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شكس ًتقدٌس
أتٌجو خبانص انشكس ًاندعاء هلل سثحاَو انٌاىة املناٌ انري ًىثين َعًح انعقم ًانثحث ًانتفكري  ..كًا
أتٌجو تعظٍى انشكس ًااليتناٌ ًخبانص انتقدٌس ًاالحرتاو ألستاذي اندكتٌز  /كًال األسطم انري تكسو
تاإلشساف عهى زسانيت تسعح انصدز ًكثري انصرب ًانتٌجٍو احلكٍى ًاإلزشاد انقٌٌى ًانسأي انسدٌد ًاننصح
انصائة األيني ًتطٍة انكهًح ًاملعايهح ًحسٍ انثٍاٌ ًيتاتعتو اندءًتح نهثحث يف تسهسم يساحم إعداده مما
كاٌ نو األثس انطٍة يف َفسً ًيف إخساج انثحث عهى حنٌ يا اَتيى إنٍو ًاحلًد هلل .
كًا أتقدو تانشكس ًااليتناٌ ًخبانص انتقدٌس ًاالحرتاو نألستاذٌٍ انكسميني عضٌي جلنح املناقشح
أستاذي اندكتٌز /أميٍ شاىني
أستاذي اندكتٌز /عثد انناصس سسًز
عهى تفضهيًا تقثٌل يناقشح ىره انسسانح
كًا أتٌجو جبصٌم شكسي ًعًٍق تقدٌسي ًعسفاًَ جلًٍع يٍ ساَدًَ يف إكًال ًإمتاو زسانيت ىره ًكاٌَا يل خري
يعني أدتٍا ًعهًٍا ًاخص تانركس ًائم اهلًص ًعٍاد انثطنٍجً ملا قديٌه يل يٍ يساعدج ًيساَدج أدتٍح ًيعنٌٌح
ًيادٌح ًعهًٍح ًكاٌ نتشجٍعيى اتهغ األثس يف اجناش ىرا انثحث عهى أكًم ًجو ًاحلًد هلل زب انعاملني .
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الملخص
تناولت الدراسة العبلقات األمريكية اإليرانية وتأثيرىا عمى الوضع الفمسطيني الداخمي في الفترة
بيف ( , )2009-2006وىي الفترة التي شيدت عمى الصعيد السياسي فوز حركة حماس في
االنتخابات التشريعية الفمسطينية عاـ  2006وتشكيؿ حكومتيا والتي تمت مقاطعتيا دوليًا واقميميًا

وفي المقابؿ دعمت الجميورية اإليرانية الحكومة التي شكمتيا حماس وبسبب المقاطعة لمحكومة
الفمسطينية العاشرة بقيادة حماس ,أصبح الوضع الفمسطيني الداخمي صعبًا مما أظير خبلفات

بيف أقطاب النظاـ الحاكـ في السمطة الفمسطينية (الحكومة الفمسطينية بقيادة حماس والرئاسة
بقيادة فتح ) حتى وصؿ األمر بينيما إلى االقتتاؿ المسمح واراقة الدماء مما نتج عف ذلؾ حالة
االنقساـ الفمسطيني وسيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة والذي كاف لو التأثير السمبي الكبير
عمى الحياة اليومية لمفمسطينييف  ,وعمى الصعيد العسكري كانت الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع
غزة أواخر عاـ  2008والتي استمرت قرابة الشير حيث تـ شؿ الحياة الطبيعية لسكاف القطاع

إضافة إلى أالؼ الشيداء والجرحى الذيف سقطوا خبلؿ الحرب وتدمير البنية التحتية لممجتمع
الفمسطيني.
وتعالج الدراسة موضوعاً ميماً لما لو مف تداعيات عمى حاضر ومستقبؿ القضية الفمسطينية ,
حيث اعتمدت الدراسة عمى عدة مناىج بحثية وىي المنيج التاريخي والمنيج التحميمي الوصفي

ومنيج تحميؿ المضموف ومنيج تحميؿ النظـ  ,حيث بدأت الدراسة باستعراض تطور العبلقة بيف

الواليات المتحدة األمريكية والجميورية اإليرانية والتعرؼ عمى المحددات والعوامؿ التي رسمت
ىذه العبلقة  ,باإلضافة لتوضيح دور مراكز صنع القرار في الواليات المتحدة األمريكية وايراف ,
وتناولت الدراسة مدى تأثير العبلقة األمريكية اإليرانية عمى الوضع الفمسطيني الداخمي  ,وذلؾ
ال إلى حالة
مع فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفمسطينية وتشكيؿ حكومتيا وصو ً
االنقساـ التي ما زالت مستمرة حتى يومنا ىذا  ,ثـ تطرقت الدراسة إلى السيناريوىات المستقبمية
والمحتممة بيف إيراف والواليات المتحدة األمريكية وتأثيرىا عمى الوضع الفمسطيني الداخمي وذلؾ

مف خبلؿ احتمالية االعتماد عمى الطريؽ الدبموماسية أو المواجية العسكرية  ,أو الخمط بينيما
باستخداـ سياسة العصا والجزرة وذلؾ عبر العقوبات االقتصادية عمى الجميورية اإليرانية
وحمفائيا في المنطقة ومنيـ حركة حماس  ,وكيفية مواجية ىذه السيناريوىات مف قبؿ إيراف
وحركة حماس التي تسيطر عمى قطاع غزة.

و

وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف أىميا  :أف الجميورية اإليرانية كانت الحميؼ
االستراتيجي لمواليات المتحدة األمريكية إباف حكـ الشاه إليراف  ,ومع صعود نظاـ الخميني إلى

الحكـ في إيراف أصبح العداء واضحًا بيف الدولتيف  ,وأف ىذا العداء والتدىور بيف الدولتيف سوؼ

يؤثر سمباً عمى عدة ممفات في منطقة الشرؽ األوسط ومف أىميا  :ممؼ الصراع الفمسطيني
اإلسرائيمي  ,وقد خرجت ىذه الدراسة بمجموعة مف التوصيات اليامة والتي مف شأنيا أف تساعد
في حؿ اإلشكالية  ,يكمف جوىرىا في العمؿ عمى بقاء استقبللية القرار الفمسطيني بعيداً عف

الوصاية بكافة أشكاليا وأنواعيا إف كاف أمريكية أو إيرانية  ,والعمؿ عمى إعادة الوحدة بيف أبناء
الوطف الفمسطيني واعبلء المصمحة الوطنية الفمسطينية عمى الحزبية .
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Abstract

The study talks about the US-Iranian relations and their impact on the
internal Palestinian situation in the period between (2006-2009), a period
that witnessed the political victory of Hamas in Palestinian legislative
election in 2006 which lead to the formation of Hamas , which has been
boycotted regionally, internationally, and in the other hand was supported
by the Iran`s government .The boycott of the Palestinian tenth
government led by Hamas made the internal Palestinian situation
difficult, which showed differences between the leaders of the ruling
regime in the Palestinian Authority (Palestinian government led by
Hamas and the presidency led by Fateh) which resulted in armed
hostilities and bloodshed. As a result again, the Palestinian street
witnessed a serious division between all parties and showed the control of
Hamas in Gaza Strip, which has had a central negative impact on the
daily life of Palestinians. Beside all the above, it was the Israeli war on
the Gaza Strip in the late 2008, which lasted nearly a month. During that
period, the life was totally paralyzed over the Palestinians. Thousands
were killed and injured. Also the mass destruction of infrastructure of
Palestinian society and the destruction of thousands of homes and houses
over the heads of their innocent owners.
The study deals with a very important issue because it has a critical
impact on the present and the future of the Palestinian situation. The
study was built on several approaches such as the historical approach and
the analytic descriptive approach, also the content analysis and the
methodology ofsystems analysis approach, The study starts by reviewing
the evolution of the relationship between the United States of America
and the Republic of Iran and identifying the shape of this relationship as
well as to clarify the decision-making centers in America and Iran, Then
the study talks about the impact of the US-Iran relations on the internal
Palestinian situation starting with the victory of Hamas in Palestinian
legislative elections and the formation of the Government till the critical
Division that continues to this day. After that, the study discusses the
possible scenarios between Iran and America and their impact on the
internal Palestinian situation, through the way of diplomatic or military
confrontation or to use the carrot and stick policy through economic
sanctions on the Islamic Republic and its allies in the region such as
Hamas movement. Then the study shows how Iran and Hamas, which
controls Gaza Strip, will face these sanctions and scenarios.
ح

The most important conclusions of this study are: that the Republic of
Iran was a strategic ally of the United States of America during the reign
of the Shah of Iran. Then, the rise of the Khomeini regime to control Iran
has discovered the clear hostility between the two countries, and that if
this hostility continues, it will negatively affect on several issues in the
Middle East and the most important one is the Palestinian-Israeli conflict.
Finally, the study shows a set of important recommendations which will
help to solve the problem. Firstly is to support the independence of the
Palestinian decision-making away from all types of custody of American
or Iran, Secondly is to restore the unity between the sons of the
Palestinian parties. Thirdly is to raise the national interest of the
Palestinians away from partisan and sectarian.
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الفصل األول  :مقدمة منهاجيه وخطة الدراسة

 1.1مقدمة

تتسـ العبلقات األمريكية – اإليرانية بخصوصية شديدة ,فيي أقرب ما تكوف إلى العبلقة بيف
طرفي المقص ,ال يكاداف يقترباف إال ويفترقا ,كؿ يسير في اتجاه لكف يصعب فصميما  ,ىذا ىو
حاؿ العالقات بيف واشنطف وطيراف منذ ما يزيد عف ربع قرف عندما قامت الثورة اإلسالمية في
إيراف عاـ 1979ـ وحتى اآلف ,والحاصؿ أنو رغـ ىذا االرتباط المستمر فإف العبلقات تشيد
محطات ميمة كثير منيا مآزؽ وقميؿ فقط يمكف اعتبارىا انفراجات.

ومف ا لمعروؼ أف الموقؼ مف إسرائيؿ كاف دائما أحد القضايا الخبلفية األساسية بيف إيراف
والواليات المتحدة األمريكية ,غير أف تحوال جوىريا ط أر عمى الموقؼ اإليراني مف الصراع

العربي-اإلسرائيمي برمتو خصوصا منذ إبراـ اتفاقات أوسمو بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ,حيث
اتجيت إيراف إلى االبتعاد عف الرفض الراديكالي السابؽ ألية تسوية سممية ,معتبرة أف
لمفمسطينييف حرية اختيار ما يرونو مناسبا مف وجية نظرىـ ,وأصبح ىذا ىو الموقؼ اإليراني

الرسمي مف الصراع ككؿ ومف مسارات التفاوض األخرى ,غير أف ليذا الخط العاـ بعض
االستثناءات أىميا ما يت عمؽ بحركات المقاومة المسمحة في فمسطيف خاصة حركتي حماس
والجياد اإلسالمي ,حيث اتخذت إيراف موقفا داعما ليذه الجماعات ,فضال عف رعايتيا القوية
لتنظيـ حزب اهلل في لبناف .وال تزاؿ عالقة طيراف بيذه التنظيمات وموقفيا المعمف منيا محؿ
خالؼ مع اإلدارة األمريكية (راشد  ,يوليو2004ـ  , )41,وطبيعي أف إيراف ال تقدـ الدعـ ليذه
األطراؼ مجانًا وانما تقدمو حتى يكوف ليا وزف ودور في تسوية القضايا التي تتعمؽ بيذه

وخصوصا المستنيروف
األطراؼ و ورقة لخدمة المصالح اإليرانية  ,ومف ىنا فإف العالـ العربي
ً
فيو يدركوف أف الصراع األمريكي اإليراني قد يتحوؿ إلى تحالؼ إيراني أمريكي تدخؿ فيو إسرائيؿ
ألف الصراعات عادة تدور حوؿ مصالح فإذا كانت التسوية ىي التي تحقؽ المصالح فإف
فور إلى موائد المفاوضات (األشعؿ  ,مارس 2007ـ ,موقع مختارات إيرانية).
الصراع يتحوؿ ًا
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وبالتالي تختمؼ العوامؿ التي تحدد طبيعة العبلقة بيف الواليات المتحدة األمريكية والجميورية
اإليرانية وذلؾ تبعا لمدور التي تمعبو الدولتيف عمى النطاؽ اإلقميمي  ,حيث أف إيراف تقع في
منطقة الخميج العربي وىي المنطقة األكثر حيوية لممصالح األمريكية في العالـ باإلضافة
المتبلكيا أوراؽ لعب مؤثرة في السياسات اإلقميمية لمنطقة المشرؽ العربي  ,وتقسـ ىذه العوامؿ
إلى سياسية واستراتيجية واقتصادية (القرـ 2007 ,ـ .)54 ,

وعند الحديث عف العبلقة األمريكية اإليرانية وتأثيرىا عمى المشيد السياسي الفمسطيني فإننا نرى
أف الواليات المتحدة األمريكية اتخذت موقفا سمبيا مف حركة حماس قبؿ وبعد دخوليا االنتخابات
التشريعية الفمسطينية في عاـ 2006ـ مف خبلؿ اعتبارىا تنظيما إرىابيا  ,مف ناحية أخرى فإف
اإلدارة األمريكية ال تخفي دعميا لمرئيس محمود عباس ورئيس وزراءه سبلـ فياض  ,وفي
المقابؿ فإف إيراف ال تخفي تأييدىا لحركة حماس خاصة بعد فوزىا في االنتخابات التشريعية يناير
كانوف الثاني 2006ـ (ىبلؿ 2008 ,ـ . )6 ,
وبذلؾ نرى أف الواليات المتحدة األمريكية والجميورية اإليرانية قد ساىمتا في تعميؽ الخبلؼ بيف
األطراؼ الفمسطينية  ,حيث أف كبل مف الدولتيف تسعيا لتحقيؽ مصالحيما في المنطقة عبر إدارة

الصراع ال حمو .

مع العمـ أف إيراف لـ ترحب بالعبلقة مع حماس في البداية وحتى سنوات قريبة ,ألنيا تعمـ أف
حماس حركة سنية جزء مف جماعة اإلخواف المسمميف وأف حماس ليا خمفية سمفية نوعًا ما  ,فقد

تحدث السفير األردني السابؽ لطيراف بساـ العموش عف شكوى مندوب حماس في طيراف لو مف
إىماؿ اإليرانييف لو بعكس مندوب الجياد (شحادة 2009 ,ـ  ,الراصد نت )  ,إف حركة الجياد
اإلسبلمي ىي حركة سنية ولكف ما زالت تربطيا عبلقة قوية مع الجميورية اإليرانية مف خبلؿ
تأثر أمينيا العاـ السابؽ فتحي الشقاقي بالثورة اإلسبلمية  ,عندما اندلعت الثورة اإليرانية في
فبراير /شباط 1979ـ  ,طمب الخميني مف الدكتور الشقاقي أف يوضح لممقربيف لو أبعاد حركتو

وأىدافيا ,ألنيـ لـ يكونوا ممميف بحقيقة ما جرى ,ويقوؿ األميف العاـ الحالي لحركة الجياد
اإلسبلمي رمضاف شمح " :في البداية قرر أف يكتب دراسة في حدود عشر صفحات حتى يقرأىا

الجميع ,لكف الفكرة تطورت إلى كتيب يطبع ويوزع في األسواؽ" وىذا دليؿ عمى متانة العبلقة
بيف حركة الجياد وايراف مف الناحية التاريخية (الشامي 2010 ,ـ  ,الراصد نت ) .
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لقد فرضت إيراف نفسيا بأنيا باب لممشاكؿ لكنيا مستعدة ألف تكوف مفتاح لمحؿ  ,إذا تـ مراعاة
مطالبيا بالنفوذ والسيطرة في المنطقة ,ولذلؾ وغزة تحت القصؼ أواخر عاـ 2008ـ ,وايراف

تطمؽ الشعارات واليتافات لفمسطيف وتستقبؿ قادة حماس وتشارؾ في قمة الدوحة لنصرة غزة في
يناير مف العاـ 2009ـ  ,كشؼ النقاب عف مباحثات ولقاءات استمرت طواؿ 2008ـ بيف
مستشار نجاد الخاص مجتبى ىاشمي وبيف ويمياـ بيرى وزير الدفاع األمريكي إباف إدارة كمينتوف,
لموصوؿ لصفقة عمى غرار ما اقترحتو إيراف في عاـ 2003ـ مف االعتراؼ بإسرائيؿ والضغط

عمى المقاومة الفمسطينية (شحادة 2009 ,ـ  ,الراصد نت)  ,حيث أف جوىر العرض اإليراني:

تعترؼ إيراف بإسرائيؿ وتتنازؿ عف البرنامج النووي وتوقؼ دعـ الجماعات اإلسبلمية (حزب اهلل
وحركة حماس والجياد اإلسبلمي) المناىضة لوجود إسرائيؿ ,مقابؿ منحيا الوصاية عمى الخميج,
واالعتراؼ بيا قوة إقميمية شرعية (باكير 2007 ,ـ  ,موقع مجمة العصر) .
 2.1مشكمة الدراسة
منذ تولي الرئيس محمود أحمدي نجاد مقاليد الحكـ في إيراف في آب /أغسطس مف العاـ
2005ـ واعادة انتخاب الرئيس جورج بوش في الواليات المتحدة األمريكية عاـ 2004ـ  ,شيدت
العبلقة بيف الطرفيف مسارات متصاعدة والتي أثرت بدورىا عمى الوضع الفمسطيني الداخمي,مف

خبلؿ فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية عاـ 2006ـ في الداخؿ الفمسطيني مرو ار

بسيطرتيا العسكرية عمى قطاع غزة في منتصؼ العاـ 2007ـ ,وشف إسرائيؿ حربيا عمى قطاع
غزة في أواخر عاـ 2008ـ .
 تساؤالت الدراسةيكمف التساؤؿ الرئيسي في ىذه الدراسة في :
ما مدى تأثير العبلقة بيف الواليات المتحدة األمريكية والجميورية اإليرانية عمى الوضع السياسي
الفمسطيني الداخمي خبلؿ الفترة ما بيف ( )2009-2006؟
ويتفرع مف ىذا التساؤؿ عدة أسئمة فرعية وىي :
 -1ما ىي المراحؿ التي مرت بيا العبلقات األمريكية اإليرانية ؟
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 -2ما العوامؿ المحددة لمعبلقة بيف الواليات المتحدة األمريكية وايراف؟ وكيؼ تتـ صناعة القرار
في الدولتيف ؟
 -3كيؼ أثرت العبلقة بيف الواليات المتحدة األمريكية والجميورية اإليرانية عمى الوضع
الفمسطيني الداخمي ؟ وما ىي األسباب الحقيقية لمتوجو اإلي ارني الداعـ لحركة حماس ؟
 -4ما ىي السيناريوىات المستقبمية لمعبلقة بيف الطرفيف األمريكي واإليراني وتأثيرىا عمى الوضع
السياسي الفمسطيني الداخمي ؟ وىؿ يمكف التأسيس لعبلقات متوازنة بيف الدولتيف في المستقبؿ؟

 3.1أهمية الدراسة

 -1معرفة تأثير العبلقة بيف الطرفيف عمى الوضع الفمسطيني الداخمي  ,إف كاف ىذا التأثير
سمبيا أو إيجابيا أو حياديا .

 -2إثراء المكتبة العربية بدراسة أكاديمية جديدة  ,وافادة القارئ والباحث العربي  ,فضبل عف أنيا
تناولت موضوع في مجاؿ العموـ السياسية والعبلقات الدولية .

 -3حداثة موضوع الدراسة  ,موضوع يتعمؽ بفيـ طبيعة العبلقة بيف طرفيف ليما مف التأثير
عمى قضيتنا الفمسطينية والتركيز عمى فترة جديدة (. )2009-2006

 4.1أهداف الدراسة
 -1التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف الواليات المتحدة األمريكية والجميورية اإليرانية وتأثيرىا عمى
الوضع الفمسطيني الداخمي في الفترة (. )2009-2006
 -2استعراض العوامؿ التي أثرت في نمط العالقات األمريكية اإليرانية .
 -3الكشؼ عف الدوافع واألىداؼ الحقيقية لمدعـ اإليراني لحركة حماس والنتائج التي ترتبت عمى
ىذا الدعـ .
 -4محاولة فيـ السيناريوىات المستقبمية لمعالقات األمريكية اإليرانية .
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 5.1محددات الدراسة
 -1محدد زماني  :تركز ىذه الدراسة عمى العالقة بيف الواليات المتحدة األمريكية والجميورية
اإليرانية في الفترة الواقعة بيف (. )2009-2006
 -2محدد مكاني  :األراضي الفمسطينية والواليات المتحدة األمريكية وايراف .
 6.1معوقات الدراسة
 -1قمة المراجع واألبحاث المتعمقة بموضوع الدراسة
 -2عدـ القدرة إلى السفر لمخارج لعمؿ مقابالت مع شخصيات أمريكية أو إيرانية .
 -3االنقطاع المتكرر لمكيرباء .
 7.1فرضيات الدراسة
 -1كانت إيراف الحميؼ اإلستراتيجي لمواليات المتحدة األمريكية في المنطقة إباف حكـ الشاه ,ومع
صعود نظاـ الخميني إلى سدة الحكـ في إيراف أصبح العداء واضحاً بيف الدولتيف .
 -2العبلقة المتوترة بيف الواليات المتحدة وايراف أثرت سمباً عمى الوضع السياسي الفمسطيني
الداخمي .

 -3أف الدعـ اإليراني لحركة حماس يعتبر ورقة مف أوراؽ المعبة السياسية مع الواليات المتحدة
عمى الصعيد اإلقميمي .
 -4إيراف بتركيبتيا الحالية وأيديولوجيتيا وزعاماتيا ذاىبة إلى صداـ حتمي مع الواليات المتحدة
األمريكية.
 8.1منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة عمى عدة مناىج  ,وىي عمى النحو التالي :
 -1المنيج التاريخي  :حيث سيتـ تناوؿ المراحؿ التي مرت بيا العالقات بيف الطرفيف منذ زمف
الشاه وحتى وصوؿ الخميني لمحكـ .
6

 -2المنيج الوصفي التحميمي  :مف خالؿ وصؼ العالقة بيف الواليات المتحدة األمريكية
والجميورية اإليرانية والعمؿ عمى توضيح أبعادىا السياسية واالقتصادية مف خالؿ تأثيرىا عمى

الوضع الفمسطيني الداخمي ,وتحميؿ بعض األحداث التي ليا االرتباط المباشر بالعالقة بيف
الطرفيف .
 -3منيج تحميؿ المضموف  :تحميؿ تصريحات وأراء قادة كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية
والجميورية اإليرانية فيما يخص القضية الفمسطينية .
 -4منيج تحميؿ النظـ  :دراسة مؤسسات صنع القرار في الواليات المتحدة األمريكية والجميورية
اإليرانية تجاه الوضع الفمسطيني الداخمي في الفترة (.)2009-2006
 9.1الدراسات السابقة
رصد الباحث عددا مف الدراسات واألبحاث التي تناولت العبلقات األمريكية-اإليرانية وكاف مف
أىميا :
-1دراسة صادرة عف مؤسسة كارنيغي لمشرؽ األوسط في بيروت بعنوان "لبنان والعراق ومناطق
السمطة الفمسطينية  ..عوامل االستقطاب" بقمم الدكتور جميل هالل (2008ـ)  ,حيث شيد كؿ
مف لبناف والعراؽ واألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ (1967ـ) انقسامات داخمية حادة قادت إلى

مواجيات مسمحة بيف قوى ممثمة في مجالس نيابية أو تشريعية منتخبة ديمقراطيا  ,أي لدييا
بالتالي مؤسسات جاىزة لحؿ خالفاتيا السياسية  ,والممفت أف االنقساـ واالستقطاب الحاد في
المجتمعات الثالثة تـ في ظؿ تأثير خارجي قوي وتحت تأثير مباشر لصراع إقميمي دولي,

وىدفت الدراسة إلى فيـ األسباب الرئيسية والعوام ؿ المساعدة التي أدت إلى تفجر الصراع
الداخمي في المجتمعات الثالث .
وقد تطرؽ الكاتب إلى الحالة الفمسطينية في ضوء الصراع بيف حركتيف يحرؾ كؿ منيا رؤية
مختمفة مف دوف مرجعية وطنية جامعة فحركة حماس ال تقبؿ بالميثاؽ الوطني الفمسطيني وال
تعترؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية  ,لذلؾ فإف االنتخابات التشريعية الفمسطينية(2006ـ) مثمت
لحظة انتقاؿ جديد لؿحقؿ السياسي الفمسطيني  ,وأوجدت صراعاُ بيف (الرئاسة الفمسطينية "فتح"

والحكومة "حماس") مما أدى إلى سيطرة حماس العسكرية عمى قطاع غزة وتشكيؿ حكومة
خاصة بيا  ,ومف ىنا تجدر المالحظة أف ما يسمى دوؿ االعتداؿ العربي (المممكة العربية
السعودية ومصر واألردف) واإلدارة األمريك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػية قد أي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدت الرئيس م ػ ػحمود ع ػ ػ ػ ػ ػباس فيػ ػ ػ ػ ػػما
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أيدت إيراف رئيس الوزراء المقاؿ إسماعيؿ ىنية  ,ووضحت الدراسة بذلؾ العالقة بيف
االستقطاب الداخمي وبيف الصراعات اإلقميمية والدولية .
 -2تقرير نشره الباحث تركي الحمد في جريدة (الشرق األوسط المندنية ,ديسمبر2008م)
بعنوان " مأساة غزة  ..أصابع إيران الخفية ".
حيث قاؿ الباحث حقيقة أكف كؿ اإلعجاب بدىاء القيادة اإليرانية السياسي ,ال إعجابًا بمضموف
ىذا الدىاء ,ولكف بقدرتو عمى ممارسة السياسة بما يخدـ أىدافو البعيدة ,ووفقاً لمكيافيمية غاية في

الحرفية ,تدفعني إلى القوؿ في أف الرئيس أحمدي نجاد ومبللي إيراف ربما يضعوف كتاب
(األمير) لمكيافيممي تحت وسائدىـ ,فينيموف منيا قبؿ النوـ ,ثـ ال تمبث العقوؿ أف ترسـ ما يجب
أف ُيفعؿ في الصباح ,أحداث غزة األخيرة وقبميا أحداث لبناف عاـ 2006ـ ,لـ تكف نتيجة فعؿ
مقاومة وطنية مف حزب اهلل أو حماس ,بقدر ما كانت وسائؿ إلشغاؿ إسرائيؿ ,القوة اإلقميمية
الوحيدة المنافسة إليراف في المنطقة ,كي تتفرغ إيراف لبرنامجيا النووي ,وخططيا األخرى لمييمنة

في المنطقة ,ما جرى في لبناف عاـ  2006ـ ,وما يجري في غزة اليوـ ,ىو فعؿ إيراني غير
مباشر ,الغرض منو إشعاؿ المنطقة بيف الفينة واألخرى ,إلعطاء إيراف وقتًا إضافيًا مف أجؿ

تحقيؽ أىدافيا البعيدة ,فمف خبلؿ الفوضى وخمؽ النزاعات تستطيع إيراف أف تعمؿ بيدوء لتنفيذ

إستراتيجيتيا الكبرى ,وال بأس بموت األلوؼ مف األفراد ,طالما أف اإلنساف ال قيمة لو في الثقافة
التي تييمف عمى العقؿ في منطقتنا ,فيو مجرد وقود ألىداؼ معينة ,أكثر مف كونو كيانًا لو

قيمتو الثابتة ,أف تيجـ إسرائيؿ عمى غزة أو عمى لبناف ,يبدو لي تخطيطًا إيرانيًا أكثر مف كونو
بل إسرائيميًا منعزال عف التخطيط اإليراني.
فع ً

 -3تعرض الباحثة أمنة إبراهيم القرم في رسالة الماجستير مقدمة لجامعة القدس عام
2007م ,بعنوان" السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران وأزمة الممف النووي."2001-2006
حيث استعرضت الب احثة في الفصؿ الثالث خمفية تاريخية لمراحؿ تطور السياسة الخارجية
األمريكية تجاه إيراف مرو ار بالتحوالت اإلستراتيجية األمريكية إثر سقوط الشاه في العاـ 1979ـ ,
وما تبعيا مف تغيير في السياسة الخارجية األمريكية تجاه النظاـ في إيراف .
وأيضًا في الفصؿ الرابع والخامس تناولت الباحثة المحددات والمدخػ ػ ػ ػ ػ بلت التي تتشكؿ في إطارىا
السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيراف وكيفية التعامؿ مع ممفيا النػ ػ ػ ػ ػ ػووي  ,وأما الفصؿ السادس
فقد تناولت الباحثة السياسة األمريكية تجاه إيراف نفسيا وتشابؾ العالقات بيف البمديف
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حوؿ عدة ممفات ساخنة في المنطقة العربية  ,وقد رّكزت عمى الممؼ العراقي مف خالؿ تحميؿ

العالقة بيف الواليات المتحدة األمريكية والجميورية اإليرانية وتأثير ىذه العالقة عمى الممؼ

العراقي  ,وتوصمت الباحثة إلى مجموعة مف النتائج والتوصيات ,ومف أىميا  :أف الواليات
المتحدة األـ ريكية لف تسمح لمجميورية اإليرانية بتيديد مصالحيا ومصالح حمفائيا في المنطقة
العربية  ,وأيضاً إف الممؼ النووي اإليراني يمثؿ قمقا مستم ار لمواليات المتحدة األمريكية وحمفائيا

في المنطقة ومما يزيد مف صعوبة الوضع محاولة إيراف الحصوؿ عمى تسوية لممفيا النووي مف

خال ؿ تداخمو مع ممفات أخرى في منطقة الشرؽ األوسط والمنطقة العربية تحديدا ,مثؿ الممؼ
العراقي والواقع العربي المتمثؿ في الصراعات الداخمية في عدد مف الدوؿ العربية مثاؿ لبناف
وفمسطيف .
 -4تقرير نشره الباحث سامح همام في مجمة (مختارات إيرانية العدد  68في مارس 2006ـ)
بعنواف " فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفمسطينية  ..دور إيراني جديد"
تطرؽ الباحث ل مدور اإلقميمي اإليراني في ظؿ سياسة إيرانية تعتمد عمى توسيع جبيات المقاومة
ضد الوجود والمصالح األمريكية في المنطقة.وذلؾ مف خالؿ الرسالة التي تريد إيراف توجيييا إلى

الغرب عموما ,والواليات المتحدة عمى سبيؿ الخصوص ,مفادىا :عدـ جموس الواليات المتحدة
عمى مائدة المفاوضات اإليرانية والتساىؿ في الممؼ النووي يستتبع لجوء إيراف إلى إحداث
فوضى في الممفات كافة ومنيا ممؼ حماس وىو ما ال تستطيع الواليات المتحدة وحمفاؤىا تحمؿ

تبعاتو في منطقة بيذه األىمية والخصوصية .بمعنى آخر ,أف المعادلة التي تريد إيراف إيصاؿ
بنودىا لممجتمع الدولي ىي :إما التفاوض مع إيراف وحمفائيا أو مواجية الفوضى في المنطقة ,
وىى فوضى لف تخدـ الطرح األمريكي الجديد الخاص بالديمقراطية أو حتى الخاص بػالفوضى
البناءة التي لف تكوف بناءة لمواليات المتحدة.
 -5أما الدراسة الصادرة عف مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية بالمغة اإلنجميزية في
عاـ (2001ـ) بعنواف " إيران بين الخميج العربي وحوض بحر قزوين  :االنعكاسات
اإلستراتيجية واإلقميمية"  ,حيث تحدثت الكاتبة شيريف ىنتر عف سياسات إيراف اإلقميمية وخاصة
المتعمقة بالخميج والعالـ العربي  ,وقد تـ التطرؽ إلى أزمة الخميج الثانية (حرب العراؽ والكويت
عاـ 1990ـ)  ,والتي كاف مف أىـ نتائجيا زيادة وجود القوات العسكرية األمريكية في منطقة
الخميج العربي مما أدى إلى إفساد المناخ األمني في إيراف عمى حسب قوؿ الكاتبة  ,حيث جاء
رد فعؿ الجميورية اإليرانية في عدة مناسبات شديد الميجة
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لمواليات المتحدة األمريكية  ,مف خالؿ اتياـ األخيرة بأنيا كانت تسعى وما زالت لزرع الفتنة
والشقاؽ في العالقات العربية-اإليرانية  ,وقد اقترف ىذا اليجوـ اإليراني بتأكيدات بأف إيراف ال

تمثؿ أي تيديد لدوؿ الجوار .وقد خمصت الكاتبة إلى عدة نتائج أىميا أف إقامة عالقات جيدة
وناجحة بيف الواليات المتحدة األمريكية والجميورية اإليرانية سوؼ يؤدي إلى تحسيف بيئة إيراف
األمنية عمى نحو واضح ويجعؿ مف السيؿ اندماجيا مف جديد في المجتمع الدوؿي  ,مما
سيمكنيا بأداء دور أفضؿ في منطقة الشرؽ األوسط والمنطقة العربية بما يتناسب مع حجـ إيراف
ومواردىا وتاريخيا .
 -6وفي تقرير نشره الكاتب احمد بيي الديف في مجمة (الدراسات الفمسطينية العدد  134في
أكتوبر  1998م) بعنوان " العالقات اإليرانية األمريكية بين الممكن والمستحيل"  ,حيث تناوؿ
التقرير محددات الحوار بيف الطرفيف وذلؾ مف خبلؿ شروط يتـ التوافؽ عمييا وتطرؽ الكاتب
إلى دوافع الحوار حيث قاؿ الكاتب أف ىناؾ العديد مف المراقبيف يرى أف ىناؾ دوافع تدفع كؿ
مف الواليات المتحدة األمريكية وايراف في إقامة عبلقات دبموماسية فيما بينيما ومف ىذه الدوافع

أىمية إيراف اإلستراتيجية بالنسبة لمواليات المتحدة  ,وأف إيراف تعاني وضعا اقتصاديا متدىو ار وال
تكفي الشراكة التجارية مع روسيا وأوروبا والصيف  ,بؿ أف التقارب مع الواليات المتحدة األمريكية
سوؼ يكوف مفيدا إليراف سواء في توفير االستثمارات البلزمة إلحداث التنمية أو التنسيؽ بشأف

تحديد سعر عادؿ لمبتروؿ  ,وأيضًا تناوؿ التقرير القيود المفروضة عمى بدء الحوار بيف الطرفيف

وذلؾ مف خبلؿ وجود تبايف واضح لكبل الدولتيف إزاء عدة قضايا إستراتيجية ميمة في المنطقة
مثؿ عممية السبلـ في الشرؽ األوسط ودعـ الحركات المناىضة لوجود إسرائيؿ .
 -7كتاب " القضية الفمسطينية في كالم الخميني" الصادر عن دار الوسيمة لمنشر والطباعة
والتوزيع في مدينة قم بالجمهورية اإليرانية (1996م)  ,حيث تحدث الخميني عف دعمو
لنضاؿ الشعب الفمسطيني في مقاومتو لالحتالؿ اإلسرائيمي  ,وفي نفس السياؽ فقد تطرؽ إلى
توقيع الرئيس المصري السابؽ أنور السادات مع الطرؼ اإلسرائيمي  ,حيث قاؿ الخميني في ىذا

الصدد  :لقد كاف مف أىداؼ ىذا االتفاؽ ىو إيجاد شؽ بيف العرب أنفسيـ  ,وأيضًا إزالة الموانع

أماـ االعتراؼ الرسمي بإسرائيؿ مف قبؿ الحكومات العربية  ,ومف ثـ تتحوؿ إسرائيؿ إلى وجود

قانوني مشروع في المنطقة .
 -8كتاب " أمريكا في فكر اإلمام الخميني" الصادر عن دار الو َالية لمثقافة واإلعالم في مدينة
قم في الجمهورية اإليرانية (بدون تاريخ نشر)  ,حيث احتوى عمى مجموعة أفػ ػ ػ ػ ػ ػكار تم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت
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صياغتيا مف خبلؿ أفكار مؤسس الثورة اإليرانية  ,حيث تحدث الخميني عف تدخالت الواليات
المتحدة األمريكية في المنطقة وايراف بشكؿ خاص  ,وأيضًا كيفية مواجية أمريكا الذي وصؼ

سياساتيا في المنطقة "بالشيطانية"  ,وتناوؿ أيضاً سبب تواجدىا في منطقة الشرؽ األوسط

وأساليبيا في المنطقة العربية  ,باإلضافة إلى العالقات التي كانت وال زالت عنصر توتر بيف
الدولتيف .
إف الدراسات السابقة لـ تتطرؽ إلى تأثير العبلقات األمريكية اإليرانية عمى الوضع السياسي
الفمسطيني  ,خاصة بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفمسطينية عاـ 2006م,

وم ا ىيو الدعـ اإليراني لمحركات المناىضة لوجود إسرائيؿ وخاصة حركة حماس الفمسطينية وىذا
ما ستتناولو دراستنا بالتوضيح .
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الفصل الثاني
مراحل تطور العالقات األمريكية اإليرانية
 1.2مقدمة
تعتبر عبلقة إيراف مع الواليات المتحدة مف القواسـ المشتركة في جميع محاور الصراع
االقتصادي والسياسي الذي تشيده منطقة الشرؽ الوسط بيف الحيف واآلخر ,حيث أف كبل مف
الدولتيف ليما مف الثقؿ السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي مما يجعؿ العبلقة التي
تربطيما ركيزة أساسية مف ركائز الشرؽ األوسط بشكؿ عاـ والمنطقة العربية بشكؿ خاص .

تعد إيراف إحدى الدوؿ التي تتمتع بأولوية خاصة في أجندة السياسة الخارجية األمريكية وذلؾ
لموقعيا اإلستراتيجي المتميز ومصادرىا االقتصادية اليائمة  ,حيث كانت أثناء حكـ الشاه محمد
رضا بيموي وحتى قياـ الثورة اإلسبلمية عاـ  1979بقيادة أية اهلل الخميني دعامة أساسية وحاج ًاز
طبيعيا ضد التدخؿ السوفيتي في منطقة الخميج العربي  ,ولكف بسقوط الشاه انيار ىذا الحاجز

(القرـ  , )25, 2006 ,ومع صعود نظاـ الخميني إلى سدة الحكـ في إيراف أصبحت تمثؿ
مصدر تيديد لممصالح األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط ,مف خبلؿ اعتبار الواليات المتحدة
األمريكية العدو األوؿ الواجب تدميره وفي ىذا الصدد قاؿ الخميني مؤسس الثورة اإليرانية " :أف
عمى العالـ القضاء عمى أمريكا واال فإف ىذه المصائب سوؼ تسحؽ العالـ ما دامت أمريكا
الية لمثقافة واإلعبلـ  .أمريكا في فكر الخميني .)5 ,
موجودة " (دار الو َ

 2.2تطور العالقات األمريكية-اإليرانية
يمتمئ الخطاب اإليراني السياسي الرسمي بوصؼ الواليات المتحدة بالشيطاف األكبر وكثي ار ما
تقوـ مظاىرات تحتشد في شوارع المدف اإليرانية منددة بالممارسات األمريكية في منطقة الشرؽ

األوسط ولكف قميؿ مف الناس مف يدرؾ طبيعة العبلقات بيف الثورة الخمينية منذ قياميا عاـ
1979ـ .
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 1.2.2األهمية الجيواستراتيجية لمجمهورية اإليرانية في منطقة الشرق األوسط .

إف إيراف تتمتع بنفوذ جغرافي في منطقة الخميج العربي حيث أف معظـ ساحميا الغربي يقع عمى
الخميج  ,وباإلضافة لمنفوذ الجغرافي فإف إيراف تتمتع بعبلقات متميزة عمى النطاؽ اإلقميمي أو
الدولي  ,فإنو تربطيا عبلقة إستراتيجية مع الجميورية السورية  ,وبحركات المقاومة اإلسبلمية
في كؿ مف لبناف ( حزب اهلل المبناني ) وفمسطيف (حركة حماس والجياد اإلسبلمي)  ,وليا نفوذ

لدى الطائفة الشيعية في العراؽ .
وأما الواليات المتحدة فإنيا غنية عف التعريؼ فبعد سقوط اإلتحاد السوفيتي في أوائؿ التسعينات
مف القرف الماضي فقد أصبحت الواليات المتحدة ىي المييمنة عمى السياسة الدولية وأصبح
العالـ أحادي القطب بقيادة الواليات المتحدة األمريكية  ,ولكف عند الحديث عف عبلقتيا بالشرؽ
األوسط بشكؿ عاـ والمنطقة العربية بشكؿ خاص فإنو يجب وبشكؿ أساسي التطرؽ إلى العبلقة

التي تربطيا مع الجميورية اإليرانية بأشكاليا المختمفة مف السمبية إلى اإليجابية إلى الحيادية في
بعض األحياف  ,ومف ىنا أستطيع القوؿ بأف الواليات المتحدة األمريكية ليا مف النفوذ في
المنطقة العربية ما يضمف ليا الكثير مف أوراؽ المعبة السياسية والعسكرية واالقتصادية في
مواجيتيا مع إيراف  ,فالخميج العربي بسواحمو وشواطئو يعتبر حديقة لمقوات العسكرية األمريكية
المتمركزة فيو مف العراؽ شماال وحتى سمطنة عماف جنوبا باإلضافة لوجود الحميؼ اإلستراتيجي
لمواليات المتحدة في المنطقة العربية وىي إسرائيؿ  ,باإلضافة لوجود أنظمة عربية تعتبر حميفا
قويا لمواليات المتحدة األمريكية .

