املشروع اإلقليمي اإليراني
يف ضوء االنتخابات الرئاسية 2009م
علي حسني باكري

باحث في العالقات الدولية

مقدّمة :
أحدثت االنتخابات الرئاسية األخيرة في إيران انقسا ًما عميقًا في الشارع والنُّخَ ب السياسية في البالد ،مؤذنة
بإمكانية تدشني مرحلة جديدة من املتغيرات الداخلية واخلارجية اإليرانية ،والتي قد تُلقي بظاللها على احمليط
اإلقليمي؛ نظ ًرا ملا س���ينتج عنها من انعكاسات على السياسة اخلارجية اإليرانية واملشروع اإليراني في املنطقة
رئيسا للبالد.
إثر إعادة انتخاب أحمدي جناد
ً
ّ
تش��كل جوهر املوضوع واإلش��كالية
يف ه��ذا اإلط��ار ،حتاول ورقتن��ا البحثية اإلجاب��ة على عدد من التس��اؤالت اليت
األساسية فيه ،ومنها:

 -1ما هي محددات صنع السياس���ة اخلارجية اإليرانية ،واملؤسسات املرتبطة بها؟ ومن صاحب اليد الطولى
من بني تلك املؤسسات في اتخاذ القرارات وصياغة االستراتيجيات في النظام السياسي اإليراني؟
 -2ما هي أبرز القضايا االستراتيجية على أجندة السياسة اخلارجية اإليرانية؟
أي تغيير في ضوء نتائج االنتخابات الرئاس���ية ،وهل تتأثر بش���خص الرئيس
 -3هل ستش���هد تلك القضايا ّ
وانتماءاته احلزب ّية؟
 -4كيف ميكن التعاطي مع االستراتيجية اإليرانية في املنطقة بنا ًء على املعطيات التي تتم مناقشتها؟
ويتألف البحث من متهيد ،وأربعة محاور أساسية ،تتوزع على الشكل التالي:

حمددات صياغة وتنفيذ االسرتاتيجيات يف النظام السياسي اإليراني:
أوالً :مفهوم السياسة اخلارجية.
ثان ًيا :السياسة اخلارجية في الدستور اإليراني.
ثال ًثا :بنية صنع وتنفيذ القرار في السياسة اخلارجية اإليرانية.
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القضاي��ا األساس��ية يف أجن��دة السياس��ة اخلارجية
اإليرانية:

أوالً :تصدير الثورة.
ثان ًيا :القضية الفلسطينية.

ثال ًثا :السالح النووي.

راب ًعا :احلفاظ على املكتسبات اإلقليمية.
خامسا :توسيع دائرة احملاور والنفوذ.
ً

إع���ادة انتخ���اب جن���اد والسياس���ة اخلارجي���ة
اإليرانية :
أوالً :العالق���ة ب�ي�ن السياس���ة اخلارجية ومنصب
الرئاسة في النظام اإليراني.
ثان ًيا :انعكاس���ات إعادة انتخ���اب جناد على أجندة
السياسة اخلارجية إليران.

التعام���ل م���ع اس�ت�راتيجية إي���ران اإلقليمي���ة
وسياستها اخلارجية :
أوالً :استخالص العبر واالستنتاجات.
ثان ًيا :توصيات مقترحة.

منهج البحث:
أن البحث
ومن املفيد اإلش���ارة في هذا السياق إلى ّ
استند في مجمله على املزج بني أدوات املنهج الوصفي
املستخ َدم بش���كل حصري في اإلطار النظري املتعلّق
باحملور األول ،وأدوات املنهج التحليلي واالس���تنباطي
ألن التحليل
االس���تقرائي في احملاور األخرى؛ وذلك ّ
قائم في حالتنا على معطي���ات عملية صياغة وصنع
يحددها
القرار في النظام السياس���ي اإليراني والتي ِّ
يحد من
الدس���تور اإليراني بش���كل عام ،وهو محور ّ
االجتهاد إ ّال في بعض النقاط أو االس���تنتاجات ،لك ّنه
في نفس الوقت يش��� ّكل املادة األساس���ية لالستنباط
واالستقراء في محاور البحث الالحقة.
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متهيد :املشروع اإليراني(((

تش���ير الق���راءات التاريخية إل���ى أن إيران حتاول
دائ ًما م ّد نفوذها باتجّ اه اخلليج لتس��� ّيد اإلطار املمتد
من الشمال (آسيا الوس���طى) إلى اجلنوب (اخلليج)،
ومن الش���رق (أفغانستان) إلى الغرب (العراق وسوريا
ولبنان)(((.
كانت إيران منذ القدم وما زالت تعتبر منطقة اخلليج
العربي منطقة حيوية ذات أهمية اس���تراتيجية وأبعاد
إقليمية تسعى للسيطرة عليها ،سواء بطريقة عسكرية
مباش���رة ،أو عبر نفوذها بطريقة غير مباشرة ،ويعود
الس���بب في ذلك أوالً إل���ى نزعة الهيمنة والتوس���ع
اإليرانية ،وثان ًيا إلى ضعف ه���ذه املنطقة التي تُعتبر
خاصرة رخوة -إذا ص���ح التعبير -مقارنة بغيرها من
املناط���ق احمليطة .فالكتل احمليط���ة بإيران حت ّد من
طموحاتها نظ ًرا ملوازاتها في الق ّوة ،أو تفوقها عليها في
كثير من األحيان كالكتلة التركية في الشمال الغربي،
والكتلة الباكس���تانية واألفغانية في الش���رق ،والكتلة
الروسية في الش���مال ،وعليه فاملمر الوحيد ملمارسة
النفوذ اإليراني والنزعة التوسع ّية العدوانية الفارسية
((( مالحظة عن لفظة «املش���روع» :االعتقاد أن مصطلح املش���روع يحمل
معنً���ى إيجاب ًّيا ،ويدل على تغيير إلى األفضل ،هو اعتقاد ش���ائع لكن
ش���يوعه ال يعني أنه صحيح بالضرورة .فاملشروع هو فعل معني يبغي
ٍ
بتصور ما ،ثم يجري اإلعداد للعمل
هدفًا محد ًدا .ويبدأ املشروع عادة
من أج���ل تنفيذ هذا التصور .ولذلك فهو ينط���وي على فكرة وخطة
وممارس���ة .واملش���روع ،في هذا كله ،قد ال يكون إيجاب ًّيا ومفي ًدا إال
خصوصا في املجاالت السياس���ية
من زاوية أصحابه والقائمني عليه،
ً
واالس���تراتيجية .لكن فائدته تكون أوس���ع في امليادي���ن االقتصادية
والتجاري���ة واملالية ،كما على صعي���د العل���م والتكنولوجيا .وملا كان
املشروع اإليراني ،سياس��� ًّيا واس���تراتيج ًّيا ،يهدف إلى تغيير منطقة
الش���رق األوس���ط مبا يحقق مصالح طهران كما يراها حكامها اآلن،
فمن الطبيعي أن يكون إيجاب ًّيا بالنس���بة إليهم ،بينما تغلب س���لبياته
ٍ
إيجابيات فيه بالنسبة ملعظم العرب .وأكثر العرب خسارة من هذا
أي
َّ
املش���روع هم أولئك الذين يطمحون إلى دور أكبر في صوغ مس���تقبل
هذه املنطقة ،ويرون أن هذا املستقبل يصنعه العمل والبناء واإلصالح
واملشاركة والعلم واملعرفة ،وليس السالح النووي ومعاداة الغرب( .راجع
املشروع اإليراني ومستقبل الشرق األوسط ،وحيد عبد املجيد ،جريدة
االحتاد اإلماراتية ،اجلمعة 2008/2/15م).
((( انظر :الس���عودية وخيارات الرد على إيران نووية ،علي حسني باكير،
مركز اخلليج لألبحاث ،مجلة آراء حول اخلليج ،العدد آب 2009م.
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املشروع اإلقليمي اإليراني يف ضوء االنتخابات الرئاسية 2009م

يق���ع دائ ًما باجتاه العراق ومنطقة اخلليج العربي التي
تعتبر املجال احليوي لها((( .

صياغ���ة وتنفي���ذ االس�ت�راتيجيات يف النظ���ام
السياسي اإليراني:

وم���ن هذا املنطلق ،نس���تطيع أن نالحظ أ ّن املش���روع
أن تنفيذ املشروع اإلقليمي اإليراني يحتاج
ال ش���ك ّ
اإليران���ي اإلقليمي لم يختلف في جوهره ومضمونه حتى إل���ى تص ّور واضح من الناحي���ة النظرية ،إضافة إلى
مع اختالف أنظم���ة احلكم املتعاقبة على الس���لطة في تطبيق س���ليم من الناحية العملي���ة ،وفي هذا املجال
إيران ،وإن اختلف حجمه وامتداده تب ًعا
تدخل االس���تراتيجية اإليرانية في
للظروف واملعطيات في فترة أو أخرى .ال يعترب النظام «اإلسالمي» اإليراني إطار السياس���ة اخلارجي���ة للدولة،
احلال���ي حالة ش���ا ّذة ّ
التطرق
عما س���بقه من وهو ما يعني ضرورة وجوب
ّ
وضم���ن ه���ذا الس���ياق ،ال يعتبر األنظم���ة يف إي���ران ،فمش���روعه ال
خيرج عن سياق املش���اريع واألطماع حملددات صياغة وتنفيذ السياس���ة
النظام «اإلسالمي» اإليراني احلالي ///
اخلارجي���ة للدولة حتى يتس���نى لنا
حالة شاذّة عما سبقه من األنظمة في التوسعية اإليرانية القدمية
ّ
فهم االستراتيجية اإليرانية واملشروع
إيران ،فمشروعه ال يخرج عن سياق
اإلقليمي اإليراني بشكل دقيق ،وهو
املشاريع واألطماع التوسعية اإليرانية
مت اس���تبدال أدوات تنفي هذه السياسة ما م���ن ش���أنه أن يعطينا صورة أفض���ل عن طبيعة
القدمية ،وإن ّ
أو العبارات واملسميات بأخرى كالشاه باملرشد األعلى ،املشروع اإليراني وأدوات تنفيذه في املنطقة.
ّ
والتاج والصوجلان بالعمامة والعباءة((( .
أو ً
ال :مفهوم السياسة اخلارجية:
عبر أفضل تعبير عن املشروع
وقد سبق للخميني أن َّ
اإلقليمي اإليراني واألطماع التوسع ّية في املنطقة وفق
ما نقل عنه أول رئيس للجمهورية اإليرانية بعد الثورة
وف���ي عهد اخلميني «أبو احلس���ن بني صدر» عندما
قال« :كان اخلميني يريد إقامة حزام شيعي للسيطرة
على العالم اإلس�ل�امي ،وكان هذا احلزام يتألف من
إيران والعراق وس���وريا ولبنان ،وعندما يصبح س ّي ًدا
لهذا احلزام يستخدم النفط وموقع اخلليج «الفارسي»
للسيطرة على بقية العالم اإلسالمي»((( .
((( راجع :التناف���س التركي -اإليراني على النفوذ ف���ي املنطقة العربية،
علي حس�ي�ن باكير ،مركز اخلليج لألبح���اث ،مجلة آراء حول اخلليج،
اإلمارات ،العدد  ،55أبريل /نيسان 2009م ،ص.49
((( للمزيد من التفاصيل حول املشروع اإليراني ،انظر:
 ح���زب الل���ه واملش���روع اإلقليمي اإليران���ي :العالقة والدور،علي حس�ي�ن باكير ،تقرير العالم اإلس�ل�امي :عوامل النهضة وآفاق
البناء ،التقرير االرتيادي االستراتيجي السنوي للبيان ،اإلصدار الرابع
1428هـ ،ص.166-165
 كتاب حزب الله حتت املجهر رؤية ش���مولية مغايرة للعالقة معإيران وإسرائيل ،علي حسني باكير ،إصدارات الراصد.
((( مقابل���ة مع الرئيس اإليراني أبو احلس���ن بني ص���در ،برنامج «زيارة
خاصة» الذي يقدمه س���امي كليب على قناة اجلزي���رة ،حلقة بتاريخ
ّ
يحدثك=
2000/1/17م ،مجاو ًبا على سؤال «هل كان اإلمام اخلميني ّ

