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ملخ�ص 

ت�سلط هذه الدرا�سة ال�سوء على التوظيف ال�سيا�سي اخلارجي لالأقليات العربية يف اإيران من طرف القوى الإقليمية، وكيف اأنها 

اأثرت على العالقات الإيرانية العربية، هذه العالقات التي �سهدت على مدى عقود من الزمن توّترات وخالفات لأ�سباب خمتلفة 

اآخرها ديني وقومي، ولعل ال�سيا�سة الإيرانية يف املنطقة – بعد جملة التحولت الإقليمية والدولية – حّتمت على الدول العربية 

– خا�سة اخلليجية منها – تبني ا�سرتاتيجية مماثلة وجمابهة لالأداء الإيراين يف املنطقة، ومن بينها حتريك الداخل الإيراين 
عرب ال�ستثمار يف الأقليات – ل �سيما حراك الأحواز – بالتبني والدعم والتوظيف ال�سيا�سي، الأمر الذي زاد من فجوة التباعد 

الإيرانية  العالقات  على  اأثرها  هو  وما  �سيا�سًيا؟  اإيران  يف  العربية  الأقليات  اخلارجية  القوى  وّظفت  فكيف  العربي.  الإيراين 

العربية؟

 

د املنهج املتبع يف هذه الدرا�سة ليحيط بكل جوانب املو�سوع، فتنوع بني املنهج التاريخي واملقارن والو�سفي التحليلي وكذا  تعدَّ

منهج درا�سة حالة. اأما اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة فتت�سمن، اأوًل، اإن الأقليات العربية وحراكهم ي�سكل نقطة �سعف 

النظام الإيراين احلايل، حيث ف�سل هذا النظام يف احتواء النفجارات الجتماعية وح�سر الحتجاجات، عرب تبني الإ�سالحات 

الهيكلية التي يطالب بها �سكان املناطق العربية والتي حتولت بعد ذلك اإىل مطالب انف�سالية. ثانًيا، اإن دول الإقليم لعبت دوًرا 

يف حتريك القومية لتاأجيج ال�سارع الإيراين يف الأحواز وكان ذلك عرب الدعم ال�سيا�سي واملايل، بذريعة حماية روابط النحدار 

العرقي والقبلي لالأحوازيني مع الدول العربية املجاورة. ثم ثالًثا، �سيا�سة اإيران يف املنطقة العربية، والتي تدعو اإىل التدخل �سواء 

املبا�سر اأو غري املبا�سر، وهو ما حمل هذه الدول على املعاملة باملثل ونقل ال�سراع من اخلارج اإىل الداخل الإيراين. واأخرًيا، فاإن 

احلراك العربي �سواء الهادئ اأو العنيف �سّكل فر�سة لإيران للتدخل وتطبيق م�سروع ت�سدير الثورة الإ�سالمية باأبعادها املختلفة 

يف م�سارح �سوريا واليمن، مما زاد من تعقيد وتوتري العالقات مع الدول العربية على راأ�سها ال�سعودية.
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Abstract
This study sheds light on the external political employment of the Arab minorities in 
Iran by regional powers and their impact on the Iranian-Arab relations. These relations 
have witnessed over the decades tensions and conflicts for various reasons, which are 
lately related to religious and national issues. The Iranian politic in the region – following 
a number of regional and national transformations – may have forced the Arab coun-
tries – especially the Gulf countries – to build a similar strategy disproving the Iranian 
performance in the region and including the agitation of the Iranian internal situation 
through investing into the minorities – particularly the Ahwaz Movement – through po-
litical adoption, support and employment. This contributed to nurturing the Iranian-Arab 
gap. How these external powers have politically employed the Arab minorities in Iran? 
What is their impact on the Iranian-Arab relations? This study adopts a historical, com-
parative, descriptive and analytical approach, as well as a case study. In the first place, 
the most important findings of the study show that the Arab minorities represent the 
point of weakness of the current Iranian regime. The regime failed to contain the social 
explosions and to limit the protests through the adoption of structural reforms claimed 
by the population of the Arab areas, which later turned into separatist demands. In the 
second place, the states of the region played a role in nationalist agitation in Ahwaz 
through political and financial support and under the pretext of protecting the ethnic and 
tribal links between the Ahwazis and the neighboring Arab countries. In the third place, 
the Iranian politic in the Arab region, which calls for direct or indirect interference, forced 
these states to retaliate transferring the conflict from outside to inside Iran. Finally, the 
Arab movement, whether it is conciliatory or violent, constitutes an opportunity to Iran 
to interfere and export the Islamic Revolution in its various dimensions in Syria and Ye-
men, which contributed to the complication and the tension in the relations between Iran 
and the Arab countries, in particular Saudi Arabia.
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مقدمة 

