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مؤلف الكتاب((( جاي سولومون هو صحايف يعمل يف صحيفة وول
سرتيت جورنال ،بدأ بالكتابة عن الرشق األوسط يف  2006مع
اندالع الحرب بني إرسائيل وحزب الله .وكان أول من كشف عن
املحادثات الرسية التي جرت بني الواليات املتحدة وإيران يف سلطنة
عامن ،ومهدت التفاق فيينا حول برنامج إيران النووي .كذلك كان
سولومون الصحايف الذي اختاره الرئيس السوري بشار األسد إلجراء
أول مقابلة معه بعد اندالع الثورات العربية .ويف هذا الكتاب يعرض
املؤلف للظروف التي متت فيها املقابلة .تكمن أهمية الكتاب يف أنه
مفصل للمحادثات الرسية والعلنية بني إيران والواليات
ً
يقدم رس ًدا
املتحدة ،واملواجهات التي حدثت بني الطرفني ،كام أنّه الكتاب األول
الذي تناول العالقات األمريكية – اإليرانية عقب توقيع اتفاق فيينا.
ويغطي الكتاب خمس عرشة سنة من العالقات بني البلدين ،أي
منذ هجامت الحادي عرش من سبتمرب  ،2001ألن هذه الهجامت
مثّلت نقلة نوعية يف سياسة البلدين ،إذ استغلتها إيران للتعاون
مع الواليات املتحدة للتخلص من أعدائها عىل حدودها الرشقية
والغربية .واتفاقية فيينا هي تكريس لهذا التحول الذي بدأ يف عام
 .2001يشري املؤلف إىل أ ّن أنصار االتفاق يقارنونه باالنفراج détente
الذي حدث بني الصني والواليات املتحدة يف عهد الرئيس ريتشارد
نيكسون يف عام .1972

يف الفصل الثاين "الفرصة الضائعة" ،يروي سولومون كيف بدأت
نظرة البلدين إىل بعضهام تتغري .فبعد أن عرضت إيران التعاون مع
الواليات املتحدة يف حربها عىل طالبان يف أفغانستان ،استغل وزير
خارجية أمريكا كولن باول املؤمتر السنوي لألمم املتحدة يف ترشين
الثاين /نوفمرب  ،2001ليك يصافح وزير خارجية إيران آنذاك كامل
خرازي (ص ّ .)42إل أ ّن االتصاالت مل تؤ ِد إىل تقارب وتعاون أكرب
1 Jay Solomon, The Iran Wars: Spy Games, Bank Battles, and the Secret
Deals that Reshaped the Middle East (New York: Random House, 2016).
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بسبب عدم ثقة الواليات املتحدة بإيران .فبينام عرفت محادثات
بون (أملانيا) من أجل مستقبل أفغانستان تعاونًا ،كان يعقد اجتامع
بني خرباء أمريكيني وعنارص من املعارضة اإليرانية يف روما يف كانون
األول /ديسمرب  2001من أجل إسقاط النظام الحاكم يف إيران .فقد
كان املحافظون الجدد يعتقدون أ ّن غزو العراق سيؤدي إىل إسقاط
النظام يف إيران (ص  ،)19وهو الفكر الذي عرب عنه ديفيد ورمزير
 David Wurmserيف كتابه حليف الطغيان :فشل أمريكا يف هزمية
صدام حسني (.)1999
يف الفصل الثالث "الهالل الشيعي" ،يتناول املؤلف استعداد أمريكا
لغزو العراق واتصاالتها باملعارضة العراقية املقيمة بالخارج ،مبا
فيها تلك املقيمة يف إيـران .قبل بداية الحرب ،سافر فرانسيس
بروك  Francis Brookeمع أحمد جلبي إىل إيران التي أبلغتهام
عدم معارضتها إلسقاط صدام حسني رشط أال تحتل أمريكا العراق
لفرتة طويلة (ص  .)61كانت الواليات املتحدة تعرف منذ البداية
وجود "غزو إيراين رسي" (ص  )64للعراق ،وهذا ما أكده محافظ
الديوانية خليل جليل حمزة (قتل بعبوة ناسفة يف  )2007يف مقابلة
جرت مع مايكل روبن – وهو خبري بالشؤون اإليرانية أرسلته وزارة
الدفاع األمريكية ليساعد يف بناء الحكومة االنتقالية يف العراق – يف
قائل إ ّن املخابرات اإليرانية بدأت يف
كانون الثاين /يناير ً ،2004
أيار /مايو  2003تعرب الحدود العراقية  -اإليرانية مع العراقيني الذين
كانوا مقيمني يف إيران خالل حكم صدام حسني ،إذ مل تعد الحدود
بني البلدين مراقبة بعد سقوط صدام (ص  .)66واشتىك حمزة إليه
روبن أنه بينام كانت إيران تغدق األموال عىل أنصارها يف العراق ،مل
تكن الواليات املتحدة تدعم العراقيني غري املنارصين إليران مبشاريع
تنموية (ص  .)67وكان مايكل روبن قد حذر وزارة الدفاع األمريكية
يف تقرير أرسله يف متوز /يوليو  ،2003أي بعد ثالثة أشهر من إعالن
جورج بوش نهاية العمليات العسكرية ،من تصاعد النفوذ اإليراين.