التقرير االسرتاتيجي السابع

ميكن تعريف السياسة اخلارجية ألية دولة على أنها
عبارة ع���ن برنامج عمل للتح���رك اخلارجي يتضمن
حتدي ًدا لألهداف التي تس���عى الدولة إلى حتقيقها،
واملصالح التي تسعى إلى تأمينها وصيانتها ،والوسائل
واإلج���راءات التي تراها مالئمة لذلك وفقًا ملا تعتنقه
من مبادئ ومعتقدات.
ومن ه���ذا املنطلق ،فوزارة اخلارجي���ة ،وباعتبارها
جز ًءا من الهيئة التنفيذي���ة للحكومة ،تضطلع بعملية
وض���ع سياس���ة الدولة في املج���ال اخلارجي موضع
التنفيذ عبر تصمي���م اخلطط والبرامج التي تتضمن
اخلطوات الكفيلة بذلك ،وتكلِّف موظفيها ك ّل بحسب
اختصاصه وفي إطار الدائرة التي ينتمي إليها بالعمل
على تطبيق تلك السياسة على أرض الواقع((( .
وف���ي الواق���ع اإليراني ،حتظى بني���ة صنع واتخاذ
=عن عالقته باجلوار العربي ،مع دول اخلليج؟ وهل كانت لديه أطماع
للتقدم عسكر ًّيا جتاه هذه الدول من أجل تصدير الثورة مث ً
ال؟»
ّ
((( كتاب الوظيفة الدبلوماس���ية :نشأتها ،مؤسساتها ،قواعدها ،قوانينها،
عمان ،دار الشروق ،ط ،2001 ،1ص.35
عالء أبو عامرّ ،
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القرار املتعلق بسياس���ة طهران اخلارجية بخصوصية
ش���ديدة متيزها عن غيرها من السياسات اخلارجية
للدول األخرى .إذ عادة م���ا تتصدى وزارة اخلارجية
في األنظمة التقليدية في رسم (أو املشاركة في رسم)
السياس���ة اخلارجية للبالد ،واتخاذ القرارات ،والعمل
على تنفيذها ،بي���د أن وزارة اخلارجية في إيران قد
ال تتصدى مبفردها للقي���ام مبثل هذا الدور بقدر ما
تتصدى له مؤسس���ات أخرى رسمية دستورية قانونية
أو غير رس���مية ،منتخبة أو مع ّينة ،مدنية أو دينية ،أو
حتى عسكرية.

« :152تق���وم السياس���ة اخلارجي���ة جلمهورية إيران
اإلس�ل�امية على أساس االمتناع عن أي نوع من أنواع
التس���لط أو اخلض���وع ،واحملافظة على االس���تقالل
الكام���ل ،ووحدة أراضي الب�ل�اد ،والدفاع عن حقوق
جميع املسلمني ،وعدم االنحياز مقابل القوى املتسلطة،
وتبادل العالقات السلميةمع الدول غير احملاربة»(((.
أ ّم���ا املادة  ،154فتق���ول« :تعتب���ر جمهورية إيران
اإلس�ل�امية سعادة اإلنس���ان في املجتمع البشري كله
قضية مقدسة لها ،وتعتبر االستقالل ،واحلرية ،وإقامة
حكوم���ةاحلق والعدل ح ّقًا جلمي���ع الناس في أرجاء
العالم كافة ،وعليه فإن جمهورية إيران اإلسالمية تقوم
بدعم النضال املشروع للمستضعفني ضد املستكبرين
في أية نقطة من العالم ،وفي الوقت نفس���ه ال تتدخل
في الشئون الداخلية للشعوب األخرى»((( .

ثال ًث���ا :بنية صن���ع وتنفي���ذ القرار يف السياس���ة
اخلارجية اإليرانية:

ثان ًيا :السياسة اخلارجية يف الدستور اإليراني:
وفي موضوع السياسة اخلارجية ،يتضمن الدستور
اإليراني إشارة واضحة إلى السياسة اخلارجية للبالد
ضمن الفص���ل األول املخصص «لألص���ول العامة»،
إضافة إلى فصل مستقل كامل عن السياسة اخلارجية
للدول���ة وهو أمر الفت .إذ يش���ير البند  16من املادة
الثالثة من الفصل األول من الدستور إلى هذا املوضوع
بالقول ّ
«تنظم السياس���ة اخلارجية للبالد على أساس
املعايير اإلس�ل�امية وااللتزامات األخوية جتاه جميع
املسلمني واحلماية الكاملة ملستضعفي العالم»((( .
أ ّما الفصل العاش���ر فتضمن أربع مواد ،تقول املادة
((( انظر :نص «الدستور اإليراني» كام ً
ال على موقع تلفزيون «قناة العالم»
اإليرانية الناطقة باللغة العربية على الرابط التالي:
http://www.alalam.ir/site/iranElection/2.htm
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رغم أن املادة « »57من الدستور اإليراني تنص على
أن إيران تلتزم بنظام حكومي يقوم على أساس الفصل
بني الس���لطات ،ومن املفترض أن يسري هذا الفصل
أيضا عل���ى أعمال وزارة اخلارجية التابعة للس���لطة
ً
التنفيذية ،إال أننا جند أن صياغة السياسة اخلارجية
اإليراني���ة وتنفيذها تعد محصلة تعامل معقد ومتعدد
املستويات بني املس���ئولني في هرم السلطة اإليرانية،
وليس كما هو متخيل محصل���ة أداء وزارة اخلارجية
مبفردها.
وفيما يلي دور أهم مراكز القوى واملؤسس��ات والس��لطات
املشاركة يف رس��م وتنفيذ السياس��ة اخلارجية اإليرانية

بشكل أو بآخر((( :

((( للتوسع حول املوضوع ،انظر:
 اخلبرة اإليرانية :االنتقال من الثورة إلى الدولة ،أمل حمادة ،بيروت،الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،ط ،1يونيو 2008م ،ص.170
 الدستور اإليراني ،مرجع سابق.((( نفس املرجع السابق.
((( ملخّ ص كتاب «السياسة اخلارجية جلمهورية إيران اإلسالمية» ،دكتور=

التقرير االسرتاتيجي السابع

املشروع اإلقليمي اإليراني يف ضوء االنتخابات الرئاسية 2009م

 -1املرش��د ((( :املرش���د أو «الولي الفقيه» هو أعلى
سلطة في إيران ،ووفقًا لـ «والية الفقيه املطلقة» ،فإن
حتده حدود قانونية ،وهي
سقف صالحيات املرشد ال ّ
أش���به بديكتاتورية مطلقة تستمد شرعيتها من أسس
ديني���ة متعلقّة باألئمة املعصوم�ي�ن ،وضرورة متثيلهم
بالنياب���ة عنه���م إلى حني ظهور املهدي ،ومن أس���س
مهما من
سياسية دستورية ً
أيضا .وبالتالي فإن جز ًءا ًّ
قرارات السياسة اخلارجية يقع بشكل مباشر أو غير
مباشر في إطار صالحيات املرشد ،واملادة « »110تنص
على أن املرشد هو الذي يعني السياسات العامة إليران
بالتشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام ((( ،ولعل
=منوجهر محمدي ،أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة طهران،
إعداد حس�ي�ن صوفي محمد حسن ،مجلة مختارات إيرانية عدد .86
منقول عن مجلة الراصد ،العدد  ،73رجب 1430هـ.
أيض���ا - :من يحكم إيران؟ بنية الس���لطة في اجلمهورية
انظ���ر ً
اإلسالمية اإليرانية ،تأليف ويلفريد بوختا ،مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االس���تراتيجية ،الطبعة األولى 2003م ،أبو ظبي ،اإلمارات
العربية املتحدة.
 صنع القرار في السياسة اخلارجية جلمهورية إيران اإلسالمية،خالد وليد محمود ،موقع دنيا الوطن2005/6/13 ،م.
 الدستور اإليراني ،مرجع سابق.((( ميتلك املرش���د األعلى صالحيات تفوق تلك التي ميتلكها أي ديكتاتور
في العالم وهو يس���تند إلى شرعية دينية وسياسية م ًعا ،وهو جمع إلى
سلطاته صالحيات أخرى كثيرة كما جاء في املادة  110من الدستور؛
فمرش���د الثورة هو الذي يضع كافة املس���ائل الرئيسة اخلاصة برسم
وتعيني السياس���ات العامة للنظام ،وهو الذي يقود القوات املس���لحة،
ينصب ويعزل رؤس���اء املؤسسات واملجالس املهمة
وهو الذي ميلك أن ِّ
في الدولة ،وهو الذي يعينِّ رئيس الس���لطة القضائية ،ورئيس اإلذاعة
والتليفزي���ون ،ورئيس أركان القيادة املش���تركة للجيش ،والقائد العام
لقوات حرس الثورة ،كما ميلك  -فوق كل ذلك  -عزل رئيس اجلمهورية
أن املجالس األخرى من مجلس اخلبراء
املنتخَ ب من ِقبل الشعب! كما ّ
إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى مجلس صيانة الدستور تابعة
له بشكل مباشر أو غير مباشر أو خاضعة لنفوذه.
((( يتكون املجم���ع من  31عض��� ًوا ميثلون مختلف التيارات السياس���ية
اإليراني���ة .ويعني املرش���د األعلى للث���ورة أعضاء املجم���ع الدائمني
واملتغيرين ما عدا رؤساء السلطات الثالث ،فإنهم ينضمون إلى املجمع
أن
بش���كل آلي بعد التعديل اجلديد اخلاص بقان���ون املجمع( ،عل ًما ّ
أيضا إلشراف املرشد ،هذا إذا لم
األخيرين خاضعني وفق الدس���تور ً
يختارهم هو بنفس���ه وعبر دعمه كما حصل في االنتخابات الرئاسية
اإليرانية عام  2005و2009م ،وفي هذه احلال يصبح املجمع الذي من
املفترض أنّه يش���خّ ص مدى صالحية املرشد ملمارسه مهامه ويختار
مرش ًدا بقرار من مجلس اخلبراء حال وفاة األخير أو عدم قدرته على
مجرد تابع للمرشد .ومدة املجمع  5سنوات ،ويلتحق
ممارس���ة مهامه،
ّ
بعض األعضاء بش���كل غير دائم إذا كانت املس���ائل املطروحة تتعلق=
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السياسة اخلارجية تعد جز ًءا من هذه السياسات التي
جتب أن حتصل على موافقة املرشد.
 -2رئيس اجلمهورية :رئيس اجلمهورية هو الشخص
الثاني بعد املرشد في سلم هرم السلطة الرسمي في
إيران ،وهو الذي يتولى وفقًا للمادة « »113من الدستور
مسئولية تنفيذ الدستور ،وتنظيم العالقة بني السلطات
الثالث ،إضافة إلى رئاسته للسلطة التنفيذية.
أما دور الرئيس يف السياس��ة اخلارجي��ة فتأثريه يأيت
من بوابة غري مباشرة عرب مجلة الوظائف التالية:

