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يف ضوء املستجدات األخرية يف العالقات األمريكية اإليرانية منذ وصول
حسن روحاين إىل موقع الرئاسة يف إيران ،عقد املركز العريب لألبحاث
ودراســة السياسات ( 9ترشين األ ّول /أكتوبر  ،)2013يف النادي
الدبلومايس يف الدوحة ،ندو ًة بعنوان "التقارب اإليراين  -األمرييك:
الخلف ّية واآلفاق" .وقد ترأس هذه الندوة الدكتور خالد الجابر الذي
أشار يف بدايتها إىل سلسلة من األحداث التي تشّ ف عن التقارب
تول حسن روحاين رئاسة الجمهورية اإلسالمية
اإليراين – األمرييك ،منذ ّ
اإليرانية؛ فقد كانت أوىل رسائل التقارب امل َقالة التي كتبها روحاين
نفسه ،ونُرشت يف صحيفة الواشنطن بوست تحت عنوان "ملاذا تسعى
تول سابقًا منصب كبري
إيران ملشاركة ب َّناءة" ،وأشار فيها (وهو الذي ّ
املفاوضني النوويني يف إيران) إىل رغبة إيران يف الوصول إىل اتفاق مع
امللف النووي يف غضون ثالثة أشهر .وتال هذه املقالة
الغرب بشأن ّ
خطاب روحاين يف الجمعية العا َّمة لألمم املتحدة ،ث ّم مكاملته الهاتفية
مع الرئيس األمرييك باراك أوباما .وبعد كلمته االفتتاحية نقل مدير
الندوة الكلمة إىل املتدخل األول الدكتور محجوب الزويري أستاذ تاريخ
إيران والرشق األوسط املعارص يف جامعة قطر الذي ق َّدم ورق ًة بعنوان
"الرئيس روحاين وإيران :رؤية قدمية بعباءة جديدة" .وقد انطلق
الزويري من أ ّن التطورات املتالحقة بشأن العالقة األمريكية  -اإليرانية
احتلت مساح ًة كبري ًة من التحليل والنقاش السيايس واإلعالمي،
سواء يف منطقة الرشق األوسط أو العامل كلِّه ،وأ ّن هذا النقاش منذ
تول الرئيس اإليراين السابع حجة اإلسالم حسن روحاين الذي أثارت
ِّ
ترصيحاته عاصف ًة من التكهنات بنا ًء عىل ما يجري .وتوقف الزويري
سؤال مفاده :هل ميكن أن يكون هناك ربيع
عند هذا الحدث طار ًحا ً
يف العالقة األمريكية  -اإليرانية بعد شتاء عاصف؟
ورأى الباحث أ ّن ما جرى خالل األشهر القليلة املاضية من ترصيحات
صحفية ،أو ذلك االتصال الهاتفي بني الرئيسني باراك أوباما وحسن
روحاين ،مرتبط بسياق يتجاوز عقدين من الزمن؛ فكلام حدث تغيري
سيايس يف إيران سواء عىل مستوى املرشد  -وقد حصل م َّر ًة واحد ًة
فقط ،عام  - 1989أو عىل مستوى الرئيس ،رسعان ما يعود النقاش
بق َّوة بشأن عالقات إيران الخارجية ،ومنها عالقاتها بالواليات املتحدة؛
لذا فهو سياق ممتد غري متوقف.
ولفت الباحث االنتباه إىل أ ّن العالقة بالواليات املتحدة تحتل دامئًا
النصيب األكرب من النقاش والجدل سواء يف الداخل اإليراين أو يف
الخارج ،وأرجع ذلك إىل العالقة الخاصة التي ربطت البلدين منذ
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أكرث من ستة عقود يف القرن العرشين ،وإىل مستوى الخصومة ،ورمبا
العداء املستحكم بني البلدين بعد قيام الجمهورية اإلسالمية .ون َّوه
الباحث بأ ّن هذا املوضوع ال يرتبط باملشهد السيايس الداخيل اإليراين
فحسب ،بل باملشهد السيايس األمرييك؛ فكلام جرت انتخابات رئاسية
كانت العالقة بني واشنطن وطهران أح َد أه ّم موضوعات الجدل
السيايس ،سواء يف الحمالت االنتخابية أو بعد فوز ِ
أحد املرشّ حني
مبنصب الرئاسة.
