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ترجمة وإعداد :ليلى زيدان عبد الخالق
تحقيقنا ال��ذي ننشره اليوم يتض ّمن تقريرين ،األول حول إيران
واالنتخابات النيابية األخيرة فيها ،والثاني يتناول المبادرة السعودية
لـ«السالم مع إسرائيل» .وإذا كان التقرير األول يقارب الموضوعية
من حيث طرح األمور ،مع تحلي ٍل وتقديم براهين ،فإنّ التقرير الثاني
يوغل في الالموضوعية ،متناسيا ً التاريخ األس��ود لمملكة الرمال
في تعاملها مع اليهود منذ قيامها ،وما ترجمتنا لهذا التقرير ،سوى
لتسليط الضوء على الطريقة التي يبث عبرها اإلعالم الغربي ومعه
لتترسخ لدى الرأي العام العالمي.
مراكز البحوث ،األضاليل
ّ
شهدت إيران مؤخرا ً انتخابات نيابية ،يقول كثيرون إنها لم تأتِ
بما تشتهي سفن الرئيس اإليراني الشيخ حسن روحاني .فيما أجمع
كثيرون على تميّزها ،إذ فاز عدد غير قليل من النساء للمرة األولى
في تاريخ إيران بعد ثورة  1979بمقاعد نيابية ،واعتبروا ذلك مؤشرا ً
حسناً .ويتّفق معهم في ذلك كبير المحلّلين اإليرانيين في «مجموعة
األزم��ات» علي واع��ظ ،الذي يرى أيضا ً أنّ هذه االنتخابات ستفضي
إلى تنافس على منصب رئاسة البرلمان بالتحالف الجمهوري .إذ إن
المتنافسيْن الرئيسيَيْن هما الرئيس المنتهية واليته علي الريجاني
َ
ومحمد رضا ع��ارف ،نائب الرئيس السابق في عهد الرئيس محمد
خاتمي.

نشر موقع « »Crisis Groupمقابل ًة أجراها مع كبير
المحلّلين اإليرانيين في «مجموعة األزمات» علي واعظ ،وجاء
فيها:
يتمتع البرلمان اإليراني الجديد ـ وللم ّرة األولى ـ بعدد من
األمور التي تميّزه ،ونذكر منها على سبيل المثال ال الحصر،
وجود عدد غير قليل من النساء للمرة األولى في تاريخ إيران
بعد ث��ورة  .1979غير أن النصر الواضح لم يتح ّقق بعد،
فاالنتخابات األخيرة لم تنت ِه سوى في  28نيسان الفائت.
ويقول كبير المحلّلين اإليرانيين في مجموعة األزم��ات علي
واعظ في المقابلة التي سنوردها أدن��اه ،أن الرئيس حسن
روحاني سيواجه عددا ً من التحدّيات فضالً عن بعض التغيّرات
السريعة غير المتو ّقعة.
مجموعة األزمات :شغل اإليرانيون في انتخابات  28نيسان
البرلمانية 68 ،مقعدا ً كانوا قد تركوها فارغ ًة منذ الجولة األولى
للتصويت في شباط الماضي ،عندما فشل  25في المئة من
ّ
المرشحين بالفوز بهذه المقاعد .واآلن ،ومع انتهاء االنتخابات،
هل لك أن تخبرنا من هم الرابحون وأيّهم الخاسرون؟
علي واعظ :تختلف اإلحصاءات بين وسيلة إعالمية وأخرى.
فعلى سبيل المثال ،أكدت وكالة «آسوشيتد برس» األميركية
أنّ داعمي الرئيس روحاني فازوا بـ 143مقعدا ً من أصل ،290
بينما ص ّرحت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية أنّ الرقم
الحقيقي ال يتعدّى  .122ويعود هذا التباين إلى انعدام وجود
النظام الحزبي السياسي التقليدي في إي��ران ،وإلى سيولة
المشهد الطائفي في البالد ،والتوصيفات المربكة للمعتدلين،
المتشدّدين ،المحافظين واإلصالحيين.
يمكننا تقسيم المشهد اإليراني إلى أربعة معسكرات رئيسة:
أولئك ال��ذي يولون أهمية لمؤسسات النظام الجمهوري
(الجمهوريون) ،وأولئك الذين يريدون حصر السلطة في
الهيئات الدينية (رج��ال الدين) ،في حين يقوم في محاذاة
هؤالء ،معسك ٌر آخر داعم للرئيس روحاني ،وللرئيس السابق
هاشمي رفسنجاني ،بينما يتميّز المعسكر األخير بتطبيق
تعليمات المرشد األعلى السيد علي خامنئي .وفي الوقت عينه،
ينقسم ك ّل معسكر إلى براغماتيين وراديكاليين ،أو أولئك الذين
يسعون ـ من دون كلل ـ إلى إحداث تغييرات جذرية ،سريعة أو
تدريجية.