أ  -تعيني الوزراء ومن ضمنهم وزير اخلارجية
(املادة .)124 ،122
ب -التوقيع على املعاه���دات واالتفاقيات واملواثيق
التي تبرم بني احلكومة والدول األخرى بعد املصادقة
عليها في املجلس ،س���واء رئيس اجلمهورية بنفسه أو
عن طريق ممثله القانوني (املادة .)125
ج  -تعي�ي�ن الس���فراء املقترح�ي�ن من قب���ل وزير
اخلارجية ،والتوقيع على أوراق اعتمادهم ،وكذا تسلم
أوراق اعتماد سفراء الدول األخرى (املادة .)128
=بصالحياتهم كبع���ض الوزراء ،ومنذ  18مارس /آذار 1997م يترأس
املجمع الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني.
أ ّما مجلس صيانة الدس���تور وهو أعلي هيئة تش���ريعية في البالد،
فيتألف من  12عض ًوا نصفهم يع ّينهم املرشد األعلى مباشرة ،والنصف
الثاني يأتي عن طريق مجلس الش���ورى بتوصية من رئيس الس���لطة
القضائي���ة املعينّ أص ً
أن مجلس صيانة
ال من قبل املرش���د!! ما يعني ّ
أيضا للمرشد.
الدستور تابع ً
أ ّما مجلس اخلبراء والذي يتألف حال ًيا من  86عض ًوا يتم انتخابهم
عن طريق اقتراع ش���عبي مباش���ر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات،
بحيث متثل كل محافظة بعضو واحد داخل هذا املجلس طاملا كان عدد
س���كانها نصف مليون نس���مة ،وكلما زادت الكثافة عن ذلك ،كلما زاد
معها متثيلها بعدد األعض���اء ،فهو ميتلك أخطر وظيفة على اإلطالق
في النظام اإليراني؛ حيث عهد إليه الدس���تور مهمة تعيني وعزل قائد
الثورة اإلسالمية في إيران أو املرشد األعلى إذا ثبت عجزه عن القيام
ً
مؤه�ل�ا من مؤهالت اختياره وفق املادة  107و،111
بواجباته أو فقد
ّ
لكن ترشيحات الفقهاء لهذا املجلس ال تقبل إال مبوافقة مجلس صيانة
الدستور (اخلاضع للمرشد كما سبق وشرحنا) ما يعني تبعية مجلس
أيضا ،وش���كلية صالحياته في ظل وجود قائد الثورة واملرشد
اخلبراء ً
األعلى.
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 -3جملس الوزراء :يتم تنفيذ السياس���ات العامة التي
يحددها املرشد بالتشاور مع مجمع تشخيص املصلحة
في ش���كل قرارات وقوانني عبر مجل���س الوزراء ،مع
األخذ في االعتبار مسئولية كل وزير من الوزراء فيما
وتباعا فإن عملية قطع
يخص���ه من وظائف وواجبات،
ً
العالقات الدبلوماسية ،وكذا تقليصها ،أو توسيعها تقع
في نطاق صالحيات السلطة التنفيذية.
 -4جملس الشورى اإلسالمي (الربملان) :مجلس الشورى
هو أعلى س���لطة تش���ريعية في إيران ،ويستطيع هذا
وسن القوانني في إطار احلدود الواردة
املجلس إصدار
ّ
بالدس���تور ،مع مراعاة املبادئ الدينية ،هذا ويساهم
مجلس الشورى في سياسة إيران اخلارجية من خالل
الصالحيات التالية:
 يج���ب مصادقت���ه عل���ى املواثي���ق واملعاهداتواالتفاقيات الدولية (املادة .)77
 يحظ���ر مجلس الش���ورى إدخ���ال أي تغيير علىاحل���دود اإليراني���ة ،حت���ى وإن كان التغيير ال يضر
باستقالل ووحدة األراضي اإليرانية ،ويراعي املصالح
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القومية ،فمن الضروري مصادقة أربعة أخماس نواب
املجلس على قراراته (املادة .)78
 التصديق على املصاحلة ف���ي الدعاوى املتعلقةباألموال العامة ،وفي احل���االت التي يكون فيها أحد
أطراف الدعاوى أجنب ًّيا (املادة .)139
 عملي���ات االقتراض واإلق���راض -داخل إيرانوخارجه���ا -التي جتريها احلكوم���ة يجب أن حتظى
مبوافقة املجلس (املادة .)80
 ال يجوز للحكومة توظيف اخلبراء األجانب إال فيحاالت الضرورة وبعد موافقة املجلس.
 ويحق للمجلس مراجعة شئون إيران كافة مبا فيذلك السياسة اخلارجية قط ًعا( .املادة .)76
 - 5جملس صيانة الدستور (الرقابة على القوانني)(((:

وفقًا لصالحيات هذا املجلس الواردة بالدستور حتت

((( للمزيد انظر :معلومات حول مجلس صيانة الدس���تور ،ملف اجلزيرة.
نت2006/3/23 ،م ،على الرابط التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4144F266-503E-47BD9B8D-1B97EAADF0C2.htm
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املادتني ( ،)96 ،94يلعب مجلس صيانة الدستور دو ًرا
مؤث ًرا هو اآلخر في مراقبة السياسة اخلارجية ،وذلك
من خالل تصديقه على القرارات التي يصدرها مجلس
الش���ورى ،ومنها ما قد يتعلق بالسياس���ة اخلارجية،
للتأكد من مطابقتها للدستور والشرع.
 -6جممع تش��خيص مصلحة النظام ((( :الواقع أن هذا
املجمع يُع ّد جهة استش���ارية بالنسبة للمرشد واضع
السياس���ات ،لكنه رغم ذلك يحظى مبكانة حيوية بني
أروقة صنع الق���رار في إيران .خاصة وأنه قد يفصل
ف���ي اخلالف القائ���م بني مجلس الش���ورى ومجلس
الصيانة ،وقط ًعا قد يكون هذا اخلالف حول مس���ألة
تتعلق بالسياسة اخلارجية.
 -7جملس األمن القومي والسياس��ة اخلارجية :مبوجب
املادة ( ،)176من دس���تور إيران ف���إن مجلس األمن
القومي اإليراني منوط للقيام بالوظائف التالية:
 وضع السياس���ات الدفاعي���ة واألمنية في إطارمنظومة السياسات املوضوعة من قبل املرشد.
 العمل على التنس���يق بني كاف���ة األجهزة املعنيةفيما يتعلق بالش���ئون األمنية والسياس���ات الداخلية
واخلارجية.
 االس���تفادة الكاملة من اإلمكانات املوجودة لدىإي���ران من أج���ل التصدي ألية تهدي���دات داخلية أو
خارجي���ة ،وكذا يدخل جزء مه���م من وظائف مجلس
األمن القومي في حيز العالقات اخلارجية.
نصوص الدستور في
 -8وزارة اخلارجي��ة :لم تتضمن
ُ
لوائح مجلس
املجاالت التي س���بق اإلش���ارة إليها وال
ُ
الش���ورى قي���ا َم وزارة اخلارجية بتحدي���د توجهات
((( للمزيد انظر :نظام التشريع اإليراني ومكانة مجمع تشخيص مصلحة
النظام ،راهبرد (االس���تراتيجية) العدد  ، 34مارس 2005م ،نق ً
ال عن
أيضا ملف اجلزيرة .نت السابق.
موقع الب ّينة .وانظر ً
وراجع للنظر في مجلس اخلبراء :مجلس اخلبراء ،منر من ورق ،حسن
كاظم السباعي ،شبكة النبأ املعلوماتية ،على الرابط التالي:

http://www.annabaa.org/nbanews/60/201.htm
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السياسة اخلارجية اإليرانية ،ولعل املواد سالفة الذكر
توض���ح ذلك .غير أنه قد ُظ َّن أن وزارة اخلارجية هي
اجلهة املعني���ة بصناعة القرار اخلارج���ي ،من قبيل
املعتاد ،بينما وبالنظر إلى هيكل الس���لطة الفعلي في
إيران وصالحيات املسئولني سنجد أن تنفيذ السياسة
اخلارجية هناك يقع على كاهل وزارات ومؤسس���ات
مختلفة ،ك ّل بحس���ب نطاق صالحياته؛ فوزير التجارة
يتدخ���ل إذا تعلق األمر بالتبادل التج���اري مع العالم
اخلارجي ،بينما يتدخل وزير الدفاع حينما يتعلق األمر
بشئون التسليح ،وكذا وزير الثقافة وغيره من الوزراء،
ك ّل وفقًا لوظائفه وصالحياته(((.
وعل��ى أية ح��ال ،ميكنن��ا رص��د مه��ام وزارة اخلارجية
اإليرانية يف النقاط التالية:

 املتابع���ة واملراقب���ة الدائمة لألح���داث الدوليةواألوضاع اخلارجية ،وإعداد التقارير اخلاصة بذلك.
 إجراء املباحثات مع الدول اخلارجية واملنظماتالدولية.
 إقام���ة وتطوير العالق���ات اخلارجية مع الدولاخلارجية.
 مراقب���ة وتقيي���م أداء الس���فارات اإليرانية فياخلارج.
تأسيسا على ما سبق ،ميكننا القول :إن بنية القرار
ً
اخلاص بسياس���ة إيران اخلارجية إمنا هي محصلة
تعامل معقد ومتش���ابك بني املس���ئولني في سلم هرم
السلطة ،ومن ثَم فإن أي تغييرات قد تطرأ على محتوى
الس���لم ،أو إذا وقعت أية اختالفات بني القائمني
هذا ُّ
على صناعة هذا القرار واملنفذين له ،فسرعان ما يؤثر
ذلك على توجهات السياسة اخلارجية اإليرانية بشكل
أو بآخر.
((( انتقد نائب رئيس البرملان اإليراني تعدد مراكز القرار في السياس���ة
اخلارجية اإليرانية ،وأكد أن السياس���ة اخلارجية يجب أن تكون بيد
وزارة اخلارجي���ة ،وأن يكون هناك مركز واح���د التخاذ القرار .انظر
صحيفة الرياض السعودية ،االثنني  19جمادى األولى 1423هـ ،العدد
 ،12456السنة .38
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القضايا األساسية يف أجندة
السياسة اخلارجية اإليرانية
حتظى السياس���ة اخلارجية للجمهوري���ة اإليرانية
لب
بعدد ثابت من القضايا األساس���ية التي تش���كل ّ
االستراتيجية اإليرانية ،والتي يتم التركيز عليها بشكل
دائم وصوالً إلى حتقيق األهداف املرج ّوة للمش���روع
اإلقليمي اإليراني ،ومن هذه القضايا:
ال :تصدير الثورة((( :
أو ً

