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هل احلوار املُثمِ ر مُم ِكن مع ايران؟
كرمي �سدجادبور

باحث م�شارك يف م ؤ��س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل

ّ
مـلـخـ�ص

على الرغم من أ�ن أالمل بحل اخلالف بني طهران ووا�شنطن يبدو معدوم ًا� ،إال أ�ن ثمة م�شكالت ذات اهتمام م�شرتك كبري ت�شي بوجود م�صالح متبادلة
ومتقاطعة.

ميكن للواليات املتحدة أ�ن تدعم بفاعلية أ�كرب الدميقراطية وحقوق ا إلن�سان يف �إيران� ،إذا ما اتبعت �سيا�سات ت�س ّهل عملية حتديث �إيران و�إعادة دجمها
يف االقت�صاد العاملي بدل عرقلة هذا الدمج.
ينبغي على الرئي�س أالمريكي العتيد أ�ال ي�سعى �إىل االنخراط ال�شامل والفوري يف احلوار مع طهران ،ألن ذلك قد يعزز حظوظ حممود أ�حمدي جناد يف
�إعادة انتخابه يف حزيران/يونيو 2009كرئي�س للجمهورية ا إليرانية.
يجب على الواليات املتحدة أ�ن تتعامل مع من مي�سك بال�سلطة يف طهران ،وبالتحديد مع املر�شد أالعلى للثورة ا إليرانية �آية اهلل على خامنئي.
نظر ًا �إىل فقدان الثقة العميق بني وا�شنطن وطهران ،يتعينّ التفاو�ض حول م�سائل ذات اهتمام م�شرتك إلعادة بناء هذه الثقة ،كم� أس�لتي العراق
و أ�فغان�ستان مثال ،بدل التطرق �إىل أ�مور تكون امل�صلحة امل�شرتكة فيها قليلة أ�ومعدومة ،على غرار النزاع الفل�سطيني-ا إل�سرائيلي وامل� أس�لة النووية.
حينما ننظر �إىل �سجل التفاعل بني الواليات املتحدة و�إيران ،نكت�شف أ�ن النقا�شات “ال�سرية” أ�و“اخلا�صة” بعيد ًا عن أ�عني اجلمهور تت�ضمن ن�سب
قا�س للحفاظ على املظاهر.
جناح أ�كرب .فبناء الثقة علن ًا �سيكون �صعب ًا مبا أ�ن ال�سيا�سيني من كال الطرفني �سي�شعرون باحلاجة �إىل ا�ستعمال خطاب ٍ
من ال�ضروري أ�ن حتافظ وا�شنطن على مقاربة متعددة أالوجه جتاه طهران ،أ
بالخ�ص فيما يتعلق بامل� أس�لة النووية .فطهران ماهرة جد ًا يف ا�ستغالل
الت�صدعات يف �صفوف املجتمع الدويل .و�إذا ما ا�ستخدمت الدول أال�سا�سية مقاربة ذات خطوط حمراء متناف�سة ،ف�إن اجلهود الدبلوما�سية لل�سيطرة
على طموحات طهران النووية �ستتبدد هباء منثور ًا.
ميتلك امل�صطادون االقوياء يف املاء العكر� ،سواء يف داخل �إيران أ�وبني حلفائها العرب ،م�صالح �سيا�سية واقت�صادية را�سخة تدفعهم �إىل احل ؤ�ول دون
�إمتام امل�صاحلة أالمريكية-ا إليرانية.



كرمي �سدجادبور باحث م�شارك
يف م ؤ��س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل.
ان�ضم �إىل كارنيغي بعد عمله أ�ربع
�سنوات ككبري حمللي ال� أش�ن ا إليراين
يف املجموعة الدولية أ
للزمات التي
تتخذ من طهران ووا�شنطن دي�.سي
مقراً لها .يُعترب �سدجادبور باحثاً بارزاً
يف ال�ش ؤ�ون ا إليرانية ،و أ�جرى ع�شرات
املقابالت يف �إيران مع كبار امل�س ؤ�ولني
ومع مئات املثقفني ورجال الدين
واملن�شقني وقادة القوات الع�سكرية غري
النظامية ورجال أالعمال والنا�شطني
وال�شباب وغريهم.
يُ�ساهم �سدجادبور بانتظام يف �إذاعة
وتلفاز بي بي �سي وورلد ،و�سي �إن
�إن ،ونا�شنال بابليك راديو ،وبي بي
�إ�س نيوز أ�وار مع لرير .وقد كتب
ملجلة �إيكونومي�ست و�صحيفتي
نيويورك تاميز وهريالد تريبون ونيو
ريبابليك.
دُعي مرات عدة ليقدم حتليالت حول
�ش ؤ�ون ال�شرق أالو�سط أ�مام م�س ؤ�ولني
أ�مريكيني و أ�وروبيني ،كما أ�دىل ب�شهادة
أ�مام جلنة العالقات اخلارجية يف
جمل�س ال�شيوخ أالمريكي وحا�ضر
يف جامعات هارفارد وبرن�ستون
و�ستانفورد .وهو حائز على العديد
من اجلوائز أالكادميية مبا فيها منحة
فولربايت.

�شروح ال�سيا�سات

�ستواجه ا إلدارة أالمريكية اجلديدة حتدي ًا أ��سا�سي ًا
يف ر�سم �سيا�سة ف ّعالة �إزاء �إيران .واجلدل الدائر منذ
زمن حول ما �إذا كان يجب التعاطي مع �إيران (وهو
أ�مر يدعمه ال�سناتور باراك أ�وباما ب�شكل عام بينما
يعار�ضه ال�سناتور جون ماكني ب�شكل عام أ�ي�ض ًا) يجانب
امل�صالح الطبيعية ألمريكا� .إيران جزء ال يتجز أ� من
�ست م�سائل ذات أ�همية ق�صوى بالن�سبة �إىل الواليات
املتحدة وهي :م�ستقبل العراق ،و أ�فغان�ستان ،وال�سالم
العربي -ا إل�سرائيلي ،واالنت�شار النووي ،وا إلرهاب ،و أ�من
الطاقة .وبالتايل ،موا�صلة ا�ستبعاد �إيران لن يفيد أ�ي ًا من
هذه امل�سائل ،كما أ�ن الهجوم عليها �سيزيد هذه امل�سائل
تفاقم ًا .ال يكمن ال� ؤس�ال املفيد فيما �إذا كان يجب احلوار
مع �إيران ،بل يف كيفية التحدث �إليها.
�إن بقاء �إيران كم�شكلة أ�من قومي أ�مريكي لهو �إثبات
على أ�ن اجلهود املديدة التي بذلتها وا�شنطن لع�شرات
ال�سنني من أ�جل تغيري �سلوك طهران من خالل عزلها
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا ،مل ت ؤ�ت ثمارها .فبعد ثالثني �سنة
تقريب ًا على ثورة العام  ،1979التزال �إيران يف نظر
وزارة اخلارجية أالمريكية الدولة أ
“الكرث ن�شاط ًا” يف
للرهاب أ
وال�شد حما�سة يف معار�ضتها لوجود
رعايتها إ
دولة �إ�سرائيل ،هذا مع �سريها قدم ًا يف اجتاه حتقيق
طموحاتها النووية وممار�سة القمع �ضد �شعبها .وقد
عملت �إدارة الرئي�س جورج دبليو بو�ش ،أ�كرث من أ�ي
�إدارة أ�مريكية �سابقة ،على م�ضاعفة جهودها ملواجهة
النفوذ ا إلقليمي إليران و�إ�ضعاف حكومتها .ومع ذلك،
النفوذ الدويل إليران اليوم بات أ�كرب من أ�ي يوم م�ضى،
واملت�شددون احتكروا فعلي ًا ال�سلطة فيها.
احلوار مع طهران لن يكون تناز ًال والقبو ًال ب�سلوكها
املثري للقلق .كما أ�نه الي�ستبعد بذل جهود أ�مريكية متزامنة
ملواجهة نفوذها و�سيا�ساتها املدمرة .ثم أ�ن احلوار
اليعني أ�ن على وا�شنطن أ�ن تختار التعاطي مع النظام
على ح�ساب ال�شعب ا إليراين .ت�ستطيع الواليات املتحدة
أ�ن تعزز الدميقراطية وحقوق ا إلن�سان بفاعلية أ�كرب
متو�سلة �سيا�سات ت�س ّهل عملية حتديث �إيران ودجمها يف
االقت�صاد العاملي بدل عرقلة ذلك� .إ�ضافة �إىل ذلك ،لي�س
ثمة بدائل على املدى الق�صري .فاجلمهورية ا إل�سالمية
لي�ست على �شفري االنهيار واالنتفا�ضة ال�سيا�سية املفاجئة
قد ت�سفر عن نتائج أ��سو أ� من الو�ضع الراهن ،ألن
املجموعات امل�سلحة الوحيدة واملنظمة يف �إيران اليوم

