آفاق إيرانية
بمناسبة توقف “مختارات إيرانية” إلصدار قضايا إقليمية
عودة إىل السؤال األول:

أين تقع إيران يف اإلدراك السيايس العريب؟
د .حممد السعيد إدريس

عندما رشعنا يف اإلعداد إلصدار جملة “خمتارات إيرانية” كان ذلك تعبري ًا عن قناعة قوية بأن إيران “قوة أساسية يف النظام
اإلقليمي اخلليجي” فض ً
ال عن كوهنا تشكل أحد أضالع ما نسميه بـ”مثلث عالقات اهليمنة” الذي يضم إيران وإرسائيل وتركيا،
بعد أن فرض هذا املثلث نفسه كقاعدة أساسية للتفاعالت يف النظام الرشق أوسطي ،وبالتحديد تفاعالت الرصاع عىل اهليمنة،
بعد أن غاب قرسي ًا ما نسميه أيض ًا بـ”مستطيل التوتر” بغياب ضلعه العريب يف هذا النظام الرشق أوسطي الذي كانت متثله مرص،
التي استطاعت يف وقت من األوقات (عقدي اخلمسينيات
والستينيات) أن تفرض معادلة الرصاع العريب -اإلرسائييل
كقاعدة أساسية للتفاعالت يف النظام الرشق أوسطي.
كان صدور “خمتارات إيرانية” يف أغسطس  2000موازي ًا،
ومتزامن ًا بدرجة ما ،مع تأسيس “وحدة دراسات اخلليج”
بمركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية ،وهي
الوحدة التي أخذت عىل عاتقها مسئولية وضع الدراسات
العلمية اخلاصة بإقليم اخلليج العريب ونظامه اإلقليمي الذي
يضم ثالث قوى كربى هي :إيران والسعودية والعراق ،إضافة
إىل مخسة دول أخرى هي اإلمارات وسلطنة عامن والكويت
وقطر والبحرين.
كانت إيران هي الدولة املغيبة عن الدراسات واألدبيات
السياسية العربية ألسباب كثرية من أبرزها عدم قدرة النخب
املثقفة واجلامعة األكاديمية العربية ،ويف القلب منها املرصية،
عىل القراءة باللغة الفارسية ،يف وقت مل يكن صعب ًا اليقني بعدم
حيادية الدراسات التي تصدر عن إيران باللغات األجنبية.

وجدنا أمهية كبرية إلثراء الدراسات اخلليجية ،بتوفري مادة
علمية حمايدة مصدرها الكتابات واملؤلفات الصادرة يف إيران
نفسها وبنفس لغتها الفارسية كي نوفر معرفة علمية باملجتمع
والدولة يف إيران ،باعتبار أن إيران قوة حمورية يف النظام
اإلقليمي اخلليجي ،وزادت أمهية هذه الدراسات بعد أن
وجدنا يف املركز رضورة لدراسة تركيا هي األخرى لتكتمل
اخلدمة املعرفية التي يتفرد مركز األهرام للدراسات السياسية
واإلسرتاتيجية بتقديمها يف ظل السبق الذي قام به املركز
بإصدار جملة “خمتارات إرسائيلية” عام  ،1995ولذلك جرى
االرتقاء بوحدة دراسات اخلليج ودجمها مع وحدة الدراسات
العربية باملركز لتؤسسان مع ًا وحدة جديدة هي “وحدة
الدراسات العربية واإلقليمية” التي كان يل رشف رئاستها.
كان االهتامم بدراسة املجتمع والدولة يف إرسائيل عرب
جملة “خمتارات إرسائيلية” هو الوصول إىل وعي بكيفية
إدارة الرصاع عىل أسس علمية مع إرسائيل باعتبارها املصدر
األسايس للتهديد بالنسبة ملرص وبالنسبة للعامل العريب .أما
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االهتامم بدراسة املجتمع والدولة يف إيران دراسة علمية فكان
هدفه البحث يف كيفية جتنب الرصاع مع إيران وتوسيع هامش
التعاون يف العالقات العربية -اإليرانية ضمن حماولة لإلجابة
عىل سؤال :هل يمكن أن تكون إيران بحكم اإلرث التارخيي
والثقايف والديني بينها وبني العامل العريب وبحكم كثافة املصالح
املشرتكة بينها وبني كثري من الدول العربية ،وخاصة اخلليجية
منها ،قوة مضافة للقوة العربية وللعامل العريب يف الرصاع
ضد إرسائيل ،وهل يمكن أن تشكل إيران مع تركيا رشاكة
إسرتاتيجية مع العامل العريب ضمن نظام رشق أوسطي أساسه
هو التعاون العريب -اإليراين -الرتكي؟
نمط التفاعالت املختلطة بني ما هو تعاوين وما هو تنافيس
وما هو رصاعي بني إيران والدول العربية كان يشكل عائق ًا
لإلجابة بـ”نعم” عىل السؤال السابق ،ولذلك وجدنا أنفسنا
مدفوعني للبحث عن إجابة أخرى لسؤال آخر ال يقل أمهية
وهو :هل إيران مصدر للتهديد أم هي قاعدة تعاون بالنسبة
للعامل العريب؟
سؤال :أين تقع إيران يف اإلدراك السيايس العريب كان شاغلنا
الشاغل عىل مدى ثامنية عرش عام ًا هي عمر جملة “خمتارات
إيرانية” كانت املادة العلمية التي نقدمها باملجلة حتاول تقديم
إجابات ،بدرجة أو بأخرى ،عىل هذا السؤال ،وأعتقد أننا مل
نصل إىل إجابة شافية بعد يف ظل التداخل اهلائل يف اإلدراكات
هلذه القوة اإلقليمية الكبرية ويف ظل احتدام االستقطاب
اإلقليمي ضدها يف ظل اندفاعة أمريكية كبرية تستهدف إهناء
وجود إيران كمصدر للتهديد بالنسبة للمصالح األمريكية
وبالنسبة إلرسائيل ،وألطراف عربية .لذلك نجدنا نعود جمدد ًا
إىل إعادة طرح هذا السؤال والبحث يف اإلجابة عليه ضمن
دراسة أعددناها لتكون بمثابة “خامتة” لصدور جملة “خمتارات
إيرانية” ولتكون مقدمة الهتاممات وأولويات الدورية اجلديدة
التي ينشغل مركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية
باإلعداد اآلن إلصدارها لتضم جماالت واهتاممات املجالت
الثالث :خمتارات إيرانية وخمتارات إرسائيلية وشئون تركية،
طموح ًا بالنهوض بالدور املهم والريادي الذي يقوم به املركز
من أجل إثراء الدراسات اخلاصة بالقوى اإلقليمية الرشق
أوسطية الثالث :إيران وتركيا وإرسائيل.
أو ًال :العرب وإشكاليات إدراك التهديد اإليرانى
ال يمكن احلديث عن إدراك عربى واحد إليران وما متثله
بالنسبة للعرب والنظام العربى ،بل أضحى رضوري ًا احلديث
عن إدراكات عربية متعددة إليران ،إدراكات ليست فقط
متعددة بل ومتباينة وأحيان ًا متناقضة متتد بني ما هو أقىص عداوة
وما هو أقىص صداقة.
هذه اإلدراكات العربية املتعددة واملتباينة إليران ال تقترص