ويعني هذا املصطلح نشر كل مفاهيم الثورة اإليرانية
مبا حتمله من مضامني كل ّية دينية ومذهبية وسياسية،
ٍ
بشكل يعمل
واجتماعية وثقافية على املستوى اإلقليمي
على تهيئة البيئة املناس���بة لتغلغل النفوذ اإليراني في
دول املنطق���ة بداية ،ومن ث ّم تطوي���ع دول اإلقليم مبا
يش��� ّكل حاضنة مناسبة لترس���يخ النفوذ اإليراني في
مرحلة أولى وتس ّيده في مرحلة الحقة.
أن اإليرانيني قد
والالفت للنظ���ر في هذا املج���ال ّ
(((
عمدوا إل���ى تأطير مفه���وم «تصدير الث���ورة» في
دس���تورهم في املواد التي ش���رحناها أعاله في فصل
السياسة اخلارجية ،مما يعني إيجاد األرضية الشرعية
للتحرك اإلقليمي حتت عناوين فضفاضة
الداخلية لهم
ّ
مثل (الدفاع عن حقوق جميع املس���لمني ،دعم النضال
((( وقد اتّخذ تصدير الثورة أش���كاالً مختلفة خ�ل�ال مراحل عديدة؛ إذ
اتخذ «شكله اخلشن» في بداية الثورة عام 1979م مما أدى إلى صدام
عس���كري مع العراق ،تلقى على إثره مفه���وم «تصدير الثورة» ضربة
موجعة ،مما اضطره إلى التراجع حتى عام 1990م ،واعتماد أس���لوب
أيض���ا حول املوضوع
«الق��� ّوة الناعمة» في املراح���ل الالحقة (انظر ً
ندوة املش���روع النووي اإليراني األبعاد االس���تراتيجية واالنعكاسات
اإلقليمية ،املركز الدولي للدراسات املستقبلية واالستراتيجية ،مصر،
2006/12/6م ،ص.)20
((( لالس���تزادة حول احملاور العديدة التي شملها مصطلح تصدير الثورة،
يرجى مراجعة:
 املش���روع اإليراني اإلقليمي والدولي ،مجلة كلية امللك خالدالعسكرية ،تاريخ 2009/6/1م.
 أضواء على اخلطة الس���رية :دراس���ة في األس���لوب اجلديدلتصدير الثورة اإليرانية -األس���باب – اخلطوات – التطبيقات ،مجلة
الراصد ،العدد الرابع والستون شوال 1429هـ
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املشروع للمس���تضعفني ضد املستكبرين في أية نقطة
من العالم)؛ إذ م���ن الذي يحق له حتديد حقوق جميع
املسلمني؟ وكيف ميكن حتديد املستكبرين واملستضعفني؟
وما هو ح���دود ومعنى «أي نقطة في العالم؟» طب ًعا كل
ذل���ك يتم وفق استنس���ابية املفه���وم اإليراني ،والعمق
املذهبي الشيعي ،واملصلحة القومية الفارسية.

ثان ًيا :القضية الفلسطينية
وهي القض ّي����ة املركزية األول����ى والدائمة في أجندة
السياسة اخلارجية اإليرانية ،ويكمن الهدف من االهتمام
بالقضية الفلسطينية في النتائج املبهرة التي تصب في
املشروع اإلقليمي اإليراني إثر املتجارة بها عبر((( :
 اختراق القاعدة الشعبية العربية واإلقليمية عبربوابة «القضية الفلس���طينية» املق ّدس���ة التي حتظى
مبكانة رفيعة لدى ش���عوب املنطقة .وملا كان املشروع
اإليراني يحتاج إلى ركيزة تعمل على جذب اجلماهير
إليه ،نظ ًرا لعدم قدرة العامل املذهبي «الشيعي» على
حتقيق هذا اله���دف ،كانت القضي���ة مبثابة حصان
طروادة للمشروع اإليراني.
 حجزها كورق���ة تفاوضية للتحضير ملا ميكن أنتقطفه دبلوماس���ية األبواب اخللفي���ة التي ت ّتبعها مع
إس���رائيل وأمريكا ،والتي تبغ���ي عبرها الوصول إلى
صفقة كبرى (انظر الصفقة الكبرى في نهاية البحث)،
تكرس سيادتها على املنطقة وتعيد لها الدور الذي كان
ّ
الشاه يلعبه تاريخيا ،والسيما في اخلليج(((.
ًّ
((( لالستزادة حول هذا املوضوع ميكن مراجعة:
 املصالح االستراتيجية اإليرانية في فهم القضية الفلسطينية:محاولة للفهم! ،خباب بن مروان احلمد ،على الرابط التالي:
http://www.e-prism.org/images/Iranian_strategy_in_supporting_the_Palestinians_-_March08.pdf

 تالعب إيران بالقضية الفلس���طينية ،أس���امة شحادة ،دراساتالراصد ،العدد ( ،)70ربيع الثاني 1430هـ www.alrased.net
((( انظر :وماذا عن املش���روع الش���رق أوس���طي اإليراني وأدواته؟ ،علي
حسني باكير ،صحيفة السياسة الكويتية ،تاريخ 2006-8-18م ،وميكن
مراجعته على املدونة اخلاصة بي:
http://alibakeer.maktoobblog.com/86908
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ثال ًثا :السالح النووي

راب ًعا :احلفاظ على املكتسبات اإلقليمية:
مبعن���ى البناء على منجزات إي���ران في كل مرحلة من
املراحل ،حتى املراحل التي صنعها الشاه في املنطقة ش ّكلت
منطلقًا لتحقيق مكاسب للمشروع اإليراني احلالي.

ويعتبر من أهم املواضيع الفاعلة والنشطة في أجندة
إيران اخلارجية ،كما يعتب���ر العنصر األكثر قيمة في
إعطاء املشروع اإلقليمي اإليراني دفعة قوية .فمشروع
الس�ل�اح النووي عنصر دائم الوج���ود على أجندات
متس��� ًكا باحتالل اجلزر
ونالح���ظ ّ
أن إيران أش��� ّد ّ
مختلف احلكوم���ات اإليرانية حتى
اإلماراتي���ة ((( في ه���ذا الوقت أكثر
منذ ما قبل الث���ورة اإليرانية؛ حيث مش���روع الس�ل�اح الن���ووي عنص���ر م���ن أي وقت مضى ،كم���ا أنّها أكثر
تع���ود فكرته األساس���ية إلى نظام دائم الوج���ود على أجن���دات خمتلف
حرصا على إبقاء وجودها املباش���ر
ً
((( احلكوم���ات اإليراني���ة حت���ى منذ ما
الشاه الس���ابق في عام 1960م،
قب���ل الث���ورة اإليراني���ة؛ حي���ث تعود وغير املباش���ر ف���ي دول مثل العراق
///
والهدف من احلص���ول عليها يكمن فكرت���ه األساس���ية إىل نظ���ام الش���اه وس���وريا ولبنان واليم���ن والبحرين
في حتقيق ما يلي:
السابق يف العام 1960م.
والسودان ،وحتى محاولة الدخول إلى
أ -يف الشق الدفاعي :حماية النظام
اإليراني من أي قوة خارجية وتوحيد
الداخل باجتاه قضي���ة قوم ّية .فاألولوية لبقاء النظام
اإليران���ي ،والقوة النووية توفّر ال���ردع الالزم لضمان
أيضا من دفع األثمان حال
بقاء هذا النظ���ام ،وتعفيه ً
ّ
تخطي���ه للحدود احلمراء ،وبالتال���ي التفرغ من أجل
تنفي���ذ املش���روع اإلقليمي دون اخلوف م���ن إمكانية
التقهقر إلى املس���توى الوطن���ي احمللي حتت ضغوط
سياسية أو اقتصادية أو عسكرية خارجية.
ب  -يف الشق اهلجومي :رفع قدرة االبتزاز التي متلكها
إيران على الصعي���د اإلقليمي بل والدولي .فحتى لو
لم ترد إي���ران مهاجمة ال���دول اإلقليمية بصواريخ
نووية ،فإنها ستبقى قادرة على تهديد الدول العربية
جدي وحقيقي عبر
واحلقول النفط ّية اخلليجية بشكل ّ
أي هجوم نووي تش ّنه ،األمر الذي يُكسبها القدرة على
االبتزاز وفرض الش���روط ،حتى لو لم تقم بشن هذا
بأن هذا االبتزاز والتهديد من شأنه أن
الهجوم ،عل ًما ّ
أيضا االقتصاد العاملي بأسره(((.
يطال ً
((( انظر :تاريخ إيران نوو ًّيا ،مفكرة اإلس�ل�ام2007/4/1 ،م ،على الرابط
التاليhttp://www.islammemo.cc/2007/04/01/38942.html :
((( للمزيد ،انظر حول قدرات إيران الصاروخية والنووية :ما بعد امتالك
طهران للس�ل�اح النووي ،مركز اجلزيرة للدراسات ،عرض علي حسني
باكير2009/6/29 ،م ،على الرابط التالي:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/97987D85-77D5-4CF6B1A3-C713BF871D68.htm
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مناطق مثل فلسطني ومصر واألردن
والسعودية وجزر القمر ،وهي ال تبدي
إلى اآلن أي رغبة في س���حب تدخلها من هذه الدول
كما يشير إلى ذلك الواقع العماني.

خامسا :توسيع دائرة احملاور والنفوذ:
ً
توس����يع م����دى العالقات مع ال����دول احمليطة
بحدود املشروع اإليراني اإلقليمي ،وذلك من أجل
اإليح����اء بامتداد النف����وذ اإليراني مبا مي ّكن من
االدعاء بوجود شبكة دولية معاضدة إليران .وفي
هذا السياق ال بد من اإلش����ارة إلى دخول النفوذ
اإليراني مناطق في إفريقيا وأمريكا الالتينية((( .
((( للمزيد حول االحتالل اإليراني للجزر اإلماراتية العربية ،انظر:

http://www.emirates-islands.org.ae

((( انظر على سبيل املثال:
 إفريقيا ..س���احة للسياس���ة اخلارجية اإليرانية ،أحمد حس�ي�نالشيمي ،إسالم أون الين.نت2008/3/12 ،م ،على الرابط التالي:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=A
rticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/
NWALayout&cid=1203757945195

 إيران تتحدى مبدأ مونرو وتخترق إفريقيا ،مايكل روبن ،ترجمةأحمد طه حسني ،إس�ل�ام أون الين.نت2008/9/23 ،م ،على الرابط
التالي:

=http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c
ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/
NWALayout&cid=1221720271631
Iran’s global ambitions, American Enterprise Institute, March 2008:
http://www.aei.org/docLib/20080317_No322870MEOg.pdf
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الباب الرابع :العامل اإلسالمي

إعادة انتخاب جناد
و«السياسة اخلارجية» اإليرانية

األمر ال���ذي أدى إل���ى اعتراض قط���اع كبير من
الناخب�ي�ن ،ونزولهم إلى الش���ارع للمطالب���ة بإعادة
االنتخابات ،وإعالن فوز املرشّ ���ح احلقيقي الذي حاز
على أغلبية األصوات «مير حسني موسوي».

ف���ي 2009/6/13م أعلنت وزارة الداخلية اإليرانية
فوز محم���ود أحمدي
جن���اد بانتخاب���ات
االنتخابات الرئاسية اإليرانية 2009م
الرئاس���ة اإليراني���ة
األصوات
املرشح
احلزب
للع���ام 2009م ،متفو ًقا
24,527,516
محمود أحمدي جناد
حتالف بناة إيران
على املرشحني الثالثة
13,216,411
مير حسني موسوي
إصالحي مستقل
اآلخرين ،وحائزًا على
678,240
محسن رضائي
محافظ مستقل
أكثر م���ن ثلثي أصوات
333,635
مهدي كروبي
اعتماد ملي
الناخب�ي�ن( (((.انظ���ر
38,755,802
أصوات صحيحة
اجلدول املقابل).
409,389
أصوات فارغة أو باطلة
وك������ان������ت ه����ذه
االنتخابات األكثر جدالً
في تاريخ اجلمهورية
احلديث منذ الثورة؛
نظ ًرا ملا اعتراها من مظاهر تالعب وتزوير ب ّينة
وفاضحة ،خاصة مع تدخّ الت ودعم املرشد األعلى
للجمهورية اإليرانية علي خامنئي وق��وات احلرس
الثوري والباسيج واألجهزة الرسمية اإليرانية لدعم
جناد(((.

