
 

 الخالصة

 كتبها جون ب. الترمان
 
 

اتفاق  يسرينع إيران من تطوير سالح نووي، على مالعالم فيه يعمل  الوقت الذيفي . ننهي من حيث بدأناو

هدد توشجع الحكومة اإليرانية، قنابل ايرانيّة تبل مجموعة ال قنبلة إيرانيّة  إنّه. شكل الفشلحول  واسع النطاق

دة رفع حتوبالتالي  بهان الدول المجاورة إليران لتطوير أسلحة خاصة تدفع عدًدا ممنطقة الشرق األوسط، و

 المنطقة األغنى عالميًّا بالطاقة. التوتر في 

. ةالمشكلة النووية اإليرانييعتبر البعض أن النجاح يكمن فقط في "حّل" تعريف النجاح .  من الصعبولكن، 

نووية، لاسلحة األأي جهد لتطوير إليرانية باقتناع عن تتخلّى الحكومة ايكمن النجاح عندما بطريقة أخرى وأي، 

ويضيف  .تقنيتها وموادهاكشف عن مصادر وتسمح للهيئات الدولية بالدخول إلى منشآتها النووية للتفتيش، وت

ق والفشل يحدث كل يوم حتى يتحق،" خطوة وسيطة في فئة " الفشل هؤالء قائلين أّن كّل ما هو دون ذلك يعتبر

 .النجاح

لى صعب تحقيق النجاح ع، يصبح من الوضع معيّن ويكون النجاح كل ما يغاير هذا الوضعيحدد الفشل بعندما 

 رامجهعن بعالنيّة عدد قليل من الدول  تخلّىتاريخيًّا . مستوى الشروطومن الصعب رفع  .المستويات الكافة

ا خصوًصا إذو ؛الضغوط الدولية المكثفةتحت تخلّى عدد أقل من الدّول عن تلك البرامج و، ةالسريّ  ةالنوويّ 

كاليف ت فيترتب عن تحديد النجاح والفشل بهذه الطريقة .وجوديةالللتهديدات األمنية تتعّرض  أنّها اعتبرت الدولة

منع انتشار األسلحة النووية المشتركة لجهود الدائمة حول أهداف الميقة والدولية الع خالفات. تؤّدي الأخرى

 احيصبح النجو ض التعاون الدولي ضد البرنامج النووي اإليرانييتقوإلى  هذه األهداف نجاح كيفيةحول و

 وافق دولّي واسع النطاقتبالتالي يجب اإلتفاق على ماهية النجاح من أجل الوصول إلى . والمنالشرطًا صعب 

نة من التغيير حالة ممكستجعل هذه اإلجراءات اإليرانية. الحسابات تغيير تخاذ إجراءات تهدف إلى لدعم قرار ا

 ولكن غير مؤكدة. 

ليبيا ل ايران إلى "يفي الصميم على تحو يعملون همف .في السابقطموحات مماثلة فقد أظهر مناصرو الحروب

ي األشهر فظهور عزم الواليات المتحدة وبعد  ،بعد أكثر من عقد من العقوبات الدولية القاسية في عهد القذافي":

 انتالتي ك بدرس امكانية تغيير وضع ليبيابدأت الحكومة الليبية  ،1001/أيلول سبتمبر 11 أحداث التي تلت

عى لتغيير بأن العالم لن يسدول العالم واثقة تطبيع العالقات مع بقية على حكومة القذافي  عملتالمنبوذة عالميًّا. 

 ،يةالبحرية االمريك الغارات من امين من المفاوضات، وبعضوبعد ع. في ليبيا الفريد من نوعهالحكومة شكل

 دىأتحدة على العراق انتهى برنامج األسلحة النووية والكيميائيّة الليبيّة. والملغزو الهائل الذي قادته الواليات او

  .ضحايا اإلرهابلتعويض لالليبي لبرنامج الة وشبكات اإلمداد الليبيّ أعمق حول  اتفاق ا إلىأيضً  ذلك

اإليراني التحدي في تأمالت الخليج: كليدوسكوبفصل من كتاب:    

 



لليبيا قائد  ه كانيراني مشكلتين على األقل. المشكلة األولى هي أنّ لوضع االيا على اينتج عن تطبيق درس ليب

وعلى الرغم من أنّه متقلّب المزاج لم يكن يقبل أّن يحّد أّي أحد من السياسية.  موراألبزمام يمسك بحزم واحد 