فقط عىل مستوى إدراك الدول العربية بل متتد إىل إدراك
النخب العربية وإدراك الرأى العام .ففى الوقت الذى ترى فيه
حكومات عربية أن إيران مصدر للتهديد ،ترى فيه نخب عربية
أن إيران عىل العكس هى دولة صديقة بل وشقيقة للعرب ،وقد
تتنوع مواقف الرأى العام بني هذين اإلدراكني .األكثر من ذلك
أن التعدد ىف اإلدراكات يأخذ أحيان ًا تنوع ًا ىف اإلدراك الواحد،
بمعنى أن دولة عربية قد ترى أن سياسة إيرانية ما تعترب هتديد ًا
ىف حني ال ترى ىف سياسة إيرانية أخرى هتديد ًا.
هذا التعدد والتنوع ىف اإلدراك العربى إليران يفرض نفسه ىف
الوقت الراهن كواقع ،أو كأمر واقع ألسباب أخرى كثرية منها:
 -1أن واقع التقسيم والتجزئة للوطن العربى الذى فرض
وجود  22دولة عربية حتظى بعضوية النظام العربى ومنظمته
اإلقليمية (جامعة الدول العربية) حال دون وجود إدراك عربى
واحد إليران ىف ظل تنوع املصالح بني الدول العربية إىل درجة
التباين وأحيان ًا التناقض ،وتعدد وتباين التحالفات والعالقات
بني هذه الدول وإيران ،وبني هذه الدول والقوى الدولية
واإلقليمية التى تتشابك ىف رصاعات مع إيران.
 -2اشتباك إيران مع العرب بحزمة متنوعة من القضايا
اخلالفية التى حتول دون وجود إدراك حمدد بعينه إليران
وتفرض االلتباس ىف اإلمساك بمثل هذا اإلدراك حيث تفرض
إيران نفسها أحيان ًا كمصدر للتهديد (ىف العراق واخلليج)
وأحيان ًا كدولة صديقة بل وحليفة (العالقة اإليرانية مع حزب
اهلل والعداء اإليرانى إلرسائيل).
 -3تفاقم حالة االستقطاب العربى ىف وقت ختوض فيه
الواليات املتحدة رصاع ًا ضد إيران وتدفع الدول العربية
للدخول كطرف أساسى فيه ،حيث تسعى إدارة الرئيس دونالد
ترامب لتشكيل حتالف أمريكي عريب يضم دول جملس التعاون
اخلليجي ومرص واألردن مع الواليات املتحدة ملواجهة ما
تسميه “اخلطر اإليراين”.
هذا التوجه األمريكي أخذ يدفع بفرض حالة جديدة من
االستقطاب اإلقليمى بني “حمورى االعتدال والرش” ،حيث
أضحت إيران هى املعنية بالرش بصفة أساسية ،خاصة يف ظل
تداعيات فشل الثورات العربية وخمططات إجهاضها وبالذات
األحداث الصعبة التي فرضت نفسها يف سوريا واليمن ودخول
دول خليجية يف حرب أقرب إىل أن تكون مبارشة مع إيران يف
اليمن يف ظل االنحياز والدعم اإليراين لالنقالب احلوثي عىل
الرشعية يف اليمن.
لقد انخرطت دول عربية ىف هذه التوجهات التى أخذت
تتحول إىل سياسات ولكن بدرجات خمتلفة ىف حني حرصت
دول أخرى عىل أن تبقى متوازنة ىف عالقاهتا مع إيران ،بينام
أكدت أطراف ثالثة حتالفها مع إيران ،وهى األطراف املتهمة

