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يتن�اول الكت�اب "فه�م اإلدارات
األمريكي�ة املتعاقب�ة اخلاط�ئ إلي�ران" منذ
الث�ورة اإليراني�ة وحت�ى عه�د الرئي�س
األمريكي الس�ابق جورج ب�وش ،واحلاجة
إىل إزال�ة ذلك الفهم من خالل تأمل النظام
اإليراين وفهمه عىل نحو صحيح ...وهو ما
يؤكده املؤلف يف املقدمة.

يوضح املؤلف يف الفص�ل األول الذي حيمل عنوان
(إرث اخلميني) دور اخلميني يف قيادة إيران ما بعد الثورة،
ويف تش�كيل نظامه�ا ،ورؤيت�ه وخطت�ه .ولذل�ك يع�ود
املؤل�ف إىل اجلذور الفكرية للخميني منذ أن كان ش�ا ًّبا،
موقعا جوهر ًّيا
ويوض�ح كيف احتل�ت فكرة "العدال�ة" ً
يف فك�ره ،وكي�ف اختلف مع املؤسس�ة الديني�ة يف إيران
وهو ش�ابً ،
رافض�ا ابتعادها عن التعاطي مع السياس�ة
والش�ؤون العام�ة يف البالد ،وكيف دع�ا يف أحد كتبه يف
األربعينيات رصاحة إىل تقييد سلطات امللكية يف البالد،
ضمنيا حتالف رجال الدين معها ،يف الوقت نفسه
وانتقد
ًّ
ال�ذي انتق�د فيه فكرة فص�ل الدين عن السياس�ة ،وهي
الفكرة السائدة لدى املرجعيات الشيعية التقليدية آنذاك،
ويذك�ر املؤل�ف كيف اجته اخلميني إىل دراس�ة الفلس�فة
والفكر الصويف ،وتأثر بالفكر اليساري فيام خيص طبيعة
املجتمع الدويل القائمة عىل اهليمنة الرأساملية واإلمربيالية
العاملية ،وعىل الظلم وهنب ثروات الش�عوب الضعيفة،
وكيف اختذ اخلميني من اإلمربيالية ومن الغرب املعادي
للحضارة اإلسلامية موق ًفا فكر ًّيا متشد ًدا ،وكيف جتىل
ذل�ك يف مواقف�ه يف اخلمس�ينيات والس�تينياتً ،
رافض�ا

النف�وذ األمريك�ي واألجنب�ي عمو ًم�ا يف
بلاده .ويوضح الفصل ً
أيض�ا تأثر اخلميني
باملفك�ر اإليراين علي رشيعتي ،واس�تلهامه
آراءه احلداثي�ة يف خطابه ،بعد أن الحظ تأثر
الشباب اإليراين بذلك املفكر.

كذل�ك يوض�ح ه�ذا الفص�ل كي�ف
رأى اخلمين�ي أن أفض�ل الط�رق لتدعي�م
داخليا هو تصدي�ر الثورة اإلسلامية ،ومواصلة
نظام�ه
ًّ
سياس�ة املواجهة مع الواليات املتح�دة؛ ألنه لو انغلقت
اجلمهورية اإلسلامية عىل ذاهت�ا ،وانرصفت إىل الرتكيز
على ش�ؤوهنا الداخلي�ة ،لضعفت ث�م اهن�ارت يف هناية
املط�اف .ومل يكت�ف الرجل بمهامجة الغ�رب وحده ،بل
أدان ال�دول العربية واإلسلامية املتعاون�ة مع الواليات
املتحدة ،ودعا الش�عوب العربية واإلسالمية إىل استلهام
النموذج اإلي�راين ،واإلطاحة بحكامها املوالني للغرب،
ومزج اخلميني يف ذكاء وانتهازية -كام يرى الكتاب -بني
العقيدة الدينية التي رآها تش�مل صور احلياة كافة ،وبني
التطلعات القومية الفارس�ية ،وتطلعات وقضايا الطبقة
الوسطى من الطالب واحلرفيني والتجار.