ويرى الدكتور الزويري أ ّن النقاش بشأن العالقة بواشنطن ينتهي يف
بأي ق ًوى سياسية؛ إذ
إيران بانتقا ٍد من املرشد أو الحرس الثوري أو ّ
رسعان ما تعود حالة الخصومة واملناكفة .كام ع ّد النقاشات التي
جرت بشأن هذه العالقات مرشّ حةً ،أيضً ا ،للمصري نفسه ،وال سيام مع
قول املرشد األعىل للثورة اإلسالمية عيل خامنئي إنه قد حدثت بعض
املسائل يف نيويورك (يف إشارة إىل وجود الرئيس اإليراين روحاين) ما
كان يجب أن تحدث.
وركَّز الباحث عىل أ ّن امللفات املعلّقة بني البلدين كثرية ومعقَّدة؛ فهي
السابقة يف عرص امللكية،
تبدأ بخطاب العداء ألمريكا بسبب سياساتها َّ
ولكن هذه امللفات متتد أيضً ا إىل املوقف من إرسائيل ،وموقف إيران
من السياسة الخارجية األمريكية التي تسعى لتحقيق وجود عسكري
وسيايس طويل األمد يف منطلقة الخليج العريب ومناطق آسيا الوسطى.
وأشار الزويري إىل أ ّن واشنطن تبدو قلقل ًة من برنامج إيران النووي
وتطوراته املتسارعة ،ومن عدم التزام إيران مبسار التطورات السياسية
املتعلقة بالرصاع العريب اإلرسائييل ،والتطورات املرتبطة بالربيع
العريب وال سيام موقف إيران وحزب الله من الثورة السورية والدعم
العسكري الذي يُق َّدم للنظام السوري.
وقال الزويري إ ّن قلق واشنطن يعكس مبستويات متع ّددة قلق إرسائيل
أيضً ا وال سيام يف ما يتعلق بالربنامج النووي ،لك ّن املوقف املتعلق بسورية
يبدو مرتبطًا بانزعاج واشنطن من موقف روسيا الذي تستند إليه إيران
سياسيًّا يف دعمها للنظام السوري .وانطالقًا من ذلك رأى الباحث أ ّن
النقاش املرافق ملا يقال إنه تطور يف العالقة األمريكية  -اإليرانية يبدو
أكرث تركي ًزا عىل مسألتي الربنامج النووي اإليراين وسورية ،وتحدي ًدا مؤمتر
جنيف  2املتوقع أن يؤ ِّد َي إىل صيغة للتسوية السياسية بني النظام
واملعارضة السورية .وال تبدو الحاجة السياسية إىل اآلخر بني البلدين،
بوصفها داف ًعا إىل التواصل ،أم ًرا جدي ًدا؛ فلقد تواصل البلدان بطريقة
رسيَّة يف أواخر التسعينيات من القرن املايض ،وقد أ َّدى ذلك إىل تواصل
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معلومات صحيح ًة بشأن
عا َيل النسبة ( ،)%20وكذلك تقديم إيران
الربنامج النووي واملواقع املتعلقة به .وغري بعيد من أولوية واشنطن
قدرتها عىل إقناع إرسائيل بأ ّن التقارب  -ولو كان مرحل ًّيا  -لن يكون
كل هذا أ ّن واشنطن
عىل حساب أ ْمن الدولة العربية ،يضاف إىل ّ
تتَّبع منه ًجا تدريج ًّيا ،وبعبارة أخرى؛ إ ْن ف َِشل الطرفان يف الوصول
أي حضور إيراين يف
إىل تسوية بشأن امللف النووي ،فقد متانع من ّ
التسوية السياسة التي سيجري الحديث عنها يف مؤمتر جنيف  .2وهذا
األمر يف ح ّد ذاته لن يكون مقبولً بالنسبة إىل إيران.

