25

وحدة تحليل السياسات
في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

التقارب األميركي  -اإليراني
أسبابه وفرص نجاحه

العدد 5

26
منذ انتخاب الرئيس حسن روحاين يف حزيران  /يونيو املايض ،تشهد
تبادل إلشار ٍ
ومواقف تن ّم عن رغبة
ات
العالقات اإليرانية – األمريكية ً
َ
التوصل إىل حلو ٍل سياسية للقضايا
الطرفني يف ٍ
تقارب مي ّهد الطريق أمام ّ
وامللفّات العالقة بينهام ،وعىل رأسها الربنامج النووي اإليراين .فهل ت ُظهر
هذه الرغبة املشرتكة  -والتي ت ُ ّوجت باالتصال الهاتفي بني أوباما وروحاين
كل طرف تجاه اآلخر؟
أثناء زيارته إىل نيويورك  -تح ّو ًل عميقًا يف مقاربة ّ
ظل التجارب
وما هي فرص نجاح هذا املسعى؟ أم أ ّن األمر ال يعدو  -يف ّ
ٍ
محاوالت
التاريخية والرشوط املحيطة  -كونه محاولة أخرى من جملة
لحل امللفّات العالقة مع واشنطن ج ّربها رفسنجاين ث ّم خامتي،
فاشلة ّ
ظل رئاسة أحمدي نجاد.
قبل أن تتوقّف يف ّ
تناقش هــذه الــورقــة احــتــاالت حصول انــف ـراج يف العالقات
امللف النووي اإليراين والقضايا
األمريكية – اإليرانية يؤ ّدي إىل تسوية ّ
كل ٍ
طرف للتقارب
املرتبطة بنفوذ إيران اإلقليمي .وتتح ّدث عن دوافع ّ
قبل تقييم فرص نجاح هذه املحاوالت واالت ّجاهات التي ميكن أن
تسلكها .وتخلص الورقة إىل أ ّن الرغبة اإليرانية يف التقارب مع واشنطن
ٌ
تكتيك رئايس يدعمه املرشد األعىل ،مدفوعة إىل ح ٍّد كبري بتأثري
هي
العقوبات الغربية يف االقتصاد اإليراين ،وعدم القدرة عىل احتامل
املزيد منها.

إذابة الجليد
تزامن إعالن فوز حسن روحاين يف الجولة األوىل من االنتخابات
الرئاس ّية ،مع بوادر تغيريٍ واضح يف لغة التخاطب اإليرانية مع الغرب
تتّسم يف جوهرها بالواقعية .كام بدأت تصدر إشاراتٌ توحي بأ ّن
طهران ترغب يف فتح صفح ٍة جديدة من التعاطي مع واشنطن يف ما
بامللف النووي؛ فقد جرى اختيار محمد جواد ظريف
يرتبط تحدي ًدا ّ
وزي ًرا للخارجية ،وهو املعروف باتّصاالته الواسعة مع األمريكيني خالل
األسبقي رفسنجاين وخامتي؛ وذلك بالتوازي
الرئيسني
فرتة حكم
َ
ْ
امللف النووي من مجلس األمن القومي إىل وزارة
مع نقل إدارة ّ
الخارجية .ومثَّل النشاط الدبلومايس اإليراين عىل هامش الدورة الـ
 68الجتامعات الجمعية العا ّمة لألمم املتحدة يف نيويورك ،مظه ًرا آخ َر
متق ّد ًما للتقارب اإليراين  -األمرييك؛ إذ التقى وزير الخارجية اإليراين
ظريف بنظريه األمرييك جون كريي .ث ّم جاء االتصال الهاتفي مع أوباما
ليت ّوج حملة إذابة الجليد ،ويهيّئ األجواء لالنتقال إىل طو ٍر جديد
محتمل يف العالقات بني البلدين.
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دوافع طهران
إلى تسوية مع واشنطن
ميكن مالحظة جمل ٍة من الدوافع جعلت إيران تعمل عىل تغيري
التوصل إىل تسوية مع
خطابها السيايس ،واالنفتاح عىل مسعى
ّ
الواليات املتّحدة بخصوص مواضيع الخالف بينهام .ويف العموم ميكن
تصنيف هذه الدوافع إىل داخلية وخارجية.