وعندما نضع ذلك في الحسبان ،قد أستطيع التأكيد أن
البرلمان الجديد يتألف من  123جمهوريا ً (غالبيتهم من
البراغماتيين) 80 ،رجل دين (معظمهم براغماتيين وقلّة من
الراديكاليين) و 84عضوا ً من المستقلّين.
ً
ّ
ومن وجهة نظر روحاني ،فإن هذا يشكل ـ حكما ـ نتيجة
مرضية .فقد نجح الجمهوريون في كسب المعركة السياسية
واإلطاحة الفعلية برجال الدين (وهؤالء يش ّكلون مصدر إزعاج
حقيق ّيا ً إلدارة روحاني) .في الوقت الذي يكدّس فيه رجال
الدين منابرهم اإلعالمية وهيئات إدارة االنتخابات التابعة لهم
إلى شنّ حمالت من العيار الثقيل ض ّد الجمهوريين باعتبارهم
فاقدين األهلية.
وعلى رغم التعامل السيّئ الذي أبداه هؤالء قبل البدء بحملة
االنتخابات ،إال أن الجمهوريين استطاعوا الخروج من اللعبة
بأق ّل خسائر ممكنة.
مجموعة األزمات :ما مدى أهمية وجود مجموعة كبيرة من
المستقلين؟
علي واع��ظ :هذه ليست بظاهرة جديدة .ففي انتخابات
ع��ام  ،2012ش ّكل المستقلّون ما نسبته  35في المئة من
أعضاء البرلمان .ومن الصعب التنبّؤ بالسلوك السياسي
لهذا الفوج .فهم ّ
يفضلون انتظار اندماج الكتل السياسية بعد
انعقاد البرلمان الجديد ،في  27أيار الحالي .فقد يستطيعون
تحديد موازين القوى من خالل الخيارات التي سيضعونها.
ويمكن لروحاني استخدام قوة المال بهدف استمالة بعضهم
إل��ى كتلته الجمهورية ،إال أن��ه من غير الواضح ما إذا كان
سيستخدمهم لبناء غالبية مطلقة.
وفي الواقع ،يمكن للمستقلّين تشكيل كتلتهم الخاصة
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بهم ،أو تقسيم السلطة التشريعية في الكتل ذات األوزان
المتقاربة أو المتساوية ،ما سيؤدّي ـ بالتالي ـ إلى تأسيس
هيئة تشريعية معلّقة من شأنها أن تع ّقد بدال ً من أن تسهّل ـ
صنع القرار ،أقلّه بالنسبة إلى القضايا التي ال تتمتع باإلجماع
النخبوي .ويمكن للمستقلين التصويت على القضايا الرئيسة
ال��واح��دة تلو األخ��رى ،وعلى األرج��ح أنهم سيلقون بثقلهم
على الجمهوريين في ما يتعلق بالسياسات االقتصادية،
ويتحالفون في الوقت عينه مع الهيئات الدينية في القضايا
االجتماعية ـ االقتصادية.
مجموعة األزمات :هل يمكن القول إن االنتخابات األخيرة
منحت جمهوريي إيران غالبية عاملة في البرلمان للم ّرة األولى
منذ انتهاء والية الرئيس محمد خاتمي قبل عق ٍد من الزمن؟
علي واع��ظ :يعتمد هذا على ماهية تعريفنا لـ«الغالبية
العاملة» .فللجمهوريين القدرة على كسب الغالبية النسبية
وهذا يعتمد على كيفية موضعة المستقلين ألنفسهم .وحتى
لو جاء البرلمان المستقبلي حاسما ً لمصلحة الجمهوريين،
فإن مؤسسات إي��ران الحكومية لن تعمل بالضرورة بوئام
واتفاق .وخالل فترة والية الرئيس خاتمي األولى ،وضعت ك ّل
من السلطتين التشريعية والتنفيذية يديها في أيدي حلفائها،
وعلى رغم ذل��ك ،فقد ُمنعت ك ّل اإلصالحات المطروحة من
قبل المجلس الدستوري الذي يخضع لسيطرة رجال الدين
الفاحصين لجميع التشريعات ،من بلورة أيّ إص�لاح .ومن
ناحية أخرى ،فإن حكومة خليفته أحمدي نجاد الدينية ،عانت
األم ّرين بسبب خالفاتها الشديدة مع البرلمان نتيج ًة لالقتتال
الداخلي.
