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�إيــــــــران
والثــــــــورات العـــربـــيـــــة
أمــل حـمـــادة@
ملـخ�ص

كان موقف اجلمهورية االسالمية االيرانية من
الثورات العربية خمتلفا بإختالف احلالة .وسنحاول
فيام يىل عرض موقف إيران من كل من الثورة يف
مرص وسوريا والبحرين ،كام سنبحث دوافع املوقف
اإليرانى ىف كل حالة ،كام سنعمل عىل إستقراء املوقف
اإليرانى املستقبىل جتاه الدول العربية بشكل عام وجتاه
تلك الدول الثالثة بشكل خاص.

منذ أن بدأت املوجة االوىل للثورات العربية
يف تون�س يف هنايات ع�ام  2010وامتدادها إىل
مرص وليبيا واليمن والبحرين وسوريا ،مل تكف
اجلمهورية االسالمية االيرانية عن االعالن عن
اعتباره�ا ان م�ا حي�دث يف العامل الع�ريب إنام هو
استجابة للصحوة االسالمية التي بدأهتا الثورة
االسلامية يف عام  .1979ه�ذا املوقف املؤيد
ملجم�ل م�ا حي�دث يف الش�ارع العريب اس�تثنى
من�ه أم�ران ؛ االوىل تعام�ل القي�ادة يف طهران
مع التطورات يف املش�هد الثوري السوري عىل
أهن�ا ال تعرب عن رغبة ش�عبية حقيقية يف التغيري
وحتقي�ق التح�ول الديمقراطي ،ب�ل هي حماولة
م�ن ق�وى االس�تكبار إلح�كام س�يطرهتا عىل
ال�دول التي مازالت تش�كل هتدي�دا للمصالح
االمريكية واالرسائيلية يف املنطقة.
األمر اآلخر الذي إس�تثنته القيادة االيرانية
ه�و جممل املطالب�ات الش�عبية االيراني�ة والتي
ب�دأت قب�ل املوج�ة االوىل للث�ورات العربي�ة
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بعامين ،فق�د ش�كلت االنتخاب�ات الرئاس�ية � اً
أول ايـــران ع�ش��ــــيــة الثـــورات
االيرانية يف عام  2009منعطفا تارخييا يف تطور العربــيــــــة:

رشعي�ة النظ�ام االي�راين ،أو باألح�رى تط�ور
ازمة رشعي�ة النظام .ومثل�ت الطريقة التي فاز
هبا الرئيس امحدي نجاد بفرتته الرئاس�ية الثانية
واألخرية لطمة لكل آمال التحول الديمقراطي
التدرجيي يف ظل احلفاظ عىل اخلطوط الرئيسية
للنظ�ام الس�يايس االي�راين ومبدأ والي�ة الفقيه
عىل رأسه.

يباهي االيرانيون بأن االنتخابات الترشيعية
والرئاس�ية يف إيران منذ قيام الثورة يف  1979مل
يت�م تأجيلها أو إلغائها ولو مل�رة واحدة بالرغم
م�ن ظروف احلصار االقتصادي والس�يايس أو
ظ�روف املواجهات العس�كرية إبان احلرب مع
العراق والتي اس�تمرت خالل عقد الثامنينيات
من القرن العرشين.

كما يباه�ي االيراني�ون أيض�ا
في االنتخاب�������ات الرئا�سية على �سبي�������ل المثال يتقدم
بالطاب�ع التع�ددي لالنتخاب�ات
لتقدي�������م اوراق التر�شح المئات م�������ن االيرانيين الذين
س�واء الترشيعي�ة أو الرئاس�ية م�ن
ال يتمكن�������ون من الو�صول �إل�������ى المعركة االنتخابية
حيث عدد املرشحني املتقدمني الي
الحقيقية ب�سبب عمليات ت�صفية المر�شحين.
منه�ا ،فف�ي االنتخاب�ات الرئاس�ية
تركز هذه املقالة عىل حتليل موقف اجلمهورية عىل س�بيل املثال يتقدم لتقديم اوراق الرتش�ح
االسلامية االيرانية من كل من الثورة يف مرص املئ�ات م�ن االيرانيين الذي�ن ال يتمكنون من
وسوريا والبحرين ،وحتاول البحث يف الدوافع الوصول إىل املعركة االنتخابية احلقيقية بس�بب
املختلف�ة الت�ي حكم�ت املوق�ف االي�راين من عمليات تصفية املرش�حني التي يقوم هبا جملس
هذه التج�ارب الثالث ،وحت�اول رصد تفاعل الرقاب�ة عىل القوانني املخول دس�توريا بفحص
العن�ارص الداخلي�ة واخلارجي�ة الت�ي ش�كلت اوراق الرتشح وتقدير اي من املتقدمني يمتلك
ه�ذا املوقف وتنتهي بمحاولة اس�تقراء املوقف املقوم�ات الالزم�ة خلوض عملي�ة االنتخاب.
االيراين املستقبيل جتاه الدول العربية بشكل عام وال خيتل�ف االم�ر يف االنتخاب�ات الترشيعي�ة
وجت�اه التجارب الثالث بش�كل خاص .ولكن التي يتقدم االالف ويصل للمنافس�ة العرشات
قبل مناقش�ة تفاصيل هذه االس�ئلة يستحس�ن ويف بع�ض االحيان املئات على  290مقعد يف
إلقاء نظ�رة رسيعة عىل املش�هد اإليراين عش�ية املجلس الترشيعي.
ولك�ن االنتخاب�ات الدورية عىل املس�توى
انفجار الثورات العربية.
املحيل والوطني ليس�ت السمة الوحيدة للنظام
الس�يايس االي�راين ،فتكتم�ل ه�ذه الص�ورة
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باحلدي�ث ع�ن الوض�ع االقتص�ادي واحل�راك
الس�يايس الذي ميز ايران يف الس�نوات االخرية
قبيل اندالع الثورات العربية.

عىل املستوى االقتصادي فبينام حتاول اجهزة
الدول�ة تعوي�ض حال�ة احلص�ار والعقوب�ات
االقتصادي�ة املفروض�ة على اي�ران من�ذ ازم�ة
الرهائ�ن االمريكين يف  1979والتي تزايدت
حدهت�ا بعد ظه�ور الربنام�ج الن�ووي االيراين
لألعني يف الس�نوات االوىل م�ن األلفية الثالثة،
فإنه ال يمكن بأي حال من االحوال انكار تزايد
التكلف�ة احلكومي�ة ج�راء حماولة تغطي�ة االثار
الس�لبية للحص�ار والعقوب�ات ،وان املواط�ن
االي�راين الع�ادي اصبح يش�عر بش�كل متزايد
بوطئة هذه االعب�اء االقتصادية وتداعياهتا عىل
حيات�ه اليومي�ة ونمط اس�تهالكه .ورغم وعود
الرئيس أمحدي نجاد الشعبوية بمشاركة عوائد
النف�ط مع املواطنين إال أن أي من هذه الوعود
مل يتحقق بل عىل العك�س تناقص الدعم الذي
تقدم�ه احلكوم�ة لبع�ض املنتجات مث�ل اخلبز
والطاق�ة يف الوقت ال�ذي حاولت فيه احلكومة
تعوي�ض هذا من خلال تطبيق سياس�ة تقديم
دعم مادي للمواطنني بدءا من عام  2010وهو
االمر الذي زاد االعباء عىل املوازنة العامة وزاد
م�ن اإلنف�اق احلكوم�ي وأدى يف النهاي�ة لرفع
معدالت التضخ�م وانخفاض القدرة الرشائية
للعملة االيرانية((( .ويشكل الربنامج النووي

االيراين مص�درا اخر من مص�ادر الضغط عىل
املوازنة االيرانية بسبب ارتفاع التكلفة السياسية
واالقتصادية لالستمرار فيه .فمن ناحية يشكل
ارصار القي�ادة االيراني�ة على االس�تمرار يف
املرشوع النووي س�ببا كافيا ملزيد من العقوبات
االقتصادي�ة التي تفرضها املؤسس�ات والدول
الغربي�ة عىل ايران وه�و االمر ال�ذي يعاين منه
بشكل رئييس واسايس املواطن العادي ،والذي
ت�زداد معاناته يف ظل توجيه جزء ال يس�تهان به
م�ن امليزانية االيرانية لصالح االبحاث واملوارد
املطلوب�ة لتطوي�ر الربنام�ج وتأمين�ه ض�د أي
هجامت حمتملة.

ما يستكمل املشهد يف إيران هو احلديث عن
حالة احلراك الس�يايس التي ب�دأت يف ايران مع
وصول التيار االصالحي للمجالس املحلية ثم
املجل�س الترشيع�ي يف  1996وبعدها وصول
خامت�ي معبرا ع�ن التي�ار الرئييس يف املعس�كر
االصالحي للرئاس�ة يف  .1997وبش�كل عام
يمكن القول ان مش�هد احلراك الس�يايس اتسم
بخاصي�ة التناف�س بين ماع�رف اعالمي�ا بكل
م�ن املعس�كر االصالح�ي واملعس�كر املحافظ
وال�ذي يمك�ن حتدي�د االختالف�ات الرئيس�ية
بينهام عىل اس�اس االختالف يف الدرجة وليس
االختلاف اجلوه�ري يف املواق�ف س�واء على

((( شأن كل ما يتعلق بإيران فهناك العديد من التقارير المتضاربة
حول أداء االقتصاد اإليراني وقدرته على النمو ومقاومة
العقوبات .على سبيل المثال انظر:
عماد عبد الله عياصرة« ،االقتصاد االيراني عكس المتوقع»

�شـتـاء 2012

المنشورة على موقع إالف في  12أكتوبر  2012والموجودة
على الرابط التالي :

http://www.elaph.com/Web/
opinion/2012/10/767282.html
Dina Esfandiary, «Iran Untenable Economy”,
August 5th 2011 available on the following link:
h t t p : / / w w w. t h e d i p l o m a t . c o m / 2 0 1 1 / 0 8 / 0 5 /
iran%25E2%2580%2599s-untenable-economy/
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مستوى السياسة اخلارجية أو الداخلية .األكثر
داللة عند احلديث عن ايران والثورات العربية
هو حالة احلراك السيايس عىل مستوى الشباب
الذين ب�دءوا تظاهراهت�م االعنف ض�د النظام
احلاكم بدءا من خريف  1979واستمرارهم يف
احياء ذكراها بالرغم من اس�تمرار قمع وعنف
النظام ضدهم(((.

حتتل إيران مرك�زا متقدما عىل قائمة الدول
االكث�ر اس�تخداما لالنرتنت ،بالرغ�م من قيام
الس�لطات بحظر بعض املواق�ع وتعقب بعض
النش�طاء م�ن املدونني الذين يزي�د عددهم عن
نصف مليون مدون ايراين يف الداخل واخلارج،
وتقب�ل اجلامع�ات االيرانية ما يزي�د عن مليون
طالب س�نويا اكثر من نصفهم م�ن الفتيات يف
خمتلف التخصصات ،كام يكون الشباب حوايل
 34%م�ن امج�ايل ع�دد الس�كان يف اي�ران(((.
هذه السمات جتعل ايران دولة شابة بالرغم من
تركيب�ة النخبة احلاكمة التي ال تنتمي عمريا إىل
نف�س هذه الفئة .وتظهر تداعيات هذه الرتكيبة
يف الق�درة عىل االس�تمرار يف معارض�ة النظام
بالرغ�م م�ن القم�ع ال�ذي تتعرض ل�ه احلركة
الطالبي�ة س�واء بس�جن رموزه�ا أو جتري�م
((( حول قراءة لمظاهرات الطالب في ايران في عام 1999
وارتباطها بالصراع السياسي االكبر في ايران أنظر:
مجدي احمد حماد« ،مظاهرات الطالب في ايران وإعادة
تشكيل العالقات بين القوى السياسية «  1اكتوبر 1999
موجودة على الرابط التالي :
http://digital.ahram.org.eg/articles.
aspx?Serial=219642&eid=3841

((( وفق الدراسة التي اجراها معهد بروكنجز ونشرها على موقعه
على الرابط التالي:

http://www.brookings.edu/ar/research/
articles/2010/06/middle-east-youth
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انش�طتها أو التضييق عىل التحاق البعض منهم
باجلامعات أو الوظائف احلكومية.