وعند الحديث عف الوجود العسكري األمريكي في منطقة الخميج العربي  ,فقد نجحت إستراتيجية
توازف القوى طواؿ ثمانينيات القرف العشريف حيث أنيكت القوتاف اإلقميميتاف  ,العراؽ وايراف ,
خبلؿ حرب الثمانية أعواـ  ,وفي النياَية وبمساعدة أمريكية ىزـ العراؽ إيراف مضعفا إلى حد

بعيد القوات المسمحة اإليرانية  ,إف وجود القوات العسكرية األمريكية عمى أرض الخميج العربي
حيث تـ نشر ما يقارب مف  500ألؼ جندي أمريكي في الجية األخرى مف العالـ لصد القوات
العراقية إباف حرب الخميج  1991-1990ولحماية المصالح األمريكية والغربية  ,أضحت الواليات

المتحدة األمريكية القوة المييمنة في منطقة الخميج العربي مما يؤدي إلى عدـ حاجة أمريكا لقوة
إقميمية لممحافظة عمى مصالحيا  ,وذلؾ مف خبلؿ تبني سياسة غير مسبوقة وىي النشر المتقدـ

لقوات عسكرية ضخمة في الخميج العربي (أنديؾ . )119 , 2006 ,
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وفي المقابؿ فإف إيراف تعتبر بمد متسع مترامي األطراؼ يتمتع بثروات اقتصادية وبشرية ىائمة ,
وتعد رابع أكبر منتج لمنفط في العالـ وثاني أكبر األعضاء في منظمة األوبؾ بعد العربية
السعودية  ,حيث تنتج إيراف ما يقارب أربع مبلييف برميؿ يوميا ( ,)opec,2009كما يكتسب

الساحؿ اإليراني أىمية جيواستراتيجية مميزة كوف مضيؽ ىرمز الذي يعتبر أحد أىـ مضائؽ
العالـ والممر الرئيسي لحركة النفط الخميجي يدخؿ ضمف ىذا الساحؿ  ,ومف ىنا يمكف القوؿ أف
الساحؿ اإليراني لعب دو ًار بار ًاز في تاريخ إيراف السياسي وتأثيرىا اإلقميمي والدولي عمى البمداف

التي تحيط بيا  ,فيي الدولة الوحيدة التي ليا ساحؿ عمى الخميج العربي وفي نفس الوقت ليا
حدود مع إحدى القوتيف العظمتيف (اإلتحاد السوفيتي سابقا) والتي تصؿ إلى  1740كيمومت ار,
منيا  630كيمومتر حدود مائية عمى بحر قزويف (القرـ . )26 , 2007,

 2.2.2العالقات األمريكية-اإليرانية في عهد الشاه محمد رضا بهموي
اعتمدت الواليات المتحدة األمريكية عمى الكثير مف وسائؿ الضغط عمى الحكومات المناىضة

ليا في منطقة الشرؽ األوسط  ,وأىـ ىذه الوسائؿ ىي دعـ األنظمة الحاكمة في منطقة الخميج
العربي وايراف وذلؾ لمحفاظ عمى مصالحيا اإلستراتيجية .
وعندما تولى محمد رضا بيموي العرش ,عاصر فترة االحتبلؿ األنجمو سوفييتي إليراف وذلؾ أثناء
رسخت في
الحرب العالمية الثانية  ,فإف الطريقة التي اعتمى بيا العرش  -بعد خمع والده ّ -
وجدانو كراىية عميقة لدولتي االحتبلؿ وجعمتو يبحث عف سند دولي جديد يساعده في تحقيؽ
طموحو لوضع بصمات لعيده تتخطى إنجازات أبيو بعد اقتناعو بأف الحنكة السياسية والخبرة

تؤمف لمحاكـ السيطرة الكاممة عمى شؤوف دولتو
اإلدارية يتوجيما االعتماد عمى قوة عسكرية ّ
داخميا ,كما أدرؾ أىمية وجود جيش قوي يحميو مف االنتفاضات العرقية التي ما فتأت تخرج
عميو مف حيف آلخر كما كاف الحاؿ في عيد أبيو نظ ار ألف إيراف تتكوف مف أعراؽ عدة ,فالفرس

وىـ السكاف األصميوف الذيف ينحدروف مف أصوؿ ىندوأوروبية ويشكموف نصؼ سكانيا ويعتبروف
أنفسيـ الحماة الحقيقييف إليراف باإلضافة إلى اثني عشر مميوف كردي يقطنوف إيراف ومذىبيـ
السنة وبداخميـ إحساس بأف الحكومة تيدد بقاءىـ كعرؽ ولغة مختمفة جعميـ يتمردوف باستمرار
عمى السمطة المركزية في طيراف (السبكي 1999 ,ـ  , )181 ,وكاف لمواليات المتحدة دور

أساسي في تشجيع الشاه عمى اإلنفراد بالسمطة ومساعدتيا في عزؿ والده رضا بيموي بحجة
استبداده واستيبلئو عمى موارد الدولة الزراعية والصناعية .
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كاف انتياء الحرب العالمية الثانية عاـ 1945ـ لو أثر في إبراز وتحديد مبلمح القوى التي بدأت
تتغمغؿ في الساحة اإليرانية  ,فقد ازدادت العداوة بيف الواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد
السوفيتي  ,لذا  ,فإف الحكومة األمريكية آنذاؾ قررت منذ وقت مبكر بأف مصالحيا الحيوية

تتطمب أف تبقى إيراف خارج الفمؾ السوفيتي  ,بؿ ال بد مف أف تكوف ضمف النفوذ األمريكي في
منطقة الشرؽ األوسط ( ىيكؿ  1988 ,ـ. )66 ,

وأطمؽ عمى السياسة التي اتبعتيا الواليات المتحدة األمريكية آنذاؾ بسياسة االحتواء وذلؾ في
عيد إدارة الرئيس األمريكي تروماف  ,حيث تجسد ذلؾ مف خبلؿ مبدأ تروماف (1947ـ)  ,وقد

اشتمؿ المبدأ عمى سياسة ذات أربع أعمدة ىي  :محاصرة واحتواء االتحاد السوفيتي  ,وخطة
مارشاؿ لمساعدة أوروبا وتقوية األمـ المتحدة  ,برنامج المساعدات لمدوؿ الفقيرة  ,والعمود األخير

مفاده أف نظرية االحتواء نشأت نظرية الدمينو أي أف تداعي دولة تقع تحت النفوذ السوفيتي
يؤذف بتداعي الدولة المجاورة ولذلؾ البد مف نصب ستار حديدي حوؿ اإلتحاد السوفيتي لمنع
توسعو عسكريًا وسياسيا ًً( يوفا  ,الموسوعة العربية )  ,ىذه السياسة جعمت الواليات المتحدة
األميركية تتبنى دعـ النظاـ اإليراني عسكرياً وسياسياً  ,وبمساعدة بريطانية تـ إنشاء حمؼ بغداد

(الحمؼ المركزي) الذي ضـ باكستاف وايراف والعراؽ إلى جانب المممكة المتحدة ( موسوعة
المقاتؿ 2010 ,ـ) .
اعتمدت الواليات المتحدة األمريكية في سياستيا في منطقة الشرؽ األوسط عمى دعـ نظـ
محافظة في تركيا والعراؽ وايراف وباكستاف والعربية السعودية في مواجية دوؿ ذات توجيات

اشتراكية قابمة لبلنسياؽ خمؼ االتحاد السوفيتي في مصر وسوريا ,وبعد سقوط نوري السعيد
أصبح االعتماد األمريكي عمى المثمث في التركي اإليراني السعودي ثـ ما لبثت الواليات المتحدة
األميركية أف أضافت مقصد تقوية وحماية إسرائيؿ بالمنطقة ,وذلؾ عقب تنامي التيديد العربي

لموجود اإلسرائيمي مف خبلؿ النظـ العربية في مصر وسوريا والتي كانت تيدد وجود إسرائيؿ في
المنطقة العربية ,ثـ ما لبثت الحسابات األميركية أف أضافت النفط ممثبلً في منابعو وممراتو
مقصداً حيويًا مف مقاصد السياسة األميركية بالمنطقة ,واتصؿ ذلؾ بمحاولة منع اإلتحاد
السوفيتي مف الوصوؿ إلى المنابع والممرات النفطية لئبل يؤدي ذلؾ إلى اإلخبلؿ بمعادلة صراع

القوى العالمية (أميف  ,الفضاء الثقافي 2008 ,ـ) .
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ومف أىـ الدالالت عمى متانة العبلقات األمريكية اإليرانية رفض البرلماف اإليراني عاـ 1946ـ
التوقيع عمى اتفاؽ تأسيس شركة البتروؿ السوفيتية اإليرانية  ,وبعد عاـ تـ عقد اتفاقية شراكة بيف
الواليات المتحدة األمريكية وايراف  ,وبدأ ارتباط الغرب بإيراف وانسابت المساعدات المالية
األمريكية إلى أرصدة الدولة اإليرانية  ,وفي تشخيص دقيؽ لعمؽ العبلقات الثنائية فإف أحد
المختصيف قاؿ " :إف الق اررات المصيرية المتعمقة بالدولة اإليرانية تؤخذ في السفارة األمريكية في
طيراف" (كونسمماف 1993 ,ـ . )135 ,
وفي عاـ 1951ـ تـ انتخاب الدكتور محمد مصدؽ رئيساً لموزراء بأغمبية  79صوتا مقابؿ 12

صوتاً معارضًا  ,وبعد يوميف فقط مف استبلمو السمطة قاـ مصدؽ بتأميـ شركة النفط اإليراني ,
ولذلؾ ثارت كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا عمى قرار التأميـ الذي ييدد مصالحيما
في المنطقة  ,وذلؾ لعدة أسباب مف أىميا  :تبمور اإلستراتيجية األمريكية القاضية بتأسيس طوؽ
دفاعي يحيط باإلتحاد السوفيتي وقد تأخر تنفيذ ىذه اإلستراتيجية بسبب انشغاؿ واشنطف في

الحرب الكورية ,ومع استبلـ أيزنياور السمطة في واشنطف عاـ 1953ـ أعمف سياستو المسماة "
النظرة الجديدة" التي استيدفت تشكيؿ أحبلؼ دفاعية في الشرؽ األوسط لمحاصرة التوسع
الشيوعي آنذاؾ (جرجس 2000 ,ـ  )74 ,ومف أىـ ىذه األحبلؼ:
 -1حمؼ الناتو :حيث دعت الضرورة إلى االتحاد بسبب تواجد القوات السوفيتية في دوؿ شرؽ
أوروبا والشعور لدى دوؿ غرب أوروبا بقرب ىجوـ سوفيتي عمييـ مما أدى بدوؿ غرب أوروبا
إلى التعاوف مع الواليات المتحدة وتكويف الحمؼ ,ولمحمؼ أيضا أىداؼ أخرى ىي  :حماية دوؿ
العالـ بشكؿ عاـ وحماية الدوؿ األعضاء فيو بشكؿ خاص وحفظ األمف واالستقرار ( ويكيبيديا ,
2010ـ) .
 -2حمؼ بغداد  :كاف اليدؼ مف إنشاء حمؼ بغداد عزؿ االتحاد السوفيتي ووقؼ الزحؼ
الشيوعي عمى منطقة الشرؽ األوسط بعد أف سيطر عمى أوروبا الشرقية ,حيث وقعت تركيا مع
العراؽ اتفاقية لمدفاع المشترؾ في 1955ـ ,عرفت باسـ حمؼ بغداد ,وكانت ىذه نواة الحمؼ ,إذ
انضـ بعدىا كؿ مف بريطانيا وباكستاف ثـ إيراف  ,وىكذا تشكؿ الحمؼ مف تركيا والعراؽ

وبريطانيا وباكستاف وايراف ,ولـ تدخؿ الواليات المتحدة في الحمؼ عبلنية لتبقى في مظير
المحايد بيف الدوؿ العربية ( مفكرة اإلسالـ 2009 ,ـ ).
ومف ىنا فقد أعطت إدارة أيزنياور الضوء األخضر لوكالة االستخبارات المركزية ()C.I.A
لمتخمص مف مصدؽ وحكومة الجبية الوطنية  ,واعادة الشاه الذي كاف قد ترؾ إيراف وس ػ ػافر
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إلى إيطاليا (القرـ 2006,ـ  , )31 ,وفعبل قامت اؿ ( )C.I.Aبمساعدة ضباط الحرس الممكي
والجنراؿ زاىدي والمخابرات البريطانية بتنفيذ االنقبلب عمى حكومة مصدؽ ,وبالفعؿ تـ اعتقاؿ
مصدؽ وعودة الشاه لببلده  ,وتعييف زاىدي لحكومة موالية لمغرب (صالح  2008 ,ـ. )225 ,
إذا ,بفضؿ الواليات المتحدة رجع الشاه إلى إيراف وحكـ الببلد حكمًا ديكتاتوريًا  ,وقد نقؿ محمد
حسنيف ىيكؿ في كتابو "قضية إيراف والثورة" عف كيرميت روزفمت والذي يعتبر مف كبار موظفي

وكالة االستخبارات المركزية آنذاؾ والمخطط لعممية االنقبلب عمى حكومة مصدؽ ورجوع الشاه ,
حيث قاؿ الشاه عبارتو المشيورة " :أنا مديف بعرشي هلل ولشعبي ولجيشي  .....ولؾ" (ىيكؿ ,
1988ـ . )37 ,
ومف ىذا المنطمؽ توثقت العبلقات األمريكية اإليرانية بوتيرة تصاعدية وفي مختمؼ المجاالت
وخصوصاً العسكرية واالقتصادية واألمنية بؿ أصبحت إيراف الحميؼ األوؿ واإلستراتيجي لمواليات
المتحدة األمريكية ومف األمثمة عمى ذلؾ:

 -1عسكريا :فإف الواليات المتحدة األمريكية عززت دورىا في الداخؿ اإليراني مف خبلؿ
احتكارىا شبو الكمي لممؤسسة العسكرية اإليرانية ,حيث منحت الواليات المتحدة األمريكية قروضًا
إليراف بقيمة ( )200مميوف دوالر في عاـ 1969ـ عمى شرط أف يستخدـ ىذا المبمغ في شراء

أسمحة أمريكية خبلؿ أربع سنوات وال سيما بعد إنشاء تسع قواعد عسكرية أمريكية في إيراف ,
قاؿ الشاه بصددىا" :تقوـ ىذه القواعد إلى جانب القوات اإليرانية بالدفاع عف إيراف في مواجية

اإلمبريالية الروسية" (صالح  2008 ,ـ , )135 ,وفي أعقاب زيارة الرئيس األمريكي نيكسوف
بل بشراء أي معدات عسكرية تحتاجيا إيراف ما عدا
إلى إيراف عاـ 1972ـ تمقى الشاه تفويضًا كام ً

األسمحة النووية  ,ومف ىنا فقد ربطت تقوية المؤسسة العسكرية اإليرانية بإستراتيجية نيكسوف-

كيسنجر الخاصة بإدامة النفوذ الغربي في الخميج العربي ومنع انتشار النفوذ السوفيتي فيو .

 -2اقتصاديا :منح الشاه حؽ استكشاؼ النفط وانتاجو في إيراف لعدة شركات أجنبية

منيا خمس شركات أمريكية  ,باإلضافة لشركة النفط األنجموايرانية ( أصبح اسميا
فيما بعد بريتش يتروليـ كومبني ليمتد )  ,وشركة روياؿ داتش شيؿ األنجمو ىولندية

وشركة كومبني فرانسيز دى بتروؿ  ,باإلضافة فقد تعيد الشاه بدفع مبمغ  25مميوف

جنيو إسترليني لشركة النفط
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األنجموأمريكية تعويضا ليا عف الخسائر التي لحقت بيا مف جراء تأميـ ممتمكاتيا(القرـ 2007 ,
. )33 ,
 -3سياسيا :قاـ الشاه بدعـ الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة  ,مف خبلؿ انضمامو لحمؼ
بغداد والذي تـ تأسيسو عاـ 1955ـ والمكوف مف العراؽ وايراف وتركيا وباكستاف  ,وأيضًا لعب
دو ار بار از في دعـ الواليات المتحدة في مواجيتيا مع اإلتحاد السوفيتي خبلؿ فترة الحرب الباردة

 ,وأعترؼ الشاه بدولة إسرائيؿ وذلؾ عاـ 1961ـ حيث أقاـ عبلقات قنصمية مع إسرائيؿ بدال
مف العبلقات الدبموماسية خشية مف ردود األفعاؿ السمبية داخؿ إيراف (ىويدي  1988 ,ـ)29 ,

 ,حيث تجاوز التوافؽ بيف إيراف واسرائيؿ حدود التيديدات المشتركة التي يشعراف بيا  ,فالنمو
أمس الحاجة لسمعة تممكيا إيراف وىي النفط  ,ولذلؾ ساعدت
االقتصادي إلسرائيؿ جعميا في ّ
إيراف عمى تمويؿ بناء خط أنابيب لنقؿ النفط مف إيبلت جنوب إسرائيؿ عبر بئر السبع إلى
الشريط الساحمي المتوسط إلسرائيؿ  ,حيث مكف الصادرات اإليرانية مف تجاوز قناة السويس مف

الناحية اإلستراتيجية ( بارزي 2008 ,ـ . )46 ,
 -4وأما عف البعثات العسكرية األمريكية إلى إيراف  ,فإنيا في الحقيقة ذات أبعاد تتعمؽ
بإستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية تجاه دوؿ العالـ الثالث الحميفة ليا  ,وىذه األبعاد ذات
مضاميف إستراتيجية أيديولوجية  ,وتثقيفية أمنية تتعمؽ بتوجيو أفكار األفراد المتدربيف باتجاه

الغرب وتبني العقيدة العسكرية األمريكية في النيج واالستخداـ  ,وبالتالي جعميا تدور في فمؾ
الواليات المتحدة مما ينتج عنو تأثيرات اقتصادية تنفع االقتصاد األمريكي  ,وال سيما أنيا تتعامؿ
مع دولة ذات مصدر نفطي كبير وبالتالي تخدـ أىدافًا لذلؾ توافد أعداد كبيرة إلى إيراف مف
المستشاريف والخبراء العسكرييف واالقتصادييف األمريكييف(صالح 2008 ,ـ .)144 ,

وعند الحديث عف عبلقة الشاه ومؤسستو العسكرية بالمؤسسة الدينية في إيراف فإننا نجد أف الشاه
حاوؿ االقتراب مف المؤسسة الدينية مرات عديدة دوف فائدة  ,تارة بإعطائيا الحرية في ممارستيا
وتارة بغض النظر عنيا وتارة بادعاء الصفة الدينية في شخصو  ,ومع ذلؾ فقد استمر الصراع
قائماً بيف الشاه والمؤسسة الدينية وحتى سقوط نظامو  ,ففي أعقاب محاولة اغتياؿ الشاه في عاـ
 1964ظير الخميني والذي نادى بإسقاط النظاـ الممكي وقياـ الدولة اإلسبلمية فنفاه الشاه إلى

تركيا ومنيا ذىب إلى العراؽ  ,وبالرغـ مف سيطرة المؤسسة العسكرية عمى األوضاع آنذاؾ  ,فقد
كانت ىذه األحداث بداية االنييار لمشاه ونظامو في إيراف (صالح . )244-242 , 2008 ,
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وفي حقبة السبعينيات بدأت حدة المعارضة لمشاه تتزايد وتتصاعد  ,وقد أثر الفساد والعسكرة سمبًا
عمى الوضع الداخمي في إيراف  ,باإلضافة إلى ذلؾ فإف الحكومة األمريكية لـ تكف تقدر حجـ

المعارضة المتنامية ضد الشاه وسياساتو في الداخؿ اإليراني  ,وعميو فقد شيد عاـ 1978
اضطرابات كبيرة ومظاىرات منددة بالشاه ونظامو جابت كؿ المدف في إيراف  ,لدرجة أف الشاه لـ
يعد قاد ًار عمى السيطرة عمى زماـ األمور  ,وعمى الرغـ مف أف الشاه كاف يثؽ ثقة عمياء بقادة
جيشو والذي قاؿ عنيـ  " :لـ أشعر بأي شائبة مف الشؾ في إخبلص قوادي لي ولمعرش "  ,فإنو

مف الغريب أف تفشؿ (السافاؾ) ذلؾ الجياز القوي والذي أنفؽ عميو الشاه مميارات الدوالرات في
توقع ثورة بمثؿ ىذه القوة والضخامة (السبكي .)196-193 , 1999 ,
اعتقدت الواليات المتحدة األمريكية أف ىذه األزمة شبيية بأزمة عاـ  , 1953وأف خروج الشاه
ال مف
مف الببلد سوؼ يعمؿ عمى تيدئة الجماىير الغاضبة  ,ولكف أخطأت في حساباتيا فبد ً

رجوع الشاه  ,عاد أية اهلل الخميني وتـ استقبالو مف قبؿ مبلييف اإليرانييف .

 3.2.2العالقات األمريكية اإليرانية منذ عام  1979م .
لقد استفاد الخميني مف كؿ األخطاء التي قاـ بيا الشاه  ,وليس صحيحا أف الثورة في إيراف

وقعت في أياـ معدودة  ,ولكف الثورة نفسيا ثمرة أوضاع يقترب عمرىا مف عمر الخميني نفسو ,
ومف ىنا لقد عمؿ الخميني عمى إيصاؿ رجاؿ الديف مف أنصاره إلى السمطة  ,وأما عف عبلقة
الخميني بالشعب اإليراني فقد استفاد الخميني مف القدرة التنظيمية لمشعب واستولى عمى العقوؿ ,
واحتؿ الفراغ الروحي الذي فشمت أجيزة النظاـ السابؽ أف تمؤله بشيء لو قيمتو  ,كما استفاد مف

التفاوت الرىيب مف فقراء وأغنياء الشعب  ,وأيضًا استفاد مف كؿ مظاىر الخمؿ والظمـ في
المجتمع اإليراني  ,وتـ وصؼ الصراع القائـ في إيراف مف خبلؿ لجنة تقصي حقائؽ أمريكية

حيث أصدرت تقري ار قالت فيو أف "الصراع في إيراف يشبو الثورة الفرنسية وذلؾ مف خبلؿ شعب

تقوده السمطة الدينية وجيش تقوده السمطة المدنية " (مارديني .)49 , 1986 ,

أما تصور الخميني لمعبلقات الدولية ,فقد قسـ العالـ إلى قسميف" :اإلمبريالية الشرقية"

و"اإلمبريالية الغربية"  ,واتيـ الثورات السابقة في العالـ الثالث بأنيا ارتبطت إما بالشرؽ واما
بالغرب  ,وبالتالي اعتبر الثورة اإليرانية ال شرقية وال غربية وغير منحازة ألي طرؼ  ,ولقد
ساوى الخميني بيف الواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد السوفيتي كقوى استعمارية تعمؿ عمى
استغبلؿ ث ػ ػ ػ ػ ػ ػروات العالـ الث ػ ػ ػالث  ,ورفض اإلق ػ ػ ػ ػ ػ ػرار بالحدود الجغرافية بيف الدوؿ ,واعػ ػ ػ ػ ػ ػترؼ
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فقط بالحدود األيديولوجية  .وأما عف عبلقة النظاـ الجديد في إيراف بالواليات المتحدة فقد عبر
الخميني عف غضبو عمييا وحقده وكرىو ليا حبث أطمؽ عمييا تسمية "الشيطاف األكبر" واعتبرىا

أُـ الفساد في العالـ ويجب القضاء عمييا  ,ووصؼ عبلقة إيراف بأمريكا ىي عبارة عف عبلقة
ظالـ ومظموـ (عبدالناصر 1997 ,ـ . )57 ,

وفي تطور آخر لمعبلقات ذات الطابع الصراعي بيف إيراف والواليات المتحدة  ,جاءت أزمة
الرىائف في السفارة األمريكية في طيراف  ,ففي  4تشريف الثاني/نوفمبر مف عاـ 1979ـ اقتحـ
مجموعة مف الطبلب السفارة األمريكية في طيراف  ,واحتجزت كافة الموظفيف والدبموماسييف

كرىائف  ,وامتنع الخميني في بداية األمر عف تأييد ما حصؿ ولكف سرعاف ما أقنعتو العناصر
الدينية بدعـ الطبلب في مطالبتيـ لمواليات المتحدة األمريكية بتسميـ الشاه لمسمطات اإليرانية
(بارزي 2008 ,ـ )135 ,

وفي ضوء توتر العبلقات الثنائية الناجمة عف أزمة احتجاز الرىائف ما ىو السموؾ األمريكي تجاه
ذلؾ ؟ عممت الواليات المتحدة األمريكية إباف عيد الرئيس األمريكي األسبؽ جيمي كارتر عمى

إتباع العديد مف األدوات(الوسائؿ) لحؿ أزمة الرىائف  ,ومف أىميا :
 -1أداة التفاوض والدبموماسية  :حيث كتب الرئيس كارتر في مذكراتو :
"لقد فكرنا في المقاـ األوؿ بإجراءات انتقامية ضد إيراف  ,لكف نحو  571أمريكي ال يزالوف ىناؾ ,

فطمبت مف الشركات التي يعمؿ فييا ىؤالء أف يتـ إجبلئيـ بأسرع ما يمكف ثـ رجونا كذلؾ الجزائرييف
والسورييف واألتراؾ والباكستانييف والميبييف ومنظمة التحرير الفمسطينية أف تتدخؿ لدى اإليرانييف  ,وأنا
أعتقد بأف ىذا ىو الحؿ الوحيد الذي نخرج بو منتصريف مف ىذه الورطة  ,وبدييي كؿ البداىة أننا

لف نسمـ الشاه كما كانوا يطمبوف منا أف نفعؿ " ( كارتر 1985 ,ـ )126 ,

نبلحظ أف الرئيس األمريكي حاوؿ في البداية المضي قدما في حؿ األزمة بالوسيمة الدبموماسية
وذلؾ مف خبلؿ دراسة بعض المقترحات التي تسمح بتسوية الخبلؼ مع إيراف  ,وليذا فقد اجتمع
الرئيس كارتر مع األميف العاـ لؤلمـ المتحدة آنذاؾ كورت فالدىايـ  ,وخبلؿ االجتماع تـ االتفاؽ
عمى إطبلؽ سراح الرىائف ,ومف ثـ سوؼ يتخذ الرئيس كارتر القرار بتشكيؿ لجنة دولية ويسمح
لئليرانييف أف يبلحقوا أفراد عائمة الشاه في المحاكـ األمريكية  ,وسيتـ حؿ النزاعات الدبموماسية

بيف البمديف بالعرؼ والقانوف الدولي  ,وقد طمب كارتر مف األمي ػ ػ ػ ػف العػ ػ ػ ػ ػ ػاـ
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أف ينقؿ ىذه المقترحات إلى اإليرانييف  ,ولكف محاوالتو باءت بالفشؿ (كارتر 1985 ,ـ .)131 ,

 -2األداة االقتصادية  :عمؿ الرئيس كارتر عمى فرض حظر اقتصادي كامؿ وذلؾ مف خبلؿ
قطع المشتريات األمريكية مف البتروؿ اإليراني ,وقد أوضح بأف ىذا القرار تـ اتخاذه لمعاقبة

سمطات طيراف عمى (سموكيا اإلجرامي)  ,وأيضًا فقد حجز كارتر عمى ودائع اإليرانييف في

البنوؾ األمريكية وكما جاء عمى لساف الرئيس األمريكي :

"

في الرابع عشر مف تشريف الثاني/نوفمبر عاـ 1979ـ تـ إببلغي بأف اإليرانييف قد طمبوا سحب

ودائعيـ مف البنوؾ األمريكية  ,فأصدرت قراري عمى تطبيؽ الخطة المستعجمة والقاضية باحتجاز
الممتمكات اإليرانية وكاف ذلؾ بالضبط قبؿ المباشرة بتناوؿ طعاـ الفطور

"

(كارتر 1985 ,ـ )129 ,

 -3األداة العسكرية  :في  24نيساف/أبريؿ مف عاـ 1980ـ أرسؿ كارتر قوة عسكرية ,لمعمؿ
ال أف القوة العسكرية فشمت في تحقيؽ ميمتيا ,وفقدت ثمانية مف أفرادىا,
عمى إنقاذ األسرى .إ ّ
في اصطداـ طائرتي ىميكوبتر بعضيما ببعض .

 -4األداة السرية  :أما في ما يخص أزمة الرىائف األميركييف بعد اقتحاـ الطمبة اإليرانييف لمسفارة
األميركية ,فبالطبع عقدت السمطات في إيراف صفقة سرية مع إدارة رونالد ريغاف إلطبلؽ الرىائف
األميركييف في إيراف ولبناف  ,يقضي باإلفراج عف نحو  7مميارات دوالر مف األمواؿ اإليرانية

التي جمدتيا أميركا بعد الثورة مقابؿ إطبلؽ األميركييف المحتجزيف في السفارة األميركية بطيراف,

وجزء آخر متعمؽ بشراء أسمحة أميركية واسرائيمية لدعـ المجيود الحربي اإليراني خبلؿ الحرب
مع العراؽ مقابؿ إطبلؽ أميركييف محتجزيف في لبناف ,وىى الصفقة التي عرفت بإيراف غيت

.

وعند الحديث عف حؿ ىذه األزمة  ,فإننا نجد بأف الوسيمة الدبموماسية قد نجحت في إخراج
الرىائف مف إيراف وذلؾ مف خبلؿ وساطة دبموماسية جزائرية حيث تـ عقد اتفاقية وافؽ الخميني
بموجبيا ,عمى إطبلؽ سراح األسرى ,مقابؿ إلغاء تجميد أصوؿ إيراف المالية في الواليات المتحدة

 ,وغادر الرىػ ػ ػ ػ ػ ػائف إيراف ,في  20كانوف الثػ ػ ػ ػ ػ ػاني /ينػ ػ ػاير عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ 1981ـ ,وىو اليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوـ
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التالي لميوـ الذي ترؾ فيو كارتر رئاسة الواليات المتحدة األمريكية ,بعد أف قضوا في األسر
 444يومًا.
ويمكف القوؿ بأف أزمة الرىائف األمريكييف في إيراف كانت مف أىـ العوامؿ التي حددت نمط
ومسار العبلقة بيف الواليات المتحدة األمريكية والجميورية اإليرانية منذ نياية سبعينيات القرف
الماضي حتى المرحمة الحالة  ,لمحد الذي وصؼ فيو البعض بأف إيراف ال تزاؿ تعاني مف النتائج

الكارثية التي جمبتيا عمى نفسيا بسبب احتجاز الرىائف (بارزي 2008 ,ـ . )135 ,
وعند الحديث عف عبلقة الواليات المتحدة األمريكية بإسرائيؿ وانعكاس ذلؾ عمى عبلقتيا بإيراف ,
فإف ذلؾ يستمزـ التطرؽ إلى الحرب العراقية-اإليرانية في ثمانينيات القرف الماضي وكيؼ تـ ربط

قضية اختطاؼ األمريكييف في لبناف بقضية إيراف غيت .

في عاـ 1983ـ استطاعت القوات اإليرانية مف طرد العراقييف مف أراضييا  ,وتقدـ الرئيس صداـ
حسيف بعرض لدى الطرؼ اإليراني بغرض التوصؿ إلى سبلـ  ,ولكف الخميني رفض ذلؾ مرددًا

شعاره "الحرب حتى النصر"  ,وفي المقابؿ ىدأت مخاوؼ إسرائيؿ مف اشتعاؿ الحرب بينيا وبيف

أي مف الطرفيف ( إيراف أو العراؽ )  ,ومف ىنا يقوؿ ديفيد كيمحي مدير عاـ و ازرة الخارجية
اإلسرائيمية آنذاؾ  " :كاف أممنا الكبير بأف يضعؼ كؿ مف الطرفيف الطرؼ األخر إلى حد أنو ال
يعود أي منيما يشكؿ خطر عمينا" (بارزي  2008 ,ـ)165 ,

أما ما يخص الدور األمريكي  ,فقد قاـ الرئيس األمريكي رونالد ريغاف بإرساؿ دونالد رامسفيمد
كمبعوث خاص إلى بغداد بغية تحسيف العبلقات األمريكية العراقية عبر زيادة الدعـ العسكري

األمريكي لمعراؽ إباف الحرب  ,وفي نفس الوقت عرض رامسفيمد عمى المسئوليف العراقييف عرضا
إسرائيمياً بمساعدة العراؽ في الحرب  ,ولكف تـ رفضو  ,ومف ىنا فقد استفادت الواليات المتحدة
مف تحسيف عبلقتيا بالعراؽ ,وفي نفس السياؽ تـ تقديـ خطة أطمؽ عمييا (المخمص) كاف ىدفيا

منع حمفاء الواليات المتحدة األمريكية مف بيع معدات عسكرية إليراف  ,وتـ إقرار الخطة عاـ
1984ـ وسرعاف ما جفت مصادر السبلح اإليرانية (بارزي 2008 ,ـ  , )165 ,مع العمـ أف
سوريا وليبيا عمموا عمى شراء األسمحة باسميما ونيابة عف النظاـ اإليراني مف دوؿ أوروبا
الشرقية والغربية  ,بؿ أف النظاـ الميبي قدـ أسمحة كيبات إليراف ومنيا صواريخ أرض-أرض

لقصؼ العراؽ وسط تجاىؿ عربي لما يقوـ بو نظاـ القذافي آنذاؾ ( البرازي 1987 ,ـ )105 ,
.
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لقد وردت تقارير مقمقة لمنظاـ اإليراني مفادىا أف القوات العراقية تصد اليجمات اإليرانية
باستخداـ األسمحة الكيماوية  ,لذا وجدت إيراف نفسيا مجبرة عمى التعامؿ مع الواليات المتحدة
األمريكية  ,وكما رأى معسكر ىاشمي رفسنجاني الرئيس القوي لمبرلماف اإليراني آنذاؾ أف إيراف

بحاجة إلى واشنطف ألنو بدوف الحصوؿ عمى أسمحة وقطع غيار أمريكية فإف إيراف ستخسر
الحرب ضد العراؽ  ,وبعد استنفاذ كافة القنوات المحتممة بيف الطرفيف األمريكي واإليراني  ,وفي
 9حزيراف/يونيو مف عاـ 1985ـ تـ الترتيب لعقد اجتماع في ىامبورغ ضـ كؿ مف ياكوؼ

نمرودي الذي خدـ كممحؽ عسكري إسرائيمي في إيراف إباف الستينيات والسبعينيات وحسف كروبي
وىو مسئوؿ مقرب مف الخميني ويؤيد تحسيف العبلقات مع واشنطف  ,وفي االجتماع لـ يخؼ
كروبي حقيقة أف إيراف في مأزؽ  ,وقاؿ لئلسرائيمييف :

" يمكف أف تساعد أمريكا عمى إنقاذ إيراف مف وضعيا الصعب وأف ىزيمة إيراف في حربيا ضد العراؽ

ستحوليا إلى دولة تدور في الفمؾ السوفيتي ما لـ تتدخؿ أمريكا واسرائيؿ بحكمة " ( بارزي 2008 ,ـ ,
. )172

وقد أشار كروبي إلى وجود العدو المشترؾ إليراف والغرب وىو اإلتحاد السوفيتي  ,وىنا سأؿ
نمرودي كروبي إذا كاف سيخبر جماعتو في طيراف بأنو التقى مسئوليف إسرائيمييف  ,فأجاب " :
نعـ  ,ولكني لف أجاىر بذلؾ في الشوارع" ( .المصدر السابؽ )173 ,

اجماال  ,مف أجؿ تحميؿ تداعيات الحرب العراقية اإليرانية عمى عبلقة واشنطف بطيراف  ,وكيفية
استفادة اسرائيؿ مف ىذا التطور  ,ارتأت الدراسة إلى ضرورة استعراض بعض الصفقات التي

تمت بيف الواليات المتحدة األمريكية واسرائيؿ وايراف في مساعدة األخيرة في حربيا ضد العراؽ ,
ومف ىذه الصفقات :

 -1في أيار/مايو مف العاـ 1985ـ تكثفت االتصاالت األمريكية-اإليرانية  ,وفعبل سافر روبرت
ماكفرليف وىو مستشار األمف القومي األمريكي آنذاؾ إلى إيراف عمى متف طائرة محممة باألسمحة

بصحبة الكولونيؿ نورث واإلسرائيمي أميراـ نير  ,وتـ إطبلؽ سراح رىينة أمريكية أخرى في لبناف
ودفع األميركيوف مميوني دوالر إضافة إلى األسمحة ( البرازي 1987 ,ـ . )241 ,
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 -2في شير تموز/يوليو مف العاـ 1985ـ  ,وصمت طائرة أمريكية أخرى إلى إيراف أدت إلى
إطبلؽ سراح األب (جنكو) الذي قاؿ أف إليراف اتصاالت مع الخاطفيف (حزب اهلل المبناني) ,
فوصؿ بذلؾ إلى إيراف ما يقدر بحوالي مف  9إلى  12شحنة مف األسمحة األمريكية عبر إسرائيؿ

 ,بحوالي  5500طف وثمنيا بحوالي مميار دوالر (البرازي 1987 ,ـ .)200-185 ,
 -3في آب/أغسطس مف العاـ 1985ـ أرسمت إسرائيؿ أسمحة سبؽ وسيطرة عمييا مف منظمة
التحرير الفمسطينية أثناء حرب لبناف عاـ 1982ـ إلى إيراف ,وىذه الشحنة وصمت إلى مطار
(ميرباد) في إيراف لدعـ إيراف في حربيا ضد العراؽ ( المصدر السابؽ )240 ,
 -4في الخامس عشر مف أيموؿ/سبتمبر عاـ 1985ـ تـ تحويؿ أسمحة أمريكية مف إسرائيؿ إلى
مدينة تبريز -مدينة تقع في شماؿ غرب إيراف شماؿ جبؿ سيند -وىي عاصمة محافظة
أذربيجاف الشرقية وكاف ىذا الضوء األخضر األمريكي إلتماـ العممية حيث أطمؽ سراح أحد

الرىائف األمريكييف في لبناف وكاف ىذا الحدث يؤكد مقولة السبلح مقابؿ الرىائف (المصدر
السابؽ)
 -5في العاـ 1985ـ استممت إيراف مف إسرائيؿ عبر الواليات المتحدة األمريكية مئات مف
قذائؼ تاو  Towالمضادة لمدروع مقابؿ السماح بيجرة أالؼ مف الييود اإليرانييف ( ييود بحر
الخزر) إلى إسرائيؿ .

أوجد ىذا الوضع عبلقة مثمثيو متوازنة بيف كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية واسرائيؿ وايراف ,
حيث أف واشنطف أرادت تحرير الرىائف  ,واسرائيؿ أرادت بناء روابط أوثؽ مع إيراف  ,وايراف

أرادت الحصوؿ عمى األسمحة لمواجية العراؽ .