هي احلر�س الثوري ا إل�سالمي وميلي�شيات البا�سيج.
على الرغم من أ�ن النزعة العدائية وفقدان الثقة
املتبادلني قد بلغا م�ستويات خطرة� ،إال أ�ن املفارقة أ�ن
أال�صوات التي تدعو �إىل قيام حوار بني الواليات املتحدة
و�إيران يف كل من العا�صمتني ،مل تكن يوم ًا أ�كرث مما هي
عليه اليوم .ففي طهران ،يبدو أ�ن َ
احل َرم طويل أالمد
املتعلق باحلوار مع أ�مريكا قد تهاوى .وقبل �سنوات خم�س
فقط ،كان ا إليرانيون يتعر�ضون �إىل ال�سجن �إذا ما حبذوا
احلوار مع الواليات املتحدة ،أ�ما اليوم فقد أ�جاز املر�شد
أالعلى للثورة ا إليرانية �آية اهلل علي خامنئي هذا أالمر
علن ًا .ويف وا�شنطن ،ثمة اعرتاف متزايد لدى احلزبني
اجلمهوري والدميقراطي ب أ�ن عزل �إيران مل يعد عم ًال
يت�سم باحلذاقة ،حتديد ًا ب�سبب طموحات �إيران النووية
املقلقة و أ�ي�ض ًا ب�سبب نفوذها الكبري ب�شكل غري م أ�لوف يف
ال�شرق أالو�سط.
اخلطوات أالوىل التي �ستنتهجها ا إلدارة أالمريكية
املقبلة جتاه �إيران �ستكون حا�سمة ألنها �ستحدد نوعية
العالقة على امتداد ال�سنوات أالربع املقبلة .وكما دّل
التاريخ احلديث ،أ�ي مقاربة تركز وح�سب على معاقبة
طهران وعلى �إ�ضعافها �ستكون أ�ف�ضل �ضمان لدفع �إيران
�إىل انتهاج �سيا�سات معادية تهدف �إىل موازنة نفوذ
الواليات املتحدة .يتعينّ على ا إلدارة اجلديدة ،بد ًال من
ذلك ،أ�ن ت�صيغ ا�سرتاتيجية �شاملة تهدف يف �آن �إىل
دفع ال�سيا�سات ا إليرانية نحو االعتدال و�إىل توفري بيئة
خ�صبة من أ�جل ا إل�صالح ال�سيا�سي يف طهران .احلوار
مع �إيران هو اخلطوة أالوىل يف هذه اال�سرتاتيجية.

امل�صالح امل�شرتكة
ونقاط اخلالف

نّ
يتعي على ا إلدارة أالمريكية املقبلة أ�ن حتاول
ا إلجابة على �س ؤ�الني أ��سا�سيني :أالول ،هل يعود �سبب
ال�سيا�سات ا إليرانية اخلارجية املرفو�ضة �إىل وجود
حال عداء �إيديولوجي �إيراين قاطع ومانع ألمريكا،
أ�م أ�ن هذه ال�سيا�سات ترت�سخ ب�سبب �سيا�سة العقوبات
التي تنتهجها أ�مريكا �إزاء �إيران؟ ؟ وال� ؤس�ال الثاين ،هل
ب�إمكان مقاربة أ�مريكية مغايرة أ�ن ت�ستدرج رد ًا �إيراني ًا
�إيجابي ًا؟
على الرغم من أ�ن طهران ووا�شنطن تبدوان يف حالة
نزاع أ
ال�مل بحله� ،إال أ�ن م�سح ًا للم�سائل ذات االهتمام

هل احلوار املُثمِ ر مُمكِن مع ايران؟

امل�شرتك الوا�سع بني البلدين ،وهي العراق و أ�فغان�ستان
واالنت�شار النووي والنزاع العربي-ا إل�سرائيلي والطاقة
وا إلرهاب ،ي�شري �إىل كونهما تقفان على أ�ر�ض م�شرتكة
أ�كرث مما يبدو للوهلة أالوىل(.راجع اجلدول أالول).

تعار�ض بعنف أ�مريكا و�إيران والنفوذ ال�شيعي ،على
غرار تنظيم القاعدة .كما أ�ن حت ّول العراق �إىل
دولة فا�شلة �سي ؤ�دي على أالرجح �إىل تدفق موجات
من الالجئني العراقيني �إىل �إيران.

العراق

�صحيح أ�ن امل�صالح أالمريكية وا إليرانية يف العراق
غري متطابقة حتم ًا� ،إال أ�ن وا�شنطن لديها م�صالح
متقاطعة مع طهران يف العراق أ�كرث من أ�ي من جريان
العراق ا آلخرين.

•·



لي�س ال� ؤ
س�ال املفيد هو �إن كان يجب احلوار مع
�إيران ،بل كيف.

•·

اال�ستقرار .املذابح وعدم اال�ستقرار يوفران
أ�ر�ض ًا خ�صبة للمجموعات ال�سلفية املتطرفة التي

وحدة أالرا�ضي� .إن النتائج املرتتبة على تق�سيم
العراق ،وبالتحديد قيام دولة كرد�ستان العراقية
امل�ستقلة� ،ست�شكل خطر ًا داهم ًا على �إيران التي
لديها بدورها كتلة كردية �ساخطة .ويف الوقت

اليرانية أ
اجلدول أ
والمريكية امل�شرتكة
الول  :امل�صالح إ
امل�س أ�لة

اليرانية
امل�صالح إ

العراق

* اال�ستقرار ووحدة أالرا�ضي
*حكومة منتخبة دميقراطياً بقيادة �شيعية
* ال نزاعات طائفية
اليرانية
�صديقة للحكومة إ

امل�صالح امل�شرتكة

* ا�ستقرار و�إعادة �إعمار
* جمابهة طالبان
* وقف جتارة املخدرات
* دعم الرئي�س حميد قر�ضاي

امل�صالح أالمريكية
* حكومة منتخبة دميقراطياً �صديقة
للواليات املتحدة
اليراين
* حتجيم النفوذ إ

أ�فغان�ستان

* حتجيم النفوذ أالمريكي

االنت�شار
النووي

* جتنب �سباق الت�سلح النووي يف * ينبغي على �إيران أ�ن تعلق فوراً عملية
* احلق بتطوير دورة الوقود النووي كاملة
تخ�صيب اليورانيوم
ال�شرق أالو�سط

النزاع
العربي
اال�سرائيلي

* حت ّبذ �إ�ستفتا ًء �شعبياً مي ّهد حلل الدولة
الواحدة

الطاقة

* تريد من منظمة الدول امل�صدرة للنفط
أ
النتاج ورفع أال�سعار
(الوبك) خف�ض إ

الرهاب
إ

* تدعم حركة حما�س وحزب اهلل
بو�صفهما منظمتني منا�ضلتني من أ�جل
احلرية منتخبتني من ال�شعب .كما تدعم
منظمات العدالة االجتماعية

* حل بالتفاو�ض كمقدمة حلل يقوم
على دولتني ويعتمد ب�شكل عام على
حدود العام 1967
* ا�ستغالل موارد �إيران من الغاز
الطبيعي امل�سيل لتحدي نفوذ
النتاج بهدف
* تريد من أ�وبك أ�ن تزيد إ
خف�ض أال�سعار
رو�سيا يف جمال الطاقة على
أ�وروبا
* جمابهة تنظيم القاعدة

* تعترب حزب اهلل وحركة حما�س
منظمتني �إرهابيتني وهذا هو ال�سبب
الرئي�س الذي يجعلها تعترب �إيران
الدولة أ
للرهاب.
«الكرث دعماً» إ



�شروح ال�سيا�سات

نف�سه ،ت�ستطيع وا�شنطن وطهران التعاي�ش مع
درجة من احلكم الذاتي الكردي.