ويوض�ح الفص�ل كذل�ك كي�ف أقصى اخلمين�ي
التي�ارات الليربالي�ة واملاركس�ية عق�ب نج�اح الث�ورة،
وكيف فرض أفكاره عىل النظام والثورة ،وابتدع مفهوم
"والي�ة الفقيه" ،وجعل ملعس�كره الس�يايس اهليمنة عىل
وضع أول دس�تور "إسالمي للبالد" ،وكيف خلق نخبة
سياسية جديدة تضم رجال الدين والعلامنيني املخلصني
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لإلسلام ،ويف هذا الس�ياق يذكر املؤلف حدثني أس�هام
داخلي�ا ،وس�اعداه يف إحكام
يف تقوي�ة مرك�ز اخلمين�ي
ًّ
هيمنة نظامه اإلسلامي عىل البالد ،ومها :حدث اقتحام
الس�فارة األمريكية يف طهران يف نوفمرب من عام ،1979
وح�دث احلرب العراقية اإليرانية التي نش�بت يف أواخر
عام 1980م.

ويتن�اول املؤل�ف يف الفص�ل الث�اين أقط�اب النظام
الس�يايس اإلي�راين الثالث�ة -وه�م :املحافظ�ون،
والرباغامتي�ون ،واإلصالحي�ون -والتناف�س فيام بينهم
على قيادة النظ�ام اإلي�راين بعد وف�اة اخلمين�ي يف يونيو
1989م ،وكي�ف ح�اول اإلصالحيون إفلات النظام
م�ن قبضة املحافظين الذين ينتمي إليهم املرش�د األعىل
للجمهوري�ة اإلسلامية علي خامنئ�ي ،وكي�ف حاول
الرباغامتي�ون التوجه نح�و االقتصاد ،وتقدي�م املصالح
االقتصادي�ة للبالد ،ويلفت املؤلف النظر إىل أن األجيال
الصغرى من املحافظني أكثر تش�د ًدا من القيادات األكرب
س� ًّنا ،ويرفضون الفساد الذي رضب مؤسسات الدولة،
وهم أكثر دعوة لفرض تعليامت اإلسلام عىل املجتمع،
كما يروهنا ،ويعتنقون أيديولوجيا ترى الغاية األساس�ية
للدولة هي حتقيق غاية اهلل عىل األرض ،بحيث يقتيض أن
يتوىل احلكم رجال الدين ،أو علامنيون خملصون لإلسالم،
ويرفض هؤالء التقاليد الش�يعية التي تؤكد ابتعاد رجال
الدين عن السياس�ة ،واالنرصاف إىل دراس�اهتم الدينية،
ويزدري هؤالء املحافظون مبدأ املحاس�بة الديمقراطية،
واحلكم التعددي ،ويرون أن يف االستبداد طاعة لإلرادة
اإلهلية التي يعرب عنها رجال الدين.

و ُيع�دّ املحافظون م�ن الفئات القليلة املس�تفيدة من
الوضع االقتصادي اإليراين ،فهم يركنون إىل املؤسسات
الدينية الضخمة املسامة "البونياد" التي صادرت ممتلكات
النظام الس�ابق ألغ�راض خريية ،وحتول�ت إىل رشكات
ضخمة هتيمن عىل التجارة والصناعات الرئيسة.

أم�ا الرباغامتي�ون فهم تي�ار لديه مزيج م�ن الواقعية
واملصلح�ة الذاتي�ة يدفع�ه التب�اع سياس�ات ثقافي�ة
واقتصادي�ة مناقض�ة للمعتق�دات التقليدية الراس�خة،
وه�م ي�رون أن اس�تمرار النظ�ام مره�ون باإلنج�ازات
االقتصادي�ة التي تتطلب براغامتية يف التعاطي الس�يايس
واالقتص�ادي ،وق�د وضع�وا النم�وذج الصين�ي نصب
أعينه�م آملني ،يف صياغ�ة نظام جديد ،ك�فء اقتصاد ًّيا
سياس�يا ،فلم تكن غايتهم إقامة
ثقافيا ومستبد
ًّ
متس�امح ًّ
يلبي حاجات
حك�م ديمقراط�ي؛ بل بناء جمتمع مس�تقر ّ
مواطنيه االقتصادية.

