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مركز حرمون للدراســات املعاصرة هو مؤّسســة بحثية وثقافية وإعالمية مســتقلة، ال �ســ��دف 
ع�ــ� �شــ�ل رئ�ــس بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة العر�يــة، خصوًصــا 

ُ
الر�ــح، �

املد�ــي،  ا��تمــع  أداء  و�عز�ــز  اإلعالمــي  والتطو�ــر  الثقافيــة  بالتنميــة  و��تــم  الســوري،  الواقــع 
تقديــم  إ�ــ� جانــب  اإل�ســان،  واح�ــ�ام حقــوق  ا��ــوار  قيــم  و�عميــم  الديمقراطــي  الو�ــ�  و�شــر 
االس�شــارات والتدر�ــب �ــ� املياديــن السياســية واإلعالميــة ل��هــات ال�ــ� تحتــاج إل��ــا �ــ� ا��تمــع 

ا من الهو�ة الوطنية السور�ة.
ً
السوري انطالق

�عمــل مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة لتحقيــق أهدافــھ مــن خــالل مجموعــة مــن الوحــدات 
التخّصصيــة (وحــدة دراســة السياســات، وحــدة البحــوث االجتماعيــة، وحــدة مراجعــات الكتــب، 
(برنامــج  العمــل  برامــج  مــن  وعــدٍد  القانونيــة)  املقار�ــات  وحــدة  والتعر�ــب،  ال��جمــة  وحــدة 
الــرأي  وصناعــة  اإلعالميــة  وا��مــالت  ا��دمــات  برنامــج  السياســية،  واملبــادرات  االس�شــارات 
و�مكــن  برنامــج مســتقبل ســور�ة)،  واملدنيــة،  الثقافيــة  والتنميــة  ا��ــوار  دعــم  برنامــج  العــام، 
للمركــز أن يضيــف برامــج جديــدة بحســب حاجــة املنطقــة والواقــع الســوري، و�عتمــد املركــز 
واملؤتمــرات  والنــدوات  العمــل  وورشــات  �ا��اضــرات  برامجــھ،  إنجــاز  �ــ�  دة  متعــِدّ آليــات 

والدورات التدر��ية وال�شر الور�� واإللك��و�ي.
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عّد إيران قّوة إقليمية مهمة، تمارس 
ُ
تشكل عالقة أميركا بإيران معضلة جيوسياسية كالسيكية، إذ ت

سياساٍت تتسم بالخصومة مع جيرانها من الدول، في الوقت الذي تقمع فيه شعبها في الداخل، ومع ذلك، 

سب، حين يتعلق األمر يمكن الواليات املتحدة معالجة املشكالت األساسية التي قد تؤثر في مصالحها فح

بطهران، ولكن كما فعلت في مواجهة االتحاد السوفياتي إّبان الحرب الباردة، على الواليات املتحدة السعي 

لبناء سياسات تهدف إلى منع سيطرة إقليمية، وإلى خلق توازن قوًى في املنطقة، وفي الوقت نفسه أن تعّبر 

شِرك الديبل
ُ
 وماسية اإليرانية. عن دعمها لحقوق اإلنسان، وأن ت

وفي سبيل تهدئة الفوض ى في الشرق األوسط، على الواليات املتحدة أن تعمل، ال مع شركائها التقليديين 

فحسب، وإنما مع منافسيها كذلك؛ فقد أسهمت إيران في تغذية االستقطاب الطائفي في الشرق األوسط، 

لسبب الوحيد؛ فبغّض النظر عن وجود وفي تعميق الصراع الذي تعاني منه املنطقة، لكنها ليست ا

اختالف، بين واشنطن وطهران، حول الشأن السوري، فهما تتفقان في دعم الحكومات، والقادة أنفسهم، 

 في كل من أفغانستان والعراق. 

وإلتاحة تفاعل مثمر، ال بّد للواليات املتحدة من العمل مع شركائها في املنطقة، بحيث تميل كفة توازن 

ى صالحهم؛ األمر الذي يعني االستمرار في الدعم العسكري، وبيع األسلحة املالئمة لتأمين سالمة القوى إل

الخليج العربي، والتأكيد على حقوق دوله في سياق االتفاقية النووية األخيرة، والتي تمنع إيران من محاولة 

بدأ التخطيط النتهاج سياسٍة التقّدم في صنع سالح نووي، وفي الوقت نفسه، على الواليات املتحدة أن ت

، على 
ً
تمنع إيران من استغالل ثغرة ما أو زلة في االتفاقية، لتبدأ العمل على برامج نووية جديدة. وأخيرا

 الواليات املتحدة، وشركائها، أن يعملوا سوّية على التنافس مع إيران في العراق وسورية. 