•·

االن�سجام الطائفي .نظر ًا �إىل م�سعى �إيران ألن
تكون الطليعة يف �شرق أ�و�سط غالبيته من العرب
ال�سنة� ،سيكون ا�ستعرا�ض القوة ال�شيعية و�إثارة
اال�ضطرابات الطائفية أ�وجتيي�ش غ�ضب ال�س ّنة يف
املنطقة م�ضر ًا مب�صاحلها.

•·

الدميقراطية .نظر ًا �إىل أ�ن الغالبية �شيعية
يف العراق ،ت�شعر �إيران ب أ�ن االنتخابات �ستعزز
م�صاحلها .ويف املقابل ،اخلوف من �سيطرة ال�شيعة
على بغداد يجعل حلفاء الواليات املتحدة ،على غرار
ال�سعودية أ
والردن والكويت ،أ�قل دعم ًا لقيام نظام
دميقراطي يف العراق باملقارنة مع طهران.

على الرغم من وجود هذه امل�صالح املتقاطعة� ،إال أ�ن
دور �إيران يف العراق كان مت�سم ًا بانف�صام ال�شخ�صية

اليرانية اخلارجية
هل يعود �سبب ال�سيا�سات إ
املرفو�ضة �إىل وجود حال عداء �إيديولوجي
�إيراين قاطع وال عودة عنه ألمريكا ،أ�م أ�ن هذه
ال�سيا�سات ترت�سخ ب�سبب �سلوك العقوبات الذي
تنتهجه أ�مريكا �إزاء �إيران؟
(ال�شيزوفرينيا) يف أ�ح�سن أالحوال ،وال�شائن يف
أ��سوئها .ونظر ًا �إىل الو�ضع املبهم الذي �ساد العراق
يف فرتة ما بعد احلرب ،والطريقة اخلفية التي تعمل
فيها �إيران عرب وكالئها العراقيني ،ال ميكننا أ�ن نعرف
احلجم الدقيق لالنغما�س ا إليراين يف ال�ش أ�ن العراقي.
ومع ذلك ،كان امل� ؤس�ولون الع�سكريون أالمريكيون ومعهم
امل� ؤس�ولون العراقيون يوجهون أ��صابع االتهام يف �شكل
منتظم �إىل طهران ب أ�نها متول وت�سلح وتدرب جمموعات
ميلي�شيوية ،على غرار تيار مقتدى ال�صدر وجي�ش املهدي،
وتقوم با�ستهداف كل من اجلنود أالمريكيني واملدنيني
العراقيني.
من وجهة نظر طهران ،مبا أ�ن أ�حد أالهداف املُعلنة
لوا�شنطن من احلرب على العراق كان تغيري الثقافة

ال�سيا�سية يف ال�شرق أالو�سط ،مل يكن لديها أ�ي �سبب
لتعمل بالتن�سيق مع الواليات املتحدة أ�و ألن يكون دورها
خفي�ض ًا يف العراق .على العك�س من ذلك ،اعتقدت طهران
أ�ن وا�شنطن ت�سعى �إىل �إقامة نظام يف بغداد يكون دمية
يف يد أالمريكيني فيتعاطف مع �إ�سرائيل ويعادي �إيران،
و أ�نه لي�س م�ستبعد ًا بعدها أ�ن متدد وا�شنطن طموحاتها
لتغيري أالنظمة �شرق ًا لت�صل �إىل طهران .لهذا ال�سبب،
�شعرت �إيران بدافع لتلقني أ�مريكا در�س ًا قا�سي ًا يف العراق
ولت ؤ�من حللفائها يف الوقت ذاته مواقع �آمنة يف ال�سلطة.
بيد أ�ن مقاربة أ�مريكية خمتلفة قد تقنع طهران
بالتعاون مع الواليات املتحدة يف العراق بدل العمل
�ضدها .ويعرتف امل� ؤس�ولون ا إليرانيون ،يف جمال�سهم
اخلا�صة ،ب أ�ن للبلدين م�صالح م�شرتكة يف العراق .وهذا
أالمر اليتطلب �سحب القوات أالمريكية بالكامل ،لكنه
ي�ستوجب تغيري ًا يف طبيعة العالقة بني البلدين .الميكن
للحوار أالمريكي-ا إليراين حول العراق أ�ن ينجح يف
�سياق عالقة اخل�صومة احلادة القائمة ا آلن.
ا�ستمرار العداء قد يدفع التناف�س أالمريكي-
ا إليراين يف العراق �إىل الدوران يف حلقة مفرغة ل�سنوات
عدة مقبلة ،فتوا�صل �إيران اعتبار الوجود الع�سكري يف
العراق خطر ًا يهدد أ�منها القومي وجتد من م�صلحتها،
بالتايل ،خلق املتاعب لوا�شنطن .ويف املقابل ،ا�ستمرار
�إيران على موقفها يف �إثارة اال�ضطرابات �سيجعل من
ال�صعب على ا إلدارة أالمريكية �سحب قواتها بالكامل من
العراق ،خوف ًا من ت�سليم البالد �إىل �إيران.

أ�فغان�ستان

أالمر يبدو مماث ًال يف أ�فغان�ستان ،حيث لوا�شنطن
م�صالح م�شرتكة مع �إيران أ�كرث مما لديها مع حليفتيها
باك�ستان وال�سعودية.

•·

اال�ستقرار و�إعادة البناء االقت�صادي .بعد أ�ن
ا�ستقبلت طهران أ�كرث من مليوين الجئ أ�فغاين،
الميكنها أ�ن جتني أ�ي مكا�سب من ا�ستمرار النزاع
يف أ�فغان�ستان .وهي �سعت �إىل لعب دور بارز يف
�إعادة بناء البالد فح ًلت بني الدول الع�شر أالول
املانحة للم�ساعدات ألفغان�ستان .

•·

مكافحة املخدرات .حتتل �إيران واحد ًا من أ�على
معدالت تعاطي املخدرات يف العامل ،وهي لذلك

هل احلوار املُثمِ ر مُمكِن مع ايران؟

�س ّنت قانون ًا �صارم ًا �ضد تعاطيها ،و أ�بدت حر�ص ًا
�شديد ًا على مكافحة االجتار باملخدرات على طول
حدودها مع أ�فغان�ستان.

•·

دعم حكومة قر�ضاي .مل َّ
تتخل �إيران عن
دعمها حللفاء �آخرين يف أ�فغان�ستان ،لكنها دعمت
حكومة قر�ضاي أ�ي�ض ًا وتعهدت مرار ًا بالتعاون معها
يف جمايل أالمن واالقت�صاد.