لطاملا �سكلت العالقات الإيرانية العربية على مر التاريخ منوذًجا للتعاي�ص ال�سلمي املميز، فاجلوار الإقليمي والتمازج 

الجتماعي من عادات وتقاليد وكذا التداخالت القومية من اأعراق ووحدة دينية كلها عوامل وطدت من هذه العالقة، لكن 

التو�سعات الإيرانية يف البالد العربية يف اأعقاب النتداب الربيطاين لهذه الدول وحكم ال�ساه يف اإيران وبعدها الثورة الإ�سالمية 

�س�سها حمط خالفات عربية اإيرانية كان من ماآلتها ا�ستعال حرب اخلليج الأوىل بني 
ُ
الإيرانية �سنة 1979 والتي �سكلت اأ

اإيران والعراق �سنة )1988-1980( والتي كانت نقطة حتول كبرية يف تاريخ هذه العالقات، وقد لعب ال�ستعمار دوًرا 

اأ�سا�سًيا يف بلورة الإيديولوجيات كعامل لتفتيت كل �سبل الوحدة الإقليمية وهي اأهم النقاط املحورية يف اخلالفات احلالية.

ُيعترب اأهم مبداأ للثورة الإيرانية عقبة يف وجه كل �سبل التقارب الإيراين العربي خا�سة مع جريانها يف اخلليج العربي، 

فت�سدير الثورة الإ�سالمية وجعل اإيران حموًرا دينًيا وفاعاًل �سيا�سًيا يف املنطقة حتم عليها التدخل يف ال�سوؤون ال�صيا�صية لبع�ص 

الدول العربية واللعب على العوامل املختلفة من الدينية اإىل العرقية لإيجاد ولءات لها يف هذه الدول، لكن الرتكيبة العرقية 

والدينية املتنوعة للمجتمع الإيراين جتعلها ُعر�سة لتوظيف هذه املكونات �سيا�سًيا ل�سرب ال�ستقرار الجتماعي وال�صيا�صي 

وحتى الأمني لإيران، وهذا ما يربز من خالل حراك الأحواز ذات الأغلبية العربية وتوظيفها �سيا�سًيا من خالل دعم حراكها 

الجتماعي ال�ساعي يف اأ�سا�سه اإىل النف�سال يف اإطار التغريات الإقليمية والدولية التي ي�سهدها العامل.

فكيف وظفت القوى اخلارجية الأقليات العربية يف اإيران �سيا�سًيا؟ وما هو اأثرها على العالقات الإيرانية العربية؟

وقد تفرعت من الإ�سكالية املحورية جمموعة من الأ�سئلة الفرعية وهي كالآتي:

ما هي اأ�سباب حراك الأقليات العربية يف اإيران؟ -

ما هي جذور اخلالفات الإيرانية العربية؟ -

ما هي اآثار التوظيف ال�صيا�صي اخلارجي لالأقليات العربية على م�ستقبل العالقات الإيرانية العربية؟ -

تكمن اأهميت هذا البحث يف كونه يتعر�ص للداخل الإيراين على خالف الدرا�سات املعروفة التي ت�ستعر�ص ال�صيا�صة 

اخلارجية لإيران ودورها الإقليمي انطالًقا من اأ�س�سها العقائدية واحل�سارية، فتفكيك البنية الجتماعية الإيرانية والرتكيز 

على القوميات املركزية خا�سة العربية منها متمثلة اأ�سا�سا يف ت�سليط ال�سوء على اإقليم الأحواز ذي الغالبية العرقية والقومية 

العربية ومدى ارتباطه باجلوار العربي، يقودنا هذا اإىل ا�ستعرا�ص التنوع الثقايف والعرقي والقومي الإيراين الذي يعطي لإيران 