عىل الرغم من تحذير روبن ،فإ ّن وزارة الدفاع األمريكية اختارت عدم
مواجهة اإليرانيني يف العراق لتفادي اندالع صدام معهم" ،لذلك ُسمح
لطهران وحلفائها بالعمل تقريبًا دون مضايقات" (ص  .)63هنا ال
يوضح املؤلف ملاذا احتلت أمريكا العراق إذا كانت غري مستعدة
ملواجهة النفوذ اإليراين يف العراق؟ أمل يكن تربير احتالل العراق هو
إحداث تغري يف املنطقة كان سيؤدي إىل سقوط نظام الحكم يف إيران،
كام ادعى ديفيد ورمزير؟ بعد تأسيس نفوذها يف العراق انتقلت
إيران إىل مرحلة إخراج الواليات املتحدة من العراق من خالل
إرسال أسلحة وتكنولوجيا العبوات الناسفة املزروعة يف الطرقات،
والتي قتلت  20يف املئة من جنود االحتالل يف الربع األخري من 2006
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(ص  .)73أجربت هذه الهجامت الجيش األمرييك عىل تأسيس وحدة
خاصة ملواجهة إيران وحلفائها يف العراق (ص  ،)76وقامت بأول
عملية ضد قوات القدس اإليرانية يف كانون األول /ديسمرب ،2006
عندما ألقت القبض عىل الجرنال محسن شيزاري – أحد أعوان
قائد قوات القدس قاسم سليامين – وحققت معه لعرشة أيام (ص
 .)77وبعد ذلك بأسبوعني هاجم الجنود األمريكيون البعثة اإليرانية
يف أربيل واحتجزوا خمسة إيرانيني .من بني املقرات التي هاجمتها
والشخصيات التي ألقت القبض عليها بسبب عمليات معادية للجيش
األمرييك كان األخوان قيس وليث الخزعيل ،اللذان انشقا عن جيش
املهدي وأسسا عصائب أهل الحق يف  .2006بعد تعيني برتايس قائ ًدا
للقوات األمريكية يف العراق ،تبادل رسائل التهديد مع قاسم سليامين
مرتني ،األوىل عرب جالل طالباين والثاين عرب هادي العامري ،أحد قادة
حركة بدر (ص .)80 -81

يف الفصل الرابع "محور املامنعة" ،ينتقل املؤلف إىل سورية ليناقش
تعاونها مع إيران من أجل إفشال الخطط األمريكية للهيمنة عىل
العراق من جهة ،ومواجهة تحرك رئيس وزراء لبنان الحريري الذي
حاول إنهاء تحكم النظام السوري يف لبنان أو تقليصه من جهة أخرى.
