات املفروضة كانت محدودة النطاق  132إىل امتالك السالح النووي.

التي ك م�ثلة لتلك  قرسية أساسا،  إىل سياسة  التحول  الواليات املتحدة بشكل واضح يف  انت يف  للغاية، فقد بدأت 

 .عهد بوش

ربيع عام   ترامب إستبدال ماك�سرت بولتون، وتيلرسون بومبيو. ويش� دخولهم إىل تغ� يف ميزان  2018وبحلول  قرر   ،

مجلس   والتأث� التنظيمي. فقد أصبح  للعامل  النظر االسرتاتيجية  من وجهات  يتعلق بكل  في�  اإلدارة  داخل  القوى 

املن الخارجية  ووزارة  القومي  حتى هذه األمن  وزارة الدفاع  كانت هذه  ح�  يف  إيران،  سياسة  الرائدت� يف  ظمت� 

التغي� إىل ديناميكية جديدة حيث كان القديسون   يضغطون من أجل   -بولتون وبومبيو    -النقطة. وقد أدى هذا 

ضبط النفس  .سياسة أكرث عدوانية يف ح� أصبح ترامب و ماتيس أصوات 

ع من  أكرث  يستغرق األمر  القومية وسوف  الجديدة  واالنعزالية  الغلبة  ب�  األساسية  تتضح االحتكاكات  أن  ام قبل 

تدعوان  للعامل متوافقتان من حيث أنه�  أن هات� النظرت� االسرتاتيجيت�  األم�كية. والواقع  بشكل كب� يف اإلدارة 

مالحقة ا وعدايئ يف  أحادي  بشكل  للعمل  واالستعداد  العضلية  القدرات  توف�  نظر إىل  ولكن يف  األم�كية.  ملصالح 

الجدد، فإن تحديد املصالح األم�كية أضيق كث�ا من تعريفها يف نظر أنصار القيم األولية. ووصف بولتون   االنعزالي� 

ديناميكية سعى فيها هو وترامب إىل بناء قدرة الواليات املتحدة عىل إستعراض القوة، لكن يف معظم الوقت مل يكن 

راغبا يف الضغط ترامب  من  قدر  أقىص  م�رسة  عىل رضورة  الجانبان  اتفق  بإيران،  يتعلق  وفي�  فعليا.  إبرازها   

أفضلياته� املتباينة بروزا واضحا عندما يتعلق األمر  القوة يف حالة حدوث أخرتاق. ومع ذلك، فقد أظهرت  واستخدام 

ترامب، كان الضغط مبسألة التفاوض عىل صفقة جديدة مع إيران بعد م�رسة الضغوط وتهديد  القوة. بالنسبة إىل 

األقىص وسيلة لتعزيز موقف أمريكا، تحسبا للدخول يف نهاية املطاف يف مفاوضات والتوصل إىل إتفاق وفقا للمطالب 

بولتون وبومبيو، فقد كان الضغط األقىص   بالنسبة إىل  القرسية. أما  الدبلوماسية  من أشكال  األمريكية، وهو شكل 

أن يؤدي هذا الضغط يف نهاية  غاية يف حد ذات لفرض هيمنتها اإلقليمية، عىل أمل  إيران  للتصدي ملحاولة  ه، وسيلة 

يكن "دولتنا النهائية"  مل  أم  كان ذلك  مذكراته: "سواء  يذكر بولتون يف  النظام اإليرا�.  املطاف إىل زعزعة إستقرار 

النظام الحايل يف إيران قامئااملعلنة... فلن يكون هناك إتفاق إيرا� "جديد" ولن يكون هناك   "."ردع" طاملا ظل 

الواليات  وعىل الرغم من رفض ماتيس، انسحبت  الوزراء،  وبومبيو إىل مجلس  بولتون  من انض�م  غضون شهر  يف 

أيار   عقوبات اقتصادية   2018املتحدة رسميا يف  إعادة فرض  عملية  وبارشت  املشرتكة"  الشاملة  العمل  من "خطة 

والصناعة النفطية اإليرانية. واعلن بومبيو السياسة املحدثة التى طالبت فيها الواليات شاملة عىل  املصارف اإليرانية 

ايران بالوفاء ب   خفض قدراتها النووية ووقف انشطتها   12املتحدة  ، مبا يف ذلك  تجنب العقوبات  من أجل  رشطا 

 .االقليمية

الدفاع وكانت اإلدارة عىل إستعداد للميض قدما بإضافة عقوبات  ، كان ماتيس قد غادر وزارة2019وبحلول بداية عام  