39,165,191

اإلمجايل

نسبة املشاركة

((( Ahmadinejad <set for Iran victory>, aljazeera.net, June 13,
2009, at this link:
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/06/200961
2195749149733

للمزي���د حول نتائ���ج االنتخابات يرجى مراجعة :نتائج االنتخابات
اإليرانية ..األزم���ة والتداعيات ،مركز اجلزيرة للدراس���ات-6-25 ،
2009م ،عل الرابط التالي:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6F7C3357-226E-47A39B7E-A2C56692B14C.htm

((( لالطالع على مظاهر التزوير احلاصل انظر:
 دراس���ة املعهد امللكي البريطاني املدعمة باألرقام اإليرانية حولالتزوير الذي حصل:
Preliminary Analysis of the Voting Figures in Iran’s 2009 Presidential Election, Programme Paper, Ali Ansari, Daniel
Berman and Thomas Rintoul, Chatham house, June 2009,
at this link:
http://www.chathamhouse.org.uk/files/14234_iranelection0609.pdf
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املصدر :بي بي سي الفارسية آخر حتديث :يونيو 2009 ,22م.

أوال :العالق��ة ب�ين «السياس��ة اخلارجي��ة» و«منص��ب
الرئاسة» يف النظام السياسي اإليراين:

على العم���وم وانطال ًقا من املعطيات الدس���تورية
التي س���بق وناقش���ناها في أول البحث ،فإنّه وبغض
عمن يفوز عادة مبوقع الرئاس���ة داخل هيكلة
النظ���ر ّ
النظام السياس���ي اإليراني ،ف���إن اخلطوط العريضة
وحتى التفصيلية في كثير م���ن األحيان لعملية صنع
وصياغة السياسة اخلارجية ال تعود إلى شخص رئيس
اجلمهورية وال حتى إلى وزارة اخلارجية نفسها ،وعليه
ف���إن فوز جناد أو غيره ال يغ ّي���ر من جوهر املوضوع،
ّ
وذلك يرجع إىل:

أن منصب الرئيس في إيران هو منصب تنفيذي،
ّ -1
 احلرس واملرشد قررا سلفًا إجناح جناد ،صحيفة غويا اإليرانية،نشرت على جريدة القبس الكويتية ،على الرابط التالي:

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=510285&date=19062009

 موس���وي  :نل���ت  %75وجن���اد  %20فق���ط ،نقال عن «أحداث»األس���بوعية اإليرانية ،جريد القبس الكويتي���ة2009/6/19 ،م ،على
الرابط التالي:

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=510288&date=19062009
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املشروع اإلقليمي اإليراني يف ضوء االنتخابات الرئاسية 2009م

فهو ال يصنع السياس���ة اخلارجي���ة ،وإمنا يعمل على
تنفيذه���ا ،واالختالف في هذا املج���ال بني أحمدي
جناد أو غيره من املرشحني الذين خاضوا االنتخابات
سابقًا ،أو سيخوضونها الحقًا ،يكمن في طريقة تنفيذ
السياس���ة اخلارجية للبالد على أبع���د تقدير (يعني
الوسائل واألدوات املستخدمة ،وعبر القوة الناعمة أو
اخلشنة).
فالنظام اإليراني يدور في كل ّيته حول املرشد األعلى
ممثل اإلمام املهدي الغائب ،وكل الس���لطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية تخضع في كلّياتها للمرشد
الذي ميتلك الس���لطة املطلقة وف���ق املادة  57من
الدستور اإليراني ،والرئيس يأتي لينفّذ الصياغات
في هذا اإلطار.
أن رئي���س اجلمهوري���ة ال يس���تطيع تغيير
ّ -2
املواضيع األساس���ية في أجندة البالد اخلارجية
أو االعت���راض عليها ،إمنا قد يس���تطيع في أبعد
يقدم قضية على أخرى ،أو أن يعطي
التصورات أن ّ
أهمية لقضية على حساب أخرى ،أو أن يخفف من
التركيز على عنصر دون آخر.
ونستطيع أن نعطي مثاالً على ذلك من خالل اإلشارة
إلى منوذج الرئيس أحمدي جناد والذي أعطى أولوية
للبرنامج الن���ووي اإليراني وتصدير الثورة من جديد،
عبر التدخل في ش���ئون دول املنطقة ،ودعم احلركات
التابعة لطهران إقليم ًّيا.
أ ّما الرئيس خامتي فقد عمل على اس���تبعاد هاتني
مقد ًما الوضع
القضيت�ي�ن من الواجه���ة على األق���ل ّ
الداخل���ي وحوار احلض���ارات (جتميل وج���ه الثورة
اإليرانية) عليهما.
أن الرئيس أ ًّيا كانت هويته أو خلفيته ال يأتي من
ّ -3
خارج سياق الثورة واملبادئ التي متثلها ،ومنها املبادئ
والسياسات التي يرس���مها املرشد األعلى ،وبالتأكيد
السياسة اخلارجية للبالد حتتل جز ًءا كبي ًرا منها .وال
يحق مل���ن ال يؤمنون بالثورة ومبادئها الترش���ح أص ً
ال
بالدرجة األولى ،ثم ينظر مجلس صيانة الدستور فيما
التقرير االسرتاتيجي السابع

بعد بطلبات املرش���حني الذين استوفوا الشروط (مت
مرش���حا مب���ا فيهم  42في
اختيار  4من أصل 475
ً
الفترة الواقعة ب�ي�ن  9 – 4أيار 2009م) ،ويعمل على
تصفيتها باستبعاد من يراه غير مؤهل للمنصب ،وهذا
يعني أنّه من غير املمكن أص ً
ال أن يصل مرشّ ح يحمل
أفكا ًرا أو مش���اريع أو سياس���ات أو رؤى خارجة عن
اإلطار الذي يرسمه املرشد األعلى واملؤسسات التابعة
له في النظام اإليراني.
ملخص االنتخابات التشريعية اإليرانية
 15مارس 25/أبريل 2008م جملس إيران
وجهة املرشحني

مقاعد الدورة األوىل

مقاعد الدورة لثانية

إمجايل املقاعد

Unified Principalists Front

90

27

117

Broad Principalists Coalition

42

11

53

40

29

69

إصالحيون

31

األقلية األرمنية

2

2

األقل ّية الكلدانية واآلشورية

1

1

1

1

زردشتيون

1

1

اإلجمالي ()%60 :Turnout

208

مستقلون

يهود

15

82

املصدر:

46

290

UNION PARLIAMENTARY-INTER

ثان ًيا :انعكاس���ات إعادة انتخاب جناد على أجندة
السياسة اخلارجية إليران:
اتس���مت السياسة اخلارجية لنجاد خالل السنوات
السابقة على الصعيد الدولي بالصدام واملغامرة ،وعلى
الصعيد اإلقليمي باالنتهازية والش���عاراتية والطائفية
والقومية املتشددة((( .
ّ
ويصف «س���عيد محمد صدر» وكيل وزير اخلارجية
في حكومة خامتي سابقًا املعالم األساسية في سياسة
أحم���دي جناد اخلارجية بأنها تتمثل بـ :عدم اخلبرة،
((( ف���ي اإلطار القومي والطائفي ،ال بد من اإلش���ارة إل���ى املقابلة التي
أجراها جناد مع املرش���ح مهدي كروبي قبيل االنتخابات ،واس���تنكر
فيها اس���تعمال كروبي ملصطل���ح «اخلليج العربي» ،مؤك��� ًدا على أنّه
خليج فارس���ي وليس عرب ًّيا ،ولن يك���ون كذلك أب ًدا ،كما قام جناد في
مقابلة أخرى بسب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلّم علنًا .انظر:
تصاعد ردود األفعال املنددة بسب الرئيس اإليراني لصحابة الرسول
الكرمي ،على الرابط التالي:
http://www.almokhtsar.com/news.php?action=show&id=18245
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نظرة تستند إلى الوهم ،إحساس بتمجيد الذات وجهل
مطبق(((.
ويرى املسئول اإليراني الكبير حسن روحاني السياسة
اخلارجية للرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد بأنها
«تقتصر على إرسال الرسائل وإطالق الشعارات»(((.
أن «السياسة
في حني يرى «مير حس�ي�ن موسوي» ّ
اخلارجية لنجاد يكتنفها انتش���ار ن���وع من اخلرافة،
وانعدام التخطيط ،والتركيز على اخلطاب الشعبوي،
وانتش���ار حال���ة من التط���رف في معاجل���ة قضايا
إيران»(((.
يف اإلطار النظري ،من املتوقع أن تس��تمر سياس��ة جناد

وأولوياهتا السابقة املتمثّلة يف((( :

 -1التركيز على البرنامج النووي ،وإعطاؤه األولوية
القصوى ،وذلك به���دف فرض إيران كق��� ّوة إقليمية
متتلك قدرة االبتزاز والردع االس���تراتيجي ،ولضمان
بقاء النظام ودعم االرتقاء اإلقليمي الذي تقوم به في
سبب أزمة كبيرة مع أمريكا والغرب،
املنطقة ،وهو ما ّ
وعرضها
وأضر مبصالح إيران الس���يما االقتصادية ّ
لثالثة قرارات دولية بفرض عقوبات(((.
 -2اعتماد اخلط���اب األيديولوجي -الدمياغوجي،
وهو خطاب ش���عبوي يتمحور حول مهاجمة إسرائيل،
وتعظيم ش���أن فلس���طني دون أن يعكس ذلك حقيقة
((( إيران ..س���دة الرئاسة الرمزية وتداخلها مع س���لطة املرشد األعلى
املطلقة :كل فروع احلكم التنفيذية والتشريعية والقضائية تعمل حتت
السيادة املطلقة خلامنئي ،شبكة النبأ ،على الرابط التالي:
http://www.annabaa.org/nbanews/72/924.htm

((( خبر وكالة األنباء الكويتية ،على الرابط التالي:

http://www.news.gov.kw/a/51897

((( مناظرات املرش���حني واملشهد االنتخابي في إيران ،محجوب الزويري،
جريدة الغد األردنية2009/6/9 ،م ،على الرابط التالي:
http://www.alghad.jo/?article=13411