أجري�ت االنتخاب�ات الرئاس�ية االيراني�ة
االخيرة يف وس�ط اجواء مش�حونة بين التيار
االصالحي ال�ذي قرر مس�اندة رئيس الوزراء
القدي�م موس�وي ،والتي�ار املحافظ ال�ذي قرر
جت�اوز خالفات�ه الداخلي�ة واالصطف�اف وراء
رئي�س اجلمهوري�ة أمح�دي نج�اد س�عيا وراء
الفرتة الرئاسية الثانية واألخرية .وحينام اعلنت
نتيجة االنتخابات متوجة الرئيس للمرة الثانية،
امتلئ�ت الش�وارع باملتظاهري�ن م�ن الش�باب
ورم�وز التيار االصالحي الذي�ن اهتموا النظام
الس�يايس بتزوي�ر االنتخاب�ات لصالح مرش�ح
التي�ار املحاف�ظ يف ما عرف وقته�ا بحركة «أين
ص�ويت ؟»((( .ومل تس�فر املواجه�ات العنيف�ة
التي س�ادت الش�وارع وراح ضحيته�ا العديد
من الش�باب االي�راين عن أي تغيير يف موقف
النظام الداعم لنجاد ،وانتهت هذه املرحلة من
املواجهات باعالنه رئيس�ا وبحمل�ة اعتقاالت
وتعذي�ب واعدام�ات يف صف�وف املعارضني،
وااله�م م�ن ذل�ك بتطور م�ا عرف يف م�ا بعد
«باحلركة اخلرضاء» الت�ي تبلور من خالهلا تيار
املعارضة الرئيس لسيطرة املحافظني عىل احلكم
وعىل رأسهم املرشد االعىل عيل خامنة اي.
واستش�عر النظ�ام االيراين خط�ر ان تتبلور

((( حول تحليل لهذه الحركة وتداعيات االنتخابات الرئاسية في
ايران  :أنظر

Tanya Otsuka, “Where is My Vote?”: Democratizing
Iranian Election Law Through International Legal
Recourse , 33 BC Int’l & Comp. L. Rev. 339 (2010),
http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol33/iss2/7
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التي طورهتا احلركة بعد استتباب االمر ألمحدي
نج�اد يف منصب الرئاس�ة ،فقد طرحت احلركة
ثالث مطالب رئيسية عىل الشارع االيراين أوهلا
م�ا ع�رف باس�م اي�ران اوال وعرب عنه الش�عار
«ال غ�زة وال لبن�ان ،روح�ي ف�داء اي�ران» .
ه�ذا املطلب ال�ذي يعرب عن حال�ة من الرفض
عىل مس�توى الش�ارع م�ن توجهات السياس�ة
اخلارجية االيرانية والتي وفقا هلذا املنطق تورط
الدولة يف رصاعات وحتملها أعباء اقتصادية يف
وقت يعاين الداخل االيراين من تبعات استمرار
حالة احلصار والعقوبات االقتصادية.

حرك�ة معارض�ة يق�ف على رأس�ها ع�دد ممن
يمكن ان نطلق عليهم «ابناء النظام» فموسوي
املرش�ح الرئايس هو اخر رئي�س وزراء قبل ان
يلغ�ى املنص�ب وف�ق التعديلات الدس�تورية
يف  1989ووزي�ر اخلارجي�ة االس�بق ،ومهدي
كرويب كان رئيس�ا للربملان ومن االسماء اهلامة
التي اع�ادت تقديم نظرية والية الفقيه بش�كل
جديد ،وهاشمي رفسنجاين هو الثعلب الكبري
رئي�س الربمل�ان ورئيس اجلمهورية يف س�نوات
م�ع بع�د احلرب مع الع�راق وع�راب االنفتاح
االي�راين االقتص�ادي ،ام�ا خامت�ي فه�و رئيس
اجلمهورية السابق ورمز من الرموز امت���ل����أت ال�ش�������وارع بالمتظاهري�������ن من ال�شب�������اب ورموز
الدولي�ة املعروف�ة حلرك�ة املعارضة التي�������ار اال�صالح�������ي الذين اتهم�������وا النظ�������ام ال�سيا�سي
االصالحي�ة .وم�ن ث�م اس�تخدم بتزوير االنتخابات ل�صالح مر�شح التيار المحافظ في
النظام السيايس كل االدوات املمكنة ما عرف وقتها بحركة «�أين �صوتي»؟
من اجل ن�زع املصداقية عن احلركة
وحرماهن�ا م�ن امكاني�ات تعبئة الش�ارع ،فقام
املطل�ب الثاين ه�و رضورة إع�ادة النظر يف
بوض�ع كل من كرويب وموس�وي حتت االقامة منص�ب والي�ة الفقي�ه م�ن حي�ث صالحيات�ه
اجلربية ،وتم التضييق عىل حركة خامتي ،واعتقل وعالقت�ه بمفاص�ل النظ�ام السياس�ية
العديد من املنارصين للحركة واغلقت العديد واالقتصادي�ة .ولعل هذا ه�و املطلب االخطر
من الصح�ف واملواق�ع االلكرتوني�ة املتعاطفة عىل مس�تقبل احلركة .فاملطل�ب االول قد يلقى
معه�ا .وبع�د اكث�ر م�ن عامين م�ن انتخابات شعبية اكرب عىل مس�توى الشارع االيراين الذي
 2009م�ازال النظ�ام االي�راين يب�دو غري قادر يعاين فيه املواطنون بش�كل يومي ولكن مطلب
عىل معاجلة االثار السلبية التي اصابت رشعية إعادة النظر يف منصب والية الفقيه هو يف واقع
النظام الس�يايس بس�بب هذه االزم�ة ،يف نفس االمر مطل�ب ش�ديد الراديكالية وال يس�تطيع
الوقت الذي تعاين احلركة اخلرضاء من تناقص تعبئة الش�ارع وراءه ملامرسة الضغط عىل النظام
قدرهتا عىل تعبئة الش�ارع وراء مطالبها بس�بب الس�يايس ،ب�ل ان�ه يمك�ن فه�م حماول�ة خامتي
النأي بنفس�ه جزئيا عن احلركة اخلرضاء بسبب
الرضبات األمنية املتتالية.
األمر ذو الداللة يف هذا السياق هو املطالب هذه املس�ألة .واملطلب الثالث هو رضورة تبني
�شـتـاء 2012
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سياس�ة خارجية منفتح�ة عىل الع�امل اخلارجي
وه�و االم�ر ال�ذي طامل�ا طال�ب ب�ه وح�اول
تطبيق�ه خامت�ي ورفس�نجاين وق�ت ان كان�ا يف
الرئاسة(((.

من النخبة والش�ارع يف تأييد الثورات العربية،
متايزت املواقف الرس�مية االيرانية حس�ب كل
حال�ة ما بني تأييد للحراك أو اهلجوم عليه وهو
ما سيتم مناقشته خالل الصفحات القادمة.

ب�دأ ع�ام  2011إذن والش�ارع االي�راين ثانيا  :تطورات الموقف االيراني
حت�ت ضغ�ط أمن�ي واقتص�ادي وس�يايس تجاه م�صر و�سوريا والبحرين:

ش�ديد ،وب�دأت حال�ة التفاع�ل م�ع الش�ارع
سبق القول ان ردود الفعل االوىل يف داخل
الع�ريب س�واء عىل مس�توى النخب�ة احلاكمة أو
النخب�ة االيراني�ة بمختلف توجهاهت�ا ظهرت
الش�ارع الس�يايس ،فقد قرأت النخبة السياسية
مؤيدة ملا حيدث يف مرص وتونس ،وانبنى تقدير
ح�راك الش�ارع العريب على أنه اس�تجابة للمد
املوقف عىل ان هذه الثورات وما بدا من احتامل
االسلامي ،وقرأه الش�ارع السيايس من خالل انتقاهل�ا إىل باق�ي ال�دول العربي�ة س�يصب يف
اس�تحضار صور الش�باب االي�راين املقموع يف صال�ح اجلمهورية االسلامية االيرانية ،ولكن
غاب ع�ن هذا التحلي�ل امران عىل
نجاح الثورة في م�ص�������ر وغيرها من الدول العربية من
قدر كبري من االمهية؛ االول ان هذه
�ش�أن�������ه �أن يغي�������ر في التوجهات الخارجي�������ة لهذه الدول
الث�ورات أو االنتفاضات الش�عبية
ب�ش�������كل �أكثر ا�ستقاللية ،ويع�������زز رغبة هذه الدول في
وإن قام�ت يف جمتمع�ات مس�لمة
لعب دور اقليمي م�ستقل وهو ما �سي�شكل في نهاية الأمر
يلع�ب الدي�ن فيه�ا دورا هام�ا عىل
تحديا �أمام النفوذ االيراني و�سيا�ستها الخارجية.
املس�توى اخلاص وتتواجد هبا قوى
اسلامية منظم�ة قادرة على الفعل
الداخ�ل وص�ور البوعزي�زي يف تون�س وغريه السيايس ،إال أن طبيعة االحتجاجات واحجام
من ال�دول العربية((( .وكام متايزت دوافع كل القوى االسالمية عن املشاركة يف الدعوة إليها،
وإن انضم�ت للجامهير الثائ�رة يف الش�وارع
((( حول تطور الحركة الخضراء ومستقبلها انظر
ايران  ::واقعها ومآلها بعد ذل�ك بوقت قصري ،وغي�اب قيادة موحدة
عبد القادر طافش ،الحركة الخضراء في
« ،مركز الجزيرة للدراسات ،اكتوبر  ،2012موجودة على للش�ارع ،وغياب الشعارات الدينية يف املراحل
الرابط التالي:
 http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/االوىل للث�ورة كل ه�ذه العوام�ل مل تصبغ هذه
 media/Documents/2012/10/17/201210171225714الثورات بالصبغة االسالمية التي كانت تراهن
3734Green%20Movement%20in%20Iran.pdf
(((
 (2) Afsin Molavi, «Invoking the Arab Spring,عليه�ا اي�ران  .األم�ر االخر ال�ذي ال يقل
Iran rewrites its own history”, April 6th 2011,
available on the following link:
http://www.thenational.ae/
thenationalconversation/comment/invokingthe-arab-spring-iran-rewrites-its-own-history
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(3) Shahran Chubin, Iran and the Arab
Spring:Ascendency Frustrated, GRC Gulf
Papers, September 2012, pp 16-17
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أمهية يتعل�ق بطبيعة التحالف�ات اخلارجية هلذه
ال�دول؛ فمصر كان�ت تعتبر املرك�ز الرئيسي
ملعسكر االعتدال والذي عرف بمواقفه املهادنة
لكل من ارسائيل والوالي�ات املتحدة ،ونجاح
الث�ورة يف مرص وغريها من ال�دول العربية من
ش�أنه أن يغير يف التوجه�ات اخلارجي�ة هل�ذه
ال�دول بش�كل أكث�ر اس�تقاللية ،ويع�زز رغبة
هذه ال�دول يف لعب دور اقليمي مس�تقل وهو
م�ا سيش�كل يف هناي�ة األم�ر حتديا أم�ام النفوذ
االيراين وسياستها اخلارجية التي تروج لنفسها
عىل أساس موقفها املعارض والرافض للهيمنة
األمريكية واإلرسائيلية يف املنطقة.
تط�ورات الوض�ع على الس�احة االقليمية
م�دت رشارة التغيير إىل دول وجمتمع�ات اكثر
تعقي�دا من احلال�ة املرصية والتونس�ية مما أطال
يف أم�د الصراع الس�يايس يف دول كس�وريا
والبحري�ن واليمن وأوصل االم�ور يف بعضها
إىل احل�رب االهلي�ة ،وتغير موقف اي�ران من
التحي�ة والدع�م النفيس إىل مهامج�ة املعارضني
واعتب�ار م�ا حيدث يف س�وريا جزء م�ن مؤامرة
على معس�كر املقاوم�ة ،ورف�ض االهتام�ات
املوجه�ة لث�وار البحرين على أهن�م أداة ايرانية
هت�دف لتغيير التوازن�ات اجليواستراتيجية يف
املنطقة .ويف األمر بعض التفصيل.