نيسان   إرهابية أجنبية، وهو  2019جديدة. ففي  كمنظمة  اإليرا�  اإليرا�"  الثوري  خطوة تصنيف "الحرس  اتخذ   ،

مريكية تحرك عارضه ماتيس يف وقت سابق. وخالل العام التايل، ردت إيران بسلسلة من اإلجراءات لتهديد املنشآت األ 

للسعودية  التابعة  النفط  ناقالت  استهدفت  التي  الرضبة  مثل  املتحدة،  الواليات  حلفاء  واستهداف  املنطقة  يف 

العربية املتحدة ورشكة نرويجية يف أيار  ك� كشفت املناقشة حول إستجابة أم�كا لهذه اإلجراءات  2019واإلمارات   .

الكب� يف اإلدارة: وكان   فقط عن الصدع االسرتاتيجي  يريد ردا قويا، يف ح� كان ترامب عىل إستعداد للتحرك  بولتون 
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فبعد   االوسط.  أفراد الخدمة األم�كي�. ك� اكد الرئيس مجددا رغبته يف انسحاب كامل من الرشق  إذا قتلت إيران 

ترامب يف  2019أن أسقطت إيران طائرت� بدون طيار أمريكيت� يف الخليج العريب يف حزيران  وافق  البداية عىل رد ، 

ترددًا يف التصعيد  يكن متناسبا، وأظهر  له مل  املخطط  أن اإلجراء  األخ�ة، مش�ًا إىل  عسكري لكنه ألغاه يف اللحظة 

 بطريقة تهدد القوات األمريكية يف املنطقة إذا شعر بأنه غ� رضوري.

صيف عام   نقطة خالف أخرى يف  بعد ما يقرب من ع2019ونشأت  ترامب أنه  ورأى  الجديدة، .  ام من العقوبات 

حان الوقت الستكشاف ما إذا كانت إيران مستعدة لتجديد املفاوضات. وعىل مدى األشهر القليلة املقبلة، استكشف 

وبومبيو جميعهم بسبب القلق من أن يؤدي هذا االنفتاح إىل  سبال مختلفة لتحقيق هذه الغاية، وعارضها بولتون 

العزمي الجديد السيناتور راند بول  2019زيران تقويض حملة الضغط األقىص. ويف ح ، سمح ترامب للمرشح الليربايل 

شينزو آيب إىل إيران الختبار  اليابا�  ترامب رئيس الوزراء  فتح العالقات مع ظريف. ك� أرسل  باستكشاف إمكانية 

لن ترفع إال عند إبرام إتفاق وليس يف البداية. و  أخ�ا، يف إجت�ع مجموعة الدول  األوضاع. بيد أنه أوضح أن الجزاءات 

ترامب وظريف،  ماكرون عىل ما يبدو بدء إجت�ع مبارش ب�  إ�انويل  السبع يف آب، عندما حاول الرئيس الفرنيس 

تفك�  أعرب ترامب عن اهت�مه. وقد دفع احت�ل عقد هذا االجت�ع بولتون إىل النظر يف االستقالة. يلخص بولتون 

 :ترامب عىل النحو التايل

... . بطبيعة الحال، كان  مقابلتهم يف الحال  تعقد صفقة. أراد  وكان عليها أن  تحترض  إيران  يعتقد أن  ترامب  كان 

تفعل [إيران]   مل  تفهم هذا؛ إذا  أن  األمر، ويتع� عىل إيران  إذا لزم  الحرب  تام لخوض  أيضا عىل إستعداد  ترامب 

 .ذلك، فإنها لن تعقد أي صفقة

الصيف، نهاية  إستمرت يف    وبحلول  الواليات املتحدة  للمفاوضات، وأن  يكن هناك مجال  أنه مل  الواضح  أصبح من 

تم إتخاذه هو اغتيال   تطبيق العقوبات مع إدارة مواجهات عىل مستوى أد� مع إيران يف املنطقة. وكان أهم إجراء 

، أفادت 2020. يف ترشين الثا�/نوفمرب 2020الج�ال قاسم سلي�� من "الحرس الثوري" اإليرا� يف كانون الثا�/يناير  

عسكرية ضد املنشآت النووية اإليرانية لكنه قرر التوقف ترامب فكر مرة أخرى يف توجيه رضبة   .التقارير أن 

 عوامل مادية

يف ح� بقيت الواليات املتحدة أقوى قوة عاملية خالل إدارة ترامب، �كن القول إن موقفها من الهيمنة املطلقة كان 

تراجع، مقارنة مع اإلدارت� السابقت�. فقد �ت القوة النسبية ب� روسيا والص�، وأكدتا نفسيه� داخل منطقتيه�   يف

