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 بقلم: إلياس فرحات *
  في فبراير ١٩٧٩ وبعد عودة االمام اخلميني 
من فرنسا تسلمت قوى الثورة االسالمية زمام 
االمور في ايران وانهار نظام الشاه ومؤسسات 
امللكية االيرانية، في تلك االثناء حتدث الرئيس 
االميركي جيمي كارتر للصحافيني عن الوضع 
في ايران وتلقى ســـؤاال من احدهم يقول:هل 
يعني ما حصل اننا خسرنا ايران؟ اجاب كارتر: 

نحن لم نكن منلك ايران حتى نخسرها. 
  كان ذلـــك مبثابة اعتراف باالمر الواقع اجلديد في هذا البلد املهم 
للواليات املتحدة.لم يقل كارتر ان الواليات املتحدة كانت تدعم النظام 
املستبد وانها تدخلت مبخابراتها وقواها عام ١٩٥٣ من اجل اسقاط 
رئيس الوزراء محمد مصدق واعادة الشاه بالقوة الى السلطة ولم 
يحسب ان السلطة الثورية اجلديدة لن تغفر لها ذلك ولن تتسامح 

بأي محاولة لتكرار ما حصل عام ١٩٥٣ واعادة الشاه مرة ثانية.
  ونشأ حذر شديد في اوساط السلطة الثورية اجلديدة من تكرار 
ما حصل عام ١٩٥٣ وبادرت الى تشكيل احلرس الثوري للدفاع عن 
الثورة ضد اي محاوالت لضربها وشكل احتالل طالب ثوريني مبنى 
السفارة االميركية في طهران واحتجاز الديبلوماسيني رهائن داخلها 
تعبيرا عن الهوة العميقة التي تفصل السلطة اجلديدة عن الواليات 
املتحدة التي لم يعد امامها اال الرهان على اخلالفات بني اجنحة الثورة 
التي اتخذت طابعا دمويا بلغ اشـــده في التفجير الكبير الذي وقع 
في مبنى مجلس الشورى وأدى الى مقتل رئيس اجلمهورية محمد 
علي رجائي ورئيس الوزراء حجة االســـالم باهونار وعدد كبير من 
اعضاء املجلس، ثم جاءت احلرب العراقية ـ االيرانية التي اعتبرها 
البعض مؤشرا على ان هذه الثورة لن يكتب لها النجاح وانها سوف 

تغرق باملشاكل الداخلية واعباء احلرب مع العراق. 
  ولم تكن ايران في هذه املرحلة تشكل خطرا على مصالح الواليات 
املتحـــدة واوروبا. وفي عام ١٩٨٨ اي بعد نحو ثماني ســـنوات من 
بدايتها انتهت احلرب العراقيةـ  االيرانية وفي عام ١٩٩٦ وعلى اجلبهة 
الشرقية مع افغانستان سقطت العاصمة االفغانية كابول بيد حركة 
طالبان واكملت احلركة سيطرتها على البالد ووجهت ضربة قوية 
الى الشـــيعة الهزارة املتحالفني مع ايران واعلنت قيام نظام ديني 
سلفي على تنازع عقائدي شديد مع ايران االمر الذي اثار قلق ايران 
من احلدود الشرقية في الوقت الذي كان العراق على اجلبهة الغربية، 
رغم معاناته من احلصار الدولي اثر عملية حترير الكويت، ولكنه 

كان اليزال يشكل حاجزا منيعا بوجه الثورة االيرانية.
  وبعد احداث ١١ ســـبتمبر هاجمت الواليات املتحدة افغانســـتان 
واسقطت نظام طالبان االمر الذي اراح ايران على جبهتها الشرقية. 
وفي عام ٢٠٠٣ هاجمت الواليات املتحدة وحلفاؤها العراق واحتلته 
وهـــذا ما انقذ ايران من خطـــر النظام العراقي فأفســـح لها املجال 
للدخول الى العراق عبر حلفائها الذين كان يلوذون في ايران هربا 

من النظام البائد.