فاعل يف ما يتعلق بالحرب عىل أفغانستان عام  ،2001وأعقب ذلك
تعاون دبلومايس مبارش ،أو غري مبارش ،عرب املعارضة العراقية لنظام
صدام حسني عام  ،2003األمر الذي أ َّدى دو ًرا مسان ًدا لواشنطن يف حربها
عىل العراق .كام أ ّن واشنطن مل ترت َّدد يف اللجوء إىل إيران للتفاوض بشأن
ما ُس ِّمي "أمن بغداد" عام 2005؛ إذ جرت لقاءات بني سفريي البلدين
يف بغداد كروكر وكاظمي .ث ّم إ ّن واشنطن مل تكن بعيد ًة عن جوالت
حل
التفاوض التي كانت تجمع إيران واملجموعة ( )1 + 5املعن َّية بإيجاد ّ
دبلومايس للملف النووي اإليراين .وقد كانت واشنطن هي ميزان الحرارة
الذي ميكن أن يعكس ّ
أي تق ُّدم أو فشل يف تلك الجوالت من التفاوض .وخلص الزويري يف نهاية مداخلته إىل نتيجة تتجىل يف أنه ال عدا َء يف
وتوقف الباحث عند قضية تتمثّل بأ ّن إيران بعد نحو عقد من التفاوض السياسة دائم وال صداقة ،وإمنا هي املصالح ،لك ّن مسار التطورات بني
بشأن ملفها النووي ،وعند ما تراه إنجازًا يف عملية االستمرار يف الربنامج البلدين يتحدث عن خصومة دامئة مع احتامل التعاون يف حدود ما
وتطويره ،عىل ال َّرغم من ُح َزم العقوبات االقتصادية املفروضة عليها يُؤ ِّمن مصالح البلدين (وهذا ما حدث ،وقد يحدث) ،لكن املعضلة
منذ عام  ،2005وأوضح أنها اليوم تبدو يف وضعٍ مختلف وتح ٍّد جديد الكربى هي إمكان تفكيك معضلة امللف النووي ،وكذلك معالجة
مرتبط بأه ّم حليف إقليمي لها هو سورية .وهذا التحدي مرتبط أيضً ا مسألة التصور املسبق للنخبة السياسية يف كال البلدين؛ نحو مسألة
بالعالقة بحزب الله؛ فلقد كانت سورية مم َّر العبور للعون اإليراين .تطوير العالقة بينهام وقدرة تلك ال ُّنخب عىل إقناع الرأي العا ّم الداخيل
وكل هذا يدفع إىل الحذر الشديد وعدم الترسع يف مسألة
ويف املقابل كانت واشنطن تبدو يف مخمصة سياسية حقيقة متعلقة لديهاّ .
بوضعها االقتصادي الداخيل ،وبالحضور الرويس يف امللف السوري االستنتاج املتعلق مبا حدث بني البلدين ،فهناك الكثري من التطورات
كل مساعي واشنطن للتخلص من نظام بشار األسد اآلخذة يف التشكل التي سيكون لها بالتأكيد تأثريها يف مآالت األمور
الذي عطَّل ّ
ودفعها إىل تغيري إسرتاتيجيتها ،يضاف إىل ذلك قلق البلدين من الدور بني البلدين ،بل املنطقة كلها.
الرتيك الذي قد يرتتَّب عليه حافز يدعو إىل مراجعة مواقفهام البينيَّة ،وبعد انتهاء كلمة الدكتور الزويري نقل مدير الندوة الكلمة إىل
ولو بطريقة موقَّتة وتكتيك َّية.
الباحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات الدكتور مروان
وأبدى الباحث اعتقاده املتمثل بأ ّن التطورات السياسية اإلقليمية تبدو
محف ًزا أساسيًّا بشأن عودة الحديث عن تحسني العالقات بني البلدين.
لكن هذه التطورات يوجد فيها العبون آخرون ال ميكن تجاهلهم حتى
يف حال االختالف معهم ،ومن هؤالء الالعبني تركيا ،واململكة العربية
السعودية ومعها دول مجلس التعاون الخليجي ،إضاف ًة إىل إرسائيل التي
ألي تقارب بني أمريكا وإيران .وأ ّما مواقف
ترى نفسها الضحية األوىل ّ
الالعبني اآلخرين فيصعب تجاهلها بسبب الجغرافيا السياسية وبسبب
طبيعة عالقات واشنطن بتلك األطراف أيضً ا.