مــ�صــــــر:
حينما أذاع�ت وكاالت األنب�اء موق�ف
املرش�د األعىل يف ايران الداع�م للتظاهرات يف
مرص وال�ذي عرب فيه عن مش�اهبات بني احلالة
املرصية  2011واحلالة االيرانية  ،1979سارع

كل من نظام مبارك والش�ارع السيايس املرصي
لنف�ي هذه املش�اهبات ،واعلن وزي�ر اخلارجية
املصري آنذاك اب�و الغيط ان ه�ذه الترصحيات
تتج�اوز كل اخلطوط احلم�راء وتعد تدخال يف
الش�أن املصري((( .كام هت�ف املتظاهرون يف
داخ�ل مي�دان التحري�ر ض�د النظ�ام االيراين،
واعل�ن بع�ض من اعض�اء 6ابريل ع�ن وجود
اتص�االت م�ع املعارض�ة االيراني�ة ممثل�ة يف
«احلركة اخلضراء»؛ مرد ه�ذا املوقف املرصي
احلذر يعود إىل إدراك الش�ارع الس�يايس أن أي
مقارب�ة مع التجربة االيرانية من ش�أهنا اوال ان
تكرس وح�دة الصف املرصي وهتدد التامس�ك
االسلامي املسيحي الذي بدا واضحا للجميع
يف ش�وارع وميادي�ن مصر اب�ان الثامن�ى عرش
يوم� ًا األوىل برغ�م من امتالء الش�وارع خاصة
يف االي�ام االخرية باعداد كبرية من املحس�وبني
على التيارات االسلامية املتش�ددة .من ناحية
ثاني�ة أدرك�ت النخب السياس�ية ان املقاربة مع
النظ�ام االي�راين يف تل�ك الفترة من ش�أهنا ان
تثب�ت إدع�اءات نظ�ام مب�ارك أن م�ا حيدث يف
ميادي�ن مصر وش�وارعها ه�و حم�ض مؤامرة
خارجي�ة تس�تهدف اس�تقرار مصر ،كما اهن�ا
على الصعي�د ال�دويل قد تفق�د الث�ورة الوليدة
تعاطف قوى سياس�ية هام�ة يف املعادلة يف ذاك
الوقت؛ فترصحيات الدول الغربية وعىل رأسها
الوالي�ات املتح�دة واالحت�اد االوريب وج�دت
((( راجع تصريحات وزير الخارجية احمد ابو الغيط التي نشرتها
وكالة انباء الشرق االوسط ونقلتها الجزيرة :
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http://aljazeera.net/news/pages/e6ba0736-e97f4883-b863-80a388909db9
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نفس�ها مضطرة للوق�وف مع مطالبات ش�ارع
ثائر يطال�ب باحلري�ة والديمقراطي�ة والكرامة
االنس�انية وهي الش�عارات التي طامل�ا دافعت
عنها هذه القوى .وكانت مقاربة بني ما حيدث يف
مرص وما حدث يف ايران من شأهنا ان يستجلب
عدا ًء غري مطلوب يف تلك اللحظة(((.

غ�ادر مب�ارك ك�ريس احلك�م مس�لام قي�ادة
البالد للمجلس األعىل للقوات املس�لحة الذي
س�ارع لإلعالن عن إلتزام�ه بكافة االرتباطات
والتعه�دات الدولي�ة الت�ي إلتزمت هب�ا الدولة
املرصي�ة يف العه�د الس�ابق؛ وكان ه�ذا يعن�ي
بالنس�بة للقيادة االيرانية ان ما راهنت عليه من
تغيير يف السياس�ة اخلارجي�ة املرصي�ة وخاصة
يف م�ا يتعل�ق بالعالقات مع الوالي�ات املتحدة
االمريكية وارسائيل لن حيدث ،كام ارس�ل هذا
أيضا اش�ارات بصعوبة ح�دوث تغيري جذري
يف العالق�ات املرصي�ة االيراني�ة املقطوع�ة منذ
 .1979املوقف عىل املس�توى الشعبي املرصي
كان خمتلف�ا ؛ جتاه عالقات اكث�ر ودية مع إيران
القوة االقليمية الكربى .وبالتايل زار ايران وفدا
شعبيا مكونا من قيادات حزبية وشعبية وفنانني
ومثقفين هبدف دعم العالقات الثنائية بش�كل
اكثر اجيابية ،وهو األمر الذي استقبل اجيابيا من
اجلان�ب االيراين((( .وكانت زي�ارة هذا الوفد
ضمن توجه ش�عبي يعيد االعتبار للدبلوماسية
الش�عبية غري الرسمية ودورها الداعم للسياسة
((( راجع جرائد المصري اليوم والشروق في  6 - 5فبراير
2011
((( http://www.ahram.org.eg/Al-Mashhad-
Al-Syiassy/News/81256.aspx
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اخلارجي�ة بش�كل ع�ام ،وم�ن ث�م توج�ه وفد
ممائ�ل الثيوبي�ا يف حماولة الس�تيعاب تداعيات
العالقة السلبية مع دول حوض النيل وتأثريها
على نصي�ب مرص م�ن مي�اه النيل وه�و االمر
االسرتاتيجي اهلام بالنس�بة ملرص .وبالرغم من
نج�اح الدبلوماس�ية الش�عبية يف املرتين إال انه
مل يت�م دف�ع العالق�ات مع اي�ران جتاه اس�تعادة
العالق�ات الدبلوماس�ية الكامل�ة حت�ى تاريخ
كتابة هذه السطور(((.

احاطت االجواء االجيابية بزيارة الرئيس
حممد مريس كأول رئيس مرصي يزور إيران
يف س�بتمرب  2012حلضور اجتامع قمة عدم
االنحي�از .ه�ذه الزي�ارة تق�ررت يف طريق
ع�ودة الرئي�س املرصي م�ن زي�ارة للصني
يف حماول�ة لفتح السياس�ة اخلارجية املرصية
على رشكاء سياس�يني وجتاريين يكسروا
االحتكار الغريب للسياسة اخلارجية املرصية،
وكانت مرص يف هناية فرتة رئاستها ملجموعة
ع�دم االنحياز ويف س�بيل تس�ليم الرئاس�ة
الي�ران .ومن ثم قام الرئيس املرصي بزيارة
استغرقت س�ويعات قليلة لطهران حلضور
القمة ومراسم تسليم الرئاسة وألقى خطابا
استدعى العديد من ردود االفعال.
من ناحية ال يمكن انكار االش�ارة االجيابية
املرتبطة بالزيارة خاصة يف ضوء حفاوة اجلانب
االيراين بالرئيس املرصي واستقباله من جانب
الرئي�س نج�اد .يف نف�س الوقت جي�ب أال تتم

((( ديسمبر 2012
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املبالغة يف ما يمكن ان يرتتب عليها؛
فم�ن ناحي�ة مل يرتت�ب عليه�ا اي
حتس�ن رس�مي يف العالقات الثنائية
بين الدولتين ،كام مت�ت املغالطة يف
ترمج�ة اخلطاب الذي ألق�اه الرئيس
املصري وحيا فيه الثورة الس�ورية،
فقد تم تغيري س�وريا بالث�ورة يف البحرين ،وهو
االمر الذي اعرتفت به ايران يف ما بعد وان ردته
إىل خط�أ غري مقصود قام به املرتجم .الواقع ان
ع�دم دف�ع العالق�ات الثنائية بين الدولتني إىل
مرحلة أكثر اجيابية ه�و أمر يمكن رده إىل رغبة
الدولتني بغض النظر عن االعالنات الرس�مية
الودي�ة .فم�ن ناحية اجلانب املصري ال يمكن
ع�زل العالق�ات املرصي�ة االيراني�ة ع�ن جممل
التحالف�ات املرصية اخلارجية الت�ي وان بدأت
حتاول تأكيد اس�تقالهلا عن السياس�ة اخلارجية
االمريكي�ة إال اهنا مل تصل إىل ح�د حتدي ما تم
تثبيته يف السياسة اخلارجية املرصية عرب أكثر من
 30عام�ا من العداء مع اجلمهورية االسلامية
االيرانية .كذلك ال يمكن امهال تأثري التيارات
الس�لفية يف الداخ�ل املصري على حتسين
العالقات مع ايران ،خاصة يف ضوء االختالف
املذهب�ي والتخوف�ات الرس�مية والش�عبية من
احتماالت ان تؤث�ر العالق�ات م�ع اي�ران عىل
هوية مرص السنية(((.

ال يمك�������ن اهمال ت�أثير التي�������ارات ال�سلفية في الداخل
الم�ص�������ري على تح�سي�������ن العالقات مع اي�������ران ،خا�صة
في �ضوء االخت���ل���اف المذهبي والتخوف�������ات الر�سمية
وال�شعبي�������ة من احتماالت ان ت�ؤث�������ر العالقات مع ايران
على هوية م�صر ال�سنية.

((( امل حمادة« ،لماذا طهران اآلن» ،في جريدة الشروق
المصرية ،على الرابط التالي :

على اجلان�ب االي�راين فتحية م�ا حيدث يف
مرص من صحوة للش�ارع هو أم�ر خيتلف متاما
عن إعادة العالقات السياس�ية خاصة يف ضوء
االحتقان الس�ائد يف الش�ارع االيراين بعد ازمة
االنتخاب�ات الرئاس�ية االيراني�ة .فق�د نقل�ت
وكاالت االنب�اء ترصحي�ات منقول�ة ع�ن عدد
من النشطاء واملعارضني االيرانيني الذين دعوا
املرش�د االعلى خامنئ�ي إىل االس�تامع ملطالب
الش�باب االي�راين ب�دال م�ن االنش�غال بدع�م
الث�ورة املرصي�ة((( .كذل�ك ف�ان دع�م الثورة
املرصي�ة من ش�أنه ان يدعم معس�كر الواليات
املتحدة والس�عودية وهو االمر الذي ال ترغب
في�ه بالتأكي�د القي�ادة االيراني�ة((( ،وبش�كل
خ�اص بع�د تط�ورات املوقف يف س�وريا وهو
حمل مناقشة اجلزء التايل.
((( على سبيل المثال راجع تصريحات مريم رجوي من المقاومة
االيرانية في الخارج على موقع المجلس الوطني للمقاومة
االيرانية على الرابط التالي:

http://www.ncr-iran.org/ar/index.
php?option=com_content&task=view&id=11835
&Itemid=11

وكذلك رد فعل موسوي وكروبي عقب تصريحات خامنئي
عن الثورة في مصر  /موجودة على الرابط التالي:

http://www.akhbaar.org/home/2011/02/104418.
html?print

((( حول تحليل اجمالي لموقف ايران من التحوالت العربية انظر:

http://www.shorouknews.com/columns/view.
aspx?cdate=28082012&id=14e0a164-457949b4-a4c6-b31743bffa45
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Trita Parsi and Reza Marashi, ‘Arab Spring seen
from Tehran’ , available on the following link:
http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/
pages/articledetails.aspx?aid=62
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�ســـــــوريــــا:
لعبت نظرية الدومينو دورا يف انتشار املوجة
الثوري�ة خارج حدوده�ا األوىل يف تونس ،وال
يعني هذا غياب االسباب املوضوعية واهليكلية
لقيام الثورات يف خمتلف الدول العربية ،بل عىل
العكس يطرح تساؤل حول عدم قيام الثورات
يف دول كاجلزائ�ر واملغرب وبعض دول اخلليج
يف ظل وجود هذه االس�باب اهليكلية من الفقر
والفس�اد الس�يايس واالقتصادي وانسداد أفق
التحول الديمقراطي التدرجيي.