  دور إيران يتزايد

  وبذلك ارتاحت ايران من عدويها اللدودين على حدودها الشرقية 
والغربية وبدأت بسرعة متارس دورا اقليميا نافذا في العراق وفي 
دعم حركات املقاومة ضد اسرائيل اي حماس واجلهاد االسالمي في 
فلسطني وحزب اهللا في لبنان، وسط ركود عربي وانشغال الواليات 
املتحدة بحربيها في العراق وافغانستان كثر الكالم عن توسع الدور 
االيراني في شرق افريقيا وخصوصا السودان والصومال واريتريا 
وفي اليمن بعد حروب احلوثيني والسلطة اليمنية وفي افغانستان 
اظهرت وثائـــق ويكيليكس ان الرئيس االفغانـــي كرزاي يتقاضى 
مخصصات مالية من ايران وهذا ما كشف حجم التدخل ومستواه.

  في هذه االثناء اسدلت قضية العالم الباكستاني عبد القدير خان 
الستار عن نشاطات نووية ايرانية سرعان ما تنبهت لها الدول الغربية 
واثارتها عبر الهيئة الدولية للطاقة النووية ومن ثم بتدخل مباشر 
ومفاوضات بني ايران ومجموعة ٥ زائد ١ (الدول االعضاء الدائمون 
اخلمس واملانيا). وازداد االهتمام بإيران في الواليات املتحدة والدول 
الغربية وتصاعد احلديث عن ضربة عسكرية اسرائيلية او اميركية 

وشيكة ضد ايران.
  رئيس الوزراء االســـرائيلي االسبق شارون الذي مازال يقبع في 
غيبوبة تامة منذ اواخر عام ٢٠٠٥، اعلن في ذلك العام ان بالده تستعد 
لتوجيه ضربة للمشروع النووي االيراني كما فعلت مع املفاعل النووي 

العراقي عام ١٩٨٠ وكرر خلفه اوملرت ذلك في مناسبات عديدة.
  كان امللف االيراني حاضرا في كل احملادثات االميركيةـ  االسرائيلية 
وشـــكل وما يزال هاجسا وجوديا السرائيل. وفي الواليات املتحدة 
ازدحمت الوالية الثانية للرئيس بوش بتصريحات وانتقادات اليران 
وتهديـــدات بضربها وبات العالم ينتظـــر ان تقع احلرب بني حلظة 
واخرى خصوصا بعدما افادت االنباء مرارا عن توجه ثالث حامالت 
طائرات وعـــدد من الغواصات الى اخلليج ولكـــن من دون ان تقع 
هذه احلرب، غادر بوش وجاء اوباما وها هو على مشـــارف السنة 
الثالثة من واليته ولم تنفذ اي ضربة بل نراه يشـــدد على املواجهة 
الديبلوماسية وفرض عقوبات اقتصادية وفقا لقرارات صادرة عن 
مجلس االمن الدولي اضرت باالقتصاد االيراني الى حدود معينة من 

دون ان تؤثر على املشروع النووي. 
  امست ايران الشغل الشاغل للديبلوماسية االميركية فوضعتها 
بنـــدا على جدول محادثاتها مع معظم دول العالم وخصوصا بعدما 
توسعت احلركة السياســـية اليران واقامت عالقات وثيقة مع دول 

اميركا الالتينية ووقعت اتفاقات مع تركيا.
  من جانبها، كشـــفت وثائق ويكيليكس حجم االهتمام االميركي 
بايران لدرجة ان الباحث في مؤسســـة كارنيغي االميركي االيراني 
كرمي ســـادجابور اعتبر ان من يقرأ برقيات ويكيليكس يشعر بان 

هناك قوتني عظميني في العالم الواليات املتحدة وايران.
  انعكـــس هذا الوضع على عالقات ايران مع دول مجلس التعاون 
اخلليجي، اذ ان معظم هذه الدول تســـتضيف على اراضيها قواعد 
اميركية شاركت عام ٢٠٠٣ في الهجوم على العراق، وهي سوف تكون 