ة هي السياسة اإليراني واحد غير أنّ  أعلىلديها مرشد فيران إأّما . فاعالً سياسيًّا مستقالً في العمل. وكان حريّته 

خامنئي ال آية هللاالمستوى العام ومستوى النخبة. يناور على جحر أفاٍع مليء بالقوى والفصائل التي تتنافس 

في  ابين المؤسسة الدينية والبرلمان والحرس الثوري والشارع. فهو بال شك الشخص األكثر نفوذً ما باستمرار 

ة نزع السالح سياسكبيرة، ستكون  السياسة إلى مهزلةتحّولت لى عكس ليبيا، حيث الوحيد. وعإيران ، لكنه ليس 

 حقيقية وصعبة.وعمليات التفتيش في ايران 

اشتكى  1002بعد العام ف. حلف شمال األطلسيصف قالمشكلة الثانية هي سقوط القذافي بعد ستة أشهر من و

 وذلكووي الن برنامجهالتي وعد بها كنتيجة النهاء الفوائد  يتلق  م انه لقائالً طويلة وبصوت عال لمدة القذافي 

وفي المقابل أثبتت كوريا الشمالية المسلحة نوويًّا أنها قواته بدعم عربي.  القوات الغربية أن تقصف حتى قبل

ومن بينها وريا الشمالية تعزل كهناك عوامل أخرى  .القائمأى عن الهجمات على الرغم من التوتر منفي 

اية القذافي يجب أن تكون نهيتوقعون البقاء على قيد الحياة، الذين القادة  ، بالنسبة إلىولكنالمواقف الصينية. 

 .سباب طبيعية بعد شهرينمقارنة بوفاة كيم جونغ ايل ألقّصة تحذيرية الوضيعة 

لتغيير ياسة سعن  يعلنون.ادة اإليرانيةللقي الوحيدة مناسبةالنهاية ال نهاية القذافي هي أنّ ويقول بعض المحللين 

ظر ر حذكّ يو. تداعياتهتغيير النظام وتشكيل  فرضعن صعوبة  يتحدثون كثيًراال على الرغم من أنهم النظام

نتيجة تذكر الفي حين كوبا لمّدة نصف قرن يذّكر بحالة القذافية األميركية المفروض على دالواليات المتح

 . بحالة ايرانأميركي في العراق  0000السياسية البالغة تريليون دوالر والتي كلّفت حياة 

 بقائها حيال القلقةحصول على تنازالت من الحكومات المستهدفة ال امكانيةسياسة تغيير النظام العالنية  تصعب

الدول  قنعفإنّه ي، غير قابل للنقضتحدة وحلفائها الواليات الم داءعأن . حتى ولو كان من الواضح على قيد الحياة

ب يجب الهروخدعة انفتاح يصبح كل فمن حل التوترات.  بدالً  هاإضعاف هيمفاوضات غاية الأن  المستهدفة

 خيار يجب استكشافه. منها بدالً من 

ّما إ غير محّددة القّوةهو توجيه ضربة عسكرية وقائية الخيار األّول المطروح غالبًا ما هي الخيارات األخرى؟ ف

خوفًا من التسبب بهجوم هجوم أّي  تراجع بعدستالواليات المتحدة. يرى البعض أن إيران من من إسرائيل أو 

وسوريا بعد 1891بإشارة إلى العراق بعد الهجوم اإلسرائيلي على المفاعل النووي أوزيراك في العام  1خر،آ

سهلة نسبيًّا تلك اإلجراءات  كلّ ولكن تعتبر . 1002 العام ه فيالهجوم اإلسرائيلي على موقع نووي مشتبه ب

.  تقع بعض األحداث في هذا اإلطارعلى الرغم من وقوع  المنشآت النووية اإليرانية ضدّ هجوم مقارنة بأي 

به وكانت مواقع غير محميّة مشتبه ايرانّي قع أّي موإسرائيل من األماكن التي تّم ضربها أقرب نسبيًّا إلى 

 بات مباشرة نسبيًّا حتىكانت الضرإشعاعية معروفة. األمور أي  أحداث  تلي هذهوفي الحالتين، لم بالكامل. 