•·

جمابهة حركة طالبان .كادت �إيران تخو�ض
حرب ًا �ضد حركة طالبان املعادية لل�شيعة يف العام
 ،1998وقدمت الدعم �إىل التحالف ال�شمايل قبل
وقت طويل من أ�حداث احلادي ع�شر من أ�يلول/
�سبتمرب.2001
ومع ذلك ،وكما يف مقاربتها للو�ضع يف العراق من
حيث العمل على �إف�شال الواليات املتحدة ،كان �سلوك
طهران �إزاء أ�فغان�ستان يت�سم بانف�صام ال�شخ�صية
(ال�ش ـيـزوفـيـريـنـيـا) ويـتـنـاق�ض أ�حيـانـا مـع مـ�صـالـحـهـا
القومية .ففيما كان امل� ؤس�ولون ا إليرانيون يعربون عن
دعمهم حلكومة قر�ضاي ،كانت برامج ا إلذاعة ا إليرانية
الر�سمية ت�صفه ب أ�نه “دمية بني يدي الواليات املتحدة”.
أ
والكرث مدعاة للقلق يف هذا املجال ،كانت االدعاءات
وا�سعة النطاق لوكاالت اال�ستخبارات أالمريكية أ
والوروبية
التي أ�فادت أ�ن �إيران وفرت اال�سلحة لـ“عدو عدوها” أ�ي
حركة طالبان.
لكن يف �سياق عالقة أ�ف�ضل بني الواليات املتحدة
و�إيران ،متثل أ�فغان�ستان أ�ر�ض ًا أ�كرث خ�صوبة حتى من
العراق للتعاون بني الطرفني .وطبق ًا ملا يقوله م� ؤس�ولون
أ�مريكيون عملوا يف �شكل وثيق مع نظرائهم ا إليرانيني يف
أ�فغان�ستان ،فقد لعبت �إيران دور ًا حا�سم ًا يف امل�ساعدة
على مل �شمل حكومة أ�فغان�ستان وجي�شها يف مرحلة ما
بعد طالبان .ثم �إن دور ًا �إيراني ًا أ�كرب قد ي�شكل من املنظور
أالمريكي عام ًال مهم ًا يف تقلي�ص النفوذ الباك�ستاين
وحتجيم الدور املتنامي حلركة طالبان.

االنت�شار النووي

تبقى حقيقة الطموحات النووية ا إليرانية مبهمة
خارج �إطار جمموعة �صغرية من �ص ّناع القرار النووي
يف طهران ،أالمر الذي يطرح ت�سا ؤ�الت من نوع :هل
القيادة الدينية يف البالد عازمة على حيازة أال�سلحة
النووية لتُ�سيطر على ال�شرق أالو�سط وتُهدد �إ�سرائيل؟



أ�م أ�ن �إيران دولة مك�شوفة أ�مام املخاطر أ��سيء فهمها،
وتدفعها احلاجة �إىل حماية نف�سها من جريان غري
م�ستقرين وحكومة أ�مريكية تنا�صبها العداء؟ أ�م أ�نها
تط ّور برناجمها النووي كي تكت�سب قوة �إزاء الواليات
املتحدة ؟
على الرغم من أ�ن ا إلح�سا�س بالتهديد وعوامل
اجلغرافيا ال�سيا�سية وال�شعور بالفخار القومي ت�شكل
جميعها أ�وجه ًا مهمة من الطموحات النووية ا إليرانية،
�إال أ�ن امل�شكلة النووية ت�شكل مظهر ًا من مظاهر فقدان
الثقة العميق بني وا�شنطن وطهران أ�كرث مما هي �سبب
التوتر بينهما .فالواليات املتحدة التثق ب أ�ن نوايا �إيران

لن جتد امل�شكلة النووية ح ًال كام ًال من دون
ت�سوية دبلوما�سية أ�و�سع بني الطرفني ت�صل
مبوجبها الواليات املتحدة �إىل تعاي�ش مع �إيران
وتتوقف هذه أ
الخرية عن منا�صبة �إ�سرائيل
العداء.
�سلمية وتعتقد أ�نه يف �ضوء غياب ال�شفافية يف طهران
�إزاء امل� أس�لة النووية والعداء الذي تكنه هذه أالخرية
إل�سرائيل ودعمها للمجموعات املتطرفة ،اليجب أ�ن
ُي�سمح لها بتخ�صيب اليورانيوم (وهي العملية املطلوبة
�سواء يف برنامج مدين للطاقة الذرية أ�و يف برنامج
للت�سلح على حد �سواء) .وباملثل ،ت�سود يف �إيران قناعة
ب أ�ن وا�شنطن ت�ستخدم امل� أس�لة النووية كذريعة لعرقلة
التقدم التكنولوجي والنمو االقت�صادي واال�ستقالل
ال�سيا�سي إليران.
لن جتد امل�شكلة النووية ح ًال كام ًال لها من دون
ت�سوية دبلوما�سية أ�و�سع بني الطرفني ت�صل مبوجبها
الواليات املتحدة �إىل تعاي�ش مع �إيران وتقوم هذه أالخرية
بالتوقف عن منا�صبة �إ�سرائيل العداء .و�إذا كان ثمة
هدف م�شرتك بني البلدين فهو جتنب �سباق ت�سلح نووي
يف ال�شرق أالو�سط.

النزاع العربي -ا إل�سرائيلي

يعترب موقف طهران من �إ�سرائيل العائق أالكرب أ�مام



�شروح ال�سيا�سات

حت�سن العالقات أالمريكية  -ا إليرانية .وعلى الرغم من
أ�ن القادة ا إليرانيني حتدثوا أ�حيان ًا يف �شكل �إيجابي عن
�إمكانية قيام عالقات طبيعية مع الواليات املتحدة� ،إال أ�ن
رف�ض طهران العلني للدولة اليهودية منذ جناح الثورة
ا إليرانية كان على الدوام عنيف ًا ال لب�س فيه.
تقوم ال�سيا�سة ا إليرانية على دعم املقاومة امل�سلحة
كمقدمة لـ“ا�ستفتاء �شعبي” .و�إذ تعترب طهران أ�ن
“ال�صهاينة مل ين�سحبوا ولو من مرت مربع واحد

الدارة أ
المريكية املقبلة أ�ن ت أ�خذ
نّ
يتعي على إ
و�ضعية القوة العظمى وحتافظ على كرامة
هذه القوة .واحلال أ�ن أ�ي خطاب أ�مريكي
اليرانية ذريعة ت�صوير
ٍ
معاد �سيوفر للقيادة إ
الواليات املتحدة على أ�نها املعتدي� ،سواء أ�كان
ذلك على امل�ستوى العاملي أ�و الداخلي ،ف ُتعفي
بذلك نف�سها من م� ؤ
س�ولية العزلة التي تفر�ضها
على نف�سها بنف�سها ،و أ�ي�ضا من م� ؤ
س�وليتها عن
ت�ش ّوه �سمعتها عاملي ًا.

من أالرا�ضي املحتلة نتيجة التفاو�ض” ،فهي تدعم
علن ًا جمموعات مت�شددة كحركة حما�س واجلهاد
ا إل�سالمي .لكن ،بدل أ�ن ت�سعى �إىل تدمري �إ�سرائيل
عملي ًا ،تقرتح �إيران �سـيناريو مينح مبوجبه كل �سكان
�إ�سرائيل أ
والرا�ضي املحتلة� ،سواء أ�كانوا يهود ًا أ�وم�سلمني
أ�وم�سيحيني ،حق الت�صويت لتحديد م�ستقبل البالد .ومبا
أ�ن الفل�سطينيني ،مبن فيهم �سكان خميمات الالجئني،
ي�شكلون أالغلبية ال�سكانية ،ف�إن �إيران تعتقد أ�ن اال�ستفتاء
ال�شعبي �سي ؤ�دي �إىل االنحالل ال�سيا�سي للدولة اليهودية.
ولذا ،حتى يف حال التقدم مبقاربة أ�مريكية جديدة
�إزاء طهران� ،سيكون �ضرب ًا من الالواقعية التفكري بحمل
هذه أالخرية على االعرتاف ب�إ�سرائيل .ومع هذا ،ونظر ًا
�إىل أ�ن قادة طهران قد قالوا بو�ضوح دوم ًا أ�نهم �سيقبلون
أ�ي حل يوافق عليه الفل�سطينيون أ�نف�سهم ،ف�إن �إيران
لي�ست يف حاجة �إىل �إقامة عالقات مع �إ�سرائيل أ�و�إىل