منطلقا للقوى التي تهاجم ايران في حال اتخذ القرار بذلك.
  ادت اجواء التهديد باحلرب االميركية على ايران خالل السنوات 
اخلمـــس املاضية الـــى ارباكات في مواقف هـــذه الدول من اخلالف 

االيراني ـ االميركي الدولي.
  كيف يصدر عنها مواقف تعـــزز العالقة مع اجلار االيراني فيما 
احلليف االميركي املتمركز على االرض يروج للهجوم على هذا اجلار 
ويحشـــد في البحر قواته ويطلق تصريحات وانذارات توحي بان 
الهجوم على ايران بات وشيكا؟ لكنها ابقت اتصاالتها مع ايران وكذلك 
التبادل التجاري ودعت في ادبياتها السياسية ايران الى التعاون مع 

املجتمع الدولي اليجاد حل سلمي للمسألة النووية االيرانية.
  ومـــرت نحو ٦ ســـنوات والضربة لم تقع وهنـــاك بعض يصر 
على ترجيح وقوعها فيما بعض آخر يستبعد ذلك، وبقيت العالقة 
االميركية ـ االيرانية على تأزم شـــديد مـــن دون ان يظهر اي خرق 
ديبلوماســـي وبات وجود وزيري خارجية البلدين في محفل واحد 
وبقاء كل منهما لالســـتماع الى كالم اآلخر هـــو التقدم الوحيد في 

مسار العالقة بينهما.
  منذ ٣١ عاما ما تزال العالقات االميركيةـ  االيرانية في حالة انقطاع 
تام ويجري االتصال بينهما بواسطة بعثة رعاية املصالح االميركية 

في طهران في السفارة السويسرية.

الصني عام ١٩٧٢ ميكن ان يحقق تقاربا بني الواليات املتحدة وايران.
غير ان بعضا آخر يقول ان الظروف اجليوسياسية مختلفة الن الصني 
في عهد ماو تســـي تونغ كانت معادية لالحتاد السوفييتي وهذا ما 
جمعها مع الواليات املتحدة.اما اليوم فان قائد ايران السيد خامنئي 
معاد للواليات املتحدة، ونقل سادجابور عن بعض كبار املسؤولني 
قول الســـيد خامنئي في مجلس خاص: «ايـــران بحاجة الى عداوة 
الواليات املتحدة»، وكذلك قال خامنئي قبل االنتخابات الرئاســـية 
عام ٢٠٠٩ انه ســـتحل كارثة وطنية في ايران اذا وصل الى السلطة 
رئيس يدعو الى التقارب مع الواليات املتحدة.(نشير الى ان الرئيس 
جناد اقال وزير اخلارجية متكي وهو في السنغال وغالب الظن على 
خلفيـــة مواقفه غير الصدامية في حـــوار املنامة الذي جرى مؤخرا 
وحضرته وزيرة اخلارجية االميركية كلينتون).الرئيس اوباما قام 
مببادرة جتاه ايران متثلت في تخفيف اللهجة العدائية التي سادت 
عهد بوش وبرسالة الى القائد خامنئي ورسالة الى الشعب االيراني 
مبناســـبة عيد النيروز، اال ان القادة االيرانيني يدركون متاما ان اي 
تقارب مع الواليات املتحدة في الوقت الراهن يثير مشاكل وقضايا 

ال طاقة لها على استيعابها.
  وقـــد عبر عن ذلك بصراحة اية اهللا جنتي في حديث الى جريدة 
اعتماد عـــام ٢٠٠٩ حني قال: «اذا وصل اصحـــاب نزعة التفاهم مع 
الواليات املتحدة الى السلطة عندها نقول وداعا لكل شيء.ان العداء 

الميركا هو من اهم مالمح الدولة االسالمية».
  من جانبهم، يرى بعض احملافظني اجلدد ان ايران دولة اصولية غير 
قابلة لالصالح وال يبدو ان تشبيه احمدي جناد بهتلر واجلمهورية 