في تشريف الثاني/نوفمبر 1986ـ كانت أوؿ إدعاءات عمنية لصفقة األسمحة مقابؿ الرىائف قد
طفت عمى السطح عندما نشرت مجمة الشراع المبنانية في  3تشريف الثاني/نوفمبر أف الواليات
المتحدة قد باعت أسمحة إلى إيراف س ار مف أجؿ تأميف إطبلؽ سراح سبعة رىائف أمريكييف أسرتيـ
جماعات مؤيدة إليراف في لبناف.العممية المستترة كانت قد اكتشفت فقط بعد أف أسقط جسر جوي

مف األسمحة عمى نيكاراغوا ,وفي  21تشريف الثاني/نوفمبر قاـ عضو مجمس األمف القومي
األمريكي اولفر نورث وسكرتيره فاوف ىاؿ بتمزيؽ وثائؽ تربطيـ وآخريف بالفضيحة(فضيحة إيراف
غيت او إيػ ػ ػ ػ ػ ػراف كونت ػ ػ ػ ػ ػ ار) وف ػ ػ ػ ػي  25تشػ ػ ػ ػ ػ ػريف الثاني/ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوفمبر اعت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرؼ النائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػب
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العاـ األمريكي أيدويف ميس أف أرباح عممية بيع سرية إلى إيراف نقمت بشكؿ غير قانوني إلى
جماعات الثورة المضادة (كونت ار) المعارضة لحكومة الساندينيستيين في نيكاراغوا (بارزي ,
2008ـ . )179 ,

وبعد أف تمت مواجية الرئيس األمريكي بقدر كبير مف الضغط أعمف ريغاف في  26تشريف
الثاني/نوفمبر أنو سوؼ يعمؿ كؿ مف وزير الخارجية األسبؽ إدموند موسكي ومستشار األمف
القومي السابؽ برينت سكوكروفت كأعضاء في لجنة مراجعة خاصة تبحث في الفضيحة في
إطار لجنة رئاسية عرفت فيما بعد باسـ لجنة تاور,وحتى ىذه النقطة ادعى ريغاف أنو لـ يكف
عمى عمـ بالعممية .ولكف في األوؿ مف كانوف الثاني/يناير 1986ـ ظير أنو كاف عمى عمـ
بالصفقة بعد اإلطبلع عمى مفكرة المبلحظات اليومية الخاصة بو والتي ذكر فييا" :لقد وافقت
عمى بيع قذائؼ  TOWإلى إيراف" (جريدة الرياض  ,شؤوف دولية 15/5/2005,ـ).

ومف الجانب اإليراني أنكر ىاشمي رفسنجاني إجراء أي مفاوضات أو اتفاقات مع الجانب
اإلسرائيمي حيث قاؿ " :لـ نفاوض إسرائيؿ أبدًا  ..مف أجؿ شراء األسمحة  ..وفي حاؿ تبيف أف
األسمحة التي وصمتنا جاءت عبر إسرائيؿ فمف نستخدميا في جبيات القتاؿ "  ,وفي نفس الوقت

أوضح رفسنجاني بأف إيراف ال تزاؿ عمى استعداد لتحرير الرىائف األمريكاف في لبناف في حاؿ
قامت واشنطف بتسمـ األسمحة التي قاـ بشرائيا الشاه الراحؿ  ,وفعبل وفي  8كانوف األوؿ/ديسمبر

مف عاـ 1986ـ تمقى شامير -كاف حينيا رئيسًا لموزراء في إسرائيؿ -إشعا ًار مف الرئيس
األمريكي ريغاف بأنو تـ تعميؽ شحنات األسمحة األمريكية إلى الجميورية اإليرانية (بارزي
2008 ,ـ .)181 ,

وبعد ىذه الفضيحة المدوية لكؿ األطراؼ  ,اتبعت إدارة ريغاف مواقؼ أكثر تشددا في تعامميا مع
الجميورية اإليرانية ,فتـ إصدار حظر عمى استيراد البتروؿ اإليراني عاـ 1987ـ  ,ومف ىنا فقد

أيقنت إيراف أف توازف القوى ليس في صالحيا خاصة في ىذه الفترة وبوجود الدعـ األمريكي
المحدود لمعراؽ  ,أعمنت إيراف في عاـ 1988ـ قبوليا بقرار األمـ المتحدة المتعمؽ بوقؼ الحرب
العراقية-اإليرانية منيية بذلؾ مرحمة معقدة مف التحالفات والمصالح بيف إيراف والشيطاف األكبر

(أمريكا) واسرائيؿ (أبو غزالة 1994 ,ـ . )253-246 ,
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وبعد وفاة الخميني في العاـ 1989ـ أنتخب مجمس الثورة باإلجماع عمى خامنئي لتولي منصب
مرشد الثورة اإلسبلمية  ,باإلضافة لفوز ىاشمي رفسنجاني في انتخابات الرئاسة لعاـ 1989ـ

وقد بقي رفسنجاني في منصبو لفترتيف رئاسيتيف امتدت مف (1989ـ1997 -ـ) ولـ يتمكف مف
ترشيح نفسو لممرة الثالثة حيث يمنع الدستور اإليراني ذلؾ (موقع الجزيرة نت 2001 ,ـ) .
وكانت إيراف خبلؿ ىذه الفترة تواجو مشاكؿ عمى عدة أصعدة منيا ,العبلقات الخارجية واألزمات
االقتصادية المتكررة نتيجة الضغط الدولي عمييا والحرب األخيرة مع العراؽ والتي استيمكت البنية
االقتصادية إليراف وأخي ًار المؤسسة العسكرية  ,حيث في مجاؿ العبلقات الخارجية صرح

رفسنجاني ":بأنو سوؼ يمشي عمى الخط الثابت الذي وضعو اإلماـ الخميني وىي أف ال تكوف
إيراف شرقية وال غربية"  ,ومع ذلؾ كاف رفسنجاني سباقاً في تنفيذ سياستو الخارجية وحتى قبؿ
دخولو معترؾ الرئاسة حيث أجرى العديد مف االتفاقيات الثنائية بيف إيراف والعديد مف الدوؿ

وخاصة اإلتحاد السوفيتي  ,ومحاوالت الدخوؿ في محادثات مباشرة مع الواليات المتحدة
األمريكية ( أبومحمود 1989 ,ـ  . )15 ,وأما بالنسبة لمبدأ تصدير الثورة فقد رفض رفسنجاني
فرض الثورة عمى المسمميف خارج إيراف ,وأضاؼ أف إيراف ستصدر أفكارىا في إطار القوانيف

الدولية  ,ومع ذلؾ وفي العاـ 1992ـ تـ عقد اجتماع في طيراف لرجاؿ الديف اإلسبلمي بمشاركة
أكثر مف سبعيف دولة  ,وفي المؤتمر اعتبر رفسنجاني أف تصدير الثورة واجب إيراف تجاه

المستضعفيف في العالـ ومف خبلؿ ىذا المبدأ فإف إيراف تساند عددًا مف الجماعات اإلسبلمية ,
مما يؤدي إلى أف يكوف مبدأ تصدير الثورة أداة وليس ىدؼ بالنسبة لمسياسة الخارجية اإليرانية
في تدخميا في الشؤوف الداخمية لمدوؿ األخرى (عبدالناصر 1993 ,ـ.)100 ,

وفي أعقاب انتخابات الرئاسة اإليرانية عاـ 1997ـ  ,شكؿ فوز محمد خاتمي مفاجأة كبرى حيث
حصؿ عمى  70%مف أصوات الناخبيف  ,ومف أىـ دالالت فوز محمد خاتمي وىو مف
اإلصبلحييف أنو ثمة إرادة شعبية قوية لتحديث مؤسسات الجميورية اإليرانية مف جميع النواحي

السياسية واالقتصادية واالجتماعية مما يؤدي إلى انفتاح إيراف عمى العالـ في المجاؿ الخارجي
(المشاىد السياسي  2000 ,ـ. )17 ,

إال أنو سرعاف ما ّتبيف أف  ,تحقيؽ الشعارات التي رفعيا محمد خاتمي ومف أىميا  ,االنفتاح
عمى العالـ لف يكوف ممكناً في ظؿ استمرار ىيمنة المحافظيف والمتشدديف عمى البرلماف ومع ػ ػيـ
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مرشد الثورة خامنئي  ,ومف ىنا فقد سارع المحافظوف إلى إبداء معارضتيـ والى مقاومة ما يحدث
مف تطورات وعد بيا الرئيس خاتمي الشعب اإليراني  ,وبكؿ الوسائؿ الممكنة الشرعية والغير
شرعية  ,وعمى سبيؿ المثاؿ عمميات االغتياؿ التي طالت عدد مف المثقفيف ودعاة حقوؽ اإلنساف

والصحفييف مف اإلصبلحييف  ,حيث أظيرت التحقيقات فيما بعد أف مسئوليف بارزيف في أجيزة
األمف والمخابرات والحرس الثوري كانوا وراءىا (المشاىد السياسي  1999 ,ـ. )23 ,
وأما بخصوص العبلقات األمريكية اإليرانية في عيد الرئيس خاتمي  ,فقد كاف ىناؾ ترحيب
أمريكي حذر مف فوز الرئيس خاتمي في إيراف  ,حيث برزت عدة أراء في الواليات المتحدة حوؿ
العبلقة مع إيراف مف أىميا أراء المدافعوف عف تقوية العبلقات بيف الدولتيف مف أمثاؿ وزير
الخارجية األمريكي األسبؽ ألكساندر ىيغ الذي عبر عف وجية نظره في سياؽ أف سياسة

الواليات المتحدة األمريكية القائمة عمى احتواء كؿ مف إيراف والعراؽ ىي سياسة أثبتت عدـ
جدواىا وقد حاف الوقت لمراجعتيا وذلؾ لمتصدي لعدة قضايا ميمة في المنطقة مف أىميا ,
ظاىرة االعتداؿ التي نادت بيا القيادة اإليرانية الجديدة وعممت عمى تشجيعيا  ,وأيضًا القياـ
بمساعدة الشركات األمريكية لدخوؿ السوؽ اإليرانية وعدـ ترؾ ىذا السوؽ الضخـ مفتوحا أماـ

الشركات العالمية ما عدا الشركات األمريكية  ,وأما المعارضوف  ,فقد أكدوا أف خاتمي ال
يستيدؼ واقع األمر سوى تقويض أي إجماع داخؿ الواليات المتحدة األمريكية عمى السياسة
الصارمة التي تتبعيا لتعامميا مع إيراف  ,وذلؾ مف أجؿ إضعافيا وترىيميا بانتظار اليوـ القريب

الذي يصبح إلغاء ىذه السياسة أم ًار ال بد منو  ,بؿ أف المعارضوف وصموا إلى اتياـ خاتمي بأنو

يريد بناء لوبي إيراني في واشنطف لممارسة الضغوط عمى اإلدارة األمريكية (الوطف العربي ,
1998ـ. )18 ,

وبالتالي فقد استمرت العقوبات االقتصادية األمريكية المفروضة عمى إيراف بدعوى أنيا تسعى
إلى تطوير ترسانتيا مف أسمحة الدمار الشامؿ  ,وتشجيعيا لئلرىاب وفقًا لمرؤية األمريكية
لرفضيا عممية السبلـ في الشرؽ األوسط  ,وقد عبر كينيث تيمرماف الخبير األمريكي في الشؤوف
اإليرانية عف غضبو مف تصرفات إيراف حياؿ عدة قضايا في المنطقة مثؿ الدعـ اإليراني لحزب
اهلل المبناني ولحركة حماس الفمسطينية والذي زادت وتيرتو بعد مجيء خاتمي لمسمطة ( أبوعامود
2001 ,ـ . )72 ,
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ومع وقوع أحداث  11أيموؿ/سبتمبر في الواليات المتحدة األمريكية  ,أصبحت خطة واشنطف
تتمحور حوؿ عممية الحرية الدائمة  ,ومف ىنا فقد احتاجت الواليات المتحدة األمريكية إلى ما ىو
أكثر مف الدعـ الدولي  ,وىو الدعـ اإليراني لجارة أفغانستاف والعدو المدود لطالباف وتنظيـ
القاعدة  ,ولذلؾ فإف إيراف قدمت المساعدة تمو المساعدة لواشنطف في حربيا ضد طالباف وذلؾ
مف خبلؿ سماح إيراف لمواليات المتحدة باستخداـ قواعدىا الجوية  ,وتوفير قاعدة معمومات
استخبارية لميمة البحث والتدقيؽ لمعثور عمى مسمحي طالباف  ,أما بالنسبة لئليرانييف فكانت

تمؾ لحظة انتصار  ,فمـ يقتصر األمر عمى إلحاؽ اليزيمة بعدو رئيسي إليراف – حركة طالباف
– بؿ واظيار كيؼ يمكف أف تكوف العبلقة بيف الواليات المتحدة األمريكية وايراف مدخبل إلرساء
دعائـ االستقرار في المنطقة ( بارزي 2008 ,ـ . )317 ,
أما في العراؽ فقد قدمت إيراف عونًا كبي ار لمواليات المتحدة في دخوليا لؤلراضي العراقية وذلؾ

مف خبلؿ معمومات جمعتيا أجيزتيا المتخصصة حوؿ مخزوف األسمحة الكيميائية والبرامج

النووية والصواريخ العراقية  ,وكشفت تفاصيؿ عف أماكف أو أشخاص يفيدوف المفتشيف الدولييف
في ميماتيـ  ,وخالؿ محادثات جرت بيف الطرفيف سعى األميركيوف إلى الحصوؿ عمى ضمانات

تفيد بأف المع ارضة الشيعية العراقية في إيراف ستمعب الدور المسند إلييا في عيد ما بعد صداـ ,

وقاؿ دبموماسي طمب عدـ كشؼ ىويتو "إف كانت الحشود تيتؼ (الموت ألميركا واسرائيؿ) خالؿ
صالة ا لجمعة فإف إيراف تنسؽ بشأف القضية العراقية كما فعمت بشأف المسألة األفغانية" ( جريدة
البياف اإلماراتية 2002 ,ـ ) .
ولكف مف جية أخرى ومع مساعدة إيراف لمواليات المتحدة لمتخمص مف عدويف رئيسييف

لمجميورية اإليرانية ( حركة طالباف وصداـ حسيف ) فقد وضعت إيراف نفسوا بيف فكي كماشة
بل مف أفغانستاف والعراؽ ,
حيث أف القوات العسكرية األمريكية موجودة عمى األرض في ك ً
باإلضافة لوجودىا السابؽ في منطقة الخميج العربي  ,وىذا الوجود يعتبر تيديداً واضحًا لمنظاـ

في إيراف مما يؤثر سمبًا عمى العالقات بيف الدولتيف في المستقبؿ  ,ومع صعود الرئيس المحافظ

محمود أحمدي نجاد إلى سدة الحكـ في إيراف أصبحت العبلقة بيف أمريكا وايراف أكثر توت ًار

وصعوبة .

وىذا دليؿ عمى أف إيراف تتطمع إلى مصمحتيا القومية بغض النظر عمى الشعارات التي ترفعيا
الداعمة لمختمؼ القضايا العربية ومف أىميا قضية الصراع مع إسرائيؿ  ,إف إيراف تسعى ألف
يكوف ليا دور إقميمي في المنطقة باستخداـ عدة ممفات في المنطقة العربية  ,أو بسقوط أنظمة

تعتبرىا إيراف خط ًار عمييا ومف أىميا  :العراؽ وحركة طالباف .
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 3.2محددات العالقة األمريكية-اإليرانية  ,ومراكز صنع القرار في كالً من الدولتين
ىناؾ الكثير مف المحددات والعوامؿ والتي يتـ مف خبلليا معرفة إطار العبلقة األمريكية اإليرانية
 ,وم ف أىـ ىذه العوامؿ ىي السياسية واالقتصادية منيا  ,وأما عف مراكز صنع القرار في
الواليات المتحدة األمريكية فيناؾ البيت األبيض  ,و ازرة الخارجية األمريكية  ,الكونجرس

األمريكي  ,وكالة االستخبارات األمريكية ) , (CIAواما عف الجميورية اإليرانية فيناؾ الولي

الفقيو  ,المجمس األعمى لألمف القومي  ,حرس الثورة اإليراني  ,الرئيس  ,مجمس الشورى  ,و ازرة
الخارجية اإليرانية  ,مصمحة تشخيص أمف النظاـ .
 1.3.2المحددات السياسية واالقتصادية لمعالقة األمريكية-اإليرانية
عند الحديث عف العوامؿ أو المحددات السياسية فأنيا تشمؿ التوجيات واألفكار السياسية
واأليديولوجية لكؿ مف الدولتيف  ,وذلؾ مف خالؿ المواقؼ والرسائؿ المتبادلة بيف الدولتيف والتي
تعبر عف وجية نظر كؿ منو ما في تعامميما مع عدة قضايا عمى الصعيد اإلقميمي والدولي ,

وأما عف المحددات االقتصادية فإف النفط يعتبر مف أىـ ىذه العوامؿ با إلضافة لمعقوبات

االقتصادية المفروضة عمى الجميورية اإليرانية.
 1.1.3.2المحددات السياسية لمعالقة األمريكية اإليرانية
إف العوامؿ السياسية التي تحكـ العبلقة بيف الواليات المتحدة األمريكية وايراف لـ تتغير منذ قياـ
الثورة الخمينية وىي كالتالي :
 -1حيازة أسمحة دمار شامل  :إف سعي إيراف المتالؾ قدرات نووية لو أىمية سياسية حتمًا ,

وبما أف إيراف تعتبر الراعي الرسمي لإلرىاب في العالـ مف وجية الفظر األمريكية فإف تقدميا

في برنامجيا النووي يجعميا أكثر خط ًار مف أي دولة أخرى  ,أما الخطر األكبر فإنو يطاؿ نظاـ

حظر انتشار األسمحة النووية نفسو  ,ألنو إذا أقدـ عضو قديـ عمى االنسحاب مف المعاىدة أو
انتياكيا بشكؿ صريح فإف ىذا سيثير الشكوؾ في فعالية النظاـ ويشكؿ سابقة لآلخريف (
تشوبيف 2007 ,ـ . ) 195 ,
وبالرجوع لمموقؼ األمريكي مف الممؼ النووي اإليراني فإف "إيراف ىي القاسـ المشترؾ لكؿ
مشاكمنا في المنطقة" ىكذا قاؿ مسئوؿ أمريكي في تصريح ينـ عف مدى التوتر و عمؽ األزمة
في العبلقات اإليرانية األمريكية  ,و لكنو يكشؼ في الوقت نفسو عف الوعي األمريكي بالدور
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المتعاظـ إليراف في المنطقة  ,والتصريحات الرسمية األمريكية المعمنة تعتمد موقؼ المواجية
لممشروع النووي اإليراني  ,وصمت إلى التيديد بالحرب واجياض ىذا المشروع بالقوة المسمحة

سواء بالطريؽ المباشر  ,أي استخداـ القوات األمريكية خاصة المتواجدة بالجوار العراقي أو
التمويح بالذراع اإلسرائيمي و التذكير بما فعمو الطيراف اإلسرائيمي بالمفاعؿ النووي العراقي في
"أو ازريؾ  "2عاـ 1981ـ ( الرشيدي  ,أيار/مايو 2006ـ  ,مجمة البياف ) .
أما عف الموقؼ اإليراني  ,فإف الرئيس أحمدي نجاد استطاع أف يجيش شعبو ويحشده ببراعة
خمؼ المشروع النووي اإليراني ,ونقؿ المسألة النووية مف مجرد حاجة عادية قد تسعى إلييا أية
دولة إلى حاجة ماسة ألمف الببلد وكرامة األمة اإليرانية .وتم ّكف الرئيس اإليراني أيضا مف إقناع
الشعب أف أميركا تريد إذالؿ إيراف وتسعى لمنعيا مف حيازة التكنولوجيا السممية ,ال لشيء سوى
ألنيا دولة إسبلمية تدافع عف كرامة اإلسبلـ واألمة اإليرانية .لذلؾ تناسى الشعب اإليراني مشاكمو
االقتصادية ,وتغاضى عف قصور األداء الحكومي ,وتصاعد الغبلء والتضخـ ,وزيادة البطالة,

وَق ِبؿ أف يسير في حفمة تتويج إيراف نوويًا .وقد كسب الرئيس اإليراني بذلؾ التأييد وغطى عجزه
في مياديف ميمة تمس طعاـ وعرؽ ومستقبؿ المواطف اإليراني  ,فإيراف وبدوف أدنى شؾ تبدو
ماضية في مشروعيا النووي مف خبلؿ استخداميا لموسائؿ الدبموماسية و السياسية تارة أو
التمويح بأوراقيا المختمفة في المنطقة ومنيا الرد العسكري عمى أي ضربة توجو ليا تارة أخرى

(عجاج  ,المختصر لؤلخبار 2007 ,ـ).

 -2عممية السالم في الشرق األوسط  :قامت الجميورية اإليرانية برفض أي حؿ لمصراع
العربي -اإلسرائيمي  ,فقد شكمت إيراف ما يعتبر إعاقة منيجية لعممية السبلـ في الشرؽ األوسط
وذلؾ مف خبلؿ دعميا لممنظمات المناوئة إلسرائيؿ مثؿ حزب اهلل المبناني وحركتي حماس
والجياد في فمسطيف  ,ومف ىنا فإف الموقؼ األمريكي إزاء إيراف أصبح أكثر تشددًا وذلؾ مف
خبلؿ االتيامات األمريكية الدائمة إليراف بأنيا ترعى اإلرىاب وترفض أي تسوية سممية مع

إسرائيؿ .
أما عف موقؼ إيراف مف عممية السبلـ فقد قاؿ نجاد كما قاؿ الخميني " إسرائيؿ يجب شطبيا مف
الخريطة  ,وأف قادة العالـ اإلسبلمي الذيف سيعترفوف بإسرائيؿ  ,سيحترقوف بنار شعوبيـ "
(التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني 2005 ,ـ  , )121 ,ومع فوز حركة حماس في االنتخابات
التشريعية الفمسطينية 2006ـ  ,أصبحت العبلقة مع إيراف أكثر وضوحاً وذلؾ مف خبلؿ الدعـ
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السياسي والمادي لحركة حماس  ,وقد قوبؿ انتخاب أحمدي نجاد رئيسًا إليراف بردود فعؿ
عاصفة في كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية واسرائيؿ حيث كشفت صحيفة ىَارتس اإلسرائيمية

في تعميقيا عمى انتخاب أحمدي نجاد إليراف " أف انتخابو يعد تطو ار إقميميًا ميمًا  ,فمواقفو قد

تؤجج الصراع بيف إيراف واسرائيؿ "  ,وقد سارع أحمدي مجاد إلى تحديد سياستو الخارجية وذلؾ
باستبعاد أي عبلقة بيف الجميورية اإليرانية مف جية واسرائيؿ والواليات المتحدة األمريكية مف
جية أخرى .
 -3الحرب عمى اإلرهاب  :عندما وقعت أحداث الحادي عشر مف أيموؿ/سبتمبر2001ـ ,
قامت الواليات المتحدة األمريكية بتغيير إستراتيجيتيا األمنية والعسكرية مما كاف لو التأثير الكبير
عمى العالـ أجمع  ,وذلؾ مف خبلؿ مبدأ الحرب عمى اإلرىاب واألخذ بمبدأ الضربات الوقائية

(اإلستباقية)  ,مف ناحية أخرى قاـ الرئيس األمريكي السابؽ جورج بوش االبف بتصنيؼ عدة دوؿ
أطمؽ عمييا "محور الشر" وىي العراؽ وايراف وكوريا الشمالية  ,وأما عف إيراف ووضعيا في قائمة
محور الشر مف قبؿ اإلدارة األمريكية كاف لو أسباب كثيرة منيا:

أ -العالقة التي تربط الجميورية اإليرانية بتنظيـ القاعدة  ,و وجود بعض قيادات تنظيـ القاعدة
عمى األراضي اإليرانية (مصطفى 2003 ,ـ  ,الشرؽ األوسط )  ,وفي المقابؿ أعمنت إيراف في

عاـ  2003ـ عف مشروع قانوف يقترح تجفيؼ مصادر تمويؿ الجماعات التي تصفيا طيراف بأنيا
إرىابية  ,وقاؿ متحدث باسـ الحكومة اإليرانية إف قائمة تمؾ الجماعات تضـ بال شؾ تنظيـ
القاعدة وحركة طالباف (  ,)BBC,2003باإلضافة مف أف إيراف والواليات المتحدة األمريكية
تعاونتا بشكؿ كبير أثناء الحرب األمريكية عمى أفغانستاف عاـ 2001ـ  ,وىذا ما تـ الحديث عنو

مسبقاً  ,يمكف القوؿ أف إيراف استخدمت حركة طالباف وتنظيـ القاعدة في تحقيؽ مصالحيا مع

الواليات المتحدة  ,فتارة نرى أف إيراف تأوي بعض ىذه الجماعات عمى أراضييا وتارة تالحقيـ
ويأتي ذلؾ حسب المصمحة اإليرانية .
ب -اتياـ إيراف بدعـ مجموعات تعتبرىا واشنطف إرىابية ىي "حماس" و"الجياد اإلسبلمي"

و"حزب اهلل" ,بؿ أنو جعؿ ىذه المجموعات جزءا مف "محور الشر" .وأضيؼ إلى ىذا اقتناع
الواليات المتحدة بأف إيراف كانت وراء باخرة األسمحة "كاريف آي" التي قالت إسرائيؿ أنيا كانت
في طريقيا إلى السمطة الفمسطينية ( بعاصيري 2002 ,ـ  ,جريدة النيار المبنانية ) ,
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ورأي في ذلؾ أف إيراف تريد أف تحقؽ مصمحتيا مع أي طرؼ كاف ولكف األىـ أف األسمحة
كانت لمواجية الطرؼ اإلسرائيمي وليس موجيًا لمداخؿ الفمسطيني .
ج -تعتقد الواليات المتحدة أف إيراف لدييا مخزونا مف األسمحة الكيميائية منذ الثمانينات وقد
اتيمتيا أخي ار بإنتاج عناصر بيولوجية حولتيا إلى أسمحة .واألىـ ىو خوفيا مف طموحاتيا

النووية  ,إذ ترى واشنطف أف إيراف تسعى بقوة إلى امتبلؾ قدرة نووية تحت غطاء استخداماتيا
المدنية .
د -القدرة الصاروخية  ,تركز إيراف عمى صواريخ "شياب  1300( "3 -كيمومتر) وقد عرضتو

لممرة األولى في تموز/يوليو 1998ـ وكتبت عمى الحاممة "ال تستطيع أمريكا أف تفعؿ شيئا"
و"سنزيؿ إسرائيؿ عف الخريطة" ,ولدييا اآلف قدرة عمى نشر أعداد محدودة منو .وتطور "شياب
 "4 -الذي قالت أوال أنو صاروخ باليستي  ,ثـ أعمنت أنو صاروخ إلطبلؽ أقمار اصطناعية

ألغراض سممية  ,وتحدثت عف تطوير "شػياب  "5 -الذي ربما كاف صاروخا عاب ار لمقارات أو
إلطبلؽ أقمار اصطناعية (ويكيبيديا 2010 ,ـ)
 -4نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان  :كثي اًر ما وجيت اإلدارات األمريكية المتعاقبة االنتقاد
البلذع لمحكومات اإليرانية في موضوع حقوؽ اإلنساف حيث أصدرت و ازرة الخارجية األمريكية

تقريرىا السنوي _ كؿ سنة تؤكد اإلدارة األمريكية ذلؾ  ,وليس في تقرير سنوي لمرة واحدة _
حوؿ أوضاع حقوؽ اإلنساف  ,في عدة أقطار وبمداف حوؿ العالـ وكاف منيا الجميورية اإليرانية
 ,حيث حدد التقرير عدة اتجاىات عامة تتمثؿ في جيود الحكومات اإليرانية إلسكات المعارضيف

 ,ومنيا تقييد االتصاالت عبر االنترنت  ,وفرض قيود جديدة غالبا ما تكوف صارمة عمى
منظمات المجتمع المدني  ,وترىيب الجماعات المستضعفة مثؿ:األقميات والنساء واألطفاؿ ,
وأشار التقرير إلى أف الشرطة اإليرانية وميمشيا متطوعي الباسيج الدينية استخدمت العنؼ لقمع

المظاىرات التي خرجت بعد فوز أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة لمعاـ 2009ـ (رويترز ,
2010ـ  ,تقرير أمريكا لحقوؽ اإلنساف ينتقد الصيف وايراف) .
وبيذا الصدد فقد سجؿ المقرر الخاص لؤلمـ المتحدة حوؿ أوضاع حقوؽ اإلنساف في إيراف

نوواؾ " في صيؼ عاـ 2009ـ أكثر مف ثبلثة مئة حالػ ػ ػ ػ ػة تع ػ ػ ػ ػ ػ ػذيب فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي
النمساوي " مانفرد ُ
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السجوف اإليرانية  ,وأعرب في تقريره آنذاؾ عف قمقو مف أف األحكاـ الصادرة بحؽ المعتقميف
مبنية عمى االعترافات اإلجبارية المأخوذة منيـ  ,أما األميف العاـ لمنظمة مراسموف ببل حدود
السيد " جاف فرنسوا جوليار" فقد أكد في تقريره الخاص بإيراف مؤخ ار عف قياـ السمطات اإليرانية

باعتقاؿ خمسة وستيف صحفيا و كاتبا منذ اندالع األحداث التي تشيدىا الببلد والتي جاءت
اعتراضا عمى تزوير االنتخابات الرئاسية األخيرة  ,مؤكدا أف ىذا الرقـ يعد سابقة ليس ليا مثيؿ
طواؿ الخمسة والعشريف عاما الماضية مف عمر المنظمة  ,و بيذا تكوف إيراف قد سجمت الرقـ

القياسي في عدد الكتاب والصحفييف الرازحيف في سجونيا  ,أما بشأف حاالت اإلعداـ التي
تشيدىا إيراف فإنيا بمغت حدود الكارثة حيث احتمت إيراف في العاـ 2009ـ المرتبة الثانية بعد
الصيف مف حيث عدد حاالت اإلعداـ  ,فقد جرى تنفيذ أكثر مف  346حالة حسب إحصائية
منظمة العفو الدولية التي أكدت حصوؿ  155حالة إعداـ في غضوف خمسيف يوما فقط عقب

تفجر المظاىرات إباف انتخابات الرئاسة اإليرانية 2009ـ وفوز أحمدي نجاد (موسوي 2010 ,ـ
 ,ممؼ حقوؽ اإلنساف والممؼ النووي اإليراني  ,مجمة وطف ) .
 2.1.3.2المحددات االقتصادية لمعالقة األمريكية اإليرانية
عند الحديث عف المحددات االقتصادية فإف النفط يعتبر مف أىـ العوامؿ االقتصادية التي تحكـ
العبلقة بيف الواليات المتحدة األمريكية والجميورية اإليرانية  ,باإلضافة لق اررات الحظر
االقتصادي التي دائما وأبدًا ما تتخذىا الواليات المتحدة األمريكية  ,ومف وراءىا المجتمع الدولي

ضد النظاـ القائـ في إيراف  ,كما سوؼ أتطرؽ بشيء مف التوضيح لمضيؽ ىرمز ذي األىمية
اإلستراتيجية لكؿ مف الطرفيف .
يعتبر النفط بكؿ مشتقاتو وأنواعو ركيزة أساسية مف ركائز االقتصاد العالمي وعمى األخص
األمريكي  ,ومف ىنا فإف الواليات المتحدة األمريكية اعتمدت إستراتيجية السيطرة عمى منابع
النفط بشكؿ عاـ وبشكؿ خاص في الشرؽ األوسط  ,وبخصوص النفط اإليراني فمـ يكف ليا فائدة
فورية مباشرة لمواليات المتحدة األمريكية  ,ألف الواليات المتحدة ترى في النظاـ اإليراني القائـ

حالة سياسية شريرة ال ينبغي لواشنطف التعامؿ معيا ما لـ يحدث تغيير كبير في سياسة ومواقؼ
وخطاب إيراف .
ورغـ أف حصار السفارة األمريكية في طيراف والذي داـ  444يومًا أدى إلى قطع العبلقات
الدبموماسية بيف البمديف والذي حدث رسميًا في  7نيساف/أبريؿ مف العاـ 1980ـ  ,إضافة إلى
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قطع العبلقات االقتصادية والتجارية بيف البمديف  ,إال أف ىذا المأزؽ االقتصادي بدأ بالزواؿ
والتفكؾ في بداية حقبة التسعينيات عمى الرغـ مف القرار الذي وقعو الرئيس السابؽ رونالد ريغاف
في العاـ 1987ـ بمنع استيراد السمع ذات المنشأ اإليراني  ,إال أف الفروع الخارجية لمشركات

األمريكية لـ تتوقؼ عف االتجار بالسمع اإليرانية  ,ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :خبلؿ
صدرت إيراف يوميا ما مقداره  2.6مميوف برميؿ مف النفط  ,تولت نسبة  23%منو
العاـ 1994ـ ّ
شركات أمريكية مثؿ (إكسوف) التي تمتمؾ عقود لشراء  250ألؼ برميؿ إلى  300ألؼ برميؿ

يوميا مف النفط اإليراني  ,وخبلؿ العاـ 1995ـ تزايدت التجارة بيف البمديف وذلؾ مف خبلؿ إيجاد
واستغبلؿ الثغرات القانونية مف قبؿ الشركات األمريكية والذي أدى بدوره إلى أف تصبح الواليات
المتحدة األمريكية ثالث أكبر شريؾ تجاري إليراف وسادس أكبر سوؽ تصدير ليا (ىاورد ,
2007ـ. )27 ,

واذا نظرنا إلى أولويات إدارة الرئيس السابؽ جورج بوش االبف فسوؼ نجد أف النفط يأتي عمى
رأس اىتماماتيا  ,وظير ذلؾ بوضوح في تقرير "فريؽ العمؿ مف أجؿ سياسة وطنية لمطاقة "
والذي أشرؼ عميو بشكؿ مباشر نائب الرئيس األمريكي ديؾ تشيني والذي خمص إلى أف الواليات
المتحدة األمريكية تواجو أزمة طاقة منذ قياـ الثورة الخمينية في إيراف وضياع النفط اإليراني مف
حسابات االقتصاد األمريكي ( القرـ 2007 ,ـ  , )76 ,ومع ذلؾ نرى أف الواليات المتحدة

األمريكية أصدرت ومازالت تصدر الكثير مف ق اررات الحظر االقتصادي عمى إيراف  ,ولقد مرت
العقوبات األمريكية عمى إيراف بست مراحؿ خبلؿ  31عاما الماضية ,وبحسب محمميف إيرانييف
جاءت المرحمة األولى  ,مع احتبلؿ السفارة األمريكية بطيراف تحت مسمى "المستوى األوؿ

لمتجسس" في الفترة ما بيف عامي (1981-1979م) وكانت مرحمة "الدفاع المقدس "بيف أعواـ
(1988-1981م) والتي شيدت الحرب العراقية اإليرانية ىي المرحمة الثانية مف العقوبات ,فيما
ُعنونت المرحمة الثالثة باسـ مرحمة "إعادة البناء والتشييد "بيف أعواـ (1992-1989م)  ,وىي
مرحمة ما بعد الحرب اإليرانية العراقية ,وجاءت المرحمة الرابعة في عيد الرئيس األمريكي األسبؽ

بيؿ كمينتوف وأطمؽ عمييا مرحمة" الثبات في العقوبات األمريكية" في الفترة مف (2001-1993م)
 ,وجاءت المرحمة الخامسة لمعقوبات بعد أحداث  11سبتمبر/أيموؿ (2001ـ) واستمرت حتى
ق اررات مجمس األمف في (2006ـ) تمتيا مباشرة المرحمة السادسة ,التي بدأت مع ق اررات مجمس

األمف منذ (2006م) وحتى اآلف ,ورغـ اختبلؼ العقوبات وتجديدىا مف فترة إلى أخرى  ,إال أنيا
لـ تمنع النظاـ اإليراني مف التوقؼ عف برنامجو النووي (رجب 2010 ,م  ,الحوار المتمدف) ,
ومف أىـ ق اررات الحظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر االقتصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادي .
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التي اتخذتيا أمريكا ضد إيراف ما أصدره الرئيس األمريكي األسبؽ بيؿ كمينتوف والذي يمنع كؿ
اتفاقيات استثمار النفط مع إيراف  ,باإلضافة لكؿ التعامبلت التجارية والمالية ,كما أصدر جورج

بوش االبف عدة ق اررات مف أىميا الحظر عمى المستوردات اإليرانية بشكؿ أو بأخر مع تقييد
مشابو عمى الصادرات األمريكية إلى إيراف (ىاورد 2007 ,ـ . )30-29 ,
وعند الحديث عف المحددات االقتصادية بيف الطرفيف يجب التطرؽ إلى أحد الممرات المائية

الميمة بالنسبة ألمريكا وايراف  ,وىو مضيؽ ىرمز والذي يربط الخميج العربي ببحر العرب
والمحيط اليندي  ,والذي مف خبللو تمر مئات السفف التجارية والنفطية  ,حيث يعتبر مضيؽ
ىرمز مف أىـ الممرات اإلستراتيجية لمواليات المتحدة وإليراف أيضاً  ,فمع تزايد الوجود العسكري
األمريكي في منطقة الخميج العربي  ,كانت إيراف ومازالت تصدر تيديداتيا بشأف إغبلؽ مضيؽ

ىرمز في أي وقت شاءت  ,وعمى لساف قائد الحرس الثوري اإليراني محمد عمي جعفري صرح
بأف إيراف قادرة عمى إغبلؽ مضيؽ ىرمز ومؤكدًا أف ذلؾ سيؿ عمى إيراف وبإمكانيا تنفيذه لفترة
غير محددة ( عبدالرؤوؼ  ,إيراف ومضيؽ ىرمز  ,قناة الجزيرة الفضائية ) .

أما بالنسبة لما يشكمو مضيؽ ىرمز لمدوؿ المستيمكة لنفط الخميج فيو بالنسبة ليا يعتبر شرياف
الحياة  ,فعبر ىذا المضيؽ يمر  40%مف النفط إلى الدوؿ المستيمكة  ,وكذلؾ يمر أكثر مف

ىذه النسبة مف الغاز الطبيعي .عمى سبيؿ المثاؿ :الياباف تستورد  90%مف احتياجاتيا مف

البتروؿ مف منطقة الخميج  ,وقس عمى ذلؾ بقية الدوؿ مثؿ الدوؿ األوروبية والواليات المتحدة
األميركية وكذلؾ الدوؿ اآلسيوية وبخاصة دوؿ جنوب شرؽ آسيا.
وفي حالة إغبلؽ ىذا المضيؽ أماـ المبلحة الدولية فإنو سيؤثر عمى دوؿ الخميج تأثي ًار ضا ًار

اقتصاديا وأمنيًا  ,وسيؤدي بالتالي إغبلقو إلى إدخاؿ المنطقة في حرب عالمية  ,وفي ىذا الجو
المشحوف بالتوترات والتصريحات بيف إيراف مف جية وبيف إسرائيؿ والواليات المتحدة  ,والناتجة

عف أف إيراف تمتمؾ مفاعبلت نووية وتسعى إلنتاج القنبمة الذرية ,ودعت دوؿ الخميج العربي أف
يت ـ التوصؿ لحؿ ىذه القضية بالحوار وبالطرؽ السممية ليجنب منطقة الخميج والعالـ ويبلت
الحرب ,فقد أدت الحرب التي تعرض ليا العراؽ في مطمع التسعينيات مف القرف الماضي وفي

القرف الحالي بالذات عاـ 2003م  ,إلى القضاء عميو سي ػ ػ ػ ػ ػاسياً واقتصادياً وأصبح اآلف في

وضع ال يحسد عميو ,بعد أف كاف في مقدمة الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدوؿ العربية تطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ًار وتق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدمًا ف ػ ػ ػ ػ ػػي
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كافة المجاالت ,بؿ إف األضرار شممت كافة دوؿ الخميج العربي ولو بصورة متفاوتة ,وكاف ذلؾ
بسبب الخطأ الذي وقعت فيو القيادة العراقية السابقة  ,وكذلؾ بسبب وسائؿ اإلعبلـ والدعاية التي
شنت ضد العراؽ بامتبلكو ألسمحة الدمار الشامؿ وبخاصة بعد أف ىدد الرئيس المرحوـ صداـ

حسيف بتدمير نصؼ إسرائيؿ ( القحطاني 2008/7/16 ,م  ,جريدة العرب القطرية) .

وعند الحديث عف المحدد األيديولوجي لمعبلقات األمريكية اإليرانية  ,مثمت إيراف تحديا لنموذج
األمف األحادي األميركي والحضور األميركي في منطقة الشرؽ األوسط وآسيا الوسطى .وليذا

الخالؼ جذور تاريخية وجغرافية وأيديولوجية ,فكمما زاد الطابع األيديولوجي لمسياسة الخارجية
اإليرانية كمما زاد الص ارع مع الواليات المتحدة وأىدافيا اإلقميمية .وارتفعت درجة العداء بيف
الواليات المتحدة وايراف خاصة بعد الثورة مباشرة وطيمة والية الخميني ,فالخبلؼ في جوىره
أساسي وجذري ويمس المصالح ويقؼ الدعـ البلمحدود المستمر الذي تقدمو الواليات المتحدة
إلسرائيؿ عقبة رئيسية أم اـ تخطيو ,خاصة وأف التحالؼ مع إسرائيؿ الدعامة األساسية
لئلستراتيجية األميركية في المنطقة واألداة األولى لتحقيؽ مصالحيا .إال أف ىذا العداء واف

استمر بعد ذلؾ لكنو خفت حدتو وتمطفت المصطمحات المعبرة عنو في ظؿ تعدد التصريحات
مف الجانبيف التي تعطي األمؿ في عودة العبلقات.