ويف املناح�ي الثقافي�ة س�عى الرباغامتي�ون إىل جتنب
الفرض القرسي لتعاليم اإلسلام عىل الشباب اإليراين،
لي�س من منطلق ليبرايل ،بل من أجل االس�تقرار الذي
يقلل من التوترات ،ويف الوقت نفسه يظهر الرباغامتيون
والءه�م ملؤسس�ات اجلمهوري�ة اإلسلامية الرئيس�ة،
ويرفض�ون مفاهي�م معين�ة ترفضه�ا تلك املؤسس�ات،
كاملس�اواة بني اجلنسين والتحرر اجلنسي ،ومن منطلق
دين�ي يرى الرباغامتيون أن التخفي�ف من القيود الثقافية
وتوفري قدر من احلرية االجتامعية يمكن أن يشكال صامم
أمان للشباب اإليراين.

وخيل�ص الفص�ل إىل عج�ز الرباغامتيني ع�ن حتقيق
ويف املجال الس�يايس ال يق�ل املحافظون يمينية عن أهدافه�م االقتصادي�ة والسياس�ية والثقافي�ة يف مواجهة
توجههم الس�يايس ،وهم ينحازون إىل طبقة التجار التي التيار املحافظ.
يؤيده�م كثري م�ن املنتمني إليه�ا ،ويؤكدون بش�دة حق
أم�ا التي�ار الثال�ث ،التي�ار اإلصالح�ي ،فتألف من
امللكية اخلاصة ،وهنا تكمن املفارقة ،فالرؤية االقتصادية
حتالف واس�ع من املفكري�ن املعارضني ،ورج�ال الدين
اليميني�ة الت�ي يتبناه�ا املحافظ�ون تتناق�ض م�ع رفعهم
الليرباليين ،وحرفي�ي الطبق�ة الوس�طى ،والطلاب
شعارات املساواة االقتصادية ،وإنصاف املعدمني.
املقموعين .وقد متثل التحدي بالنس�بة لإلصالحيني يف
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التوفيق بني احلفاظ عىل اإلسالم وتعاليمه وبني التحرك جانبني متباينني للهوية اإليرانية ،مها :القومية الفارس�ية
يف اجت�اه الديمقراطي�ة والتحدي�ث الس�يايس ،ومل ي�روا واملذهب الش�يعي ،ويبينّ كيف تعدّ إيران نفسها األحق
تناقضا جوهر ًّيا بني املطلبني من حيث املبدأ أو التطبيق .بقي�ادة الشرق األوس�ط بالنظ�ر إىل حضارهت�ا العظيمة
استندت أيديولوجية اإلصالحيني بشكل رئيس إىل وإحساسها العميق بالتاريخ.
رضورة التغيير يف تأوي�ل النص القرآين وف�ق الظروف
ويف الفص�ل الراب�ع حت�ت عن�وان "منعطف�ات يف
اإلنسانية املتغرية ،وأنه يتعني عىل اخلطاب اإلسالمي أن العالقات األمريكية اإليرانية" ،يرى املؤلف أن العالقات
يراعي متطلبات املجتمع العرصي.
بين الواليات املتح�دة وإيران عالق�ات متداخلة مرت
وي�رى املؤل�ف يف الفص�ل الثال�ث حت�ت عن�وان بسلس�لة من املنعطفات واألح�داث الفاصلة ذات األثر
"موق�ع إيران يف الرشق األوس�ط الكبير" -أن إيران يف املتواص�ل ،مث�ل اإلطاح�ة األمريكي�ة يف اخلمس�ينيات
سياس�اهتا اإلقليمية حت�اول أن تواكب بني أيديولوجيتها برئي�س ال�وزراء اإلي�راين اإلصالح�ي حمم�د مص�دّ ق،
الديني�ة الثوري�ة ومصاحله�ا القومية ،وأن سياس�ة إيران لصال�ح حكم الش�اه ،ثم قيام الث�ورة اإليرانية ونجاحها
اإلقليمي�ة تق�وم عىل ثالثة حم�اور ،هي :اخللي�ج العريب ،يف اإلطاح�ة بالش�اه ع�ام  ،1979وحم�ارصة الطلاب
واملشرق الع�ريب ،وأوراس�يا ،وأن اخلليج الع�ريب يتبوأ اإليرانيين للس�فارة األمريكية يف طه�ران يف تلك الفرتة
األمهي�ة الكبرى يف تل�ك السياس�ة ،وي�رى املؤل�ف أن ط�وال  444يو ًم�ا متواصلة ،ثم كي�ف حتولت عالقات
العوام�ل اجلغرافية واملصالح دفعت إي�ران إىل االعتدال التحالف بني الواليات املتحدة وإيران الش�اه ،إىل عالقة
يف توجهاهت�ا األيديولوجي�ة ،وجعلته�ا ت�درك احلاج�ة عداء بعد اإلطاحة بالشاه ،رغم أن الرباغامتية اإليرانية مل
إىل اس�تقرار اخللي�ج العريب ،ألن نفط إي�ران ُيصدَّ ر بكم متنع التعاون يف جمال التس�ليح بني البلدين خالل احلرب
ّ
هائ�ل عرب تل�ك املنطق�ة احليوية ،لذا توقف�ت احلمالت العراقي�ة اإليراني�ة يف ثامنيني�ات القرن امل�ايض ،ويلفت