 المقاييس. وفي المقابل تمتلك ايران مجموعة واسعة من المواقع المحميّة بطرقل على كولو كانت جريئة 

                                                           

 ، 1011شباط/فبراير  18ورك تايمز عاموس يادلين "آخر فرصة إلسرائيل لضرب ايران،" نيوي1  -

- http://www.nytimes.com/2012/03/01/opinion/israels-last-chance-to-strike-iran.html. 

http://www.nytimes.com/2012/03/01/opinion/israels-last-chance-to-strike-iran.html


ة تحت األرض. وقد يكون تدمير المواقع اإليرانيّة ممكنًا ولكن ليس بعض هذه المواقع مطمور حتى أنّ متنّوعة 

 سهلة.بطريقة 

ا أيًضا. لم يعتقد  معركة وجودية مع أنّهما عالقان داخل العراق وال سوريا وفي هذه األحداث يعتبر السياق مهّمً

نظر للهجوم لم يمختلفة ف الدول، كانت اإلستجابةوبسبب اختالف سايكولوجيّات العالم الخارجي. مع إسرائيل أو

 على أنّه بداية لمحاولة إسقاط النظام. 

على يران إلتأخير أي قدرة بضرر كبير يؤدي إلى سبب التعسكرية الضربة يكون الهدف العسكري المباشر لل

مجدي لاغير  أنه منهو إقناع القيادة اإليرانية . أّما الهدف األكبر فصنع سالح لمدة سنة على األقل، وربما أكثر

الي  الفعليما هي قادرة على تطويره. يصعب احتساب األثر  دمر كلّ ستسالح ألن القوى الخارجية  أيّ  طويرت

هجوم ألّن واقع القدرات اإليرانيّة الحاليّة ومسارها وقدرتها غير معروفة. وبالنظر إلى البيانات المتوفرة حاليًّا 

 جدية ولكم من الوقت ستدوم. سيكون من المستحيل  إثبات ما إذا كانت الضربة م

دخول إيران للستدفع بيرى البعض أّن النتيجة الحقيقية ألي هجوم أكان من الواليات المتحدة أو من جهة أخرى 

 ميركيّةأ على استجابة وتراهن هذه االستراتيجية. األميركية مع الواليات المتحدةالوتيرة في معركة متصاعدة 

ومن شأن هذه االستراتيجيّة أن تؤخر القدرة  بعد الهجومالفعل اإليراني  ردلمواجهة  تقليديةوضخمة وعسكرية 

في حرب مع الواليات المتحدة في هل يجب على ايران أن تدخل لذا . ر سنواتالنووية االيرانية ألكثر من عش

 طويالً. النفس ؟ تظهر المؤشرات على أّن الجيش األميركي لن يمارس سياسة ضبط الخليج

وبالنسبة إلى عدد كبير من  زالة حكومة الجمهورية اإلسالمية وإلى األبد.إلى إالمعركة د تؤّدي مثل هذه ق

. التي تفرضها هذه االخيرةلتحديات ا حلّ  من أجلهذا أمر ضروري األشخاص الذين يدرسون حالة ايران ف

مشكلة النووي االيراني؟ هل يمكن تشكيل تداعيات هذا األمر؟ ولكن، في حال الضرورة هل هذا كاٍف لحّل 

 مع وجود قّوات بّرية، ال وبلحتى قوط الحكومة بعد سعف خصوًصا وأّن القدرة على القيام بذلك تض ربما ال،

االفتراض القائل بأن هناك معارضة وفي حال قبول من الجو والبحر.  بشكٍل أساسإذا تم الهجوم تضمحّل 

 لسلطةا على تحّولت المعاركالحديث كيف الشرق األوسط وضح تاريخ يلحكومة اإليرانية، ضد اطاق واسعة الن

الحكومة سقطت حتى لو ف. ورثت الحكومة اإليرانية الحالية برنامجها النووي من الشاه. إلى حروب دمويّة

قد ية مستقلة اسلحة نوو المتالك افي مسعاهعينه المنطق تتّبع سبب لالعتقاد بأن خليفتها لن ال يوجد أّي الحالية 

لى حين إبرنامج األسلحة النووية  قد تتسبب بتباطؤ االضطرابات الناتجة أنّ  رغمالحكومة الحالية تنسب إلى 

 ولوياتها.تحديد الحكومة الجديدة أ

طموحات ايران النووية  تنشيطقد يؤّدي إلى  اجزئيً  نجاًحاضربة أن تحقق ال يبرز احتمال نتائجأسوأ ال من بين

 عىسأن تيران يمكن إلا. ا سافرً هجومً من قبل بدالً من إحباطها بحيث لم تواجة أّي دولة تمتلك اسلحة نووية 