وركزت إيراف في توجييا نحو العالـ الخارجي خاصة الغربي وبشكؿ أخص األميركي عمى
مفيوـ ثقافي جديد وىو حوار الحضارات ,في محاولة لنفي صورة اإلرىاب والتطرؼ عنيا والتي

روجت ليا وسائؿ اإلعبلـ األميركية باألساس.وتتركز مسائؿ الخبلؼ بيف الدولتيف مف وجية
النظر اإليرانية في عدة نقاط منيا :األرصدة اإليرانية المجمدة منذ قياـ الثورة والتي تقدر بنحو
 21مميار دوالر ,الحظر التجاري والتكنولوجي والعسكري الشامؿ المفروض عمى إيراف والذي
يعوؽ تنمية بنائيا االقتصادي والعسكري  ,وقد خففت الواليات المتحدة مف بعض القيود عاـ

1222ـ لمسماح باستيراد السمع اإليرانية .إال أف ذلؾ لـ يمنع جورج بوش مف تجديد الحظر
األميركي عمى التجارة واالستثمار في إيراف .ورغـ تزايد االتصاالت غير الرسمية بيف الواليات

المتحدة وايراف منذ أف دعا خاتمي لفتح الحوار بيف الشعبيف في1998ـ ,فبل يزاؿ الحوار يواجو
عراقيؿ ال يست ػ ػ ػ ػ ػياف بيػ ػ ػ ػ ػا وتق ػ ػ ػ ػ ػوؿ ك ػ ػ ػ ػ ػؿ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف واش ػ ػ ػ ػ ػنطف وطػ ػ ػ ػ ػيراف إنيا تنتظر خطػ ػ ػ ػ ػ ػوات
سي ػ ػ ػاسية ممموس ػ ػ ػ ػ ػة مف الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػانب اآلخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر قبػ ػ ػ ػ ػ ػؿ أف يتػ ػ ػـ تحقيػ ػ ػ ػ ػؽ أي
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تطور باتجاه تطبيع العبلقات .ومازاؿ مرشد الثورة يصؼ الواليات المتحدة بالعدو األوؿ إليراف
ويندد بالداعيف إلعادة العبلقات إلى طبيعتيا ( الشرقاوي 2001 ,م  ,قناة الجزيرة ).
ولـ يكؼ رموز التيار المحافظ عف اليجوـ عمى الواليات المتحدة حتى عقب اعتذار كمينتوف
إليراف  ,ولذا فإف التفاؤؿ في ىذا الخصوص يعنى سوء فيـ ألوضاع إيراف الداخمية  ,فبالنظر
لعمؽ التحوؿ الثورى الذي حدث داخؿ إيراف ,فمف الصعب تصور إجراء التغييرات المطموبة في

ىوية النظاـ السياسي بشكؿ يغير مف توجياتو الخارجية بما يتوافؽ مع الرؤية األميركية .وأماـ
جوىرية ومحورية الخالؼ األميركي اإليراني فيو في جذوره خبلؼ حضاري رأى التيار المحافظ
في العبلقة مع الواليات المتحدة تعارضا مع مصير الثورة والنظاـ لما يمثمو مف تيديد لميوية

اإلسبلمية إليراف التي ال يمكف التفريط فييا .واضطرت إيراف إلى إحداث مراجعات في عبلقاتيا
وسياساتيا الخارجية لموازنة الموقؼ األميركي بيدؼ إيجاد بدائؿ لمعبلقة مع الواليات المتحدة

مثؿ تطوير العبلقات مع روسيا والصيف وكوريا الشمالية وأوروبا.
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 4.2الخالصة
أف العبلقة بيف الواليات المتحدة األمريكية والجميورية اإليرانية كانت إست ارتيجية ومتينة إباف حكـ
شاه إيراف  ,ومع صعود الخميني إلى الحكـ انقمبت ىذه العبلقة لتصبح مكانيا حالة العداء

والتوتر بيف الطرفيف  ,باإلضافة إلى أف المحددات السياسية واالقتصادية لمعبلقة بيف الدولتيف
ىما مف أىـ المحددات التي تحكـ ىذه العبلقة  ,ومف خبلؿ ىذه المحددات نرى حالة التباعد
السياسي لمدولتيف في شتى القضايا الدولية مما أثر سمبًا عمى العبلقة بينيما .
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الفصل الثالث

مراكز صنع القرار في الواليات المتحدة األمريكية والجمهورية اإليرانية

 1.3مقدمة
إف مراكز صنع القرار في كبل الدولتيف ليما مف التأثير الكبير عمى العبلقات بينيما  ,ومف ىنا
يجب التطرؽ إلى مراكز السمطة التنفيذية والتشريعية في الواليات المتحدة األمريكية باإلضافة

لوجود السمطتيف في الجميورية اإليرانية فإنو يجب الحديث عف الدور األساسي لممرشد األعمى
لمثورة اإلسبلمية  ,حيث سوؼ يتـ التركيز عمى مؤسسات الرئاسة والبرلماف والخارجية في كؿ
مف الدولتيف .
 2.3مراكز صنع القرار في الواليات المتحدة األمريكية تجاه الجمهورية اإليرانية .
 الرئيس :وفقا لممادة الثانية مف الدستور األمريكي فإف الرئيس األمريكي يمتمؾ سمطات واسعة وعديدة في
ً
الشؤوف الخارجية فيو الرئيس التنفيذي والقائد العاـ لمقوات المسمحة وكبير المفاوضيف,ويبدو
اضحا بيف الرئيس األمريكي والكونجرس في مجاؿ السياسة الخارجية عنو في أي مجاؿ
الصراع و ً
آخر ,وبالرغـ مف أف المحكمة العميا في الواليات المتحدة قد أعطت لمرئيس سمطات واسعة في
مجاؿ العبلقات الدولية والشؤوف الخارجية ,بينما قممت مف سمطات الكونجرس إال أف سياسة

الرئيس في مجاؿ الشؤوف الخارجية ليست مطمقة ولكنيا مقيدة وتخضع لتأثيرات داخمية وقوية
ميما
ًا
أخرى مثؿ :مجمس األمف القومي ,ووكاالت االستخبارات ,حيث تمعب ىذه األجيزة
دور ً
في صنع السياسة الخارجية لما تقوـ بو مف توفير المعمومات لمسمطة التنفيذية ,وخاصة لمرئاسة,
وفقا لتقارير االستخبارات وتحميبلتيا,
وغالبا ما يتخذ الرئيس األمريكي مواقفو مف القضايا الدولية ً
ً
وأكثر الرؤساء األمريكييف فعالية في الشؤوف الخارجية ىو الرئيس الذي ينجح في إقامة عبلقات
عمؿ جيدة مع مؤسسة االستخبارات ,وتتعدد أجيزة االستخبارات وتتنوع بتنوع مجاؿ عمميا

(جرجس .)43, 2000 ,
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وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نذكر دور الرئيس األمريكي األسبؽ أيزنياور وموافقتو عمى تدخؿ
االستخبارات األمريكية لئلطاحة برئيس الوزراء اإليراني األسبؽ محمد مصدؽ واعادة الشاه إلى

الحكـ  ,وذلؾ بيدؼ تأميف الحصوؿ عمى النفط والعمؿ عمى منع التدخؿ السوفيتي في المنطقة.

وخبلؿ تولي الرئيس جورج بوش االبف فترة حكمو التي دامت فترتيف رئاسيتيف  ,فقد اتسمت
تصريحاتو بالخمفية الدينية واأليديولوجية ففي خطابة أماـ الكونجرس األمريكي في 20
سبتمبر/أيموؿ 2001ـ حدد معالـ السياسة الخارجية األمريكية مف خبلؿ مبدأ أطمؽ عميو مبدأ

بوش بعد ذلؾ  ,وكاف مف أىـ النقاط التي أشار إلييا ىذا المبدأ ىو قضية الحرب عمى اإلرىاب
وعمى الدوؿ الداعمة لو حيث أطمؽ عمى ىذه الدوؿ تسمية محور الشر والذي تمثؿ في العراؽ
وكوريا الشمالية والجميورية اإليرانية ومف خبلؿ ق ارراتو وبدعـ مف الكونجرس األمريكي قاـ بوش

بغزو كؿ مف العراؽ وأفغانستاف  ,أما ما يخص الجميورية اإليرانية فقد كانت تصريحاتو منددة
بالتصرفات اإليرانية حيث قاؿ بوش خبلؿ زيارتو لدوؿ الخميج العربي في كممتو التي ألقاىا أماـ
مئات المسئوليف والدبموماسييف والمواطنيف في فندؽ قصر اإلمارات في أبو ظبي
تقوض السبلـ مف خبلؿ دعـ حزب اهلل
"إف إيراف ىي اليوـ الدولة الراعية األولى لئلرىاب .إنيا ّ
اإلرىابي في لبناف وحركتي حماس والجياد اإلسبلمي في المناطؽ الفمسطينية والمتشدديف الشيعة في
تيدد أمف الدوؿ في كؿ مكاف  ,إف طيراف ترسؿ مئات مبلييف
العراؽ وطالباف في أفغانستاف .وأعماليا ّ
الدوالرات إلى المتطرفيف حوؿ العالـ ,بينما تبقي شعبيا في حالة فقر وأنيا تحاوؿ ترىيب جيرانيا

بصواريخيا وخطابيا العدائي" ( جريدة األخبار 2008 ,ـ) .

وأما عف دور الكونجرس األمريكي ومنذ قياـ الثورة اإلسبلمية أصدر العديد مف العقوبات

االقتصادية عمى إيراف  ,ومع مجيء الرئيس األمريكي باراؾ أوباما عاـ 2009ـ قاـ الكونجرس
األمريكي بوضع عدة خيارات لمتعامؿ مع إيراف وممفيا النووي ودورىا اإلقميمي في الشرؽ األوسط
حيث تـ عقد جمسة استماع بتاريخ  4ابريؿ/نيساف 2009ـ  ,حيث اجتمعت آراء المتحدثيف حوؿ
أولوية صياغة سياسة أمريكية جديدة تجاه إيراف قائمة عمى الدبموماسية والحوار والتعاوف في كافة
القضايا التي تمس مصالح الطرفيف والحروب والصراعات في منطقة الشرؽ األوسط؛ فقد أكد
سفير لمواليات المتحدة األمريكية في مصر واليند والفمبيف وزامبيا_,
سابقا ًا
فرانؾ وايزنر _ عمؿ ً
سبيؿ لمتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػامؿ مع القضايا
أنو " بدوف إيراف ليس ىناؾ
ٌ
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اليامة التي تواجو الواليات المتحدة في منطقة الشرؽ األوسط .باعتبارىا أكبر دولة في المنطقة,
دور محوريًّا في العراؽ وأفغانستاف وأسواؽ الطاقة في المنطقة وأمف الخميج وقضية
تمعب إيراف ًا
أيضا في المواجية بيف إسرائيؿ والفمسطينييف".
منع االنتشار النووي و ً
جميعا بضرورة إسقاط الواليات المتحدة الخيار العسكري أو الترتيب لضرب المنشآت
وقد أوصوا
ً
النووية اإليرانية محذريف مف عواقب ذلؾ؛ فيرى ريتشارد ىاس  -رئيس مجمس العالقات
الخارجية -أف القياـ بأي عمؿ عسكري ضد إيراف قد يدفع إيراف إلى اإلضرار بالمصالح
األمريكية والموظفيف األمريكييف والقو ات األمريكية بالعراؽ وأفغانستاف ,كما يمكف إليراف أف
تخفض مف إنتاج النفط والغاز مما يؤدى الرتفاع األسعار ويسيـ في زيادة الكساد واألزمة
االقتصادية العالمية ناىيؾ عف أف ذلؾ قد يؤدي إلى ازدياد التشدد اإليراني ػ مف وجية نظره ػ,
وتمسؾ إيراف ببرنامجيا النووي .وقاؿ سجدبور  -الباحث بمؤسسة كارنيجي لمسبلـ الدولي : -إف
التيديدات األمريكية بعمميات عسكرية يعمي مف أسيـ المتشدديف داخؿ إيراف كما يحسف صورة

إيراف لدى الشعوب اإلسالمية خاصة في القاىرة وجاكرتا وراـ اهلل ,وكذلؾ يؤدي إلى زيادة أسعار
النفط والذي يؤدي بالتبعية إلى توفير األمواؿ البلزمة إليراف الستكماؿ برنامجيا النووي ودعـ
حماس وحزب اهلل ( عبد المعز 2009 ,م  ,تقرير واشنطف).
وأما عف و ازرة الخارجية األمريكية  ,ففي الفترة األولى مف والَية الرئيس األمريكي األسبؽ جورج

بوش االبف  ,تولى كولف باوؿ حقيبة الخارجية  ,وفي تعاممو مع الجميورية اإليرانية سئؿ باوؿ
الذي كاف في بعض األحياف يمثؿ صوتا معتدال منفردا في حكومة بوش حوؿ ىؿ يمكف
لموؿايات المتحدة أف تستأنؼ العبلقات مع إيراف قاؿ "في الوقت المناسب" ,وأوضح باوؿ في
مقابمة مع شبكة ايو.بي.سي التمفزيونية األميركية " أنو ليس مف مصمحة العالقات الدولية أف
يكوف ىناؾ عداوة أو خصومة دائمة بيف بمديف" ,وقاؿ باوؿ أنو ال يتوقع محادثات إيرانية أميركية
رسمية ,إال أنو ردد كممتو السابقة وقاؿ " في الوقت المناسب قد يصبح الحاؿ كذلؾ" ,واستدرؾ

باوؿ " لكف يتعيف أف تكوف الشروط حاضرة قبؿ أف يمكنؾ أف تمضي ببساطة وتترؾ ليس فقط
 25عاما مف التاريخ ولكف أيضا السموؾ الحالي" ,زاعما أف إيراف تدعـ جماعات إسالمية
متشددة ولدييا برنامج سري لؤلسمحة النووية .وجمس باوؿ الذي تصفو إيراف بأنو بطة عرجاء ال
أثر لو في صنع السياسة جنبا إلى جنب مع خرازي ,ووفقا لما قالو الجانباف فإنيما أجريا محادثة
مقتضبة باإلنجميزية دوف أف يتطرقا إلى القضايا الدبموماسية الجوىرية مثؿ األزمة النووية (جريدة
اؿشرؽ األوسط  , 2004 ,العدد  , ) 9494وفي الفترة الثانية مف
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حكـ الرئيس بوش االبف  ,قادت كوندلي از رايس و ازرة الخارجية األمريكية حممة انتقادات واسعة
ضد إيراف وسياستيا عمى المستوى الداخمي واإلقميمي والدولي  ,حيث أكدت وزيرة الخارجية

األمريكية مف أف إيراف تشكؿ التحدي الرئيسي لمواليات المتحدة ودوؿ منطقة الشرؽ األوسط ,

وفي تمؾ األثناء فإف تسريع البرنامج النووي اإليراني يعزز مف مخاوؼ الواليات المتحدة والمجتمع
الدولي  ,ىذا وقد ركزت الواليات المتحدة عمى أف الحرس الثوري اإليراني يسعي إلى نشر أسمحة
الدمار الشامؿ ,واتياـ "جيش القدس" برعاية الجماعات اإلرىابية ,مما يمكف و ازرة الخزانة
األمريكية مف استيداؼ أصوؿ تمؾ الجماعات ,وكذلؾ الجيش األمريكي مف مضايقة واعتقاؿ

عدد مف أفرادهما في العراؽ ,وليذا فواشنطف تسعى إلى الحصوؿ عمى تأييد األنظمة العربية
المعتدلة حياؿ سياساتيا تجاه إيراف .
وعند الحديث عف جماعات الضغط في الواليات المتحدة األمريكية فيجب اإلشارة إلى الموبي
الييودي والذي كاف دائمًا وأبدًا لو مف التأثير عمى القرار السياسي األمريكي تجاه عدة قضايا

وعمى األخص فيما يتعمؽ بالجميورية اإليرانية حيث وفي جمسة لمجنة العبلقات العامة األمريكية

اإلسرائيمية طالب الموبي الييودي األمريكي "لجنة العبلقات العامة األمريكية اإلسرائيمية" (إيباؾ)
في رسالة إلى جميع أعضاء الكونغرس األمريكي بفرض عقوبات قاسية عمى إيراف بسبب

برنامجيا النووي وبسبب دعميا لما سمي المتشدديف مثؿ حزب اهلل وحركة حماس  ,واعتبرت

إيباؾ في رسالتيا إلى أف إيراف تمثؿ لؤلسرة الدولية تيديدا متزايدا وأصبح الوقت مداىما لجدية
التعامؿ معيا  ,وشددت الرسالة عمى أنو "يجب عمى الواليات المتحدة أف تتحرؾ" طالبة أيضا
مف الكونغرس فرض عقوبات عمى الشركات التي تتعامؿ مع إيراف بالرغـ مف القانوف الصادر
عاـ 1996ـ لمنع االستثمار في إيراف  ,ودعت الرسالة البرلمانييف األميركييف إلى إقرار مشروع

قانوف "بدوف تأخير" يفرض عقوبات عمى الشركات التي تتعامؿ مع قطاع الطاقة في إيراف أو
تقدـ تكنولوجيا حساسة لطيراف (فرانس برس . )2010 ,
وفي المقابؿ ال نجد أف ىناؾ لوبي إيراني قوي يستطيع الضغط عمى الكونجرس األمريكي بشأف

إيراف  ,وخبلؿ عاـ 2000ـ تأسس المجمس الوطني األمريكي اإليراني كجماعة ضغط ىدفيا
مواجية الضغوط الييودية عمى القرار السياسي األمريكي  ,ولكنو ما زاؿ في بداياتو حيث ال
يتمتع بالقوة الكافية لمتأثير عمى الكونجرس األمريكي (القرـ 2007 ,ـ . )98 ,
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وأما عف دور و ازرة الدفاع األمريكية ( البنتاغوف ) في رسـ السياسة األمريكية تجاه إيراف  ,فقد
أكدت (البنتاغوف) في تقرير ليا صدر في كانوف الثاني/يناير 2010ـ أف طيراف باتت أكبر قوة

صاروخية باليستية في الشرؽ األوسط  ,وأنيا تموؿ حزب اهلل شريكيا االستراتيجي ,بما يعادؿ
 200مميوف دوالر سنويا ,وأف الحزب يقوـ بدوره بنشاطات تدريبية لميميشيات عراقية في
معسكرات خاصة داخؿ إيراف وخارجيا .جاء ذلؾ في تقرير رفعو وزير الدفاع األمريكي روبرت
غيتس إلى الكونغرس ,ما يعكس القمؽ األميركي المتنامي مف دور إيراف في المنطقة ودعميا

لمجموعات مسمحة في العراؽ ولبناف واألراضي الفمسطينية  ,ويؤكد التقرير عف قدرات إيراف
العسكرية أف إستراتيجية طيراف تقوـ عمى عقيدة الردع ,انطبلقا مف أف األولوية السياسية لمقيادة
منذ الثورة اإلسبلمية ىي استمرار النظاـ والسعي إلى أف تكوف الدولة األقوى واألكثر تأثي اًر في
الشرؽ األوسط ( شبكة العيد 2010/4/22 ,ـ ) .

ويشير التقرير إلى أنو "في السنوات األخيرة تراجعت األىداؼ اإليديولوجية لمنظاـ اإليراني الذي
اعتمد سياسات أكثر براغماتية" ,ركيزتيا حرص طيراف عمى ضماف تأثيرىا السياسي واالقتصادي

واألمني في المنطقة ,وخصوصا في العراؽ وأفغانستاف ولبناف واألراضي الفمسطينية ,مف خبلؿ
تقديـ مساعدات عسكرية ضخمة لميميشيات شيعية ومتمرديف أفغاف وحزب اهلل ومجموعات
فمسطينية' .ولتنفيذ ىذه السياسة ,تستخدـ إيراف الحرس الثوري اإليراني وفيمؽ القدس لفرض

قدرتيا العسكرية واالقتصادية ( الذيابي  10 ,مايو 2010ـ ,دار الحياة ) .

أما في الساحة الفمسطينية ,فيقوؿ التقرير اف دعـ إيراف لحركة حماس الفمسطينية وفصائؿ أخرى
حسف قدراتيا عمى تطوير صواريخ "قساـ "وأف ىذه الحركات تواصؿ تمقي أسمحة عبر األنفاؽ

الواصمة بيف قطاع غزة ومصر  ,وبالنسبة إلى قوة إيراف العسكرية ,يشير التقرير إلى أف موازنتيا
الدفاعية تبمغ 6 .9بميوف دوالر ,ولدييا كحد أقصى  1900دبابة ,و  900منصة لمصواريخ, ,

وأكثر مف  5000مدفع ىاوف وحوالي  2800سبلح مدفعي .أما قوتيا البحرية ,فتشمؿ أربع
غواصات و 4سفف حربية ومئات الزوارؽ الحربية و 32طائرة مروحية (. )BBC,20/4/2010
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 3.3مراكز صنع القرار في الجمهورية اإليرانية تجاه الواليات المتحدة األمريكية
إف دراسة صنع القرار في إيراف عممية معقدة لمغاية ,بؿ أف ىناؾ مف الصعوبات ما يجعؿ مف
دراسة النظاـ السياسي اإليراني تحديًا حقيقيًا  ,إف نظريو الخميني الخاصة بوالَية الفقيو قد

حصرت الصبلحيات األساسية بيد المرشد الروحي لمجميورية ,وىذا الموقع شغمو الخميني سابقا,
وخمفو فيو عمي خامنئي ,مف ىنا فإف الكممة األخيرة في أية قضية تكوف موضع خبلؼ السمطات
اإليرانية سيكوف لخامنئي فييا القوؿ الفصؿ .وألف المؤسسة اإليرانية المتشددة تدعـ ىذه
التوجيات ,فإف موقع أي رئيس جميورية إصبلحي سيكوف ضعيفا ,أماـ تشدد الزعيـ الروحي
والجماعات الموالية لو وفي مقدمتيـ رجاؿ المؤسسة الدينية والقضاء باإلضافة إلى البازار
اإليراني باعتباره المؤسسة التجارية األكبر نفوذاً في إيراف (الطالقاني 2008 ,ـ  ,شبكة النبأ

لمثقافة واإلعبلـ ) .

فرئيس الجميورية اإليرانية ليس لو نصيب في صنع الق اررات لوجود المرشد األعمى لمجميورية
اإليرانية والذي تكوف لو الكممة الفصؿ في اتخاذ أي قرار ,فيما يتولى مجمع تشخيص مصمحة

النظاـ ,ومجمس الخبراء ,اإلشراؼ عمى ق اررات الحكومة التي يتخذىا الرئيس الذي يخضع
إلمبلءات (البازار) ومؤسساتو المالية واالقتصادية والتجارية والتسويقية والنقدية ,وغالبًا ما يمارس

البازار سياسة غير متشددة في تعامبلتو الخارجية تصطدـ مع سياسة متشددة تمارسيا الحكومة,
األمر الذي يخمؽ تناقضًا وتعارضًا ينتيي بتراجع الحكومة عف بعض إجراءاتيا ( الحكـ ,
2010ـ  ,شبكة البصرة اإلخبارية ) .

ويعد مجمس الخبراء مف المؤسسات األخرى التي تستطيع أف تؤثر بصورة غير مباشرة عمى قرار
القائد بشأف السياسة الخارجية ومع أف لمجمس الخبراء وظيفة خطيرة تتمثؿ في تعييف القائد إال

أنو ال يباشر عمبل تشريعيا أو تخطيطيًا أو إبتكاريًا آخر ,سوى أنو يؤثر عمى التخطيط الخارجي
بطريقة غير مباشرة سواء عمى توجياتيا أو ق ارراىا مف خبلؿ تعيينو لمقائد ( محمود2005 ,ـ ,

موقع دنيا الرأي) .
باإلضافة لوجود الحرس الثوري اإليراني وتأثيره عمى القرار السياسي اإليراني  ,وفي تصريح
لوزيرة الخارجية األمريكية ىيبلري كمينتوف قالت "أف الحرس الثوري اإليراني ىو في الواقع يحؿ
محؿ حكومة إيراف  ",وأنيا حذرت مف أف النتيجة يمكف أف تكوف الدكتاتورية
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العسكرية  ,ووفقاً لمجمس العالقات الخارجية وىو مركز أبحاث مستقؿ فإف الحرس الثوري يحتوي
عمى ( )125.000جندي باإلضافة لوجود عدد مف قوات البحرية والجيش وضوابط قوات

الصواريخ اإلستراتيجية  ,ولو اليد الطولى في عمميات االستخبارات الداخمية والخارجية (
)2010

CNN ,

.

وقد كتب ميدي خبلجي  ,وىو باحث في معيد واشنطف لسياسة الشرؽ األدنى  ,في
آب/أغسطس 2007ـ " أف الحرس الثوري ىو العمود الفقري لمييكؿ السياسي الحالي في إيراف
والعبا رئيسيا في االقتصاد اإليراني ".وبدأ نفوذ الحرس الثوري اإليراني مف الناحية السياسية في
صعوده كقوة معادلة لإلصالحي الرئيس السابؽ محمد خاتمي .لكف محمميف يقولوف أف عددا مف

أفراد الحرس اؿ سابقيف الذيف دخموا الحياة السياسية سطع نجميـ خبلؿ فترة أحمدي نجاد األولى
 ,ابتداء مف عاـ  .2005وقد عيف خامنئي قادة الحرس الثوري السابقيف إلى أعمى المناصب
السياسية  ,والمؤسسات الرئيسية  ,مثؿ ىيئة اإلذاعة ,والمجمس األعمى لؤلمف القومي (سعيد

جميمي)  ,ومجمس تشخيص مصمحة النظاـ (محسف رضائي  ,وىو منافس في االنتخابات
الرئاسية اإليرانية 2009ـ)  ,وقد كانت ىذه خطوة تكتيكية مف جانب خامنئي لمواجية الضغوط
في الداخؿ والخارج بشأف القضية النووية ودعـ الحركات المتشددة كحزب اهلل المبناني وحماس

الفمسطينية ()Bruno, 2009, 32

.

وأما عف توسع الحرس الثوري اإليراني فقد حذرت و ازرة الدفاع األمريكية في تقرير تـ رفعو إلى
الكونجرس األمريكي أف الحرس الثوري اإليراني متواجد فعبل في فنزويبل  ,وأوضح التقرير

الصادر بتاريخ أبريؿ (نيساف) مف العاـ 2010ـ أف "الحرس الثوري اإليراني لو قدرات فاعمة في
العالـ أجمع .إنيـ منتشروف جيداً في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا .وخبلؿ السنوات األخيرة ازداد

تواجدىـ في أميركا البلتينية ال سيما في فنزويبل"  ,ويأتمر الحرس الثوري أو البسدراف مباشرة

بأوامر المرشد األعمى لمجميورية اإليرانية (قناة العربية 2010 ,ـ) .

وانسجاما مع فمسفة النظاـ اإليراني فإف إيراف تعتبر إسرائيؿ دولة محتمة وتنتيؾ حقوؽ الشعب
العربي الفمسطيني ,وانطبلقا مف ىذا المفيوـ ,فإف إيراف عارضت عمميات التسوية واتفاقيات

أوسمو عاـ 1993م ,باعتبار الواليات المتحدة ارعية ليذه المفاوضات وذكر المت ػ ػ ػ ػحدث باس ػ ػ ػ ػ ػـ
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و ازرة الخارجية اإليرانية عاـ 1995ـ ,أف السياسة األمريكية الشرؽ أوسطية تصب في خدمة
األىداؼ الغربية.
وفي عاـ 1996ـ قاؿ المرشد األعمى لمثورة اإليرانية (خامنئي )في حديث لمتمفزيوف اإليراني "أف
الدوؿ المساندة لئلرىاب كافة السيما الواليات المتحدة التي ما تزاؿ تدعـ الكياف الصييوني
الغاصب لفمسطيف ستتمقى الضربة مف اإلرىاب"  ,وترى الواليات المتحدة بأف إيراف تعمؿ عمى
تقويض عممية التسوية مف خبلؿ الحممة السياسية واإلعبلمية ضد التسوية وخصوصا في
المؤتمرات اإلسبلمية بعد أف أكد السيد خاتمي في قمة المؤتمر اإلسبلمي عاـ 1997ـ " لقد

برىف التاريخ عمى أف أي سبلـ لف يكوف ناجحا بدوف أف يقترف بمدأ العدالة واألخذ بمطالب
الشعوب كما أثبتت أزمة الشرؽ األوسط أف السبلـ العادؿ لف يتحقؽ دوف إحقاؽ الحقوؽ
المشروعة لمشعب الفمسطيني ومف ىذه الحقوؽ حقو في تقرير مصيره وعودة البلجئيف إلى

أرضيـ وتحرير األراضي العربية المحتمة عاـ 1967م وخصوصا القدس الشريؼ "وأف طبيعة
إسرائيؿ القائمة عمى استخداـ القوة والعنؼ ونقضو المتواصؿ لمعيود والمواثيؽ والقوانيف الدولية

وممارسة اإلرىاب بجميع صوره  ,تيدد األمف والسمـ في المنطقة بشكؿ واضح" ( حسيف ,
2010ـ  ,موسوعة الرشيد).
إف دعـ إيراف لمحركات الفمسطينية المعارضة لعممية التسوية يتوافؽ مع الموقؼ اإليراني مف ىذه
العممية ,وستبقى أحد أبرز التقاطعات واإلشكاالت التي تؤثر عمى العبلقات األمريكية –اإليرانية
وستستمر ىذه االختبلفات بحكـ تأثير النفوذ اإلسرائيمي عمى القرار األمريكي ونعتقد أف تقميؿ
الدعـ اإليراني ليذه الحركات والتنظيمات الفمسطينية يمكف أف تخفؼ مف حدة المواجية بيف
البمديف .
وبيذا المفيوـ فاف السياسة اإليرانية قد تتقاطع في أكثر مف مكاف مما يؤكد ذلؾ ىو دعوة الرئيس
اإليراني السابؽ محمد خاتمي إلى "إقامة مشروع الشرؽ األوسط اإلسبلمي الكبير القائـ عمى
الديمقراطية والتطور والتنمية واحتراـ كرامة شعوب المنطقة التي تريد أف تكوف بمدانيا مستقمة

وديمقراطية وتسودىا قيـ المعنويات الدينية التي تناسب العصر " ,مشي ًار إلى أف شعوب الشرؽ
األوسط عانت مف حكومات مستبدة تابعة لمغرب ومف حركات متطرفة مثؿ طالباف والقاعدة تريد

باسـ اإلسبلـ أف تفرض التخمؼ والفتف .
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إف الواليات المتحدة ضيقت الخناؽ عمى إيراف ,حيث وضعت األولى كؿ قواىا واستراتيجياتيا
ال  ,لذلؾ عممت عمى إتباع سياسة االحتواء المزدوج لمقوى المحيطة
لكي تحقؽ أىدافيا أو ً
بالمنطقة وىي إيراف والعراؽ  ,ولقد أخرج ىذه السياسة إلى الوجود ميندس السياسة األمريكية كما

يطمؽ عميو الساسة األمريكيوف " مارتف إنديؾ " مفصحًا عنيا في مايو

1993م

حيث كاف يشغؿ

منصب المساعد الخاص لمرئيس األمريكي لشئوف الشرؽ األدنى وجنوب آسيا  ,وذلؾ في
محاضرة لو عف عزـ كمينتوف اعتماد إستراتيجية االحتواء المزدوج لكؿ مف إيراف والعراؽ .

ولقد ظمت الضغوط األمريكية عمى إيراف والعراؽ وفؽ ىذه السياسة تسير بموازاة تصاعد
الخبلفات بيف إيراف والواليات المتحدة بشأف البرنامج النووي اإليراني ,الذي يثير قمؽ إس ارئيؿ

والواليات المتحدة ,وذلؾ عاـ 1995م .كذلؾ فإف المرونة األمريكية إزاء إيراف تحولت إلى تشدد
عاصؼ في عاـ

1995م

بسبب الموقؼ اإليراني الرافض لمفاوضات التسوية السممية لمصراع

العربي اإلسرائيمي ,وكذلؾ االتياـ األمريكي الدائـ إليراف بأنيا ترعى اإلرىاب الدولي باإلضافة

إلى تسمـ إيراف في وقت سابؽ لصواريخ أرض – أرض مف طراز " رودنج " مف كوريا الشمالية,
أدت

إلى

إثارة

مخاوؼ

والواليات

إسرائيؿ

المتحدة

مف

إيراف .

واذا ما انتقمنا لمفترة الثانية مف حكـ كمينتوف ومع األخذ في االعتبار انتخاب خاتمي لرئاسة
الجميورية اإلسبلمية واألثر اإليجابي الذي تركو ىذا االنتخاب في أذىاف األمريكييف حيث قاـ
خاتمي باختيار الشعب األمريكي لفتح الحوار معو ال مع زعمائو  ,ويبدو مف ىذا االختيار

المباشر لمشعب األمريكي محاولة واضحة إليصاؿ رسالة غير مباشرة لدوائر صنع القرار في
الواليات المتحدة ,محتواىا أف المشكمة تكمف في عقمية الحرب الباردة التي ال زالت تسيطر عمى

تفكير الساسة األمريكييف ,والمسئولة وحدىا عف عدـ قياـ عبلقات طبيعية بيف واشنطف وعدد مف
دوؿ العالـ الثالث وفي طميعتيا إيراف  ,وأكد خاتمي في حواره مع الشعب األمريكي " عمى
احترامو المتميز لؤلمة األمريكية العظيمة ,ومعارضتو لحرؽ عمميا الذي يمثؿ الرمز الوطني لتمؾ
األمة  ,واستعداده بالمقابؿ لمدخوؿ في حوارات متشعبة وعميقة مع ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذه األمة " ,وأضاؼ قائبل

" إذا كاف القرار األمريكي يؤخذ في واشنطف ,وليس في تؿ أبيب " فإف المصالح القومي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة لؤلمة
األمريكية ال تبرر إطبلقا استمرار القطيعة بيف األمتيف األمريكية واإليرانية ناىيؾ عف انعداـ
الحوار بينيما " وقاؿ " إذا ما أرادت أف تفتح الواليات المتحدة ثغرة حقيقية في جدار انعػ ػ ػ ػ ػداـ

الثقة المزمف بيف الجانبيف يجب أف تتخمى قبؿ كؿ شيء عف سيػ ػ ػ ػ ػ ػاسة اعتبار الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدوؿ
األخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرى أدوات في سياستيا الخارجية  ,وأف تح ػ ػ ػ ػ ػترـ إرادات ال ػ ػ ػ ػ ػ ػدوؿ األخػ ػ ػ ػ ػ ػرى عمى قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدـ
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المساواة معيا  .وفي غير ذلؾ فإف أي حوار لف يكوف مجدياً ,ولف يفضي إلى نتائج إيجابية
عمى حد تعبير الرئيس اإليراني .

وبناء عمى ىذه التصريحات الرسمية اإليرانية دعا الكونجرس األمريكي في عاـ

1999م

الرئيس

كمينتوف إلى الموافقة في أسرع وقت عمى القواعد التي مف شأنيا السماح ببيع مواد غذائية وأدوية
إليراف ولقد توالت دعوات الحوار مف الجانب اإليراني  .حيث دعا خاتمي خبلؿ حديثو مع وزير

الخارجية الياباني كومو ار في

1999/8/19ـ

الواليات المتحدة برفع الظمـ التاريخي عف الشعب

اإليراني وأكد عمى " أننا نحترـ الشعب األمريكي كؿ االحتراـ وندعو إلى إقامة عبلقات ثقافية
ورياضية واجتماعية بيف الشعبيف ,لكف جدار انعداـ الثقة مع اإلدارة األمريكية لف يزوؿ إال

بالتعويض عف الظمـ التاريخي الذي لحؽ بإيراف عمى سير السياسات األمريكية المتتالية ".

كؿ ىذه العوامؿ دفعت اإلدارة األمريكية عمى تييئة األجواء ,أو تدفئتيا مع إيراف وصدرت

إشارات عديدة مف واشنطف تجاه طيراف توحي بالرغبة في بدء حوار فعاؿ تمييداً لتطبيع
العبلقات ,ومف ىذه اإلشارات  ,وضع اإلدارة األمريكية منظمة " مجاىدي خمؽ " اإليرانية,
المعارضة في قائمة المنظمات اإلرىابية في العالـ  .قياـ الواليات المتحدة بتخفيؼ الحظر
التجاري واالقتصادي المفروض عمى إيراف في سبتمبر عاـ 1999ـ وذلؾ بالسماح لبعض
الشركات األمريكية بتصدير بعض السمع إلى إيراف  ,اعتذار كمينتوف لمشعب اإليراني في أواخر

أبريؿ/نيساف

1999ـ

عما تعرضت لو إيراف مف ظمـ السياسات األمريكية والغربية عمى مدى

نصؼ قرف .
وقد رأى كثير مف المراقبيف في اعتذار الرئيس األمريكي مفاجأة عمى صعيديف ,الصعيد األوؿ,
داخؿ إيراف فقد أثارت ضجة ال حدود ليا ما بيف التيار اإلصبلحي واليميني المحافظ .الصعيد
الثاني ,الصعيد اإلقميمي إذ يعد ىذا االعتذار تحوال في السياسة األمريكية تجاه المنطقة واسقاط
لسياسة االحتواء المزدوج تجاه العراؽ وايراف التي دشنيا مارتف انديؾ .وفي داللة أخرى عمى

تيدئة األجواء في العبلقات اإليرانية األمريكية ,جاءت المبادرة األمريكية التي أعمنت عنيا وزيرة
الخارجية مادليف أولبرايت أماـ االجتماع السنوي لممجمس األمريكي اإليراني في واشنطف  ,حيث

أعمنت عف عدد مف الخطوات واإلجراءات اإليجابية نحو إيراف لتطبيع العبلقات بيف البمديف ,
وبدء فصؿ جديد في ىذه العبلقات بعد عقديف مف انقطاعيا تخممتيما مواجيات وتوتر .
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ىذا ىو موقؼ االتجاه اإلصبلحي المعتدؿ في طيراف ,بينما ظؿ الجناح المحافظ يرفض أي
تحسف في العبلقات مع واشنطف ما لـ تعمف قبوليا بالثورة اإلسبلمية وتتخمى عف عدائيا لئلسبلـ

وتعتذر عف اإلساءة إلى إيراف منذ االنقبلب عمى حكومة مصدؽ .فقد أعمف خامنئي مرشد الثورة
في لقائو مع رؤساء البعثات اإليرانية العامميف في الخارج في

1999/8/18

ـ بأنو " ال تراجع وال

مرونة بأي شكؿ مف األشكاؿ في سياسة إيراف تجاه أمريكا" ,كما اتيميا بأنيا تتميز بالغطرسة
والسعي جاىدة مف أجؿ استمرار التخمؼ اإليراني وتعطيؿ أي محاوالت لمتقدـ االقتصادي أكد
استحالة التوصؿ إلى تفاىـ مع أمريكا .