((( انظر :التنافس التركي -اإليراني على النفوذ في املنطقة العربية ،علي
حس�ي�ن باكير ،مركز اخلليج لألبحاث ،مجلة آراء حول اخلليج ،العدد
 ،55ابريل 2009م ،ص.52-47
((( انظر على س���بيل املثال :خامتي :سياس���ة أحمدي جناد تفيد أعداء
إيران ،بي بي سي2008/9/14 ،م ،على الرابط التالي:
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_7615000/7615566.stm
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األمر ،وبشكل يزعزع األنظمة القائمة في املنطقة عبر
ضرب العالقة بينها وبني ش���عوبها مما يسمح إليران
بالنفاذ.
 -3صنع أذرع وح���ركات موالية لطهران ،وذلك في
إطار تثبي���ت الزعزعة التي يحدثها اخلطاب اإليراني
وترجمته واق ًعا عمل ًّيا.
أ ّم���ا على الصعيد العملي ،فقد أثبتت التجارب عبر
أن السياسة اخلارجية اإليرانية قابلة
السنوات املاضية ّ
للتك ّيف ،وإعادة التموضع خاصة في حالتني :إذا كانت
املصلح���ة القوم ّية للبالد تقتضي ذلك ،أو إذا فرضت
الظروف الواقعية ذلك على إيران.
وتع��� ّد الس���نوات القليلة التي تل���ت انتهاء احلرب
العراقية-اإليراني���ة مث���االً على ذل���ك؛ حيث حت ّولت
السياسة اخلارجية من إعطاء األولوية لتصدير الثورة
وقيمه���ا إلى االهتمام باحلصول على مكتس���بات من
النظام الدول���ي لبناء االقتص���اد الداخلي للبالد من
جديد ودعمه.
أن إع���ادة انتخاب جناد قد تكون رس���الة
صحيح ّ
س���لبية من املرش���د -الذي حرص عل���ى دعمه منذ
البداية -إلى كافة األطراف املعنية ،ومنهم األمريكيون
أن
بطبيع���ة احلال،
لك���ن الصحيح ً
أيضا كم���ا ذكرنا ّ
ّ
إمكانية عدم اعتماد األس���لوب السابق في «السياسة
اخلارجي���ة» تبقى قائم���ة إذا ما أراد املرش���د ذلك،
وعندها يجب على الرئيس أن يغ ّير من نهجه وأسلوبه
في تطبيق السياسة اخلارجية ملا فيه مصلحة البالد،
طوعا في
وذلك إ ّما جب��� ًرا عبر اتباع املرش���د ،وإ ّما
ً
إط���ار لعبة توزيع األدوار إلى ح�ي�ن حتقيق األهداف
أن جناد س���بق ولعب هذه اللعبة مرات
الكل ّية،
خاصة ّ
ّ
عديدة((( .
((( انظر على س���بيل املثال تصريحات جناد عن���د افتتاحه ملصنع إنتاج
أن بالده ال تش���كل
املاء الثقيل في «آراك» بتاريخ 2006-8-26م إلى ّ
خط ًرا على الغرب وال حتى على إسرائيل!! .ملزيد من التفاصيل حول
ه���ذا التصريح راجع مقال :إيران :نريد تدمير إس���رائيل….ال نريد
تدمير إسرائيل!! ،علي حس�ي�ن باكير ،مجلة العصر2007/5/22 ،م،
على الرابط التالي:
http://alibakeer.maktoobblog.com/335429/

التقرير االسرتاتيجي السابع

املشروع اإلقليمي اإليراني يف ضوء االنتخابات الرئاسية 2009م

يفرض على إيران اتّباع سياسة حذرة وأكثر براجماتية
وعقالنية في التصرف مع اخلارج خوفًا من ر ّدات فعل
خارجية عنيفة في هذا التوقيت بالذات ،أو استغالل
النقسام الداخل اإليراني.

ففي إطار املصلحة القوم ّية إليران ،هناك مش���روع
«الصفقة الكب���رى» ((( ،والذي أعيد إحياؤه من جديد
بش���كل أو بآخر في األروقة الدبلوماس���ية بني طهران
وواش���نطن إثر تولي أوباما س��� ّدة احلكم في الواليات
امل ّتحدة بعد أن كانت إدارة بوش الس���ابقة قد رفضته
 -2وض���ع الوالي���ات امل ّتحدة اآلخذ في التحس���ن
رفضا قاط ًعا ،والذي يقترح االعتراف
ً
أن األزمة
نس���ب ًّيا ،فعلى الرغم من ّ
بقيادة إيران للمنطقة شرع ًّيا مقابل
الوضع الداخلي اإليراني غري متماسك املالي���ة العاملي���ة أض���رت بأمريكا
تقدميها عد ًدا من التنازالت التي لن
وح���دت م���ن قدرتها على
اآلن أكث���ر من أي وق���ت مضى خاصة كثي��� ًرا،
ّ
تدفع من «جيبه���ا» أص ً
رئيس���ا
ال ،عل ًما بأن بعد إعادة انتخاب أمحدي جناد ً
للبالد ،وهذا الوضع االستثنائي يفرض اس���تخدام اخليار العس���كري ضد
الباحث كان أ ّول من طرح املش���روع
///
أن انخفاض أسعار النفط
على إيران ا ّتباع سياس���ة حذرة وأكثر إيران ،إ ّال ّ
بتفاصيله على الرأي العام في العالم
برامجاتية وعقالني���ة يف التص ّرف مع من جدي���د مبقدار أقل من النصف
العربي بسلس���لة خاصة من املقاالت اخلارج.
عما كان���ت عليه العام املاضي يعيد
ّ
س���ر ًّيا لفترة طويلة من
بعد أن ظ ّل
ّ
اخليار العس���كري إلى فوق الطاولة
الزمن.
حترر
م���ن جديد،
ّ
خاصة ف���ي ظل ّ
أم��ا يف إطار الظروف اإلقليمي��ة والداخلية ،فهي أيضًا واشنطن من الوضع العراقي الذي بات اآلن أقل عب ًئا
تبدو ضاغطة يف هذه الفترة بالتحديد باجتاه تش��ذيب مما كان عليها سابقًا ،وفي ذلك إعادة ترتيب أوراقها
اخلط��اب اإلي��راين ،واعتماد سياس��ة أق��ل عدائية على الدولية واإلقليمية في اخلليج من جديد.
الصعيد اخلارجي ،ومن هذه الظروف:

 -1الوض���ع الداخلي اإليراني غير متماس���ك اآلن
أكثر م���ن أي وقت مضى خاصة بع���د إعادة انتخاب
رئيس���ا للبالد ،وهذا الوضع االستثنائي
أحمدي جناد
ً
السري اإليراني املعروف باسم «الصفقة
((( ننصح بقراءة تفاصيل العرض
ّ
الكب���رى» وكنّا أول م���ن تناوله في العالم العرب���ي بالتفصيل الدقيق:
انظ���ر مث ً
تفج���ر املنطقة طائف ًّيا بني لبنان
ال :الصفقة الكبرى :إيران ّ
والعراق ،علي حس�ي�ن باكير ،اإلس�ل�ام اليوم2006/12/24 ،م ،على
الرابط التالي:

http://alibakeer.maktoobblog.com/18381

أ ّم���ا الب���ي ب���ي س���ي فقد نش���رت خبرها ح���ول الصفقة في
2007/1/8م ،على الرابط التالي:

http://www.middle-east-online .com/?id=44396

ملزيد من املعلومات التفصيلية راجع:
السري في عام 2003م ،املساومات
القصة الكاملة للعرض اإليراني
ّ
األمريكية-اإليرانية«...إي���ران جيت ثانية أم حرب خليج رابعة؟» علي
حسني باكير ،صحيفة السياس���ة الكويتية ،اجلزء  1و 2و ،3تاريخ6 :
و 7و2007/3/8م ،وميكن ق���راءة التقرير على مدونتي على الروابط
التاليةhttp://alibakeer.maktoobblog.com/235068:
http://alibakeer.maktoobblog.com/237089
http://alibakeer.maktoobblog.com/239430

التقرير االسرتاتيجي السابع

 -3دبلوماسية الرئيس أوباما احملرجة ج ًّدا ،خاصة
أنّها تعتمد فتح قنوات اتصال مباشرة وعلنية في صلب
املوضوع مباشرة «سياسة اليد املمدودة» ،ويهدف من
خاللها إلى تغيير طبيعة اللعب���ة مع إيران لكي تكون
الوالي���ات امل ّتحدة واملجتمع الدول���ي في موقع أفضل
يتيح لها النجاح في مساعيها ،وينقل الكرة أكثر فأكثر
إل���ى امللعب اإليراني مما يعن���ي الضغط على طهران
ودفعها إلى اخليارات احلقيقية والصعبة.
أن هناك سح ًبا للتهديد
ولهذا نس���تطيع أن نالحظ ّ
العلني باس���تخدام الق ّوة العس���كرية ض ّد إيران على
املدى القريب ،وذلك لصالح إعطاء األولوية للتأكد من
وضع البرنامج النووي اإليراني ،والتفاوض املباشر مع
إيران على عدد من املواضي���ع ،بالتزامن مع حتضير
الوالي���ات امل ّتحدة لعرض يؤدي إل���ى دعم املصداقية
األمريكية أمام املجتمع الدولي والش���عبي العاملي مبا
فيه الشعب اإليراني؛ وذلك بالتعاون واستشارة حلفاء
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أمري���كا وأصدقائها .وهو ما يعني أنّه في حال رفض
طهران لهذا املسعى فإن عليها أن تتحمل النتائج(((.
 -4تراجع النفوذ اإليراني في املنطقة العربية نسب ًّيا
وبش���كل مؤقّت على األرجح ((( ،خاصة في لبنان بعد
انقالب حزب الله على الدولة ومؤسساتها ،واجتياحه
لبيروت ،والس���يما بعد فوز األغلبية السابقة بزعامة
سعد رفيق احلريري في حزيران 2009م ،وفي فلسطني
خاصة بعد حرب غ ّزة األخيرة ،وفي مصر بعد مؤامرة
حزب الله املكتشفة في نيسان 2009م ،وفي البحرين
أن البحرين محافظة
بعد تكرار املقول���ة اإليرانية من ّ
إيرانية في شباط 2009م((( وحتى في املغرب العربي
بعدما قطعت دولة املغرب العالقات الدبلوماس���ية مع
إيران مؤخ ًرا في آذار من العام 2009م ،نظ ًرا لتدخلها
السافر في الشئون الداخلية للبالد(((.
((( انظر 2009م عام احلس���م في البرنامج النووي اإليراني ،علي حسني
باكي���ر ،مركز اخلليج لألبحاث ،مجلة آراء ح���ول اخلليج ،العدد آذار
2009م.
((( ملزيد من التفاصيل راجع :انتخابات إيران وعالمات تراجع املش���روع
اإليراني ،ش���ريف عبد العزيز ،مفكرة اإلسالم2009/6/15 ،م ،على
الرابط التالي:
http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2009/06/15/83574.html

((( تصريح علي أكبر ناطق نوري عضو مجمع تش���خيص مصلحة النظام
أن مملك���ة البحرين تابعة تاريخ ًّيا لب�ل�اد فارس ،وأنها الوالية  14من
إيران ،وكان لها متثيل في برملانها! .راجع :الرد اإليراني الدبلوماس���ي
بعد أن أدركت حجم اخلس���ائر التي سيطالها بسبب اإلعالن عن هذه
النوايا املبيتة:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE51M0MD20090223

أيضا :ش���ن نائب���ان في مجلس الش���ورى اإليراني هجو ًما
وانظ���ر ً
ش���دي ًدا على دولة اإلمارات العربية املتحدة؛ حيث اعتبر أحدهما أن
جميع أراضيها كانت محمية تابع���ة إليران ،وأن مطالبتها بالتفاوض
على مصير اجلزر الثالث في اخلليج العربي يعد «وقاحة» ،فيما حذّ ر
الثاني من أن املطالبة باجلزر من شأنه أن يؤدي إلى اندالع حرب بني
البلدي���ن .إيران :حديث اإلمارات عن اجلزر «وقاحة» ورمبا تؤدي إلى
حرب ،أريبيان بزنس ،في يوم االثنني 26 :يناير 2009م ،على الرابط:
http://www.arabianbusiness.com/arabic/54473

((( انظر املغرب يقطع عالقاته الدبلوماسية مع إيران ،وكالة كونا لألنباء،
2009/3/6م على هذا الرابط :
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1980939&Language=ar
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هذه العوام��ل جمتمعة من املفترض إضافتها إىل غريها
من العوامل كإمكانية:

 استمالة واشنطن للموقف الروسي والصيني علىالصعيد الدولي.
 إمكانية بزوغ موقف عربي موحد قوي ومتماسكمن التدخّ ل اإليراني ،إضافة إلى س���حب س���وريا من
احملور اإليراني ،وإعادتها إلى احلضن العربي.
حتس���ن الوضع العراقي مع تراجع النفوذ
 إمكانية ّاإليراني إثر اس���تعادة النخب العراقية احلس القومي
القوي ،السيما مع خروج معظم قوات التحالف وتراجع
األمريكيني.
 اس���تمرار تده���ور الوض���ع الداخل���ي اإليرانياالجتماعي واالقتصادي والسياسي ،وحصول تفاعالت
تشير إلى إمكانية والدة جبهة معارضة داخلية بقيادة
«مير موس���وي» ،ورموز التي���ار اإلصالحي في البالد
ينتج عنها أزمة شرعية للنظام.
تعرض مقام املرشد وصالحياته لنوع من التشكيك
 ّفي نزاهته وحي���اده وكونه ممث ً
ال لإليرانيني بعد أزمة
االنتخابات الرئاسية األخيرة.
فإ ّن كل هذه املعطيات تشير إلى إمكانية أن نلمس خطا ًبا
إيران ًّيا أق���ل صدامية((( ،وأكث���ر براجماتية في املرحلة
املقبلة ،وإ ّال فإ ّن إيران س���تعاني كثي ًرا في املرحلة املقبلة
تتحمل
بسبب سياس���تها اخلارجية ،وس���يكون عليها أن
ّ
عواقب ذل���ك والتكاليف الناجمة عنه ،ومن بينها إمكانية
مجابهتها عسكر ًّيا ،أو محاولة عزلها إقليم ًّيا ودول ًّيا.
((( انظر في وجهة النظر هذه:
 انتخاب���ات الرئاس���ة اإليراني���ة ..حدود ضيق���ة للتغيير ،باكينامالشرقاوي ،إسالم أون الين.نت 9 ،يونيو 2009م ،على الرابط:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=A
rticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/
NWALayout&cid=1243825198915

 للمرة الثانية ..خامنئي يهدي الفوز ألحمدي جناد ،محمود عبدهعلي ،إسالم أون الين.نت 13 ،يونيو 2009م ،على الرابط:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA
_C&cid=1243825303363&pagename=Zone-ArabicNews%2FNWALayout

التقرير االسرتاتيجي السابع
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التعامل مع اسرتاتيجية إيران اإلقليمية
وسياستها اخلارجية

وذلك إ ّما من باب احلديث عن مصالح متبادلة ،أو من
باب اتّخاذ سياسات مشابهة لتلك التي تنتهجها ،ولكن
املرة ،وقد أثبتت التجارب
باجتاه طهران نفس���ها هذه ّ
جتاوب إيران مع مثل هذه الضغوط((( .

يفرض التعامل مع سياس���ة إيران اخلارجية ضرورة
الفهم الصحي���ح لتركيبة النظام السياس���ي اإليراني
 -3السياسة اخلارج ّية اإليرانية براجماتية إلى حد
ومفاتي���ح الق ّوة فيه ،ومح���ددات صنع وصياغة تنفيذ
ّ
وتوظف بشكل
السياس���ات واالس���تراتيجيات املتعلّقة بالبالد ،وهذا االنتهازية ،واستغاللية إلى حد النفاق،
ما تناولناه بش���كل مقتضب في احملاور الس���ابقة من ممتاز األخطاء التي يرتكبه���ا الفاعلون في محيطها
اإلقليم���ي أو الدولي ،وهي تعمل
البح���ث ،لك���ن ذل���ك ال يكفي
وح���ده ،فاملطلوب اس���تخالص السياس����ة اخلارج ّية اإليرانية برامجاتية إىل على توظيف كل العناصر املتاحة
العبر وصياغ���ة عناصر مح ّددة حد االنتهازية ،واس����تغاللية إىل ح����د النفاق ،القومي���ة والدينية والثقافية طاملا
ّ
وتوظف بش����كل ممتاز األخطاء ال��ت�ي يرتكبها
للتعامل مع املشروع اإليراني في
أن م���ن ش���أن أي منه���ا حتقيق
ّ
الفاعل����ون يف حميطه����ا اإلقليم����ي أو الدولي،
املنطقة ،والذي تديره السياسة وهي تعمل على توظيف كل العناصر املتاحة املصلحة اإليرانية العليا.
اخلارجية التي تصوغها العديد القومية والدينية والثقافية طاملا ّ
أن من شأن
 -4السياسة اخلارجية اإليرانية
م���ن املؤسس���ات واملراكز ،وفي أي منها حتقيق املصلحة اإليرانية العليا.
غير تقليدي���ة ،وتعتمد في تطبيق
طليعتها مركز املرش���د األعلى
عناصره���ا على منطني :أحدهما
للجمهورية اإليرانية علي خامنئي،
ظاهر علني ش���عبوي ،واآلخر دبلوماس���ي غير ظاهر
ويشرف على تنفيذها رئيس اجلمهورية أحمدي جناد
وغير معل���ن يعتمد األبواب اخللف ّية ،وهو األس���لوب
بعد اإلعالن عن فوزه في انتخابات 2009م.
املفض���ل لدى اإليراني�ي�ن عادة حلفظ م���اء الوجه،
ّ
أو ً
ال :فيما يتعلق باستخالص العرب واالستنتاجات :واحلصول على أكبر قدر ممكن من املكاس���ب .وتعتبر
 -1الرئيس مهما اختلف اس����مه أو حزب����ه أو تياره جلسات احملادثات التي متت قبل غزو أفغانستان في
فه����و الرجل الثاني في النظ����ام ومهمته مهمة تنفيذية ،ع���ام 2001م ،وقبل غزو الع���راق في عام 2003م من
ّ
أهم احملادثات السرية التي حصلت بني الطرفني((( .
ويش����رف عليه وعلى طريقة أدائه وتنفيذه للمش����اريع

القومية الرجل األول ،والذي تدور حوله كافّة السلطات
في النظام اإليراني :التنفيذية ،والتشريعية ،والقضائية،
إضافة إلى العديد من املؤسسات الرديفة النظامية وغير
النظامية وهو املرشد األعلى للجمهورية علي خامنئي.

 -2املواضيع األساس���ية واجلوهرية في السياس���ة
اخلارجية اإليرانية ثابتة ف���ي معظمها ،وهي عدائية
هجومي���ة تدخل ّية ف���ي جزء كبير منه���ا في احمليط
انفتاحا وبراجماتية وتف ّه ًما في
اإلقليمي ،ولكنها أكثر
ً
اإلطار احمليط بدائرة مش���روعها اإلقليمي ألس���باب
لكن ذلك
متعلقة مبحاولة إنشاء محاور معاضدة لهاّ .
ال يعني أنّه ال ميكن ثني إيران عن سياستها العدائية،
التقرير االسرتاتيجي السابع

((( احلرب العراقية-اإليرانية على سبيل املثال دفعت السياسة اخلارجية
إلى التحول نحو االهتمام بالوضع االقتصادي للبالد .كذلك اإلطاحة
س���ري تقترح مبوجبه
بالع���راق بداية دفع إيران إل���ى تقدمي عرض
ّ
االعتراف بإسرائيل ،وتقدمي تنازالت كبيرة ألمريكا مقابل التعهد بعدم
اإلطاحة بالنظام اإليراني ،واالعتراف بش���رعية النظام وأحق ّيته في
تسيد النظام اإلقليمي ودائرة نفوذه.
((( انظر اللق���اء اإليراني ـ األمريكي :الدوافع واألهداف ،علي حس�ي�ن
باكير ،صحيفة املس���تقبل اللبنانيةـ الع���دد  s 51015بتاريخ  11آب
2007م ،على الرابط التالي
http://www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.aspx?storyid=246133

 للمزيد حول دبلوماس���ية األبواب اخللفية يرجى مراجعة :النفاقاإليراني جتاه العرب واملسلمني..
اخللي���ج العرب���ي مؤام���رة صهيون ّية!!،علي حس�ي�ن باكير ،مفكرة
اإلسالم 8 ،يناير 2005م ،على الرابط التالي:
http://www.islammemo.cc/2005/01/08/4883.html

319

الباب الرابع :العامل اإلسالمي

 -5املشروع اإليراني مشروع استراتيجي طويل املدى امل ّتبعة لتنفيذه ،س����واء على املس����توى العام الشعبي أو
مح ّدد ،له إطار معينّ  ،وله أدوات تنفيذ وعناصر تقييم اخلاص الرس����مي فيما يتعلق باخلط����ر اإليراني .فلكل
وأش���كال تطبيق مختلفة ،وبالتالي فهو يخضع لنظام فئة مس����تهدفة طريقة خاصة بالتفكير أو االس����تجابة
املوجه إليها .وال يج����وز مقاربة املوضوع من
مدخالت ومخرجات يتم إدارته وفقًا ملستوى املصالح للخط����اب ّ
الناحية الطائفية البحتة فق����ط؛ إذ يجب التركيز على
القومية العليا املرجو حتقيقها عبره.
جمي����ع األبعاد س����واء القومية أو
 -6السياسة اخلارجية اإليرانية
املشروع اإليراني مش���روع اسرتاتيجي طويل املصلحية أو الطائفية أو التاريخية
تعمد في كثي���ر من األحيان إلى املدى حمدّد ،له إطار معينّ  ،وله أدوات تنفيذ
وعناص���ر تقييم وأش���كال تطبي���ق خمتلفة ،ك ّل بحسب موقعه وظرفه.
ضدها كلما
تنفي���س االحتق���ان ّ
مدخ�ل�ات
لنظ���ام
خيض���ع
فه���و
وبالتال���ي
 -4اعتم���اد مبدأ اس���تغالل
اضطرت إل���ى ذلك ،لكن هذا ال
وخمرجات يتم إدارته وف ًقا ملس���توى املصاحل
األخط���اء وكش���ف الصفق���ات
يعني أنّها تراجعت عن مشروعها ،القومية العليا املرجو حتقيقها عربه.
الس���رية التي تقوم بها إيران مع
جدا بني تغيير
فهناك فرق كبير ًّ
من ت ّدع���ي خصومتهم ،وتوظيف
اله���دف وتغيير األس���لوب ،وما
تقوم به إيران دائ ًما هو تغيير األسلوب والتكتيك وبقاء ذلك في سبيل تعرية املشروع اإليراني ومواجهته عند
احلاجة ،خاصة في الوقت الذي تر ّكز فيه طهران على
الهدف واالستراتيجية.
اخلطاب الدمياغوجي الشعبوي.