واقع ب اد إيران حاليً . تتقيستمرار في شراء التكنولوجيا والمواد من الخارجاإلو تطوير برنامجها الخاصأل

هوجمت المنشآت النووية المسموح بها بموجب ففي حال انتشار األسلحة النووية.  الحد مننضمامها إلى معاهدة ا

راقبة م من الصعبالقيود أكثر وأكثر ويصبح  فيتخفما يؤّدي إلى تنسحب ايران من المعاهدة س، هذه المعاهدة

ولية الجهود الد تحطيم، تأييداً دولياً محصوراً  إذا تضّمنخاصة بي هجوم، ونتج عن أوسي. برنامج ايران النووي



مماثلة العنان لحدوث مجموعة واسعة من ضربة وقد تطلق إحداث تغيير في السلوك اإليراني. المطالبة ب

ق القتصاد العالمي الهش، وإطالإحداث الفوضى في اأسعار النفط، و رفعمن شأنها التي  األحداث غير المتوقعة

 ندي.المحيط الهحتى وبحر المتوسط ال منالموت  موجة

حتى في حال عدم توجيه ضربة عسكرية، يزعم البعض أن االستراتيجية الوحيدة التي يجب أن تستخدم ضد 

ات بثبإيران هي التهديد الواضح والمستمر باحتمال نشوب حرب من أجل إقناع اإليرانيين، وبقية العالم، 

لك سيتسبب ذ األّول،. إشكالية وذلك لسببينهذا النهج ولكن، يعتبر  2.الواليات المتحدة وإصرارها على موقفها

ليجي مجلس التعاون الخ اءرأحد سف روقدّ مّما يؤّمن موارد إضافية للحكومة االيرانية. زيادة أسعار النفط، الكالم ب

غير أّن األحاديث المئة من دخلها. ب 20لى إ 10من حوالى اإليرانية  تحرم الحكومةسإلى واشنطن أن العقوبات 

لذي المبلغ ا حصول الحكومة االيرانية على مبلغ من المال يساويعن الحرب رفعت أسعار النفط مؤّمنة بذلك 

 توقعت الدول أن تحرم ايران منه من خالل العقوبات. 

سه. فمصداقية التهديد ن تقّوض يشّكل معضلةالتهديد من دون حدوث أي حرب  والسبب الثاني يقول أن استمرار

ّي طرف كان أن يردع الطرف اخآخر إن لم يكن قادًرا أو راغبًا في تطبيق تهديداته. وفي هذا اإلطار ال يمكن ألف

في الوقت الذي يقول  3بشكٍل خاص من أّن رادًعا غير مستخدم ليس برادع.ن اإلسرائيليون االستراتيجيو حّذر

ألّن  الهجمات انتهت بأنّ إقناع الدولة المستهدفة  يصعب، تعزيز الرادعاستخدام القوة من شأنه  فيه البعض أنّ 

 وكما يحلو له. وفي الوقت عينه، يصعب ى الهجوم ساعة يشاءالطرف المهاجم أراد ذلك ال ألنّه غير قادر عل

ومن هذا المنطلق يجب على التهديدات المتكررة  أن تتراجع أمام المواجهات العامة.على الدولة المستهدفة 

 .تجنب الصراع ذات النتائج غير المرجّوةن تكون مصحوبة بصراع في جهودها لوالدائمة أ

ّدًا ال يمكن التوقع بنتائجه. من الصعب ج ربطرق شتى ال وبل باألكث الخيار العسكريقد يفشل ، وباختصار

 المهارات.إذ يعتمد األمر على الحظ والتخمين أكثر مّما يعتمد على الحصول على نتائج ايجابية واضحة 

ثير من الوضع أفضل بك وإحاطته إلزالة الشكوكيتّم تفتيشه ومراقبته برنامج نووي إيراني ف .بديل أفضل يبرز

أكثر من عقد من الدراما بعد الحرب التي قادتها الواليات المتحدة على العراق  مرور على الرغم منالحالي. و

بمعظمه ان . ما تبقى كلتطوير سالح نووي عراقياط أي جهد حبإفعاليته في نظام التفتيش  أثبت، 1881 عامالفي 