ومثمما يعد الوضع الداخمي في إيراف وما ينطوي عميو مف انقساـ عقبة أماـ تحسف سريع في
العبلقات نجد ما يشبو ذلؾ في الواليات المتحدة .فمقد طمب نحو ثمث أعضاء مجمس النواب

األمريكي مف وزيرة الخارجية أولبرايت دراسة إمكانية التعاوف مع المعارضة اإليرانية في المنفى
وعمى رأسيـ " جماعة مجاىدي خمؽ " والتي تضعيا الواليات المتحدة ضمف
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جماعة إرىابية

دولية ,عبلوة عمى ما ذكرنا سابقاً عمى لساف جيمس روبف مف اتياـ إيراف بدعميا لئلرىاب .
مع تولي إدارة الرئيس دبميو بوش مقاليد الحكـ في واشنطف ,ساد نوع مف التفاؤؿ الحذر الدوائر
السياسية اإليرانية إزاء توجيات اإلدارة الجديدة ,فقد أبدت كؿ مف طيراف وواشنطف رغبتيا في

إقامة عبلقات جديدة وبناء في المستقبؿ القريب واف طالبت كؿ منيما األخرى بضرورة القياـ
بالخطوة األولى لبدء حوار مشترؾ بينيما حوؿ القضايا الخبلفية .
وفيما يتعمؽ بتأثير تولي اإلدارة الجديدة عمى العبلقات المستقبمية بيف إيراف والواليات المتحدة,
أعمنت إيراف عمى لساف وكيؿ و ازرة الخارجية اإليرانية السيد عمي آىني " يتضح لنا مف

التحميبلت السياسية األمريكية  ,أف اإلدارة األمريكية الجديدة ستنظر إليراف نظرة أكثر واقعية "
وأضاؼ " أف ىذا االحتماؿ أصبح اآلف أقوى مما مضي داخؿ المحافؿ األمريكية  ,وذلؾ نظ ًار
لفشؿ سياسة االحتواء التي نتج عنيا تزايد الضغط مف قبؿ الشركات األمريكية  ,وخاصة شركات
بل "مف المبلحظات الناتجة
البتروؿ ,عمى اإلدارة األمريكية إللغاء الحظر المتعنت " واستطرد قائ ً
عف تغيير الحكومة األمريكية  ,يتضح أف الفرص مواتية لئلدارة األمريكية الجديدة  ,خاصة وأف

لدييا رؤى مختمفة عف سابقتيا  ,إلعادة النظر في سياستيا تجاه إيراف مف منطمؽ واقعي
الستعادة الثقة المفقودة بيف الجانبيف  ,وخير دليؿ يقدموف عمى ذلؾ ىو إلغاء الحظر ".
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كما طالب كماؿ خرزاي وزير الخارجية اإليرانية الرئيس بوش " بضرورة التخمي عف السياسة
التي انتيجيا سمفو بيؿ كمينتوف تجاه ببلده وذلؾ بيدؼ اجتياز مرحمة حاسمة في تاريخ البمديف
ال مف السياسة المتشددة ,التي اتبعتيا اإلدارة
إضافة إلى إتباع سياسة واقعية لمصمحة ببلده بد ً
السابقة " وعمى الجانب األمريكي أعمنت اإلدارة األمريكية وعمى لساف وزير خارجيتيا كوليف باوؿ
في بداية أياميا األولى " عف استعدادىا إلدخاؿ تعديبلت سياسية ممموسة عمى سياستيا تجاه
إيراف بيدؼ تشجيع الحوار بيف البمديف وتحسيف العبلقات التجارية " كما أشار إلى " قياـ
المسئوليف عف األمف القومي بمراجعة ىذه السياسات مف أجؿ خدمة المصالح األمريكية واف

كانت ىناؾ مشاكؿ جديدة بيف البمديف ".
أما بالنسبة لمفترة التي امتدت ما بيف تولي إدارة بوش الحكـ في أوائؿ عاـ 2111ـ وحتى قبيؿ
أحداث الحادي عشر مف سبتمبر 2111ـ  ,ارتبطت العبلقات بيف البمديف بمسألتيف رئيسيتيف,
المسألة األولى ,ىي قضية االنتخابات اإليرانية والرىانات األمريكية عمى نجاح الرئيس خاتمي

وذلؾ لنجاحو في تحقيؽ نوع مف التيدئة لؤلجواء عمى الصعيديف اإلقميمي والعالمي وارتياف
إحراز أي تقدـ بالنسبة لمسألة التقارب مع الواليات المتحدة بإعادة انتخاب خاتمي في ىذه
االنتخابات  .ومع تحقؽ ىذه الخطوة تعمقت مسيرة الحوار بيف البمديف بالمسألة الثانية  ,والتي
شكمتيا قضية العقوبات األمريكية المفروضة عمى إيراف منذ عاـ 1995ـ والتي انتصر التيار

اليمني األمريكي المعارض لرفع العقوبات في مواجية التيار المؤيد لرفع ىذه العقوبات  .رغـ ذلؾ
يمكف القوؿ أف ىناؾ تنامي لمتيار المؤيد لمتقارب مع إيراف داخؿ الواليات المتحدة سواء في
المجتمع األمريكي أو في دوائر صنع القرار السياسي رغـ أف الوقت ال زاؿ مبك ار لتحقيؽ نتائج

إيجابية مف وراء جيود ىذا التيار  ,ومع وقوع أحداث الحادي عشر مف سبتمبر 2111ـ في
الواليات المتحدة  .أظيرت بعض األصوات اإليرانية قمقًا بالغًا مف التصريحات األمريكية التي

وردت عمى لساف الرئيس بوش وعدد مف أركاف إدارتو " والتي عدت أف العالـ قد غدا اآلف
منقسماً بيف معسكريف  :مع التحالؼ ضد اإلرىاب  ,أو مع اإلرىاب وبعبارة أخرى " مف ليس مع
أمريكا والتحالؼ فإنو مع اإلرىاب " ومف ىنا عمدت إيراف إلى التعبير الواضح عمى أكثر مف
مستوى عف إدانتيا لميجمات عمى الواليات المتحدة  ,ورفضيا لئلرىاب بكؿ صورة وأشكالو ,ففي
كممة لمرشد الثورة خامنئي أماـ أىالي أصفياف في

2111/11/31

ـ قاؿ " إننا نشجب اإلرىاب بكؿ

أشكالو .ولعؿ المبلحظة التي البد مف ذكرىا في ىذا الصدد ,أف الساحة السياسية اإليرانية لـ
تشيد انقساما في الرأي بيف اإلصبلحييف والمحافظيف كالعادة حيث أدركت طيراف أف ال ػ ػ ػ ػ ػواليات
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المتحدة جادة في تيديداتيا خاصة بالنظر إلى أنيا تضع " إيراف عمى قائمة الدوؿ المتيمة برعاية
اإلرىاب الدولي .
وفي حرب الواليات المتحدة عمى أفغانستاف في إطار ما تسمية بحربيا عمى اإلرىاب ,كانت
واشنطف في حاجة إلى مساعدة إيراف في المراحؿ األولى في حربيا في أفغانستاف  ,ولذلؾ سعت
إلى حوار معيا بكؿ الطرؽ وخاصة عمى المستوى األمني ,ولقد لعبت بريطانيا دور الوسيط في
ذلؾ مف خبلؿ زيارة وزير خارجيتيا جاؾ سترو لطيراف .مف ىنا وبالرغـ مف اإلدانة اإليرانية

لمغزو األمريكي ألفغانستاف وذلؾ عمى لساف المرشد األعمى خامنئي " أننا نشجب اإلرىاب بكؿ
أشكالو ونعارض الحممة األمريكية عمى أفغانستاف ونرفض الدخوؿ في أي تحالؼ تقوده أمريكا"
بل "واف كانوا غير سيئي النية فإنيـ غافموف عف
منتقداً أولئؾ الذيف يدعوف إلى محادثات معيا قائ ً

أف ىذه المحادثات تفي القبوؿ بتحقيؽ المصالح األمريكية" قامت إيراف بتقديـ الدعـ الميداني
لمواليات المتحدة في حربيا ضد طالباف ومنظمة القاعدة  ,حيث وافقت في أكتوبر

2111

المساىمة في إنقاذ أي قوات أمريكية تتعرض لمشاكؿ في المنطقة  ,كما سمحت لمواليات المتحدة

باستخداـ أحد موانييا لشحف القمح إلى مناطؽ الحرب في أفغانستاف ,وشاركت في الدعـ
العسكري لقوات التحالؼ الشمالي حتى سيطرت عمى كابوؿ .
وقد أشاد وزير الخارجية األمريكي كولف باوؿ بموقؼ إيراف في ىذا الصدد ,
وقاؿ " أنيا كانت نافعة بصفة عامة في الحرب في أفغانستاف " وأضاؼ ريتشارد ىاس ,مدير
التخطيط السياسي في و ازرة الخارجية األمريكية أف دور إيراف مف الناحية الدبموماسية كاف بناء
في مؤتمر بوف الذي أسفر عف االتفاؽ عمى إقامة حكومة انتقالية في أفغانستاف" كما كانت

المصافحة األولى مف نوعيا منذ انتصار الثورة اإلسبلمية في إيراف عاـ 1979ـ بيف وزيري
الخارجية األمريكي كولف باوؿ واإليراني كماؿ خرازي خبلؿ اجتماع لمجنة ( · )2+6في نيويورؾ

لمبحث في مستقبؿ أفغانستاف ( مطر  , 2009 ,مركز الشرؽ العربي ).
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 4.3الخالصة
إف مراكز صنع القرار في الواليات المتحدة األمريكية والجميورية اإليرانية ليا مف التأثير واألىمية
في العبلقة بيف الجانبيف  ,حيث أف مراكز صنع القرار ىي المؤسسات التي ترسـ شكؿ العبلقة

بيف الطرفيف وكيفية تعامميا مع شتى القضايا خاصة قضايا الشرؽ األوسط .
تعتبر مراكز صنع القرار السياسي في كبل الدولتيف مف أىـ القضايا الجدير ذكرىا خبلؿ الفصؿ
لما ليما مف تأثير في رسـ الخارطة السياسية إف كاف عمى النطاؽ اإلقميمي أو الدولي  ,وتـ

التطرؽ إلى بعض األطراؼ التي ليا تأثير كبير عمى الق اررات السياسية وخاصة الموبي الييودي
في أمريكا  ,والحرس الثوري اإليراني في إيراف  ,مما أثر سمباً بشكؿ مباشر عمى العبلقة بيف

الطرفيف .
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الوضع الفمسطيني الداخمي
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الفصل الرابع

تداعيات العالقات األمريكية -اإليرانية عمى الوضع الفمسطيني الداخمي

 1.4مقدمة
ذكرنا فيما سبؽ أف العبلقات األمريكية اإليرانية وبعد صعود الخميني إلى سدة الحكـ في إيراف
أصبحت تميؿ إلى العداء واالتياـ المتبادؿ بيف الطرفيف  ,ومع سقوط برجي التجارة العالمي زاد

ىذا العداء مع خطاب الرئيس األمريكي السابؽ بوش االبف ووصفو إيراف بأنيا إحدى دوؿ محور
الشر في العالـ  ,فضبلً عمى أف التوتر بيف الواليات المتحدة األمريكية والجميورية اإليرانية انتقؿ

إلى المنطقة العربية ( العراؽ وسوريا ولبناف واألراضي الفمسطينية )  ,وعند الحديث عف التأثير
األمريكي واإليراني عمى الوضع الفمسطيني الداخمي إف كاف إيجابيا أو سمبيًا نرى أف ىذا التأثير

أصبح جميًا بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية عاـ 2006ـ .

يسعى الباحث في ىذا الفصؿ إلى تناوؿ تداعيات العبلقات األمريكية-اإليرانية عمى الوضع
الفمسطيني الداخمي وذلؾ خبلؿ الفترة مف (2009-2006ـ)  ,حيث وقعت عدة أحداث في
الداخؿ الفمسطيني  ,منيا  :االنتخابات التشريعية الفمسطينية وفوز حركة حماس باألغمبية

وتشكيميا الحكومة ومف ثـ حدوث االنقساـ الفمسطيني مما كاف لو اآلثار السمبية عمى القضية
الفمسطينية ,وصوالً إلى العمؿ عمى عودة المحمة بيف األطراؼ المتنازعة في الداخؿ الفمسطيني
وجمسات الحوار التي يتـ عقدىا في القاىرة  ,ولذلؾ فإف ىذا الفصؿ سيتناوؿ ىذه القضايا بشيء

مف التفصيؿ وسوؼ يعمؿ الباحث عمى توضيح الدور األمريكي واإليراني وتأثيره عمى الداخؿ
الفمسطيني.

 2.4العالقات األمريكية اإليرانية وأثرها عمى االنتخابات الفمسطينية التشريعية ونتائجها عام
2006م
لـ تكف االنتخابات التشريعية الفمسطينية التي أجريت في كانوف الثاني /يناير مف عاـ 2006ـ
مجرد انتخابات عادية وانما كانت ليا أبعاد عمى كافة المستويات سواء في الداخؿ الفمسطيني أو
الشتات أو عمى المستوى اإلقميمي والدولي (حسف  ,مايو 2006ـ  , )71 ,ومف أى ػ ػ ػـ أبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادىا
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ىو التحوؿ الديمقراطي والذي كاف بروزه واضحا بفوز حركة حماس بأغمبية مقاعد المجمس
التشريعي الفمسطيني (عوكؿ 2006 ,ـ  , )19 ,وعند الرجوع إلى االنتخابات التشريعية في العاـ
1996ـ نرى أف حركة حماس أبدت معارضتيا لممشاركة فييا باعتبارىا مف إف ارزات اتفاقيات

أوسمو  ,وعندما تـ اإلعبلف لممرة األولى عف االنتخابات التشريعية عاـ 2006ـ رفضت حماس
المشاركة فييا ولكف جممة مف التطورات الداخمية والخارجية لمحركة إضافة إلى التغيرات عمى
الساحة اإلقميمية والدولية أسيمت في عودة حماس عف قرارىا والمشاركة في االنتخابات مما كاف

لو الوقع اإليجابي في الداخؿ الفمسطيني ( حبيب  ,كانوف الثاني 2006ـ  , )31-30 ,وعمى
إثر ذلؾ اتفقت التكتبلت السياسية في إسرائيؿ عمى وصؼ فوز حركة حماس في االنتخابات
بالزلزاؿ السياسي وعمى رفض التفاوض مع أي حكومة ترأسيا أو تضـ وزراء مف حركة حماس
طالما أنيا ال تعترؼ بإسرائيؿ  ,وتـ التركيز عمى انعداـ وجود شريؾ فمسطيني لعممية السبلـ في

ىذا الوقت (مركز دراسات الشرؽ األوسط 2006 ,ـ  , )147 ,وكاف الموقؼ األمريكي مطابقًا
لمموقؼ اإلسرائيمي  ,حيث عممت الواليات المتحدة عمى عزؿ الحكومة الفمسطينية بقيادة حماس
دوليًا  ,واضعافيا ماديًا  ,وقد اعتمدت الواليات المتحدة عمى االستمرار في ىذا النيج حتى

انييار الحكومة الفمسطينية أو االلتزاـ بالق اررات الدولية ودخوؿ حركة حماس إلى المعبة السياسية
مف خبلؿ اعترافيا بالدولة اإلسرائيمية (براوف 2006 ,ـ . )2 ,

بينما تبنت الحكومة اإليرانية موقفاً صريحا مف التطورات الفمسطينية حيث أعمنت دعميا الكامؿ
لمحكومة الفمسطينية التي شكمتيا حركة حماس  .فقد كاف الدعـ اإليراني لمحكومة الفمسطينية

واضحًا حيث أعمف وزير الداخمية السابؽ سعيد صياـ أنو تمقى وعودا مف إي ارف بتدريب كوادر
أمنية  ,وتزويد قوات األمف الفمسطينية بعربات عسكرية ( صالح 2008 ,ـ  , )276 ,وفعبل قاـ

رئيس الوزراء الفمسطيني آنذاؾ إسماعيؿ ىنية بعمؿ جولة خارجية كاف مف بينيا زيارتو إلى
الجميورية اإليرانية والتي حققت دعمًا (حسب قولو) ما يقارب  250مميوف دوالر باإلضافة إلى

تبني صرؼ رواتب الموظفيف في ثبلث و ازرات مف و ازرات السمطة الفمسطينية (التقرير
اإلستراتيجي الفمسطيني 2006 ,ـ . )190 ,
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ومف أىـ األسباب التي أدت إلى حصوؿ حركة حماس عمى األغمبية في المجمس التشريعي
الفمسطيني ,ىي :
 -1البيئة السياسية الداخمية في الضفة الغربية وقطاع غزة قبؿ إجراء االنتخابات والتي كاف مف
أىـ مظاىرىا انتشار الفساد وما قابميا مف جيود لئلصبلح المؤسسي ومحاوالت فرض القانوف

( عبداليادي 2006 ,ـ . )95 ,

-2مواقؼ الواليات المتحدة األمريكية واإلسرائيمية مف عممية السبلـ والتي زرعت اليأس واإلحباط
بيف الفمسطينييف وذلؾ مف خبلؿ األعماؿ االستيطانية والتي كانت تحد مف فرص عممية التسوية
السممية ( السماف 2006 ,ـ . )42 ,

-3تنامي صراع القوة بيف أقطاب السمطة الفمسطينية وخاصة داخؿ حركة فتح  ,بعد وفاة الرئيس
الراحؿ ياسر عرفات  ,وىذا ما تـ وصفة باالحتداـ القائـ بيف الجيؿ القديـ لمثورة وجيؿ الشباب
الجديد الذي ينادي بالتغيير ( البيادر السياسي 2005 ,ـ . )11-10 ,

-4االنتخابات البمدية والتي أكدت تفوؽ حماس في معظـ المقاعد في الضفة الغربية وقطاع غزة

 ,مع أف البعض كاف يفرؽ بيف ىذا التفوؽ واالنتخابات التشريعية والتي تعبر عف حقيقة أراء
الشارع ( عبداليادي 2006 ,ـ . )97 ,
ومع انتياء االنتخابات التشريعية الفمسطينية عاـ 2006ـ كانت حركة حماس أماـ عدة خيارات
مطروحة لتشكيؿ الحكومة الفمسطينية العاشرة منيا تشكيؿ حكومة وحدة وطنية تترأسيا  ,ىي أو

تشكيؿ حكومة تكنوقراط مستقميف  ,ولكف رفضت جميع األحزاب السياسية المشاركة في حكومة
تترأسيا حماس مما أدى إلى تشكيؿ حكومة مف لوف وطيؼ واحد وىو حماس ( البيادر السياسي

2006 ,ـ  ,عدد  , )896ومع وجود الرفض اإلسرائيمي واألمريكي ليذه الحكومة التي لـ تعترؼ
بااللتزامات الموقعة مف قبؿ منظمة التحرير الفمسطينية  ,أعمف إسماعيؿ ىنية آنذاؾ عدة
سياسات تقشفية لمحد مف الضرر الناتج عف ىذا الرفض ( التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني ,
2006ـ  , )28 ,والتي كاف مف مظاىرىا وقؼ تحويبلت الضرائب المستحقة لمفمسطينييف والتي

تقدر بحوالي  60مميوف دوالر شيريا  ,باإلضافة لوقؼ التعامبلت البنكية بيف إسرائيؿ والبنوؾ
الفمسطينية  ,وتـ منع أي تحويبلت بنكية خارجية إلى الحكومة الفمسطينية ( سعد وآخروف ,
2008ـ  , )19 ,وفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي المق ػ ػ ػ ػ ػابؿ شيدت الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبلقة بيف مؤسسة الحكومة بقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادة حمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاس

ومؤسسة الرئاسة بقيادة فتح وتيرة التصعيد وذلؾ كاف واضػ ػ ػ ػ ػحًا في عػ ػ ػ ػ ػدة ج ػ ػ ػ ػ ػوانب مني ػ ػ ػ ػ ػ ػا
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السياسي حيث كاف لمرئاسة منيجيا وبرنامجيا ولرئاسة الوزراء منيج ومنطؽ مختمؼ تمامًا

حيث كاف كؿ منيما يكتسب تفويض شعبي مستند عمى قاعدة انتخابية عريضة (عبد اليادي ,
. )107-106 ,2006

 1.2.4أسباب الصراع الفمسطيني الداخمي
إف الصراع عمى الصبلحيات بيف المؤسستيف ( الحكومة بقيادة حماس والرئاسة بقيادة فتح)
وخاصة األمنية منيا والتي كانت سبباً مباش اًر في حدوث االنقساـ الفمسطيني ولكف قبؿ الحديث
عف االنقساـ  ,يجب التطرؽ إلى أسباب الصراع الفمسطيني الداخمي وىي :

 -1أف حركة حماس خرجت عف الصؼ الوطني الفمسطيني مف خبلؿ تأييدىا لمشروع سوريا
الكبرى – الوحدة بيف الضفتيف الشرقية والغربية -الذي كاف الممؾ عبداهلل بف الحسيف األوؿ (ممؾ
األردف) أىـ داعية لو في األربعينات مف القرف الماضي  ,مع رفض األردف عمى لساف العاىؿ
األردني السابؽ الممؾ حسيف حيف أصدر قرار فؾ االرتباط اإلداري والقانوني مع الضفة الغربية

في  30آب/أغسطس 1988ـ  ,والذي كشؼ عف حقيقة توجيات حركة حماس الداعية إلى
توحيد الضفتيف الغربية والشرقية  ,وما سمعنا مف ت صريحات مف زعامات حركة حماس توحي
بأمور ال تحمد عقباىا

خاصة بعد االنقبلب عمى الشرعية التاريخية الفمسطينية ومشروعيا

الوطني المتمثؿ في إقامة الدولة الفمسطينية الديمقراطية المستقمة ذات السيادة (شاىيف 2008 ,م

 ,صوت

فمسطيف) ,

ال مف أف
ومع نجاح حركة حماس  ,تأسست ازدواجية في السمطة  ,لكنيا بد ً

تستفيد مف أغمبيتيا البرلمانية في تنفيذ سياستيا التي نجحت عمى أساسيا  ,والقائمة عمى رفض
اتفاقات أوسمو ,عبر السعي إللغاء تمؾ االتفاقات أو المطالبة بتعديميا  ,إال أف حماس تمسكت
بالسمطة ,وبدا أنيا أصبحت تفكر في تنفيذ مشروعيا أي "نظاـ اإلمارة الدينية أو اإلسبلـ
السياسي" واعطاء َمثَؿ بأف اإلخواف المسمميف يمكف أف يصبحوا في السمطة ,ليس في فمسطيف
فقط بؿ في كؿ المنطقة كذلؾ ( الصوراني 2008 ,ـ . )2 ,
 -2الخطاب الذي ألقاه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ بتاريخ 23مارس/آذار
2006ـ وقد وجو فيو نقدًا لطرؼ في فتح لـ يسمو ,واعتبر أنو تضمف نقدًا لمرئيس الفمسطيني

محمود عباس ,واذا بالتظاىرات تندلع في كؿ الم ػ ػ ػ ػدف الفمسطين ػ ػ ػ ػية وينزؿ الس ػ ػ ػ ػبلح إل ػ ػ ػ ػ ػ ػى
الش ػ ػ ػ ػ ػ ػوارع وينط ػ ػ ػ ػ ػ ػمؽ الرصػ ػ ػ ػاص فػ ػ ػي اليواء وترفع شعارات تتيـ خالد مشعؿ بمػ ػ ػ ػا ال يقػ ػ ػ ػ ػ ػاس
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مع ما اعتبر اتيامات وجييا لفتح ولمرئيس الفمسطيني فقد وصمت تمؾ الشعارات إلى حد االتياـ
بالخيانة (شفيؽ 2006 ,ـ  ,الصراع الداخمي الفمسطيني – الفمسطيني  ,شبكة فمسطيف لمحوار )

 ,وقد ردت حركة التحرير الوطني (فتح) في بياف ليا استنكرت ما جاء عمى لساف مشعؿ  ,حيث

قاؿ البياف  :إننا ننظر بخطورة بالغة لما تضمنو خطاب خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي
لحركة حماس وال نستطيع أف نصفو إال بأنو خطاب فتنة يسعى إلى توتير األجواء في الساحة
الفمسطينية وتدبير حرب أىمية بأوامر مف الخارج الذيف يريدوف فتح معارؾ جانبية في فمسطيف

لتحقيؽ أىداؼ خاصة بيـ ,لقد جاء خطاب الفتنة الذي ألقاه خالد مشعؿ ليؤكد لنا أف ىذا الرجؿ
كاف وما يزاؿ يسعى إلى إراقة الدـ الفمسطيني فوؽ ىذه األرض الطاىرة بينما يعيش في مقره في
دمشؽ ومستفيدا مف خبرات البعض في تدبير الفتف والحروب األىمية ( رامتاف 2006 ,م) ,

باإلضافة استنكر األسرى في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي في بياف ليـ الرفض التاـ لتمؾ
التصريحات التي تطاوؿ فييا عمى حركة فتح ورموزىا الوطنية والحكومة الفمسطينية السابقة ,التي
ىدفيا كما جاء بالبياف خمؽ الفتنة ,وزرع بذور الحرب األىمية ( ممتقى الشباب الفتحاوي ,

2006م) .

 -3حالة التجويع واالحتباس التي يتعرض ليا الشعب الفمسطيني نتيجة الفساد المالي واإلداري
التي تعرضت لو المؤسسات في الماضي ( الخويمدي 2007 ,ـ  , )1 ,وحالة الحصار
االقتصادي والذي فرضتو إسرائيؿ عمى السمطة الفمسطينية إباف الحكومة الفمسطينية العاشرة
(حكومة حماس) وذلؾ نتيجة عدـ اعتراؼ الحكومة الفمسطينية بقيادة حماس بالق اررات
وااللتزامات الدولية فقد صرح الرئيس أبومازف " ليس المطموب مف حماس كحركة أف تعترؼ

بإسرائيؿ  ,ولكف عمييا التفريؽ بيف وضعيا كفصيؿ وحركة ,ووضعيا في الحكومة "  ,وأعطى
صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفمسطينية  ,مثبل آخر ,وىو ثورة آية
اهلل الخميني في إيراف .وقاؿ "إف الحكومة اإليرانية التي أعقبت سقوط الشاه ,أعمنت تمسكيا

واحتراميا بكؿ الت ازمات الحكومات السابقة في ظؿ الشاه" ( الكوفية برس 7/2/2009 ,ـ).

 -4تدخؿ أطراؼ ودوؿ إقميمية ودولية في الساحة الفمسطينية  ,مما زاد مف حدة الصراع بيف

حركتي فتح وحماس في الداخؿ الفمسطيني  ,ولذلؾ قامت القاىرة بتوجيو تحذيرية لحركة حماس
مف مغبة استمرار التدخؿ اإليراني في قرار حماس الداخمي ( فمسطيف المستقبؿ ,
22/2/2009ـ)  ,ومف جانبو أبدى الرئيس أبومازف قمقو مف تدخؿ إيراف في الشأف الداخمي

الفمسطيني .
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 2.2.4اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفمسطينية

بعد تشكيؿ الحكومة العاشرة الفمسطينية ومحاصرتيا بشتى أنواع الطرؽ واألساليب إف كانت
سياسية أو اقتصادية أو مالية  ,بدأ الصراع والنزاع بيف األطراؼ الفمسطينية مما أدى إلى تخطي
الخط األحمر وىو الدـ الفمسطيني  ,فقد شيدت الساحة الفمسطينية الكثير مف القتمى والجرحى
الفمسطينييف إف كاف مف حركة فتح أو مف حركة حماس أو مف المدنييف  ,حيث شيد قطاع غزة

الكثير مف الحوادث الدامية بيف الطرفيف وتحوؿ االختبلؼ السياسي إلى صراع دموي يحاوؿ فيو
كؿ طرؼ القضاء عمى الطرؼ األخر وكاف مف أىـ األحداث :
 -1في تاريخ 2006/5/8ـ وقعت اشتباكات دامية بيف حركتي فتح وحماس في منطقة
خانيونيس مما أدى إلى سقوط ثبلثة قتمى  ,وفي اليوـ التالي تجددت االشتباكات وطالبت حركة
حماس مف الرئيس محمود عباس بإقالة قادة األجيزة األمنية إثر تعرض النائب عف حماس سيد
أبو مسامح العتداء مف قبؿ أفراد األمف الوقائي باإلضافة لمستشار ىنية آنذاؾ أحمد يوسؼ

(سعد وآخروف 2008 ,ـ . )26 ,

 -2إنشاء قوة تابعة لوزير الداخمية الفمسطيني آنذاؾ سعيد صياـ سميت بالقوة التنفيذية  ,وفي
المقابؿ أصدر مكتب الرئيس عباس بيانا حوؿ القوة التنفيذية واعتبار أفرادىا ونظاميا غير
شرعييف ( الشرؽ األوسط 2009 ,ـ  ,عدد . )11007
 -3اشتباكات بيف كؿ مف أنصار فتح وأنصار حماس أسفرت عف سقوط ضحايا ,لكف األمر
تطور لتبدأ سمسمة محاوالت الغتياؿ قادة في فتح  ,باإلضافة لمدير جياز المخابرات العامة
الفمسطينية ( قناة العربية 2006 ,ـ ) .
 -4محاولة اغتياؿ رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية في أواخر العاـ  2006خبلؿ عودتو
مف السفر وذلؾ أثناء خروجو مف معبر رفح  ,وفي المقابؿ قياـ عناصر مف كتائب القساـ
باعتراض ما قالت عنو أنو شحنات مف األسمحة ألفراد الحرس الرئاسي في شباط/فبراير مف العاـ
 , 2007مما دفع قوات حرس الرئاسة مف دخوؿ الجامعة اإلسبلمية أحد معاقؿ حركة حماس في

قطاع غزة ( التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني 2007 ,ـ . )31 ,
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مما أدى بخروج وثيقة لموفاؽ الوطني كانت بتوقيع القيادات الوطنية داخؿ السجوف اإلسرائيمية
والتي سميت بوثيقة األسرى والتي كانت أساسًا لموفاؽ والتوافؽ بيف األطراؼ المتنازعة (قناة
الجزيرة الفضائية 2006 ,ـ  ,نص وثيقة الوفاؽ الوطني الفمسطيني )  ,والتي كاف مف أىـ

بنودىا وقؼ إطبلؽ النار بيف حركتي فتح وحماس والعودة إلى الوحدة الوطنية مف خبلؿ حكومة
تجمع جميع أطياؼ الشعب الفمسطيني ( التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني 2008 ,ـ , )24 ,
ومف ىنا بدأت الجيود العربية في إرجاع المحمة الفمسطينية والتي تبمورت في الدور السعودي في
مكة المكرمة والتي نتج عنو تشكيؿ حكومة الوحدة الوطنية الفمسطينية وكاف مف أىـ بنود أتفاؽ
مكة بتاريخ 8/2/2007ـ األتي :
 -1التأكيد عمى حرمة الدـ الفمسطيني  ,والتأكيد عمى الوحدة الوطنية وأف يكوف الحوار الطريؽ
الوحيد لتحقيؽ صمود الشعب الفمسطيني في مواجية االحتبلؿ اإلسرائيمي ( التقرير اإلستراتيجي
الفمسطيني 2007 ,ـ . )32 ,
 -2المضي قدما في إجراء إصبلحات وتطوير منظمة التحرير الفمسطينية  ,والعمؿ عمى تأكيد
مبدأ الشراكة السياسية  ,وفؽ مبدأ التعددية السياسية ( سعد وآخروف 2008 ,ـ . )59 ,
 -3االتفاؽ عمى تشكيؿ حكومة وحدة وطنية فمسطينية وفؽ اتفاؽ تفصيمي معتمد بيف الطرفيف ,
والشروع العاجؿ في اتخاذ اإلجراءات الدستورية لتكريسيا (مفوضية الثقافة واإلعبلـ-فتح ,
2007ـ) .
وبعد ىذا االتفاؽ ساد جو مف التفاؤؿ في أوساط المجتمع الفمسطيني  ,خاصة في قطاع غزة
الذي كاف يعاني جوًا مف االنفبلت األمني المتصاعد  ,وأصبح ىناؾ ارتياح عربي واسبلمي
ليذا االتفاؽ الذي أعتبر ركيزة مف ركائز الوحدة الفمسطينية  ,في المقابؿ كاف ىناؾ ترقب
إسرائيمي وأمريكي بشأف ما سيحدث أثناء اتفاؽ مكة  ,ىؿ ستعترؼ حركة حماس بشروط

الرباعية الدولية وتمتزـ بق اررات منظمة التحرير الفمسطينية بشأف إسرائيؿ واالعتراؼ بيا ؟

وفور اإلعبلف عف تشكيؿ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيؿ ىنية  ,بادرت إسرائيؿ بدعوة
لقررات الرباعية الدولية  ,في
المجتمع الدولي برفض التعامؿ مع ىذه الحكومة التي لـ تنصاع ا
المقابؿ أبدت الحكومة النرويجية استعدادىا لمتعامؿ مع ىذه الحك ػ ػ ػ ػومة ( سعد وآخروف 2008 ,ـ

 , )66 ,وأم ػ ػ ػ ػا ما يخ ػ ػ ػ ػص اإلدارة األمريكيػ ػ ػ ػ ػ ػة فق ػ ػ ػ ػ ػد أب ػ ػ ػ ػ ػدت رفضػ ػ ػ ػ ػ ػيا التعام ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع
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وزراء مف حماس لكنيا لـ تمانع التعامؿ مع وزراء مف حركة فتح أو مف المستقميف  ,وأما عف
موقؼ اإلتحاد األوروبي فقد رحب بيذه الحكومة الجديدة ولكف في ظؿ ىذا الترحيب ومع

انتخاب ساركوزي القريب مف الواليات المتحدة رئيسا لفرنسا ,ووجود حكومة ميركؿ اليمينية

بألمانيا ,فضبل عف السياسة البريطانية المنحازة تقميديا إلسرائيؿ ( قناة الجزيرة 2008 ,ـ  ,قراءة
في المواقؼ الغربية بشأف اتفاؽ مكة ) .
وأما عف الدور اإليراني  ,فقد أيدت إيراف ومنذ البداية اتفاؽ مكة وما تبله مف تشكيؿ حكومة
الوحدة الوطنية  ,وعمى لساف محمد عمي حسيني المتحدث باسـ الخارجية اإليرانية  ,أكد وجود
ارتياح إيراني بشأف اتفاؽ األخوة الفمسطينييف حيث أف اتفاؽ مكة يضع حداً لؤلزمات الداخمية

والتي تعصؼ بالقضية الفمسطينية ( التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني 2007,ـ.)216 ,

ولكف نرى في المقابؿ أف إيراف استمرت في دعـ حركة حماس بشتى الوسائؿ لتعزيز وجودىا في
قطاع غزة  ,ونتيجة لذلؾ نرى أف إيراف رحبت باتفاؽ مكة ولكف تحقيقاً لمصمحتيا في تحقيؽ

ىدوء نسبي في المنطقة تستمر إيراف مف دعميا لحركة حماس .

وبعد تشكيؿ الحكومة الفمسطينية الجديدة  ,قاـ وزير الداخمية آنذاؾ ىاني القواسمي بوضع خطة
أمنية لمقضاء عمى الفمتاف األمني  ,ولكف ىذا لـ يحدث بؿ بالعكس زاد االقتتاؿ والعداء بيف كؿ
مف فتح وحماس  ,والظاىر ىنا أف اتفاؽ مكة لـ يحسـ نقاط االختبلؼ بيف الحركتيف ولـ يتـ
تطبيؽ شيء مف بنوده إال حكومة غير قادرة عمى االنسجاـ فيما بينيا ( سعد وآخروف 2007 ,ـ

. )71 ,

ومع تصاعد وتيرة العنؼ بيف فتح وحماس  ,أصبحت ىناؾ ليجة إعبلمية حادة وذلؾ مع فقداف
الحموؿ بيف الطرفيف  ,فقد قامت كتائب القساـ بتوجيو نداء لعناصر األجيزة األمنية الفمسطينية
وىي األمف الوطني  ,االستخبارات  ,األمف الوقائي  ,والقوة  (17قوة تابعة لحرس الرئيس
الفمسطيني) بأف عمييـ مغادرة مقراتيـ واالستسبلـ(سعد وآخروف 2008,ـ  )81 ,وفعبل ىاجمت

القوة التنفيذية التابعة لحماس وبمساعدة كتائب القساـ الجناح العسكري لحماس مقرات السمطة
الوطنية الفمسطينية وقد ذكر المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف أنو سقط خبلؿ األحداث 161
قتيبل منيـ  91مف حركة فتح و  27مف القوة التنفيذية وكتائب القساـ و 43مدني(المركز

الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف 2007 ,ـ  , )54 ,وتمت سيطرة حماس عمى كامؿ قطاع غزة  ,ولـ
تخؿ عممية السي ػ ػ ػ ػ ػ ػطرة العسكرية مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف مم ػ ػ ػ ػ ػارسات مشيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػنة ضد أبناء ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػركة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتح
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وعناصر األجيزة األمنية وذلؾ مف خبلؿ إجبارىـ عمى الخروج مف المقرات األمنية وىـ عراة ,
ورفع عمـ حماس فوؽ بعض المقرات األمنية  ,وتصوير عممية اإلعداـ بحؽ سميح المدىوف –
المناضؿ والمطموب إس ارئيميا -بصورة مسيئة  ,وىنا فقد اعترؼ العديد مف قيادات حماس بوجود

ممارسات خاطئة أثناء عممية السيطرة وأعمنوا رفضيـ ليا(التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني ,
2007ـ  , )45-44 ,وكاف مف أىـ نتائج سيطرة حماس العسكرية عمى قطاع غزة :
 -1أف الوضع الجديد كاف بمثابة الفرصة إلسرائيؿ التي أحكمت حصارىا عمى الشعب
الفمسطيني الذي دفع ثمف الخبلفات الداخمية غاليا ,واعتبر بمثابة البوابة التي فتحت عمى
مصراعييا لندخؿ كفمسطينييف مرحمة جديدة أدت إلى تصعيد إسرائيمي غير مسبوؽ بدأ بإغبلؽ

المعابر وتصعيد الحصار االقتصادي وتوج بقرار الحكومة اإلسرائيمية التي اعتبرت قطاع غزة
كياف معادي ومف ثـ فؾ االرتباط مع القطاع المحاصر ,وىذا أُدخؿ القطاع في حمقة جديدة مف
المعاناة المستمرة ( مناع 2007 ,ـ  ,العدد . ) 2050
 -2الفصؿ السياسي والجغرافي بيف كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة  ,حيث أصبحت غزة
تحت حكـ حكومة مقالة بقيادة حماس  ,وفي الضفة الغربية تـ ترأس سبلـ فياض حكومة
الطوارئ (القضية الفمسطينية 2007 ,ـ  ,الوضع الفمسطيني الراىف ) .

 -3أضرت ىذه األحداث بشكؿ كبير بصورة المشروع الوطني الفمسطيني  ,وأحدثت حالة مف
الحزف واالستياء العاـ عمى النطاؽ الشعبي داخؿ فمسطيف  ,وخارجيا وخاصة الداعميف لمقضية
الفمسطينية ( نافع 2008 ,ـ  ,مجمة العصر ) .

 -4إضعاؼ القطاعات الوطنية كالتعميـ والصحة  ,مما أدى إلى عجز ىذه القطاعات عف تأدية
دورىا في خدمة المجتمع الفمسطيني  ,وأيضا العجز في تنفيذ مشاريع البنية التحتية مما أثر سمبًا

عمى مجمؿ الحياة الفمسطينية (غناـ 2008 ,ـ . )22 ,

أما الرئيس محمود عباس فقد اعتبر ما قامت بو حركة حماس انقبلبا عمى الشرعية الفمسطينية
حيث تـ إصدار عدة مراسيـ رئاسية متعمقة باالنقبلب الذي تـ في قطاع غزة منيا  ,إقالة حكومة

الوحدة الفمسطينية برئاسة إسماعيؿ ىنية  ,واعبلف حالة الطوارئ وتشكيؿ حكومة جديدة برئاسة
الدكتور سبلـ فياض (2007,BBCـ,ىنية يرفض قرار عباس إقالتو) .
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وفي المقابؿ رفضت حركة حماس ىذه المراسيـ واعتبرتيا غير قانونية ( سعد وآخروف ,
2008ـ , )89 ,وأما عف موقؼ الجميورية اإليرانية مف سيطرة حماس العسكرية  ,فقد انحازت

إيراف إلى حركة حماس والحكومة الفمسطينية المقالة في قطاع غزة  ,وقد قاؿ الرئيس اإليراني
"نجاد أف مف واجب إيراف الدفاع عف المقاومة الفمسطينية وأف الفتنة بيف فتح وحماس ىي مف
صنع إسرائيؿ" ( التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني 2007 ,ـ  , )219-218 ,وفي المقابؿ طالبت
إيراف مف الدوؿ العربية التحرؾ لدعـ صمود الشعب الفمسطيني مف خبلؿ دعـ الحكومة المقالة
في غزة وخاصة مصر وىنا بدأت الصحؼ المصرية بالرد عمى إيراف حيث انتقدت صحيفة

(الجميورية) التظاىرات ضد مصر في إيراف ,ووصفيا بأنيا ال تخرج عف كونيا مزايدات سياسية
واستخداما لمصراع العربي اإلسرائيمي لممساومة عمى الممؼ النووي اإليراني وأضافت أف

التدخبلت اإليرانية بيف القادة الفمسطينييف أججت االنشقاؽ الداخمي بينيـ وأدت إلى انفصاؿ
الضفة عف غزة وعطمت الحوار الوطني (دار الخميج ,

2008م) .