يشري املؤلف إىل امللفات التي استولت عليها وزارة الدفاع األمريكية يف
سنجار يف نهاية  ،2007وتعود إىل فروع القاعدة يف العراق .وضمت
هذه امللفات معلومات جمعتها الدول اإلسالمية يف العراق بني
آب /أغسطس  2006والشهر نفسه من  ،2007عن حركة نحو 700
جهادي أجنبي سافر أغلبهم إىل مطار دمشق الدويل قبل العبور إىل
العراق (ص  .)93-92كذلك يتناول هذا الفصل دور جون كريي يف
قائل إ ّن كريي أصبح ممثل "الدكتاتور
العالقات السورية  -األمريكيةً ،
السوري" يف واشنطن (ص  .)99كان للسناتور كريي اهتامم بسياسة
الرشق األوسط ،وقد ك ّون عالقات مع العديد من قادة املنطقة من
خالل زياراته املتكررة لها ،وكانت إحدى هذه الزيارات لدمشق
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يف  2006عىل الرغم من معارضة الرئيس بوش لها .وتوطدت العالقة
بني األسد وكريي بعد عشاء استمر أربع ساعات يف دمشق جمع كريي
وزوجته مع األسد وزوجته يف آذار /مارس  .2009ويف العام نفسه،
أصبح كريي رئيس لجنة العالقات الخارجية يف مجلس الشيوخ ،وأخذ
يسافر إىل دمشق وتل أبيب ملحاولة إحياء عملية السالم بني البلدين.
بعد رسد اغتيال بعض علامء الطاقة النووية اإليرانيني يف الفصل
الخامس وتفاصيل الحصار املرصيف الذي فرضته أمريكا عىل إيران يف
الفصل السادس ،ينتقل املؤلف ليتناول يف الفصل السابع محاولة
أوباما الفاشلة يف فرتته الرئاسية األوىل للتوصل إىل اتفاق مع إيران.
ويف الفصل الثامن "الذهب األسود" ،يصف املؤلف تحرك الواليات
قائل إ ّن
انعكاسا عىل االقتصاد اإليراينً ،
املتحدة يف املجال األكرث
ً
فرض حصار نفطي عىل إيران كانت أولوية السياسة الخارجية
ألوباما .يف هذا املجال كان للمملكة العربية السعودية واإلمارات
العربية املتحدة والكويت الدور الرئيس يف إنجاح هذا الحصار ،إذ
إ ّن فرض حصار نفطي ،يك ّمل الحصار املرصيف ،تطلّب تعويض نفط
إيران بزيادة إنتاج نفط دول أخرى غنية به .لذلك أرسل أوباما يف
 2009دنيس روس يف جولة ليقنع هذه الدول برفع إنتاجها بصفة
كبرية لكيال يرتفع سعر النفط عند بدء الحصار النفطي عىل إيران.
فسيناريو كهذا كان سيضعف مساعي أوباما إلخراج االقتصاد األمرييك
من أكرب أزمة اقتصادية حلت به منذ الركود الكبري يف  .1929وبالفعل
بدأت السعودية واإلمارات برفع إنتاجهام للنفط بعد زيارة روس.
كذلك سافر روس إىل الصني إلقناعها برشاء النفط العريب بدل اإليراين.
تال ذلك ،بحسب سولومون ،قيام ويل عهد أبو ظبي محمد بن زايد
بزيارة رسية إىل الصني يف  2010ليبلغها استعداد بالده لرفع إنتاجها
للنفط بأربعة أضعاف لتأمني حاجات الصني من دون أن يرتفع سعر
النفط (ص  .)197-196ويف مقابلة خاصة ،رصح رئيس مخابرات
السعودية السابق تريك الفيصل ،يف ربيع  2011يف قاعدة عسكرية
قريبة من لندن بحضور جنود أمريكيني وبريطانيني ،أ ّن السعودية
بإمكانها أن تعوض عن النفط اإليراين بكل سهولة (ص  .)197بعد
إطباق الحصار عىل النفط اإليراين يف النصف الثاين من  ،2012هبط
مليون برميل يوم ًيا إىل 750
َ
تصدير إيران للنفط من أكرث من 2.5
ألف برميل يوم ًيا (ص .)201
يف الفصل العارش "الطريق إىل فيينا" ،يصف سولومون دور سلطنة