االسالمية باملانيا النازية مقنع.
  ونتنياهو قال في خطاب في لوس اجنيليس عام ٢٠٠٦ ان ايران 
اليوم هي املانيا عام ١٩٣٨ وان استعمالها للقوة امر الميكن جتنبه.
وانضم اليه في هذا الرأي رئيس الوزراء البريطاني الســـابق توني 
بلير. في جانب آخر رأى باحثون آخرون ان ايران تختلف عن املانيا 
النازية فال يوجد في ايران تطهير عرقي ولم يرتكب النظام عمليات 
ابادة.وعلى صعيد التسلح وصف تقرير لوزارة الدفاع االميركية ان 
التسلح االيراني يقتصر على االسلحة الدفاعية فيما ال تتجاوز موازنة 
الدفاع االيرانية ٢٪ من موازنة الواليات املتحدة.ثم ان جناد رئيس 
منتخب لوالية محددة تنتهي عام ٢٠١٣ وبعدها ال ميكنه الترشـــح 

لالنتخابات الرئاسية وفقا الحكام الدستور االيراني. 
  اما تشبيه ايران باالحتاد السوفييتي فقد تناوله العديد من الباحثني 
في مراكز الدراسات ولعل اطرف بحث هو املقارنة التي اجراها كرمي 
ســـادجابور الباحث في مؤسسة كارنيغي ملقال صدر عام ١٩٤٧ عن 
االحتاد السوفييتي كتبه جورج كينان ونشر في مجلة فورين افايرز 
بعنوان «مصادر السلوك السوفييتي» وبتوقيع (اكس) النه كان في 
ذلك الوقت ديبلوماسيا يعمل في تخطيط سياسة الواليات املتحدة 
جتاه االحتاد الســـوفييتي وظل في عمله حلـــني انهياره عام ١٩٩١.

استبدل سادجابور التعابير الواردة في املقال كما يلي:
  -االحتاد السوفييتي باجلمهورية االسالمية.

  -القادة السوفييت بالقادة االيرانيني.
  -روسيا بايران.

  - االشتراكية باالسالمية.
  -الرأسمالية بالليبيرالية

  -لينني باخلميني.
  -ستالني باحمدي جناد.

  -تسلم السلطة عام ١٩١٧ بتسلم السلطة عام ١٩٧٩ .
  -البروليتاريا باملقهورين.

  النظام النازي في املانيا بالنظام البعثي في العراق.
  -البوليس السري بالباسيج.

  - القوى الرأسمالية بالقوى الغربية.
  وهكذا بدا املقـــال كأن باحثا اميركيا كتبه فـــي هذه االيام حول 

موضوع ايران. 
  ووضـــع للمقـــال ١٥ عنوانا توضح معظم ما كتـــب عن االحتاد 
الســـوفييتي بعد ٣٠ ســـنة من انتصار الثورة الشيوعية اي ١٩٤٧ 
واليوم وبعد ٣٠ ســـنة ايضا من انتصار الثورة االسالمية تنطبق 

العناوين على ايران واهمها ما يلي:
  ١- ميكنننا تعريف الثوار االيرانيني من خالل رؤيتهم العدائهم 

واسلوب مواجهتهم وليس باالهداف التي يسعون لتحقيقها.

  اميركا هي الشيطان االكبر بالنســـبة اليران، وايران هي احدى 
دول محور الشـــر بالنسبة للواليات املتحدة..جفاء وعداء متثل في 
تصريحات متعددة للرئيس بوش الذي حذر ايران في مؤمتر صحافي 
في كليفالنـــد، عام ٢٠٠٦ بالقول «ان التهديـــد االيراني هو بالطبع 
هدفهم املعلن بتدمير حليفتنا القوية اسرائيل. وهذا تهديد خطير. 
وهو تهديد للسالم العاملي. لقد اوضحت وسأوضح مرة ثانية، اننا 
سنستخدم القوة العسكرية حلماية حليفتنا اسرائيل» اذا استدعى 
االمر.ووصف ايران عـــام ٢٠٠٧ بأنها «دولة تثير قلقا بالغا»، وانها 
قوة تزعزع االســـتقرار في العراق ينبغي عزلها، وحذر االيرانيني 
قائال: «عندما نضبطكم تؤدون دورا غير بناء في العراق ســـيكون 
هناك ثمن يدفع» وفي كلمة ألقاها في أبوظبي خالل جولة في الدول 
العربية احلليفة عام ٢٠٠٨ قال بوش ان ايران هي أكبر راع لالرهاب 
في العالم وانها تقوض الســـالم من خالل دعم حزب اهللا في لبنان 
وحركة حماس في املناطق الفلســـطينية واملتشـــددين الشيعة في 
العراق. وقال «تهدد ممارســـات ايران أمن الدول في كل مكان. لذلك 
فان الواليات املتحدة تؤكد على التزاماتها االمنية الثابتة منذ فترة 
طويلة جتاه أصدقائها في اخلليج وحتشد االصدقاء في أنحاء العالم 