ثان ًيا :التعامل مع املش���روع اإليراني والسياس���ة
اخلارجية للبالد:

 -1احلفاظ على وحدة ومتاس����ك النس����يج الداخلي
للدولة والشعب في الوطن العربي ،وعدم السماح بتفتيت
املجتمع أو اختراقه ،والعمل على جمع مكوناته وتثبيتها
على قاعدة قابلية االندماج في الدول العربية ،وليس على
قاعدة التفريق والوالءات املتعددة .فاالستقرار الداخلي
واالجتماعي ضمن اإلطار الطاغي لهوية املنطقة العربية
اإلس��ل�امية ش����رط أساس����ي في جناح تطبيق سياسة
مواجهة املشروع اإليراني التدخّ لي واملهيمن.
 -2التركيز على أدوات متنع تدخل السياسة اخلارجية
اإليرانية في املنطقة وحتد من وسائل اختراقها للمحيط
اإلقليم����ي م����ن الناحية البش����رية واملادي����ة واملذهبية
واالجتماعي����ة ،ومعرفة حلفائها في البل����دان العربية،
وحتديد طرق وأس����اليب التعامل معهم ،من خالل إثارة
نقاشات فكرية ،علمية لنقل الصورة احلقيقية عن إيران
وعن سلبية التبعية لها وللمشروع اإليراني.
 -3استخدام الوس����ائل واألساليب واألدوات املناسبة
ف����ي تعريف املش����روع اإليراني والسياس����ة اخلارجية
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 -5اعتماد مبدأ املعاملة باملثل ،وعدم االكتفاء مبوقف
إن الس���كوت عن التصرفات والسياس���ات
الدفاع؛ إذ ّ
فإن
اإليرانية يعطي
انطباعا بالضعف املفرط ،ولذلك ّ
ً
خطوات مماثلة لتلك التي ت ّتخذها إيران جتاه العرب
يساعد على إعطاء رسالة واضحة وسريعة.
 -6إث���ارة موضوع األقليات العربي���ة في إيران من
الناحية القومية ،وموضوع الس ّنة من الناحية املذهبية،
والعمل عل���ى دع���م مطالبهم املش���روعة وحقوقهم
اخلاصة إذا ما أصرت إيران على اتباع سياسة توظيف
املكونات العربية املختلفة عن األغلبية السائدة طائف ًّيا،
ملصلحتها كحصان طروادة؛ وذل���ك إلفهام إيران أنّها
وأن أالعيبها في اختراق ش���عوبنا
ليس���ت
محصنةّ ،
ّ
وبلداننا ليست مسألة مجانية.
بأن جزرنا
كما يجب تبني استراتيجية إعالمية تذ ّكر ّ
في اإلمارات مازالت حتت االحتالل اإليراني ،ال نقول
تصعيد الوضع ليصل إلى حرب بس���بب اجلزر ،ولكن
نقول إبقاء هذه املس���ألة في ذه���ن الناس من خالل
التركيز إعالم ًّيا عليها كلما كان ذلك مناس ًبا.
التقرير االسرتاتيجي السابع
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معلومات إضافية
جملس صيانة الدستور:
مجلس صيانة الدس���تور أو مجلس الرقابة على القوانني (ش���وراي نگهبان) هو أعلى هيئة حتكيم في إيران،
ويتكون من  12عض ًوا 6 :من أعضائه فقهاء دينيون يع ِّينهم املرشد األعلى للثورة ،أما الستة الباقون فيكونون من
احلقوقيني الوضعيني ،ويع ِّينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية ،وتتبع للمجلس جلان مراقبة
تشرف على تطبيق وتنفيذ صالحياته.

مهام اجمللس:
تُنَاط بأعضاء مجلس صيانة الدس���تور مهمة مزدوجة هي :مرة عند الترش���يح لعضوية املجالس التشريعية،
ومرة عند إصدار املجالس للقوانني واللوائح ،فهو يشرف على جميع االستفتاءات التي تجُ رى بدولة إيران ،سواء
تعلقت بالبلديات أو التشريعيات أو الرئاسيات ،أو اختيار أعضاء مجلس اخلبراء ،فلمجلس صيانة الدستور تقييم
املرشحني ،وإعالن رأيه بشأن أهليتهم للترشح .ومن معايير املجلس في تقييم املترشح :صحة العقيدة اإلسالمية،
والوالء للنظام ،وكثي ًرا ما ألغى املجلس ترشح الشيوعيني والقوميني واألكراد ،وأعضاء حركة حرية إيران ،أو كل
من ال يؤمن مببدأ والية الفقيه.
أيضا احلق في تفس���ير الدس���تور ،وحتديد مدى توافق القوانني التي يجيزها
ثم إن ملجلس صيانة الدس���تور ً
مجلس الشورى (البرملان) مع مقتضيات الشريعة اإلسالمية ،وله حق النقض جتاه تلك القوانني.
املصدر:

اجلزيرة .نت ،انظر الرابط التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7392ED83-4B4A-45DF-85CA-57619817A2E6.htm

***

جممع تشخيص مصلحة النظام:
مجمع تش���خيص مصلحة النظام أو مجلس تش���خيص مصلحة النظام :هو هيئة استشارية أُنشئت استجابة
لتوجيهات مرشد الثورة في  6فبراير 1988م.

مهام اجملمع:
تناط مبجمع تشخيص مصلحة النظام ثالث مهمات:

 -1أن يكون َح َك ًما بني مجلس الشورى (البرملان) ومجلس صيانة الدستور في حال نشوب أزمة بينهما ،وتصبح
قراراته بشأن خصومة الهيئتني نافذة بعد مصادقة املرشد عليها.
 -2أن يقدم إلى املرشد األعلى للثورة (الولي الفقيه) النصح عندما تستعصي مشكلة ما تتعلق بسياسات الدولة
العامة على احلل.
التقرير االسرتاتيجي السابع

321

الباب الرابع :العامل اإلسالمي

 أن يختار في حالة موت املرش���د ،أو عجزه عن القيام مبهامه بقرار من مجلس اخلبراء ،عض ًوا من مجلسالقيادة يتولى مهام املرشد حتى انتخاب مرشد جديد.

عضوية اجملمع:
يتكون املجمع من  31عض ًوا ميثلون مختلف التيارات السياس���ية اإليرانية .ويعني املرشد األعلى للثورة أعضاء
املجمع الدائمني واملتغيرين ،ما عدا رؤساء السلطات الثالث؛ فإنهم ينضمون إلى املجمع بشكل آلي بعد التعديل
اجلديد اخلاص بقانون املجمع.
ومدة املجمع  5سنوات ،ويلتحق بعض األعضاء بشكل غير دائم إذا كانت املسائل املطروحة تتعلق بصالحياتهم
كبعض الوزراء ،ومنذ  18مارس /آذار 1997م يترأس املجمع الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني.
تتبع للمجلس جلان خاصة تعمل في مجال السياسة واألمن والثقافة واالقتصاد وغير ذلك.
املصدر:

اجلزيرة .نت ،انظر الرابط التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DFB4435A-95DA-4DD5-9385-EEA0E0085FC7.htm

***

جملس اخلرباء:
عرض في
أنش���ئ مجلس اخلبراء عام 1979م ،وكان اخلميني قد اقترح أن يش���كل ملراجعة مسودة الدستور لتُ َ
استفتاء شعبي عام.

مهام اجمللس:
يقوم املجلس بحسب املادة  107من دستور 1979م بانتخاب املرشد األعلى للثورة ،ويحق للمجلس حسب املادة
 111من نفس الدستور خلعه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته ،أو فقده مؤه ً
ال من مؤهالت اختياره.
أي نوع من التعديالت الدستورية قبل أن تصدر توصية من مجلس اخلبراء
وال يجوز التصويت في البرملان على ّ
بذلك الشأن ،وتلزم توصياته وقراراته سائر أجهزة الدولة.

العضوية واملدة:
عني أول مجلس خبراء عام 1979م من  70عض ًوا قاموا مبراجعة مس���ودات الدس���تور ،وطرحوه في استفتاء
شعبي عام ،يوم  2ديسمبر 1979م .وفي العام 1982م ارتفع عدد أعضاء مجلس اخلبراء إلى  83عض ًوا؛ بسبب
التناسب الطردي بني زيادة عدد سكان إيران وعدد أعضاء املجلس ،ويتألف مجلس اخلبراء اآلن من  86عض ًوا،
وغالبية هؤالء األعضاء من رجال الدين.
وتقوم كل محافظة من محافظات إيران الـ 28باختيار ممثل لها في مجلس اخلبراء ،فإذا زاد عدد سكانها على
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املشروع اإلقليمي اإليراني يف ضوء االنتخابات الرئاسية 2009م

ال  16ممث ً
املليون يحق لها انتخاب ممثل إضافي عن كل  500ألف شخص .لذلك يوجد لطهران مث ً
ال في مجلس
اخلبراء ،وخلراسان  8ممثلني ،وخلوزستان  ،6ولفارس .5
ويتم انتخابهم بواسطة اقتراع شعبي عام ،ويجتمعون في دورة عادية كل سنة ،ومقر اجتماعات مجلس اخلبراء
السنوية هو مدينة قم ،إال أن كل اجتماعات املجلس عقدت في العاصمة طهران .وتبلغ مدة مجلس اخلبراء ثماني
سنوات ،وأعضاؤه غير ممنوعني من تولي املناصب احلكومية املختلفة.
املصدر:

اجلزيرة .نت ،انظر الرابط التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D5EE9E8B-4EC3-4A0A-A52E-DCBB486DB448.htm

***

الوسائل اإليرانية يف تصدير الثورة:
يرصد عدد من اخلرباء واحملللني وسائل وأشكال تصدير الثورة اإليرانية يف األمور التالية:

 -1اجلانب العس��كري :على الرغم من أن إيران لم تبادر العراق بش���ن احلرب عام 1982م ،إ ّال أن جتربة احلرب
التي استمرت ثماني سنوات ،باإلضافة إلى عوامل أخرى ،جعلت إيران تتجه لتكوين قوة عسكرية مؤثرة ،وتعمل
على تطويرها بش���كل دائم ،وتعكف منذ نحو عقدين من الزمان على إجراء مناورات عس���كرية في إطار تطوير
قدراتها القتالية ،وإلجراء جتارب على ترس���انتها العس���كرية ،ومن هذه املناورات ما مت إجراؤه عام 1999م في
اجلزر اإلماراتية املتنازع عليها ،وهو ما دفع مجلس التعاون اخلليجي إلى إدانته.
وفي شهر مارس 2009م ،أجرى احلرس الثوري اإليراني تدريبات عسكرية في اخلليج العربي؛ حيث مت اختبار
عدة نظم أسلحة جديدة ،إضافة إلى تدريبات نشر القوات ،وذلك بهدف إرسال رسالة عن قوة إيران العسكرية،
وعلى جانب آخر هناك الدعم العسكري باملال والسالح والتدريب لألحزاب واحلركات واملنظمات املوالية إليران
قدمته إيران لفيلق بدر ،وجيش
في البلدان العربية واإلسالمية ،وقد برز ذلك
واضحا في الدعم العسكري الذي ّ
ً
املهدي في العراق ،وحزب الله في لبنان ،وبعض احلركات الفلسطينية.
 -2اجلانب التعليمي :حيث تعطي احلكومة اإليرانية في كل س���نة آالف املنح اجلامعية التعليمية لبعض الدول،
وحتاول من خاللها استقطاب بعض الطلبة املتفوقني للدراسة في طهران ،وعلى حساب حكومتها؛ حيث يتعلمون
مع التخصصات العلمية األخرى املذهب االثني عشري ،ويستقطبون منهم الذين يجدون منهم قر ًبا وقناعة بهم،
فتُعطى لهم منح أطول للدراس���ات العليا وغيرها ،ليعودوا لبالدهم دعا ًة لهذا املذهب الس���اعي لس���يطرة األمة
الفارسية؛ باعتبارها رافعة رايته في العالم.
 -3اجلان��ب السياس��ي :ويعن���ي تصدير املفاهيم واملبادئ التي قامت عليها الث���ورة اإليرانية لآلخرين عن طريق
جتميل صورتها سياس��� ًّيا ،ومحاولة إطالق اخلطابات الرنّانة حول حت ّدي الشيطان األكبر (أمريكا) ،والشيطان
األصغر (إسرائيل) ،وافتعال بطوالت وهمية حول انتصارات حتققها أحزاب وحركات ومنظمات ترعاها إيران.
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