قبالن ليقدم مداخلته .فانطلق قبالن من أ ّن التقارب األمرييك  -اإليراين
الذي بدأ مع فوز الدكتور حسن روحاين بانتخابات الرئاسة اإليرانية
ٍ
ٍ
َ
وتطلعات
آمال
ومخاوف عند بعضهم ،مبقدار ما يثري ً
تساؤالت
يثري
عند آخرين؛ وذلك بحسب الضفَّة التي يقف عليها الشخص .وأرجع
أي تطور يطرأ
قبالن ذلك إىل أ ّن مستوى االهتامم ذاك يرجع إىل أ ّن ّ
عىل العالقات اإليرانية – األمريكية ،سلبيًّا كان أم إيجابيًّا ،سوف تكون
كل
الصعد  -يف ّ
له آثار عميقة عىل عموم املنطقة ،ورمبا  -عىل بعض ُّ
العامل.

ونّوه الباحث بوجود مسألة أخرى تتعلق مبا هو أه ّم لكال الطرفني؛
فامله ّم بالنسبة إىل طهران هو رفع العقوبات جزئيًّا ،بل كليًّا ،ملواجهة
التداعي االقتصادي الذي تعانيه ،كام أنّه من امله ّم إنهاء األزمة السورية
بطريقة ال تنهي مصلحتها السياسية مع ذلك البلد .وأ ّما بالنسبة إىل
واشنطن فإ ّن األولوية تتعلق بوقف التخصيب وال سيام ما كان منه

واستعرض الدكتور مروان قبالن املسار التاريخي للعالقات اإليرانية –
األمريكية ،حيث احتلت إيران مكانًا مركزيًّا يف اإلسرتاتيجية األمريكية
يف منطقة الخليج والرشق األوسط منذ نهاية الحرب العاملية الثانية،
وكانت سياسة واشنطن تجاهها تقوم عىل فكرة جوهرية مفادها
أنه إذا قُ ِّدر لها أن تخرس إيران فلن تسمح ألحد غريها أن يربحها.
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الحل
وبنا ًء عىل ذلك مل تعمد الواليات املتحدة يف الفرتة التي أعقبت وتج ُّنب الدخول يف مواجهات جديدة يف املنطقة ،تبدو فرصة ّ
إطاحة الدكتور محمد مصدق  -أ ّول رئيس حكومة إيراين منتخب السيايس ملعضلة امللف النووي اإليراين إغرا ًء ال ميكن مقاومته.
عام  - 1953إىل تحويل إيران إىل دولة تابعة لجهة القرار السيايس
وعىل ال َّرغم من ذلك أكَّد قبالن أ ّن اآلمال والنيَّات والحاجة املشرتكة
فحسب ،بل إىل دولة تابعة من النواحي االقتصادية واالجتامعية
رمبا ال تكون كافي ًة للتوصل إىل تسويات؛ وذلك نظ ًرا إىل ارتفاع تكاليفها
والفكرية والثقافية أيضً ا.
بالنسبة إىل الطرفني ،فإيران سوف تجد التخيل عن برنامجها النووي
وخصوصا بالنسبة إىل الجزء املتعلق بحقها يف التخصيب
ورأى قبالن أنه مبقدار ما أث َّرت الواليات املتحدة يف الحياة إيرانية ،أم ًرا صع ًبا،
ً
بوصفها حليفًا يف الفرتة بني عامي  1953وحتى قيام الثورة اإلسالمية من دون الحصول عىل إقرار أمرييك واضح ومبارش مبكانتها ودورها
عام  ،1978أث َّرت باملثل عداوتها بعد ذلك يف مختلف مناحي الحياة اإلقليميني .وأ ّما الواليات املتحدة فهي عىل ال َّرغم من استعداداها
اإليرانية حتى أصبح ّ
يصح القول إ ّن تاريخ إيران خالل العقود الستة لإلقرار بحق إيران يف التخصيب من حيث املبدأ ،فإنها ستجد من
ظل مقاومة إقليمية شديدة ،اإلقرار بنفوذ
وخصوصا يف ّ
املاضية إمنا هو تاريخ العالقة بالواليات املتحدة ،تقاربًا كان ذلك أو الصعب أيضً ا،
ً
تناف ًرا.
إيراين ميتد من غرب أفغانستان إىل ساحل املتوسط.
وبي قبالن أ ّن العالقات األمريكية  -اإليرانية ،بعد الحرب العاملية
ّ
الثانية ،تراوحت بني هذين الحدين :العالقة الوثيقة ،أو الخصومة
الشديدة ،وأنه عىل ال ّرغم من العداوة املريرة التي طبعت العالقات
أي ظرف إىل
تس َع يف ّ
الثنائية يف العقود الثالثة املاضية ،فإ ّن واشنطن مل ْ
كل األحوال لتغيري السياسات
تغيري النظام اإليراين ،بل كانت تسعى يف ّ
اإليرانية ،وللعودة بها  -إن أمكن ذلك  -إىل حال التحالف التي كانت
سائد ًة خالل عهد الشاه.
