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  احلملة على طهران
  

  Kenneth Pollack and Ray Takeyhكينيث بوالك وراي تاكي
 Saban Institution for Middle East Policyكينيث بوالك هو مدير مركز سابان لسياسات الشرق األوسـط 

 The Persianالصراع بني إيـران وأمريكـا  : املعضلة الفارسية:  ومؤلف كتابBrookings Institution ومؤسسة بروكينغز
Puzzle: The Conflict Between Iran and America.  

 The Council onكاي حائز على رتبة الزمالة العالية يف جمال دراسات الشرق األوسط يف جملس العالقات اخلارجية راي تا

Foreign Relations.  
  

 : وفيما يلي عرض شامل ملقاهلما
يف الوقت الذي جتهد فيه الواليات املتحدة األمريكية يف حل املشاكل اليت تعيـق إعـادة بنـاء                  

أخرى يف مساء األمن القومي األمريكي تتمثل باملشكلة النووية اإليرانية، يذهب كاتبا            العراق، تلوح أزمة    
هذا التقرير إىل االعتقاد أنه إذا أرادت واشنطن أن تعيق الربنامج النووي اإليراين فإن عليها أن تستفيد من                  

تيني الذين يريـدون    االنقسام احلاصل بني املتشددين الذين يشغل موضوع األمن جل اهتمامهم والرباغما          
حل مشكلة العجز الذي يعاين منه االقتصاد اإليراين، وبالتايل يرى الكاتبان أنـه مـن خـالل الوعـود        
والترغيب والترهيب ميكن للواليات املتحدة األمريكية أن تقوي حجة الرباغماتيني الذين يعتقدون أن على              

  ".الزبدة على القنابل" أن ختتار إيران
فتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران حتاول أن تكتسب القدرة علـى             فبعد أن اكتشف م   

ختصيب اليورانيوم وعزل البلوتونيوم مما يوفر هلا املواد القابلة لالنشطار الالزمة لتصنيع السالح النـووي،               
ـ              دف أصبحت هناك قناعة راسخة حىت لدى احلكومات األوروبية املشككة باالامات األمريكية بأن اهل

. النهائي لطهران هو احلصول على السالح النووي أو على األقل اكتساب القدرة على انتاجه حني تريـد    
والسؤال الكبري املفتوح برأي الكاتبني، يدور حول ما إذا كان على الواليات املتحدة األمريكية أن تتعلم                

 حتليل للمواقف اإليرانيـة جتـاه       ويدخل صاحبا الدراسة يف   . كيف تتعايش مع إيران متتلك سالحاً نووياً      
، فيقوالن إنه منذ    ١٩٧٩الواليات املتحدة األمريكية وأصدقائها وحلفائها منذ قيام الثورة اإليرانية يف عام            

اندالع الثورة وجهت طهران إىل واشنطن من خالل تصرفاا رسائل متباينة، إذ واصل رجـال الـدين                 
لواليات املتحدة األمريكية، فكثرياً ما استخدموا األساليب احلربية        تلوين سياستهم اخلارجية بألوان العداء ل     

لتحقيق أهدافهم، فحاولوا إضعاف حكومات اململكة العربية السعودية وغريها مـن حلفـاء الواليـات               
املتحدة األمريكية يف الشرق األوسط، وشنوا محلة إرهابية عنيفة ضد عملية السالم بـني الفلـسطينيني                

،واليت تلعب فيها واشنطن دور الراعي والوسيط، كما ثبت أم رعوا على األقـل اعتـداء                واإلسرائيليني
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مباشراً الواليات املتحدة األمريكية وذلك حني مت تفجري برج اخلُرب يف اململكة العربيـة الـسعودية عـام                  
يفة جتاه  وصحيح أنه طهران طاملا كانت عدائية وعن      . ، وهو جممع سكين مليء بالقوات األمريكية      ١٩٩٦

الواليات املتحدة األمريكية إال أا مع ذلك كانت حتسب خطواا بدقة، فتهدئ مواقفها أو تتراجع حني                
وهذه احلسابات إذا أشارت إىل شيء فإمنا تشري إىل أنه بإمكان           . تشعر باخلطر أو بالتهديد بعواقب وخيمة     