بعضوية حمور الرش مع إيران خاصة سوريا وحزب اهلل وحركة
محاس.
هذه املواقف الثالث من تلك التوجهات األمريكية اجلديدة
هى أو ً
ال تعبري عن درجة انخراط دول عربية ىف املرشوع
األمريكى اجلديد ىف الوطن العربى ،وهى ثاني ًا تقدم تصنيف ًا
دقيق ًا إلدراكات الدول العربية إليران بني موقف يرى إيران
مصدر ًا للتهديد وموقف آخر يراها حليف ًا اسرتاتيجي ًا ،أو عىل
األقل صديق يعتمد عليه ،وموقف ثالث متوازن بني إدراك
إيران كعدو أو كمصدر للتهديد ،وإدراكها كحليف أو صديق.
ونستطيع أن نقول أن هذا املوقف الثالث يكاد يكون املوقف
األصدق ىف إدراكه إليران ،فهو يمثل القطاع الشعبى العريض
أو ً
ال ،ويمثل مواقف دول عربية ومؤسسات ،لكنه ،وهذا هو
األهم ،القاسم املشرتك لكل املواقف العربية ،بمعنى أن الدول
العربية التى تدرك أن إيران مصدر للتهديد ال تلجأ ىف العادة
إىل تعميم هذا اإلدراك لكنها ترى أن إيران مصدر للتهديد ىف
قضايا معينة ،وأهنا طرف صديق أو حمايد عىل األقل ىف قضايا
أخرى .بمعنى أن اإلدراكات غري ثابتة ،فهى متحركة بني
حمورى “العداوة – الصداقة” ،وأن القضايا اخلالفية واملتنازع
عليها هى العامل احلاسم ،أى أن اإلدراك يتعلق بسياسات
إيران إزاء قضايا معينة أو إزاء النظام اإليراين احلاكم أكثر من
كونه إدراك ًا إليران نفسها التى حتظى بمكانة مهمة ىف اإلدراك
العربى ممتدة ىف أعامق التاريخ العربى اإلسالمى.
هبذا املعنى فإننا سنركز عىل حتليل اإلدراك العربى إليران
كمصدر للتهديد واإلدراك العربى إليران كحليف أو كرشيك
مؤكد أو حمتمل وفق ًا للقضايا الدافعة لكل من هذين اإلدراكني
بإجياز شديد عىل أمل التوسع يف دراسة أكرب هلذا املوضوع
الشائك واملهم.
ثاني ًا :اإلدراك العربى إليران كمصدر للتهديد
يمكن حرص ثالثة جماالت من االحتكاك العربى مع إيران
جتعل منها مصدر ًا للتهديد ىف إدراك الدول العربية بصفة
خاصة ،أى ىف إدراك النخب احلاكمة ،ولكن دون جتاهل
النخب غري احلاكمة وقطاعات الرأى العام ،ضمن هدف
املقارنة بني هذين املستويني من اإلدراك.
هذه املجاالت هى :إدراك العرب إليران كمصدر للتهديد
العسكرى واالسرتاتيجى ،وإدراك العرب إليران كمصدر
للتهديد أو اخلطر الطائفى واملذهبى.
 -1إيران كمصدر للتهديد العسكرى – االسرتاتيجى
أ -اختالل توازن القوى العسكرى
تتفوق إيران بدرجة ملحوظة ىف قوهتا العسكرية سواء من
منظور القوة البرشية ،أو برامج التسليح ،أو اإلنفاق العسكرى
أو الصناعة العسكرية ،بشكل ملحوظ عىل كل الدول العربية

املجاورة اآلن وبالتحديد العراق ودول جملس التعاون اخلليجى
الست .فالنظام اإلقليمى اخلليجى بدوله الثامنى (إيران+
العراق +دول جملس التعاون اخلليجى الست) يعانى من
اختالل كبري ىف القوة العسكرية الكلية لصالح إيران .لكن ربام
يكون الوضع اآلن قد شهد كثري ًا من التحوالت يف ظل برامج
التسليح املكثفة لعدد من دول جملس التعاون اخلليجي خاصة
السعودية واإلمارات ،وهي الربامج التي أحدثت طفرة يف
قدرات البلدين خاصة يف جماالت سالح اجلو وأسلحة أخرى
متفوقة صاروخية حصلت عليها عرب اتفاقات عسكرية متنوعة
وبالذات مع الواليات املتحدة األمريكية.
هذا التفوق اإليرانى العسكرى حتول إىل مصدر للتهديد
بالنسبة للدول العربية املجاورة ىف ظل جمموعة من التطورات
أبرزها امتالك إيران أسلحة تقليدية متطورة ومن بينها جمموعة
صواريخ شهاب وغريها من القطع العسكرية ،ونجاح إيران
ىف تصنيع أنواع متعددة ومتطورة من هذه األسلحة ،والتلويح
اإليرانى بتوظيف هذا التفوق ىف القوة العسكرية لتحقيق
أهداف سياسية واقتصادية ،ودخول إيران ىف نزاعات خطرية
مع الواليات املتحدة حول الربنامج النووى اإليرانى والربامج
العسكرية اإليرانية خاصة األسلحة الصاروخية والزوارق
البحرية ،والقوة الصاعدة حلرس الثورة ،وهتديد إيران برضب
مصالح أمريكية ىف اخلليج تشمل قواعد وقوات أمريكية
وتشمل قطع بحرية ىف اخلليج ،ناهيك عن التهديد املبارش
بإغالق مضيق هرمز ىف حالة تعرضها ألى عدوان.
مقارنة هذه القوة العسكرية اإليرانية بالقوة العسكرية للدول
العربية املجاورة واألخذ ىف االعتبار أنامط التفاعالت اإليرانية
مع هذه الدول وحرصها ىف كثري من األحيان عىل التلويح هبذه
القوة العسكرية واإلرساف ىف استعراضها ،جعل من إيران
مصدر ًا للتهديد العسكرى ملعظم هذه الدول ،لكن دو ً
ال عربية
أخرى ال تتعامل مع هذا التفوق العسكرى اإليرانى كمصدر
للتهديد ،بل إن مواقف دول جملس التعاون اخلليجى ،وأيض ًا
موقف العراق ،كدولة خليجية ،غري متجانسة بدرجة كبرية مع
هذا اإلدراك ،أى أن الدول العربية اخلليجية السبع (دول جملس
التعاون والعراق) ال تتعامل بالدرجة نفسها مع هذا التفوق
العسكرى اإليرانى باعتباره مصدر ًا للتهديد ،كام أن تفاعالهتا
معه ختتلف هى األخرى.
ب -اخلالفات والنزاعات احلدودية
تعانى العالقات اإليرانية مع بعض الدول العربية وخاصة
ىف إقليم اخلليج العربى من نزاعات وخالفات حدودية مكثفة
جتعل منها مصدر ًا للتهديد .فإيران التى احتلت إقليم األحواز
عام  1925بتأييد ومساعدة بريطانية ضمن التنافس الربيطانى
الروسى بعد احلرب العاملية األوىل ،عىل غرار احتالل تركيا
إلقليم األسكندرونة السورى ،دخلت ىف خالفات حدودية

