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األمريكية تفاعالتها وممارساتها داخل النظام
السياسي األمريكي؛ وخ ُلص إلى أن جماعات
ال ـض ـغــط األمــري ـك ـيــة ع ـلــى أن ــواع ـه ــا واخ ـتــاف
مسمياتها ،باتت ج ــزءاً ال يتجزأ عند الحديث
عن آليات عمل النظام األمريكي ،وال س ّيما أن
الخصائص القانونية ،وكذلك السياسية التي
يتمتع بها النظام األمــريـكــي قــد سه ّلت كثيراً
من عمل هذه الجماعات بتمكينها من ممارسة
الضغط على ُصناع القرار السياسي لتحقيق
أهدافها.

صـ ــدر ع ــن م ــرك ــز «الـ ـم ــزم ــاة ل ـل ــدراس ــات
والـ ـبـ ـح ــوث» ف ــي دب ـ ــي ،ك ـت ــاب ي ـح ـمــل ع ـنــوان
ج ـم ــاع ــات ال ـض ـغــط اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي أمــري ـكــا:
الـ ـج ــذور وال ـح ـض ــور وح ـ ــدود ال ـتــأث ـيــر ،ال ــذي
ق ـ ّدم مؤلفه مــن خــال فصوله الـثــاثــة ،زاوي ـ ًة
جــديــد ًة ّ
ومكون ًا معرفياً تحليلياً حــول مجتمع
األمريكيين اإليرانيين وما أفــرزه من جماعات
وقوى ضغط أو (لوبي إيراني) أخذ ينمو بقوة
فــي أروق ــة السياسة األمريكية ومــراكــز ُصنع
ال ـق ــرار؛ وذل ــك بـبـيــان ج ــذور تكوينهم ومــدى
حـضــورهــم وح ــدود تــأثـيــرهــم ومستقبلهم في
السياسة األمريكية.

-2لقد ّ
ركــز المؤلف في الفصل الثاني من
الـكـتــاب ،على محورين اثنين ،ينطلق أولهما
مــن فرضية أن جماعات الضغط التي ترتكن
إلـ ــى ج ـم ـهــور م ـت ـمــاســك وم ـت ـم ـيــز م ــن األف ـ ــراد
يمنحها قــدراً أكبر من الديمومة والقدرة على

وقـ ــد جـ ــاء ال ـف ـصــل األول م ــن ال ـك ـتــاب،
كمدخل تمهيدي لفهم البيئة اإلطارية وحدود
النظام السياسي واالجتماعي والقانوني ،الذي
ُت ـم ــارس مــن خــالــه جـمــاعــات وق ــوى الضغط
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ال ـتــأث ـيــر ،وب ـن ــاء عـلــى ذلـ ــك ،ج ــاء ه ــذا الـمـحــور
مـتـعـمـقـ ًا بــالـبـحــث والـ ــدراسـ ــة ف ــي م ــا يـسـمــون
األمــريـكـيـيــن اإليــران ـي ـيــن ،ال ــذي ــن ه ــاج ــروا إلــى
الواليات المتحدة األمريكية منذ انــدالع الثورة
اإلي ــران ـي ــة ع ــام  ،1979ول ــم ي ـت ـجــاوز عــددهــم
حاجز نصف المليون فرد ،وفق ًا آلخر إحصاء
س ـك ــان ــي عـ ـق ــدي أجـ ــرتـ ــه ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األمــريـكـيــة فــي  ،2010وكــذلــك بحسب مسح
المجتمع األمريكي ) (ACSلعام  ،2014الذي
ق ـ ّدر عــدد األمريكيين مــن أصــل إيــرانــي بـنحو
 452,815نسمة ،والذين استطاعوا  -بحسب
الـ ـم ــؤل ــف  -أن يـ ـك ــون ل ـه ــم م ــوط ــئ ق ـ ــدم فــي
الــداخــل األمريكي ،مــؤكــداً أن المك ّون القومي
دون الــديـنــي ك ــان مــاذهــم اآلم ــن فــي تحقيق
التماسك والتقارب فيما بينهم ،متغلبين بذلك
على تنوعهم العرقي والمذهبي بخالف دولتهم
األم ذات األغلبية المسلمة المنتمية إلى المذهب
االثني عشري.
وأشــار المؤلف إلى أن احتاللهم المرتبة
األولــى بالنسبة إلى التعليم العالي وما فوقه،
من بين جملة المهاجرين إلى الواليات المتحدة
األمريكية ،ساعدهم على الجمع بين المكانة
االجتماعية العليا والدخول المادية المرتفعة،
مشيراً إلى ما أكدته نتائج تعداد  ،2010بأن
معدل دخل الفرد واألســرة األمريكية من أصل
إيراني مستمر على ارتفاعه السنوي لما يفوق
 60,000دوالر ،فضـ ًال عن أن معدل ملكيتهم
لألعمال نحو  21.5بالمئة ،وأن مجموع صافي
اإلي ـ ــرادات الـتـجــاريــة الـنــاتـجــة مــن األمريكيين
اإليرانيين هو أكثر من ملياري دوالر.
وف ــي م ــا يـتـعـلــق بــال ـم ـشــاركــة الـسـيــاسـيــة
تحول
لألمريكيين اإليرانيين ،ب ّين المؤلف أنه ُّ
من العزوف الكلي عن المشاركة؛ بأن وصلت
نـسـبــة مـشــاركـتـهــم فــي انـتـخــابــات  2004إلــى
أدن ــى مستوياتها بــواقــع  10بــالـمـئــة ،ومــالــت