وبالتالي فإف الدعـ اإليراني لمحكومة الفمسطينية المقالة ولحماس لو عدة دوافع وأسباب منيا
السياسية واإلستراتيجية والدينية  ,وىي كاألتي :
 -1أف واجب إيراف الديني يقوـ عمى تحرير فمسطيف مف االحتبلؿ اإلسرائيمي ,مع أف خمؼ
الكواليس ىناؾ عبلقات إيرانية إسرائيمية -وىذا ما كاف واضحا خالؿ ثمانينيات القرف الماضي
إباف الحرب العراقية-اإليرانية  -تقوـ عمى المصالح التي يستفيد منيا كال الطرفيف ,ولكف كمبدأ

فإف إيراف َّ
تتمنى أف يطرد الييود مف فمسطيف ,ليحمو ليـ الحاؿ لتصدير الثورة اإليرانية الشيعية
ومحاولة إشعار الناس أنو ال أحد ييتـ بالقضية الفمسطينية كدولة كما تيتـ بيا إيراف ,وألجؿ زرع

نواة لمتشيع في فمسطيف وليذا تعقد ليا الندوات والمؤتمرات العالمية لنصرة القدس,واإليرانيوف
يقوموف كما ىو معروؼ في آخر جمعة مف شير رمضاف بالقياـ بمؤتمر عالمي عف القدس وما

إلى ذلؾ مع أف الذي ينبغي أف يكوف حاض ًار في الذىف أف المشروع اإليراني كما ىو معروؼ
عنو مشروع توسعي استعماري يريد غزو العالـ العربي واإلسبلمي بعقيدتو ودعمو ومالو ,ليكوف

لو موطئ قدـ ينشر مف خبللو عقيدتو التي يؤمف بيا ويبشر بيا ( الحمد 2008 ,ـ . )2 ,

 -2سبب سياسي استراتيجي وذلؾ بتحقيؽ مكاسب سياسية ولفت نظر المقاومة أف الدولة التي
يمك ف أف تحتضنيـ وترعاىـ ىي إيراف ,كما يطمح اإليرانيوف أف تكوف ىذه الفص ػ ػ ػ ػ ػائؿ ورق ػ ػ ػ ػ ػ ػة
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تستطيع أف تمعب بيا وتخيؼ بيا تمؾ التيارات األخرى الموجودة في المنطقة  ,ولتكوف ىذه
المقاومة فزاعة تستطيع أف تحقؽ إيراف مف خبلليا مكاسب سياسية وحقيقية  ,فيي تريد أف

تفرض نفسيا وبقوة تجاه الطرؼ األمريكي ليا ,وايراف تحاوؿ قدر اإلمكاف أف تمعب مع دولة

الييود بالعصا والجزرة ,فيي ال تعترؼ بيا دولة في فمسطيف ,ومع ىذا قد تتعاوف مع الييود
ألسباب اقتصادية كبيع الفستؽ اإليراني لدولة الييود وما حصؿ مف فضيحة إيراف غيت حيث

كانت تتمقَّى إيراف مف الواليات المتحدة األمريكية إباف حربيا مع العراؽ بعض األسمحة المتطورة
والصواريخ بعيدة المدى ,وكانت ىذه مأساة َّ
يتمنى اإليرانيوف أف يتناساىا العالـ اإلسبلمي ,وال

ننسى ما اعترؼ بو رئيس إيراف في عيد الخميني "أبو الحسف بني صدر" عمى قناة الجزيرة بتمقيو
دعماً عسكريًا مف إسرائيؿ وبعمـ اإلماـ الخميني وحقيقة األمر أف كال الفريقيف(اإليرانييف/الييود)

يخشى بعضيـ مف اآلخر ,وليذا تحاوؿ الدولة اإليرانية مد جسورىا لتتواصؿ مع بعض حركات
المقاومة في فمسطيف لمحاولة تحقيؽ نوع مف إرعاب الييود ,ولكي ال تقوـ إسرائيؿ بضرب إيراف
مما يؤثر عمى تنميتيا االقتصادية والعسكرية ويرجع بالببلد إلى أياـ الضعؼ ( التقرير

اإلستراتيجي الفمسطيني 2008 ,ـ . )190-189 ,

 3.4العالقات األمريكية اإليرانية وأثرها عمى االنقسام الفمسطيني

في ظؿ االنقساـ الفمسطيني  ,أصبح ىناؾ حكومة مقالة في قطاع غزة  ,وحكومة طوارئ في
الضفة الغربية  ,وفور اإلعبلف عف تشكيؿ الحكومة برئاسة سبلـ فياض سارعت كؿ مف الواليات
المتحدة األمريكية واإلتحاد األوروبي  ,إضافة إلى دوؿ عربية إلى االعتراؼ بالحكومة الفمسطينية
الجديدة ( سعد وآخروف 2008 ,ـ  , )91 ,أما مف الناحية االقتصادية فقد صرحت وزيرة
الخارجية األمريكية آنذاؾ كوندالي از رايس عف إعادة تقديـ المساعدات االقتصادية بشكؿ كامؿ
وفوري ( التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني.)206 ,2008 ,
أما في قطاع غزة فقد تـ اإلعبلف مف قبؿ إسماعيؿ ىنية عف عدـ قانونية حكومة الطوارئ في
الضفة الغربية  ,وأما عف الحالة األمنية في قطاع غزة فقد أصبحت محط اىتماـ المراقبيف
خاصة عند الحديث عف االنفبلت األمني الذي سبؽ سيطرة حماس العسكرية عميو  ,ومف ىنا
فقد كانت تصرفات حماس تحسب عمييا بدقة  ,ففي  7يوليو/تموز 2007ـ قامت القوة التنفيذية
التابعة لمحكومة المقالة باقتحاـ جامعة األزىر في مدينة غزة وىو ما القى استنكا ار شديداً داخؿ
المجتمع الفمسطيني ( مناع واخروف 2008 ,ـ . )145 ,
66

وفي نفس السياؽ واصمت إيراف دعميا المعتاد لحماس ولممقاومة الفمسطينية ,ونشطت في
المطالبة برفع الحصار عف قطاع غزة ,كما تابعت تقديـ الدعـ المالي لدفع رواتب الموظفيف,

وأسيمت إعادة انتخاب أحمدي نجاد لرئاسة الجميورية اإليرانية خبلؿ العاـ 2009ـ في تأكيد
استمرار النيج الداعـ لممقاومة وفصائميا .ولعؿ ارتباؾ الوضع الداخمي الناتج عف أزمة
االنتخابات اإليرانية ,قد سمَّط الضوء عمى رغبة بعض االتجاىات اإلصبلحية في االىتماـ
بالشأف الداخمي ,والتخفيؼ مف دعـ الممفات الساخنة في فمسطيف وغيرىا ,غير أنو في المدى
القريب ,فمف المرجح أف يستمر الدعـ اإليراني لحماس  ,واف كاف قد يتأثر بظروؼ طيراف
بل عف مدى سخونة األوضاع في فمسطيف
االقتصادية ,أو بمدى انشغاليا بممفاتيا الداخمية ,فض ً

نفسيا ( التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني 2009 ,ـ . )18 ,

وعند الحديث عف الحصار المفروض عمى قطاع غزة وكيؼ تعاممت الجميورية اإليرانية مع ىذا
الممؼ فنقوؿ أف المواقؼ اإليرانية قد تطورت وذلؾ مف خبلؿ :
 -1نشط اإلعبلـ اإليراني في مياجمة الواليات المتحدة األمريكية واسرائيؿ في ممؼ حصار غزة
 ,فقد قاؿ رئيس مجمس الشورى اإليراني عمي الريجاني في مقابمة معو " :أف إسرائيؿ وأمريكا

يقوموف بقتؿ اآلالؼ مف الفمسطينييف يوميًا في حصار غزة" ( التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني ,
2008ـ . )185 ,

 -2الدعوة الستفتاء شامؿ لحؿ الخبلؼ بيف الفمسطينييف واسرائيؿ  ,حيث قاؿ مستشار الرئيس
اإليراني مجتبي ثمرة ىاشمي" :أف وجية نظر إيراف إزاء القضية الفمسطينية واسرائيؿ ىي إجراء
استفتاء شعبي حوؿ عممية السبلـ يشترؾ فيو الفمسطينيوف سواء كانوا مسمميف أو مسيحييف في
كؿ أنحاء العالـ وخاصة الفمسطينييف في لبناف وسوريا وأف النتيجة التي يتمخض عنيا ىذا
االستفتاء يجب أف يقبؿ بيا المجتمع الدولي" ( سويمـ  ,مختارات إيرانية 2009 ,ـ  ,عدد )103

 -3عقد المؤتمرات والندوات الداعمة لمقضية الفمسطينية  ,ولممقاومة بكافة أشكاليا وأنواعيا(قناة
الجزيرة الفضائية 2001 ,ـ ) .
 -4الدعم العسكري لحركة حماس  ,ففي األسبوع األخير مف شير تشريف أوؿ/أكتوبر2008ـ
أعمف حسيف حمداف نائب قائد ميميشيا الباسيج اإليرانية أف إيراف تسمح ما أسماه "جيوش الحرية"
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في الشرؽ األوسط ,وأف ىذه الجيوش تحصؿ عمى جزء مف أسمحتيا مف إيراف( .سويمـ ,
مختارات إيرانية 2009 ,ـ  ,عدد . )105
 -5إرساؿ السفف اإليرانية لمساعدة كسر الحصار عمى قطاع غزة حيث تـ إرساؿ سفينة محممة
بالمساعدات إلى غزة ,إال أنيا استدارت سريعا عندما رأت البوارج اإلسرائيمية ,عمى الرغـ مف أنيا
عمى بعد  45ميبل مف غزة ,أي بعيدا جدا عف حدود مياه غزة واسرائيؿ الدولية .لـ تثبت ,ولـ
تواجو ,ولـ تحاوؿ ,وبالتأكيد لـ تنتحر ,بؿ رحمت سريعا .وكؿ ما قالتو إيراف أنيا أصدرت
تصريحا يستنكر ما فعمتو البوارج اإلسرائيمية ,كما لو أف إسرائيؿ تكترث بالتصريحات اإليرانية (

الراشد 2009 ,ـ  ,الشرؽ األوسط المندنية )  ,وتدؿ ىذه الفعمة عمى أف إيراف تستعمؿ جميع
قضايا الشرؽ األوسط لخدمة مصالحيا فقط  ,وأف ما تفعمو إيراف مف بث سياسة تقوـ عمى أنيا
ىي الحامية لمقضية الفمسطينية ال يخرج عف إطار يخدـ المصمحة اإليرانية .

وأما عف الدور األمريكي واألوروبي فقد جاء مف خبلؿ المجنة الرباعية والتي طالبت حركة
حماس باالعتراؼ بااللتزامات التي تـ توقيعيا مف طرؼ منظمة التحرير الفمسطينية والتي تعتبر

الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني  ,وكذلؾ االعتراؼ بدولة إسرائيؿ ونبذ اإلرىاب.

ولقد كانت سياسة العصا والجزرة واضحة في تعامؿ الواليات المتحدة مع القضية الفمسطينية ,
فقد عبرت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة رايس عف رفض تعامؿ أمريكا مع مف يحكـ قطاع
غزة ( التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني 2008 ,ـ  , )206 ,وفي المقابؿ دعـ السمطة الفمسطينية
في الضفة الغربية اقتصاديا وماديا ( سعد وآخروف 2008 ,ـ  , )282-280 ,وعند الحديث عف

الدعـ األمريكي واألوروبي لمسمطة الفمسطينية فنذكر ما يمي :

 -1التوقيع عمى اتفاقية أمريكية-فمسطينية تقدـ بموجبيا الواليات المتحدة األمريكية مبمغ 150
مميوف دوالر لمسمطة الوطنية الفمسطينية ( التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني 2008 ,ـ . )206 ,

 -2تعيد أمريكي بمساعدة عسكرية لمسمطة الوطنية الفمسطينية وذلؾ مف خبلؿ تسميـ مساعدات
عاجمة مف األسمحة الخفيفة تسمـ إلى الرئيس أبومازف وقادة األجيزة األمنية ( سعد وآخروف ,
2008ـ . )279 ,
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وأما عف األوروبييف  ,فقد كاف ىناؾ اتفاؽ أمريكي أوروبي حوؿ كيفية التعامؿ مع القضية
الفمسطينية ولكف ليس بنفس الطريؽ  ,حيث اعتمدت أمريكا الوقوؼ دائما وأبدا إلى جانب

الطرؼ اإلسرائيمي في تعاممو مع القضية الفمسطينية  ,ولكف اإلتحاد األوروبي كاف يعتمد طريؽ
الدبموماسية والموضوعية في تعاممو مع القضية الفمسطينية ( التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني ,
2008ـ  , ) 208 ,فمثبل أكد اإلتحاد األوروبي عمى حؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا ولكف
في نفس الوقت يطالبيا بوقؼ كافة أعماؿ العنؼ,والتأكيد عمى أف المستوطنات اإلسرائيمية في

القدس الشرقية المحتمة عاـ  1967ىي غير قانونية ويجب إزالتيا بشكؿ كامؿ ( التقرير
اإلستراتيجي الفمسطيني 2009 ,ـ . )211 ,
 1.3.4نتائج االنقسام الداخمي الفمسطيني
ترتبت أوضاع جديدة نشأت عف وجود وضع جديد وىو االنقساـ بيف الضفة الغربية وقطاع غزة ,
واالنقساـ المجتمعي الداخمي  ,ومف أىـ ىذه التطورات :

 -1تذرع إسرائيؿ ومعيا الواليات المتحدة بغياب شريؾ فمسطيني لمسالـ وبالتالي تيرب إسرائيؿ
مما عمييا مف التزامات ( جريدة الصباح 2009/16/6 ,ـ  ,قسـ أخبار وحقائؽ) .
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أضعؼ مشروع السبلـ الفمسطيني ألف الرئيس أبو مازف أصبح ضعيفا عمى طاولة

المفاوضات  ,ولـ يعد قاد ار عمى التكمـ باسـ كؿ الشعب الفمسطيني وخصوصا عندما تتحدث
عنو حركة حماس كرئيس منتيية صبلحيتو ( شبكة اإلعالـ العربية 2009 ,ـ)  ,وفي المقابؿ

أصبحت والية أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني منتيية .

 -3االنقساـ أبطؿ مف قيمة وامكانية تطبيؽ ق اررات الشرعية الدولية حوؿ فمسطيف ألف الشرعية
الدولية تتحدث عف الضفة وغزة كوحدة واحدة ,أيضا أضعؼ مف حؽ عودة البلجئيف فيذا الحؽ
يعتمد عمى قرار دولي وحركة حماس ال تقر بالشرعية الدولية وال بق ارراتيا(حماد 2010 ,ـ )10 ,
.
 -4مكف االنقساـ إسرائيؿ مف التفرغ لالستيطاف بالضفة وتيويد القدس بشكؿ غير مسبوؽ,كما
مكنيا مف اتخاذ ق اررات عنصرية كييودية الدولة بدوف ردود فعؿ دولية ( وكالة معا اإلخبارية,

ديسمبر 2009ـ ,االنقساـ واالستيطاف عقبة أماـ المشروع الوطني الفمسطيني ) .
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 -5تحويؿ القضية الفمسطينية مف قضية شعب يناضؿ مف أجؿ الحرية واالستقبلؿ لصراع عمى
السمطة بيف مف ُيفترض أنيا فصائؿ حركة تحرر وطني .
 -6تراجع االىتماـ ا لدولي بالقضية الفمسطينية كقضية سياسية إلى مجرد اىتمامات إنسانية مف
إغاثة ومساعدات غذائية ورفع لمحصار .
 -7االنقساـ لـ يعد سياسيا وجغرافيا فقط بؿ امتد ثقافيا واجتماعيا وقانونيا ذلؾ أف حركة حماس
تمثؿ مشروعا سياسيا ودينيا وبالتالي تنتج ثقافة مغايرة لثقافة ا لقوى السياسية األخرى وخصوصا
في قطاع غزة فقد وصؿ األمر لحد التخويف والتكفير واعادة النظر برموز تعد مف التراث والثقافة

الوطنية,وىناؾ نظـ وتشريعات قانونية تصاغ في غزة مختمفة عما ىو موجود في الضفة ,فضبل

عف أف عبلقة المواطنيف مع بعضيـ بعضا تغيرت حيث سادت ثقافة الكراىية والحقد واإلقصاء .
 -8في ظؿ االنقساـ ال يمكف بناء إستراتيجية عمؿ وطني أو تشكيؿ قيادة عمؿ وطني وىذا ما
ستكوف لو نتائج خطيرة ليس فقط عمى فمسطينيي الضفة وغزة بؿ عمى فمسطينيي الشتات

ومستقبؿ القضية.

 -9زيادة تأثير التدخالت الخارجية في القضية الوطنية سواء تعمؽ األمر بالواليات المتحدة
األمريكية واألوروبييف واسرائيؿ  ,أو بأطراؼ إقميمية كإيراف وتركيا التي ترفع شعارات الممانعة أو
المسماة بدوؿ االعتداؿ كاألردف ومصر والسعودية وال شؾ أف التدخالت الخارجية حالة مزمنة

في القضية الفمسطينية ولكنيا في ظؿ االنقساـ أصبحت أكثر حضو ار لضعؼ الجبية الداخمية.

 4.4العالقات األمريكية اإليرانية والحرب عمى غزة عام 2009م

يعد محطة
إف الحصار عمى قطاع غزة ومف ثـ العدواف اإلسرائيمي عميو بداية عاـ 2009ـ ّ
ميمة في تاريخ الكفاح الفمسطيني ضد إسرائيؿ والذي بدأ في أواخر العاـ 2008ـ  ,حيث تمت
تسميتو مف قبؿ الطرؼ اإلسرائيمي عممية الرصاص المصبوب  ,أما مف الجانب الفمسطيني حيث
أطمقت عميو حركة حماس والتي ك ػ ػ ػ ػ ػ ػانت وما زالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت تحكـ قط ػ ػ ػ ػ ػاع غ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة مع ػ ػ ػ ػ ػ ػركة الفرقػ ػ ػ ػ ػ ػاف
71

(الكيالي وآخروف 2009 ,ـ  , )9 ,ويجب الخوض في األسباب الرئيسية لمحرب اإلسرائيمية
عمى قطاع غزة وأىميا :

 -1إعطاء درس عممي عسكري وسياسي  ,لممحور اإليراني-السوري عف بعض القدرة التدميرية
عند إسرائيؿ  ,فضبل عبر تقميص دور وامكانيات ذراعو الفمسطيني  ,ويتعمـ منو السوري أف
بقاءه وحاضره ومستقبمو رىف بانفكاكو فعميا عف ذلؾ المحور  ,وبالمقابؿ فؾ المقاومة الفمسطينية
عف قوى الممانعة المتمثمة في إيراف وسوريا وحزب اهلل وغيرىا مف الدوؿ والمنظمات العالمية مثؿ

تنظيـ القاعدة والسوداف (طالب 2009 ,م  ,الحوار المتمدن) .

 -2استعادة الجندي اإلسرائيمي األسير في قطاع غزة جمعاد شاليط  ,واستعادة ثقة الجيش
اإلسرائيمي التي اىتزت في حرب تموز 2006ـ عمى لبناف .

 -3قرب االنتخابات البرلمانية اإلسرائيمية مما يزيد مف فرص الحصوؿ عمى أصوات إسرائيمية
حيث كاف ىذا اليدؼ أساسي لحزب كاديما ورئيسو آنذاؾ اولمرت ( سكريو 2009 ,ـ )3 ,

إف المتابع لقضايا الشرؽ األوسط يرى أف ىناؾ خبلؼ حاد بيف عدة رؤى دولية ليا مشاريع
خاصة بمنطقة الشرؽ األوسط  ,ومف أىميا الواليات المتحدة األمريكية واسرائيؿ مف جية وايراف

مف جية أخرى  .إف قطاع غزة يعتبر مف أىـ نقاط الخبلؼ بيف الدولتيف وذلؾ نتيجة لمف يحكـ
قطاع غزة وىي حركة حماس الفمسطينية والتي تعتبر حميؼ لمجميورية اإليرانية  ,لقد كاف اليدؼ
المعمف مف الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة أواخر عاـ 2008ـ ىو تدمير حركة حماس

الفمسطينية واستعادة الجندي األسير  ,ولكف مف وجية نظري أف اليدؼ غير المعمف ىو تحذير
إسرائيمي إليراف سببو التحالؼ بيف إيراف وحركة حماس حيث نجد مصالح مشتركة بيف الطرفيف,
وىي مف جية إيراف  ,وجود ورقة سياسية لخدمة مصالحيا في المنطقة  ,ومف جية حركة حماس

 ,وجود طرؼ إقميمي (إيراف) يدعميا ماليًا وعسكريًا لخدمة مصالحيا الحزبية والبعيدة عف
المصمحة الوطنية العميا لمشعب الفمسطيني .
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 1.4.4الموقف اإليراني من الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة

عند الحديث عف الموقؼ اإليراني إف كاف عمى الصعيد الرسمي أو الشعبي  ,حيث جاء عمى
لساف الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أف مف يربطوف مصالحيـ بإسرائيؿ سيذىبوف إلى

الجحيـ (نور الديف 2009 ,ـ  )213 ,وقد طالب الرئيس اإليراني جامعة الدوؿ العربية بالتحرؾ
الفوري لوقؼ العدواف اإلسرائيمي وقاؿ الواجب األوؿ لمجامعة العربية ىو الدفاع عف الشعب
الفمسطيني والذيف يقتموف في غزة ىـ مف العرب والمطموب مف الجامعة العربية استثمار قوتيا في
مساعدة الشعب الفمسطينية (قناة الجزيرة 2008 ,ـ  ,مقابمة خاصة مع الرئيس اإليراني) .

إف الرئيس اإليراني أحمد نجاد يطالب الجامعة العربية بالتدخؿ لوقؼ الحرب اإلسرائيمية عمى
قطاع غزة  ,ولكف األىـ ماذا فعمت إيراف لوقؼ الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة ؟  ,استمرت
في دعميا لحركة حماس  ,وفي المقابؿ الحرب اإلسرائيمية كانت عمى الشعب الفمسطيني في

القطاع  ,صحيح أف اليدؼ اإلسرائيمي كاف تدمير حركة حماس  ,لكف المتابع لما حصؿ خبلؿ
الحرب يرى أف إسرائيؿ دمرت البيوت الفمسطينية والمدارس الحكومية والتابعة لوكالة األونروا ,
أما إيراف ساعدت الفمسطينييف باليتافات والشعارات والمظاىرات فقط ال غير .

ولكف في المقابؿ ىؿ حققت إيراف أي مكاسب مف عدواف إسرائيؿ عمى غزة واف كاف بدوف قصد
منيا  ,أي بمعنى أخر جاء ليا ىذا المكسب عمى طبؽ مف ذىب  ,فإيراف أعمنت عف نفسيا
كبلعب إقميمي رئيسي في المنطقة ,وأف عمى العالـ أف يعترؼ بيا ,وأف يتعامؿ معيا عمى ىذا

األساس ,مستغمة الفراغ العربي وحالة الضعؼ التي تنتاب المواقؼ العربية ,ومف ثـ فإنيا تقوـ
بتحركاتيا في المنطقة لكي تؤكد ىذا الدور عمى الساحة اإلقميمية وفي المحافؿ الدولية (
البطنيجي 2009 ,ـ  , )2 ,ومف ىنا يمكف القوؿ أف إيراف استفادت بشكؿ غير مباشر مف
الحرب اإلسرائيمية عمى غزة كما يمي :
 -1قطع الطريؽ أماـ أي تسوية سممية مع إسرائيؿ ,مف خبلؿ تعزيز بقاء القوى الرافضة

لمتسوية ,واثبات تعنت إسرائيؿ في موقفيا إزاء الحموؿ السممية ,وأف إسرائيؿ ال تبغي السبلـ مع
الفمسطينييف ,وأف المقاومة ىي الوسيمة األساسية لوقؼ العربدة اإلسرائيمية ,وأف ك ػ ػ ػ ػ ػؿ التسويات

والمفاوضات الماراثونية بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف لـ تحقػ ػ ػ ػ ػ ػؽ لمشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعب الفم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػسطيني
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الحد األدنى مف مطالبو ( سويمـ 2009 ,ـ  ,مختارات إيرانية  ,عدد  , )103ويأتي السؤاؿ
األىـ ماذا قدمت إيراف لمشعب الفمسطيني خبلؿ الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة 2009ـ؟ ,إف

تدعيو إيراف مف
الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة أواخر عاـ 2008م كشؼ النقاب عف أف ما ّ
تقديـ الدعـ لمشعب الفمسطيني لـ يكف مف أجؿ فمسطيف وال مف أجؿ القضية الفمسطينية ,وانما
مف أجؿ الدور الذي يسعى إليو اإليرانيوف في ىذه المنطقة مف خبلؿ دعميـ لحزب فمسطيني
يخدـ المصالح اإليرانية .
 -2إظيار أف إيراف تممؾ ورقة ضغط في الساحة الفمسطينية  ,وبذلؾ تثبت إيراف أنيا ىي
رأس الحربة في مواجية المشروعيف اإلسرائيمي واألميركي ( إدريس  ,يناير 2009ـ  ,مختارات
إيرانية . )26 ,
 -3استثمار التيار المحافظ في إيراف العدواف عمى غزة لتعزيز مواقفو السياسية واالنتخابية,
فيناؾ انتخابات رئاسية في صيؼ 2009ـ  ,وتعبئة المجتمع اإليراني ضد التعنت األميركي
واإلسرائيمي لحرؼ األنظار عف المشكبلت الداخمية واألحواؿ المعيشية واالقتصادية اليومية التي

يعاني منيا المواطف اإليراني البسيط ( البطنيجي 2009 ,ـ . )3 ,

وفي المقابؿ ومع بداية العدواف كاف التفاعؿ السياسي واضحاً وداعماً لمشعب الفمسطيني في
قطاع غزة  ,حيث عمقت حركة فتح احتفاالتيا في الذكرى اؿ  44النطبلقتيا  ,ودعا قدورة فارس

احد قيادي حركة فتح في الضفة الغربية حركتي فتح وحماس إلى التعالي عف الخبلفات السياسية
والرجوع إلى المصالحة والوحدة الوطنية ( المصري 2008 ,ـ  , )137 ,وقد قاؿ الرئيس محمود
عباس " لف نقبؿ بتدمير حماس لنحؿ محميا ,وىمنا الوحيد ىو وقؼ االعتداءات عمى الشعب

الفمسطيني ,ونحف منذ عاميف نجري حوا ار وطنيا لتوحيد الصؼ الفمسطيني ,والسبيؿ الوحيد
إلنياء االنقساـ ىو الحوار ,والحوار فقط " ( الحياة الجديدة  6 ,يناير 2009ـ . )1 ,
ومف جية أخرى فيناؾ ثبلثة عوامؿ شكمت عناصر قوة في قطاع غزة ىي :صمود الشعب
الفمسطيني في معركة كسر اإلرادة في الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة ,والقدرة عمى الصمود
في وجو الحصار ,وتحقيؽ استقرار أمني نسبي .بينما شكمت ثبلثة عوامؿ مقابمة عناصر سمبية

فؾ الحصار
ىي :التوقؼ عمميًا عف عمميات المقاومة واطبلؽ الصواريخ  ,وعدـ القدرة عمى ّ
واع ػ ػ ػ ػ ػادة اإلعػ ػ ػ ػ ػمار واستم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار معػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاناة أىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ القطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاع ,والسير عكس التيػ ػ ػ ػ ػار الع ػ ػ ػ ػربي
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والدولي وعدـ القدرة عمى إنجاز اختراؽ سياسي حقيقي ( التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني ,
2009ـ . )4 ,

إف االنتصار الذي تتحدث عنو حركة حماس ونسبتو ليا  ,لـ يكف انتصا اًر عسكريا بقدر ما ىو

انتصار لصمود الشعب الفمسطيني وليس حركة حماس  ,إف صمود الشعب وتقديـ أالؼ الشيداء
في خدمة قضيتو الفمسطينية والمتمثمة في تحرير األرض واقامة الدولة الفمسطينية ىو يعد
انتصار لمشعب وليس لحماس .

مف ىنا فقد تمثؿ تسميح إيراف لحركة حماس في تيريب كميات كبيرة مف الصواريخ أرض/أرض

(كاتيوشا) ويقدر عدد ما لدى حماس منيا بحوالي  1500صاروخ مداىا يتراوح ما بيف ()15-10
كـ ,وبضع مئات مف الصواريخ ذات  122مـ مداىا يصؿ إلى 45كـ (يقدر عددىـ بحوالي
 250-200صاروخ) ,باإلضافة إلى حوالي ( )800-500صاروخ مضاد لمدبابات نوعيات

(ساجر ,ب ج  29-المزود برأس تاندـ) – وىذه مخصصة لمتعامؿ مع الدبابة اإلسرائيمية ميركافا
–  4بعد أف تـ تطوير تدريعيا وتزويدىا بدرع إضافي ,ذلؾ أف الصاروخ (ب – ج –  )29مكوف
مف حشوتيف متفجرتيف ,تعمؿ األولى عمى اختراؽ الدرع الخارجي لمدبابة ثـ تفتح الطريؽ لمحشوة
الرئيسية األخرى المتواجدة خمفيا لتخترؽ الدرع الرئيسي اآلخر لمدبابة وبما يؤدي إلى نفاذ القوة

التفجيرية إلى الغرفة الداخمية لمدبابة بما فييا مف ذخائر وأفراد وطاقـ ,ىذا إلى جانب كميات مف
القاذفات  120مـ و 82مـ ,ورشاشات كبلشنكوؼ ,والذخائر البلزمة ليا ,إضافة إلى نوعيات
متقدمة مف العبوات المتفجرة التي سبؽ استخداميا بفاعمية ضد المركبات األمريكية المدرعة في
العراؽ بواسطة المميشيات التابعة إليراف ىناؾ (سويمـ 2009 ,ـ  ,موقع البينة )

.

وقد تـ تيريب معظـ ىذه األسمحة – خاصة الصواريخ -إما بواسطة سوريا وحزب اهلل عبر البحر

وبعيدا عف مراقبة السفف الحربية اإلسرائيمية,
المتوسط ,وتوقفت خارج المياه اإلقميمية المصرية
ً
وكانت تمقي حمولتيا مف األسمحة في عبوات تستقبميا قوارب صيد تابعة لحماس قادمة مف
شاطئ غزة ,فتربطيا وتحمميا معيا إلى الساحؿ ,وفي أحياف أخرى كانت السفف تمقي حمولتيا في
جيدا اتجاه حركة التيارات المائية لتحمميا إلى ساحؿ غزة,
توقيتات وأماكف محددة محسوب فييا ً
وبعض ىذه العبوات ضمت طريقيا ووصمت إلى السواحؿ المصرية ,والتقطيا حرس السواحؿ في
شماؿ العريش ,والبعض اآلخر وصؿ إلى ساحؿ بورسعيد (سويمـ ,مختارات إيرانية  ,فبراير
2009ـ . )2 ,
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وأما عف الدعـ المالي اإليراني لحركة حماس فقد نقمت تقارير ويكمكس عف وزير المخابرات
المصري عمر سميماف " حاولت إيراف مرات عديدة دفع مرتبات لكتائب القساـ (الجناح اؿعسكري

لحماس) " ,وذكرت البرقية أف سميماف أشار إلى أف الدعـ المالي اإليراني لحماس "يصؿ إلى
 25مميوف دوالر شيريا " ( رويترز  2010 ,ـ ).

ونسبت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى رئيس دائرة البحوث في شعبة االستخبارات العسكرية
اإلسرائيمية "أماف" الجنراؿ يوسي بيداتز قولو " إف نشطاء حركة حماس يعمموف عمى خطط
تنفيذية ويقيموف أنفاقا ويبنوف تحصينات ويعمموف عمى خطط مف مدرسة حزب اهلل .وأشار إلى
أف البنية التحتية في قطاع غزة ستسمح ليـ (حماس) بعمميات قنص واستمرار إطبلؽ النار,

وزرع عبوات ,معتب ار أف التيديدات بعد عاـ ستكوف اكبر مما ىي عميو " .واتيـ بيداتز حركة
حماس بأنيا تستغؿ فترة التيدئة لتعاظـ قوتيا في إشارة إلى التيدئة التي تـ التوافؽ عمييا بيف
إسرائيؿ والفصائؿ الفمسطينية في قطاع غزة وأعمنت في السادس والعشريف مف الشير الماضي.

اء لمتنفس
ورأى اف حركة حماس معنية باليدوء وتستخمص العبر مف التيدئة ألنيا تعطييا ىو ً
وىي معنية بأف تمتد التيدئة إلى الضفة الغربية .بدوره ,حذر رئيس دائرة العمميات في ىيئة
األركاف اإلسرائيمية سامي ترجماف "مف أف إسرائيؿ ستجد نفسيا بعد أشير عدة في مواجية قدرات

عسكرية لـ تشيدىا مف قبؿ في قطاع غزة ,خصوصًا في موضوع الصواريخ المضادة لمدبابات"

 .وقاؿ اف مقاتمي حركة حماس اجتازوا تدريبات وتأىيبلت في طيؼ واسع مف التدريبات
كالقنص والتفجير ,ومضادات الدبابات والتحصينات واالستحكامات .ورأى اف ىناؾ منظومة
قتالية حقيقية تنشأ مع قدرات شبو عسكرية لـ نعيدىا مف قبؿ" (المعطيات والدراسات اإلستراتيجية

 2006 ,ـ ) .
مف جانبو ,وصؼ الناطؽ باسـ حركة حماس فوزي برىوـ ىذه التصريحات بأنيا تخبط إسرائيمي.

وقاؿ :التصريحات تشير إلى أف االحتبلؿ ال يزاؿ مصممًا عمى تنفيذ عممية عسكرية ضد حركة
حماس ورموزىا ورأى اف الترويج لمثؿ ىذه المعمومات ييدؼ إلى إعطاء مبرر الرتكاب مجازر
في حؽ الشعب الفمسطيني والحكومة وحركة حماس (فمسطيف اآلف 2006 ,ـ ) .

وقد ذكرت تقارير أمنية إسرائيمية نشرت في نياية ديسمبر 2008ـ أف القدرات الصاروخية لدى
كبير مف البمدات الواقعة في جنوب
عددا ًا
المسمحيف الفمسطينييف في قطاع غزة ,يمكنيا أف تصيب ً
إسرائيؿ ,مما يضع نحو  800ألؼ إسرائيمي في مرمى ص ػ ػ ػ ػواريخ القس ػ ػ ػ ػ ػاـ الت ػ ػ ػ ػ ػابعة لمجنػ ػ ػ ػ ػ ػاح
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العسكري لحركة حماس ( , )human rights watch , 2009وأضافت تمؾ التقارير أف حماس
استغمت فترة الستة أشير األخيرة والتي شيدت تيدئة بقطاع غزة في تطوير قدراتيا الصاروخية,

وتعزيز مدى تمؾ الصواريخ بحيث يمكنيا إصابة أىداؼ داخؿ العمؽ اإلسرائيمي .ونقؿ عف رئيس
جياز األمف العاـ اإلسرائيمي الشاباؾ –يوفاؿ ديكسيف توؾ -أف حماس حصمت مف إيراف عمى
صواريخ أفراد قادرة عمى الوصوؿ إلى مشارؼ مدينة بئر سبع التي تبعد حوالي  40كـ عف قطاع
غزة .
وبعد الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة أواخر عاـ 2008ـ قالت المصادر العسكرية اإلسرائيمية
إف القدرة الصاروخية لحماس انخفضت إلى  51في المائة عقب اليجمات اإلسرائيمية عمييا,

وتؤكد قوليا ىذا باإلشارة إلى أف وتيرة إطبلؽ الصواريخ أخذت بالتناقص منذ اليوـ األوؿ
لمعمميات ,إذ أطمقت في ذلؾ اليوـ  131صاروخًا عمى إسرائيؿ ,في حيف أف المتوسط انخفض

بعد ذلؾ إلى أقؿ مف  41صاروخًا ( 6 , CNNشباط/فبراير 2006ـ).

إف ماكينة اإلعبلـ اإلسرائيمي حاولت وما زالت تحاوؿ تضخيـ القدرات العسكرية لحركة حماس
إلعطاء مبررات أماـ الرأي العاـ الداخمي والخارجي بتوجيو ضربات يدفع ثمنيا الشعب
الفمسطيني في قطاع غزة وىذا ما حدث في حرب غزة أواخر عاـ 2008ـ .

 2.4.4الموقف األمريكي من الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة
وأما عند الحديث عف الدور األمريكي في العدواف عمى غزة فإنو يجب التطرؽ إلى موقؼ إدارة
الرئيس جورج بوش السابؽ  ,وادارة الرئيس المنتخب آنذاؾ باراؾ اوباما  ,حيث اتخذت إدارة
الرئيس بوش السابؽ محوريف في التعامؿ مع ىذا الممؼ وىما :
 -1المحور األوؿ صرح عنو المتحدث باسـ البيت األبيض حيث قاؿ ":بأف الواليات المتحدة
تتفيـ أف إسرائيؿ تحتاج إلى التحرؾ مف أجؿ الدفاع عف نفسيا  ,ومف أجؿ ذلؾ يجب عمى
حماس أف تتوقؼ عف إطبلؽ الصورايخ عمى دولة إسرائيؿ  ,وأعرب البيت األبيض عف القمؽ

إزاء تدىور الوضع اإلنساني في قطاع غزة وطمب مف جميع األطراؼ إفساح المجاؿ أماـ إدخاؿ
األدوية واألغذية إلى القطاع ( جريدة الرياض 2008 ,ـ  ,عدد . )14799

 -2المحور الثاني  ,وىو موقؼ و ازرة الخارجية األمريكية والتي كانت تحاوؿ الترويج عف أف
الواليات المتحدة تقوـ بجيود حثيثة لوقؼ العدواف عف قطػ ػ ػ ػ ػاع غزة مػ ػ ػ ػ ػف خػ ػ ػ ػ ػ ػبلؿ العمػ ػ ػ ػ ػؿ عمى
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احتواء األزمة  ,لذا قامت الواليات المتحدة بإتباع أسموب الضغط الخفي مف أجؿ منح إسرائيؿ
الوقت البلزـ الستكماؿ الميمة مثاؿ الضغط عمى مجمس األمف لعدـ اتخاذ ق اررات متعمقة
بالعدواف عمى غزة ( حماد 2008 ,ـ . )6 ,

صرح ديفد
وأما عف موقؼ الرئيس المنتخب باراؾ أوباما  ,ففي يوـ االثنيف 2008/12/29ـ ّ
إكزلرود وىو أحد كبار مستشاري أوباما " :بأف الرئيس المنتخب يتابع عف كثب تطورات العممية
العسكرية اإلسرائيمية عمى قطاع غزة ,مضيفا أنو ناقش المسألة مع الرئيس بوش ووزيرة الخارجية
كوندالي از رايس " .

وفي نفس اليوـ قاؿ إكزلرود "ىناؾ رئيسا واحدا يحكـ" ,ويعني بذلؾ أف بوش ىو الرئيس الوحيد
والمسئوؿ حتى يوـ تنصيب الرئيس الجديد المنتخب في العشريف مف الشير الجاري ,ومؤكدا أف

أوباما لف يعمؽ عمى التصعيد العسكري في المنطقة حتى ينصب رئيسا بشكؿ رسمي (أبورشيد ,
2008ـ . )2 ,
ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت قائمة بالمدف والبمدات التي باتت في مدى صواريخ حماس –
بحسب ديسكف -الذي أكد أف منشآت إستراتيجية أصبحت في مدى تمؾ الصورايخ مثؿ" مركز
األبحاث النووية" في ناحاؿ سوريؾ ,والقاعدة الجوية في حتسور وميناء أشدود البحري ,وأضاؼ
ديسكف" :أف المسمحيف الفمسطينييف جاىزوف لممواجية ,ولدييـ قدرة لموصوؿ حتى كريات غات

وأشدود ,وحتى إلى مشارؼ بئر سبع وقد أثبتت الحرب األخيرة في غزة أف القدرة الصاروخية
لحماس قد أصابت أىدافًا في جميع ىذه المناطؽ ,وأف كانت بأعداد محدودة مف صواريخ جراد

(العربي لمدفاع والتسميح 2008 ,ـ)  ,إال أف صواريخ القساـ والكاتيوشا أمطرت المستوطنات
يوميا ,تقمصت في األياـ
والبمداف اإلسرائيمية شماؿ شرؽ قطاع غزة بمعدؿ  60-50صاروخ ً
يوميا بعد أف نجحت القوات الجوية والبرية واإلسرائيمية في
األخيرة مف الحرب إلى  5-4صاروخ ً

تدمير مستودعات كاممة منيا (سويمـ ,مختارات إيرانية  ,فبراير 2009ـ . )3 ,

وعند الحديث عف ما بعد سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة حزيراف/يونيو 2007ـ كجزء مف
عممية تسريع وتيرة بناء القوة العسكرية وأجيزة األمف الداخمي لحركة حماس أوفد الناشطوف في
حماس دورات تأىيمية في إيراف وسوريا وىؤالء الناشطيف أعيدوا إلى القطاع عف طريؽ التيريب

ونقموا الخبرة والميارة التي اكتسبوىا إلى أفراد الجناح العسكري وأجيزة األمف الداخمي لحركة
حماس.
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و في  9اذار/مارس 2008ـ  ,نشرت جريدة الساندي تايمز البريطانية مقابمة أجرتيا مراسمة
الجريدة في غزة ماري كولفيف مع أحد كبار قادة كتائب عز الديف القساـ أحجـ عف الكشؼ عف
أسمو " :أف مئات مف أعضاء حماس تمقوا التدريب في إيراف حيث يقوـ حرس الثورة اإليراني

بتدريب أعضاء حماس في طيراف منذ أكثر مف عاميف ومنذ انسحاب إسرائيؿ مف قطاع غزة عاـ
يحسنوف
2115ـ "  ,وقاؿ  ":حتى اآلف تدرب في إيراف حوالي  151عنصر في الوقت الحاضر ّ
بواسطة ىذه التدريبات مف ميارتيـ القتالية .بعضيـ يتولى مناصب قتالية وبعضيـ ليسوا أىبل
لمقتاؿ سينضموف إلى وحدة البحث التابعة لحركة حماس " (الزيتونة 2008 ,ـ) .