عامي   مبلغ مساو 2015و  2014يف  عىل الدفاع، يف أستث�ر  إستمرت الواليات املتحدة، من حيث اإلنفاق  يف ح�   ،

وبالتايل فإ الث�� التالية مجتمعة.  الدول  منطقة غامضة، أو يف  ملبلغ  بأنه يف  وصفه  القوى العاملي �كن  توازن  ن 

تفس�  تساعد يف  القوة البارزة أن  الخسارة يف  لهذه  العظمى. و�كن  القطبية وتكافؤ القوى  أحادية  ب�  مكان ما 

فرض الواليات أن حتى أولئك الذين يدعون إىل وضع إسرتاتيجية أولية مل يذهبوا إىل حد اقرتاح  املتحدة    السبب يف 

تغي� النظام يف إيران، بل اكتفوا بالدعوة إىل فرض ضغوط اقتصادية قوية عىل أمل أن يؤدي ذلك إىل زعزعة إستقرار 

وهو   جديد تجاه الرشق األوسط،  النظام. ومثة عامل مادي آخر سمح للواليات املتحدة بالنظر يف إتخاذ نهج انعزايل 

م� أدى إىل خفض األولوية االسرتاتيجية للمنطقة نسبة إىل القوى العظمى    تراجع اعت�دها عىل الطاقة من املنطقة،

 .يف أوراسيا

أوباما الثانية،  منذ والية  البعد تغ�ا  هذا  وقد شهد  النووي اإليرا�.  وضع الربنامج  الثا� هو  وكان االعتبار املادي 

من مبعنى أنه عىل الرغم من أن إيران إحتفظت ببنية تحتية نووية واسعة،   إال أنها تخلت عن الكث� من مخزونها 

إىل اإلكراه ألن  ترامب ال �كنه العودة إال  يقول البعض إن  قد  صفقة إيران.  التخصيب نتيجة  املنخفض  اليورانيوم 
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لو  يعني أنه  من إلحاح الوضع. وهذا  إيران، وبالتايل قللت  الذي متتلكه  املخصب  كمية اليورانيوم  الصفقة قلصت 

، عندما كانت إيران تكدس اليورانيوم أثناء خضوعه للعقوبات، 2013واجه وضعا م�ثال للوضع يف عام  كان ترامب قد  

الشاملة املشرتكة. ومع ذلك،  القرسية ويتوصل إىل إتفاق م�ثل لخطة العمل  التداب�  لكان من املرجح أن يخفض 

ستقود   تراكم اليورانيوم  الناجمة عن  االستعجال  الزيادة يف  كانت  دبلوماسية  إذا  سياسة  تبني  حت� إىل  واشنطن 

عام   نهاية  إذن، يف  مرة أخرى، 2019تصالحية، فل�ذا  التخصيب  املنخفض  تكديس اليورانيوم  إيران  عندما بدأت   ،

أبقت الواليات املتحدة عىل إسرتاتيجيتها املتمثلة يف الضغط األقىص ورفع تداب�ها القرسية من خالل اغتيال سلي��؟  

ترشين الثا�  يف الواقع جمعت  2020، يف  أن إيران  عندما ذكرت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"  ضعف كمية   12، 

اليورانيوم املخصب املسموح بها مبوجب االتفاق اإليرا�، مل يكن رد ترامب تقديم تنازالت من شأنها فتح املفاوضات،  

النهج   فعالية هذا  عمل عسكري. ولكن مدى  لرفع احت�ل شن  أن  بل  هي  كب�ة. النقطة املهمة  ال يشكل أهمية 

تحول إدارة ترامب إىل اإلكراه يوضح أن ما يحدد يف نهاية املطاف ما إذا كانت الواليات املتحدة قد تبنت إسرتاتيجية 

 .قرسية أو تصالحية تجاه إيران، يكمن يف مجال األفكار
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يران حول إ إيران قوة نووية   التصورات 
عدوانية، بل  
ورمبا غ�  