 وليس هناك من شك بـأن الواليـات         .واشنطن ردع إيران، وإن كانت إيران قد ختطت العتبة النووية         
املتحدة والشرق األوسط والعامل كله على األرجح يفضلون عدم التعامل مع إيران مسلحٍة بترسانة نووية،               

والظاهر أن هناك تقدماً ما قد      . واجلزء األصعب بالطبع هو التأكد من عدم وصول طهران إىل هذه النقطة           
ي اإليراين بفضل املساعدة املكثفة اليت تتلقاها إيـران مـن           حصل على أصعدة خمتلفة من املشروع النوو      

الصني وأملانيا وباكستان وروسيا وكوريا الشمالية، خاصة مع ما أظهره النظام الـديين اإليـراين مـن                 
  .السالح النووي:  إىل أهم أهدافهاستعداده لتقدمي تضحيات جسيمة يف سبيل الوصول

ن املسار اإليراين ميكن تغيريه إذا استفادت واشنطن مـن          وهناك عدة أسباب تدعو إىل اإلميان بأ      
فمع أن القيادة اإليرانية املتشددة استطاعت أن حتافظ بشكل ملحـوظ           . نقاط الضعف اليت يعانيها النظام    

على وحدة اهلدف يف مواجهة حتديات اإلصالحيني، إال أا منقسمة بشكل سيء حول القضايا األساسية               
 مبا يف ذلك أمهية السالح النووي، فعلى أحد أطراف الطيـف الـسياسي يقـف                يف السياسة اخلارجية،  

املتشددون الذين ينتقدون كل ما يتعلق باالعتبارات االقتصادية والدبلوماسية ويضعون االهتمامات األمنية            
وعلى اجلهة املقابلة من الطيف يقف الرباغماتيون الذين يؤمنـون بـأن إصـالح              . فوق كل االعتبارات  

تصاد اإليراين املتداعي جيب أن يعطى األولوية على كل شيء إذا أراد النظام القائم حاليـاً أن يظـل                   االق
وبني املعسكرين يتذبذب العديد من رجال احلكم النافذين الـذين          . ممسكاً بزمام األمور على املدى البعيد     

  ".الزبدة والقنابل"ا بني ختيار ميعتربون وسطاً بني الفريقني والذين يفضلون عدم االضطرار إىل اال
هذا االنقسام يوفر للواليات املتحدة وحلفائها يف أوروبا وآسيا فرصة صياغة استراتيجية جديدة             
إلعاقة السعي اإليراين للحصول على السالح النووي، وعلى الغرب أن يستخدم نفوذه االقتصادي لـشد               

البوا بإبطاء الربنامج النووي، أو احلد منـه أو         عضد الرباغماتيني اإليرانيني الذين ميكنهم بعد ذلك أن يط        
حىت وضعه على الرف، مقابل ازدهار جتاري ومساعدات دولية واستثمارات أجنبية حتتاج إليهـا إيـران                

وفقط حني يدرك رجال الدين أم أمام اختياٍر قاٍس بني االقتصاد القوي والسالح النووي فـإم                . بشدة
ومع تزايد القلق من التلطعات النووية اإليرانية، فإن أمام الواليـات           . يةسوف يتخلون عن أحالمهم النوو    

  .ة لتوجيه هذا اإلنذار إىل طهراناملتحدة األمريكية وحلفائها اآلن فرص
ويضيف الكاتبان أن كتلة احملافظني يف إيران تعاين حالة من التشظي قسمتها إىل تيار رجعي وتيار            

بني احملافظني واإلصالحيني على الشؤون الداخلية، فإن فصائل احملافظني         ويف حني تتركز اخلالفات     . واقعي
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فحرس الثورة القدمي  الذي ما زال       . ياسة اخلارجية ذات األمهية القصوى    ختتلف فيما بينها حول قضايا الس     
باإلضافة إىل األجهزة القمعية األساسة مثل ) جملس الرقابة على الدستور(يتحكم بالقضاء وجملس األوصياء   

اخلميين األكثر إخالصاً له، وينظـرون إىل       " حواريي"احلرس الثوري وأنصار حزب اهللا، يعتربون أنفسهم        
اإلمربيالية الغربية،  : الثورة على أا انتفاضة مستمرة ضد القوى اليت أيدت الوجود األمريكي يف إيران أي             