9

10

مع دول عربية أخرى ىف ظل موقف بريطانى مراوغ إن مل يكن
متورط ًا كام هو احلال بالنسبة الحتالل اجلزر الثالث التابعة
لدولة اإلمارات عشية االنسحاب الربيطانى من اخلليج ىف 30
نوفمرب  ،1971وقد ترك هذا االنسحاب تركة من النزاعات
احلدودية العربية مع إيران ،كام هو احلال بالنسبة للنزاعات
احلدودية اإليرانية مع الكويت ،والنزاع املستمر مع البحرين،
وكذلك اخلالفات احلدودية اإليرانية مع العراق واملتمثلة ىف
اتفاقية عام  1977التى وقعها صدام حسني ىف اجلزائر مع شاه
إيران السابق حممد رضا هبلوى وقت أن كان صدام نائب ًا لرئيس
اجلمهورية ،ثم عاد وقام بإلغائها مع تفجر احلرب العراقية –
اإليرانية عام  ،1980وعاد ليعلن قبوهلا ىف أوج حرب اخلليج
الثانية ( ،)1991 – 1990وهى االتفاقية التى مازالت مثار
خالفات بني البلدين حتى بعد سقوط نظام صدام حسني.
وإذا كانت الدول العربية قد تناست أو جتاهلت متعمدة
أو مضطرة ،االحتالل اإليرانى إلقليم األحواز العربى
والسعى اإليرانى الدءوب ملحو عروبة هذا اإلقليم بوسائل
متعددة وإطالق اسم “خوزستان” (احلصن أو القلعة أو
االستحكام) ،فإن انتفاضات شعب األحواز العربى املتوالية
ضد احلكم اإليرانى بسبب السياسات التمييزية املفرطة
أخذت تعيد طرح هذه القضية جمدد ًا عىل األقل ىف أوساط
النخب العربية املثقفة واإلعالم العربى ،ىف وقت أضحى فيه
الرأى العام العربى أكثر استعداد ًا للتجاوب مع مساعى إعادة
فتح ملف “األحواز املحتل” كرد فعل طبيعى لتفاقم النفوذ
اإليرانى ىف العراق.
لكن تبقى قضية االحتالل اإليرانى جلزر اإلمارات
والتعسف اإليرانى إزاء املساعى اإلماراتية إلجياد حل سلمى
للخالف حول هذه اجلزر سواء باملحادثات الثنائية أو باللجوء
إىل التحكيم الدوىل ،كام يبقى جتدد التهديدات اإليرانية ململكة
البحرين وجتدد واستمرار اخلالف حول اسم اخلليج ،قضايا
ساخنة ومثرية لالضطراب والنزاع ىف العالقات.
جـ  -أزمة الربنامج النووى اإليرانى
عىل الرغم من وجود قناعة لدى كثريين من العرب عىل
املستويني الرسمى والنخبوى بأن برنامج إيران النووى يعترب
مصدر ًا للتهديد االسرتاتيجى ،فإن هناك انقسامات واضحة
حول جدية هذا اإلدراك من حيث التعميم من ناحية ومن
حيث التفاصيل من ناحية أخرى .فهذا اإلدراك مشكوك
فيه لدى قطاعات واسعة ىف الرأى العام العربى وىف أوساط
النخب املثقفة ،كام أن املوقف الرسمى العربى منقسم حوله
من حيث جديته بني من يرى أن هذا الربنامج ال يمثل هتديد ًا
للعرب حتى لو كان نووي ًا ،وهنا يمكن إدراك تأثري امتالك
إرسائيل للسالح النووى عىل تشكيل مثل هذا الوعى ،وبني
من يرى أن الربنامج ال يمثل هتديد ًا كونه برناجم ًا سلمي ًا وليس