إلــى االرتـفــاع الملحوظ؛ فنحو  19بالمئة من
األمــريـكـيـيــن اإليــران ـي ـيــن ت ـطــوعــوا فــي حمالت
المرشحين السياسيين فــي عــام  2014و29
بالمئة منهم من كتبوا رسائل دعم لمرشحين
بعينهم ،مـتــوقـعـاً ب ــأن يـكــون لألمريكيين من
أصــل إيــرانــي قــوة سياسية ال يستهان بها في
السنوات القادمة.

-3بينما رس ــم الـمـحــور الـثــانــي فــي الفصل
نـفـســه ،صـ ــورة مـ ُـج ـســدة لـمــا أف ـ ــرزه المجتمع
األمـ ــري ـ ـكـ ــي اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي مـ ــن قـ ـ ــوى ضـ ـغ ــط فــي
ال ــداخ ــل األم ــريـ ـك ــي ،ل ـعــل أبـ ــرزهـ ــم :الـمـجـلــس
األمــريـكــي اإليــرانــي ) ،(AICال ــذي ذاع صيته
في التسعينيات من القرن الماضي ،ولكن مع
بداية األلفية الجديدة يقول المؤلف إن نجمه
خفت كجماعة ضاغطة في ما يخص القضايا
اإليــرانـيــة فــي السياسة الـخــارجـيــة األمريكية،
ُمــرج ـع ـ ًا ذل ــك إل ــى ارت ـب ــاط مــؤسـســه «هــوشـنــج
أم ـيــر أح ـم ــدي» بــالـنـظــام ال ـحــاكــم ف ــي طـهــران
وم ـمــارســاتــه ،فـضـ ـ ًا ع ــن ُق ــرب ــه م ــن ال ـت ـيــارات
المحافظة في طهران ،األمر الذي كان ال يروق
ع ــدداً كبيراً مــن الجالية اإليــرانـيــة فــي أمريكا،
فضـ ًال عــن تـغـيــرات اإلدارة السياسية فــي كل
م ــن أمــري ـكــا وطـ ـه ــران ،بــاع ـتــاء جـ ــورج بــوش
االبــن ومحمد خاتمي الحكم في كال البلدين،
وهو ما تطلب تغييرات في األدوات واألساليب
التي حفّزت بظهور تيرتا بارسي ،الذي أسس
المجلس الوطني اإليراني األمريكي )،(NIAC
وهــو المجلس غير ال ُمسجل كجماعة ضغط
أج ـن ـبــي أو م ـح ـلــي؛ ومـ ــع ذل ـ ــك ،أص ـب ــح اس ـم ـ ًا
م ــأل ــوف ـاً ف ــي دوائـ ـ ــر ص ـنــع ال ـ ـقـ ــرار األمــري ـكــي
س ــواء فــي الـبـيــت األب ـيــض أو فــي الـكــونـغــرس
األمريكي بحضوره جلسات االستماع الخاصة
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باألمريكيين اإليــرانـيـيــن أو القضايا اإليرانية
بــوجــه عـ ــام ،فـضـ ـ ًا ع ــن ح ـض ــوره ال ــاف ــت في
ندوات ومؤتمرات مراكز الدراسات األمريكية،
واس ـت ـك ـتــاب ال ـعــديــد م ــن ال ـص ـحــف األمــريـكـيــة
الـشـهـيــرة ألع ـضــائــه ،وب ـخــاصــة ف ــي م ــا يتعلق
بالقضايا اإليرانية وقضايا الشرق األوسط.