في موقع يتيح لها إشراك إيران في تسوية الصراعات  أن تضع الواليات املتحدة -كذلك-ومن األفضل لجهد 

اإلقليمية، وهزيمة الدولة اإلسالمية. لقد خاض كّل مّنا نقاشات مع إيران في ظل إدارة جورج بوش/ االبن، 

واستطعنا التوّصل إلى بعض التفاهمات املحدودة في بعض القضايا، وحتى إلى التعاون في بعضها اآلخر، 

ن" ذروة ذلك التعاون؛ إذ قضت بتشكيل الحكومة االنتقالية املوقتة، في أفغانستان ما وكانت اتفاقية "بو 

بعد طالبان، ولم يكن من السهل، وربما كان من املستحيل، التوّصل إليها من دون الدعم اإليراني. ومن 

اليات امللحوظ أن ذلك النجاح حدث في ظل اإلصرار األميركي العسكري القوي ضد طالبان، ويمكن للو 

 أن تصوغ األوضاع السياسية والعسكرية، على غرار ذلك، في العراق وسورية.  -اآلن-املتحدة 
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على املسائل النووية بشكل خاص، لكن ذلك التواصل، غير املنظم،  -في تواصلها مع إيران-ركزت إدارة أوباما 

، قد يقوم وزير شمل دائرة صغيرة من األفراد فحسب، ولم ُيعَن إال بمعالجة القضايا العا
ً

جلة؛ فمثال

الخارجية جون كيري بإجراء اتصال سريع مع نظيره اإليراني محمد جواد ظريف، لكن ذلك ال يكفي ملعالجة 

كل القضايا املطروحة. على أي حال، من املرّجح أن ينتهي عمل جون كيري كوزير للخارجية، وربما يحدث 

لي ال ضمانة الستمرارية نجاح ما حققاه، وعلى السياسة املثل مع نظيره اإليراني في وقت قريب؛ وبالتا

 األميركية أال تعتمد على ذلك في املستقبل.

لذلك على أوباما القيام بتعزيز االتصاالت بين أميركا وإيران قبل انتهاء فترته الرئاسية، ومن أوضح الخطوات 

لبلدين؛ إذ ليس من الواضح أن النظام التي عليه تحقيقها هي إعادة بناء عالقات ديبلوماسية طبيعية بين ا

 اإليراني جاهز للقيام بتلك الخطوة، وربما تواجه الخطوة صعوبات في أروقة اتخاذ القرار األميركية كذلك. 

يمكن إلدارة أوباما، والحكومة اإليرانية، اعتماد تمثيل ديبلوماس ي متوسط الدرجة،  -بإيجاز-ولتوضيح ذلك 

ل في أقسام السفارات التي ت
ّ
الهيئتين الديبلوماسيتين في البلدين. ومن الجدير ذكره أنه كان ألميركا  -اآلن-مث

تمثيل ديبلوماس ي قوي في كوبا؛ وذلك قبل استئناف العالقات الديبلوماسية الكاملة العام املاض ي، وبدرجة 

وجودين في نيويورك أقل من ذلك، يمكن للواليات املتحدة أن تبادر بالسماح للديبلوماسيين اإليرانيين امل

أن يشّجع اإليرانيين على التعامل باملثل،  -كهذا-بالسفر من وقت آلخر إلى واشنطن؛ فمن شأن إجراء 

اإليرانية،  –والسماح للديبلوماسيين األميركيين املوجودين في دبي، واملشرفين على العالقات األميركية 

 بالسفر إلى طهران في بعض املناسبات. 

ألولوية للشراكة اإليرانية األميركية، هي التركيز على املعركة ضد الدولة اإلسالمية، لكن عليها ال شك في أن ا

التركيز على إيجاد السبل املستدامة؛ لتحقيق االستقرار في املنطقة، وعلى الواليات املتحدة السعي  -كذلك-

األوضاع في العراق وسورية،  إلى مساعدة السعودية، وتركيا، وإيران في التوصل إلى تفاهم حول ما يخص

والتوصل إلى اتفاق يشبه "ويستفاليا"، من شأنه احتواء الصراع الطائفي، والجيوسياس ي، في املنطقة. ولن 

بدون وساطة تأتي من الخارج، وفي الوقت الراهن، ال يمكن ألحد غير الواليات املتحدة أن  -كهذا-يّتم اتفاق 

 يقوم بذلك الدور.
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عات الشعب اإليراني، الذي يضّم الكثير من اآلملين باملزيد من 
ّ
 يهمل تطل

ّ
إضافة إلى ذلك، على أوباما أال

الحريات والتواصل مع العالم؛ إذ يجب أن تكون قضايا حقوق اإلنسان جزًءا من األجندة األميركية؛ لتعزيز 

قوم بتسهيل السفر بين البلدين للطالب، أي شراكة مستقبلية مع إيران. وكذلك، على الواليات املتحدة أن ت

والعلماء، واملواطنين العاديين، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك، هي استئناف الرحالت التجارية املباشرة بين 

البلدين؛ فمن شأن تلك الخطوة أن تخدم مئات اآلالف من األميركيين، ذوي األصل اإليراني، في التواصل 

 مع أقربائهم في إيران. 

 ال يسّوي تحسين  -وحدها- تلك الخطوات لن تحّل 
ً
كّل االختالفات بين الواليات املتحدة وإيران، عادة

إلى رفع مستوى املعلومات، وذلك من شأنه أن  -دوًما-العالقات كل الخالفات، لكن تحسين العالقات يؤدي 

ه من الصعوبة بمكان تصّور إمكانية للحل، والتوصل إلى
ّ
االستقرار في الشرق  يؤدي إلى سياسة أفضل. إن

 األوسط، دون الشراكة والتفاهم مع إيران. 

 

 عن كاتبي املقالة:

زاملاي خليل زاد: مستشار في مركز الدراسات االستراتيجية والدولية األميركي، كان السفير األميركي في  

 أفغانستان، والعراق، واألمم املتحدة، في عهد الرئيس جورج بوش/ االبن. 

زميل بارز في القضايا الديبلوماسية واألمنية، في مؤسسة راند، غير الربحية، وغير الحزبية، جيمز دوبنز: 

 وكان املبعوث الديبلوماس ي الخاص لبوش، وأوباما، إلى أفغانستان.

 