عامن يف االتفاق النووي .بعد انتخاب أوباما لفرتة ثانية ،وحصول
السلطان قابوس عىل موافقة إيران ،أرسل السلطان رجل األعامل
العامين سامل بن نارص اإلسامعييل لعرض وساطة مسقط بني إيران
والواليات املتحدة .ومل تعرتض الواليات املتحدة عىل محاولة
اإلسامعييل إقامة عالقات تجارية مع إيران ،عىل الرغم من حصارها
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املرصيف عىل األخرية (ص  .)237اضطلع سامل والسلطنة بدور رئيس
يف إطالق رساح ثالثة سجناء أمريكيني ،كانت إيران قد اتهمتهم
بدخول أراضيها بطريقة غري رشعية بينام كانوا يتجولون يف جبال
كردستان .نجح سامل يف وساطته ،إذ أطلق رساح الثالثة مقابل نصف
مليون دوالر عن كل واحد منهم ،إضافة إىل إطالق الواليات املتحدة
وبريطانيا رساح أربعة سجناء إيرانيني .هذه الصفقة غري املتوازنة
(ثالثة أمريكيني مقابل أربعة إيرانيني ونصف مليون دوالر عن كل
أمرييك) هي أحد دالئل املؤلف عىل أ ّن الواليات املتحدة كانت
تريد الوصول إىل اتفاق مع إيران مهام كان الثمن ،وتربير الحكومة
األمريكية هذا السلوك عىل أ ّن الخيار اآلخر هو تطوير إيران لقنبلة
ذريةّ .إل أ ّن سلومون يشكك يف هذا التربير مش ًريا إىل أ ّن الواليات
املتحدة خففت الضغط عىل إيران متا ًما يف الوقت الذي بدأ الحصار
االقتصادي يؤيت مثاره .لك ّن سلومون ال يسأل ملاذا فعلت الواليات
املتحدة ذلك.
بعد نهاية هذه الوساطة يف أيلول /سبتمرب  ،2011سافر كريي إىل
مسقط يف الثامن من كانون األول /ديسمرب  ،2011ليناقش مع
السلطان قابوس بدء املحادثات بخصوص برنامج إيران النووي .بعد
ستة أشهر (يف متوز /يوليو  ،)2012حدث أول لقاء بني املتفاوضني
األمريكيني واإليرانيني .عقب انتخاب روحاين يف حزيران /يونيو ،2012
حاول الطرفان عقد لقاء بني روحاين وأوباما يف نيويورك عىل هامش
غي رأيه يف آخر لحظة،
الدورة السنوية لألمم املتحدةّ ،إل أ ّن روحاين ّ
خوفًا من أن تضعه هذه املقابلة يف موقف محرج مع املتشددين يف
إيران .بعد فشل هذا اللقاء ،أجرى أوباما مكاملة استمرت نحو 15
دقيقة مع روحاين عندما كان األخري يف طريقه إىل مطار نيويورك
(ص  .)254وهذا دليل ثان عىل أ ّن أوباما كان يسعى وراء االتفاق
أكرث من إيران.
يف الفصل الحادي عرش ِ
"ظل خامنئي" ،يبني سولومون أ ّن الواليات
املتحدة هي التي قدمت التنازل تلو اآلخر للتوصل إىل اتفاق .وأهم
هذه التنازالت كان حول التخصيب ،إذ انتقلت الواليات املتحدة من
معي منه .يقول سلومون إ ّن إيران أدركت
موقف رفضه إىل قبول حد ّ
أ ّن الواليات املتحدة تريد االتفاق أكرث منها بقدر التوصل إىل االتفاق
املؤقت يف  ،2013والذي سمح إليران بالحصول عىل  700مليون
دوالر شهريًا (ص  .)263يضيف الكاتب "البيت األبيض كان يدعم
اإليرانيني ليك يبقوا يف املفاوضات مام قلل من قدرة الواليات املتحدة
عىل الضغط ماليًا" (ص  .)263يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014أرسل
أوباما رسالته الرابعة إىل خامنئي عارضً ا عليه التعاون ضد تنظيم
الدولة يف العراق يف حال التوصل إىل اتفاق حول برنامج إيران النووي.