ورأى الباحث أنه بعد أكرث من ثالثني عا ًما من العالقات الصعبة
السابق محمود
واملعقَّدة ،وبخاصة يف ّ
ظل سنوات حكم الرئيس َّ
كل من الواليات املتحدة وإيران حاجة
أحمدي نجاد ،تتبدى اليوم لدى ّ
مشرتكة إىل التوصل إىل تسويات للقضايا املعلّقة بينهام؛ فالعقوبات
االقتصادية التي فرضتها إدارة أوباما خالل العام املايض خاصةً،
والتي طالت أ ّول مرة قطاع الطاقة واملصارف ،ألحقت بالغ األذى
أصل ب ُح َزم عقوبات أمريكية ودولية طويلة.
باالقتصاد اإليراين املنهك ً
كام أ ّن تداعي النفوذ اإليراين الذي بلغ أوجه بعد سقوط العراق بيد
االحتالل األمرييك ،أثناء اندالع الثورة السورية ،فرض ضغوطًا إضافي ًة
عىل طهران دعتها إىل إعادة النظر يف مقارباتها اإلقليمية والدولية
املتشددة التي سادت خالل العقد املايض .وأ ّما إدارة أوباما فهي تجد
مصلح ًة حقيقي ًة يف الذهاب نحو تسوية مع إيران؛ وذلك للتخفيف
من ح َّدة الضغوط اإلرسائيلية واإلقليمية املامرسة عليها لوقف
بأي وسيلة كانت .فبالنسبة إىل رئيس غارق
الربنامج النووي اإليراين ّ
يف مشاكله الداخلية ،سا ٍع منذ وصوله إىل السلطة إىل إجالء القوات
األمريكية من مناطق العامل املختلفة ،وإىل تخفيض النفقات العسكرية

وبنا ًء عىل ذلك ،وجد قبالن أ ّن صعوبة التقارب األمرييك  -اإليراين
ال ترتبط مبصاعب داخلية خاصة بكل طرف ،وعىل رأسها انعدام
الثقة بعد ثالثة عقود من العداء فحسب ،بل إنها ترتبط أيضً ا
مبواقف األطراف اإلقليمية التي يخىش معظمها من أن تكون التسوية
اإليرانية  -األمريكية املرتقبة عىل حساب مصلحتهم .ومن مث َّة تتب َّدى
الصعوبات الجسيمة التي تكتنف محاوالت التقارب بني واشنطن
وطهران ويتبني مقدار التحديات التي يواجهها الطرفان يف إطار
مساعي التوصل إىل حلول لقضايا شديدة التعقيد.
أ َّما املداخلة األخرية يف هذه الندوة فقد كانت بعنوان "الخلفية الثقافية
للتقارب اإليراين  -األمرييك" ،وقد قدمها الدكتور رشيد يلوح الباحث يف
املركز العريب ،وتناول فيها التقارب اإليراين  -األمرييك األخري من زاوية
نظر الدراسات الثقافية ،وذلك من خالل استعراض تاريخ العالقات
الثقافية بني طهران وواشنطن .ورصد يلوح يف هذه املداخلة مجموع ًة
من املسارات الثقافية التي يوظفها الطرفان لحفظ الح ّد األدىن من
العالقة بينهام ،محل ًِّل إيَّاها ،محاولً استرشاف الدور املحتمل للخلفية
مستقبل.