هناك أى شواهد جدية حتى اآلن تثبت العكس ما عدا التقارير
االستخباراتية واالهتامات اإلرسائيلية واألمريكية ،لكن هناك
من يرى أن امتالك إيران برنامج نووى عسكرى أو حتى سلمى
يشكل خطر ًا عىل العرب ،خطر بيئى وخطر سياسى استناد ًا إىل
امليل اإليرانى أو اجلنوح اإليرانى لتوظيف التفوق ىف القدرات
لكسب مواقف سياسية أو ملامرسة ضغوط أو سياسات ردع
ضد بعض الدول العربية.
أما من حيث التفاصيل ،فإن هذا االنقسام ىف اإلدراك
العربى خلطر الربنامج النووى اإليرانى كمصدر للتهديد،
يشهد تغريات وتطورات هلا عالقة أو ً
ال برتاجع أو تصاعد
ً
األزمة األمريكية مع إيران ،وله عالقة ثانيا باحتامالت اللجوء
األمريكى أو اإلرسائيىل إىل احلل العسكرى واملخاطر التى
يمكن أن تنجم جراء ذلك عىل األمن واملصالح العربية ،وله
عالقة ثالث ًا بتطور العالقات العربية – اإليرانية سلب ًا وإجياب ًا،
وله عالقة رابع ًا بمستوى العالقات العربية – األمريكية.
فالدول القريبة من إيران والتى عىل مسافة من الواليات
املتحدة تنهج موقف ًا معتد ً
ال إزاء هذا الربنامج ،عىل خالف
الدول املشتبكة مع إيران ىف حزمة من اخلالفات واألكثر اقرتاب ًا
من الواليات املتحدة ،حيث يبدو موقفها أكثر تشدد ًا وتشكيك ًا
ىف هذا الربنامج.
وتعترب مواقف دول جملس التعاون اخلليجى األكثر حساسية
إزاء الربنامج النووى اإليرانى ،وىف حني ينأى العراق بنفسه
عن التعاطى مع هذه األزمة ،فإن املوقف املرصى يأتى ىف مكان
وسط بني املوقف اخلليجى واملوقف السورى ،ىف حني أن دول
املغرب العربى ال جتد أهنا طرف ًا ىف هذه القضية بشكل مبارش،
لكن بشكل عام هناك تأييد حلق إيران ىف امتالك برنامج نووى
سلمى ورفض احلل العسكرى للتعامل مع األزمة املثارة حول
هذا الربنامج ،واألهم من هذا أن هذه املواقف العربية املتباينة
من أزمة الربنامج النووى اإليرانى هل هى مصدر للتهديد
بالنسبة لألمن واملصالح العربية أم ال ،متطورة أو فلنقل متغرية
وغري ثابتة ،وحمكومة كام أرشنا ،بام حيدث من تطورات ىف
األزمة بني الواليات املتحدة وإيران.
ومع التطورات التي شهدها الربنامج النووي اإليراين،
أخذ التاميز أو التباين ىف املواقف ينكشف ليس فقط عىل
مستوى النخب احلاكمة بل وأيض ًا عىل مستوى النخب املثقفة
بني من يعلن خماوفه من الربنامج النووى اإليرانى سواء كان
عسكري ًا أم سلمي ًا وبني من حيرص عىل تبديد هذه املخاوف،
وبالذات بعد االنسحاب األمريكي من االتفاق الدويل املوقع
بني جمموعة “ ”1+5وإيران ،وهو االنسحاب الذي أخذت
تداعياته املحتملة العسكرية واالقتصادية تفرض نفسها بقوة
هذه األيام ،وهي التداعيات التي أدت إىل فرز واضح يف
مواقف الدول اخلليجية الست حيث تدعم كل من السعودية

واإلمارات والبحرين اجلهود الرامية إىل مواجهة حماوالت إيران
االلتفاف عىل االتفاق النووي وسياستها اإلقليمية العدوانية يف
العديد من الدول املجاورة .هناك مواقف أخرى متباينة للدول
الثالث اخلليجية األخرى :عامن وقطر والكويت ،هي األخرى
متباينة فيام بينها من ناحية االنحياز للرؤية اإليرانية أو للسياسة
األمريكية ،واألمر نفسه ينطبق عىل معظم الدول العربية بني من
يرى القدرات النووية اإليرانية تعد مصدر ًا للتهديد وبني من ال
يراها كذلك.
-2إيران كمصدر للتهديد الطائفى  -املذهبى
شهدت السنوات األخرية تفاقم هذا التهديد ىف وقت أخذت
تشعر فيه بعض الدول العربية بجدية هذا اخلطر ،لكن األهم
أهنا تعاملت ،ومازالت ،مع إيران باعتبارها مسئولة عنه ،وأهنا
توظفه كأداة سياسية لفرض النفوذ ،وتسعى لتأسيس حتالف
شيعى يمتد من إيران عرب العراق ومنها إىل سوريا ولبنان ،كام
يشمل أطراف ًا شيعية عربية خليجية ،ويعمل عىل تفعيل الشيعة
العرب للقيام بأدوار ضمن هذا التحالف من خالل تكرار جتربة
“حزب اهلل” اللبنانى ىف دول عربية هبا جمموعات شيعية .هذا
اإلدراك جيرى تعميقه وتوسيعه استناد ًا إىل ممارسات إيرانية من
ناحية واستجابة لتفاعالت إقليمية من ناحية أخرى.
لقد تورطت إيران ،ضمن خمطط تصدير الثورة ،ومنذ تأسيس
نظام اجلمهورية اإلسالمية ىف ممارسات طائفية وتدخالت
ىف الشئون الداخلية لبعض الدول العربية خاصة ىف اخلليج
(البحرين والسعودية) ،لكن اإلدراك احلقيقى لوجود خطر
طائفى – مذهبى شيعى مرتكزه وانطالقه من إيران تولد مع
الغزو األمريكى للعراق واحتالله عام  ،2003ىف ظل السياسة
األمريكية التى شاءت التحالف مع القوى السياسية الشيعية
والكردية إلسقاط حكم الرئيس صدام حسني والقضاء عىل
نفوذ حزب البعث ،لذلك جاءت سياسة “املحاصصة
الطائفية” لتطلق املرشوع الطائفى السياسى ىف العراق مستغلة
أجواء االحتقان الطائفية املتولدة من تراكامت حكم االستبداد
ىف عهد صدام حسني ،وىف ظل الطموح السياسى اإليرانى
لفرض النفوذ داخل العراق من خالل متكني احللفاء الشيعة
من السيطرة عىل مقاليد احلكم فيام عرف بـ”العراق اجلديد”.
جممل هذه املامرسات أدت إىل إطالق صعود سياسى قوى
للشيعة ىف العراق أخذ يشجع إيران عىل السعى لتوسيع نفوذها
ىف الدول العربية وخاصة اخلليجية ،كام أخذ يشجع زعامات
عربية شيعية ىف تلك الدول للضغط من أجل فرض معادلة
سياسية جديدة تعطى للشيعة أدوار ًا وحقوق ًا ظلوا حمرومني
منها عىل مدى عقود طويلة.
لقد اعتقدت طهران أن الظروف أضحت سانحة لفرض
مرشوعا مأزو ًما لكونه
مرشوعها السياسى ىف العراق الذى يعد
ً