ملواجهة هذا اخلطر قبل فوات االوان».

  بناء المستقبل

  اما الرئيس أوباما فقد قال مبناســـبة رأس السنة اإليرانية، عام 
٢٠١٠ إن «احلكومة اإليرانية هي التي اختارت عزل نفسها واختارت 
التركيز على املاضي أكثر من االلتزام ببناء مستقبل أفضل».لكنه لم 
يستبعد أيضا أي خيارات في التعامل مع إيران، رغم أن املسؤولني 
االميركيني أوضحوا مرارا أن خيارهم املفضل هو الديبلوماسية في 
ضوء اخلشية من أن يؤدي العمل العسكري إلى توسع رقعة النزاع. 
على الرغم من تخفيف اللهجة بقي التهديد االميركي اليران قائما كما 

بقيت كل االوراق حاضرة على الطاولة.
  في املقابل اعتبر املرشد االعلى للجمهورية االسالمية اية اهللا علي 
خامنئي ان اميركا تقف على رأس اعداء ايران وبريطانيا هي االشنع 
بينهم. واكد ان «االميركيني والصهاينة وغيرهم من قوى االستكبار 

حاولوا على مدى ٣٠ عاما ان يعزلوا ايران لكنهم فشلوا».
  وفي كالم له عام ٢٠١٠ اكد خامنئي ان ايران ترفض فكرة «هيمنة» 
الواليـــات املتحدة على البالد رغم تهديداتها النووية، وقال: «ال احد 
يجرؤ على تهديد البشرية بهذه الطريقة. ولن نسمح للواليات املتحدة 

بان تفرض مجددا هيمنتها على البالد مع مثل هذه التهديدات».
  امـــا الرئيس االيراني محمود احمـــدي جناد فقد وصف في دكار 
عام ٢٠٠٨ الواليات املتحدة بأنها «عدوة االنســـانية جمعاء بسبب 
العمليات التي تقوم بها في الشرق االوسط ودعمها السرائيل. وفي 
خطاب له في سبتمبر ٢٠٠٨ أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أكد 
أن االمبراطورية األميركية ســـتتجه قريبا إلى النهاية، من دون أن 
يحدد كيف، وقال انها وصلت إلى نهاية الطريق، ويجب على احلكام 
املقبلني التصرف فقط ضمن حدودهم. ووصف عام ٢٠١٠ االميركيني: 
بـ «أنهم وقحون إلى درجة أنهم يهددوننا ويقولون ان كل اخليارات 
مطروحة على الطاولة، فلتذهبوا إلى اجلحيم، انتم الذين مرغتم وجه 
العالم في الوحل» واضاف ان الواليات املتحدة أطلقت كلبا مسعورا 

(إسرائيل) في املنطقة وبهذه الذريعة ينهبونها باستمرار.
  فـــي ظل هذا اخلطاب العدائي يصعـــب التنبؤ بتحقيق تقدم في 
العالقات االميركية ـ االيرانية خصوصا ان الواليات املتحدة بصدد 
اكمال االنســـحاب من العراق في نهاية ٢٠١١ كما قررت االنســـحاب 
مبدئيا من افغانستان في عام ٢٠١٤ ولهذا يغلب على املوقف االيراني 
حسابات ما بعد مرحلة االنسحاب االميركي كي تتحسن شروطها في 