الدوافع الداخلية
فرضت الواليات املتحدة واالتحاد األورويب خالل عام  ،2012حزم ًة
جديدة من العقوبات ض ّد إيران ،شملت حظر استرياد النفط اإليراين،
ومقاطعة البنوك اإليرانية .وكانت حزمة العقوبات هذه التي يتع ّرض
لها االقتصاد اإليراين ،هي األش ّد يف سلسلة العقوبات الغربية منذ عام
 1979نظ ًرا لآلثار التي خلفتها عىل مستوى معيشة الشعب اإليراين،
بنسب
ومجمل الوضع االقتصادي؛ إذ تقلّصت الصادرات اإليرانية
ٍ
وبخاصة الصادرات النفطية ،وتقلّصت معها موارد الخزينة
كبرية
ّ
العا ّمة ،والتي رافقها حرمان إيران من إمكانية إجراء صفقات من
خالل نظام البنوك اإللكرتوين .ونتيجة لذلك ،ازدادت نسب البطالة،
وارتفع التضخّم املايل ،وانخفضت قيمة العملة اإليرانية ،واسترشى
الفساد ،وازداد االستياء الشعبي بفعل العقوبات االقتصادية والحصار
الخانق .وبنا ًء عىل ذلك ،بات قطا ٌع واسع من الشعب اإليراين يتطلّع
إىل تب ّني سياسات جديدة تسهم يف إنهاء معاناته االقتصادية ،وإعادة
االنفتاح عىل العامل .وهو ما كان وعد به حسن روحاين خالل حملته
االنتخابية ،وحقّق الفوز عىل أساسه.
بعد وصوله إىل السلطة ،شَ خَّص روحاين مشاكل البالد يف قضيّتني
أساسيتني هام السياسة الخارجية واالقتصاد ،مش ّد ًدا عىل الربط بينهام.
امللف النووي يُع ّد
التوصل إىل تسوية مع الغرب بخصوص ّ
فرأى أ ّن ّ
السبيل الوحيد لرفع العقوبات االقتصادية ،وتحسني األوضاع الداخلية
ومستوى معيشة املواطن اإليراين .وقد لخّص روحاين هذه الرؤية يف
ترصي ٍح سابق قال فيه" :ينبغي ألجهزة الطرد املركزي أن تدور ،لكن
حياة اإليرانيني هي األخرى ينبغي لها أن تدور" ،يف إشار ٍة إىل أ ّن
امتالك التكنولوجيا النووية ال يتعارض مع تأمني االحتياجات املعيشية
وتحسن أوضاع الشعب االقتصادية.
ّ
ال ّ
شك يف أ ّن العقوبات االقتصادية مثَّلت العامل الداخيل األه ّم يف
اعتدال ودف ًعا بات ّجاه التقارب
ً
خطاب إيراين أكرث
الدفع بات ّجاه تب ّني
ٍ
مؤشات
مع الغرب ،لك ّنه ال يكفي وحده لتفسري هذا التغيري؛ فهناك ّ
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ّ
تدل عىل بدء االنشغال برتتيبات الخالفة عىل مستوى والية الفقيه.
فاملرشد الذي بلغ من العمر عتيًّا ،يطمح إىل ترتيب بيت النظام
الداخيل قبل رحيله ،ومبا يؤ ِّمن سبل دوامه واستمراريته .ويعتقد
املرشد أ ّن النظام يواجه تح ّد ٍ
يات كربى ،وهو غري قادر عىل التص ّدي
للمشاكل الداخلية بالتوازي مع استمرار املواجهة مع الغرب عىل
خلفية الربنامج النووي والخالف عىل قضايا إقليمية أخرى .من هذا
الباب ،ومن منطلقٍ براغاميت بحت ،يرى املرشد أ ّن أفضل السبل
لحامية النظام وضامن استمراره هي إنهاء املواجهة مع الغرب أو عىل
األقل تخفيفها ،وبدء عملي ٍة قد تكون طويلة لتطبيع العالقات معه،
ّ
يف إطار ما أطلق عليه اسم "الليونة الشجاعة".

قام هذا العامل بدو ٍر أسايس يف دفع إيران إىل التفكري يف إمكانية
تحقيق تسوية مع الواليات املتّحدة قد تقايض مبوجبها القبول برقابة
دولية صارمة عىل برنامجها النووي مبا تبقّى لها من نفو ٍذ إقليمي ،قبل
أن يتداعى هذا النفوذ بصور ٍة كاملة.