أسري تداعيات ومآسى وكوارث احلرب العراقية اإليرانية،
وهو املرشوع الذى هيدف أو ً
ال إىل منع قيام حكم عدو إليران
ىف العراق ،والعمل عىل جعل احلكم اجلديد صدي ًقا إن مل يكن
حلي ًفا ،وليس هناك من وسيلة مأمونة لذلك إال بمساعدة
األحزاب والقوى السياسية والشيعية املوالية إليران بالسيطرة
عىل احلكم اجلديد ىف العراق .وهيدف ثان ًيا إىل منع ظهور عراق
قادرا عىل هتديد إيران جمد ًدا ،ومنع قيام عراق
قوى يكون ً
ضعيف يكون سب ًبا ىف هتديد االستقرار السياسى ىف إيران أو
هتديد األمن القومى اإليرانى.
اندفاع إيران لتنفيذ هذا املرشوع هو الذى جعلها تؤيد وبقوة
فرض سياسة الطائفية السياسية ونظام املحاصصة ىف توزيع
القوة السياسية (احلكومة والربملان) ،وجعلها تؤيد انخراط
حلفائها ىف احلكم اجلديد املواىل لالحتالل ،وجعلها تؤيد
الدستور املشوه للعراق الذى فتح أبواب التقسيم حتت شعار
الفيدرالية من ناحية ،وهدد عروبة العراق من ناحية أخرى
عندما مل ينص عىل عروبة الوطن العراقى واكتفى بالنص عىل
عروبة من ينتسبون إىل العروبة من أبنائه ،هذا االندفاع والدعم
اإليرانى لألحزاب وامليليشيات الشيعية أساء إىل إيران من أكثر
ً
رشيكا ىف احلرب الطائفية داخل
من ناحية ،حيث جعل إيران
العراق التى أدمت شعبه والتى جاءت عىل حساب تركيز
املقاومة ضد االحتالل كام أن دعمها للصعود السياسى القوى
للشيعة ىف العراق أعطى ضو ًءا أخرض ألقليات شيعية أخرى
بالتحرك للمطالبة بحقوق سياسية األمر الذى أدى إىل حتذير
خصوصا
البعض من خطورة ما يسمى بـ “ اهلالل الشيعى “
ً
ىف ظل التنسيق اإليرانى السورى ،وىف ظل الدعم اإليرانى
انطباعا بأن هذا اخلطر موجود
حلزب اهلل ىف لبنان ،مما أعطى
ً
فع ً
ال ومتصاعد ويمتد من إيران إىل العراق إىل سوريا إىل لبنان،
خطرا عىل أمن واستقرار ومصالح الدول
والتحذير من أنه يعد ً
السنية املجاورة.
هذه التطورات تزامنت مع تطورات أخرى مهمة أبرزها
االنقالب األمريكى عىل إيران ىف اخلليج وحتميل واشنطن
إيران مسئولية األوضاع املتأزمة ىف العراق ولبنان وفلسطني
بالتضامن مع كل من سوريا وحزب اهلل ،إىل جانب ظهور
استقطاب جديد كانت العالقات مع إيران هى حموره األسايس.
هذا االستقطاب له وجهان :األول سيايس ،والثانى
أيديولوجى طائفي ،فإقليم الرشق األوسط يتجه ىف ظل أخطاء
السياسة اإلقليمية اإليرانية وىف ظل احتدام املواجهة األمريكية
اإليرانية حول الربنامج النووى وحول الدور اإلقليمى
اإليرانى إىل التورط ىف حالة استقطاب سياسى بني ما يسمى
بـ”حمور االعتدال” ىف مواجهة “حمور الرش” الذى يضم
إيران وسوريا واملنظامت املسلحة ىف فلسطني ولبنان .واهلدف
من هذا االستقطاب هو فرض الرصاع العربى اإليرانى كرصاع
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إقليمى بديل للرصاع العربى اإلرسائيىل ومتكني إرسائيل من
القيام بدور الدولة اإلقليمية العظمى.
يأتى االستقطاب األيديولوجى  -الطائفى كاستقطاب
موا ٍز لالستقطاب السياسى هدفه تفجري الرصاعات الطائفية
واملذهبية والعرقية بام يؤدى إىل انكفاء كل دولة عربية عىل
نفسها ىف رصاعاهتا الطائفية والعرقية عىل أمل أن تؤدى هذه
الرصاعات إىل مزيد من فرض التقسيم والتفتيت عىل هذه
الدول ،وبام يؤدى إىل احتقان مذهبى وعىل األخص بني السنة
والشيعة يدعم من حتفيز الرصاع بني العرب وإيران.
ثالث ًا :اإلدراك العربى إليران كحليف اسرتاتيجى أو كرشيك
يمكن التعاون معه
هذا االنقسام العربى حول إدراك إيران كمصدر للتهديد
يكاد يتكرر ،وإن كان بدرجة أقل حدة فيام يتعلق بإدراك إيران
كحليف اسرتاتيجى ،أو عىل األقل كرشيك حمتمل .لكن ما
هو أكثر إثارة أن بعض الدول العربية التى تعاملت مع إيران
باعتبارها مصدر ًا للتهديد ىف مواقف وقضايا معينة عادت
لتتعامل معها كرشيك ىف قضايا أخرى ،األمر الذى يوضح
خاصية شديدة األمهية بالنسبة لإلدراك العربى إليران وهى
أنه ليس هناك إدراك ًا عام ًا واحد ًا إليران كمصدر للتهديد أو
كحليف ولكن توجد العديد من اإلدراكات بام يؤكد أنه ال
يوجد إدراك عربى ثابت بعينه إليران وأن الدول العربية حتدد
موقفها من إيران حسب القضايا املثارة وحسب الظروف
اخلاصة بكل قضية ،وهذا ما تؤكده حالة السيولة ىف العالقات
بني الدول العربية وإيران التى أضحت هى األخرى أقرب إىل
ما يسمى بـ “طيف العالقات” حتكمها القضايا بذاهتا.
 -1اإلدراك اخلليجى إليران كحليف أو كرشيك حمتمل:
إذا كانت بعض دول جملس التعاون اخلليجى هى األكثر
حدة ىف التعامل مع إيران كمصدر للتهديد فإهنا أيض ًا،
وللمفارقة ،هى أكثر من يتعامل معها كرشيك مؤكد وليس
فقط كرشيك حمتمل إذا استثنينا العالقات اخلاصة بني إيران
وكل من سوريا وحزب اهلل وبعض املنظامت الفلسطينية وىف
مقدمتها حركتى “محاس” و”اجلهاد اإلسالمى” ،وميليشيا
“احلشد الشعبي” املوالية لطهران يف العراق.
هناك إدراك خليجى مهم إليران كرشيك ال فكاك منه،
وقد أجاد الشيخ حممد بن راشد نائب رئيس دولة اإلمارات
العربية املتحدة رئيس جملس الوزراء حاكم دبى التعبري عن
هذا اإلدراك ،قبل أن تستفحل األزمة يف السنوات األخرية
بني الدول اخلليجية وإيران ابتدا ًء من موجة الثورات العربية
وتداعياهتا السلبية .عرب الشيخ حممد عن هذا اإلدراك
اإلجيايب إليران ىف مناسبة شديدة األمهية واخلصوصية أيض ًا.
ففى لقائه بالرئيس األمريكى األسبق جورج بوش ىف دبى

