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ملتطقات

إيران والخليج والمتغيرات

جاءت ردود الفعل الدولية حول فوز محمود احمدي نجاد برئاسة ایران في االنتخابات
فالرئيس? ما یهمنا هنا هو ماذا تعني هذه النتائج لدول الخليج العربية.. االخيرة متباینة  

 الجدید جاء من المحافظين وله شعبية آبيرة بين أنصاره من الفقراء وله تصوره
.الخاص بالنسبة للسياسات الداخلية والخارجية الیران

 ردود الفعل الخليجية آانت مرحبة وایجابية في معظم الحاالت آما صرح الرئيس
.الجدید بانه سيسعى لتحسين عالقاته مع الدول المجاورة الیران

 بعيدا عن المجامالت الدیبلوماسية وروح الترحيب الشكلية ماذا نتوقع من الرئيس
?وهل یستطيع فعال حل مشكالت ایران الداخلية والخارجية? الجدید في عالقاته معنا  

 الن نجاحه في آال المجالين هو نقطة ایجابية تنعكس ایجابا على دول المنطقة اما اذا
.فشلت سياساته فحتما ستنعكس سلبا علينا

 الرئيس الجدید اعلن خالل حملته االنتخابية انه سيحافظ على المبادئ االسالمية
 االصيلة في ایران وانه سيفتح المجال الشراك الشباب االیراني وتسليمهم المسؤولية

واضح من برنامج الرئيس بانه یرغب.. ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل  
 في تغيير المسار االقتصادي وانه ینوي القضاء على الفساد وایجاد فرص جدیدة

وآلها وعود انتخابية یطلقها الكثير من زعماء العالم الثالث من دون ان یتحقق? للعمل  
 شيء فالرئيس الجدید یرید الحفاظ على القيم االسالمية وتحسين االقتصاد وایجاد

«االشتراآية االسالمية»بمعنى آخر هو یحاول تطبيق .. فرص عمل حكومية للشباب  
االشتراآية»وهو مفهوم قدیم جرى في معظم الدول العربية واالسالمية تحت مسمى   

واالشتراآية االسالمية لكن هذه التجربة فشلت آما فشلت معها التجربة« العربية  
 االشتراآية في روسيا واوروبا الشرقية والعالم آله الن هذه التجربة فشلت في تحسين
.االقتصاد مما ادى في النهایة الى تدهور اقتصادات هذه الدول وانهيارها في النهایة

حيث تهيمن الدولة« الدولة الریعية»إیران ودول الخليج لدیها تجربة مرة مع مفهوم   
اليوم هذه التجربة فشلت حسب االنفتاح االقتصادي.. على االقتصاد وآل مناحي الحياة

 في العالم والحریة االقتصادیة وانتقال رؤوس االموال في العالم اجمع حتى اصبح
بمعنى اخر لن یحقق الرئيس االیراني الجدید طموحاته.. عالمنا قریة صغيرة  

 االقتصادیة رغم ارتفاع اسعار النفط العالمي الن النمو السكاني السریع في ایران
.یفوق في معدله نمو االقتصاد االیراني

الرئيس الجدید اعلن بان? ماذا عن توجهات الرئيس الجدید في سياسته الخارجية  
 ایران ليست في حاجة حقيقية القامة عالقات مع الوالیات المتحدة لكن اآد بان بلده

ردود الفعل االميرآية على فوز. ستواصل محادثاتها النوویة مع االتحاد االوروبي  
 الرئيس نجاد آانت متوقعة حيث ترى الوالیات المتحدة بان نتائج االنتخابات االیرانية
 متخلفة عن تيارات الحریة والدیمقراطية التي تسود المنطقة واآدت واشنطن بانها
 مستعدة لدعم طالب الحریة والدیمقراطية في ایران وان النظام االیراني هو نظام
 دیني یسيطر عليه رجال الدین والمؤسسات غير المنتخبة على المؤسسات الرئيسية

اما. في الدولة وان نتائج االنتخابات معروفة سلفا وانها انتخابات غير دیمقراطية  
 ردود فعل االتحاد االوروبي فقد عبر عنها خافيير سوالنا المتحدث باسم االتحاد

مستعد للعمل مع اي»االوروبي في السياسة الخارجية حيث اآد بان االتحاد االوروبي 
 حكومة ایرانية منفتحة على العمل من اجل تحقيق تقدم في مجال حقوق االنسان

وبذلك تصبح السياسة االوروبية متشابهة مع السياسة االميرآية« والملف النووي .
خصوصا وان المنطقة شهدت تطورات? ماذا یعني ذلك بالنسبة لدول الخليج العربية  

 اقليمية متسارعة منها تغير نظام الحكم في العراق ودخول العراق في سياسات العنف
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 واالرهاب آما شهدت المنطقة تنامي التوجهات الدیمقراطية آما ازدادت الحرآات
آل هذه التحوالت عززت العالقات.. االصولية االسالمية الجهادیة في المنطقة  
فالوالیات المتحدة في موقفها المعلن ضد.. الخليجية مع الوالیات المتحدة االميرآية  

 التوجهات االیرانية الخاصة باالسلحة النوویة تضع دول الخليج في مأزق الیحسدون
دول مجلس التعاون(عليه فالسفير االميرآي في الكویت اعلن قبل اسبوعين بان على   

اتخاذ مواقف اآثر حزما ضد ایران فيما یتعلق ببرنامجها النووي مما یدل) الخليجي  
ما یحدث في العراق. على ان واشنطن تسعى الغالق الباب الخليجي في وجه ایران  

 من تحوالت سریعة خصوصا التدخالت االیرانية في الجنوب تجعل من دور الخليج
خصوصا وان بعض دول الخليج.. تتخوف من التوجهات االیرانية المتطرفة اخيرا  

حيث ازدادت مطالبة المواطنين الشيعة في آل من« الطائفية»بدأت تعاني من انتشار   
 البحرین والكویت والسعودیة بحقوق اآثر وهي مطالب مشروعة تتخوف دول الخليج

.من ابعادها السياسية
 دول الخليج ترید التعاون مع ایران االسالمية بقيادتها الجدیدة لكن هنالك عقبات

 ومشكالت على ایران ان تعمل لحلها منها على سبيل المثال الخالف مع االمارات
 حول الجزر الثالث ابو موسى وطنب الصغرى والكبرى وآذلك الخالف مع الكویت

آذلك شكوى الكویت والبحرین من تدخل ایران في-حول الجرف القاري في الخليج   
في هذه البلدان« طموحات الشيعة»شؤونهما المحلية بطرح مایسمى  .

 لن تكون فترة حكم الرئيس االیراني محمود احمدي نجاد سهلة على دول الخليج
 فالمتغيرات في المنطقة سریعة وفيها اآثر من طرف دولي ومعنى ذلك ان محاولة
 ایران العودة للصراع االیدیولوجي القدیم في هذه الفترة لن یجدي نفعا لكن الرئيس

.الجدید حتما سيكون واقعيا وعمليا لكي یستطيع حمایة مصالح وطنه وشعبه

 .استاذ في جامعة الكویت *

شمالن يوسف العيسى. د  * 
 

أخبر صديق
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