الدوافع الخارجية
مثَّل االنسحاب األمرييك من العراق عام  ،2011ذروة نجاح املرشوع
التوسع والتم ّدد بعد سقوط خص َمي
اإلقليمي اإليراين الذي بدأ يف ّ
طهران األساس ّيني عىل املستوى اإلقليمي؛ فقد أطاحت الواليات
املتّحدة حكم طالبان الذي مثَّل تح ّديًا عني ًدا إليران من جهة الرشق
بعد أحداث أيلول  /سبتمرب  .2001ث ّم تك ّرر األمر نفسه عندما أطاحت
نظا ًما غرب إيران ،هو نظام ص ّدام حسني عام  .2003وقد استفادت
طهران من ظروف العمل العسكري األمرييك ،ومتكّنت من إيصال
حلفائها إىل السلطة يف بغداد .لكن استمرار الوجود العسكري األمرييك
ظل يعطّل أحالمها يف تحقيق تواصلٍ جغرايف لقوس نفوذها
يف العراق ّ
املتوسط غربًا
املمت ّد من هريات يف أفغانستان رشقًا ،إىل ساحل البحر
ّ
حليف آخر لها يف دمشق.
حيث يسيطر حزب الله يف لبنان ،ويقبع ٌ

دوافع واشنطن
إلى تسوية مع طهران
هناك دوافع داخلية وخارجية جعلت واشنطن تر ّحب بإشارات
اإليرانيّني؛ إذ مل يف ّوت الرئيس أوباما وأركان إدارته فرص ًة لتشجيع
امليض قد ًما يف تو ّجهاته الدبلوماسية نحو الغرب.
روحاين عىل ّ

الدوافع الداخلية

أساسا برؤية الرئيس أوباما السياسية التي تنطلق
ترتبط هذه الدوافع ً
حل املشاكل الدولية بالطرق الدبلوماسية ،واالمتناع
من رغبته يف ّ
عن التو ّرط يف نز ٍ
اعات مسلّحة خارجية ما مل تته ّدد املصالح األمريكية
ٍ
بهدف أسايس ،وهو التخلّص
مع وصول الرئيس أوباما إىل الحكم يف البيت األبيض عام  ،2009مبارشة؛ فقد جاء أوباما إىل الحكم
وإعالن عزمه عىل سحب كامل القوات األمريكية من العراق بحلول من آثار التو ّرط العسكري األمرييك يف العامل اإلسالمي لنحو ٍ
عقد من
ّ
نهاية عام  ،2011ومن أفغانستان بحلول نهاية عام  ،2014بدأت الزمن ،ومللمة الق ّوة األمريكية املبعرثة ،واالنطالق ملواجهة تح ّديات
إسرتاتيجية يف املحيط الهادي ويف ما يتعلّق بالصني تحدي ًدا.
طهران تع ّد نفسها لم َْلء الفراغ الناجم عن االنكفاء األمرييك.
ويتف ّرع مبارش ًة عن هذه الرؤية انرصاف إدارة أوباما إىل االهتامم
لكن ،مل يُكتب للحلم اإليراين أن يتح ّول إىل واقع؛ ففي حني كان
بالقضايا الداخلية االقتصادية واالجتامعية ،مبا فيها مترير برنامجه
آخر جندي أمرييك يغادر العراق ،انطلقت الثورة يف سورية ض ّد نظام
الص ّحي املعروف بـ "أوباما كري" ،وخفض النفقات ،وخلق فرص عملٍ
حكم الرئيس بشّ ار األسد ،حليف إيران الرئيس يف العامل العريب .وعىل
جديدة ،وإعادة ترميم البنية التحتية املتهالكة.
كل املساعدات التي ق ّدمتها إيران لسحق الثورة السوريّة،
الرغم من ّ
تتخل عن أحالم لقد استنزفت الــحــروب التي ش ّنتها واشنطن بعد أحــداث
كل محاوالتها بالفشل ،وأصبح لزا ًما عليها أن ّ
باءت ّ
الهيمنة اإلقليمية التي راودتها ،وذلك مع اهتزاز سلطة بشّ ار األسد أيلول  /سبتمرب  2001ق ّوة الواليات املتحدة االقتصادية ،وأدخلتها
يف سورية واضطراب وضع حلفائها يف العراق؛ نتيجة تدهور الوضع يف واحدة من أخطر األزمات االقتصادية التي تواجهها عىل اإلطالق.
أي مواجهة خارجية
األمني وتفاقم النقمة الشعبية عىل سياسات املاليك ،واالنخراط يف وعليه ،مل يعد الرأي العا ّم األمرييك يف وارد تأييد ّ
حتّى لو كانت محدودة وال تستلزم نرش ق ّو ٍ
ات ب ّرية ،بدليل ما حصل
مواجه ٍة شاملة عىل مستوى اإلقليم مع دول الخليج العربية.