الصهيونية واألنظمة االستبدادية، أكثر مما ينظرون إليها على أا ثورة على النظام امللكي، وقد صرح آية                
قومية تكمن يف معاداة الشيطان األكـرب،       إن مصاحلنا ال  : " قائالً ٢٠٠١اهللا حممود هامشي الشهرودي عام      

، فالبنسبة ألشخاص   "حنن ندين أي موقف جبان جتاه أمريكا، وأي كالم عن مساومة مع الشيطان األكرب             
  .متشددين مثل الشهرودي، فإن النبذ الدويل مثن ضروري للحفاظ على الثورة
رارية النظام تعتمد على تـبين      ومن ناحية أخرى يعتقد الواقعيون من ورثة اإلمام اخلميين أن استم          

سياسة معتدلة على مسار العالقات الدولية، وبفضل آرائهم بقيت إيران العباً عادياً يف سـوق الطاقـة                 
واليوم يدور هؤالء يف فلك الرئيس اإليراين السابق هامشي رفـسنجاين           . الدولية حىت يف أوج توهج الثورة     

ية اإليرانية، ويشغلون مناصب أساسية يف املؤسسة األمنيـة         الذي ما زال شخصية نافذة يف اللعبة السياس       
ال جيب أن نتبىن ما     : "ويناقش حممد جواد الرجياين أحد أبرز الشخصيات يف هذه اموعة قائالً          . القومية

وقد حاولت هذه الفئة تطوير عالقات أمنية واقتصادية مع قوى أجنبيـة            ". أمسيه سياسة معاندة جتاه العامل    
إنكـم  : " واالحتاد األورويب وروسيا، وقد حذر رفسنجاين إخوانه األكثر راديكاليـة قـائالً            مثل الصني 

  ". تواجهون الواليات املتحدة القاسية والقوية وعلينا أن نكون حذرين ويقظني
وبشكل مشابه ينقسم النظام الثيوقراطي يف إيران حول املوضوع العراقي ، ففي نظر اإليـرانيني               

رسالة إيران العقدية تتطلب تصدير الثورة إىل جريانه العرب، فمثل هـذه اخلطـوة لـن                فإن  " الرجعيني"
تؤسس فقط امتداداً للرؤية اإلسالمية اإليرانية، بل ستتعدى ذلك لتؤمن حليفاً مهماً لطهران اليت تتزايـد                

ألمة وما يقتـضيه     ا –وخبالف ما يراه الرجعيون، يتبىن الواقعيون مقاربة مرتبطة مبتطلبات الدولة           . عزلتها
االستقرار فيها، ولذلك فإن األمر األهم بالنسبة هلم هو احلؤول دون أن تغرق إيران يف الغليـان اإلثـين                   
والديين الذي يعاين منه العراق، ولذلك فإم يرون أن التحريض على تفجري انتفاضة شيعية وإرسال فرق                

ات املتحدة األمريكية خيدم بالكاد مصاحل إيران     انتحارية والتحريض على مواجهات غري ضرورية مع الوالي       
فمن الناحية االقتصادية تعاين البالد من حالة تضخم شديد، ونسبة          . يف وقت تتعمق فيه مشاكلها الداخلية     

بطالة عالية، رغم كثرة املوارد الطبيعية فيها، ويرى الكاتبان أن سبب ذلك يعود إىل املركزية الـشديدة                 
قراطية، هذا باإلضافة إىل أن جمموعة كبرية من املؤسسات اليت تتخذ العمـل اخلـريي      وولع النظام بالبريو  

واجهة هلا حتتكر قطاعات اقتصادية أساسية يف ظل غياب منافس هلا واستفادا من التسهيالت القانونيـة                
أن ارتفـاع   والضريبية، ناهيك املخصصات العالية لتأمني مواد أساسية مثل القمح والبرتين وغريها، علماً             
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ويدرك التكنـوقراط   . أسعار النفط ال تنقذ إيران من ورطتها ألن األزمة االقتصادية أكرب من ذلك بكثري             
 ٢٠عمق الورطة االقتصادية، فيقول نائب وزير املال واالقتصاد حممد خزاي إن إيران حباجة إىل استثمار                

لمواطنني، هذا باإلضافة إىل ضرورة جتديد      بليون دوالر يف السنوات اخلمس املقبلة لتوفري وظائف كافية ل         
كل هذه احلقائق رسخت اإلدراك العميـق بـضرورة         .  بليون دوالر  ٧٠البنية التحتية الذي تبلغ تكلفته      