التي يامرسها نظام بشار االسد ضد مواطنيه هو
امر يتج�اوز حدود هذه الورق�ة ولكن ما نركز
عليه هو موقف اجلمهورية االسالمية االيرانية
من تطورات املطالب الش�عبية السورية باحلرية
والديمقراطية والكرام�ة خاصة يف ضوء تطور
الوض�ع على االرض إىل حالة احل�رب االهلية
بني قوات جيش االسد وما عرف باجليش احلر
ال�ذي يق�ود العمليات العس�كرية ض�د النظام
احلاكم.

يف واق�ع االم�ر ال يمك�ن ق�راءة املوق�ف
االي�راين م�ن االزم�ة الس�ورية يف ض�وء البعد
الطائف�ي فق�ط ،فما هي�م اي�ران يف
�إن متابع�������ة تط�������ورات الموق�������ف ال�سيا�س�������ي والع�سكري
حقيق�ة االمر ليس التش�ابه املذهبي
واالن�ساني ودرجة العنف والتعنت التي يمار�سها نظام
بني القيادة احلالية يف سوريا واغلبية
ب�شار اال�سد �ضد مواطني�������ه هو امر يتجاوز حدود هذه
س�كان ايران ولكن االهم بالنس�بة
الورقة.
هلا باالس�اس هو الدور الذي يلعبه
ب�دأت الدع�وات االوىل للتظاه�رات يف النظ�ام الس�وري احل�ايل يف توازن�ات الق�وى
س�وريا كح�ال مثيلته�ا يف مصر بدع�وة على يف املنطق�ة خاص�ة يف م�ا يتعل�ق بالعالقات مع
الفي�س بوك للتظاه�ر ضد النظ�ام احلاكم وإن الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة وارسائي�ل(((،
مل حت�دد موع�دا يف البداي�ة للتظاه�رات كحال ومن ثم تلخص املوقف االيراين يف دعم النظام
الفض�اء االلكتروين يف مصر ،إال أن نج�اح الس�وري على طول اخل�ط وتكيي�ف ما حيدث
املرصيين يف االطاح�ة بمب�ارك دع�ى «صفحة على أس�اس ان�ه مؤام�رة خارجية كبرى عىل
الث�ورة الس�ورية» إىل االعالن ع�ن  15مارس النظام الس�وري وعىل معسكر املقاومة ملرشوع
 2011موع�دا للتظاه�ر يف س�وق احلميدي�ة ،اهليمن�ة االمريكي�ة االرسائيلي�ة يف املنطق�ة ،كام
وتلى ذلك انتف�اض امل�دن املختلفة يف س�وريا أن ق�راءة متأني�ة ختربن�ا ان النظ�ام االي�راين ال
ض�د بش�ار االس�د ونظ�ام البع�ث واس�تمرار يتحم�ل خس�ارة حليفه الع�ريب الوحيد وجرس
تأزم الوضع الداخيل االنس�اين حتى كتابة هذه
((( انظر على سبيل المثال تحليل كريم سجادبور حول دوافع
الس�طور .إن متابعة تطورات املوقف السيايس
الموقف االيراني من تطورات االزمة السورية في
http://www.carnegieendowment.org/2012/08/09/
والعسكري واالنساين ودرجة العنف والتعنت
iran-will-be-central-no-matter-outcome/dd9z
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التواص�ل بني اي�ران وح�زب اهلل يف لبنان(((،
وبالتايل قدمت إيران أش�كال خمتلفة من الدعم
للنظام السوريـ بعض هذا الدعم متثل يف تقديم
اخلبرات التقني�ة الالزم�ة إلعاق�ة االتصاالت
يف داخ�ل س�وريا((( ،وبعض�ه متث�ل يف وجود
بع�ض العن�ارص م�ن الق�وات االيراني�ة ش�به
النظامي�ة لتدري�ب والتعاون مع قوات األس�د
ض�د اجلامهير ،كما حاول�ت اي�ران ممارس�ة
ضغوط سياس�ية لتخفيف الضغ�ط عىل النظام
الس�وري((( ،خاصة مع ظهور مؤمتر اصدقاء
(1) Peter Jones, Assessing Iran: The Arab Spring,
the Nuclear Issue and Canada Response,
Center for International Policy Studies, Policy
Brief No.15, March 2012. P 2

((( هناك تقرير اعده معهد الدراسات القومية االسرائيلي عن
الربيع العربي وتداعياته االقليمية والدولية ،وبالرغم من
المآخذ المرتبطة بالنقل عن مصادر اسرائيلية ـ إال ان ماجاء
في هذا التقرير حول موقف ايران والفرص والتحديات التي
يفرضها الربيع العربي على ايران ،يتفق في التحليل مع معظم
ما هو منشور بهذا الشأن  .لمزيد من التفاصيل انظر:

Yoel Gruzansky and Mark A. Heller (eds), One
Year of Arab Spring: Global and Regional
Implications, Institute for National Security Studies,
Memorandum No. 113 , March 2012, p 44.

((( اعترف بوجود قوات ايرانية في داخل االراضي السورية نائب
رئيس الحرس الثوري وان نفى تورطهم في اعمال قتالية ضد
الشعب السوري  /انظر التصريح على الرابط التالي:

س�وريا واعرتاف�ه باملجل�س الوطن�ي االنتقايل
ممثال للثورة الس�ورية  .فقد حاول�ت ايران من
خلال حم�ور رئيس ال�وزراء العراق�ي وحزب
اهلل اللبن�اين التأكيد عىل اس�تحالة اهناء الرصاع
بالط�رق العس�كرية ،وروج�ت لفك�رة ان�ه ال
س�بيل للخ�روج من االزم�ة إال من خالل حل
سيايس يس�مح لرتكيبة نظام االسد باالستمرار
واحلف�اظ على املرك�ب العلوي في�ه ،وهامجت
الدول العربية املنارصة للش�عب الس�وري عىل
اعتب�ار ان البع�ض منه�ا وعلى رأس�ه اململكة
العربية الس�عودية يمارس التمييز ض�د االقلية
الش�يعية ،مم�ا أعاد الرتكي�ز عىل البع�د الطائفي
يف الرصاع وتصوير ما حيدث يف داخل س�ورية
عىل ان�ه بمثابة ثورة س�نية عىل االقلي�ة العلوية
املوج�ودة يف س�وريا(((  .ولكن م�ع طول أمد
الرصاع وانس�داد افق الوصول إىل حل سيايس
لألزمة يمكن االسد من االستمرار يف السلطة،
بدأت اي�ران يف ممارس�ة دور دبلومايس يضمن
هلا موقعا يف سوريا ما بعد االسد.
%D9%8A%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D
9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%
84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%8A
%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A721-2-2012/

http://al-mashhad.com/News/%D8%A7%D9
%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7
%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9
%89-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5
%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%
D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%
D8%B1%D9%8A%D8%A7/120374.aspx

من ناحية ثانية نشرت قوات الجيش الحر اخبار تتعلق
بالقبض على مقاتلين ايرانيين يحاربون في صف جيش
االسد وتم إذاعة فيديوهات للمقبوض عليهم وبطاقات
هوياتهم  .كمثال على هذه االخبار انظر الرابط التالي:

http://www.twitmunin.com/ar/772470/%D8
%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B
4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-

لكن يجب التأكيد على أن االخبار المتعلقة بوجود مقاتلين
ايرانيين إلى جانب قوات االسد هو امر ال يمكن التأكد من
صحته ،وإن كانت تصريحات قادة الحرس الثوري االيراني
توحي بمصداقيتها.

((( حول تحليل لموقف ايران من الثورة السورية انظر :
ياسر الزعاترة« ،الثورة السورية في قاموس ايران وحلفاءها
« ،على موقع الجزيرة بتاريخ  11ابريل  2012وموجود على
الرابط التالي:
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وكان الرئي�س املصري قد دع�ا من خالل
زيارت�ه القصيرة لطه�ران ومن خلال خطابه
ال�ذي وجه�ه يف قمة عدم االنحي�از إىل تكوين
جلن�ة رباعية من كل من مصر واململكة العربية
الس�عودية وتركي�ا واجلمهوري�ة االسلامية
االيراني�ة ملحاول�ة الوصول حلل ينه�ي األزمة
الس�ورية وحيق الدم�اء .ويف س�بتمرب عقد اول
اجتماع ملس�اعدي وزراء اخلارجي�ة يف القاهرة
وغابت عنه اململكة العربية السعودية وقدمت
فيه طهران مبادرة ترتكز عىل العنارص التالية:
1 .1وقف االشتباكات والعنف بشكل متزامن
من اطراف الرصاع.

2 .2التأكيد عىل احلل السلمي لألزمة من دون
أي تدخل خارجي.

3 .3وقف أي نوع من الدعم املايل والعسكري
والتدريب للعنارص املسلحة املعارضة
للحكومة السورية.
4 .4اطالق حوار بني احلكومة السورية
واملعارضة.
5 .5تشكيل جلنة مصاحلة وطنية بمشاركة مجيع
االحزاب.

6 .6إرسال مراقبني من الدول املشاركة يف
اجتامع القاهرة لالرشاف عىل عملية وقف
العنف.

7 .7التأكيد عىل رضورة احلفاظ عىل الوحدة
الوطنية واالرايض السورية.
50

8 .8تقديم املساعدة ملسار اصالحات جذرية
وارساء الديمقراطية واحلرية عىل اساس
سوري -سوري(((.