 3.4.4حركة حماس والحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة
إف تحسيف وتطوير القدرات العسكرية لحماس واعدادىا ورفع الكفاءة القتالية ألفرادىا عمى مختمؼ
األصعدة والمستويات تبلزـ مع تحسيف األدوات القتالية بإدخاؿ نوعيات جديدة ومتطورة تـ
الحصوؿ عمييا مف إيراف وسوريا بطرؽ مختمفة برية وبحرية وقد تمكف المئات مف أفراد حماس
مف الوصوؿ إلى إيراف وسوريا ولبناف والتدرب في شتى التخصصات الميدانية والعودة إلى قطاع
غزة مما جعميـ أصحاب خبرة قتالية منحتيـ الميارة العالية في القتاؿ عمى مستوى الفرد أو

المجموعات وربما في أطر أكبر مف ذلؾ  1كما أف الذراع العسكري لحركة حماس يجري
التدريبات الواسعة والمنتظمة ألفراده بغرض تأىيميـ ورفع الكفاءة القتالية ليـ باستخداـ ما لدييـ
مف أدوات قتالية وبما تصؿ إليو أيدييـ مف األدوات المتطورة مف إيراف وسوريا ولبناف وتجرى ىذه

التدريبات في مناطؽ قطاع غزة عمى أيدي مدربيف محمييف ذات خبرات عالية (بعضيـ قد تمقى
تدريبات في الخارج في إيراف وسوريا أو بواسطة حزب اهلل في لبناف ) قبؿ الحصار وبعده  ,كما
يتـ في ذات الوقت تعظيـ قدرات األجيزة األمنية الداخمية ( القوة التنفيذية والشرطة وغيرىا )
بتدريبات أساسية تؤىميا لمعمؿ في الذراع العسكري لحماس في حالة الطوارىء1

وبعد سيطرة حماس عمى قطاع غزة تسارعت وتيرة بناء القوة العسكرية وأجيزة األمف الداخمية
لحركة حماس حيث عممت الحركة عمى توسيع أنشطتيا المدنية واألمنية وتعظيـ كوادرىا
العسكرية لتمبي متطمبات الظروؼ الحالية وأوفدت العشرات مف نشطائيا القيادية في دورات
تأىيمية متقدمة داخؿ القطاع وبما يتاح ويتوفر ليا مف إمكانيات إليفاد البعض لمخارج ( إلى
إيراف وسوريا ولبناف ) وكػ ػ ػ ػ ػ ػؿ ذلؾ ين ػ ػ ػ ػ ػدرج تحت سعي الحػ ػ ػ ػ ػركة المستمر والدءوب لمسيط ػ ػ ػ ػ ػ ػرة
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عمى األوضاع في قطاع غزة وتثبيت مكانتيا ومواجية األخطار المحدقة بيا في ظؿ الظروؼ
الحالية والمستقبمية ( مبلـ 2008 ,ـ ) .

 4.4.4الموقف األمريكي واإليراني وتأثيره عمى الحوار الفمسطيني

تحدث عدد مف قيادات حركة فتح ومنيـ عزاـ األحمد وقدوره فارس بوجود تحفظ أمريكي عمى
الحوار الفمسطيني وذلؾ لعدة أسباب مف أىميا عدـ اعتراؼ حركة حماس الفمسطينية بشرعية
إسرائيؿ والتحالؼ القائـ بيف حركة حماس والجميورية اإليرانية  ,ولكف في المقابؿ فاف فتح غير
ممزمة بالرفض األمريكي  ,وأنيا ستذىب لمحوار ألف ذلؾ يعتبر مصمحة وطنية عميا لمشعب

الفمسطيني  ,وقد نفى الرئيس أبومازف في عدة مناسبات خضوعو لمرفض األمريكي حيث قاؿ " :
نحف ال نقبؿ وال نسمح بأي فيتو إقميمي أو دولي أو محمي أف يقؼ حجر عثرة في طريؽ
المصالحة الوطنية " ( التقرير االستراتيجي الفمسطيني 2008 ,ـ .)32 ,

وأما عف الموقؼ اإليراني فقد دعت منذ البداية إلجراء مباحثات بيف الفصائؿ الفمسطينية مف أجؿ
الوصوؿ إلى الوحدة عمى الساحة الفمسطينية وتشكيؿ حكومة وحدة وطنية وفقًا لرؤيتيا الخاصة
واشرافيا  ,وذلؾ مف خبلؿ دعوة الدوؿ التي ليا دور في التعامؿ مع القضية الفمسطينية إلى
استخداـ إمكانياتيا مف اجؿ توفير أرضية إلجراء الحوار بيف المجموعات الفمسطينية  ,لتحقيؽ
الوحدة بيف الفمسطينييف بالشروط والمبادئ التي تخدـ مصالح الجميورية اإليرانية (ظاىر ,
2010ـ  ,شبكة أميف اإلعبلمية) .

واتيـ الرئيس الفمسطيني محمود عباس إيراف بالوقوؼ وراء فشؿ المصالحة الفمسطينية بيف
حركتي فتح وحماس وقاؿ عباس أف إيراف ال تريد أف توقع حماس وثيقة المصالحة في القاىرة,

وأضاؼ بعدما أعطوا موافقتيـ في مرحمة أولى عمى ىذا االتفاؽ  ,ولكف قادة حماس قدموا ذرائع
حتى ال يوقعوا االتفاقية  ,موضحاً أف النقطة الميمة في االتفاؽ تتعمؽ بتنظيـ انتخابات رئاسية

وتشريعية  ,وأكد عباس أف ىدؼ القيادة الفمسطينية ىو إبعاد شعبنا عف الوصاية اإليرانية (جريدة

الرياض 2009 ,ـ  ,عدد .)15237
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 5.4الخالصة

أف العبلقة بيف الواليات المتحدة وايراف أثرت سمبًا عمى الوضع الفمسطيني الداخمي وذلؾ مف
خبلؿ دعـ إيراف السياسي والمادي والعسكري لحركة حماس والذي أدى إلى سيطرة حماس

العسكرية عمى قطاع غزة في مواجيتيا مع السمطة الفمسطينية باإلضافة لدور الواليات المتحدة
األمريكية كراع لعممية السبلـ وتبنييا لممواقؼ اإلسرائيمية مما أثر سمباً عمى موقؼ السمطة

الوطنية الفمسطينية داخميا وخارجيا  .وأف الدعـ اإليراني لحركة حماس يعتبر ورقة مف أوراؽ
المعبة السياسية بيف الواليات المتحدة وايراف عمى الصعيد اإلقميمي  ,بمعنى أخر أنو إذا تـ

تحقيؽ المصالحة بيف األطرؼ في الداخؿ الفمسطيني ولكف ىذه المصالحة ال تخدـ المصمحة
اإليرانية  ,فإف إيراف سوؼ تعمؿ وبشتى الوسائؿ الممكنة إلجياض ىذه المصالحة عبر األوراؽ
التي تممكيا ألنيا ال تخدـ مصمحتيا اإلقميمية أو الدولية  ,إذاً إيراف تستخدـ القضية الفمسطينية
ألىدافيا الخاصة وليس تعاطفًا منيا.
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الفصل الخامس
السيناريوهات المستقبمية لمعالقات األمريكية اإليرانية
الطرق الدبموماسية لمتعامل بين الواليات المتحدة األمريكية والجمهورية اإليرانية

 1.5مقدمة
يتناوؿ ىذا الفصؿ عدة محاور لمتعامؿ بيف الواليات المتحدة األمريكية والجميورية اإليرانية مف

ناحية  ,حيث يعتمد المحور األوؿ عمى الطرؽ الدبموماسية والسياسية لحؿ ممؼ مف أىـ
الممفات الموجودة في منطقة الشرؽ األوسط وىو الممؼ الفمسطيني ودعـ إيراف لمحركات
المناىضة إلسرائيؿ(القرـ 2007,ـ . )149 ,وأما المحور الثاني فيو محور الضربة العسكرية
األمريكية إليراف وانعكاساتيا عمى القضية الفمسطينية حيث سادت وجية نظر قبؿ الحرب عمى
العراؽ أنو إذا استطاعت القوات األمريكية القضاء عمى نظاـ صداـ حسيف فإف ذلؾ ممكف مع
إيراف (روجرز2006 , 193 ,ـ) .وأما المحور الثالث فإنو محور الخمط بيف السياسة والقوة
العسكرية ويتمثؿ ذلؾ في العقوبات االقتصادية التي يفرضيا مجمس األمف بقرار أمريكي عمى

إيراف وانعكاس ذلؾ عمى الوضع الفمسطيني الداخمي .

 2.5سيناريو الحوار بين الواليات المتحدة األمريكية والجمهورية اإليرانية المتعمق بالممف
الفمسطيني
تحولت المنافسة بيف الواليات المتحدة األمريكية والجميورية اإليرانية إلى حجر عثرة في طريؽ
تحقيؽ العديد مف األىداؼ األمريكية في الشرؽ األوسط  ,فقد عممت الدولتيف عمى تقويض
السياسات لكمييما فعمى سبيؿ المثاؿ  ,تسعى إيراف عمى إفشاؿ العممية السممية لمنع الواليات

المتحدة األمريكية مف تشكيؿ ما خشيت إيراف مف أنو سيكوف شرؽ أوسط يتمحور حوؿ إسرائيؿ
(بارزي 2008 ,ـ .)359 ,
باإلضافة إلى وجود تحديات تواجييا الواليات المتحدة األمريكية وىما مف مصدريف أوليما,
احتماؿ إخفاؽ الواليات المتحدة األمريكية في منع إيراف مف الحصوؿ عمى األسمحة النووية ,مما
يؤدي إلى تسارع سباؽ التسمح في المنطقة بشكؿ يزعزع استقرار الشرؽ األوسط بكاممو  ,أما
المصدر الثاني  ,فيو أف تمتد حالة عػ ػ ػ ػ ػ ػدـ االستقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار في الع ػ ػ ػ ػ ػ ػراؽ إلى المنػ ػ ػ ػاطؽ المجػ ػ ػ ػ ػاورة
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وبطريقة قد تؤثر عمى استقرار الدوؿ العربية المجاورة لمعراؽ األصغر مساحة ومنيا المناطؽ
الفمسطينية (أنديؾ 2006 ,ـ .) 115 ,

وأما عف دعـ الجميورية اإليرانية لمحركات المناىضة إلسرائيؿ وبعد حرب تموز/يوليو 2006ـ
والتي شنتيا إسرائيؿ عمى لبناف فقد تخوفت إيراف مف أف واشنطف واسرائيؿ يميداف الطريؽ أماـ

بدء مواجية عسكرية معيا عبر استئصاؿ حزب اهلل أوال وحركة حماس الفمسطينية ثانيًا,خط
الدفاع اإليراني األوؿ الموجود عمى حدود إسرائيؿ (بارزي 2008 ,ـ .)378 ,

ومف ىنا يمكف القوؿ  ,أف أي عمؿ عسكري يوجو ضد إيراف يكوف محفوفا بمخاطر شديدة
وتكوف تكاليفو باىظة وأف ذلؾ سوؼ ينزؿ كارثة بالموقؼ األمريكي في العراؽ وبالمنطقة بوجو
عاـ (بارزي 2008,ـ  , )382 ,وبعد ذلؾ أبدى خامنئي المرشد األعمى لمجميورية اإليرانية عف
رغبتو في الحوار المباشر مع الواليات المتحدة األمريكية حيث كاف ىو الشخص الذي وقؼ وراء
مد اليد عبر سويس ار إلى الواليات المتحدة األمريكية في أبريؿ/نيساف 2003ـ وىو الذي صرح

لممثميو بوضع خيار التوصؿ إلى سبلـ مع إسرائيؿ عمى الطاولة حيث أعد اإليرانيوف اقتراحا
شامبل مبينا حدود صفقة ضخمة تعالج كافة نقاط النزاع بيف البمديف  ,ومف أىـ ىذه النقاط وقؼ

الدعـ السياسي والعسكري لمحركات المناوئة إلسرائيؿ (حماس والجياد اإلسبلمي ) أما فيما يتعمؽ
بحزب اهلل فقد عرض رجاؿ الديف دعـ عممية نزع سبلحو وتحويمو إلى حزب سياسي صرؼ ,
وأما في الموضوع النووي حيث عرضت إيراف فتح برنامجيا النووي بشكؿ كامؿ أماـ عممية

التفتيش الدولية  ,وربما كاف البند األكثر إثارة لمدىشة ىو عرض إيراف قبوليا بخطط السبلـ التي
أعمنيا ولي العيد السعودي آنذاؾ والتي عرض العرب بموجبيا إبراـ سبلـ جماعي مع إسرائيؿ
مقابؿ االنسحاب اإلسرائيمي مف كامؿ األراضي التي احتمتيا عاـ 1967ـ وجاء ىذا العرض
اإليراني مقابؿ خروج القوات العسكرية األمريكية مف الخميج العربي ومنح إيراف دور إقميمي في

المنطقة (بارزي 2008 ,ـ .) 337-340 ,

إف المشكمة في المطمب اإليراني ,بإعطائيا الوصاية عمى الخميج ,واالعتراؼ بيا قوة شرعية .إذ
إف االستجابة لمثؿ ىذا الطمب  ,يعني تحويؿ إيراف إلى قوة تسيطر عمى نفط العالـ عبر الخميج
 ,وتتحكـ بالممرات (مضيؽ ىرمز)  ,وتبتز اآلخريف متى تشاء ,وىذا أمر مرفوض في السياسة
األميركية ,أما فيما يتعمؽ بالعرض نفسو  ,يبيف ىذا العرض أف إيراف باستطاعتيا التخمي عف

كؿ شيء في سبيؿ مصمحتيا العميا .
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 1.2.5الدور األمريكي وتأثيره عمى القضية الفمسطينية
إف مف أىـ الممفات المعقدة بيف أمريكا وايراف  ,الدعـ اإليراني لمحركات اإلسبلمية المناىضة
إلسرائيؿ والموجودة في لبناف وفمسطيف وخاصة حزب اهلل المبناني وحركة حماس الفمسطينية

والرتباط ىذا الممؼ بالوجود اإلسرائيمي في المنطقة .
ويرى العديد مف الباحثيف بأف القضية الفمسطينية ىي المفتاح لحؿ كافة المشاكؿ التي يعاني منيا
الشرؽ األوسط فعمى سبيؿ المثاؿ  ,كاف كولف باوؿ وزير الخارجية األمريكي األسبؽ يرى أف
العممية التفاوضية بيف إسرائيؿ والفمسطينييف ستميد التوصؿ إلى تسوية مع إيراف (بارزي ,
2008ـ  , )386 ,ومف وجية نظري أف القضية الفمسطينية ىي المفتاح لحؿ كافة القضايا في

الشرؽ األوسط  ,إف الناظر إلى التدخؿ اإليراني في مشكمة الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي  ,يرى
بأنو إذا تـ حؿ ىذا الصراع  ,فإف إيراف ستفقد ورقة ضغط تمارسيا عمى الواليات المتحدة مما
يضطر إيراف إلى تسوية مع الواليات المتحدة .

وعند الحديث عف الفترة الزمنية مف 2009-2006ـ شنت إسرائيؿ حربيف عمى كؿ مف حزب اهلل
المبناني المعروؼ باتصالو المباشر مع إيراف وحركة حماس الفمسطينية التي كانت وما زالت إيراف
تدعميا وتعترؼ بيا كحكومة شرعية فمسطينية (سويمـ 2007 ,ـ  , )287 ,إف الحرب التي
شنتيا إسرائيؿ عمى قطاع غزة كانت أىدافيا المعمنة أنيا ضد حركة حماس لكف الواقع يقوؿ أف
ىذه الحرب كانت ضد الشعب الفمسطيني في القطاع وليس ضد حركة حماس.

وليست فمسطيف وحدىا التي تريد إيراف أف تحوليا إلى أرض منازلة ضد أمريكا بؿ كؿ البمداف
العربية تريد إيراف أف تحوليا إلى أرض منازلة تعمؿ لصالحيا ضد أمريكا وىو ما يشكؿ تيديدات

أمنية خطيرة لجميع الدوؿ العربية ألنيا لف تكوف تيديدات خارجية بؿ داخمية مف قبؿ منظمات
وأحزاب وجماعات تحركيا أيادي طيراف مف وراء الستار تحت شعارات سياسية ودينية وخير دليؿ
عمى ذلؾ  ,األحداث الداخمية في اليمف بيف الحوثييف والنظاـ اليمني (سويمـ 2007 ,ـ .)280 ,
إف حالة التناقض القائمة بيف إيراف وأمريكا انعكست بدورىا عمى إحداث تأثيرات إقميمية استغمتيا
بل لمواجية المصالح
إيراف بشكؿ جيد  ,ومنيا الممؼ الفمسطيني التي تعتبره إيراف منفذًا سي ً
األمريكية في المنطقة وذلؾ بإتباعيا سياسة إستراتيجية ينتج عنيا  ,تقويض اتفاقيات السبلـ

ووقؼ إطبلؽ النػ ػ ػار م ػ ػ ػ ػف خ ػ ػ ػ ػ ػبلؿ زيػ ػ ػ ػ ػ ػادة الت ػ ػ ػ ػ ػوتر فػ ػ ػ ػ ػي دوؿ اإلقميـ  ,ومنػ ػ ػ ػ ػع الجيود السممية
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وعرقمتيا  ,بالدعـ العسكري والمالي المباشر وغير المباشر لحركات المقاومة في فمسطيف
والمناىضة إلسرائيؿ ( حركة الجياد وحركة حماس )  ,ويمكف تمخيص السبب اإلستراتيجي بعيد
المدى إليراف وما تقوـ بو في إطار حالة العداء القائمة عمى سعي أمريكا إلى الييمنة عمى

المنطقة وثرواتيا الطبيعية مف خبلؿ خارطة الطريؽ والتي تنص بشكؿ مباشر عمى إقامة دولة
فمسطينية بجانب دولة إسرائيؿ ,مقابؿ ذلؾ بالمفيوـ اإليراني عرقمة كؿ جيود أمريكا إلفشاؿ تنفيذ
ىذه االتفاقات وخاصة أف إيراف ىي الدولة في منطقة الشرؽ األوسط التي تنكر وال تعترؼ بحؽ
بل عمى المحيط اإلقميمي الذي يمس مباشرة ىذه القضية
إسرائيؿ في الوجود وتؤثر تأثي ًار فاع ً
المفصمية لدوؿ المنطقة (تشوبيف 2007 ,ـ . )187 ,

وقد جاءت المقاءات األمريكية اإليرانية في شرـ الشيخ في العاـ 2007ـ بداية جيدة عمى فتح
قنوات الحوار بيف الطرفيف وكمظير عمى عمؽ الخبلؼ بيف الدولتيف مما تطمب فتح مثؿ ىذه
الحوارات السياسية حيث كاف ممؼ دعـ الحركات اإلسبلمية مف أىـ ىذه الممفات والحوارات التي
دارت بيف الدولتيف والتي تمت مناقشتيا  ,واف أىـ ورقة تممكيا اإلدارة األمريكية في الضغط عمى

إيراف ىي قدرتيا عمى إلحاؽ تدمير شامؿ بالبنية التحتية ليا واعادتيا إلى العصر الحجري ,
فكما يعد التمويح بالحرب مف قبؿ اإلدارة األمريكية ورقة ضغط في مواجية إيراف فإنيا تعد أيضا

شكبل آخر مف أشكاؿ المفاوضات مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة وواضحة .

وقد أظيرت إيراف قد ًار مف المرونة إزاء مناقشة كافة المشاكؿ العالقة بيف الدولتيف وفي المقابؿ
مطالبة أمريكا إليراف بتعديؿ سموكيا سياستيا والكؼ عف دعـ الحركات التي تصنفيا الواليات

المتحدة األمريكية عمى أنيا حركات إرىابية مقابؿ طمب إيراف تغير أمريكا لسياساتيا تجاىيا وفي
منطقة الشرؽ األوسط حتى يمكف توسيع الحوار واصبلح العبلقات بيف الطرفيف (فرج 2007 ,ـ

 ,مختارات إيرانية  ,العدد .)86

إف القناعة األمريكية ترى بأف أولوية النظاـ اإليراني ىي ضماف وتأميف استم اررية وجوده
مستخدما أوراقا إقميمية منيا فمسطيف  ,لمضغط عمى اإلدارة األمريكية لمدخوؿ في مفاوضات

مباشرة مع طيراف توضع فييا جميع ىذه الممفات لتسويتيا في صفقة واحدة  ,وفي المقابؿ فإف
واشنطف لف تقبؿ بعدما شاىدت خطورة الدور الذي لعبتو إيراف في حرب لبناف تموز 2006ـ
بأقؿ مف شروط تؤدي إلى تغيير النظاـ اإليراني وطريقة تعاممو مع الغرب وىو أمر يرجح الخبراء
صعوبة تحقيقو  ,مما يؤدي إلى التوجو لمضربة العسكرية إليراف (سويمـ 2007 ,ـ. )228 ,
85

وخبلفا إلدارة الرئيس السابؽ بوش والتي كانت ترفض الحوار مع طيراف تبنت اإلدارة الجديدة
برئاسة أوباما سياسة مغايرة تقوـ عمى الحوار وىو ما بدا واضحا في خطاب تنصيبو بأنو سيتبع
أسموب االنخراط المباشر مع إيراف بدال مف أسموب المواجية واالحتواء التي كانت تتبعيا اإلدارة

السابقة ( مبروؾ  ,تموز/يوليو  2009ـ ,مختارات إيرانية)1

وبالتالي فإنو يمكف لمقاربة أمريكية جديدة أف تحوؿ سياستيا الخارجية تجاه إيراف إلى قوة تدعـ
االستقرار عبر القبوؿ باألىداؼ اإليرانية في مقابؿ تنازالت إيرانية في العديد مف القضايا اإلقميمية

والدولية  ,باإلضافة إلى إدخاؿ تعديبلت ىامة في السياسة اإليرانية بما في ذلؾ قبوؿ إيراف
بالدور العالمي ألمريكا ووضع حد لعدائيا إلسرائيؿ وقبوليا لحؿ الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني
والقائـ عمى حؿ دولتيف (بارزي  2008,ـ  , )385,مما يعني وقؼ الدعـ بكافة أنواعو إلى
الجماعات التي تصنفيا أمريكا عمى أنيا إرىابية وعمى رأسيا حركة الجياد اإلسبلمي وحركة
حماس الفمسطينية  ,مما يؤثر بدوره عمى خسارة جسيمة لحركة حماس لمدعـ اإليراني ليا وعمى
كافة المستويات  ,مما سيكوف لو أبمغ األثر في قدرة حماس عمى االستمرار في برنامجيا عمى

األرض  ,وذلؾ ىو إحدى األىداؼ بعيدة المدى لمواليات المتحدة األمريكية واسرائيؿ أيضًا .

وفيما يتعمؽ بشأف الصراع في الشرؽ األوسط فقد تحدثت تقارير عديدة عف طمبات أميركية
لطيراف بوقؼ دعميا لحزب اهلل في لبناف ومنظمتي حماس والجياد اإلسبلمي في األراضي

الفمسطينية ,ومع أف بعض التقارير قد أكدت اف طيراف بالفعؿ قد قمصت دعميا لحزب اهلل
المبناني ولمنظمتي حماس والجياد اإلسبلمي إال اف الثابت أنيا حاججت واشنطف بضرورة

التمييز بيف اإلرىاب وحؽ المقاومة المشروعة وأنيا رفضت اعتبار ىذه التنظيمات مف التنظيمات
اإلرىابية مطالبة باتخاذ موقؼ أميركي واضح المعالـ بما يتعمؽ بالممارسات اإلسرائيمية اإلرىابية
بحؽ الشعب الفمسطيني وبضرورة اعتماد ق اررات الشرعية الدولية واالنسحاب اإلسرائيمي مف مزارع
شبعا والجوالف السورية واألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 1967ـ ,مؤكدة في الوقت نفسو اف
طيراف ترفض توسيع الحرب األميركية عمى دوؿ إسبلمية أخرى (جريدة الوطف القطري ,
2001ـ) .
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إف الموافقة األمريكية عمى وجود عبلقات طبيعية مع الجميورية اإليرانية يعتمد عمى تخمي إيراف
عف عدة نقاط أساسية وىي :
 -1وقؼ الدعـ المالي والعسكري لمجماعات المناىضة لوجود إسرائيؿ ومنيا حركة حماس
والجياد اإلسبلمي  ,مما سيؤثر عمى سمبًا عمى حركة حماس وذلؾ بفقدانيا داعـ دولي ليا مثؿ

إيراف مما سيؤدي في نياية المطاؼ إلى توجو حركة حماس إلى المصالحة الفمسطينية.

 -2عرقمة عممية السبلـ في الشرؽ األوسط وخاصة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف وذلؾ مف
خبلؿ االعتراؼ بحؽ إسرائيؿ في الوجود ودعـ شروط المجنة الرباعية المتعمقة بعممية السبلـ في
الشرؽ األوسط وفي المقابؿ دعـ منظمة التحرير الفمسطينية في ثوابتيا ومف أىميا إقامة الدولة
الفمسطينية عمى حدود العاـ 1967ـ .

 -3السياسة ضد المصالح األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط .
 2.2.5الدور اإليراني وتأثيره عمى القضية الفمسطينية
إف الجديد في السياسة اإليرانية تجاه ما يحدث في فمسطيف ىو  ,أف إيراف تعتبر حركة حماس
جزء مف منظومة جديدة تخدـ القضايا والمصالح اإليرانية عمى المدى المنظور  ,فالمحادثات

التي أجراىا الرئيس اإليراني احمد نجاد مع قيادات فمسطينية ولبنانية في سورية  ,نقمت إيراف مف
سياسة تقتصر عمى خطابيا الثوري المؤيد لحركة حماس  ,إلى الدعـ الفعمي عمى األرض

وبشتى األنواع والسبؿ  ,وذلؾ لصالح الرؤى اإليرانية (ىماـ2006,ـ ,مختارات إيرانية ) .

إف النيج الجديد المتصمب الذي تتبعو إيراف في المفاوضات مع أمريكا يعود إلى وجود أشخاص
متشدديف في طيراف مف بينيـ الرئيس احمد نجاد والذي كاف واضحا في خطابو في الذكرى

الستيف إلنشاء األمـ المتحدة حيث دعا إلى مسح إسرائيؿ مف الخارطة والذي أدى إلى تعزيز
الشكوؾ المتعمقة بحقيقة الطموحات النووية اإليرانية ( تشوبف 2007,ـ. ) 129 ,
ومف ىنا بدأت المنطقة كاممة تنقسـ لحمفيف أساسييف  ,أمريكي سعودي مصري و إيراني سوري
وىنالؾ إعادة ترتيب قوى جديدة ,باإلضافة ألف دوالً مثؿ الصيف وروسيا وكوريا الشمالية لف تقؼ
عمى الحياد ,ألف ىذا الحياد لف يخدـ مصػ ػ ػ ػ ػالحيا ,وبالتػ ػ ػ ػالي فيي مضطرة لمتدخ ػ ػ ػ ػؿ حفاظا
عػ ػ ػ ػ ػمى مصالح ػ ػ ػ ػيا س ػ ػ ػ ػ ػ ػواء النفط ػ ػ ػ ػ ػية ,أو النفػ ػ ػ ػ ػوذ اإلقميػ ػ ػ ػ ػمي ,وال يمك ػ ػ ػ ػ ػف تج ػ ػ ػ ػ ػ ػاىؿ اػم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدور
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األوروبي ,حيث أف فرنسا – وىذا ظير جمياً في الحرب األخيرة عمى لبناف  -تحاوؿ إعادة تزعـ

أو بناء معسكر أوروبي جديد بعيد عف السيطرة األمريكية لو,يقوـ بمعب دور ميـ في المنطقة,

يحاوؿ قطع الطريؽ عمى الييمنة األمريكية ,حفاظًا عمى مصالحو في ىذه المنطقة.

إف المشروع اإليراني في المنطقة العربية ليس ذو طابع تحرري بؿ ىو ذو طابع توسعي
بصبغات طائفية أو قومية  ,ورغـ أنو يتصادـ مع الواليات المتحدة ومشروعيا ويتصارع معيا,
إال أف ىذا الصراع ىو عمى قاعدة المكاسب ومناطؽ النفوذ,ال عمى قاعدة التحرر ,ىكذا نستطيع

أف نفيـ التناقضات الظاىرية في السياسة اإليرانية :دعميا لممقاومة في لبناف وفمسطيف ودورىا
في العراؽ ,ودعميا لموال يات المتحدة في أفغانستاف ( العزوني2007,ـ ,جريدة الراية القطرية )
.
ويرى أفشيف مولوي -الباحث المتخصص في الشؤوف اإليرانية في مؤسسة نيوأمريكا في واشنطف
 أف الواليات المتحدة عمى الجانب اآلخر تريد مف إيراف أف تدفع ثمنا لتحسيف العبلقات معواشنطف  ,ويتمثؿ ذلؾ في وقؼ مساندتيا المالية والمعنوية لحركات إسبلمية مثؿ حركة المقاومة
اإلسبلمية حماس في األراضي الفمسطينية ووقؼ معارضتيا لعممية السبلـ في المنطقة  ,وال

يمكف التوصؿ حتى إلى حموؿ وسط فيما يريده كؿ طرؼ مف الطرؼ اآلخر ,بدوف تسوية
الخبلؼ المحتدـ حوؿ الممؼ النووي اإليراني  ,وخمص السيد أفشيف مولوي إلى أنو قد يمكف
التوصؿ إلى حؿ وسط في ممؼ الصراع العربي اإلسرائيمي وعممية السبلـ في الشرؽ األوسط ,

إذا أمكف السماح إليراف بقدر محدود مف تخصيب اليورانيوـ عمى األرض اإليرانية والتي ال يسمح
ليا بطبيعة الحاؿ بالتوصؿ إلى تصنيع سبلح نووي ,وانما يوفر برنامجا لبلستخداـ السممي
لمطاقة النووية (ىيئة اإلذاعة السويسرية  2007 ,ـ) .

وقد ربط وزير الشؤوف اإلستراتيجية اإلسرائيمي ,داف مريدور بيف نجاح المفاوضات مع السمطة
الفمسطينية ومساعي المجتمع الدولي لوقؼ البرنامج النووي اإليراني  ,وأعرب مريدور عف اعتقاده

بأف نجاح المفاوضات مع الجانب الفمسطيني منوط بالممؼ اإليراني ,وما ينتج عف محاوالت
المجتمع الدولي لوقؼ البرنامج النووي اإليراني  ,وأضاؼ مريدور " :أنو إذا ما فشؿ المجتمع
الدولي في وقؼ البرنامج النووي اإليراني ,فستتعزز مكانة إيراف لدى العالـ العربي واإلسبلمي

بشكؿ ممحوظ ,وسيترؾ ذلؾ تأثي ار سمبيا ينعكس عمى عممية التفاوض مع الجانب الفمسطيني"
(زبوف 2010 ,ـ  ,الشرؽ األوسط ) .
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وعمى ذلؾ فإف المطالب اإليرانية والتي مف خبلليا يمكف التوصؿ إلى اتفاؽ شامؿ مع اإلدارة
األمريكية تتمثؿ في التالي :
-1الموافقة عمى استكماؿ متطمبات البرنامج النووي اإليراني .
-2الموافقة األمريكية عمى منح الجميورية اإليرانية دو اًر إقميمياً في منطقة الشرؽ األوسط .
 -3تحجيـ الدور اإلسرائيمي واألمريكي في التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمجميورية اإليرانية ,
وزيادة الدعـ األمريكي لمفمسطينييف في عممية السبلـ مف خبلؿ تبني قضيتيـ العادلة عمى أساس
المرجعيات الدولية وتوجيو إسرائيؿ لذلؾ والذي سيكوف لو الدور اإليجابي عمى عممية السبلـ في

الشرؽ األوسط .
إف االتفاؽ األمريكي اإليراني بمنطقة الشرؽ األوسط سوؼ يكوف لو التأثير الكبير عمى الداخؿ
الفمسطيني  ,عبر تحجيـ دور الحركات اإلسبلمية المناىضة إلسرائيؿ  ,وتقميص الدعـ السياسي
بقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية لحؿ القضية الفمسطينية  ,والدفع
والمالي ليا  ,والقبوؿ ا
باتجاه الحوار الفمسطيني الداخمي والذي سيؤدي إلى نياية االنقساـ الفمسطيني والرجوع إلى

الشعب عبر االنتخابات التشريعية والرئاسية .
وفي المقابؿ فإف اختبلؼ المصالح بيف الواليات المتحدة وايراف سينتج عنو زيادة الدعـ بكافة
أوجيو لحركتي حماس والجياد اإلسبلمي  ,وتصاعد الميجة العدائية في الخطاب اإلعبلمي
اإليراني ضد وجود إسرائيؿ في المنطقة العربية  ,مما سيؤدي إلى عواقب سمبية عمى عدة ممفات
فمسطينية  ,ومنيا ممؼ الحوار الفمسطيني  ,واستمرار حالة االنقساـ بيف أبناء الشعب الفمسطيني

 ,وزيادة وتيرة الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي .

 3.5سيناريو المواجهة العسكرية بين الواليات المتحدة األمريكية والجمهورية اإليرانية وتأثيرها
عمى الوضع الفمسطيني الداخمي
يستند ىذا السيناريو عمى استخداـ الواليات المتحدة القوة العسكرية لضرب البنية التحتية لممنشآت
النووية اإليرانية  ,بعد إصرار إيراف في تمسكيا واصرارىا عمى إكماؿ برنامجيا النووي في تحدي
واضح لئلستراتيجية األمريكية في المنطقة  ,وتيديد صريح إلسرائيؿ  ,وتنفي اإلدارة األمريكية

وعمى رأسيا الرئيس األمريكي جورج بوش االبف جميع التقارير التي تحدثت عف وجود خطط
ويرجح محمموف سياسيوف أف ىذا
عسكرية لضرب إيراف مع عدـ استبعاد الخيار العسكري,
ّ
السيناريو سيحدث بعد أف تقوـ إيراف بعمؿ ما يستفز األسرة الدولية
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كاالنسحاب مف معاىدة حظر األسمحة النووية  ,أو وقوع حدث إرىابي تبلـ بو إيراف وستمزـ
توجيو ضربو ليا بحسب اإلستراتيجية األمريكية (القرـ . )154 , 2007 ,
واذا دفعت األمور نحو توجيو ضربة عسكرية ضد إيراف ,فيؿ ستضطمع بيا إسرائيؿ أو الواليات
المتحدة ,أو الدولتاف معا؟ يظير جميا أف القدرات المختمفة لمدولتيف ,ستقودنا إلى وضع
سيناريوىات مختمفة لمحرب المحتممة ,فإسرائيؿ تمتمؾ طائرات ذات مدى بعيد مف طرازي "إؼ15
واؼ "16يمكف استخداميا في قصؼ المنشآت النووية اإليرانية  ,كما يمكف إلسرائيؿ أف تستخدـ

صورايخ كروز مف غواصاتيا  ,حيث تمتمؾ إسرائيؿ غواصات الدولفيف األلمانية بصواريخ كروز
الفرنسية الصنع ,وىي مف أىـ الصواريخ البالستية التي صنعت في القرف العشريف ,إذ يتراوح
مداىا بيف  0099 – 099كمـ ,وبذا فإف مداىا يصؿ إلى مصر وباكستاف وايراف ,وىي تجوب
البحار عمى متف الغواصات ,التي تحمؿ كؿ منيا أربعة صواريخ معدة لئلطبلؽ ,وىي صواريخ

ذكية موجية بدقة نحو أىدافيا ,وىي أكثر دقة بعشرة أضعاؼ مف الصواريخ البالستية األخرى,
وقد أجرت إسرائيؿ بعض التجارب عمى قدرة غواصاتيا عمى إطبلؽ الصواريخ  ,ففي يونيو/
حزيراف  0999ـ  ,قامت غواصة إسرائيمية مف طراز دولفيف بإطبلؽ صاروخ كروز ,الذي

ال ,ليجعؿ ذلؾ مف إسرائيؿ ثالث دولة في العالـ بعد الواليات
أصاب ىدفًا عمى بعد  059مي ً
المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي ,التي تممؾ مثؿ ىذه القدرة والدقة الصاروخية ( المداوي ,

 2009ـ  ,موقع فمسطيني )  ,وعبلوة عمى ما سبؽ  ,فقد أجرت إسرائيؿ تمرينات وىميو عمى

أىداؼ تشبو محطة (ناتنز) بنيت في صحراء النقب ,وىذا ما يجعؿ قصؼ إيراف مف شماؿ
العراؽ لتدمير مرافؽ تخصيب اليورانيوـ ذات األىداؼ المزدوجة المدنية العسكرية أمر مطروحا
 ,وتممؾ إسرائيؿ موطئ قدـ في األراضي التي يسيطر عمييا األكراد شماؿ العراؽ,حيث يمكنيا
االنطبلؽ مف ىناؾ (لودجارد2007,ـ.)137 ,
ويدؿ ىذا الوضع عمى أف القيود الحالية المفروضة عمى حرية حصوؿ إيراف عمى الموارد المالية
والتقنية التي ىي في حاجو ماسة إلييا سوؼ تستمر ,والنتيجة الحتمية ىي تدىور األوضاع
االقتصادية في إيراف ,ألف مف غير المتوقع حدوث زيادة كبيرة في سعر النفط في المستقبؿ

المنظور.
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 1.3.5الدور األمريكي في سيناريو المواجهة العسكرية وتأثيره عمى الداخل الفمسطيني

لقد سادت وجو نظر قبؿ الحرب عمى العراؽ مفادىا  ,إذا تـ التعامؿ مع العراؽ بشكؿ صحيح
فإنو يمكف التعامؿ بشأف إيراف بمعنى آخر  ,أنو إذا استطاعت القوات العسكرية األمريكية

القضاء عمى نظاـ صداـ حسيف فإف إيراف ستذعف لمسياسات األمريكية في المنطقة
(روجرز2006,ـ  ,)193,ومف ىنا وعندما أعمف عف تحقيؽ النصر في العراؽ في العاـ
2003ـ بدا أف إطاحة النظاـ في طيراف أمر ممكف  ,وأف التيديد باستخداـ القوة يمكف

استخداميا (لودجارد2007 ,ـ .)132,

إف اليدؼ مف العمؿ العسكري األمريكي أو اإلسرائيمي سيكوف :
-1وقؼ الدعـ المالي والعسكري لمجماعات المسمحة وخاصة حركتي الجياد اإلسبلمي وحركة
حماس الفمسطينية .
-2وقؼ عرقمة المساعي الحثيثة لعممية السبلـ في الشرؽ األوسط .