-4وي ـص ــل ال ـف ـصــل ال ـث ــال ــث واألخ ـ ـيـ ــر ،إلــى
نتيجة مفادها أن اإلدارات الديمقراطية دون
الـجـمـهــوريــة كــانــت األك ـثــر اسـتـيـعــابـاً لعناصر
م ــن أصـ ــل إيـ ــرانـ ــي وق ـ ـبـ ــو ًال لـ ـط ــروح ــات قــوى
الـضـغــط اإلي ــران ــي فــي ش ــأن تطبيع الـعــاقــات
م ــع ط ـه ــران ،ك ـ ــإدارة الــرئ ـيــس بـيــل كلينتون،
ال ـت ــي ش ـه ــدت إقـ ـ ـ ــراراً م ــن وزيـ ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة
مادلين أولبرايت أثناء زيارتها لمقر المجلس
األمــري ـكــي  -اإلي ــران ــي ) (AICبـ ــدور أمــريـكــا
في االنـقــاب على حكومة محمد مصدق عام
 ،1953وشـهــدت كــذلــك هــذه اإلدارة ترشيح ًا
لرجل األعمال األمريكي ذي األصــول اإليرانية
حسن نيمازي لمنصب السفير األمريكي في
األرجنتين ،وكذلك إدارة الرئيس باراك أوباما،
التي كانت مسرحاً متسع ًا لنشاط األمريكيين
اإليرانيين ،فهي مــن أكثر اإلدارات األمريكية
استيعاباً لعناصر أمريكية مــن أصــل إيــرانــي
بين طواقمها ،التي كــان لها دور كبير ليس
في تقريب وجهات النظر فحسب بين الرئيس
أوباما والنظام اإليــرانــي ،بل أيض ًا في التأثير
في شأن اتجاه البيت األبيض نحو إعادة صوغ
العالقات األمريكية  -اإليرانية على نحو أكثر
انفتاحاً توجت باالتفاق الـنــووي اإليــرانــي في
حزيران/يونيو .2015
كما ذهب المؤلف ،إلى القول إن العالقة
بين قــوى الضغط اإليــرانــي وأعـضــاء مجلسي