العدد 5

28

تشرين الثاني  /نوفمبر 2013

خالل أزمة السالح الكياموي السوري .لذلك ،من الطبيعي أن نجد
أوباما يتلقّف  -وبلهفة  -إشارات املصالحة اإليرانية التي تنسجم مع
امللف النووي
هناك إذًا رغب ٌة مشرتكة إيرانية  -أمريكية يف تسوية ّ
لحل القضايا الدولية بالوسائل السلم ّية.
رؤيته ّ
بالطرق الدبلوماسية .لكن الرغبات والنوايا وحدها قد ال تكون كافية
إلنجاح التقارب األمرييك  -اإليراين.

فرص نجاح التسوية

من الواضح أ ّن التو ّجه اإليراين الجديد يف السياسة الخارجية ،جاء
نتيجة توافقٍ داخيل بني مراكز الق ّوة األساسية يف النظام ،ونقصد هنا
املرشد عيل خامنئي والحرس الثوري والرئيس حسن روحاين؛ وذلك
كل ٍ
ٍ
مم
توافقات داخلية حصل مبوجبها ّ
يف إطار
طرف عىل جز ٍء ّ
يريده؛ إذ جاء تشكيل حكومة روحاين وفقًا لرغبات خامنئي والت ّيار
أي شخصية إصالحية غري مرغوب فيها
األصويل املتش ّدد ،فهي ال تض ّم ّ
بالنسبة إليهم ،كام وعد روحاين بااللتزام يف السياسة الخارجية مبا
أسامه خامنئي بـ "ف ّن املرونة والبطولة مع الحفاظ عىل األصول".
وحتّى يضمن روحاين عدم معارضة الحرس الثوري تو ّجهاته ،فقد دعاه
إىل الحفاظ عىل دوره يف الحياة االقتصادية؛ وذلك خالفًا لألصوات
الكف عن التدخّل يف الحياة
املعارضة التي َد َعت الحرس باستمرا ٍر إىل ّ
االقتصادية والسياسية.