ً
الثقافية يف تحقيق توافق سيايس بني إيران وأمريكا
وق َّدم الباحث يف الجزء األول من مداخلته عرضً ا تاريخ ًّيا للعالقات
الثقافية اإليرانية  -األمريكية ،وذكر أ ّن جذورها متت ّد إىل العرص
القاجاري؛ ففي إطار التنافس االستعامري الرويس الربيطاين عىل
إيران ،حاولت أمريكا أن تربز دو ًرا حياديًّا يف عالقتها بإيران ،فاختارت
األنشطة واألعامل الثقافية والتعليمية واإلنسانية وسيل ًة للنفوذ إىل
املجال اإليراين .ون َّوه الباحث بأ ّن هذه األنشطة كانت لها نتائج

نصوص وشهادات
ندوة التقارب اإليراني  -األميركي :الخلفيّة واآلفاق
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رش أيضً ا .لك ّن
إيجابية ج ًّدا بالنسبة إىل اإليرانيني الذين استفادوا من تلك الخدمات منط َّي ًة إليران الدولة الراعية لإلرهاب الدويل ،ومحور ال ِّ
بطريقة مبارشة ،وبالنسبة إىل املصالح األمريكية يف إيران الحقًا أيضً ا ،الباحث نوه بأ ّن هذا الوضع التصادمي مل يؤث ِّر يف اإلمكانات الثقافية
وبخاصة يف العهد البهلوي ()1979 -1925؛ إذ شهدت إيران يف عهد املشرتكة بني الطرفني التي حفظت الحد األدىن من العالقة بينهام.
رضا شاه يف املرحلة بني  1931و 1941نشاطًا واس ًعا للمسترشقني
وتطرق الباحث يف الجزء األخري من مداخلته إىل فوز الرئيس املعتدل
واألنرثوبولوجيني األمريكيني ،وجرى تأسيس املعهد اإليراين يف نيويورك
حسن روحاين ،واعتقاد األمريكيني أ ّن انتخابه سيعطي فرص ًة جديد ًة
عام  ،1931ويف املرحلة نفسها أُ ِّسست املدرسة األمريكية يف طهران
وخصوصا أنّهم يع ّدون العامل الثقايف
للعالقات الثقافية األمريكية،
ً
برئاسة صامويل جاردن.
األسايس للمصالح األمريكية مع إيران ،وأنه بإمكانه أن يؤ ِّد َي
الضام َن
َّ
ألي تقارب سيايس محتمل .وتناول الباحث رؤية روحاين
ورأى الدكتور يلوح أنه مع بداية الحرب العاملية الثانية وصعود دور املو ِّجه ّ
الواليات املتحدة بدأت السياسة الثقافية األمريكية تجاه إيران ت ُ َؤ َّسس التي تتمثّل بأ ّن إعادة إيران إىل الساحة الدولية وإخراجها من عزلتها
وتأخذ مكانها يف برامج الرؤساء األمريكيني املتعاقبني من الحزبني وأزماتها االقتصادية لن يكون إال بالتفاهم مع أمريكا التي وصفها
الجمهوري والدميقراطي .أ ّما بعد الحرب العاملية الثانية وخروج بـ "مختار العامل" ،وقد ساهم ذلك يف عودة العالقات الثقافية اإليرانية
روسيا من شامل إيران فقد أكَّد الباحث أ ّن النفوذ الثقايف األمرييك األمريكية والتمكني لها ،عىل خالف نجاد الذي اعتمد التبشري باملهدوية
بدأت ق َّوته تشت ّد ،وبدأ يأخذ أبعا ًدا سياسيةً؛ ففي هذه الفرتة وسيل ًة لتسويق إيران خارجيًّا.
ُ
أ ِّسس راديو صوت أمريكا ،تحدي ًدا عام  ،1949ويف السنة نفسها وقَّع ورصــد الباحث خمسة مسارات ثقافية يضطلع بها اإليرانيون
اإليرانيون واألمريكيون اتفاقيتني يف املجال الثقايف ،وهام اللتان م َّهدتا واألمريكيون لتجاوز القطيعة السياسية بينهام والتحكم يف تقاربهام،
املؤسسات الثقافية واالجتامعية بني
الطريق لتأسيس مجموعة من ّ
سمها :الدبلوماسية الشعبية ،ودبلوماسية العلوم ،ودبلوماسية
وقد َّ
إيران وأمريكا ،مثل ّ
مؤسسة إيران وأمريكا ( )IASالتي جرى افتتاحها الشعر واللغة ،ودبلوماسية التقاليد واألعياد ،ودبلوماسية اآلثار ،ث ّم
يف أوسط خمسينيات القرن املايض ،ومعهد الرشق األدىن والرشق خلص يف النهاية إىل ما ييل:
األوســط يف جامعة كولومبيا سنة  .1950ويف هذه الفرتة نفسها
قام علامء اآلثار األمريكيون بحفريات واسعة داخل إيران .ويف عهد •إ ّن تتبع مسار العالقات الثقافية األمريكية اإليرانية يؤكِّد بجالء
رئاسة وزراء محمد مصدق ( )1953-1951حاولت أمريكا االستفادة محورية الطرف األمرييك فيها وتفوقه؛ فاألمريكيون يبادرون دامئًا
من نتائج جهدها الثقايف والعلمي مع إيران للحصول عىل املزيد بربامج وسياسات تسعى القتحام املجال اإليراين ثقاف ًّيا وضبطه ،ورمبا
كان هذا التفاوت يف العالقة بني الطرفني هو السبب يف احرتاز الطرف
ظل انحسار النفوذ
من االمتيازات السياسية واالقتصادية ،وذلك يف ّ
عب عنه مرشد الثورة ،باستمرار ،بـ "خطر النفوذ الثقايف
الربيطاين والسوفيايت بعد تأميم النفط اإليراين ورغبة مصدق يف بناء اإليراين الذي َّ
األمرييك".