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يف خامتة الكتاب ،يشري املؤلف إىل أ ّن قاسم سليامين زار موسكو
بعدعرشة أيام من توقيع اتفاق فيينا يف  14متوز /يوليو  ،2015وبحث
مع وزير الدفاع الرويس سريغي شويغو خطط إنقاذ النظام يف سورية
بعد تقدم املعارضة يف ربيع ( 2015ص  .)285-283مهد هذا االجتامع
لتدخل روسيا يف سورية الذي بدأ يف نهاية أيلول /سبتمرب  .2015يقول
سولومون إ ّن أمل كريي والبيت األبيض بأن يؤدي اتفاق فيينا إىل اتفاق
إلنهاء الحروب يف سورية واليمن يدل عىل أنهم مصابون "بالطرش"
(ص  ،)285ألن إيران أكدت عدة مرات بأن االتفاق لن يكون له أي
انعكاس عىل سياستها يف املنطقة .مل ينعكس االتفاق حتى عىل سلوك
إيران مع الواليات املتحدة ،إذ استمرت إيران بإلقاء القبض عىل أمريكيني
واتهامهم بالتجسس كام فعلت مع مراسل صحيفة واشنطن بوست
جايسون ريزايان .وكام حدث سابقًا ،قامت اإلدارة األمريكية بإطالق
رساح سبعة إيرانيني متهمني بتهريب األسلحة مقابل إطالق رساح أربعة
أمريكيني سجناء يف إيران .قبل يوم من إطالق رساحهم ،أرسلت الواليات
املتحدة مليا ًرا وسبعمئة مليون دوالر إىل إيران ،قائلة إنها جزء من
أموال إيران منذ فرتة الشاه (ص .)294
انعكس ارتياب املؤلف من االتفاق عىل عالقاته مع اإلدارة األمريكية
التي منعته من أن يكون بني اإلعالميني عىل منت الطائرة التي كانت
تقل وزير الخارجية جون كريي خالل مباحثات برنامج إيران النووي.
ّ
وكان سبب منعه من الطائرة هو ادعاء اإلدارة بأنه انتهك قاعدة عدم
التكلم عن أمور يتم الحديث عنها يف الطائرة .يؤكد سولومون بأنه
مل يكن يدري بوجود برتوكول كهذا .السبب الحقيقي ملنع سولومون
سؤال محر ًجا فيام إذا كانت الواليات املتحدة قد
هو أنه سأل ً
"خ ّوفت" فرنسا وأجربتها عىل قبول االتفاق ،إذ كان موقف فرنسا من
التخصيب أكرث تشد ًدا من أمريكا (ص  .)291ويف هذا الكتاب ينتقم
الصحايف من كريي من خالل توجيه نقد ٍ
قاس مل يخص به أي سيايس
آخر ،إذ يقول إ ّن تعامل كريي مع بشار األسد "أظهر بصفة مقلقة
ضعف قدرة يف الحكم عىل األشياء ،ما يثري تساؤالت حول قدرته عىل
فهم أهداف قادة العامل" (ص .)101
يف كتاب سلومون نقطتا ضعف يجب التنويه إليهام .األوىل هي أ ّن
سلومون يق ّدم العديد من االدعاءات التي تتناقض مع معلومات
وردت يف مصادر أخرى ،أو معلومات ال ميكن دعمها أو التأكد من
مثل ،يقول املؤلف إ ّن أمريكا أُجربت عىل إعطاء إيران أسلحة
صحتهاً .
خالل الحرب العراقية اإليرانية من أجل إطالق رساح املختطفني
األمريكيني يف لبنان ،وهذه رواية يكررها الصحافيون واملؤرخون .لكن
روبرت غيتس ،وزير دفاع أمريكا السابق ( ،)2011-2006يقول يف

مراجعات وعروض كتب
حروب إيران:
ألعاب الجاسوسية ،المعارك المصرفية ،والصفقات السرية التي أعادت تشكيل الشرق األوسط.

كتابه الواجب ( )2014إ ّن سياسة الواليات املتحدة خالل الحرب بني
ألي من
العراق وإيران كانت "واقعية بال رحمة ،فنحن مل نكن نريد ٍّ
الطرفني أن ينترص ،ويف بعض األوقات كنا نعطي مساعدات رسية
متواضعة لكال الطرفني"((( .أي إ ّن إعطاء األسلحة إليران مل يكن فقط
مقابل إطالق رساح رهائن أمريكيني ،بل من أجل إطالة الحرب .شهادة
غيتس هذه لها وزنها ،ألنه كان يف خضم األحداث يف تلك الفرتة .فقد
انضم غيتس إىل وكالة االستخبارات األمريكية يف  ،1966وأصبح نائب
مديرها بني عامي  1986و .1989وكان الرئيس ريغان قد رشحه يف
 1987ليصبح رئيس الوكالة املركزية ،إلّ أ ّن عالقته بفضيحة "إيران-
كونرتا" أدت إىل سحبه هذا الرتشيح .ولكنه أصبح مدير الوكالة
املركزية يف  ،1991يف عهد بوش األب.