لعب دور متعاون يف عملية ال�سالم� .إنها حتتاج فقط �إىل
االمتناع عن لعب دور املعيق واملعرقل.
�إذا ما حظي احلوار الفل�سطيني -ا إل�سرائيلي
ومبوازاته احلوار أالمريكي -ا إليراين ب�إدارة حاذقة،
ف�إن من �ش أ�ن هذين احلوارين أ�ن يخلقا فر�ص جناح
جديدة على كل من امل�سارين يغذي بع�ضهما البع�ض.
وكما أ�ن التقدم نحو ال�سالم بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني
�سيتم مبوافقة �إيرانية على أالرجح ،ف�إن �آفاق احلل
الدبلوما�سي بني الواليات املتحدة و�إيران �ستتعزز �إذا
ما أُ�حرز تقدم على جبهة احلل القائم على دولتني وعلى
�إنهاء االحتالل.
أ
أ
يتعني على ا إلدارة المريكية املقبلة �ن جت�سد يف
�سلوكياتها و�ضعية القوة العظمى وكرامتها .واحلال أ�ن
معاد �سيوفر للقيادة ا إليرانية الذريعة
أ�ي خطاب أ�مريكي ٍ
لت�صوير الواليات املتحدة على أ�نها املعتدي� ،سواء أ�كان
ذلك على امل�ستوى العاملي أ�والداخلي ،فتُعفي بذلك
نف�سها من م� ؤس�ولية العزلة التي تفر�ضها هي على نف�سها
بنف�سها ،و أ�ي�ضا من م� ؤس�وليتها عن ت�ش ّوه �سمعتها عاملي ًا.

الطاقة

أ�همية �إيران وا�ضحة متام ًا بالن�سبة �إىل �سوق الطاقة
العاملي نظر ًا �إىل امتالكها ثاين أ�كرب احتياطي للنفط
والغاز الطبيعي يف العامل .ومع هذا ،ثمة جمموعة من
العوامل ،ك�سوء ا إلدارة والعقوبات والتوتر ال�سيا�سي،
ت�سببت يف �سوء أ�داء �إيراين متوا�صل يف جمال الطاقة.
ف�إنتاجها من النفط الذي يبلغ حوايل  4,2مليون برميل
يف اليوم ،أ�قل بكثري من ال�ستة ماليني برميل التي كانت
تنتجها قبل الثورة .وعلى الرغم من أ�نها متتلك  ٪ 15من
االحتياطي العاملي للغاز الطبيعي� ،إال أ�ن �إنتاجها منه ال
يتعدى  ٪ 2من ا إلنتاج العاملي.
�إن عالقة أ�مريكية � -إيرانية يف جمال الطاقة �ستكون
يف م�صلحة الطرفني .وقد ُيخف�ض التعاون يف جمال
الطاقة بني البلدين من قيمة مبالغ الت أ�مني على املخاطر
املت�ضمنة حالي ًا يف �سعر النفط .كما أ�ن رفع وتائر ا إلنتاج
النفطي ا إليراين يف ال�سوق �سي ؤ�ثر على أالرجح يف خف�ض
أال�سعار ،أ��ضف �إىل ذلك أ�ن تطوير االحتياطي الوطني
ا إليراين من الغاز و أ�نابيبه �سي�ضعف من نفوذ رو�سيا
الراهن على أ�وروبا.
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من وجهة النظر ا إليرانية ،ثمة �ضرورات اقت�صادية
تدفع �إىل تد�شني عالقة مع الواليات املتحدة يف جمال
الطاقة .فنظر ًا �إىل تراكم عوامل عدة منها الوقود
املدعوم بكثافة من الدولة وارتفاع معدالت اال�ستهالك
املحلي ومراوحة ا إلنتاج مكانه أ�وحتى انخفا�ضه
نتيجة تدهور البنى التحتية ،قد ت�صبح �إيران يوم ًا من
م�ستوردي النفط بالكامل.
ؤ
قد يدفع و�ضع كهذا �إيران �إىل اتخاذ قرارات م�ملة.
وقد ي�ضطر النظام �إىل وقف الدعم عن الوقود ،وهذا
يف حد ذاته �صعب نظر ًا لربنامج النظام االقت�صادي
ال�شعبوي ،أ�و أ�نه �سيحتاج �إىل تغيري �سيا�ساته ليبد أ� بجذب
اال�ستمارات اخلارجية بدل تنفريها .ورمبا ي�ضطر
كذلك �إىل اتخاذ هذين االجرائني مع ًا .يف هذا ال�سياق،
لن ت ّقدر بثمن أ�همية اال�ستثمارات أالجنبية اخلارجية
واخلربة التقنية املتوفرة لدى ال�شركات أالمريكية يف
جمال الطاقة ،وهي �شركات ُيحظر عليها حالي ًا التعامل
مع �إيران.

ا إلرهاب

قبعت �إيران ألكرث من ع�شر �سنوات على ر أ��س قائمة
وزارة اخلـارجـيـة أالمـيـركـيـة بـو�صـفـهـا “دولـة راعـيـة
ل إـلرهـاب” أ��سـا�سـ ًا ب�سـبـب الـدعـم الـذي تـقـدمـه �إلـى
حزب اهلل اللبناين وحركتي حما�س واجلهاد ا إل�سالمي
الفل�سطينيتني .ويف غياب ت�سوية للنزاع الفل�سطيني-
ا إل�سرائيلي أ�و ت�سوية دبلوما�سية بني الواليات املتحدة
و�إيـران ،فـ�إن هـذا الـدعـم �سـيـ�سـتـمر على أالرجـح.
فا إليرانيون اليعتربون حما�س وحزب اهلل جمموعات
�إرهابية بل هي بالن�سبة �إليهم منظمات تنا�ضل من أ�جل
احلرية ومتتلك ال�شرعية والدعم اللذين يوفرهما لهما
�شعبيهما.
لكن يف الوقت ذاته ،متتلك �إيران والواليات املتحدة
عدو ًا م�شرتك ًا ،وهو اجلماعات ال�سلفية املعادية لل�شيعة،
على غرار تنظيم القاعدة ،والتي تُهدد أالمن القومي
أالمريكي أ�كرث بكثري مما تفعل حما�س أ�و حزب اهلل.
ومبا أ�ن �إيران تخ�شى �إ�شعال فتيل التوتر الطائفي ،ف�إنها
لن تتخذ موقف ًا علني ًا �ضد تنظيم القاعدة لكنها قد تكون
�شريك ًا �صامت ًا ملنع تفاقم نفوذه يف أ�ماكن مثل العراق
ولبنان و أ�فغان�ستان.

خطوط عامة للحوار

يتعينّ أ�ن تتبنى ا إلدارة أالمريكية املقبلة �سبعة
توجيهات عند قيامها بو�ضع خطة للتحاور مع �إيران،
�إذا ما أ�رادت حت�سني حظوظ جناح هذه العملية .فلندر�س
باخت�صار ك ًال منها.