مجموعة األزمات :أيّ نوع من النصر ـ برأيكم ـ تم ّكن روحاني
وحلفاؤه من تحقيقه؟
علي واعظ :مع  26في المئة فقط من الفائزين ،تم ّكنت هذه
االنتخابات من إحداث تغيير جذريّ في تركيبة البرلمان ومن
تحويل ميزان القوى لصالح الجمهوريين .وبالنظر إلى اإلطاحة
بمفاوضات روحاني النووية من قبل أش ّد المتح ّمسين لها،
فمن المرجح أن تتعاون السلطة التشريعية أكثر فأكثر عندما
ُستحسن عدم استجواب
يتعلق األمر بتنفيذ هذه الصفقة .وي
َ
وزير الشؤون الخارجية وغيره من المسؤولين المتو ّرطين في
هذه المحادثات النووية.
إال أنّ هذا ال يعني أنّ الجمهوريين سيو ّقعون شيكا ً على
بياض بهدف دفع أجندة روحاني قدماً .وكما أوضح الخبير
االقتصادي اإليراني جواد صالحي أصفهاني ،من أن المصالح
الراسخة ووجهات النظر المتباينة ،تعني أن التعاون من
أجل تحقيق برلمان أكثر و ّدا ً وصداق ًة ينبغي أن يؤخذ به
كأم ٍر مسلّم .على أن هذه القرارات السياسية الرئيسة كلّها،

من مثل القضايا والعالقات مع الغرب في التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،ستنجح في تقسيم المؤسسة السياسية بقوة
عندما تطفو هذه الخالفات على السطح.
لذا ،سيخيب أمل ك ّل من يحاول التقليل من شأن فوز الرئيس
روحاني وحلفائه في االنتخابات .إذ ليس من الصعب تخيّل
أنه بعد مرور سنة على هذا ،سيقول البعض إنّ الجمهوريين
قد فشلوا في تو ّلي زم��ام التغيير ،على رغ��م قدرتهم على
السيطرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية .وفي الواقع،
فإن الجمهوريين يسيطرون على السلطة التنفيذية ونصف
السلطة التشريعية للحكومة .وف��ي الوقت عينه ،تسيطر
السلطة الدينية على جميع مراكز القوى األخ��رى :القضاء،
مجلس صون الدستور ،مجلس الخبراء ،القوات المسلّحة،
التلفزيون وهل ّم ج ّرا .أي على هؤالء الذين يتو ّقعون تغيّرا ً
سريعا ً أو راديكاليا ً أن يخ ّفضوا من مستوى تو ّقعاتهم.
مجموعة األزم���ات :ما م��دى أهمية اختيار قيادة جديدة
للبرلمان؟
علي واعظ :قد يطيح التنافس على منصب رئاسة البرلمان
المتنافس ْين الرئيس َي ْين هما
بالتحالف الجمهوري .إذ إن
َ
الرئيس المنتهية واليته علي الريجاني ومحمد رضا عارف،
نائب الرئيس السابق في عهد الرئيس محمد خاتمي .وعارف
الذي انسحب من االنتخابات الرئاسية عام  2013لمصلحة
الرئيس روح��ان��ي ،يتم ّتع بأعلى نسبة م��ن األص���وات في
االنتخابات البرلمانية األخيرة ،وهو ،لهذا ،يؤمن بحقه في
رئاسة البرلمان .لكن في األسابيع القليلة الماضية ،ص ّوت
 145نائبا ً منتخبا ً لمصلحة الريجاني في مقابل  70ذهبوا مع
عارف .يد ّلل هذا العرض النسبي على شعبية الرئيس السابق
وتمتعه بالموقع األقوى.
قد يلعب تفضيل روحاني أحدهما على اآلخر دورا ً مهما ً هنا.