اي عملية تفاوضية او مقايضة مع الواليات املتحدة.
  ويجري بعض الباحثني في مراكز الدراسات االميركية مقارنة اليران 
كخصم او عدو للواليـــات املتحدة بالصني واملانيا النازية واالحتاد 
الســـوفييتي حول املقارنة بالصني يقول هؤالء ان النظام االيراني 
اصولـــي وبراغماتي وليس ايديولوجيا وهو يتوق الى التقارب مع 
الواليات املتحدة.انطالقا من هذه النظرة يعتبرون ان دعمه حلزب 
اهللا وحماس وحتالفه مع قادة راديكاليني مثل هوغو تشاڤيز ومقتدى 
الصدر وانكاره للمحرقة اليهودية وترداد شـــعار املوت الميركا كل 
اســـبوع هي اعمال دفاعية في مواجهة العدوانية االميركية وهذا ما 
يحمل على االعتقاد ان حتركا اميركيا الفتا مثل زيارة نيكسون الى 

  ٢-  ايديولوجية الثورة االسالمية لم تتطور.
  ٣- نقص الشرعية خلامنئي يولد انعدام االمن وهذا بدوره يولد 

االستبداد.
  ٤- العداء االسالمي لليبيرالية متجذر وال ميكن جتاهله.

  ٥- االداة االمنية التي اعـــدت للدفاع عن الدولة عادت وهيمنت 
عليها.

  ٦- التلويـــح بالعدو اخلارجي هو حاجـــة من اجل تبرير القمع 
الداخلي.

  ٧- شـــعور اجلمهورية االســـالمية باحلصار هو نبوءة تتحقق 
من تلقاء نفسها.

  ٨- قد تقدم اجلمهورية االسالمية عروضا تكتيكية للتسوية لكن 
عداءها للغرب يبقى استراتيجيا.

  ٩- ال ميكن للواليات املتحدة ان تتوصل الى تســـوية مع نظام 
يعتبر انه بحاجة الى عداوتها.

  ١٠- على الواليات املتحدة ان تعتمد اســـتراتيجية طويلة االمد 
بدال من تدابير تكتيكية قصيرة االمد.

  ١١- علـــى الواليات املتحدة ان تبقى هادئة وتظهر رباطة اجلأش 
كقوة عظمى.

  ١٢-  بدأ التعب االيديولوجي يظهر على القيادة االيرانية.
  ١٣- الداعمون الكبار للجمهورية االسالمية ال يعيشون فيها.

  ١٤-  تداول السلطة في ايران غير مضمون.
  ١٥- تســـتطيع السياسة االميركية التعجيل بالتغيير السياسي 

في ايران لكنها غير قادرة على هندسته.
  ان مضمون هذه العناوين التي يرى الباحث سادجابور انها كانت 
تنطبق على الوضع بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفييتي عام 
١٩٤٧ وتشبه الى حد بعيد الوضع بينها وبني ايران اليوم هو الشك 
جذاب للبحث والدراسة، لكنه بعيد عن الواقعية ألسباب سياسية 
وعسكرية واقتصادية عديدة منها ان الواليات املتحدة هي في حالة 
انكفاء عسكري من املناطق احمليطة بايران اي العراق وافغانستان 
بعد فشل ذريع في حتقيق اهداف احلرب(البعض يعتبر ذلك هزمية) 
كما انها تعاني من ازمة مالية لم تخرج منها بعد، فيما كان اقتصادها 
خالل احلرب الباردة على درجة من القوة حملت الرئيس نيكسون 
عـــام ١٩٧٢ على فك االرتباط بني الدوالر والذهب غير آبه باالقتصاد 
العاملي.كما ان ايران عايشت مدة ٣٠ سنة حصارا وقطيعة مع الواليات 
املتحدة ورغم ذلك متكنت من احراز تقدم بارز في مختلف اجلوانب 

االقتصادية والتكنولوجية ما جعلها هاجسا للواليات املتحدة. 