اختيار الوقت املنا�سب

لن يكون مفيد ًا لرئي�س الواليات املتحدة املقبل أ�ن
ي�سعى فور ًا �إىل االنخراط يف حوار �شامل مع �إيران ،ألن
ذلك �سيزيد حظوظ حممود أ�حمدي جناد يف �إعادة
انتخابه خالل االنتخابات الرئا�سية ا إليرانية التي
�ستجري يف حزيران/يونيو .2009و�إذا كان ثمة أ�مر
أ�ثبتته والية جناد فهو أ�ن مل ؤ��س�سة الرئا�سة يف �إيران قوة
حقيقية ونفوذ وم� ؤس�وليات .فمند بداية عهده يف �آب/
أ�غ�سط�س ،2005ا�ستخدم جناد نفوذه ليعزز املمار�سات
ا إليرانية اخلارجية املرفو�ضة بينما ق ًل�ص من احلريات
ال�سيا�سية واالجتماعية على ال�صعيد الداخلي و أ�همل
ب�شكل فا�ضح حقوق ا إلن�سان .وعلى الرغم من أ�ن �إعادة
انتخاب جناد ال ت�ستبعد كلي ًا �إمكانية حتقيق اخرتاق
دبلوما�سي أ�مريكي� -إيراين� ،إال أ�ن هذا أالمر �سيكون
أ�كرث �صعوبة.
توخي ًا للو�ضوح نقول أ�نه حتى من دون انفتاح أ�مريكي
كبري ،ثمة �إمكانية معقولة لتجديد رئا�سة أ�حمدي جناد.
وهذا �سببه أ�ن املزيج من اجلمود ال�سيا�سي واالعتياد
ال�شعبي قد �ساعد من يتولون املنا�صب يف �إيران على
النجاح يف كل انتخابات رئا�سية تر�شحوا �إليها .أ
والهم
أ�ن االنتخابات ( أ�و بتعبري أ�دق االنتقاء) يف �إيران لي�ست
حرة وال مفتوحة ،وهي تت أ�ثر بقوة برغبات املر�شد أالعلى
�آية اهلل علي خامنئي الذي دعم ب�شكل عام جناد.
ومع ذلك ،تظل هزمية أ�حمدي جناد يف العام
 2009احتما ًَال وارد ًا متام ًا مثلما �صدم جناحه يف العام
 2005أ�كرث املراقبني مت ّر�س ًا .لكن نظر ًا �إىل �سوء ا إلدارة
الكبري الذي مار�سه يف املجال االقت�صادي� ،سيكون من
ال�صعب عليه خو�ض االنتخابات وفق �شعارات العدالة
االقت�صادية وال�شعارات ال�شعبوية أالخرى التي حملته
�إىل ال�سلطة يف العام  .2005قد ي�ش ّكل انفتاح كبري ما
على �إيران من جانب الواليات املتحدة قبيل االنتخابات
�إنقاذ ًا أل�سلوبه يف ا إلدارة فيزيد من �شعبيته� ،سواء يف
عيون النا�س أ�وبالن�سبة �إىل النخبة ال�سيا�سية أ
وبالخ�ص
خامنئي .ولذا ،ي�ستح�سن أ�ن تبد أ� وا�شنطن بحوار حذر
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وحمدود مع طهران حتى حزيران/يونيو  2009حني
�سيكون الو�ضع الداخلي ا إليراين أ�كرث و�ضوح ًا.

بناء الثقة
حول م�سائل ذات اهتمام م�شرتك

نظر ًا �إىل ات�ساع هوة انعدام الثقة بني وا�شنطن
وطهران� ،سيكون من أال�سهل بناء هذه الثقة عرب بدء
التفاو�ض حول امل�سائل ذات االهتمام امل�شرتك ن�سبي ًا
على غرار العراق و أ�فغان�ستان ،بدل التفاو�ض على
م�سائل التت�ضمن اهتمام ًا م�شرتك ًا أ�والقليل منه ،مثل
ال�صراع الفل�سطيني-ا إل�سرائيلي أ�وامل�شكلة النووية .ومع

قد يعترب املت�شددون يف �إيران ،ورمبا خامنئي
من بينهم ،أ�ن امل�صاحلة مع وا�شنطن تهدد
م�صاحلهم وحتى بقائهم يف ال�سلطة نظر ًا
�إىل التغريات الداخلية غري املتوقعة التي قد
تت�سبب بها.
�إر�ساء نربة و�سياق جديدين للعالقة ،يجب أ�ن ت�سعى
ا إلدارة أالمريكية املقبلة �إىل موا�صلة النقا�ش التي بد أ�ته
�إدارة بو�ش مع �إيران يف بغداد ،مع فتح قناة حمادثات
مماثلة من النقا�ش معها يف كابول .يجب على وا�شنطن
أ�ن تو�ضح لطهران ب أ�ن الواليات املتحدة مهتمة ب�إحداث
تغيري أ��سا�سي يف عالقتها معها ،لكن أ�ي تقدم يف هذه
املحادثات �سيكون �ضروري ًا لتو�سيعها تدريجي ًا وبهدوء
حتى ت�شمل جماالت اخلالف أالو�سع.

التعامل مع من مي�سكون بزمام ال�سلطة

�صحيح أ�نه من ال�صعب حتديد ملاذا وكيف تُتخذ
الـقـرارات املـهـمـة فـي طـهـران� ،إال أ�ن عـلـى الــواليــات
املتحدة التعامل مع من مي�سكون بزمام ال�سلطة� .آية اهلل
خامنئي هو بال جدال الرجل أالقوى .قد اليتخذ خامنئي
القرارات مبفرده ،ولكن ما من قرار مهم ميكن اتخاذه
من دون موافقته .وب�صفته مر�شد ًا أ�على للثورة ا إليرانية،
ميتلك خامنئي �سلطة على أ�هم م ؤ��س�سات الدولة،
وبالتحديد املواقع الق�ضائية والع�سكرية وا إلعالمية.
كما ي�سيطر فعلي ًا على ثاين أ�هم م ؤ��س�سة يف البالد وهي

جمل�س أالو�صياء امل ّكون من اثني ع�شر ع�ضو ًا يعينهم هو
بالكامل� ،إما مبا�شرة و�إما ب�شكل غري مبا�شر ،وميلكون
�سلطة التدقيق يف كل مر�شح انتخابي ونق�ض أ�ي قرار
يتخذه الربملان.
ت�ضافرت عوامل عدة لتجعل من خامنئي يف موقع
أ�قوى من أ�ي وقت م�ضى .فعلى ال�صعيد اخلارجي ،جاء
ارتفاع أ��سعار النفط وزيادة النفوذ ا إليراين يف العراق
ولبنان وفل�سطني ليعطيه ،ومعه املت�شددين ا إليرانيني ثقة
م�ستجدة .وعلى ال�صعيد الداخلي ،تخ�ضع أ�هم م ؤ��س�سات
البالد ،وهي احلر�س الثوري وجمل�س أالو�صياء والرئا�سة
والربملان �إىل قيادة أ��شخا�ص �إما ع ّينهم خامنئي مبا�شرة
أ�وهم يكنون له احرتام ًا �شديد ًا .لهذا ال�سبب� ،سيتطلب
احلوار الناجح مع طهران قناة ات�صال مبا�شرة مع مكتب
املر�شد أالعلى ،على غرار وزير اخلارجية ال�سابق علي
أ�كرب واليتي ،أ�حد أ�هم م�ست�شاري خامنئي يف جمال
ال�سيا�سة اخلارجية ،أ�وحتى ،على نحو مثايل ،مع املر�شد
نف�سه.
لطاملا اعتقد خامنئي أ�ن موقع �إيران اال�سرتاتيجي
ومواردها من الطاقة ثمينة جد ًا بالن�سبة �إىل وا�شنطن
مما يجعلها غري قادرة على ال�سماح ب أ�ن تكون �إيران
حتت �سيطرة حكومة �إ�سالمية م�ستقلة الر أ�ي ،ولذا،
ت�صبو وا�شنطن �إىل العودة جمدد ًا �إىل عالقة “ال�سيد/
التابع” التي طبعت حكم ال�شاه .يجب أ�ن يقتنع خامنئي
ب أ�ن وا�شنطن م�ستعدة الحرتام اجلمهورية ا إل�سالمية
واالعرتاف ب�شرعيتها ،كما يجب أ�ن يتخلى عن قناعته
ب أ�ن ال�سيا�سة أالمريكية ت�سعى �إىل �إحداث تغيري يف
النظام ولي�س التفاو�ض حول تغيري �سلوكه .كما أ�نه
لن يقبل ابد ًا ب أ�ي ترتيب ترتاجع مبوجبه �إيران علن ًا
أ�وتعرتف بهزميتها ،والميكن �إجباره على الر�ضوخ �إىل
ت�سويات عرب ممار�سة ال�ضغوط عليه وح�سب .ف�إىل جانب
م� أس�لة احلفاظ على ماء الوجه ،ي ؤ�من خامنئي بعمق أ�ن
أ�ي ر�ضوخ لل�ضغوط �سيكون غري مثمر ألنه يعك�س �ضعف ًا
وي�شجع على ممار�سة مزيد من ال�ضغوط.