فروحاني رجل دين براغماتي ،شغل منصب رئيس الهيئة
الدينية طوال ثماني سنوات ،والمعروف أن هذه السلطة تتمتع
بنفوذ كبير وقويّ على سائر السلطات من حولها ،خصوصا ً
تلك القضائية ،التي يرأسها أخوه األصغر .وعلى رغم كونه
براغماتي أيضاً ،يتمتع بعالقة
ثيوقراطياً ،فإنه ـ كروحاني ـ
ٌّ
طيبة للغاية مع الرئيس ،وداع�� ٌم بالمطلق لالتفاق النووي
الحاصل .كما أنه يعمل بشكل فعّ ال على خلق فرص التوافق
في اآلراء بين كافة األطراف وجماعات الضغط المختلفة بشك ٍل
أفضل من عارف ،الجمهوري البراغماتي ،المفتقر إلى الخبرة
البرلمانية .اقترح البعض أن الريجاني وعارف قد يتناوبا على
الرئاسة على أساس سنويّ  ،لكن من غير الواضح ما إذا كان
اتفاق كهذا سيكون مقبوال ً أو عمليا ً بالنسبة إليهما .وفي ما لو
تصاعدت حدّة المنافسة ،قد ينقسم المعسكر الجمهوري إلى

فصائل موالية لالريجاني وأخرى موالية لعارف ،ما يقلّل من
فرص الجمهوريين في التصويت لمصلحة الفصائل الدينية
في ما يتعلّق بالقضايا الرئيسة.
مجموعة األزمات :هل الحظتم بروز أيّ تغييرات أخرى الفتة
في البرلمان الجديد؟
ّ
يتخطى عدد النساء في البرلمان
علي واعظ :للم ّرة األولى،
عدد رجال الدين .فقد وصلت  17امرأة إلى البرلمان ،بعدما كنّ
تسعا ً في المجلس النيابي األخير .من الواضح أن عدد رجال
الدين انخفض تدريجيا ً منذ ثورة  .1979فبعدما بلغ عدد
رجال الدين في البرلمان األول للثورة حوالى النصف ،باتوا
ال يمثلون سوى  6في المئة من عضوية المجلس التشريعي
المقبل .ونعزو ذلك إلى االنعكاسات اإليجابية للتغييرات
االجتماعية في إي��ران؛ مجتمع مليء بالشباب والحيوية،
تشكل فيه النساء أكثر من  60في المئة من مجموع متخ ّرجي
الجامعات ،حيث تشكل المهارات التكنوقراطية قيم ًة أكبر من
تلك الدينية .أما وقد ذكرتُ ذلك ،فال ب ّد من التركيز على أن اآلثار
المترتبة على هذه السياسات التح ّولية ال تزال غير واضحة
تماماً.
مجموعة األزمات :هل من مؤشر إلى كيفية إدارة روحاني
االنتخابات الرئاسية في السنة المقبلة؟
علي واع��ظ :غالبا ً ما تنذر االنتخابات النيابية بنتائج
االنتخابات الرئاسية الالحقة .فلو كانت االنتخابات الرئاسية
س ُتعقد اليوم ،من المرجح أن يُعاد انتخاب روحاني؛ يدرك
منافسو روحاني هذا الواقع جيداً ،وسيفعلون ما في وسعهم
في األشهر األربعة عشر المقبلة ،كي يبقوه رئيسا ً لدورة واحدة
فقط .فقد زادت نتائج االنتخابات البرلمانية األخيرة ـ على ح ّد
سواء ـ من مخاوف رجال الدين ،ومن دوافعهم إلى منع روحاني
من الفوز على أرض الواقع مجدّداً ،وتحديدا ً في أعقاب االتفاق
النووي ورفع العقوبات عن إيران.
ه��ذا فضالً عن نشوب خالفات ح��ادّة بين الرئيس وبين
المرشد األعلى خامنئي حول األول��وي��ات االقتصادية التي
ستساعد روحاني في الفوز بوالية ثانية .فالرئيس وحلفاؤه
الجمهوريون يعتقدون بأهمية الترابط االقتصادي الرادع
أليّ ضغط خارجي قد يحدث؛ كما أنهم يؤمنون بأن النم ّو
حتمي ،وأنه من دون استيعاب  30إلى
االقتصادي لهو أم ٌر
ّ
 50بليون دوالر من االستثمارات الخارجية سنوياً ،فلن تتم ّكن
إيران من بلوغ نم ّوها االقتصادي المطلوب والبالغ  8في المئة.
ّ
يفضلون
ومع ذلك ،فإن الرئيس وحلفاؤه من رجال الدين،
انتهاج سياسة االكتفاء الذاتي االقتصادي من خالل تدعيم
وتنمية التأثير الثقافي والسياسي األجنبي الذي يخشون
قدومه مع االستثمار االقتصادي الغربي .وال ب ّد أن تزداد هذه

نشر معهد « ،»The Washington Instituteتقريرا ً
جاء تحت عنوان« :السعودية وحلفها المتعاظم مع إسرائيل،
مباراة في الجحيم ...االتفاق النووي اإليراني يعيد رسم
خطوط السياسة في الشرق األوسط».