ي ّدعي املؤلف كذلك أ ّن االتفاق النووي قيّد أيدي أمريكا يف سورية
(ص  ،)11لذلك مل َي ِض أوباما يف تهديده بخصوص استخدام النظام
السوري لألسلحة الكيميائيةّ .إل أ ّن سفري إرسائيل األسبق يف الواليات
املتحدة ( )2013-2009مايكل أورن كشف يف كتابه حليف ()2015
أ ّن الوزير اإلرسائييل وعضو حزب الليكود يوفال ستاينيتز Yuval
 Steinitzهو صاحب الفكرة .يضيف أورن بأن إرسائيل قامت
بعرض الفكرة عىل روسيا ،وعرضها نتنياهو عىل أوباما الذي قبلها.
ال يربط أورن بني عدم الرد عىل استخدام النظام السوري لألسلحة
الكيميائية ومسار املحادثات األمريكية  -اإليرانية حول برنامج إيران
النووي((( .ومن املغالطات التي يرتكبها املؤلف االدعاء يف بداية
الكتاب (ص  )10ويف نهايته (ص  )299بأ ّن مواجهة دور إيران يف
املنطقة دفع بالسعودية وتركيا وقطر إىل دعم الجامعات الجهادية،
ما أدى إىل ظهور تنظيم الدولة ،وهي محاولة لرمي مسؤولية ظهور
2 Robert M. Gates, Duty: Memoirs of Secretary at War (New York: Alfrend
A. Knopf, 2014), pp. 178 - 179.
3 Michael B. Oren, Ally: My Journey across the American-Israeli Divide
(New York: Random House, 2015), pp. 344 - 345.
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تنظيم الدولة عىل الدول التي دعمت الثورة السورية ،وإغفال دور
السياسة األمريكية يف املنطقة التي أوجدت أوضا ًعا ساهمت يف ظهور
هذا التنظيم.
إحدى النقاط التي يجب نقاشها هي االدعاء األمرييك بأن هذا االتفاق
ت ّم من أجل تفادي حرب بني إرسائيل وإيران أو إيران والواليات
املتحدة .ولكن هل كانت حرب كهذه ممكنة؟ فإيران دولة كبرية
ذات قدرة عىل القتال أثبتتها خالل حرب طويلة مع العراق .إذا
كانت الواليات املتحدة مل تستطع إخضاع العراق ،وهي بثلث حجم
إيران مساحة ونصفها سكانًا ،إضافة إىل أنها كانت منهكة بسبب
الحروب والحصار االقتصادي ،فكيف كانت الواليات املتحدة ستفعل
أصل .ولو كانت إرسائيل
ذلك مع إيران؟ أي إ ّن الحرب مل تكن خيا ًرا ً
قادرة عىل تدمري برنامج إيران النووي لفعلت ذلك من دون انتظار
الواليات املتحدة ،كام كانت قد فعلت مع برنامجي العراق وسورية.
قد يكون هناك عامل آخر يف االتفاق مع إيران وهو رغبة أمريكا يف
إرشاك إيران يف الحرب عىل تنظيم الدولة .ولكن ملاذا مل تتجه أمريكا
إىل حلفائها العرب :دول الخليج واألردن ومرص؟ وملاذا تحالفت مع
الكرد بدل التحالف مع تركيا؟ هذه أسئلة ال يطرحها املؤلف ،ولكن
يجب نقاشها لفهم إسرتاتيجية العالقة بني إيران والواليات املتحدة.