 كتوبروفي تشرين االّول /ا .جيرانهمن تهديد  عالقات عامة تهدف إلى تعزيز النظام بدالً و خداععبارة عن 
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 ،1010كتوبر أتشرين األّول/Ynetnews.com  ،13، "فقدان سلطة الردع،" إيغوزي مثالً، أرييه3 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3968721,00.html.  
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راسة قدمت في مؤتمر هرتسليا اإلسرائيلية، راجع عاموس مالكا، " قوة الضعف وضعف القّوة: قّوة ردع غير متكافئة." )د
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تيجة فكانت النزالة كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب من ايران ، سعت الواليات المتحدة وحلفائها إل1010

 الجدول الزماني والتخفيف من حدة التوترات.إطالة 

لك التي توصوالً إلى تعزيز التعددية ترّكز على من الحكومات التي  هناك دعم دولي كبير لمثل هذا النهج، بدءً 

شكل الذين يعتمدون بحلفاء الواليات المتحدة قام . الطاقة إمدادات الناتجة عن وقفتخشى العواقب االقتصادية 

 يرانإلضغط على الرامية إلى ا التعاون مع الجهودباليابان وكوريا الجنوبية ، ك، اقة االيرانيةكبير على الط

بعد  ين وروسياالصموقف المشككونبفاجأ تفي حين ا طالما أنها ترفض التعاون مع المفتشين الدوليين. يًّ اقتصاد

 أن تضافرت جهود تلك الدولتين من أجل دفع ايران نحو اإلعتدال.

 الواليات المتحدة على مضض بدالً اتباع  إلىالدول التي تميل من  عددغريزة  بسببي كل هذا فتقع المشكلة 

سيا والصين رووفي هذا الصدد تثير القضايا األمنية في الشرق األوسط. فيما يتعلّق ببشكل قاطع  تقودمن أن 

ن الواليات فكرة أن تكوأيًضا أكثر من غيرها.فال تفّضل روسيا وال الصين أن تكون ايران نووية وال تحبّذ لقلق ا

في  لكن،و باالحتكاك بين الواليات المتحدة وايران. التسبب دولةتريد كل أنّ  يبدوو المتحدة مهيمنة ومنتصرة.

ود تقّوض فكرة وجاالستقرار اإلقليمي، ود ، ال تفّضل أّي دولة الوصول إلى حرب شاملة قد تهدالوقت نفسه

ة ويمكن للواليات المتحدة أن تحفظ وحدنفوذ الواليات المتحدة في منطقة الخليج. توازن قوى في ما يتعلّق ب

فة في الوقت الذي تبذل فية كاخيار الحرب بحتفظ تبأنّها ذكير جميع األطراف جميع األطراف الدولية عبر ت

 بدائل دبلوماسية.إيجاد الجهود من أجل 

لى باإلضافة إحالة من عدم اليقين. ها تتركها بألنّ حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ال تسّر هذه المقاربة 

 بريعتا من إيران. ا وجوديًّ تواجه تهديدً ها أعلنت أنّ إذ  أيًضا ذلك فحكومة اسرائيل غير راضية بهذه المقاربة

عت سياسة وضأن سياسة الواليات المتحدة هي دولة ب الطويل، وإقناع كلموافقة هذه الدول على المدى بالفوز 

 في موقع الضعف وليست سياسة عادية وضعت من دولة في موقع القوة من دولةتصميم عن سابق تصّور و

ات أخرى خيار روري إقناع كّل الدول بأن للواليات المتحدة القدرة والنية لتنفيذضال وبل من الا . ا كبيرً يً تحد

 في حال فشل العمل الجماعي.

تبقى التي يقول البعض أنّها لن تحتمل. سالتوترات اإلقليمية  ستستمرّ لن تحقق هذه المخرجات النجاح بالكامل، و

نيّة. وإذا حقق البديل النجاح يرااإلشكلة حل " المإلى "مخطئ من يسعى ولكن، . حلّ  إلى تحتاجان مشكلة اير

 اًل.يعتبر الحّل األوسط فشالكامل 

وصول الونقطة  نطالقاالنقطة ومع عدم وجود توافق على . والتأكد منهتحقيق النجاح الكامل ال يمكنحتى اخآن،

م ضافية من عده من غير الممكن تجنّب فترة إ، يبدو أنّ عدد من األحداث ما بين الحالتينقوع مع و، وواضحةال

 .رامية إلى تغيير السلوك اإليرانيالجهود الاليقين في 

بين عدد كبير من الطرق التي تؤّدي إلى الفشل في الملف االيراني وعدد الموازنة تكمن المهّمة في معرفة كيفيّة 