  أسئلة واجبة

  ملـــاذا هذا العداء االميركي اليران؟ وملاذا ينشـــغل السياســـيون 
والباحثون في دراسة السبل لضرب ايران وزعزعة استقرارها؟

  كما تطرح بعض اجلهـــات األميركية مقارنة بني عالقة الواليات 
املتحدة مع إيران وعالقاتها مع ڤيتنام وباكستان.

  خاضت الواليات املتحدة حربا في ڤيتنام أودت بحياة ٥٠ ألف جندي 
أميركي ومئات آالف اجلرحى، وقتلت املاليني ودمرت معظم املنشآت 
املدنية في ذلك البلد الفقير. واستمرت احلرب إلى أن انسحبت القوات 
االميركية تاركة الســـلطة العدائها الشيوعيني. وبعد نحو ٢٥ سنة 
من العداء دخلت الواليات املتحدة في مفاوضات مع ڤيتنام، واعادت 

العالقات الديبلوماسية معها ثم العالقات االقتصادية العادية.
  وباكستان بلد حليف أساسي للواليات املتحدة، وقف الى جانبها 
عندما كانت جارتها املنافسة الهند متيل إلى اإلحتاد السوفييتي ودول 
عدم االنحياز، وكانت باكســـتان قاعدة انطالق للمجاهدين االفغان 
لقتال القوات الســـوفييتية ومتكنت من هزميتها وانسحابها املذل 

والذي اعقبه تفكك االحتاد السوفييتي. 
  وباكســـتان هي املصدر األساســـي حلركة طالبان ومن مدارسها 
انطلقت احلركة وســـيطرت على أفغانســـتان ونشرت ايديولوجيا 
القاعدة. وكانت أفغانستان وباكستان منطلقا لعمليات اإلرهاب التي 
ضربت سفارتي أميركا في نيروبي ودار السالم وقصفت املدمرة كول 
في ميناء عدن ووجهت الضربة التاريخية الكبيرة في ١١ ســـبتمبر 
والتي على اثرها اســـتجابت الواليات املتحدة لدعوات الرأي العام 

باالنتقام، فكانت احلرب على أفغانستان ردا انتقاميا سريعا. 
  ورغم ذلك ال يزال تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان فاعال 
ومازال الطالبان موجودين. وتعتبر الواليات املتحدة ان تنظيم القاعدة 
هو العدو الرئيسي لها ومن املفترض أن تركز جهودها للقضاء عليه. 
لكننا جند في املقابل أنها تدعم باكستان باملال والسالح من دون اي 
تقدم في محاربة القاعدة. باكستان دولة نووية لم توقع على معاهدة 
احلد من انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ونفذت 
تفجيرات نووية، وأعلنت جهارا امتالكها للسالح النووي، ومع كل 

ذلك تعتبر نفسها حليفة للواليات املتحدة األميركية. 
  اما إيران فماذا فعلت للواليات املتحدة؟ وأين األضرار التي أحلقتها 
مبصاحلها؟ إن احتجاز عناصر السفارة األميركية في طهران ملدة سنة 
غداة انتصار الثورة، رغم عدم مشروعيته، اقتصر على التعبير عن 
غضب الشعب اإليراني من السياسة األميركية التي كانت تدعم شاه 
إيران وأجهزته التي قمعته ونكلت به، وانتهى االمر باالفراج عنهم 
ساملني، فهل تستحق هذه القضية عداء أميركيا وحصارا اقتصاديا 
ومقاطعة ديبلوماسية ملدة ٣٠ سنة وال تزال. هل جتسست إيران على 
أميركا كما فعلت إســـرائيل في قضية اجلاسوس جوناثان بوالرد؟ 
هل قصفت إيران مواقع عسكرية أميركية كما فعلت إسرائيل عندما 
قصفت الســـفينة ليبرتي عام ١٩٦٧ وقتلت وجرحت عددا كبيرا من 
بحارتها؟ ويضيف اولئك الباحثون ان قليلني يتذكرون انه حصلت 
في طهران مسيرات اســـتنكار لضحايا االرهاب «النب الدني» وأقيم 
حداد وطني على ضحايا هجمات ١١ ســـبتمبر االميركيني وأضاءت 
اجلموع الشـــموع تعبيرا عن احلزن كما استنكر خطيب صالة اول 