نقطة الضعف الثانية يف الكتاب هي أنه عىل الرغم من متيزه بعمق
التفاصيل حول تطور العالقات بني البلدين منذ  ،2001فإنه يتجاهل
كل الكتب التي نرشت يف الواليات املتحدة منذ  2001عن إيران
ودورها اإلقليمي وعالقتها بالواليات املتحدة ،وهي عديدة ،كتبها
أمريكيون وإيرانيون  -أمريكيون ،مثل حميد دبايش وراي تقية .وأهم
هذه الكتب وأكرثها تأث ًريا هو صحوة الشيعة ( )2006لويل نرص(((،
أستاذ العالقات الدولية الذي أصبح لفرتة سنتني أحد مستشاري
البيت األبيض ،قبل أن يستقيل ويهاجم سياسية أوباما يف كتابه األ ّمة
التي ميكن االستغناء عنها ( .((()2013غياب هذه األبحاث يجعل فهم
سولومون لديناميكية العالقات اإليرانية  -األمريكية سطحيًا ،ما يؤدي
إىل سوء فهم البعد اإلسرتاتيجي لهذه العالقات.
يدعو خبري الرشق األوسط روبرت بري ،والذي كان يعمل سابقًا يف
وكالة االستخبارات املركزية ،يف كتابه عن إيران ،الشيطان الذي نعرفه
( ،((()2008إىل حلف بني إيران والواليات املتحدة ،فمثل هذا الحلف
4 Vali Nasr, The Shia Revival: How Conflicts within Islam will Shape the
Future (New York: W. W. Norton, 2007).
5 Vali Nasr, The Dispensable Nation: American Foreign Policy in Retreat
(New York: Doubleday, 2013).
6 Robert Baer, The Devil We Know: Dealing with the New Iranian
Superpower (New York: Crown Publishers, 2008), p. 239.
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سيقوي نفوذ الواليات املتحدة يف الرشق األوسط .إ ّن إعادة قراءة
كتاب بري بعد مثاين سنوات من رئاسة براك أوباما يسلط الضوء عىل
نقاط التشابه بني ما دعا إليه بري وسياسة أوباما يف الرشق األوسط.
ما قاله بري هو تأكيد ملا كان وايل نرص قد قاله يف صحوة الشيعة ،إذ
ادعى نرص بأن إيران هي حليفة الواليات املتحدة يف الرشق األوسط
يف مواجهة التطرف السني .أي إ ّن كتاب بري يك ّمل كتاب نرص ،فهو
مل ِ
يأت من رجل ولد يف إيران قد يشكك بعض األمريكيني يف والئه،
ولكن من خبري كان قد عمل يف وكالة االستخبارات األمريكية .أي إ ّن
بري يضفي املزيد من الرشعية عىل ما كان نرص قد خطه.
عىل الرغم من تجاهل كتاب سولومون لهذه الكتب ،فإنه غني
بالتفاصيل ،وهو إضافة ق ّيمة إىل الكتب التي تناولت العالقات
اإليرانية  -األمريكية .يحتاج فهم البعد اإلسرتاتيجي لهذه العالقات إىل
دراسة تحلل كل هذه األعامل ،إضافة إىل األخذ يف الحسبان تاريخ
العالقات اإليرانية  -األمريكية قبل هجامت سبتمرب  ،2001وقبل
اندالع الثورة اإلسالمية يف إيران .وقد سلط أندرو سكوت كوبر الضوء
عىل هذه الفرتة من حكم الشاه وأورد تفاصيل مل تكن معروفة من
قبل يف كتابه ،ملوك النفط :كيف غريت الواليات املتحدة وإيران
والسعودية ميزان القوى يف الرشق األوسط ( (((.)2011وكان تريتا
باريس قد كشف يف كتابه ،التحالف الغادر :املحادثات الرسية بني
إرسائيل وإيران والواليات املتحدة ( ،((()2008عن العالقات الرسية
بني إيران وإرسائيل بعد الثورة اإلسالمية .تعطي كل هذه الكتب
الباحث الفرصة لفهم أعمق للعالقات بني إيران والواليات املتحدة.

7 Andrew Scott Cooper, Oil Kings: How the U.S., Iran, and Saudi Arabia
& Changed the Balance of Power in the Middle East (New York: Simon
Schuster, 2011).
8 Trita Parsi, Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and
the United States (Yale: Yale University Press, 2008).
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