األيديولوجي�ة على دول اخلليج ،وقبلت إي�ران الوضع الكت�اب األنظ�ار إىل مفارق�ة يف ه�ذا الص�دد ،وهي أن
ريا ما ختف�ي املدى الذي
القائ�م هناك ،كذل�ك أدرك النظام اإلي�راين عبثية معاداة عالق�ات العداء بين البلدين كث ً
ال�روس ،جرياهنم األقوي�اء ،فلم يعم�ل اإليرانيون عىل تتوافق به غاياهتام اإلسرتاتيجية يف املنطقة ،مثل املصلحة
إث�ارة املش�اعر الديني�ة يف مجهوريات االحتاد الس�وفيتي املشرتك بينهام يف احلفاظ عىل استقرار أفغانستان واخلليج
الس�ابق ،وتعاملوا مع الروس برباغامتي�ة واعتدال ،وقد العريب ،ومقارعة التطرف السني.
تبدى ذلك يف جتاهل اإليرانيني لكفاح الشعب الشيشاين
أم�ا الفصل اخلامس وعنوانه "يف ظالل احلادي عرش
ً
حفاظا عىل املصالح مع روسيا.
املسلم،
م�ن أيل�ول /س�بتمرب" فيتناول أح�داث احل�ادي عرش
وي�رى املؤلف كذلك أن مقومات الس�لوك اإليراين م�ن س�بتمرب/أيلول وتأثريه�ا يف العالق�ات األمريكية
مشيرا إىل أن ص�ورة إي�ران مل تتغير ل�دى
جت�اه الع�امل اخلارجي تق�وم عىل امت�زاج احل�س القومي اإليراني�ة،
ً
والفخ�ر بالتاري�خ الفاريس ال�ذي صن�ع إمرباطوريات املحافظني اجل�دد الذي�ن حكمت توجهاهت�م الواليات
تارخيية ،وبني ح�س انعدام األمن نتيجة الغزو املتواصل املتح�دة يف عه�د الرئي�س األمريك�ي األس�بق ج�ورج
ب�وش االبن ،فتغ�اىض املحافظون اجلدد ع�ن حماوالت
من القوى األخرى ،عرب التاريخ.
إي�ران التقرب م�ن الواليات املتح�دة يف أعقاب احلادي
ويرى املؤلف ً
أيضا أن اجلمهورية اإلسلامية سعت
عرش من س�بتمرب ،خدمة إلستراتيجية املحافظني اجلدد
ل�دى صياغته�ا سياس�اهتا اإلقليمي�ة إىل املزاوج�ة بين
لإلطاح�ة باألنظم�ة الالمتثيلي�ة يف الشرق األوس�ط،
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وأغل�ق بوش األبواب بقوة أم�ام فتح صفحة جديدة يف كذلك رأت إيران يف الوجود األمريكي يف العراق هتديدً ا
العالقات األمريكية اإليرانية يف خطابه عن حالة االحتاد
كبيرا ،ورأت أن اس�تقرار العراق أنس�ب الس�بل إلهناء
ً
يف عام  ،2002حني صنف إيران ضمن دول حمور الرش االحتالل األمريكي.
بجان�ب العراق وكوريا الشمالية ،ووصفه�ا بأهنا "داعم
ويلتفت الفصل إىل مفارقة ،تتمثل يف أن الديمقراطية
لإلرهاب" ،ووصف نظامها بأنه يقمع ش�عبه .وقد جاء يف العراق ختدم اإلستراتيجية اإليراني�ة ،لذا نجد رجال
الرد اإليراين تصعيد ًّيا غري مهادن.
الدي�ن اإليرانيني املتش�ددين يف اإلصلاح الديمقراطي
ويف الفص�ل الس�ادس "عىل ش�فري اهلاوي�ة النووية"
يتن�اول املؤلف مس�ألة امللف النووي اإلي�راين واملوقف
الغ�ريب من�ه ،واجل�دل اإلي�راين الداخلي ح�ول امتالك
األس�لحة النووي�ة ،ودواف�ع النظ�ام اإلي�راين المتلاك
تلك األس�لحة ،وكيف بدأ الربنام�ج النووي اإليراين يف
عهد الش�اه ،واس�تأنفه اإليرانيون بع�د انتهاء احلرب مع
الع�راق ،ويرى املؤلف أن س�عي إي�ران إىل امتالك القوة
النووي�ة ينبع من حماولة ذكية المتالك قوة رادعة حقيقية
أمام سلس�لة م�ن التهديدات ،فق�د أراد النظ�ام اإليراين
مواجه�ة اخلط�ر التارخي�ي املتمث�ل يف الويلات املتحدة
والعراق ،كام أن وجود باكستان النووية بجوار إيران زاد
من حتمسها المتالك القوة النووية .ويلفت الفصل النظر
إىل اجلدال داخل إيران بش�أن امتالك القوة النووية ،ففيام
ي�رى الرجعيون أمهي�ة القوة النووي�ة يف الرصاع احلتمي
مع الوالي�ات املتحدة ،للحد م�ن طموحاهتا يف املنطقة،
يرى آخ�رون رضورة القبول بقيود معين�ة عىل الربنامج
النووي اإلي�راين من أجل اندماج إيران يف النظام الدويل
واالقتصاد العاملي.