-3إحداث ضرر كبير وخطير في المنشآت النووية اإليرانية وبرامج صورايخيا المتوسطة المدى
والتي مف خبلليا يمكف مياجمة إسرائيؿ والقوات األمريكية الموجودة في منطقة الخميج العربي .
إف مسألة قياـ الواليات المتحدة بعمؿ عسكري بيدؼ تغير النظاـ الحاكـ في إيراف صعبة ولكنيا
غير مستحيمة ,ألف ذلؾ يتطمب عمى األقؿ  100إلؼ جندي أمريكي مشاة ,إما مف قبؿ الواليات

المتحدة منفردة أو بالتحالؼ مع دوؿ أخرى ,وفي الوقت الحالي ليس لدى الواليات المتحدة
األمريكية القدرة الكافية عمى ذلؾ  ,والسبب األساسي لذلؾ ىو حاجتيا إلبقاء حوالي  150ألؼ
جندي في العراؽ بشكؿ دائـ  ,وحوالي  30ألؼ في دوؿ الخميج العربي ,وما يقارب مف  18ألؼ
جندي في أفغانستاف  ,وليس ألي دولو أخرى القدرة  -باستثناء الواليات المتحدة – عمى توفير
ىذا العدد مف الجنود  ,وال الدعـ البعيد مف مراكز قيادة متعددة المستويات ,لذلؾ فإف القضاء
عمى النظاـ اإليراني كيدؼ عسكري يبدو بعيد المناؿ في الوقت الحالي(روجيز 2006,ـ )192,
إف الواليات المتحدة تقوؿ أف جميع الخيارات لمتعامؿ مع الجميورية اإليرانية مطروحة لمبحث ,
لكف االستطبلعات المحمية في الواليات المتحدة تشير إلى دعـ شعبي كبير لكؿ مف العقوبات

والضربات العسكرية ضد إيراف مما أعطى زخمًا إضافياً لمض ػ ػ ػربة العسكرية  ,والتيػ ػ ػ ػ ػديد المقػ ػ ػ ػ ػ ػنع
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بالمجوء إلى الخيار العسكري إذا ما فشمت الطرؽ الدبموماسية في حؿ القضايا العالقة بيف أمريكا
وايراف(تشوبيف , )153,2007,ومنذ أف تولت الواليات المتحدة األمريكية مسؤولية الدفاع عف
المصالح الغريبة في منطقو الخميج في خمسينيات القرف العشريف .كانت الغاية األساسية ىي

ضماف تدفؽ النفط والمحافظة عمى وجود إسرائيؿ وبقائيا في المنطقة دوف أي معوقات ,وقد
ظمت ىذه المصمحة قائمو طواؿ العقود الخمسة الماضية  ,ومف المؤكد أف يبقى الوضع عمى
حالو في المستقبؿ المتوسط والبعيد  ,لذلؾ فإف الواليات المتحدة ليست معنية باندالع أيو حروب

تؤثر عمى مصالحيا في المنطقة  ,إال إذا تضررت ىذه المصالح وتـ تيديدىا مف قبؿ دولة مثؿ
إيراف (أنديؾ2006 ,ـ .)116,
وفي مثؿ ىذه الظروؼ فإنو مف غير المقبوؿ عمى اإلطبلؽ  -وفؽ المنظور األمريكي -أف يتـ
السماح لدولة "شريرة" مثؿ إيراف بامتبلؾ قدرات نووية خاصة بيا ودور إقميمي مناىض لموجود
األمريكي واإلسرائيمي في المنطقة  ,لذلؾ فقد ال تمانع أمريكا بالخيارات الدبموماسية طالما أنيا
ستضمف منع إيراف في المضي في برنامجيا النووي ووقؼ عرقمتيا لجيود التسوية لحؿ الصراع
العربي اإلسرائيمي ,ولكف إذا فشمت ىذه الجيود فإف المجوء إلى الخيار العسكري ستصبح مسألة

وقت(روجيز 2006,ـ ,)193,وعمى ىذا فإف الواليات المتحدة واسرائيؿ تخططاف وتتدرباف منذ
حيف عمى شف ىجمة عسكريو واسعة قد تشمؿ إيراف وحمفائيا في المنطقة ومنيـ حركة حماس
الفمسطينية ,وعندما يؤكد السياسيوف أف كؿ الخيارات مطروحة عمى الطاولة,فكأنما يموحوف

باحتماؿ استخداـ القوة العسكرية ,وىذه المرة وصمت االستعدادات إلى مراحؿ متقدمو وقد تعدت
ما نسميو أمو اًر اعتيادية (لوجارد2007 ,ـ .)139,
وأما عف تأثير الحرب عمى الوضع الفمسطيني الداخمي فإف معطيات الحرب ىي التصريحات
األخيرة لمسئوليف سياسييف و عسكرييف مف إسرائيؿ ,والتي أكدوا فييا وجود أسمحة بيد حركة
حماس والجياد اإلسالمي تصؿ إلى مسافة طويمة داخؿ إسرائيؿ ,مسئوؿ إسرائيمي رفيع المستوى

صرح بأف اؿ حرب القادمة عمى قطاع غزة سوؼ تكوف في نفس الميعاد الذي سوؼ يتـ مياجمة
إيراف  ,وأف ىذه الحرب باتت حتمية بغض النظر عف الموضوع اإليراني ,وبنى المراقبوف ىذه
التقديرات عمى أساس توجيات الجيش اإلسرائيمي وتقديراتو لمواجية عسكرية محتممة في المنطقة
 ,كما ظيرت في التد ريبات العسكرية وفي نوعية األسمحة التي تـ تطويرىا في الصناعات
ا لعسكرية اإلسرائيمية ,وكذلؾ التدريبات المشتركة مع الجيش األميركي ,بنيت عمى أساس
سيناريوىات متعددة ,أبسطيا تتحدث عف استف اززات مف حمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاس تستدعي ردا بح ػ ػ ػ ػ ػ ػرب
ج ػ ػ ػ ػ ػ ػارفة ,ذات طػ ػ ػ ػابع مشػ ػ ػ ػ ػ ػابو لمعم ػ ػ ػ ػ ػمية الحػ ػ ػ ػ ػ ػربية األخ ػ ػ ػ ػ ػ ػيرة عمى قط ػ ػ ػ ػ ػ ػاع غ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة فػ ػ ػ ػ ػ ػي
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أواخر عاـ  2008ـ  ,وأكبرىا حرب عمى إيراف لتدمير مفاعبلتيا النووية تشارؾ فييا سورية
وحزب اهلل وحماس معا ,وتتجند فييا الواليات المتحدة بقوات تحارب مباشرة إلى جانب إسرائيؿ,

وأجمع خبراء في الشؤوف اإلسرائيمية أف الحكومة اإلسرائيمية الحالية بقيادة نتنياىو ىي حكومة
يمينية متطرفة ال يمكف أف تسير باتجاه السبلـ والخيار البديؿ لدييا ىو الحرب ألننا نعرؼ أف
الشارع اإلسرائيمي صوت ليا بأغمبية ساحقة حيث أيدت الحرب عمى قطاع غزة ولبناف ,وتابع
الخبراء قوليـ كمنا شاىدنا زيارة نتنياىو وبارؾ لمواليات المتحدة األـريكية وعقدوا لقاءات مع
القيادات الجميورييف بالواليات ومع أقطاب الموبي الييودي مف أجؿ الدعـ المادي والسياسي

والعسكري ألي حرب مقبمة عمى إيراف وحمفائيا في المنطقة( قديح2010 ,ـ ,جريدة البشاير) ,
ومف أبرز التحديات التي تواجو الواليات المتحدة واسرائيؿ أف إيراف ليست دولة بسيطة وال يمكف
مقارنتيا بأي دولة في المنطقة  ,فبنيتيا االقتصادية معقدة وىي تمتمؾ العديد مف األوراؽ في

المنطقة وجيشيا ال يستياف بو ,ومف المتوقع أف أي ضربو توجو إليراف ستدفع المنطقة إلى حرب
شاممو  ,وىذا ما ال تريده الواليات المتحدة األمريكية ومف الممكف بروز تحالؼ بيف إيراف والقاعدة

لتنفيذ ىجمات ضد القواعد األجنبية في الخميج العربي ,عمى كؿ األحواؿ ستكوف نتائج أي ضربو
عسكريو إليراف ليا عواقب كارثيو ال يمكف تداركيا في ظؿ البيئة اإلقميمية والظروؼ الراىنة
(القرـ2007,ـ .)157,
إف اليجوـ األمريكي اإلسرائيمي عمى إيراف سوؼ ينعكس سمبًا عمى الوضع الفمسطيني الداخمي

وذلؾ بتنفيذ إسرائيؿ تيديدىا بضربة عسكرية لقطاع غزة والتي سوؼ تكوف موجية بشكؿ خاص
إلى حركتي حماس والجياد اإلسبلمي .
 2.3.5الدور اإليراني في سيناريو المواجهة العسكرية وتأثيره عمى الداخل الفمسطيني
إف إيراف الشاه كانت ىي الضامف لمصالح الواليات المتحدة في منطقو الخميج ,والحصف المنيع
ضد تدخبلت اإلتحاد السوفيتي ,لكف االنييار المفاجئ لشاه إيراف والذي تبله العجز األمريكي في
مسألة الرىائف ,والعداوة الواضحة التي أبدتيا الثورة اإليرانية بقيادة الخميني لمواليات المتحدة ,كؿ
ذلؾ كاف يعني أف إيراف أكبر عقبو أماـ مصالح الواليات المتحدة في الخميج ,ومصدر التيديد

المستمر إلسرائيؿ ,لذلؾ لف تقؼ الواليات المتحدة مكتوفة األيدي أماـ مف ييدد
مصالحيا(روجيرز 2006,ـ.)193,
إف البلمسئولية التي تبدييا إيراف بما في ذلؾ عدـ تحمميا المسؤولية لتصرفاتيا ,ىي السبب
الجوىري لعدـ رغبو المجتمع الدولي في السمػ ػ ػ ػ ػ ػاح ليا بامتبلؾ قدرات ن ػ ػ ػ ػ ػ ػووية أو منحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا دو اًر
93

إقميمياً في منطقة الشرؽ األوسط  ,فما زالت إيراف مف وجو نظر األسرة الدولية تتصرؼ عمى
أنيا مجموعو ثوريو أكثر منيا حكومة مسئولة تعي مسؤولياتيا بقدر ما تعي حقوقيا والدولة التي

تعاني مف خمؿ في المسؤولية ال يمكف السماح ليا بامتبلؾ تكنولوجيا ذات استخداـ
مزدوج,والدولة التي تدعـ اإلرىاب مف وجية النظر األمريكية واإلسرائيمية ال يمكنيا الحصوؿ
عمى أسحمو دمار شامؿ (تشوبيف2007 ,ـ .)215,
كانت إيراف تستيدؼ األرضية الوسط بيف البقاء عديمة الحراؾ في المسائؿ اإلقميمية والسعي إلى

الييمنة ,وعمى تمؾ األرضية الوسط ال يمكف إليراف أف تكوف معزولة

مف حقيا الطبيعي

المطالبة بدور في منطقو الشرؽ األوسط باعتبارىا قوة ال يستياف بيا(بارزي2008,ـ .)244,
وعمى ذلؾ فإف إيراف بيف العاميف 2004-2003ـ سعت بشكؿ حثيث إلى إدارة أزمة الوقت
لتفادي توجيو ضربة ليا مف الواليات المتحدة األمريكية ,مف خبلؿ إبداء روح التعاوف واستخداـ

نبرة معتدلة تجاه المجتمع الدولي  ,لكنيا بحموؿ منتصؼ العاـ 2005ـ غيرت ىذا الموقؼ
وتبنت ليجة أقرب إلى الصداـ والتشدد ,ولقد ساعد عمى تغير الموقؼ اإليراني مجيء حكومة
جديدة متشددة قوميًا ,وتمقي عوائد نفطية ىائمة إلى جانب شعور إيراف أف قوة الواليات المتحدة

اىتزت في العراؽ وغير قادرة عمى تحقيؽ السبلـ في الشرؽ األوسط مف خبلؿ حؿ الصراع
الفمسطيني اإلسرائيمي  ,وأصبح ممفا  ,العراؽ وعممية السبلـ ىما األولوية األمريكية األىـ في

المنطقة  ,واتيمت إيراف الواليات المتحدة والترويكا األوربية بأنيا تنتيؾ حقوؽ الدوؿ األعضاء
في معاىدة حظر االنتشار النووي  ,وىذا ما عزز موقفيا وأيده الكثير مف الدوؿ ومنيا

الب ارزيؿ(تشوبيف.)127,2007,

إف الشعور اإليراني أف أمنيا القومي ومصالحيا في المنطقة في خطر سيجعميا تندفع التخاذ
قرار بامتبلؾ قنبمة نووية أو امتبلؾ القدرة عمى صنع قنبمة ,وأف وجود ىذا الدافع ال يعني
بالضرورة حتمية اتخاذ مثؿ تمؾ الق اررات  ,وىدؼ أي عمؿ عسكري أمريكي ىو تخريب البرنامج
النووي ,وثانيا إظيار الواليات المتحدة األمريكية في صورة الجيوزية الكاممة لتوجيو ضربة
عسكرية إليراف وحماية مصالحيا في المنطقة وضماف تفوؽ إسرائيؿ (روجيرز,صيؼ
وخريؼ2006ـ .)197,
إف إ يراف صاحبة مصمحة في أال تنكسر حركة حماس في غزة ,فالجميورية اإلسبلمية تعمـ عمـ
اليقيف أف عرض القوة الذي مارستو اآللة العسكرية اإلسرائيمية في مواجية بضعة مئات مف

المقاوميف الفمسطينييف عاـ 2008ـ  ,ىو عرض موجو إلييا باألساس  ,وتمؾ ليست المرة
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األولى التي تتبادؿ فييا الدولتاف الرسائؿ ,فحرب تموز 2006ـ عمى لبناف وخاصة حزب اهلل -
المدعوـ إيرانيًا -كانت محممة بالرسائؿ المتبادلة سواء في تطوراتيا العسكرية أو في نتائجيا
النيائية .

ِ
تخؼ عداءىا لمجميورية اإلسبلمية ونظاميا السياسي خصوصًا بعد اعتبلء
واذا كانت إسرائيؿ لـ

محمود أحمدي نجاد السمطة و حديثو عف حتمية زواؿ إسرائيؿ وتشكيكو في المحرقة الييودية,

واذا كانت إسرائيؿ ال تحتمؿ إيراف النووية  ,وتقود الحممة الدولية مف أجؿ إجبار إيراف عمى وقؼ
تخصيب اليورانيوـ وتعتبر نفسيا الطرؼ األساسي المعني بتمؾ القضية ,فإف تأجيؿ قرار توجيو
ضربة إستباقية لممنشآت النووية اإليرانية ىو مردود إلى تحسب إسرائيؿ مف رد فعؿ المجتمع
الدولي وال يعود إلى التزاميا بمبادئ القانوف الدولي ,لكنو يعود إلى تقدير دقيؽ لحسابات المكسب
والخسارة ,فإليراف مواطئ أقداـ في ساحات قادرة عمى أف تصؿ إلسرائيؿ في العمؽ ,وقد وقع
اختبار قدرة صواريخيا عمى إدراؾ حيفا وما بعد حيفا وما بعد بعد حيفا في صيؼ  2006عندما

ىوجـ جنوب لبناف وضاحية بيروت الجنوبية ,وعميو إف بقي شركاء إيراني في محور
الممانعة(سوريا  ,حزب اهلل  ,حماس  ,الجياد اإلسالمي)  ,عمى حاليـ فسيظؿ القرار اإلسرائيمي
بالحرب عمى إيراف مؤجبل ( مسعد 2009 ,ـ  ,مركز الجزيرة لمدراسات ) .
وعمى الجممة يمكف القوؿ إف بقاء حماس كفكرة وكاتجاه سياسي قبؿ أف تكوف حركة مسمحة يخدـ
محتوى مشروع الشرؽ األوسط الذي تتبناه إيراف والذي يقؼ عمى طرؼ نقيض مع المشروع
األمريكي – اإلس ارئيمي  ,وفي المقابؿ فإف الموقؼ الرسمي والشعبي الفمسطيني والعربي بشكؿ
ابتداء سيقؼ بقوة ضد أي عدواف
أعـ سيكوف مختمفًا حياؿ سيناريوىات الحرب القادمة  ,فيو
ً
جديد عمى قطاع غزة وعمى لبناف أيضاً  ,لكنو في الحالة اإليرانية سيكوف أكثر انقساماً بحؽ تمؾ

الدولة,معتب اًر أف المشروع اإليراني بحسب أولئؾ ال يقؿ خط اًر عمى األمة مف المشروع اإلسرائيمي
األمريكي ,إف لـ يكف أخطر بحسب البعض ( زعاترة  , 2010 ,جريدة الدستور األردنية) .

إذا ىاجمت أمريكا واسرائيؿ إيراف  ,فإف ىذا سيعني أف إيراف ستضرب يمنة ويسرة السفف
األميركية في الخميج والمواقع النفطية الخميجية والقواعد العسكرية األميركية ,وبالطبع سترسؿ
سيبل مف صواريخيا إلى إسرائيؿ واألراضي الفمسطينية المحتمة , ,والسبب مف وجية نظري أف

إيراف تعرؼ أنيا لف تحدث نص اًر عسكريا ألنيا ال تممؾ القدرات اليجومية وال الدفاعية التي تقييا
شر االعتداءات اإلسرائيمية المدعومة أميركي ػ ػ ػ ػ ػا لكني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ستمجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأ إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى إحداث ضرر في كؿ
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اتجاه حتى تعمف النصر الدعائي ,كما فعؿ حزب اهلل في حرب الصيؼ عاـ 2006ـ مع
إسرائيؿ ,وفعمت حماس في حرب الشتاء بداية عاـ 2009ـ  ,ولف يكوف الكثير يمكف فعمو إال إذا

تمادت إيراف باستيداؼ الدوؿ الخميجية بشكؿ مركز مف خبلؿ خبلياىا النائمة واستيداؼ المراكز
الحيوية بالقصؼ الصاروخي ,فعؿ متعمد ومستمر غالبا سيضطر ىذه الدوؿ إلى االنخراط في
الحرب ,وقد يعتقد البعض أف دوؿ الخميج ىدؼ إيراني محسوـ بسبب قواعد الواليات المتحدة
األمريكية العسكرية عمى أراضييا في قطر مثبل ,وأساطيميا في موانئ مثؿ البحريف ,وفوؽ ىذا

اتفاقية الدفاع المشترؾ بيف دوؿ الخميج نفسيا التي تعني أف ىجوما عمى عضو سيؤدي إلى
حرب جماعية .
 4.5سيناريو الخمط بين القوة والدبموماسية بين الواليات المتحدة وايران وتأثيره عمى الداخل
الفمسطيني
إف الواضح والجمي أماـ الباحث أف الواليات المتحدة األمريكية وعمى الرغـ مف استخداميا لوسيمة
الحوار مع إيراف في عدة ممفات تتعمؽ بالمصالح األمريكية  ,والتيديد بالقوة العسكرية تارة في
مواجية الجميورية اإليرانية وطموحاتيا النووية وعرقمتيا لعممية السبلـ في الشرؽ األوسط  ,إال
أف أمريكا قد قامت بخمط األمريف واستخدمت مع إيراف سياسة العصا والجزرة وذلؾ مف خبلؿ
فرض العقوبات االقتصادية عمى الجميورية اإليرانية  ,أو العمؿ عمى عزؿ إيراف دوليا وابقائيا

تحت دائرة الضوء واالتياـ  ,مما أدى إلى فرض عقوبات عمى حمفائيا في المنطقة ومنيا حركة
حماس الفمسطينية مما أثر سمبًا عمى الداخؿ الفمسطيني .
وعمى مدى الثبلثيف عاما الماضية ,انصبت التفاعبلت اإليرانية األمريكية جميعيا في إطار
التفاعبلت الصراعية ,حيث فرضت األخيرة عمى إيراف حصا ار اقتصاديا منذ صعود الخميني إلى

الحكـ صارمًا ,حيث عمدت الواليات المتحدة إلى إيقاؼ التبادؿ التجاري المشترؾ ,ومنع الدوؿ
األخرى مف االستثمار في إيراف وتفعيؿ الحظر االقتصادي مف خبلؿ ما يطمؽ عميو قانوف

(داماتو) الذي يفرض عقوبات عمى إيراف وليبيا ,وأما عمى الصعيد اإلستراتيجي فقد قامت
الواليات المتحدة باتخاذ إجراءات ضد إيراف منيا :تسميح العراؽ وتشجيعو عمى فرض حرب عمى

إيراف دامت ثماني سنوات ,ومعارضة مرور أنابيب النفط والغاز الخاصة بمنطقة بحر قزويف
وآسيا الوسطى عبر األراضي اإليرانية التي تمثؿ أقصر الطرؽ وأرخصيا واألكثر أمنا لتصدير

نفط ىذه المنطقة ( جريد البياف  2001 ,ـ)  ,إف فضيحة إيراف غيت كاف مف أىـ المنعطفات
في العبلقة بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ وايراف  ,حيث كاف ىدؼ الواليات المتحدة إضعاؼ أي
جبية تقؼ أماـ مشروعيا في المنطقة وكانت إيراف والعراؽ مف أىـ ىذه الجبيات  ,إذا فاف
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مصمحة الواليات المتحدة تتضمف العمؿ عمى إضعاؼ النظاـ في العراؽ وايراف مف خبلؿ الحرب
التي دارت بينيما  ,أما المصمحة اإليرانية فكانت االنتصار عمى العراؽ في ىذه الحرب .
والنتيجة ىي اعتبار فضيحة إيراف غيب نقطة مشتركة لمطرفيف األمريكي واإليراني .
ومف ىنا بدأت العقوبات األمريكية ضد إيراف في  12نوفمبر/تشريف الثاني 1979ـ بعد  7أشير
مف الثورة التي أطاحت بالشاه ,وذلؾ عندما حظرت واشنطف استيراد النفط اإليراني ,تبع ىذا قياـ
الرئيس جيمي كارتر بإصدار قرار في عاـ 1981ـ يقضي بتجميد كؿ األصوؿ اإليرانية في
الواليات المتحدة ,وبعد اتفاؽ الدولتيف في يناير عاـ  1981ـ  ,تـ إلغاء ىذه اإلجراءات في إطار

ظيور اتجاه لمتطبيع بيف الواليات المتحدة وايراف .لكف وفي أكتوبر عاـ 1987ـ قاـ الرئيس
تشددا
ار يقضي بتطبيؽ نظاـ أكثر
ريغاف بتصنيؼ إيراف كدولة داعمة لئلرىاب ,وأصدر قرًا
ً
لمعقوبات االقتصادية مف شأنو أف يحظر دخوؿ كؿ أنواع السمع والخدمات إيرانية المنشأ إلى
الواليات المتحدة وفي وقت الحؽ منع قانوف حظر انتشار األسمحة في العراؽ وايراف الصادر في

أكتوبر  1992ـ تصدير تكنولوجيا الصواريخ ومبيعات األسمحة والوحدات مزدوجة االستخداـ
والتكنولوجيا النووية إلى الدولتيف ,كما تضمف عقوبات ثانوية عمى الدوؿ األجنبية التي تمد إيراف
بيذه التجييزات المحظورة ,وقد بات ىذا التشريع -خاصة أنو يحتوي عمى العقوبات الثانويةػ

نموذجا لقانوف العقوبات المفروضة ضد إيراف وليبيا صادر عاـ 1996ـ ,والذي يعتبر أكثر
ً
ال ( . )Middle East Report On Line,2004
القوانيف الصادر عف الكونجرس شمو ً
وعقب سقوط نظاـ صداـ حسيف واحتبلؿ الواليات المتحدة لمعراؽ عاـ 2003ـ نشطت حممة
صقور الكونجرس ضد إيراف ,ففي مايو  2003ـ قاـ السيناتور ساـ برساوف باؾ ,وىو مؤيد قديـ

لمجماعات المعارضة اإليرانية بالخارج ومنيا مجاىدي خمؽ ,بتقديـ مشروع قانوف سمي بقانوف

ديمقراطية إيراف  Iran Democraqcy Actالذي نص عمى إعبلف دعـ الواليات المتحدة
إلجراء استفتاء مراقب لتحقيؽ تغير سممي في السمطة داخؿ إيراف ,وقد صرح براوف لمصحافة

فيما بعد  ":أف مسئوليف رفيعي المستوى أيدوا تمويؿ عمميات سرية كجزء مف ذلؾ المشروع " (
. )Govetrack.us,2004
ومع مجيء إدارة جديدة (إدارة باراؾ أوباما) في الواليات المتحدة األمريكية  ,تـ تشديد العقوبات
االقتصادية عمى الجميورية اإليرانية  ,وتتجاوز العقوبات األمريكية الجديدة اإلجراءات التي اتفؽ
عمييا في مجمس األمف الدولي وتستيدؼ زيادة الضغط عمى إيراف .
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إلقناعيا بالعودة إلى المحادثات الدولية بشأف برنامجيا المتنازع عميو ,وتيدؼ العقوبات
األميركية الجديدة إلى إرغاـ الشركات األجنبية عمى االختيار بيف التعامؿ مع إيراف أو مع

الواليات المتحدة ,ويغمؽ القانوف األسواؽ األميركية أماـ الشركات التي تزود طيراف بمنتجات
النفط المكرر التي تحتاج إلييا ىذه األخيرة ألنيا ال تممؾ عددا كافيا مف المصافي لتكرير النفط,
كما يستيدؼ القانوف الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيراف بما فييا الشركات غير
األميركية التي تؤمف خدمات مالية أو تعمؿ في قطاع التأميف والنقؿ ,كما يمكف أف تؤدي ىذه
اإلجراءات إلى منع مصارؼ غير أميركية تتعامؿ مع ىيئات إيرانية مدرجة عمى البلئحة السوداء

مثؿ الحرس الثوري  ,وعدد مف المصارؼ مف التعامؿ مع القطاع المالي األميركي ,وقاؿ
الرئيس األمريكي أوباما "بيذه العقوبات مع عقوبات اآلخريف فإننا نضرب قمب قدرة الحكومة

اإليرانية عمى التمويؿ أو التطوير لبرامجيا النووية  ,وعرقمتيا لعممية السبلـ في الشرؽ األوسط,

إننا نظير لمحكومة اإليرانية أف أفعاليا ليا عواقب2009 ,DW- world .de ( ".ـ) .

وقد كاف الرد اإليراني عمى العقوبات األمريكية بخطة تـ تسميتيا خطة الثعمب والتي تعتمد بشكؿ
رئيسي عمى تكثيؼ سياسة االكتفاء الذاتي  ,والمجوء إلى ما يعرؼ بالتجارة االلتفافية والسوؽ
السوداء وذلؾ لمحصوؿ عمى احتياجاتيا مف متطمبات تحديث قدراتيا العسكرية والتكنولوجية .ففي

التاسع مف يونيو  2009ـ ,كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أف إيراف تمارس حيبل خداعية
لحماية تجارتيا الدولية وىو ما يقمؿ مف تأثير العقوبات الدولية الجديدة .وأضافت الصحيفة أف
الشركة اإليرانية لممبلحة التجارية التي ليا ارتباطات بالحرس الثوري اإليراني ومذكورة باالسـ في
الئحة العقوبات الجديدة تعتزـ تغيير أسماء سفنيا مف أسماء فارسية إلى أسماء إنجميزية ,موضحة

أف و ازرة الخزانة األمريكية اعترفت بأنيا لـ تتمكف مف ضبط ىذه العمميات ( بحيري  ,المركز
الدولي لمدراسات المستقبمية واإلستراتيجية ).
وفعبل فقد اقر أحمد جنتي رئيس مجمس صيانة الدستور بالتأثيرات السمبية التي تركيا قرار
العقوبات الدولي عمى إيراف وقاؿ لممصمييف بطيراف ":ال أحد يستطيع أف ينكر تمؾ التأثيرات
خاصة وأننا استمعنا في مجمس الخبراء وأثناء جمسة سرية مع أحد الوزراء االقتصادييف في

الحكومة إلى حجميا  ,لذلؾ تتطمب القضية المزيد مف الحكمة واستشارة االختصاصييف لموقوؼ
أماـ التداعيات المؤلمة لذلؾ القرار"  ,ودعا جنتي اإليرانييف إلى التمسؾ بالصبر والتحمؿ وتوفير
الشروط البلزمة لموقوؼ بوجو الحصار وىزيمتو ,في السياؽ ذاتو قاؿ نور اهلل حيدري عض ػ ػ ػ ػ ػ ػو

البرلم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاف اإليراني ":أف تصريحات ىاشمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي رفسنجانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي مجم ػ ػ ػ ػ ػس الخب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراء
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والتي بيف فييا قمقو مف استمرار الحصار الدولي ىي تصريحات ضد حكومة نجاد واعتبرىا
رسالة ألمريكا والغرب بأف ق اررات الحصار األخيرة تركت أثار سمبية عمى الجميورية اإليرانية" (
توجتيا الواليات
جريدة المدينة 2010 ,ـ  ,عدد  , )17315إال أف جدوى ىذه العقوبات ,التي ّ
المتحدة بعقوبات أحادية الجانب طالت أخي ًار مؤسسات الحرس الثوري ,والتي تمسؾ بمفاصؿ

السياسة واالقتصاد في النظاـ اإليراني ,وتحدث عنيا المسئوؿ السابؽ في و ازرة الماؿ األميركية

بل" :أف واشنطف حقّقت بعض النجاح في حظر مؤسسات مالية كانت تشارؾ
جيفري سكوت قائ ً

في ق اررات تتخذىا مصارؼ كبيرة لوقؼ أو تقميص األعماؿ التجارية في إيراف" لكنو أضاؼ "ال

ُّ
سيسفر عف نتائج ممحوظة ويحوؿ دوف أف تحقؽ
أعتقد أف مستوى التعاوف الدولي أو
التدخؿ ُ
إيراف أىداؼ سياستيا" (عطوي2007,م ,جريدة األخبار).

 1.4.5العقوبات األمريكية وتأثيرها عمى الداخل الفمسطيني وحركة حماس
إف السبب الرئيسي في فرض العقوبات بشتى أنواعيا عمى الحكومة الفمسطينية التي تـ تشكيميا
بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية عاـ 2006ـ ىي اإلستراتيجية التي انتيجتيا
حما س والرافضة لبلعتراؼ باتفاقيات أوسمو القائمة والتي تعترؼ بالوجود اإلسرائيمي في فمسطيف,
مع العمـ أف االنتخابات التشريعية ىي إفراز لمعممية السممية بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف عبر

االتفاقات الموقعة بيف الطرفيف ( اتفاؽ أوسمو)  ,وبالتالي تع ّذر حصوؿ الحكومة الفمسطينية

بقيادة (حماس) عمى االعتراؼ الدولي واإلقميمي ووضعت الحركة وحكومتيا تحت ضغوط داخلية
واقميمية ودولية ,وتعرضت لحصار اقتصادي وسياسي خانؽ ,وبفعؿ الحصار وتردي األوضاع
االقتصادية وتدىور أوضاع المواطنيف في فمسطيف إزاء عجز الحكومة عف دفع رواتبيـ ,سادت
حالة م ف الفوضى في الشارع الفمسطيني وتطورت إلى اندالع اشتباكات دموية بيف مناصري فتح
وحماس ( السرجاني 2010 ,ـ  ,موقع قصة اإلسالـ).
أما مف الجانب اإلسرائيمي فقد تـ تجميد مستحقات السمطة الفمسطينية  ,وطالبت المجتمع الدولي
بمحاصرة قيادات حماس وحكومتيا سياسياً ,ورفضت استقباؿ األجانب الذيف يمتقوف بيذه القيادات

( الزعبي 2007,ـ  ,قناة الجزيرة الفضائية  ,ممفات خاصة ) .
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إف فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفمسطينية قد ىدد الوضعية الخاصة بالواليات
المتحدة األمريكية وذلؾ مف اتجاىيف وىما :

-1مطالبة الجانب الفمسطيني المساعدة والدعـ السياسي مف بمداف غير الواليات المتحدة
األمريكية ومف أىميا الجميورية اإليرانية والجانب الروسي(الشوبكي2008,ـ . )15,

-2أف ىذا الوضع المعقد أوجد فرصة سياسية إليراف وغيرىا مف دوؿ العالـ الدخوؿ إلى معترؾ
الصراع السياسي الفمسطيني اإلسرائيمي وتيديد االحتكار األمريكي عبر إقامة عبلقات مستقمة مع
السمطة الفمسطينية بقيادة حماس(معيد ريعوت2006,ـ.)5 ,

إف العقوبات األمريكية واإلسرائيمية عمى الجميورية اإليرانية وحمفائيا في المنطقة ومنيـ حركة
حماس الفمسطينية والجياد اإلسبلمي وذلؾ مف خبلؿ الحصار االقتصادي والسياسي كاف أحد

أسبابو ىو التحالؼ القائـ بيف الطرفيف ( حركة حماس والجياد اإلسبلمي والجميورية اإليرانية )
في مواجية المشروع األمريكي في منطقة الشرؽ األوسط بشكؿ عاـ وممؼ الصراع الفمسطيني

اإلسرائيمي بشكؿ خاص .
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 5.5الخالصة

أف السيناريوىات المستقبمية لمعبلقة األمريكية اإليرانية تتضمف حؿ عدة ممفات في منطقة الشرؽ
األوسط ومف أىـ ىذه الممفات الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي .وأف العقوبات األمريكية واإلسرائيمية
عمى الجميورية اإليرانية وحمفائيا في المنطقة قد أثر سمبا عمى الداخؿ الفمسطيني وذلؾ عبر

المقاطعة االقتصادية والسياسية لحركة حماس الفمسطينية والتي تسيطر عمى قطاع غزة مما أدى
إلى وصوؿ نسبة البطالة في قطاع غزة إلى أكثر مف  ,70%وأف سيناريو المواجية العسكرية
بيف الواليات المتحدة األمريكية واسرائيؿ مف جية والجميورية اإليرانية وحمفائيا في منطقة الشرؽ
األوسط لو تـ فإف ذلؾ سوؼ يؤثر سمباً عمى الداخؿ الفمسطيني والذي يعاني حتى اآلف نتائج

الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة أواخر عاـ .2008
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الفصل السادس

النتائج والتوصيات
 1.6النتائج

 -1أف العبلقة بيف الواليات المتحدة األمريكية والجميورية اإليرانية كانت إستراتيجية ومتينة إباف
حكـ شاه إيراف  ,وذلؾ لعدة أسباب مف أىميا المساعدة األمريكية لمشاه في شتى المجاالت
خاصة العسكرية واألمنية  ,باإلضافة المساعدة في رجوعو لمحكـ بعد اإلطاحة بحكومة مصدؽ ,
ومع صعود الخميني إلى الحكـ انقمبت ىذه العبلقة لتصبح مكانيا حالة العداء والتوتر بيف
الطرفيف .

-2أف المحددات السياسية واالقتصادية لمعبلقة بيف الدولتيف ىما مف أىـ المحددات التي تحكـ
ىذه العبلقة  ,ومف خبلؿ ىذه المحددات نرى حالة التباعد السياسي لمدولتيف في شتى القضايا
الدولية مما أثر سمبًا عمى العبلقة بينيما .

-3تعتبر مراكز صنع القرار السياسي في كبل الدولتيف مف أىـ القضايا الجدير ذكرىا لما ليما
مف تأثير في رسـ الخارطة السياسية إف كاف عمى النطاؽ اإلقميمي أو الدولي  ,وتـ التطرؽ إلى

بعض األطراؼ التي ليا تأثير كبير عمى الق اررات السياسية وخاصة الموبي الييودي في أمريكا ,
والحرس الثوري اإليراني في إيراف  ,مما أثر سمباً بشكؿ مباشر عمى العبلقة بيف الطرفيف .
 -4الممؼ الفمسطيني ىو مف أىـ الممفات المتعمقة بالعبلقات األمريكية اإليرانية في منطقة
الشرؽ األوسط .
 -5أف العبلقة بيف الواليات المتحدة وايراف أثرت سمباً عمى الوضع الفمسطيني الداخمي وذلؾ مف
خبلؿ دعـ إيراف السياسي والمادي والعسكري لحركة حماس والذي أدى إلى سيطرة حم ػ ػ ػ ػاس

العسكرية عمى قطاع غزة في مواجيتيا مع السمطة الفمسطينية باإلض ػ ػ ػ ػ ػافة لػ ػ ػ ػ ػ ػدور الوالي ػ ػ ػ ػ ػ ػات
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المتحدة األمريكية كراع لعممية السبلـ وتبنييا لممواقؼ اإلسرائيمية مما أثر سمباً عمى موقؼ
السمطة الوطنية الفمسطينية داخميا وخارجيًا .

 -6الدعـ اإليراني لحركة حماس يعتبر ورقة مف أوراؽ المعبة السياسية اإليرانية في مواجية
الواليات المتحدة .
 -7السيناريوىات المستقبمية لمعبلقة األمريكية اإليرانية تتضمف حؿ عدة ممفات في منطقة الشرؽ
األوسط ومف أىـ ىذه الممفات الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي .

 -8أف العقوبات األمريكية واإلسرائيمية عمى الجميورية اإليرانية وحمفائيا في المنطقة قد أثر سمبا
عمى الداخؿ الفمسطيني وذلؾ عبر المقاطعة االقتصادية والسياسية لحركة حماس الفمسطينية

والتي تسيطر عمى قطاع غزة مما أدى إلى وصوؿ نسبة البطالة في قطاع غزة إلى أكثر مف
.70%

-9أف المواجية العسكرية بيف الواليات المتحدة األمريكية واسرائيؿ مف جية والجميورية اإليرانية
وحمفائيا في منطقة الشرؽ األوسط لو تمت فإف ذلؾ سوؼ يؤثر سمبًا عمى الداخؿ الفمسطيني

والذي يعاني حتى اآلف نتائج الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة أواخر عاـ .2008

 – 10أكثر السيناريوىات الواقعية والتي تتعامؿ بيا الواليات المتحدة األمريكية واسرائيؿ ىي

العقوبات االقتصادية والحصار بشتى أنواعو في مواجية الجميورية اإليرانية وحمفائيا في منطقة
الشرؽ األوسط ومنيـ حركة حماس الفمسطينية .
 -11ضعؼ السمطة الوطنية الفمسطينية داخمياً وخارجياً وفوز حركة حماس في االنتخابات
التشريعية الفمسطينية عاـ  2006زاد مف وتيرة التدخبلت الخارجية في الشأف الفمسطيني الداخمي
وخاصة التدخبلت األمريكية واإليرانية والتي أثرت سمبا عمى القضية الفمسطينية .
 – 12االنقساـ الفمسطيني زاد مف معاناة الشعب الفمسطيني إف كاف عمى الصعيد السياسي أو
االقتصادي وىو ما أعطى الفرصة إلسرائيؿ لمفتؾ بالقضية واألرض الفمسطينية .
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 2.6التوصيات
 – 1تفادي التدخبلت اإليرانية في الداخؿ الفمسطيني والتي تؤثر سمباً عمى القضية الفمسطينية ,

عبر ضرورة العمؿ عمى إنياء االنقساـ الفمسطيني والعودة إلى الوحدة الوطنية الفمسطينية مف
خبلؿ اإلسراع في تطبيؽ بنود الورقة المصرية الخاصة بإنياء حالة االنقساـ الفمسطيني واج ارء
انتخابات تشريعية ورئاسية فمسطينية حتى تتـ مواجية السياسة اإلسرائيمية اليادفة إلى طمس

القضية الفمسطينية .

 – 2السعي إلى المحافظة عمى استقبللية القرار الفمسطيني تحت مظمة منظمة التحرير

الفمسطينية الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني .

 – 3أف السبلـ الشامؿ في منطقة الشرؽ األوسط لف يتحقؽ إال بحؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية

مبني عمى أساس تفعيؿ الق اررات الدولية الخاصة بالقضية الفمسطينية .

 – 4العمؿ عمى توحيد الجيود العربية والعمؿ عمى الضغط عمى األطراؼ الدولية واإلقميمية مف

أجؿ إقامة الدولة الفمسطينية عمى حدود عاـ  , 1967عبر مطالبة الدوؿ العربية رفض التطبيع
مع إسرائيؿ  ,ودعـ الشعب الفمسطيني سياسيا واقتصاديا واعبلميا .
 -5العمؿ عمى وقؼ التدخبلت الخارجية اف كانت دولية أو إقميمية أو محمية والتي ال تصب
في المصمحة العميا لمشعب الفمسطيني والتي تؤثر سمباً عمى الداخؿ الفمسطيني مف الناحية

السياسية واالقتصادية .

 -6التصدي لئلعبلـ اإلسرائيمي والمتعمؽ بحرب جديدة عمى قطاع غزة وذلؾ مف خبلؿ توحيد
الصؼ الفمسطيني والعربي ,والضغط عمى الواليات المتحدة األمريكية حتى تمنع إسرائيؿ مف فعؿ
ذلؾ  ,عبر توجيو اإلعبلـ الفمسطيني والعربي لتوحيد سياساتيـ في مواجية اإلعبلـ اإلسرائيمي ,

ووقؼ اإلعبلـ الحزبي والذي يؤثر سمبًا عمى القضية الفمسطينية  ,والدعوة لمموضوعية .

 -7إف اإلستراتيجية األمريكية الجديدة والقائمة عمى أف إقامة دولة فمسطينية تعتبر مصمحة
إستراتيجية أمريكية تشكؿ فرصة لمفمسطينييف يجب استغبلليا أحسف استغبلؿ  ,عبر توحيد

الصؼ الفمسطيني .
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