ما يعيب هذه املبادرة هو ما يبدو من ارصار
ايراين عىل إدانة املعارضة الس�ورية باس�تخدام
العن�ف والتعام�ل مع قوى املعارض�ة عىل اهنم
أف�راد ممولون م�ن اخل�ارج دون النظ�ر لطبيعة
املطالب التي يرفعوهنا يف الداخل .كام ان املبادرة
ال تتضمن ما يشير إىل حماكمة رموز النظام عىل
اجلرائم التي ارتكبت يف حق الش�عب السوري
خلال العامني املاضيين .من ناحي�ة ثالثة فإن
إطالق حوار بين احلكومة واملعارضة يتجاهل
مطالب االخرية برضورة تغيري النظام بالكامل
ويعيد االعتبار ملا أطلقه نظام بش�ار االس�د من
اجراءات جتميلية عنواهنا التحول الديمقراطي
وجوهره�ا اجه�اض املعارض�ة واس�تمرار
النظ�ام الس�يايس احلاكم بنف�س تركيبته ونفس
ممارساته.
الوض�ع على األرض اس�تمر كام ه�و دون

((( http://www.majalla.com/arb/2012/09/
article55238813

وكان نائب وزير الخارجية االيراني قد اجرى حوارا صحفيا
مع جريدة اليوم السابع المصرية عبر فيه عن رفض بالده اي
شروط مسبقة للعمل في داخل اللجنة الرباعية وذكر ان بالده
لن تتوقف عن دعم بشار االسد  .لتفاصيل الحوار انظر:
نائب وزير الخارجية االيراني لليوم السابع  :مستعدون
لوضع ما لدينا من انجازات تحت تصرف الشعب المصري
 ...العقوبات لن تؤدي إلى عزل ايران  ,وسنرسل قريبا كائنا
حيا إلى الفضاء» حوار اجرته اسراء احمد فؤاد ونشر بجريدة
اليوم السابع بتاريخ  16سبتمبر  ،2012موجود على الرابط
التالي:

http://www1.youm7.com/NewsPrint.
asp?NewsID=787117
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الس�وري دورا ال يمك�ن التقلي�ل من ش�أنه يف
الداخل اللبناين ،وبغض النظر عن االنتقادات
املوجه�ة لتوجهات�ه وارتباطات�ه اخلارجية ؛ إال
ان�ه ي�ؤدي دورا معيش�يا وسياس�يا واقتصاديا
حموريا لقطاع ال يس�تهان به من الشعب اللبناين
كام ان�ه عنرص هام يف تفاعالت املش�هد اللبناين
احلكوم�ي املعق�د باألس�اس .وكان ارتب�اط
احلزب الوثيق بس�وريا قد تلقى رضبة ش�ديدة
عق�ب قرار االخرية بس�حب قواهتا العس�كرية
من االرايض اللبنانية ،والشكوك التي احاطت
بمقت�ل رئيس الوزراء اللبناين رفيق احلريري يف
حادثة كارثية أش�ارت اصابع االهتام فيها لكل
م�ن احل�زب واحلكومة الس�ورية .وبالرغم من
سحب القوات العسكرية فقد استمرت سوريا
يف حماول�ة القيام بدور يف السياس�ة اللبنانية من

تغيير؛ مواجه�ات عنيف�ة يومية يس�تخدم فيها
النظ�ام الس�يايس كل أدوات القم�ع والقت�ل
بقص�ف امل�دن والق�رى الت�ي ختضع لس�يطرة
اجلي�ش احل�ر واملعارضة الس�ورية ،وحماوالت
مس�تميتة م�ن جان�ب اجلامهير لالس�تمرار يف
املطالب�ة باحلرية والديمقراطي�ة يف ظل ظروف
معيشية غري انسانية تنبئ بكارثة انسانية وشيكة،
وجمتم�ع اقليمي ودويل مل حيس�م ق�راره بتقديم
الدعم الالزم للثوار يف مواجهة نظام يس�تخدم
آلة عسكرية غاشمة .عىل املستوى الدبلومايس
تستمر حماوالت الدول الداعمة للنظام السوري
(كروس�يا والصين وايران) للوص�ول إىل حل
سيايس يضمن عدم سقوط النظام بالكامل مع
احتامالت التضحية بش�خص بشار االسد دون
التضحية بالرتكيبة السياس�ية واملذهبية للنظام.
ويف مقاب�ل ه�ذه املح�اوالت يقف
محاوالت م�ستميتة من جان�������ب الجماهير لال�ستمرار
معسكر الدول املتعاطفة مع مطالب في المطالبة بالحرية والديمقراطية في ظل ظروف
الش�عب الس�وري واملدركة لتعقيد معي�شي�������ة غير ان�سانية تنبئ بكارث�������ة ان�سانية و�شيكة،
الوض�ع االقليمي وه�و االمر الذي ومجتمع اقليمي ودولي
حيتاج بعض التفصيل.
تتامس احلدود الس�ورية مع احلدود اللبنانية خالل ارتباط حزب اهلل عىل املس�توى العقيدي
ويتداخل الوضع الس�يايس السوري يف الوضع واللوجستي هبا .يف حالة اهنيار النظام السوري
اللبن�اين اهل�ش واملعق�د ،كما حتت�ل ارسائي�ل أو تغير معادالت الق�وة يف تركيبة نظام احلكم
مرتفعات اجلوالن االستراتيجية التي يبدو ان س�يكون ل�ه بالتأكيد تداعيات على موقفها من
املفاوضات الس�ورية االرسائيلية بش�أهنا تقف حزب اهلل وقدرهتا عىل تقديم الدعم بأي شكل
عن�د نقطة الصفر .يلعب ح�زب اهلل ذو التوجه من األشكال.
املذهب�ي الش�يعي والتوج�ه الس�يايس االيراين
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املحتل�ة ،تذكر العدي�د من التقاري�ر ان بالرغم
م�ن اخلط�اب االعالم�ي الس�وري املتش�دد
بش�أن هذه القضية والذي يؤكد باس�تمرار عىل
الطبيع�ة املقاوم�ة للنظ�ام الس�وري إال ان�ه ال
يامرس اي جهود جادة الس�تعادة ه�ذه الرقعة
االستراتيجية ،وتنتقد بعضها استخدام النظام
آل�ة عس�كرية قاتل�ة ض�د مواطني�ه يف الوق�ت
الذي مل يطلق رصاص�ة واحدة لتحرير اراضيه
املحتلة ،إن تفاصي�ل وتطورات قضية اجلوالن
خترج عن ح�دود هذه الورقة ،ولك�ن ما يعنينا
ان ارسائيل يف هذه احلالة يبدو أن لدهيا مصلحة
يف اس�تمرار النظ�ام الس�وري برتكيبت�ه احلالية
وحماولة الوصول إىل حل سيايس لألزمة يضمن
عدم حدوث تغيريات جذرية قد هتدد استقرار
الوضع االقليمي الذي يكرس تفوقا ارسائيليا.
وبطبيع�ة العالق�ات االرسائيلي�ة االمريكي�ة
يمكنن�ا ان نستش�ف تأييدا أمريكي�ا ضمنيا هلذا
التوج�ه بالرغم من اخلط�اب االمريكي املعلن
واملطالب بوقف العنف واملهاجم لبشار االسد
يف أحيان كثرية.

الس�وري واملجتم�ع ال�دوىل وهو االم�ر الذي
يزيد يف تعقيد الوضع الداخيل وينذر بمزيد من
التضحيات عىل جانب الشعب السوري قبل ان
يؤيت الضغط ثامره وتتحقق املطالب الشعبية.

وتنتشر على مواق�ع االعلام االقليم�ي
وال�دويل وصفح�ات االنرتن�ت ص�ور
للمواجهات الدموية اليومية والتي يس�قط من
جراءه�ا العشرات من الس�وريني من النس�اء
واالطف�ال والش�باب والش�يوخ ،لك�ن يظ�ل
االم�ل قائما بق�درة املقاوم�ة على االس�تمرار
عىل صعيد املواجهات العس�كرية والسياس�ية،
خاصة مع املس�اندة العس�كرية واالنسانية التي
تقدمه�ا تركيا للث�وار يف مواجه�ة النظام .وهو
وضع خيتلف جذريا عن الوضع يف البحرين.

البحـــريـــــــن:

تقع مملكة البحري�ن يف قلب اخلليج العريب،
وتتكون من  33جزي�رة أكربها جزيرة البحرين
الت�ي س�ميت اململك�ة تبع�ا هل�ا ،وق�د حصلت
اململك�ة على اس�تقالهلا م�ن احلك�م الربيط�اين
يف ع�ام  1971ومن�ذ ذل�ك احلين
ح�������اول الملك حمد ب�������ن خليفة ا�ستب�������اق المظاهرات
حتكمه�ا ارسة آل خليف�ة .تتش�ابه
با�صدار عدد من القرارات ك�صرف مكاف�آت مالية لكل
الرتكيبة الس�كانية للبحرين مع عدد
ا�س�������رة بمنا�سبة هذه الذكرى وتقديم عدد من الوعود
م�ن دول اخلليج م�ن حيث التكوين
با�صالحات �سيا�سية واقت�صادية.
الس�كاين ذي األغلبي�ة الش�يعية مع
وج�ود أرسة حاكم�ة من الس�نة .ه�ذه الرتكيبة
خالص�ة األم�ر ان�ه يب�دو هن�اك تواف�ق يف
كان�ت س�ببا يف ع�دد من املش�كالت السياس�ية
املصالح بني االعداء التقليدين؛ إيران وارسائيل
واالقتصادي�ة واألمنية خاص�ة منذ نجاح الثورة
يف اس�تمرار النظام السوري بشكله احلايل حتى
االسالمية يف ايران  1979وحماولة إيران نرش أو
ولو قبلوا برحيل بشار االسد كرتضية للداخل
تصدير الثورة إىل خارج حدودها الغربية وكانت
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البحري�ن أوىل هذه املحط�ات((( .وبالرغم من
اس�تمرار املعارض�ة الش�يعية يف البحرين طوال
هذه الس�نوات فإهنا مل تس�تطع حتقيق تغيري يذكر
يف تركيبة احلكم الذي يعتمد بشكل أسايس عىل
امللك وويل العهد ورئيس الوزراء.
وش�كلت انتفاض�ات الش�ارع الع�ريب يف كل
من مصر وتون�س وامتدادها يف ليبي�ا حافزا لعدد
من النش�طاء البحرينني فدعوا إىل التظاهر يف دوار
اللؤل�ؤة (يف قل�ب العاصم�ة املنام�ة) يف الذك�رى
الع�ارشة إلص�دار امليث�اق الوطن�ي يف  14فرباي�ر
 .2012ح�اول املل�ك مح�د ب�ن خليف�ة اس�تباق
املظاه�رات باص�دار ع�دد من الق�رارات كرصف
مكاف�آت مالي�ة لكل ارسة بمناس�بة ه�ذه الذكرى
وتقدي�م ع�دد م�ن الوع�ود باصالحات سياس�ية
واقتصادي�ة .مل تنج�ح ه�ذه املح�اوالت واندلعت
التظاه�رات يف واح�دة م�ن أه�م التحدي�ات التي
واجه�ت النظ�ام البحرين�ي ،اس�تدعت ح�دة
املظاهرات واتس�اع نطاقه�ا رد فعل هو االول عىل
مس�توى دول جمل�س التع�اون اخلليج�ي .فقد قام
النظام احلاكم باستدعاء قوات درع اجلزيرة (اجلناح
العس�كري ملجلس التعاون اخلليج�ي) واملفرتض
في�ه التدخ�ل يف ح�االت تع�رض إح�دى دول

((( كرر النظام االيراني في اكثر من مناسبة مطالباته بضم
البحرين إلى ايران مما كان يتسبب في عدد من االزمات
الدبلوماسية بين الدولتين والتي كان يتم تجاوزها العتبارات
داخلية واقليمية كثيرة  .انظر على سبيل المثال المقالة التالية
عن تاريخ العالقات االيرانية مع دول الخليج :
د .سيد عوض عثمان« ،العالقات االيرانية الخليجية بين
دروس الماضي وآفاق المستقبل» مختارات إيرانية  :يناير
 2001الصادرة عن مركز الدراسات االستراتيجية باالهرام
وموجودة على الرابط التالي :

املجلس العتداء داخيل .وقامت القوات السعودية
يف م�ارس  2011حتت ل�واء درع اجلزيرة بدخول
االرايض البحريني�ة واملش�اركة يف ف�ض اعتص�ام
دوار اللؤل�ؤة والقب�ض عىل املتظاهرين ومش�اركة
ق�وات البحرين يف قمع النش�طاء ،مما أدى إىل امخاد
التظاهرات بشكل مؤقت واندالعها بعد ذلك عىل
شكل موجات قصرية هتدف باألساس لإلبقاء عىل
فكرة املقاومة السلمية للنظام السيايس.