عقالنية؛ وسوف  
تكون تداعيات  

اإلرضاب  
محدودة؛ إيران  
النووية أسوأ من 

قاضية  رضبة 

إيران عدوانية  
ولكنها ليست 

انتحارية أو غ�  
عقالنية؛ إيران  

النووية ستزعزع 
 االستقرار

إيران طرف عدايئ 
وترفض النظام 

العاملي الليربايل؛  
ليس بالرضورة أن 
تكون غ� عقالنية، 
ولكن إيران النووية 

أن  من شأنها 
تقوض معاهدة 
منع االنتشار 

النووي؛ ستساير  
تحت ضغط دويل  

 كب�

التمييز ب�  
املتشددين يف  

مقابل املعتدل� 
ن يجب  الذي

تعزيزهم؛ إيران  
حاليا معادية،  

لكنها قد تتطور إذا 
ما تم تلبية  

اإلحتياجات؛ إيران  
النووية ستقوض 

 نزع السالح

إيران عدوانية،  
لكنها ليست 

التهديد الرئييس  
ألم�كا؛ �كن  

التفاوض معها من 
 موقع القوة

االنتشار   سياسة منع 
يران  املفضلة تجاه إ

القرسية  التداب� 
انعدام  فقط؛ 

القدرات النووية؛ 
 الوقاية بالقوة

تشدد عىل التداب�  
القرسية؛ الس�ح 
بالتفاوض ولكن 
اإلرصار عىل منع 
القدرات؛ الوقاية 

القرسية قبل 
 اإلقامة

الجمع ب�  
القرسية  التداب� 

واملفاوضات؛ 
والعمل من خالل 

املؤسسات 
الدولية؛ منفتحة  

عىل التسوية 
ولكن متنع القدرة 

ع  عىل تصني
النووية  األسلحة 

الدبلوماسية  
التصالحية؛ فاإلكراه 

تبدأ   ينتهي ح� 
املفاوضات؛ منع  
الحرب ومنع 

 التسليح

العودة إىل الرتكيز 
عىل التداب�  

القرسية؛ ولكن 
علينا أن �تنع عن 
إىل حرب   االنجرار 
جديدة يف الرشق  

 األوسط

 

 

 

 :استنتاج

مل تقم بأي   وقد جادلت هذه املادة بأن االعتبارات املادية املوضوعية كافية لتفس� السبب يف أن الواليات املتحدة 

لتجاهل االنتشار النووي اإليرا� وقبول نظام الردع   استعدادرضبة وقائية ضد املنشآت النووية اإليرانية ومل تكن عىل  

ادية وحدها لتفس� سبب تحول أمريكا ذهابا وإيابا عن التداب� القرسية  النووي. ومع ذلك، ال تكفي هذه العوامل امل

القوة والتخريب الرسي    - يرفض احتفاظ إيران بأي قدرات    -مبا يف ذلك العقوبات والتهديد باستخدام  مع حد أد� 

يد باستخدام القوة مثل خفض العقوبات يف بداية املفاوضات وتقليل التهد -تخصيب، إىل تداب� دبلوماسية تصالحية  

تتبناها أي    - املحددة التي  االسرتاتيجية  نووية هائلة. ولقد اقرتحت أن  بقدرات  يسلم باحتفاظ إيران  مع حد أد� 

التنفيذي  يتبناها الجهاز  التي  الكربى  لالسرتاتيجية  األساسية  تعتمد عىل األفكار  يتصل باملعارضة سوف  إدارة في� 

 .للسياسة الخارجية
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ا عىل كل إدارة، تتبعت العملية التي اسرتشدت بها وجهات النظر املتباينة حول مسائل جوهرية متعلقة وبتطبيق هذ

للمناقشات الدائرة حول سياسة منع االنتشار النووي يف التعامل مع إيران. تشمل هذه اآلراء   باالسرتاتيجية الكربى 

وفعالية إت متعددة األطراف،  مدى املصالح األساسية ألمريكا يف العامل، ورشعية  مقابل  أحادية الجانب  خاذ إجراءات 

واملعتقدات املبدئية بشأن  قرسية مقابل دبلوماسية،  تداب�  السببية حول الفعالية املتوقعة من إتخاذ  واملعتقدات 

القوة مربرا، وتقييم حدة االنتشار النووي. ويف كل فرتة من الفرتات، كنت أتنا ول  الظروف التي يكون فيها إستخدام 

تقييدها للسياسات املادية املوجودة يف الظروف املحددة وأقيم مدى   .بعد ذلك العوامل 

ولقد تب� يل أن بوش بدأ بسياسة قرسية تهدف إىل 2020إىل عام   2001الفرتة الكاملة من عام   3يلخص الجدول    .