الدوافع الخارجية
يرى أوباما أ ّن إسرتاتيجيته يف التعامل مع طهران تؤيت أُكْلَها؛ فقد
فعلت العقوبات االقتصادية فعلها يف إنهاك إيران وإضعافها ،وعملية
ٍ
تداعيات كبرية عىل وضع
استنزافها يف سورية والعراق ترتك باملثل
النظام اإليراين وإمكاناته االقتصادية .لقد متكّنت واشنطن من جعل
تكلفة الربنامج النووي أكرب من فائدته بالنسبة إىل إيران ،فقد أنهك
ٍ
وضغوط
هذا الربنامج مقدرات البالد ،وأخضعها لحصا ٍر اقتصادي
وتؤكّد الترصيحات املؤيّدة ألداء حسن روحاين يف نيويورك ،والتي
وعقوبات غري مسبوقة يف تاريخ النزاعات الدولية .يستتبع ذلك أ ّن
كل من الحرس الثوري وأمئّة الجمعة ورئيس الربملان ،عىل
صدرت عن ٍّ
الربنامج النووي قد تح ّول عن غرضه األسايس وهو تعزيز نفوذ إيران
وجود إجام ٍع داخيل إيراين غري مسبوق بخصوص مراجعة العالقة مع
سبب يف إضعاف هذا النفوذ ،بل يف إضعاف إيران نفسها.
اإلقليمي إىل ٍ
الغرب ،وال سيّام موضوع التقارب مع الواليات املتحدة ،وهو املوضوع
وفقًا للقراءة األمريكية ،تع ّد الظروف اإلقليمية والدولية،
ّ
األسبقي
الرئيسي
بخاصة الذي كان التط ّرق إليه غري مسموح به يف عهد
ْ
ْ
بعد بروز سابقة ّ
تخل النظام السوري عن سالحه الكياموي يف رفسنجاين وخامتي .ومن جه ٍة أخرى ،ميثّل هذا اإلجامع الداخيل
مقابل االمتناع عن رضبه عسكريًّا ،مالمئة
ّ
للتوصل إىل تسوية تحقّق استجاب ًة ملطلب غالبية الشعب اإليراين التي ترى رضورة العمل عىل
األهداف األمريكية لجهة ّ
مدخل ملواجهة
ً
تخل إيران عن برنامجها النووي يف مقابل تجاوز القطيعة مع الواليات املتحدة والعامل ،بوصفها
رفع العقوبات عنها ،وتطبيع العالقات معها.
املشاكل االقتصادية واالجتامعية املتنامية.
للملف
التوصل إىل ٍّ
حل رسيع ّ
ومن هنا أيضً ا ،يدرك أوباما رغبة طهران يف ّ
من جه ٍة أخرى ،يبدو وضع الرئيس أوباما الداخيل قويًّا لجهة التعاطي
عب عنها روحاين رصاح ًة يف أكرث من مناسبة؛ أل ّن رفع
النووي .وهي رغب ٌة ّ
مع إيران؛ فهو وإن كان يواجه ضغوطًا من الجمهوريني تتّهمه بالضعف
العقوبات يحتاج إىل ٍ
وقت طويل ستكون تكاليفه باهظة بالنسبة إىل
االقتصاد اإليراين .ويحاول أوباما أن يتفاعل مع هذه الرغبة التي تتيح والتخاذل يف مجال السياسة األمنيّة والخارجية ،ومن بعض وسائل
رئيس ضعيف وجبان عىل خلفية معالجته
التوصل رسي ًعا إىل تسوية تضع الربنامج النووي اإليراين تحت اإلعالم التي اتّهمته عل ًنا بأنّه ٌ
له باملقابل ّ
ملف األزمة الكياموية السوريّة .وعىل الرغم من الضغوط التي ميارسها
ّ
إرشاف وكالة الطاقة الذ ّرية الدولية ،وذلك لقطع الطريق عىل إيران إذا
كانت تحاول رشاء الوقت باتّجاه االقرتاب من امتالك القنبلة النووية من أصدقاء إرسائيل يف واشنطن ،والتي تتامهى مع الدعوات اإلرسائيلية
أي ذريعة قد إىل التصلّب مع إيران ،ويف وصف روحاين بأنّه "ذئب يف ثياب خروف"،
جهة ،ومبا يح ّيد الضغوط اإلرسائيلية املتزايدة عليه ،وينزع ّ
تستخدمها حكومة نتنياهو لتوريط واشنطن يف مواجه ٍة عسكرية مع يجد الرئيس نفسه مسلّ ًحا بدعم نحو ثالثة أرباع األمريكيّني الذين ير ْون
إيران من ناحي ٍة أخرى.
امللف النووي اإليراين بالطرق السلم ّية.
رضورة ّ
حل أزمة ّ
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مع ذلك ،سيجد الطرفان صعوب ًة بالغة يف تخطّي حاجز عدم الثقة ،لعقد تسوي ٍة شاملة؛ نظ ًرا لصعوبة امللفّات املطروحة ،وتع ّدد األطراف
التوصل إىل ات ّفاقٍ لن يكون ذات املصلحة فيها.
والذي ميت ّد عىل نحو ثالثة عقود .كام أ ّن ّ
سهل؛ إذ يبحث اإليرانيون عىل األرجح عن تسوي ٍة شاملة تحفظ
ً
السيناريو الثاين :أن يقود مسار التقارب الحايل إىل تسوي ٍة شاملة
إليران مصالحها ووضعها بوصفها ق ّوة إقليمية يف املنطقة ،يف مقابل
للملفّات العالقة تنتهي بتوافقٍ إيراين  -أمرييك يحفظ مصالح الطرفني،
عب عنه روحاين
تنازالت تق ّدمها يف امللفّني النووي والسوري ،وهو ما ّ
ومن ضمنها طب ًعا املصالح اإلرسائيلية .قد يحصل هذا السيناريو
بلعبة "منترص مقابل منترص" .لكن ذلك قد ال يحدث بالسهولة التي
انطالقًا من رغبة واشنطن وطهران يف اغتنام الفرصة لتحقيق ما يُعتقد
ٍ
معطيات دقيقة عن طبيعة ما تس ّميه
أي
يتوقّعها البعض؛ ففي غياب ّ
ٍ
كل ٍ
ظروف تاريخية أخرى .بالنسبة
طرف يف
أنّه مكاسب قد ال يُحقِّقها ّ
طهران بـ "املرونة والضامنات" التي تنوي تقدميها للمفاوضني الغرب ّيني
إىل اإليرانيني ،فإ ّن رغبتهم يف التفاهم مع الغرب تأيت ضمن إجام ٍع
رص أوباما عىل أ ّن املجتمع الدويل يف حاج ٍة إىل
يف مجموعة  ،1+5ي ّ
ظل تراجع نفوذهم اإلقليمي،
قومي داخيل ،ومببارك ٍة من املرشد ،ويف ّ
أفعا ٍل ملموسة يقوم بها اإليرانيون.
ومخاوف من مزيد من االنحسار ،وهو ما كان األمريكيون ينتظرونه
منذ سنوات .وهو ما يستجيب أيضً ا لرؤية إدارة الرئيس أوباما يف
امللف النووي اإليراين .يتوقّف ت َ َحقُّق
إيجاد تسوي ٍة دبلوماسية ألزمة ّ
هذا السيناريو عىل مدى استجابة املفاوض اإليراين ألفق التنازالت
املتوقّعة املوجودة عند نظريه األمرييك.