يوم جمعة بعد التفجير تلك الهجمات اإلرهابية.
  رغم ذلك تستمر حالة العداء االميركي االيراني وتنتقل من ادارة 
الى اخرى من دون وضع اســـتراتيجية للخـــروج من هذا الوضع 
الشـــاذ. وبعد اكثر من ٣٠ سنة على جناح الثورة لم تعد املراهنات 
االميركية على تغيير ايراني داخلي مجدية. لقد اســـتنفدت احلرب 
االعالمية من بث برامج باللغة الفارسية واطالق مواقع على شبكة 
االنترنت وتنظيم حمالت اعالمية في معظم وسائل االعالم العاملية 

ولم حتقق شيئا.
  من اجلانب االيراني تبدو الصورة ان سياســـة الواليات املتحدة 
جتاه اســـرائيل هي اكبر حجة مقنعة للنظـــام الثوري االيراني.كل 
الطروحات االميركية حول احلرية والدميوقراطية والعدالة وحقوق 
االنسان تتهاوى امام اذعانها للعدوان االسرائيلي املستمر ضد الشعب 
الفلسطيني وأخطرها تغاضيها عن االستيطان وعن تهويد القدس 

املدينة املقدسة عند املسلمني. 
  كل احلجج االميركية التي تستخدمها في حربها الناعمة ضد ايران 

تضعف عندما يصل االمر الى املسألة الفلسطينية.
  مازالت آفاق هذه العالقة مسدودة متاما وال يبدو في املستقبل 
املنظور ان يبزغ ضوء داخل النفق. لكن بعد االنسحاب االميركي 
من العراق وافغانســـتان ســـوف حتضر ملفات امنية اميركيةـ  
ايرانية مشـــتركة في اخلليج وافغانســـتان وباكستان والنزاع 

العربي االسرائيلي.
  هل ميكن مقاربة هذه امللفات من دون حوار اميركي ـ ايراني؟ 
هل نرى في املســـتقبل القريب حوارا سياسيا امنيا رسميا مثل 

حوار املنامة البحثي يفرض نفسه ازاء التطورات املقبلة؟ 

٢-  ايديولوجية الثورة االسالمية لم تتطور. بقلم: إلياس فرحات *

 أميركا وإيران.. خالف أم صراع؟

 كيف أضرت طهران بمصالح واشنطن؟
 يطرح باحثون عدة أســــئلة بهــــدف الوصول إلى 
سبب العداء بني أميركا وإيران منها مثال: ماذا فعلت 
إيران للواليات املتحدة؟ وأين األضرار التي أحلقتها 
مبصاحلها؟ ويقولــــون إذا رجعنا قليال للخلف نرى 
ان احتجــــاز عناصر الســــفارة األميركية في طهران 
ملدة ســــنة غداة انتصار الثورة االسالمية، رغم عدم 
مشروعيته، اقتصر على التعبير عن غضب الشعب 

اإليراني من السياسة األميركية التي كانت تدعم شاه 
إيران وأجهزته التي قمعته ونكلت به، وانتهى االمر 
باالفراج عنهم ساملني، فهل تستحق هذه القضية عداء 
أميركيا وحصارا اقتصاديا ومقاطعة ديبلوماسية ملدة 
٣٠ ســــنة وما تزال. مازالت افاق العالقة بني طهران 
وواشنطن مسدودة متاما وال يبدو في املستقبل املنظور 
ان يبزغ ضوء داخل النفق. لكن بعد االنسحاب االميركي 

من العراق وافغانســــتان سوف حتضر ملفات امنية 
اميركية ـ ايرانية مشــــتركة في اخلليج وافغانستان 
وباكســــتان والنزاع العربي ـ االسرائيلي. هل ميكن 
مقاربــــة هذه امللفات من دون حوار اميركي ـ ايراني؟ 
هل نرى في املســــتقبل القريب حوارا سياسيا امنيا 
رســــميا مثل حوار املنامة البحثي يفرض نفسه ازاء 

التطورات املقبلة؟ 