عريفه وعند ت بعيد المنال؛ بطريقة دقيقة يصبحتعريف النجاح صئيل من الطرق المؤدية إلى النجاح. وعند 

ويجب أن تكون مصلحة العالم في هذا األمر  .لعقود مستقبلية بطريقة عاّمة يصبح العالم مكانًا أكثر خطورة

 ال سيما بالنظر إلى البدائل.حافًزا قويًّا للتعاون و



. وضعللتعامل مع الالطريقة األفضل  الذين يعتبرون العمل الجماعيقليلون هم األشخاص ، أوضح هذا الملفكما 

تطلب دول كثيرة القيام ببعض التنازالت من أجل مصالحها الخاصة بينما تطلب من دول  في معظم الحاالت،ف

ولكن، حتى . أخرى التضحية من أجل مصلحة الجميع. سيطيل العمل الجماعي أمد التوترات بدالً من إنهائها

مّدة لخاصة ب، وايران يحقق أفضل النتائج ضداخآن، يبدو أن الجهود المبذولة نحو التوّصل إلى عمل جماعّي 

ط قلبات أسعار النفتعدد من األمور المجهولة المتعلّقة بوفي خالل هذه الفترة سيحدث سنوات.  خمس أو عشر

 ضافة إلى إمكانية تغيير جيل القيادات في الدول، باإلوآثار التظاهرات التي تغير السياسة في العالم العربي

حكومة ل تغيير دوافع الاحتما . يدافع البعض عنهذه األمورئج نتاال يمكن التنبؤ بية وإيران نفسها؛ والخليج

صدد يزيد ففي هذا ال .يني القرار اإليرانيعللتأثير على صان ةفرص سيشّكل ذلك، . على أقل تقديرااليرانية

 .التضامن الدولي من احتماالت النجاح

الدور الذي تؤديه باعتبارها الخليج وبفظ بدورها العسكري في والمهم من كّل هذا أن الواليات المتحدة تحت

وفي حال توقفت الواليات المتحدة عن تأدية هذا الدور قد تخاطر بوقوع صراع  الضامن الرئيس لألمن اإلقليمي.

ون والعرب في دول الخليج وااليرانيين حدود سلوكهم الجديدة. سرائيليّ أكبر وخصوًصا بعد أن اختبر اال

ما يجعل من الصعب على الواليات المتحدة أن بأمن الطاقة، الواليات المتحدة  عن التزامإشارة  وسيرسل ذلك

 س"(.ي"شرق السوإلى  1821في المنطقة )وتعلم بريطانيا ذلك بعد انسحابها في العام لها بأي وجود دائم تحتفظ 

قبّل ويمكن تال بد منه  دول المنطقة إلى الواليات المتحدة على أنّها شر   ستنظر وإن تم ذلك بطريقة غير ماهرة

أن  ستتوقع دول المنطقة، هذه الحالةفي  وجودها أو اإلمتعاض بسببه طالما يخدم هذا الوجود مصالح آنية.

عى فيه الوقت الذي تس، في يتعامل مع التهديدات اإليرانية نظامالواليات المتحدة موارد استثنائية لدعم تكرس 

ما إذا تم أ. الرسمية وغير الرسمية بحيث تقوض جهود الواليات المتحدة كّل دولة إلى متابعة سياساتها بالطرق

رحب ظّل هذا السيناريو، لن ت فيو. نوع مختلف من القيادة اإلقليمية نحوالواليات المتحدة ذلك بمهارة، ستتحول 

ع والبدائل، وسستفهم تلك الدول السياق األ دول المنطقة بدور الواليات المتحدة فحسب بل ستدعمه بشكل فّعال.

  وستثق بأّن تضامنها سيرفع من نسبة النتائج المقبولة.

، االشتباك :مذكورة هناا أي استراتيجيات الواليات المتحدة كليًّ  تهمل فيهتوقع أي سيناريو وأخيًرا، من الصعب 

القوى اء والحلفوعندما يشعر . ، والردع. ومن المرجح أن تسعى لتحقيقها بطرق مختلفة وفقًا للظروفواالحتواء

اح النجه يجعل ال يضمن النجاح، ولكنّ المخرجات فذلك في  االستراتيجيات كماحصة في  بأّن لهم األخرى

 .أحتماالً أكثر واقعيّة

 