رضرين عىل املستوى اإلقليمي
من جه ٍة أخرى ،سيسعى جمهور املت ّ
والدويل من تسوية أمريكية  -إيرانية ير ْون أنّها ستكون عىل حسابهم،
عم يجري بني طهران
إىل فعل ّ
كل يشء ملنعها إذا ظلّوا مبعز ٍل ّ
تقارب إيراين  -أمرييك ال يحقّق
أي
ٍ
وواشنطن؛ فإرسائيل تحاول م ْنع ّ
عب عنه نتانياهو يف األمم
لها مطالبها األساسية ،وهو املوقف الذي ّ
املتحدة عندما حذّر من االنخداع مبا أسامه "تالعب إيران باملجتمع
كل منها بالقلق من أن
الدويل" .أ ّما تركيا وروسيا ودول الخليج ،فتشعر ٌّ
يحسم االتّفاق املحتمل بني واشنطن وطهران من حساب مصالحهم،
ما يضعنا أمام ع ّدة سيناريوهات ميكن أن تتط ّور يف سياقها العالقات
اإليرانية – األمريكية ،وهي:

السيناريو الثالث :يتمثّل يف سعي اإليرانيني ،كام كان دأبهم ،إىل رشاء
ٍ
ٍ
تنازالت ت ُذكر ،يف انتظار الوصول
مزيد من الوقت من دون تقديم
إىل نقطة الالعودة يف خصوص حصولهم عىل تكنولوجيا إنتاج السالح
أمل يف متكّن حلفائهم اإلقليميني من قلب معادالت الق ّوة
النووي ،أو ً
لفائدتهم يف العراق وسورية .لك ّن هذا السيناريو يحمل مخاط َر كبرية؛
تغي الخطاب اإليراين بأفعال ،كام أ ّن
رص عىل اقرتان ّ
أل ّن الغرب م ٌّ
الفرصة مازالت قامئة لعملٍ عسكري ض ّد منشآت إيران النووية يف
تبي أ ّن غرضها هو رشاء الوقت.
حال ّ

كل األحوال يبدو واض ًحا أ ّن العالقات األمريكية  -اإليرانية تقف
يف ّ
عىل عتبة تط ّور ٍ
ات كبرية ،سوف تطال تأثريات ُها عمو َم املنطقة ،وهذا
بخاصة يف الخليج ،أن تكون مستع ّد ًة
يتطلّب من الدول العربية،
ّ
للتعامل مع مختلف سيناريوهاتها بوصفها ستكون أكرث األطراف
علم أ ّن املوقف العريب ليس بالضعف الذي يجري الرتويج
املعن ّية بهاً ،
له؛ إذ يف حوزة الدول العربية من أوراق الق ّوة ما يسمح لها بالتأثري
السيناريو األ ّول :أن يؤ ّدي انخفاض مستوى التوت ّر بني إيران والغرب يف مسار العالقات األمريكية – اإليرانية ،سواء كان هذا املسار يسري يف
ٍ
تفاهامت موقّتة تَ ُحول دون وقوع صدامٍ عسكري ،لك ّنها ال تكفي اتّجاه تسوية أو مواجهة.
إىل