ويف الفصل السابع وحتت عنوان "عراق إيران اجلديد"
يتن�اول املؤلف العالقة املعقدة بني إيران والعراق ،عراق
ص�دام العدو املح�ارب إلي�ران ،وعراق ما بع�د صدام
بأغلبيته الش�يعية املتحالفة مع إيران ،ويشير املؤلف إىل
أن أولوية إيران الكربى هي منع العراق من الربوز جمد ًدا
ّ
أيديولوجيا ،وهتدف
يش�كل هتديدً ا عس�كر ًّيا أو
بحيث
ًّ
اإلستراتيجية اإليرانية إىل متكني نظام شيعي يف العراق،
كذل�ك حيرص حكام إيران عىل وحدة العراق وسلامة
أراضيه ،وخيش�ون من وقوع حرب أهلية تقس�م البالد،

داخ�ل بالدهم ،يدافعون بقوة عن التعددية الديمقراطية
يف الع�راق ،فه�م يرون أن دفع مصاحله�م يف العراق يتم
يف عملي�ة انتخابي�ة هت�دف إىل إقام�ة دول�ة ذات أقالي�م
قوية ،ونظام في�درايل ضعيفّ ،
يمكن الش�يعة ،وحيتوي
طموحات األكراد ،وهيمش خصوم إيران من السنة.

ويف الفص�ل األخير "إرسائيل وسياس�ة اإلرهاب"
يتناول الكاتب عالقة إيران بإرسائيل ،وبفصائل املقاومة
الفلس�طينية واللبناني�ة ،وي�رى أن القضي�ة الفلس�طينية
والعداء للصهيونية كانا مدخلاً إليران لتخفف عزلتها يف
الرشق العريب املسلم ،وهو ما جعلها تنشئ عالقة محيمة
مع النظام السوري العلامين عىل أرضية العداء إلرسائيل،
وهو ما مكن إيران ً
أيضا من التدخل يف الس�احة اللبنانية
ًم�اً
عبر دع�م "ح�زب اهلل" بوصف�ه تنظي مقاو ًم�ا للعدو
الصهيوين.

ويف اخلامت�ة يتناول املؤلف الفه�م الصحيح إليران،
ريا إىل أن النظام اإليراين الثيوقراطي سيصمد بالرغم
مش ً
م�ن تناقضات�ه ورصاعات�ه الداخلي�ة ،على النقيض من
االفرتاض القائم يف واش�نطن بأن اجلمهورية اإلسالمية
بل�د ضعي�ف يمك�ن أن ينهار بس�هولة ج�راء الضغوط
األمريكي�ة املتواصل�ة ،إذ تضم�ن مرون�ة وال مركزي�ة
نظام إيران اإلسالمي اس�تمرار نخبته احلاكمة واستبقاء
أنصاره الغيورين.
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