ورية لتنفيذ هذه السياسة. و�كن فهم إزالة أي بنية أساسية نووية كب�ة يف إيران، ولكنه امتنع عن إتخاذ إجراءات ف

عن األولوية التي   العسكرية الوقائية، والقيود الناشئة  الرضبات  الكامنة املتمثلة يف  للمخاطر  عىل أنه نتيجة  ذلك 

املنخفضة الناجمة عن تعليق إيران لتخصيب اليورانيوم ب�   . يف فرتة 2006و  2003أعطيت للعراق، والحاجة امللحة 

ال بوش  عن تخصيب والية  ستتوقف أوال  كانت إيران  ما إذا  التفاوض بشأن  الرغبة يف  سياسته نحو  ثانية، اتجهت 

اليورانيوم، لكنها ظلت إسرتاتيجية قرسية يف جوهرها، األمر الذي يعكس توجهات املدارس الفكرية الفهرية والواقعية  

 .التي كانت حارضة يف إدارته

الواليات املتحدة2009يف العام   شهدت  التصالحية، ثم اعتمدت عىل مجموعة من   ،  الدبلوماسية  نحو  تحوال قص�ا 

القرسية إىل جانب السعي إىل التوصل إىل إتفاق عن طريق التفاوض، اتباعا ألفضليات الدولي� الحازم� يف   التداب� 

عام  تحولت هذه السياسة ،  2013إدارة أوباما الذين هيمنوا عىل صياغة السياسة اإليرانية يف ذلك الوقت. وبحلول 

مرة أخرى، مع تركيز اإلدارة األمريكية بشكل أكرب عىل التداب� الدبلوماسية التصالحية واالبتعاد عن العنارص القرسية  

اإليرانية   النووية  التحتية  البنية  عىل  باإلبقاء  أقر  القومي�،  ب�  تقدمية  افرتاضات  عكس  وإذ  السابقة.  لسياستها 

إ أن  أفضل الصناعية، معتربا  القوة هو  مع تجنب إستخدام  الزمن  عىل التسليح ملدة عقد من  ستبعاد قدرة إيران 

 .نتيجة ممكنة

وأخ�ا، يف عهد ترامب، أدت مجموعة من وجهات النظر الواقعية واالنعزالية الجديدة واألساسية إىل انسحاب اإلدارة  

تقوم قرسية  سياسة  إىل  والعودة  من االتفاق اإليرا�،  باستخدام    األمريكية  الضغط، والتهديد  من  قدر  عىل أقىص 

تلك القوة قبل أن يكون ذلك رضوريا للغاية  .القوة، مع البقاء حذرين بشأن إستخدام 

تنطوي عىل قدر كب� من عدم اليق�، حيث ترتبط مخاطر جسيمة بأي   إن مسألة سياسة عدم االنتشار هي مسألة 

االنتشار تجاه دولة معادية يرغم املرء عىل وزن مخاطر اندالع رصاع  من السياسات املحتملة. إن تشكيل سياسة عدم

ضد تهديد قوة نووية ناشئة وعدائية   -مع قدر كب� من عدم اليق� بشأن التداعيات املحتملة   -يف املستقبل القريب  

عىل االعتبارات يضعه صناع القرار  النسبي الذي  الثقل  تأكيد. إن  بأي  التنبؤ بسلوكها  توازن   ال �كن  يف  املختلفة 

الخط�ة، حيث  مثل هذه املعضلة  أنفسنا يف مواجهة  املخاطر هو يف الواقع نتاج نظرتهم األوسع للعامل. وح� نجد 

الذاتية مثل وجهات النظر اإلسرتاتيجية للعامل من املرجح   وسيلة من سبل العمل، فإن العوامل  تحيط الشكوك بكل 

تؤثر عىل السياسات  .أن 

من البحث مقارنة حالة إيران بسياسة أمريكا تجاه حاالت االنتشار اإلضافية، مثل كوريا الش�لية، والتي   �كن ملزيد

تتبعها القوى العظمى األخرى. وعىل نطاق  إستمرت خالل معظم الفرتة نفسها أو مع سياسات عدم االنتشار التي 

الفكرة القائلة بأن وجهات النظر االسرتاتيجية   للعامل تكون أكرث تأث�ا عندما يتع� عىل دولة ما أن  أوسع، أقرتح أن 

مل يتحقق بالكامل بعد �كن أن متتد إىل مجاالت سياسية أخرى حيث تكمن أوجه عدم يق�  تتصدى لتهديد ناشئ 

متأصلة م�ثلة. عىل سبيل املثال، تعتمد مسألة كيفية التعامل مع الص� الصاعدة اليوم عىل تقييمنا لتطلعات الص�  
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إذا حصلت عىل قدرة عسكرية تعادل قدرة الواليات املتحدة. وبالنسبة لصناع السياسات،   وكيف قد تترصف البالد 

فإن اكتساب قدر أكرب من الوعي بنظرتهم للعامل واكتساب قدر أعظم من الفهم للبدائل من غ� املمكن أن يشكل 

 .سوى عامل إيجايب يف صياغة السياسات الفعالة
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