التحدث بلطف

على الرغم من أ�ن التهديد با�ستخدام العنف
�ضد �إيران قد أ��صبح و�سيلة لل�سيا�سيني أالمريكيني كي
يظهروا �شديدي الب أ��س على م�ستوى أالمن القومي ،فقد
تبني خالل ال�سنوات اخلم�س املن�صرمة أ�ن هذا اخلطاب

هل احلوار املُثمِ ر مُمكِن مع ايران؟

زاد من قوة املت�شددين ا إليرانيني وعزز موقع �إيران يف
�شوارع القاهرة وعمان وحتى يف جاكارتا ،بو�صفها البلد
للمربيالية يف
ا إل�سالمي الوحيد ال�شجاع واملناه�ض إ
العامل والذي اليخ�شى البوح باحلقيقة يف وجه القوة.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،حينما تقفز أ��سعار النفط مع كل تهديد
ُيطلق �ضد �إيران ،ي�صبح برنامج �إيران النووي ورعايتها
املالية حلزب اهلل وحما�س أ�قل كلفة.
يف كل اخلطب احلما�سية أال�سبوعية التي جتلجل
ب�ش ـعـار “املـوت ألمـيـركـا” ،تـبـدو الـحـكـومـة ا إليـرانـيـة
متواطئة يف هذه ال�سجاالت العدائية .ومع ذلك ،ينبغي
أ�ال تبني الواليات املتحدة �صرح توجهاتها على �شعائر
نظام فاقد أ
للمن وقمعي وغري دميقراطي .وعو�ض ًا عن
أ�ن تبادل هذا النظام التهديدات وال�شتائم ،يتعني على
ا إلدارة أالمريكية املقبلة أ�ن ت أ�خذ و�ضعية القوة العظمى
وحتافظ على كرامة هذه القوة .واحلال أ�ن أ�ي خطاب
معاد �سيوفر للقيادة ا إليرانية ذريعة ت�صوير
أ�مريكي ٍ
الواليات املتحدة على أ�نها املعتدي� ،سواء أ�كان ذلك
على امل�ستوى العاملي أ�والداخلي ،فتُعفي بذلك نف�سها
من م� ؤس�ولية العزلة التي تفر�ضها على نف�سها بنف�سها،
و أ�ي�ضا من م� ؤس�وليتها عن ت�ش ّوه �سمعتها عاملي ًا.

ال تدعوا املعرقلني يحددون قواعد اللعبة

على الرغم من �صغر حجم الزمر القوية �سواء يف
الداخل ا إليراين أ�وبني حلفاء �إيران العرب� ،إال أ�ن لدى
هذه الزمر م�صالح اقت�صادية و�سيا�سية عميقة تدفعها
�إىل العمل للح ؤ�ول دون حتقيق امل�صاحلة أالمريكية
 ا إليرانية .فعلى ال�صعيد الداخلي ا إليراين ،يدركه ؤ�الء الالعبون ب أ�ن من �ش أ�ن عالقات �إيرانية أ�ف�ضل
مع وا�شنطن أ�ن تقود �إىل �إ�صالحات وتناف�سات قد تهدد
االحتكارات �شبه التامة التي يتمتعون بها والتي توفرها
حالة العزلة املفرو�ضة على البالد.
بني حلفاء �إيران العرب ،على غرار حزب اهلل
وحما�س ،قد تعني �إمكانية الوفاق بني الواليات املتحدة
و�إيران بداية النهاية مل�صدر متويلهم الرئي�س .لهذا
ال�سبب ،حني يبد أ� احلوار اجلدي بني الطرفني ،هذا
�إن بد أ�� ،سيحاول املعرقلون ن�سفه ،و�سيتبعون تكتيكات
متنوعة يف هذا ال�صدد .فقد ي�صدرون بيانات الهبة،
وقد ي�ستهدفون جنود ًا أ�مريكيني وم�صالح أ�مريكية يف
العراق أ�و أ�فغان�ستان ،أ�وقد يك�شفون عن �شحنة �آ�سلحة
�آتية من �إيران “تُكت�شف” وهي يف طريقها �إىل جنوب



لبنان أ�و قطاع غزة بهدف ترك ب�صمات من �ش أ�نها ن�سف
أ�ي فر�صة للتقدم الدبلوما�سي.
على الرغم من أ�ن املحافظة على امل�سار �سيتطلب
ثمن ًا باهظ ًا من جانب كل القيادات ال�شخ�صية والر أ��سمال
ال�سيا�سي� ،إال أ�ن أ�ي تراجع من وا�شنطن عن عملية بناء
الثقة مع طهران رد ًا على عمل عدواين يقوم به املعرقلون،
�سيعني أ�ن ه ؤ�الء قد حققوا هدفهم.

يف وا�شنطن ،ثمة اعرتاف متزايد لدى احلزبني
الدميقراطي واجلمهوري ب أ�ن عزل �إيران مل
يعد عم ًال حاذق ًا بالتحديد ب�سبب طموحات
�إيران النووية املقلقة و أ�ي�ضا ب�سبب نفوذها
الكبري ب�شكل غري م أ�لوف يف ال�شرق أ
الو�سط.
ا�ستعينوا بالكتمان

حينما ننظر �إىل �سجل التفاعل بني الواليات
املتحدة و�إيران ،نكت�شف أ�ن النقا�شات “ال�سرية”
أ�و“اخلا�صة” بعيد ًا عن �سمع اجلمهور وب�صره تت�ضمن
فر�ص جناح أ�كرب .فبناء الثقة علن ًا �سيكون أ�مر ًا �شاق ًا
مبا أ�ن ال�سيا�سيني من الطرفني �سي�شعرون باحلاجة
�إىل ا�ستعمال خطاب قا�س للحفاظ على املظاهر .كما
أ�ن �إمكانية جناح امل�صطادين يف املاء العكر يف ن�سف
العملية �سواء بالقول أ�والفعل� ،ستكون حمدودة �إن هم
كانوا يجهلون ما يجري.
و�إذ تعرتف طهران ب أ�ن ت أ�ثريها ا إلقليمي ينبع �إىل
حد بعيد من حتديها الواليات املتحدة ،ف�إنها �ستف�ضل
على أالرجح عدم الك�شف عن املحادثات �إال حني حتقيق
تقدم حقيقي.

املحافظة على مقاربة دولية

متلك الواليات املتحدة ،أ�كرث من أ�ي العب �آخر،
القدرة على الت أ�ثري على ال�سلوك ا إليراين� ،سواء يف
االجتاه أالف�ضل أ� أ
وال�سو أ� ،ويجب عليها ان ت�سعى �إىل
احلفاظ قدر االمكان على مقاربة متعددة أالطراف �إزاء
�إيران ،خا�صة يف ما يتعلق بامل� أس�لة النووية .و�إيران ،كما
العراق يف عهد �صدام ح�سني� ،شديدة املهارة يف اكت�شاف
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الت�صدعات وا�ستغاللها يف املجتمع الدويل� .إ�ضافة �إىل
ذلك� ،إذا ما ا�ستخدمت الدول أال�سا�سية مقاربة ذات
خطوط حمراء متناف�سة ،ف�إن اجلهود الدبلوما�سية
لل�سيطرة على طموحات طهران النووية �ستتبدد هباء
منثور ًا.
لذا ،تعترب املقاربة امل�شرتكة بني االحتاد أالوروبي
والواليات املتحدة واجبة الوجود .ونظر ًا �إىل تباين
امل�صالح القومية ،قد اليكون ا�صطفاف ال�صني ورو�سيا
وراء املوقف أالمريكي ممكن ًا ،علم ًا أ�ن لرو�سيا م�صلحة

املقاربة الناجحة �ستحمل يف طياتها تغيري ًا
اليرانية .لكن حتى
يف ال�سيا�سة اخلارجية إ
املقاربة غري الناجحة قد يكون لها م�ضاعفات
داخلية مهمة يف طهران.
يف جتنب بروز �إيران مدججة أ
بال�سلحة النووية تقع هي
(رو�سيا) �ضمن مداها ال�صاروخي� .إن قيام الواليات
املتحدة بجهد أ�كرب للحوار مع طهران �سيهدئ من روع
القلق الدويل حول النوايا أالمريكية و�سيبعث ب�إ�شارة
�إىل االحتاد أالوروبي و�إىل مو�سكو وبكني ب أ�ن الواليات
املتحدة عازمة جدي ًا على التو�صل �إىل حل دبلوما�سي
لهذا النزاع ،وهذا أ�مر من �ش أ�نه أ�ن يزيد التكتل قوة مع
الوقت.