( )2008/1/27ضمن جولة األخري التى استهدفت توجيه
رسالتني أمريكيتني للقيادات العربية مضموهنا :الرشاكة مع
إرسائيل والعداء إليران ،خاطب الشيخ حممد بن راشد ضيفه
قائ ً
ال“ :قدر اإلمارات والدول اخلليجية أن تكون إيران
ً
جارهتا ،وهو قدر ال يمكن ألحد أن يتحكم به ال تارخييا وال
جغرافي ًا ..من هنا فإن تعاملنا مع إيران هو تعامل اجلريان ،وأى
رضر سيصيبها سوف يلحق باملنطقة األذى”.
هذا اإلدراك املهم مل يكن استثنائي ًا بالنسبة لدولة اإلمارات
لكنه يكاد يكون عام ًا وشائع ًا لكن جوهر املشكلة هى كيفية
إدارة العالقات مع إيران ىف ظل وجود نظام سياسى حيكم
طهران له توجهات وأولويات تتعارض ،بل وقد تتصادم أحيان ًا
مع توجهات وأولويات نظم احلكم ىف تلك الدول.
 -2اإلدراك املرصى إليران كرشيك حمتمل:
خيتلف اإلدراك املرصى بدرجة ملحوظة عن اإلدراك
اخلليجى إليران كرشيك يمكن التعاون معه .فدول املجلس
وإن كانت تدرك إيران كمصدر للتهديد فإهنا ،ىف الوقت نفسه،
تتعامل معها كرشيك يمكن التعامل معه ،أما مرص فإهنا تتعامل
مع إيران كمصدر للتهديد لكنها مل تتخذ خطوات نحو إيران
يمكن أن يفهم منها أن سياستها تتوافق مع سياسات بعض
األطراف األخرى ،وأهنا تتعامل مع إيران ضمن إدراك خمتلف
كرشيك يمكن التعاون معه ،نظر ًا ألن املتغري األمنى يلعب
دور ًا أساسي ًا ىف صنع القرار السياسى املرصى نحو إيران.
هذه املسائل األمنية تتصاعد أحيان ًا وترتاجع ىف أحيان
أخرى ،وإذا كانت هذه املسائل قد تراجعت فع ً
ال ولدرجة
كبرية ىف النواحى األمنية الداخلية رغم التحذيرات املرتبطة
بام يمكن تسميته بـ”املد الشيعى” داخل مرص ،فإن خالفات
مرص مع حركة محاس يف مرحلة ما قبل وبعد ثورة  25يناير
 2011ىف ظل العالقات الوثيقة بني إيران وهذه احلركة فاقم
من شعور مرص نحو إيران كمصدر للتهديد عىل احلدود.
ولقد أدى هذا الشعور أو هذا اإلدراك للخطر اإليرانى
األمنى إىل مزيد من التحسب املرصى ىف االستجابة لعرشات
املبادرات والزيارات اإليرانية.
لكن رغم ذلك فإن ملرص مواقف ثابتة وإجيابية نحو إيران
خاصة بالنسبة لرفض احلل العسكرى ألزمة الربنامج النووى،
ناهيك عن التعاون املرصى – اإليرانى داخل الوكالة الدولية
للطاقة الذرية بالنسبة للقدرات النووية اإلرسائيلية والدعم
اإليراين للدعوة املرصية جلعل الرشق األوسط منطقة خالية من
أسلحة الدمار الشامل وخاصة األسلحة النووية.
 -3اإلدراك السورى إليران كرشيك حمتمل:
يعترب اإلدراك السورى إليران كحليف وليس كمجرد
رشيك هو النموذج الثالث لإلدراكات العربية إليران كرشيك