عالقات إيجابية مع األمريكيني ،لك ّن انقالب  1953الذي قادته وكالة
االستخبارات األمريكية بالتعاون مع بريطانيا (تحت مسمى عملية •ينظر األمريكيون والغرب إىل إيران ،عمو ًما ،بوصفها دائر ًة حضاري ًة
أجاكس) وضعت ح ًّدا لذلك الطموح االستقاليل عند مصدق ،وألحقت منفرد ًة ُيكن فصلها عن الدائرة الحضارية العربية اإلسالمية ،انطالقًا
من نتائج أبحاث املسترشقني يف مجايل األنرثوبولوجيا واألركولوجيا
رض ًرا كب ًريا باملصالح الثقافية األمريكية داخل املجتمع اإليراين.
التي حاولت صناعة شخصية قومية إيرانية بعي ًدا من املؤثرات
ويف الجزء الثاين من املداخلة تط َّرق الباحث إىل العالقات الثقافية اإلسالمية ،عىل أ ّن الكثري من تلك األبحاث كانت موجه ًة أيديولوج ًّيا،
األمريكية اإليرانية بعد ثورة  ،1979وإىل كيف َّية تراجعها إىل أدىن مفتقر ًة إىل معايري البحث العلمي املوضوعي.
مست ًوى لها نتيجة مجموعة من األحداث والصدامات العنيفة التي •هناك اقتناع راسخ عند مراكز التفكري والقرار يف الواليات املتحدة
ع َّمقت الرشخ بني الطرفني .فطَوال الخمسة والثالثني عا ًما املاضية ،األمريكية بأ ّن ضامن مصالح أمريكا القومية مع إيران ينبغي أن يكون
كان شعار "املوت ألمريكا" ،وشعار "الشيطان األكرب" يُلخِّصان برتكيز عىل أساس ثقايف ،وأ ّن اإليرانيني أنفسهم ،داخل النظام الحاكم
شديد النظرة األيديولوجية اإليرانية للطرف األمرييك ،وير ِّوجان صور ًة وخارجه ،مقتنعون بدرجات متفاوتة ومن زوايا نظر مختلفة أيضً ا،
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بأ ّن الثقافة هي العامل األكرث تأث ًريا يف تنظيم العالقة بالغرب .ث ّم إ ّن
كل من الطرفني األمرييك واإليراين ينطلق من مرجعية نظرية تؤطرها
ًّ
فكرة الرصاع والتدافع الثقايف الحضاري التي تخلص إىل أ ّن البقاء
والنفوذ سيبقى يف النهاية لألصلح.

•فوز رئيس معتدل يف إيران ال يرجع إىل األزمة االقتصادية والعزلة
الدولية وتقلَّص النفوذ اإليراين برتاجع ق َّوة النظام السوري فحسب،
بل إىل عوامل ثقافية وحضارية ساهمت يف بلورة اقتناع إيراين
مشرتك عند جميع التيارات والقوى النافذة يف الحكم مفاده أ ّن
عىل الجمهورية اإلسالمية أن تدخل عه ًدا ثقاف ًّيا جدي ًدا تنفتح فيه
عىل مكتسبات الحضارة الغربية؛ أل ّن الوضع ،اليوم ،مختلف عن
سبعين َّيات القرن املايض ومثانين َّياته ،فأمريكا مل تعد الالعب الوحيد يف
العامل ،والثقافة أصبحت سوقًا عاملي ًة يستثمر فيها الجميع ،ومل يَ ُعد
العامل يسمح بوجود دولة منعزلة تستهلك طاقتها يف م ْنع الثقافات
واألمناط االجتامعية الوافدة من الخارج.