ما الهدف الواقعي من احلوار؟

يت�س ّلم الرئي�س أالمريكي اجلديد من�صبه يف الوقت

نف�سه تقريب ًا الذي �ستحتفل فيه الثورة ا إليرانية بعيدها
الثالثني .ونظر ًا �إىل تراكم ثالثة عقود من فقدان الثقة
املرتافق مع �سوء ا إلرادة ،لن تكون نتائج أ�ي عملية حوار
�سريعة� ،إذ أ�ن حالة عداء كهذه لن تتال�شى بعد اجتماع
أ�و اثنني أ�وحتى بعد العديد من االجتماعات� .سيكون
ا إليقاع يف البداية �شديد البطء على أالرجح� ،إذ أ�ن كل
طرف �سيود الت أ�كد من ح�سن نوايا ا آلخر .كما أ�نه نظر ًا
�إىل النتائج الهائلة التي �سيف�ضي �إليها تبدل العالقة مع
وا�شنطن بالن�سبة �إىل م�ستقبل اجلمهورية ا إل�سالمية،
�سيكون ثمة جمموعة من أال�سباب التي �ستحول دون
ح�صد ثمار يف البداية مهما كانت حماوالت أ�مريكا
�صادقة ود ؤ�وبة.
على امل�ستوى البنيوي� ،ستعمل الطموحات املتناف�سة
لدى خمتلف أالطراف وامل ؤ��س�سات يف طهران على جعل
النظام عاجز ًا عن التو�صل �إىل اتفاق داخلي ميكن أ�ن
يقطع مع املا�ضي .وب�سبب تعدد أالجنحة هذا ،كانت
اجلمهورية ا إل�سالمية متيل تاريخي ًا �إىل اتخاذ قراراتها
ال�صعبة حتت ال�ضغط وح�سب .واليوم ،وبعد أ�ن َ�س ِكر
املت�شددون بخمر موقعهم املكت�سب حديثا ،قد اليجدون
أ�نف�سهم مدفوعني للتو�صل �إىل أ�ي حلول و�سط .جمود
ال�سيا�سات وال�شعارات املرت�سخة قد تنت�صر ،مهما بلغت
جودة اجلهود التي تبذلها وا�شنطن.
قد يعترب املت�شددون يف �إيران ،ورمبا خامنئي من
بينهم ،أ�ن امل�صاحلة مع وا�شنطن تهدد م�صاحلهم
وحتى بقائهم يف ال�سلطة نظر ًا �إىل التغريات الداخلية
غري املتوقعة التي قد تت�سبب بها .وت�شري كتابات خامنئي
وخطبه �إىل أ�نه يتفق مع حمللني غربيني ي ؤ�كدون أ�ن انفتاح

هل احلوار املُثمِ ر مُمكِن مع ايران؟

�إيران على الواليات املتحدة قد يدفع نحو �إ�صالحات
ثقافية و�سيا�سية واقت�صادية وا�سعة .فما ع�ساه يبقى من
أال�س�س ا إليديولوجية لدى اجلمهورية ا إل�سالمية �إن هي
تخلت عن معار�ضتها للواليات املتحدة و�إ�سرائيل وهما
الركيزتان ا إليديولوجيتان أال�سا�سيتان الباقيتان من
أ��صل ثالث (الثالثة هي احلجاب ا إللزامي للن�ساء)؟
لكن يف الوقت نف�سه� ،سيكون الرف�ض املبا�شر ألي
انفتاح أ�مريكي مكلف ًا بالن�سبة �إىل القيادة ا إليرانية.
فثمة وراء الكوالي�س ق�سم الب أ��س به من النخب ال�سيا�سية
والع�سكرية يف البالد تعرتف ب أ�ن ثقافة “املوت ألمريكا”
التي ولدت يف العام  1979مل تعد بناءة اليوم .كما أ�نها
تعرف أ�نه على الرغم من موارد �إيران الطبيعية والب�شرية
الكبرية� ،إال أ�نها لن تتمكن أ�بد ًا من حتقيق كامل قدراتها
طاملا أ�ن عالقتها مع الواليات املتحدة تناحرية .ويف
الوقت الراهن ،يعتقد العديد من هذه النخب أ�ن أ�مريكا،
ولي�س �إيران ،هي التي تعار�ض �إمكانية حت�سني العالقات.
و�إذا ما أ��صبح وا�ضحا أ�ن زمر ًا �صغرية من املت�شددين
يف طهران هي العائق الرئي�س ،ف�إن املعار�ضة الداخلية
�ستتنامى ورمبا يولد معها �شرخ وا�سع وغري متوقع .هذا
�إ�ضافة �إىل أ�ن ال�ضغط على امل�ستوى ال�شعبي �سيتفاقم.
فثلثا ا إليرانيني حتت �سن الثالثة والثالثني ،وقلة منهم
تكن عدا ًء كامن ًا للواليات املتحدة أ�ومي ًال خا�ص ًا �إىل
الثورة ا إل�سالمية .وهذا االعتدال ال�سيا�سي يتقاطع
مع امتعا�ض اقت�صادي وا�سع ،خا�صة وان �إيران رمبا
كانت البلد الوحيد �صاحب ا إلنتاج الكبري من النفط
الذي ي�شكو أ�هله من تدهور أ�و�ضاعهم االقت�صادية على
الرغم من ت�ضاعف أ��سعار النفط ثالث مرات� .صحيح

أ�ن ال�شارع ا إليراين ُيلقي م� ؤس�ولية العداء بني الواليات
املتحدة و�إيران على كاهل �إدارة بو�ش� ،إال �إنه قد يتحرك
يف اجتاه حيوية �سيا�سية متجددة �إذا ما ات�ضح له أ�ن
حكومته هي العائق احلقيقي.
يف نهاية املطاف� ،إذا ما َ
ا�صط َف ْت الواليات املتحدة
التوقيت ال�صحيح� ،ستجد أ�ن لديها الكثري لرتبحه
والقليل لتخ�سره يف حال قلبت �سيا�ساتها املطبقة خالل
العقود الثالثة ال�سابقة وبد أ�ت ببذل جهد للعمل على
�إقامة عالقات ناجحة مع اجلمهورية ا إل�سالمية� .ستكون
العملية بطيئة و�صعبة ومثرية للغ�ضب ،و�ستتطلب التزام ًا
عميق ًا و�صرب ًا هائ ًال .كما �ستحتاج �إىل جهد كبري ل�شرح
امل� أس�لة يف الداخل وللحفاظ على الدعم ال�شعبي يف
وجه امل�صاعب �شبه امل ؤ�كدة التي �ستواجهها �إيران �إذا
ما أ�لزمت نف�سها مبقاربة جديدة .لكن على الرغم من
كل ذلك ،املحاولة �ضرورية .فما من بديل واقعي �آخر
�سيخدم ب�شكل أ�ف�ضل �ضرورات أالمن القومي أالمريكي.
املقاربة الناجحة �ستحمل يف طياتها تغيري ًا يف ال�سيا�سة
اخلارجية ا إليرانية ،ولكن حتى املقاربة الفا�شلة قد يكون
لها م�ضاعفات داخلية مهمة يف طهران

التتخذ م ؤ��س�سة كارنيغي أ�ي مواقف م ؤ��س�سية
حول م�سائل تخ�ص ال�سيا�سة العامة والتعبرّ وجهات
النظر املطروحة هنا بال�ضرورة عن وجهة نظر امل ؤ��س�سة
وم�س ؤ�وليها و أ�ع�ضاء أ��سرتها أ�و أ�منائها.
© 2008م ؤ��س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .كل
احلقوق حمفوظة.
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