جيب أن نفكر بطرق جلذب االستثمارات اخلارجيـة، ومنهـد          : "جذب استثمارات أجنبية فيقول خزاي    
  ".لطريق لتدفق رأس املال األجنيبا

إلطار يفهم املسؤولون اإليرانيون أن العقوبات اليت تفرضها الواليات املتحدة األمريكية           ويف هذا ا  
على إيران هي أحد األسباب اليت تزيد من الصعوبات االقتصادية اليت متر ا البالد، وبالتـايل ال ميكـن                   

مر له عالقـة    البحث عن حل دون التفكري بتخفيف التوتر الذي حيكم عالقات طهران بواشنطن، ألن األ             
مباشرة بتدفق االستثمارات األجنبية إىل إيران؛ ومن وجهة نظر الرباغماتيني، فإن املوضوع النووي هـو               
أكثر املوضوع إثارة للتوتر واخلالف بني البلدين، وبناء عليه فإم مستعدون للتراجع عن املشروع النووي               

  .اد اإليراينصمقابل إجياد خمرج من حالة التداعي اليت يعانيها االقت
وبناء على ذلك كله، يرى الكاتبان أن على واشنطن اقتناص هذه الفرصة الذهبية بدعم وجهـة                
نظر الرباغماتيني، ومنع إيران من ختطي العتبة النووية، وذلك من خالل التوصل إىل استراتيجية جديـدة                

وسيا، حول ما هو املطلوب من      بالتوافق مع األوروبيني وغريهم من الدول األخرى مثل الصني واليابان ور          
إيران القيام به، وهذه االستراتيجية ال بد أن تقوم على مبدأ العصا الكبرية واجلزرة الكبرية، تعرض فيهـا                  

التخلي عن برناجمهـا    : واشنطن واالحتاد األورويب على إيران عائدات اقتصادية وفرية، مقابل ثالثة شروط          
وجيب التشديد هنا علـى ضـرورة       .لتوقف عن دعم اإلرهاب   النووي، القبول بتفتيش نووي شامل، وا     

من أجل تفعيـل هـذه االسـتراتيجية، ألن العقوبـات           ) وخاصة مع أوروبا  (التوافق األمريكي الدويل،    
األمريكية مل تكن ناجعة يف ردع إيران عن املضي يف مشروعها النووي، بسبب الضعف الـذي اعتـرى                  

الدول األوروبية مل تفكر بالتلويح بتهديد إيران رغم قلقهـا مـن            آليات تطبيقها، ومن ناحية أخرى ألن       
فمقابل االستجابة اإليرانية ترفع واشنطن العقوبات عن طهران، وتـسوي موضـوع            . مشروعها النووي 

املطالب اإليرانية فيما خيص ثروة الشاه السابق حممد رضا لوي، كما يدرس إدخال إيران يف املؤسسات                
هـذا  . ية مثل منظمة التجارة العاملية، ورمبا حبثت إمكانية تقدمي مساعدات اقتصادية هلـا        االقتصادية الدول 

باإلضافة إىل إمكانية تقدمي الوعود بتزويد إيران حباجاا من الطاقة مما يغنيها عن مشروعها النووي الذي                
 يعين فرض عقوبـات     قام أصالً هلذه األسباب، ومقابل ذلك كله فإن عدم التوصل إىل تسوية ذا الشأن             

  .ة أوروبا على التشدد يف تطبيقهامشددة على إيران تتعهد الدول املعنية وخاص
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أوهلما أن واشنطن ال ميكنها أن توقـف املـشروع          : ويف اية املقال يؤكد الكاتبان على أمرين      
 واملنـشآت   النووي اإليراين بضربة عسكرية خاطفة، ألن املشروع قد تطور وألن إيران قد أخفت املواقع             

ومن ناحية أخرى فإن على واشنطن أن ال تعول على إحـداث ثـورة جديـدة                . اليت جيري العمل فيها   
لألطاحة بالنظام القائم، مذكرين بأن نفس الشباب اإليراين الذي يتـوق إىل التغـيري مل يـستجب ألي                  

  .١٩٩٩حماوالت لالتصال قام ا األمريكيون خالل وعقب ثورة الطالب يف صيف عام 
  

 ٥