إىل جانب إدراكها كمصدر للتهديد يف بعض مراحل ما قبل
تفجر الثورات العربية .فإذا كانت دول اخلليج ترى إيران
مصدر ًا للتهديد وتراها أيض ًا رشيك ًا ،ومرص تراها مصدر ًا
للتهديد ومل تتقدم حتى اآلن للتعامل معها باجتاه كوهنا رشيك ًا،
فإن سوريا مل تتعامل مع إيران كمصدر للتهديد لكنها تتعامل
معها كحليف ،لكن هذه العالقة التحالفية كانت معرضة،
عىل األقل ،لالهتزاز ،أو فلنقل للمراجعة ىف ظل تناقضات
مصالح ورؤى أخذت تعرتى جمرى العالقات التحالفية بني
الطرفني ،قبل أن تدخل إيران كرشيك للنظام السوري يف
احلرب ضد التنظيامت اإلرهابية والفصائل املسلحة ،فام كان
قبل اندالع األزمة يف سوريا مرحلة هلا ما هلا وعليها ما عليها،
أما اآلن فإن األوضاع باتت خمتلفة متام ًا بني سوريا وإيران يف
ظل وجود إيران كرشيك لسوريا عىل األرض السورية ،ويف
ظل الدفاع السوري عن الوجود اإليراين عىل األرض السورية
الذي ترفضه إرسائيل والواليات املتحدة التي أكدت مؤخر ًا
وعىل لسان جون بولتون مستشار األمن القومي األمريكي
بأن الوجود العسكري األمريكي يف سوريا مستمر ومرتبط
بالوجود العسكري اإليراين ،بعد أن كانت واشنطن تربر
وجودها العسكري يف سوريا ،خاصة يف منطقة رشق الفرات،
باحلرب ضد تنظيم “داعش” اإلرهايب.
هذه العالقة التحالفية التي سبقت مرحلة الرشاكة يف احلرب
عىل األرض السورية تعود إىل عهد الرئيس السورى الراحل
حافظ األسد واإلمام اخلمينى مؤسس اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،وإىل ظروف الرصاع السورى – العراقى واحلرب
العراقية – اإليرانية ،وهى العالقة التى جعلت سوريا تتفرد
عىل كل الدول العربية ،ربام باستثناء ليبيا ،ىف االنحياز إليران
عىل حساب العراق ىف تلك احلرب .هذه العالقة استمرت إىل
عهد الرئيس السورى احلاىل بشار األسد ،ومل يتبدل اإلدراك
السورى إليران كحليف ،لكن شاءت الظروف أنه ىف الوقت
الذى وقع فيه وزير الدفاع السورى األسبق العامد حسن
توركامنى مع نظريه اإليرانى األسبق العميد مصطفى حممد
نجار عىل اتفاقية “حتالف اسرتاتيجى” بني البلدين ىف طهران
بدأت بذور الشكوك ىف فرص استمرار هذا التحالف تثمر
مواقف جديدة تقول أن العالقة بني دمشق وطهران يمكن أن
تشهد حتوالت ىف اجتاه التوازن ،بسبب الظروف اجلديدة التى
فرضت ملفات جديدة ملتبسة االحتامالت عىل العالقات
بينهام ،وخاصة دخول سوريا ىف مفاوضات غري مبارشة مع
إرسائيل عرب الوسيط الرتكى ،وهى املفاوضات التى بادرت
إرسائيل وعلني ًا وعىل لسان رئيس حكومتها (السابق) إهيود
أوملرت بإعالن هدفها النهائى وهو :اجلوالن مقابل تفكيك
عالقات التحالف بني سوريا وإيران وقطع سوريا عالقاهتا مع

حزب اهلل واملنظامت الفلسطينية املقيمة عىل األراىض السورية،
لكن العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة (ديسمرب – 2008
يناير  )2009أفشل هذه املفاوضات غري املبارشة وهو ما
اعتربه الوسيط الرتكي إهانة استهدفته ،األمر الذي دفع الرئيس
الرتكي (رئيس احلكومة حينذاك) رجب طيب أردوغان إىل
افتعال مواجهة يف “مؤمتر ديفوس” (يناير  )2009مع الرئيس
اإلرسائييل السابق شمعون برييز ووصف قادة إرسائيل بأهنم
“قتلة األطفال” وانسحب من املؤمتر معلن ًا اعرتاضه عىل
وجود الرئيس اإلرسائييل يف املؤمتر .
عالقات التحالف السورية – اإليرانية هذه حرص وزير
الدفاع اإليرانى عىل أن يصفها بأهنا “عالقات اسرتاتيجية تقوم
عىل املصالح الوطنية للبلدين والعامل اإلسالمى” وأن “سياسة
اجلمهورية اإلسالمية املبدئية والثابتة تعتمد تطوير العالقات
الشاملة مع دول املنطقة لتحقيق االستقرار واألمن الدائمني”.
كام حرص وزير الدفاع السورى عىل أن يصفها بأهنا “عالقات
اسرتاتيجية” وأن “التعاون الثنائى هو تعاون وثابت ودائم
ألنه يقوم عىل أسس ومبادئ مشرتكة ورصينة”(.)82
وقد دافع الرئيس السورى عن هذه العالقات ىف لقائه مع
وفد برملانى بريطانى حيث قال أن لسوريا “عالقات طبيعية”
مع إيران ،و”أن االعتقاد بأن سوريا ستتخىل عن هذه العالقات
هو طلب غري عقالنى”.
كانت تلك مرحلة من مراحل تطور العالقات السورية-
اإليرانية ،لكن العالقات اآلن ،وكام أرشنا ،باتت تدخل ضمن
ما يسمى بـ”حمور املقاومة” بعد الدور القوي الذي قامت به
إيران و”حزب اهلل” يف الدفاع عن سوريا ،وهو املحور الذي
يعد مرتكز إيران لفرض نفسها كقوة إقليمية يف الرشق األوسط
يف ظل خماطر العودة إىل مرشوع االستقطاب اإلقليمي-
الطائفي الذي تغذيه إرسائيل وتدفع واشنطن لفرضه عىل
تفاعالت الرشق األوسط يف ظل تفاقم سياستها مع إيران.
كل هذه النامذج من التفاعالت العربية -اإليرانية تكشف
عن مراوحة مهمة لإلدراك العريب إليران بني كوهنا تعد
مصدر ًا للتهديد وبني كوهنا حليف حمتمل أو رشيك مؤكد،
ويبدو أن هذا اإلدراك املختلط إليران سيستمر يف ظل
تفاقم اخلالف حول الدور اإليراين اإلقليمي ويف ظل فجوة
اإلدراكات املتباينة للمصالح وملصادر التهديد بني الدول
العربية يف تعاملها مع القوى اإلقليمية ويف املقدمة منها إيران،
ويف ظل كثافة ما باتت متثله إيران من أدوار وما تقوم به من
سياسات عىل األرض العربية ،ويف ظل غياب “الفاعل
العريب -اإلقليمي” القادر عىل ضبط عالقات العرب مع
القوى اإلقليمية األخرى.
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