•توافر املسارات الثقافية الفاعلة يف التقريب بني طهران وواشنطن
مستقبل .وجدير
ً
ميثِّل أرضي ًة مالمئ ًة لوصول الطرفني إىل توافق سيايس
بالذكر أ ّن الطرفني حاوال يف ما سبق االستفادة من تلك املسارات
إلنجاح التقارب بينهام ،لكن محاوالتهام باءت بالفشل ،وقد الحظنا
ذلك قبل الثورة وبعدها ،ونعتقد أنه  -عىل عكس املحاوالت
ؤدي إرشاف املرشد عيل خامنئي عىل املسلسل
السابقة  -ميكن أن يُ َ
َّ
التقاريب الحايل إىل فرص كبرية للنجاح.
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•ميكن للدبلوماسية العربية أن تستفيد من اإلمكانات الواسعة التي
يوفرها املجال الحضاري العريب اإليراين املشرتك للدفع نحو تقارب
عريب إيراين يحفظ املصالح القومية العربية واستقرار املنطقة.
استحوذت انعكاسات إمكانية تعزيز التقارب اإليراين  -األمرييك الحاصل
منذ اعتالء حسن روحاين رئاسة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،عىل
الحيّز األكرب من النقاش الذي تال محارضات الندوة .وأشار املحارضون
وعد ٌد من املتدخّلني يف النقاش من جمهور الباحثني واملهت ّمني الذين
حرضوا الندوة ،إىل أ ّن العرب قد يكونون أكرب خارس يف هذا التقارب
إن حدث؛ بالنظر إىل أ ّن املساومات التي ستحكم هذا التقارب
تتعلّق بالعديد من قضايا الوطن العريب ،إضاف ًة إىل إمكانية تعزيز
ظل انشغال
وخصوصا يف ّ
النفوذ اإلقليمي اإليراين عىل حساب العرب
ً
الدول العربية الكربى بأوضاعها الداخلية؛ مثل مرص والسعودية،
وبأوضاع دو ٍل عربية أخرى مثل سورية .ولك ّن املحارضين ركّزوا عىل
ٍ
مستويات متق ّدمةً.
التقليل من فرص بلوغ التقارب اإليراين  -األمرييك
وقال الدكتور محجوب الزويري إنّه ينبغي أال نبالغ يف الذهاب إىل
ٍ
استنتاجات رسيعة؛ فالعالقة بالغة التعقيد ،والحذر املتبادل يف عمليَّة
التقارب بني البلدين شديد .ور َّجح أن تكون التط ّورات األخرية نو ًعا
من "التكتيك" اإليراين ملواجهة ما تع ّرضت له صورة "إيران الثورة"
السياق
من تش ُّو ٍه بسبب مواقفها من الثورات العربية .ويف هذا ِّ
مم يُحىك عنه
يرى الدكتور مروان قبالن أ ّن املوضوع أصعب كث ًريا ّ
يف اإلعالم .وأ ّما الدكتور رشيد يلوح فهو يعتقد أ ّن إيران والواليات
مستقبل.
ً
املتحدة قد تجدان يف املحاور الثقافية أرضي ًة ج ّيد ًة للتقارب

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع
ممن يكتبون إليها االلتزام بالمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
التقاليد العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة

siyasat.arabia@dohainstitute.org
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عدد النسخ المطلوبة
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تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

شروط النشر
تنشر "سياسات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول
العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من  5000إلى 6000
كلمة ،بما فيها المراجع والجداول .وتحتفظ هيئــة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق التي
تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
عــروض الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث ســنوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترســل
تخضع المواد المرســلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بســيرة ذاتية موجزة للكاتــب ،وملخص عن البحث بنحــو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرســالها
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :اكســل أو وورد .وال تُقبل األشــكال
فذت بها في األصل ،بحســب برنام َ
والرسوم والجداول التي ترسل كصو ًرا.
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دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف لبنان.

دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.

 95دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية.

 140دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.
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