الشيوخ والنواب األمريكيين ،لم ترتق بعد إلى
مستوى التأثير القوي ،ومع ذلك فإنه تنبأ في
ظل اإلجراءات المتبعة من جانب قوى الضغط
الـمــؤيــدة لـطـهــران وال ـحــرص الـشــديــد لحضور
جلسات االستماع المتعلقة بطهران ،وسعيهم
ألجــل تكوين شبكة من المؤيدين بين أعضاء
مجلسي الشيوخ والنواب سواء من األمريكيين
اإليــرانـيـيــن أو ممن يــؤيــدون تطبيع العالقات
األم ــري ـك ـي ــة  -اإلي ــرانـ ـي ــة ،م ـش ـيــراً إل ــى تــدشـيــن
لجنة العمل السياسي األمــريـكـيــة  -اإليــرانـيــة
) ،(IAPACالتي تعمل وما زالت على تشجيع
وتدعيم األمريكيين اإليرانيين على المشاركة
في العملية الديمقراطية األمريكية ،مؤكداً أن
هذا الحراك ينبئ بمستقبل أكثر اتساع ًا وتأثيراً
فــي الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة بــالــواليــات المتحدة
األمــريـكـيــة ،وبـخــاصــة أن هـنــاك شبكة معقدة
م ــن أصـ ـح ــاب ف ـك ــرة إعـ ـ ــادة صـ ــوغ ال ـعــاقــات
األمــريـكـيــة  -اإليــرانـيــة على نحو أقــل عدائية،
س ـ ــواء م ـمــن ي ـم ـث ـلــون ال ـم ـج ـت ـمــع األم ــري ـك ــي -
اإليــرانــي أو مــن ه ــؤالء األمريكيين المؤيدين
ل ــودي ــة ال ـعــاقــات م ــع طـ ـه ــران ،يـنـشـطــون في
عــدد مــن مــراكــز ال ــدراس ــات ومختلف المواقع
اإلعــامـيــة األمــريـكـيــة ،وأن ه ــذه الشبكة ربما
كانت غير تنظيمية في أجــزاء كثيرة منها بما
تتضمنه الـفـكــرة التنظيمية مــن أطــر إجرائية
مـ ـح ــددة وأدوار واضـ ـح ــة ألفـ ــرادهـ ــا وصـ ــو ًال
أله ـ ـ ــداف ب ـع ـي ـن ـهــا ،إال أن ال ــاف ــت ف ـي ـهــا رغ ــم
اختالف توجهات ورؤى أركانها أو مكوناتها
هــو االت ـفــاق الـعــام على ض ــرورة إع ــادة النظر
على نحو أكثر قبو ًال في العالقات األمريكية -
اإليرانية.
وفــي ما يتعلق بالعقوبات على طهران،
أوضــح المؤلف ،أن قــوى الضغط اإليــرانــي لم
تستطع إيقاف سلسلة العقوبات الممتدة منذ
ع ــام  1979حـتــى األع ـ ــوام الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة،
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وبـ ـخ ــاص ــة الـ ـ ـص ـ ــادرة مـ ــن م ـج ـل ـ َـس ــي الـ ـن ــواب
والـشـيــوخ األمــريـكـيـيــن ،ولكنها استطاعت أن
تُسهم بحسب المتاح لها من أدوات في خلق
أصوات معارضة لفكرة العقوبات االقتصادية
وعـ ــدم ج ــدواه ــا ،ال ـتــي أخـ ــذت تـتـســع قاعدتها
شيئاً فشيئ ًا بين مختلف األوســاط األكاديمية
وغيرها ،فضـ ًال عن قدرتها على اإلقناع بعدم
جدوى توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية ضد
طهران ،التي كان قد تقدم بها  47من أعضاء
مـجـلــس ال ـن ــواب الـجـمـهــوريـيــن بــرعــايــة «ل ــوي
جوهمرت» عن والية تكساس ،كمشروع قانون
في  22تموز/يوليو 2010؛ إذ كان للمجلس
الوطني اإليــرانــي  -األمريكي ) (NIACردود
فعل سريعة بتصعيد الموضوع إعالمي ًا ،فضـ ًال
عن إرســال ما يقرب من األربـعــة آالف خطاب
لــأع ـضــاء الـجـمـهــوريـيــن ف ــي مـجـلــس ال ـن ــواب،
وزعيم األقلية جون بوينر ،ودعوته إلى التنديد
بالقرار.
واختتم المؤلف كتابه ،بتصوير ما سماه
معركة تمرير االتـفــاق الـنــووي اإليــرانــي داخل
أروق ـ ــة ال ـكــون ـغــرس األم ــري ـك ــي ،ال ـتــي خاضها
ال ـلــوبــي اإلي ــران ــي مـمـثـ ـ ًا بــالـمـجـلــس الــوطـنــي
اإليـ ــرانـ ــي  -األم ــري ـك ــي ) (NIACم ــع الـلــوبــي

اإلسرائيلي (لجنة الشؤون العامة األمريكية -
اإلسرائيلية ) ،)(AIPACمتسلح ًا بمجموعة
مــن األدوات والـكـيــانــات الـتــي أنـشــأهــا اللوبي
اإليراني ألجل دعم تمرير االتفاق ،فضـ ًال عن
رصد وتحليل األدوار الداعمة للوبي اإليراني،
ال ـتــي مــارس ـت ـهــا مـنـظـمــات وج ـم ــاع ــات ال ـســام
األمــريـكــي والـبـيــت األبـيــض فــي هــذه المعركة،
مــؤكــداً انـتـصــار الـلــوبــي اإليــرانــي فــي المعركة
بإدخال االتفاق النووي اإليراني حيز التنفيذ
ف ــي  18ت ـشــريــن األول/أك ـ ـتـ ــوبـ ــر  ،2015إال
أنــه َر َه ــن استمرارية النجاح السياسي للوبي
اإليراني في عدة عوامل أهمها استمرار الحزب
الــدي ـم ـقــراطــي ف ــي الـحـكــم م ـقــرون ـ ًا بــاسـتـمــرار
اإلصــاحـيـيــن فــي س ــدة الـحـكــم داخ ــل طـهــران،
منوهاً بالعالقة الطردية بين اإلصالحيين في
طـهــران والديمقراطيين فــي أمريكا .فوصول
االثنين معاً إلى رأس السلطة في كال البلدين
ي ـخ ـلــق مـ ــزيـ ــداً مـ ــن الـ ـمـ ـس ــاح ــات ل ـع ـمــل ق ــوى
الضغط اإليراني على اختالفها مجتمعة كانت
أو مـنـفــردة ،أمــا وص ــول تـيــار المتشددين في
طهران أو الجمهوريين في أمريكا فقد تضيق
معه هذه المساحات كثيراً □