وجاء في التقرير :على مدى عقود ،وقفت المملكة العربية
السعودية موقف المدافع الشرس عن حقوق قيام دولة
فلسطينية ،والناقد الشره لالحتالل «اإلسرائيلي» المغتصب
للضفة الغربية وغ��� ّزة .وق��د ح��دّد ه��ذا االل��ت��زام السعودي
بالقضية الفلسطينية ،المعالم الجيوسياسية للشرق األوسط
طوال عقود .أما اآلن ،وبعد صفقة إيران النووية التي ُو ّقعت
إبان الحرب الدائرة في سورية ،فقد أٌعيد رسم هذه الخطوط
السياسية ،لتجمع سريعا ً وبشكل غير متو ّقع بين السعودية
و«إسرائيل».
ومن خالل ما يُس ّوق له تحت مس ّمى «الحوار العام الخاطف
لألنفاس بين كبار القادة األمنيين للعد ّوين القديمين السعودبة
وإسرائيل» ،وذلك في واشنطن .سيتشاور ك ّل من األمير تركي
بن فيصل الرئيس السابق لالستخبارات السعودية وسفير
السعودية في واشنطن لم ّرة واحدة ،والجنرال المتقاعد في
الجيش «اإلسرائيلي» اللواء يعقوب أم��ي��درور ،ال��ذي عمل
مستشارا ً سابقا ً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ،ويتحدّثان
في معهد واشنطن لشؤون الشرق األوسط ،وهو منظمة موالية
لـ«آيباك اإلسرائيلية» ،والتي يم ّولها المانحون «اإلسرائيليون»
وتقع أسفل مق ّر «آيباك».
ل��م ت��ش��ارك السعودية ف��ي العالقات الدبلوماسية مع
«إسرائيل» منذ النكبة عام  ،1948بل أنها قادت في وقت من
األوقات حمالت مقاطعة دولة «إسرائيل» .وعلى رغم أنّ هذا
اللقاء ليس األول من نوعه ،إال أنه ـ بالتأكيد ـ اجتماع يجري
على أعلى المستويات .وعلى رغم أنّ اجتماعا ً كهذا لم يشكل
مفاجأة لمعظمنا ،غير أن األحداث السيئة تؤكد أنه يشير إلى
حقبة جديدة من التطبيع من قبل الراعي الرسمي للسالم
العربي مع «إسرائيل».
إن مبادرة السالم العربية ،والمعروفة أيضا ً بـ«المبادرة
السعودية» ،هي اقتراح يتألف من عشرة بنود تهدف إلى
وضع ح ّد للصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» .وكانت قد وافقت
عليها الجامعة العربية عام  ،2002وعام  ،2007وجاءت
مدعومة من كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها «حماس».
وتدعو هذه المبادرة إلى تطبيع العالقات بين العالم العربي
و«إسرائيل» ،في مقابل انسحاب الجانب «اإلسرائيلي» كامالً
من األراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية .وحتى اآلن ،ال
يزال هذا المخطط هو األنجع للتوصل إلى ح ّل الدولتين.
يتناول هذا االتفاق أيضا ً قضية الالجئين الفلسطينيين
ويدعو إلى «تسوية عادلة» على أساس قرار األمم المتحدة رقم
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لذلك ،وفي مثل هذه اللحظة السياسية ،ال يُظهر نتنياهو أيّ
استعداد لالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلّة ،بل إنه
يدعو بعض وزرائه إلى العمل على ض ّم الضفة الغربية رسمياً،
حيث يبدو أن السعودية تنسحب من التزاماتها التاريخية.
ومع التحضير إلى التطبيع مع «إسرائيل» بعيدا ً من المطالبة
بالوصول إلى ح ّل عادل للصراع الفلسطيني ـ «اإلسرائيلي»،
من الواضح أن السعودية بدأت بتقليص نفوذها في شأن
التوصل إلى ح ّل الدولتين.
وبطريقة أو بأخرى ،يؤشر هذا اللقاء إلى زوال مبادرة السالم
العربية ،رسمياً ،أما األكثر أهمية ،فإنه في الوقت الذي نتطلّع
فيه إلى آلية الح ّل النهائي للصراع ،يبرز مؤش ٌر آخر يؤكد على
موت ح ّل الدولتين رسمياً.