وحاول النظام البحريني الرتكيز عىل الطابع
الطائف�ي للتظاه�رات واس�تغل موق�ف اي�ران
الداع�م للمتظاهرين يف هذا الس�ياق؛ فبدال من
احلديث عن مطالب حقيقية جلموع البحرينيني
ح�ول االصالح�ات السياس�ية واالقتصادي�ة
واالجتامعي�ة ،ركزت وس�ائل االعلام عىل ان
املتظاهرين ينتمون إىل املذهب الشيعي وحيظون
بالدعم املايل واللوجس�تي م�ن النظام االيراين،
وش�كلت قيادة مجعي�ة الوفاق الوطني الش�يعية
حلركة املعارضة دليال عىل صحة االهتامات التي
س�اقها النظام الس�يايس وبرر من خالهلا دعوته
لقوات درع اجلزيرة بالتدخل العسكري(((.

((( وانضمت في هذا السياق بعض وسائل االعالم الغربية ،في ما
يعتبره البعض امرا مفهوما في ضوء محاوالت عزل ايران اقليميا
ودوليا ،انظر على سبيل المثال في هذا الشأن :تقرير العربية الذي
نشر في الشهور االولى لتطورات الموقف في داخل البحرين:

Is Iran Sectarianizing Bahrain Conflict? Available
on the following link:
http://english.alarabiya.net/
articles/2011/04/20/146144.html

كذلك انظر المقالة المنشورة على موقع المعهد االمريكي حول
دور ايران في ما اسماه بالربيع البحريني :

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/
CIRN1.HTM
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Michael Robin, IS Iran Behind the Bahrain Spring?,
March 27th 2012 . available on the following link:
http://www.aei.org/article/foreign-and-defensepolicy/regional/middle-east-and-north-africa/isiran-behind-the-bahrain-spring/
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الواق�ع ان الرتكيب�ة املذهبي�ة للث�وار حتتاج
بع�ض التعليق والنقاش؛ فم�ن ناحية ال يمكن
انكار ان معظ�م املتظاهرين ينتمون إىل املذهب
الش�يعي ولك�ن هذا ال ينف�ي وجود للس�نة يف
صفوف املعارضة ووجود مش�كالت سياس�ية
حقيقي�ة لدى عدد ال يس�تهان به م�ن املواطنني
البحارن�ة .أوىل ه�ذه املش�كالت تتعلق بمدى
انفت�اح النخب�ة السياس�ية على من ه�م خارج
العائل�ة املالك�ة حت�ى من داخ�ل الس�نة ،فكل
م�ن املل�ك ووىل العهد ورئيس الوزراء ونس�بة
كبرية من ال�وزراء ينتمون إىل آل خليفة االرسة
احلاكم�ة يف البحري�ن ،كام ان للمل�ك عدد من
املستش�ارين واح�د منه�م ينتم�ي إىل املذه�ب
الش�يعي ولكنه ال يمكن اعتب�اره ممثال ألغلبية
س�كانية م�ن الش�يعة .املش�كلة الثاني�ة تتعل�ق
بطبيع�ة اس�تغالل االرايض يف البحري�ن والتي
تعاين من س�وء اس�تغالل وتوزيع بشكل جيعل
هن�اك تكدس�ا س�كانيا يف مناطق عىل حس�اب
مناطق أخرى غري مس�تغلة على االطالق وهو
ما يرتبط يف هناية االمر بعدالة توزيع املوارد عىل
السكان((( .من املش�كالت اهلامة االخرى ما
((( في هذا الشأن قدمت خدمة جوجل ايرث خدمة للمعارضة
في البحرين في 2006من خالل الوصول إلى صور بالقمر
الصناعي لمجمل االراضي المستغلة ونسبتها إلى مجمل
األراضي في البحرين ،وهو ما كشف عن وجود مساحات
مملوكة للعائلة المالكة وتكدس سكاني كبير في المناطق
التي يسكنها الشيعة ،باالضافة إلى هذا الدور في البحرين
فقد لعبت هذه الخدمة ادوارا اخرى في الثورات في مصر
وليبيا وتونس بشكل يتجاوز مساحة هذه الورقة مما دعا
الكاتب االمريكي توماس فريدمان العتبارها واحدة من
العوامل التي ساعدت على نجاح الثورات العربية  .لنص
مقالة فريدمان :
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يقدمه الشيعة دليال عىل انحياز النظام السيايس
ضده�م أو ما عرف بمش�كلة التجنيس .فتتهم
القوى السياس�ية الشيعية النظام السيايس بتبنى
سياس�ة لتجني�س غير البحارن�ة م�ن املذهب
السني للتغلب عىل مسألة األغلبية الشيعية وما
يمكن ان متثله من تداعيات سياس�ية خاصة يف
ضوء ما س�بق ذكره من دعم ومس�اندة تقدمها
أو عىل استعداد لتقديمها ايران هلذه القوى.
وبالرغم من اس�تمرار التظاهرات وارصار
النظ�ام الس�يايس على ع�دم تقدي�م تن�ازالت
جوهري�ة؛ فإن�ه ال يمكن الق�ول أن املواجهات
بين املعارض�ة والنظام الس�يايس ق�د تطورت
لتهدد بقاء النظام الس�يايس بشكل واضح وإن
مارست بالتأكيد ضغوطا عليه ستظهر نتائجها
آجلا أو عاجلا .م�ا يعنينا يف هذا الس�ياق هو
موق�ف اجلمهوري�ة االسلامية االيراني�ة م�ن
الثورة يف البحرين خاصة يف ضوء ما سبق ذكره
ح�ول حماوالهتا الس�ابقة لنرش فك�رة الثورة يف
داخل البحرين.

يف البداية جيب التأكيد عىل الترصحيات التي
اعلنه�ا قادة احل�راك البحريني ح�ول عالقاهتم
بإيران ،ونفيهم املتكرر لكوهنم يتلقون دعام من
اجلمهوري�ة االسلامية ،وإرصاره�م عىل اهنم
يس�تفيدون من املوق�ف اإلجيايب االي�راين دون
Thomas Friedamn, «This is just the start, New York
times, March 1st 2011 . available on the following
link:
h t t p : / / w w w. n y t i m e s . c o m / 2 0 1 1 / 0 3 / 0 2 /
opinion/02friedman.html?_r=0
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ان يعن�ي ذلك ارتباطهم بالدول�ة االيرانية ،كام
ان املتظاهري�ن يؤك�دون يف ح�االت كثرية عىل
وطني�ة املطال�ب وارتباطه�ا بالوض�ع الداخيل
البحريني ومطالباته باحلرية والديمقراطية(((.

السلطات البحرينية برفض التدخل اإليراين يف
ش�ئوهنا الداخلية وردت بس�حب س�فربها من
طهران(((.
ويف اكتوب�ر  2011اس�تطاعت مخ�س
مجعي�ات سياس�ية حت�ت ل�واء مجعي�ة الوف�اق
االسلامية الش�يعية اص�دار م�ا س�مي بوثيقة
املنامة والذي اعتربته املعارضة طريقا للوصول

وم�ع ذلك تصر إيران يف كل مناس�بة ليس
فقط على دع�م مطال�ب املتظاهري�ن والتأكيد
على م�دى الظلم ال�ذي يتعرض له الش�يعة يف
الداخل ،ب�ل واإلش�ارة إىل الوضع
يف البحري�ن كلما تم انتق�اد موقف م�������ن الم�ش�������كالت الهامة االخ�������رى ما يقدم�������ه ال�شيعة
إي�ران الداع�م للنظ�ام الس�وري .دليال على انحياز النظام ال�سيا�سي �ضدهم �أو ما عرف
فف�ي م�ارس  2011وعلى خلفي�ة بم�شكلة التجني�س.
دخ�ول ق�وات درع اجلزي�رة لقم�ع
التظاه�رات أعرب�ت إي�ران ع�ن اعرتاضه�ا حلل س�يايس لألزمة ،ونص�ت وثيقة املنامة عىل
الرس�مي على دخ�ول ه�ذه الق�وات وقام�ت عدد من املطالب يأيت عىل رأس�ها املطالبة بنظام
بس�حب سفريها من املنامة اعرتاضا عىل القمع انتخايب يضمن توزيع الدوائر االنتخابية بشكل
الذي متارس�ه الس�لطات ضد املواطنني وردت ع�ادل ،حكوم�ة منتخب�ة ،جمل�س ترشيعي من
غرف�ة واحدة وله كامل الصالحيات الترشيعية
((( انظر على سبيل المثال تأكيدات الوفد البحريني الذي والرقابية ،وس�لطة قضائية مستقلة وجهاز امن
حضر إلى القاهرة لعرض وثيقة المنامة ومناقشتها في مركز
الدراسات السياسية واالستراتيجية باالهرام :
يعم�ل عىل توفير األمن ل�كل املواطنين دون
“مركز االهرام للدراسات  :وثيقة المنامة خارطة طريق
متيي�ز .وطالبت املعارضة ان يتم مناقش�ة ثالث
وورقة انقاذ وطني» والموجودة على الرابط التالي:
http://www.abna.ir/data.asp?lang=2&Id=272893
إال انه يجب ذكر ان هذه الزيارة نفسها وما ترتب عليها من قضاي�ا بش�كل مت�واز مع ه�ذه املطال�ب وهي
تصريحات من الجانب البحريني قد استدعت ردود
فعل مناقش�ة قضية التجنيس ومعاجلة قضايا التمييز
سلبية من الجانب المصري الذي انتقد ما اسماه بالطابع
الطائفي لوثيقة المنامة ،ونفى ما تردد في وسائل االعالم
التابعة للمعارضة عن تأييد مصري لما جاء فيها  .واكد عدد
من المشاركين في هذا اللقاء على مطالبتهم اعضاء الوفد
البحريني بعدم تدويل المعارضة واالستقواء بالخارج .
لمزيد من التفاصيل حول هذا الجدل ،انظر التقرير الذي
اعدته العربية «استياء وغضب في مصر من جمعية الوفاق
الشيعية  :مركز األهرام يعترض على وثيقة قدمتها المعارضة
البحرينية ويعتبرها طائفية « والموجود على الرابط التالي:

((( قامت السلطات البحرينية بإعادة السفير إلى طهران بعد
ذلك بحوالي  18شهر في الوقت الذي استمرت فيه ايران
على موقفها من عدم عودة سفيرها للمنامة في اصرار على
إدانة االنتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرين .لمزيد من
التفاصيل حول األزمة الدبلوماسية بين ايران والبحرين
أنظر:

http://www.alarabiya.net/
articles/2011/10/20/172780.html
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h t t p : / / w w w. s h o ro u k n e w s . c o m / n e w s / v i e w.
aspx?id=3de29564-a151-488b-93d67faeea8736bd
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ويشير منتق�دو وثيق�ة املنامة إىل اهن�ا وثيقة
القبلي والطائفي وكذلك تبني سياس�ة اعالمية
وطنية((( .يذكر ان هذه الوثيقة قد جاءت بعد مدعومة م�ن اجلانب االي�راين ويقرأها البعض
أكثر من س�بعة أشهر من اندالع االحتجاجات عىل أهنا وثيقة طائفية تنزع البحرين من عروبتها
وش�كلت يف أح�د أبعاده�ا ردا على م�ا عرف وتس�لمها عىل طبق م�ن فضة إىل إي�ران خاصة
بمب�ادرة النقاط الس�بع التي أطلفه�ا ويل العهد يف ض�وء جت�دد املطام�ع االيراني�ة يف اململك�ة.
يف م�ارس  2011بتكلي�ف م�ن مل�ك البالد .م�ا يعنين�ا يف هذا الس�ياق ه�و حم�اوالت ايران
وبالرغ�م م�ن التش�ابه الكبير بني مب�ادرة وىل التواجد يف املش�هد البحريني من خالل التعليق
العه�د مع وثيق�ة املنامة ،إال ان احل�وار الوطني على كاف�ة املبادرات الت�ي تطلقه�ا املعارضة أو
ح�ول املبادرة توقف بس�بب دخول قوات درع الس�لطة احلاكم�ة ح�ول س�بل ح�ل األزم�ة يف
اجلزي�رة إىل املنامة بعد يوم واح�د من االعالن الداخ�ل وه�و م�ا س�بب توت�را يف العالق�ات.
عنها ،وقرار املعارضة البحرينية االنسحاب من فباإلضاف�ة لالنتق�ادات الدائم�ة لطريقة تعامل
الربملان وتعليق احلوار مع احلكومة حتى توقف الس�لطات م�ع املتظاهري�ن جت�دد التوت�ر بين
العنف ضد املتظاهرين .إال ان إمكانيات احلوار الدولتين م�ع ظهور انب�اء يف ماي�و  2012عن
بين املعارض�ة والنظ�ام الس�يايس على خلفية ني�ة دول جملس التعاون اخلليجي وعىل رأس�ها
املب�ادرة ووثيقة املنامة قد جتددت بعد دعوة وىل
البحري�ن واململكة العربية الس�عودية عقد احتاد
سيايس ملواجهة التحديات املشرتكة
ت�صر �إيران عل�������ى ان ما يحدث في الداخل ال�سوري هو
الت�ي يتع�رض هلا أعض�اء املجلس.
م�ؤام�������رة على مع�سكر الممانع�������ة ،وتحاول بكل الطرق
فرسعان م�ا هامجت القيادة االيرانية
الدبلوما�سي�������ة وال�سيا�سي�������ة الممكن�������ة الحف�������اظ على
مرشوع االحت�اد واعتربته حماولة من
ا�ستم�������رار النظ�������ام ال�سيا�سي برغ�������م كل االنتهاكات
السعودية إلمخاد الثورة يف البحرين،
والمذابح التي ارتكبت في حق ال�شعب ال�سوري.
وجتدد يف اخلطاب الس�يايس االي�راين املقوالت
العه�د للحوار وترحيب احتاد املعارضة هبذا يف
القديمة عن ان البحرين انتمت تارخييا إىل ايران
ديسمرب .((( 2012
ومن ث�م فإن احلديث عن اي احتاد س�يايس من
((( لإلطالع على نص وثيقة المنامة ،انظر الرابط التالي:
األوىل ان يك�ون بين البحري�ن واي�ران وليس
http://alwefaq.net/index.php?show=news&action
=article&id=5933

(2) D%/01/21/2102/ moc.teehom. www//:ptth
D%9B%8D%58%9D%48%9D%7
A%8
A%8
D%6B%8D%1B%8D%7A%8
D%8A%8 D%48%9 D%7A%8 D%-9
D%A
8%9
D%1B%8D%DA%8
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بين االوىل والس�عودية((( .كما ت�م حتري�ف

الكلم�ة الت�ي ألقاه�ا الرئي�س املصري يف قمة
ع�دم االنحي�از بطه�ران والتي س�بق اإلش�ارة

إليها .فقد استبدل املرتجم كل املرات التي ذكر
فيها الرئيس املرصي الثورة السورية بالثورة يف
البحري�ن وهو االمر الذي اس�تدعي احتجاجا
بحريني�ا رس�ميا وانتق�ادات سياس�ية مرصية،
وبرره�ا النظ�ام االي�راين بخط�أ غير مقص�ود

م�ن املرتج�م((( .وتس�ببت زي�ارة دبلوم�ايس
اي�راين يف اكتوبر  2012الحد مراجع الش�يعة

يف البحري�ن والت�ي ص�در على أثره�ا بيانا من

مكتب املرجع الش�يعي عيس�ى أمحد قاسم أكد
فيه عىل أن «موقف الش�يخ عيسى قاسم مع اي

البحري�ن م�ن إيران التوس�ط إلهن�اء األزمة يف
البحرين(((.

وحتى تاريخ كتابة هذه السطور ،فامزال
املوق�ف يف البحري�ن جمم�دا ؛ بين مطالب
للمعارض�ة تصر على حتقيقه�ا ،وموق�ف
احلكومة الذي يدعو للحوار دون ان تكون
هناك نية جادة للحل ،وسياق اقليمي حياول
كل ط�رف في�ه تعظي�م منافع�ه م�ن خلال
اس�تغالل املوقف يف البحرين ،وسياق دوىل
ي�راوح بين إدع�اءات دع�م الديمقراطي�ة
ومصاحله احلقيقي�ة يف احلفاظ عىل امللكيات
املحافظة وما يرتبط هبذا من ضامن استمرار
تدفق البرتول العريب واحلفاظ عىل اس�تقرار
الوضع االقليمي بتفوق ارسائييل ملحوظ.

مب�ادرة يف الداخ�ل أو اخلارج تس�اهم يف إجياد ثالثً��ا في محاولة لفهم الموقف
حل ع�ادل للوضع الس�يايس» – تس�ببت هذه االيرانــــ��ي وتداعيـــاته عـلـــــى
الزي�ارة يف اعتراض القي�ادة البحريني�ة عىل ما الم�ستقبل:
اعتربت�ه تدخال يف الش�أن الداخلي ،ونفت فيه

ما نرشته وس�ائل االعالم االيرانية حول طلب
((( بالرغم من الشكوك حول جدية انعقاد مثل هذا التحالف،
والصعوبات السياسية واالقتصادية والتحديات االقليمية
والدولية المرتبطة بتكوينه ،إال انه نظل داللته هامة من
حيث توقيت إعالنه في مواجهة كل من التحديات الداخلية
التي تتعرض لها دول الخليج ضمن موجهة االنتفاضات
والثورات الشعبية ،والتحديات االقليمية كدور ايران
واسرائيل  .حول تقارير عن مسألة اتحاد الخليج وردود
الفعل االيرانية والبحرينية حوله ،انظر:

http://www.aljazeera.net/news/pages/fbd63ba6deb3-4032-8ffa-01feee3102ac
http://arabic.cnn.com/2012/middle_east/5/12/
saudi.bahrain/index.html
http://www.aljazeera.net/news/pages/92eec080af0b-4da6-9d0d-d24727fc474c

(2) http://www.almasryalyoum.com/
node/1086036

رك�زت الصفحات الس�ابقة عىل حماولة
ق�راءة املوق�ف االي�راين م�ن ثالثة مش�اهد
ثوري�ة يف الواق�ع الع�ريب خلال العامين
املاضيني ،وكش�فت هذه الق�راءة عن تباين
املوق�ف االي�راين م�ن كل مش�هد حس�ب
اختلاف الوضع الداخيل وتوازنات القوى
في�ه ،وكذل�ك ارتباط ه�ذا املش�هد الثوري
بالسياق االقليمي والدوىل ،واخريا تداعياته
عىل الداخل االيراين.

((( «إيران  :ملك البحرين ووزير خارجيتها وسفيرها طلبوا
الوساطة « منشور على الرابط التالي:
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فف�ي احلالة املرصية ق�دم النظام االيراين
عىل لس�ان كل من املرش�د والرئي�س وقادة
املعارض�ة االيرانية كل الدعم املعنوي لثوار
مي�دان التحرير ،يف الوق�ت الذي رفض فيه
الث�وار هذا الدعم انطالق�ا من ختوفاهتم من
املش�اهبات بني الث�ورة االيراني�ة وما حدث
يف ميادي�ن التحرير املرصية .وبينام ش�هدت
الش�هور األوىل حم�اوالت لدف�ع العالقات
املرصية االيرانية بشكل إجيايب إال ان االمر مل
يتعد مرحلة االمنيات الطيبة عىل اجلانبني.
أم�ا احلال�ة الس�ورية فتتعام�ل معه�ا ايران
م�ن منطلق انه مس�ألة يف جوه�ر مفهوم األمن
القومي االيراين عىل اعتبار ان النظام الس�وري
ه�و احللي�ف االوح�د الي�ران يف الع�امل العريب
وجسر التواصل م�ع ح�زب اهلل فلبنان ،فترص
إي�ران عىل ان م�ا حي�دث يف الداخل الس�وري
ه�و مؤام�رة على معس�كر املامنع�ة ،وحت�اول
بكل الط�رق الدبلوماس�ية والسياس�ية املمكنة
احلف�اظ عىل اس�تمرار النظ�ام الس�يايس برغم
كل االنتهاكات واملذاب�ح التي ارتكبت يف حق
الشعب السوري.

على العكس من هذا متام�ا تقف القيادة
االيراني�ة يف صف املعارض�ة البحرينية ضد
النظ�ام الس�يايس وتصر على التأكي�د عىل
املظلومية التي يتعرض هلا الش�يعة يف داخل
مملك�ة البحري�ن وعلى رضورة من�ارصة
مطالبه�م بالديمقراطي�ة .يف الوق�ت ال�ذي
58

تس�تعيد فيه مق�والت تارخيي�ة قديمة حولة
أحقي�ة اي�ران باملطالب�ة باستردااد البحرين
عىل اعتبار اهنا تارخييا كانت تابعة هلا.
السؤال اهلام يف هذا السياق كيف يمكن
تفسير ه�ذا املوق�ف االي�راين املتغير م�ن
احلاالت الثالث؟

يمكننا تفسير هذا املوق�ف االيراين من
خلال أربع عوامل رئيس�ية؛ العامل األول
يتعلق باألبعاد الداخلية اخلاصة بكل جترية.
فرتكيبة املجتمع املرصي ختتلف عن املجتمع
الس�وري ع�ن املجتم�ع البحرين�ي؛ درج�ة
التجان�س تبل�غ اقصاه�ا يف حال�ة املجتم�ع
املصري بينام تق�ل بدرج�ة معين�ة يف احلالة
السورية والبحرينية .وقد انعكس هذا االمر
عىل تركيب وتعقيد املش�هد السيايس يف كل
حالة .فلم يعاين املجتمع املرصي عىل سبيل
املثال من تطابق االنقس�امات املجتمعية مع
املواقف السياس�ية ،فق�درة نظام مبارك عىل
استقطاب قطاعات معينة يف املجتمع وربط
مصاحلها باستمرار النظام السيايس مل يتطابق
مع كون هذه القطاعات تنتمي إىل مذهب أو
طائف�ة معينة أو حتى منطق�ة جغرافية معينة
(بالرغم من تركز النخبة املالية واالقتصادية
يف العاصم�ة واملدن الكربى) .بينام يف احلالة
السورية حيتكر قمة السلطة رئيس ينتمي إىل
طائفة العلويني وترتبط مصاحله االقتصادية
والسياس�ية بطائفته مع امتدادت حمدودة إىل
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خارجه�ا لضمان الوالء واس�تمرار النظام .االختلاف يف املوق�ف االي�راين يتعل�ق
وتتامي�ز احلال�ة البحرييني�ة من حي�ث انتامء بالس�ياق االقليم�ي وتوازنات الق�وى فيه.
االرسة احلاكم�ة إىل الطائف�ة الس�نية الت�ي تتص�ارع الوط�ن الع�ريب ع�دد م�ن القوى
تتحكم يف مفاصل االقتصاد والسياس�ة مع االقليمي�ة الت�ي إما تتناف�س على قيادته أو
اس�تبعاد ش�به كيل للمواطنني الش�يعة (وال التأثري فيه بش�كل أو آخر .عىل رأس القوى
تتعل�ق املس�ألة فق�ط بك�ون الش�يعة أغلبية الت�ي تتناف�س على القي�ادة تق�ف كل م�ن
أم أقلي�ة ولك�ن بكوهنم مواطنني) .املش�هد اململكة العربية السعودية ومرص .أما القوى
الس�يايس يف احلاالت الثلاث حلظة انفجار الت�ي حت�اول التأثري فيه فيمكننا ان نشير إىل
االوض�اع خمتل�ف من حيث درج�ة التعقيد كل م�ن تركي�ا وارسائي�ل (م�ع التأكيد عىل
وم�ا يرتت�ب علي�ه م�ن تداعي�ات داخلي�ة اختالف الدوافع وامكانيات التأثري وسلبيته
أو اجيابيت�ه) ونضي�ف إليه�م إي�ران .ومحل
وخارجية .
تغير النظ�ام الس�يايس يف مصر احتامالت
وجدت إيران نفسها يف مواجهة
موق�ف اكث�ر توحدا ورفض�ا لنظام م�������ن الم�ش�������كالت الهامة االخ�������رى ما يقدم�������ه ال�شيعة
مبارك يف مرص ،وانقسام يف الداخل دليال على انحياز النظام ال�سيا�سي �ضدهم �أو ما عرف
الس�وري وصل إىل احلرب االهلية ،بم�شكلة التجني�س.
واس�تقواء بالس�ياق االقليم�ي
يف احلال�ة البحريني�ة .ه�ذه املش�اهد املختلف�ة
اس�تدعت مواق�ف خمتلف�ة من النظ�ام االيراين
الذي حاول ان يفرض قراءته للمشهد املرصي
عىل انه استدعاء للثورة االسالمية يف ايران ،أما
املشهد السوري فقد تضامن مع النظام السيايس
على اعتب�ار تعرضه ملؤام�رة كبرى ،وأرص يف
البحري�ن عىل التأكيد على الظلم والقمع الذي
يتع�رض ل�ه املتظاهرين وأعاد اس�تخدام البعد
الطائفي الش�يعي لريكز عىل ع�دم التجانس يف
داخل البحري�ن بام جيعل هذا مربرا للمطالبات
التارخيية بضمها إىل ايران.

العام�ل الث�اين ال�ذي يمكن�ه تفسير

بتط�ور وتغير يف مس�ار السياس�ة اخلارجية
كان متوقعا ان يكون اكثر استقاللية عن كل
م�ن الواليات املتح�دة االمريكية وارسائيل
وم�ا كان معروف�ا بمعس�كر «االعتدال» يف
املنطقة يف مواجهة معسكر «املامنعة» والذي
تتزعمه إيران وس�وريا وحزب اهلل يف لبنان.
ه�ذا التغير يف حقيقة االمر قد هي�دد مكانة
ايران يف معس�كر املامنعة ،يف الوقت نفسه ال
يمكن التقليل من ش�أن أن تتحول مرص إىل
هذا املعس�كر وما يمكن ان يرتتب عليه من
ختفيف الضغط على ايران اقليمي�ا ودوليا.
ومن ث�م كانت احلس�ابات االيراني�ة تتعلق
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برضورة حتسين العالق�ات مع مرص ما بعد
مبارك عىل اعتبار ان هذا التحس�ن من شأنه
ان حيقق مكاسب اقليمية ايرانية.

عىل صعيد النظام الس�وري احلليف العريب
االق�دم واالكث�ر اس�تمرارا للنظ�ام االي�راين،
فهناك رضورة اقليمية ايرانية يف استمرار النظام
برتكيبته احلالية التي تضمن اس�تمرار التحالف
م�ع كل من ايران وح�زب اهلل يف لبنان؛ بينام اي
تغري يف الرتكيبة املذهبية لصالح السنة من شأنه
ان يقيض عىل فرص التعاون بني الدولتني ويزيد
من فرص التعاون بني النظام الس�وري اجلديد
واململك�ة العربية الس�عودية اخلص�م التقليدي
يف منطقة اخلليج ،والعمود الرئيس يف معس�كر

مصلح�ة تركيا خاصة مع ما ترت�ب عىل التأييد
ش�به املطل�ق ال�ذي قدمته اي�ران للنظ�ام وآلته
العس�كرية يف مواجه�ة املواطنين .يف نف�س
السياق يمكن قراءة موقف ايران من البحرين،
فتغير تركيبة النظام لصالح الش�يعة أو لصالح
متثيل أكثر توازنا يني الش�يعة والس�نة من ش�أنه
أن يغير التوازن االقليمي يف اخلليج وقد حيمل
تداعيات�ه إىل دول اخ�رى لدهي�ا نف�س الرتكيبة
املعق�دة مث�ل الكويت والع�راق واالمارات بام
يؤدي يف هناية األمر إىل تقوية ايران عىل حساب
اململكة العربية السعودية.

وال يمكن استكامل الصورة دون مناقشة
البع�د ال�دويل والتهدي�دات الت�ي تتعرض
هل�ا اي�ران م�ن الوالي�ات املتح�دة
ت�صر �إيران عل�������ى ان ما يحدث في الداخل ال�سوري هو االمريكي�ة وارسائي�ل ح�ول
م�ؤام�������رة على مع�سكر الممانع�������ة ،وتحاول بكل الطرق مرشوعه�ا الن�ووي واحتماالت
الدبلوما�سي�������ة وال�سيا�سي�������ة الممكن�������ة الحف�������اظ على توجيه رضبة عسكرية للمنشآت
ا�ستم�������رار النظ�������ام ال�سيا�سي برغ�������م كل االنتهاكات النووي�ة االيرانية بعد أن فش�لت
والمذابح التي ارتكبت في حق ال�شعب ال�سوري.
سياس�ة تش�ديد العقوب�ات
االعت�دال .م�ن ناحية أخ�رى ال يمك�ن إمهال
ال�دور ال�ذي تلعبه تركي�ا يف الع�امل العريب منذ
توىل حكومة حزب العدالة والتنمية وحماوالهتا
إعادة جتسري العالقات مع الدول العربية بشكل
عام ،والقيام بدور مؤثر يف األزمة السورية عىل
مس�توى محاية املدنيني وتأييد املطالب الشعبية.
فس�قوط النظام الس�وري س�يصب بالتأكيد يف
60

االقتصادية يف أن تؤيت ثامرها وتغري
م�ن موق�ف النظ�ام االي�راين .فال ش�ك ان
حال�ة الس�يولة املرتبط�ة بالث�ورات العربية
يمكن ان يكون هلا اكثر من تأثري عىل ايران.
فم�ن ناحية فإن تغيري االنظمة السياس�ية يف
مصر والبحرين من املحتمل ان ينتج انظمة
سياسية اكثر استقالال عن الواليات املتحدة
االمريكية وارسائيل ومرشوعاهتم يف املنطقة
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وم�ن ث�م قد يزي�د م�ن التكلف�ة السياس�ية
املرتبطة بتوجي�ه رضبة امريكية أو ارسائيلية
ضد إيران .ومن ناحية ثانية قد يصعب عىل
دول معس�كر االعت�دال تقدي�م تس�هيالت
سياس�ية أو عس�كرية أو اقتصادية ملثل هذه
الرضب�ات العس�كرية يف ظ�ل ارتفاع درجة
املتابعة الش�عبية للش�أن الس�يايس واملرتبطة
باحلراك يف الشارع العريب بشكل عام .ومن
ناحية ثالثة فال يمكن إمهال عنرص العالقات
الثنائي�ة بني الواليات املتح�دة االمريكية أو
االحت�اد االوريب أو حتى ارسائبل م�������ن الم�ش�������كالت الهامة االخ�������رى ما يقدم�������ه ال�شيعة
ودول الربيع العريب كل عىل حدة ،دليال على انحياز النظام ال�سيا�سي �ضدهم �أو ما عرف
مما من ش�أنه ان يغري من أولويات بم�شكلة التجني�س.
السياسة اخلارجية هلذه االطراف
من التش�دد مع ايران ،ملتابعة وبناء عالقات يف البحرين طمعا يف االس�تفادة من التحول يف
جديدة مع النظام املرصي ما بعد مبارك ،أو امليزان الديمغرايف  /الس�يايس لصالح الشيعة،
توقع مسارات النظام السوري ما بعد حزب ومهامجتها يف سوريا حرصا عىل مصالح ونفوذ
البعث وبشار االسد ،أو حماولة احلفاظ عىل إقليم�ي يس�تفيد م�ن البعد الطائف�ي .وركزت
امللكيات املحافظة يف اخلليج العريب .وحيتل يف كل االح�وال على التأكي�د عىل متاي�ز النظام
ه�ذا العنصر االخري أمهي�ة كربى بالنس�بة االي�راين عن كل ه�ذه التجارب ومتتع�ه بتأييد
الي�ران يف ض�وء تصاعد الغضب الش�عبي ش�عبه ،يف الوقت الذي ضيقت على املعارضة
وتناق�ص رشعي�ة النظ�ام الس�يايس وه�و االيرانية وكل املطالب�ات بمزيد من فتح النظام
العامل االخري يف فهم التباين يف موقفها من وه�و االمر الذي ين�ذر يف حقيقة االم�ر بتفاقم
األزمة الداخلية وإحتامالت تفجرها بش�كل أو
ثورات مرص وسوريا والبحرين.
تعق�د االزم�ة يف ح�ال تعرض اي�ران لرضبات
عسكرية أمريكية أو إرسائيلية من شأنه أن يزيد
من الصعوبات التي يواجهها النظام الس�يايس.
كام أن موقف ايراين داعم للثورات العربية (كام
حدث مع ترصحيات املرش�د بخصوص الثورة
املرصية ) من ش�أنه ان يق�وي موقف املعارضة
االيراني�ة والش�باب ال�ذي يش�ارك الش�باب
العريب يف املطالبة باحلري�ة والديمقراطية .ومن
ث�م راوح�ت إيران بين تأيي�د الث�ورة يف مرص
والدعوة لتحسين العالقات الثنائية ،وتأييدها

فقد س�بقت اإلش�ارة إىل االزم�ة الداخلية
الت�ي تعاين منه�ا الدولة االيرانية على الصعيد
االقتصادي والس�يايس ،وال شك ان احتامالت

آخر.
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�أمل حمادة

مالحظات ختامية:
ق�د يك�ون م�ن التزي�د حماول�ة اس�تباق
االحداث عىل االرض يف ايران ومرص وسوريا
والبحري�ن؛ فحال�ة احلراك الس�يايس املوجودة
بدرج�ات خمتلفة من الش�دة والعنف والرسعة
يف كل منه�م ق�د حت�دث نتائج خمتلف�ة تصل يف
بعضه�ا إىل حال�ة الث�ورة االجتامعي�ة الش�املة
أو تط�ور ديمقراط�ي تدرجي�ي أو ق�د ت�ؤدي
إىل اهني�ار الدول�ة بالكام�ل وإع�ادة الرتتيبات
االقليمية بش�كل ج�ذري أو حتى إع�ادة انتاج
النظم القديمة بش�كل جدي�د .بنفس املنطق ال
يمكن اس�تباق س�يناريوهات تط�ور املعارضة
االيراني�ة وقدرهتا عىل التأثري النظام الس�يايس،
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أو إحتامالت تعرض ايران لرضبة عسكرية وما
يمكن ان يرتتب عليها داخليا واقليميا ودوليا.
لك�ن ما يمك�ن اس�تنتاجه من ق�راءة الواقع ان
موقف اي�ران من الث�ورات العربي�ة خاصة إذا
م�ا اس�تطاع الثوار يف س�وريا االنتص�ار وتغيري
النظام الس�يايس ،أو اس�تطاع النظام البحريني
استيعاب مطالب املعارضة دون تغيري جوهري
يف تركيبة احلكم ،أو زاد تأثري التيارات الس�لفية
او املحافظ�ة عىل النظام يف مرص ،تداعيات هذا
املوقف عىل مستقبل العالقات اإليرانية العربية
خاصة مع هذه الدول الثالث س�يكون له تأثري
س�لبي وس�يزيد من عزلة اي�ران يف املنطقة وقد
يساهم يف زيادة عزلتها دوليا.
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