�سرعية التواجد �سمن الف�ساء العربي تاريًخا وحا�سًرا، كما تهدف الدرا�سة اإىل اإبراز دور القوى الإقليمية يف توظيف حراك 

الأحواز �سيا�سًيا لل�سغط على اإيران داخلًيا باعتبار اأن الأحواز كقومية عربية واأقلية عرقية ُتعاين من ا�سطهاد وتهمي�ص منظم 

ا اإىل ت�سليط ال�سوء على الآليات والو�سائل التي انتهجتها القوى  يخالف املواثيق والأعراف الدولية، كما تهدف الدرا�سة اأي�سً

الإقليمية لدعم هذا احلراك وحماولة توظيفه خلدمة اأغرا�ص وم�سالح معينة.

ي�سكل البحث اإ�سافة نوعية للدرا�سات العربية حول اإيران وكذا العالقات الإيرانية العربية با�ستعرا�سه لعامل القومية 

كالعب اأ�سا�سي لتغيري وحتويل ال�صيا�صات الإيرانية اجتاه املنطقة العربية، ولعل �سح الدرا�سات والأبحاث يف هذا ال�سياق هي 

من جعلنا نركز اأكرث على حراك الأحواز كعامل �سغط مهم يف يد القوى الإقليمية �سد اإيران، ولعل اأبرز الدرا�سات ال�سابقة 

التي اهتمت هي درا�سة ن�سار اأحمد اخلزعلي، يف كتابه الأحواز املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، وكذلك درا�سة اأحمد الباز يف 

كتابه الثورة واحلرب: ت�سكيل العالقات الإيرانية اخلليجية، كما تعترب درا�سة عرفات علي جرغون مهمة والتي تر�سد تطور 

العالقات العربية الإيرانية من بوابة اخلليج العربي يف كتابه العالقات الإيرانية اخلليجية: ال�سراع، النفراج والتوتر، لكن 

رغم ذلك مل تتعر�ص اأي درا�سة حلراك الأحواز كنقطة جوهرية ومف�سلية وموؤثرة يف العالقات العربية الإيرانية وبالتحديد 

اأ�سباب وم�سببات التوتر امل�ستمر يف هذه العالقات من دور للقوى الإقليمية يف توظيف هذا احلراك خلدمة اأجندات معينة. 
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لذلك حتاول الدرا�سة اإثبات جمموعة من الفر�سيات اأهمها:

اإن �سعور الأقليات العربية يف اإيران بالتهمي�ص والإق�ساء �ساعد على توظيفها من طرف القوى اخلارجية. -

اإن جذور اخلالفات الإيرانية العربية �سببها قومي وعرقي اأكرث منه ديني و�صيا�صي. -

اإن التوظيف ال�صيا�صي لالأقليات يف اإيران خا�سة العربية منها من طرف بع�ص الدول العربية يوؤثر ب�سكل كبري على  -

التقارب العربي الإيراين.

من هذا املنطلق ا�ستعنا مبدخل امل�سلحة القومية للدولة نظًرا ل�ستخدام الدولة لالآليات املختلفة كالتوظيف ال�صيا�صي 

لتحقيق م�ساحلها القومية يف �ساحة العالقات الدولية لتاأمني حمايتها وبقائها �سد الأخطار والتهديدات اخلارجية، وهذا 

ينطبق على الدول التي توظف حراك الأحواز ل�ساحلها وكذا لدرا�سة ردت الفعل الإيرانية من هذه التهديدات، كما ا�ستعنا 

بعدة مناهج نظًرا لطبيعة املو�سوع، فاملنهج التاريخي لدرا�سة تاأ�سل وعمق العالقات الإيرانية العربية من بوابة اخلليج العربي 

�سواء اأكانت يف التقارب اأو التبعاد، ثم املنهج املقارن ملقارنة الأحداث، ثم منهج حتليل امل�سمون ومنهج درا�سة حالة. اأما 

ا  النظريات، فنظًرا لدرا�سة العالقات الإيرانية العربية وجب توظيف نظريات العالقات الدولية واأخرًيا القرتابات فتعددت اأي�سً

من ال�سلوكية اإىل النخبة واجلماعة.

تاريخ  الأول  املحور  يتناول  حيث  رئي�سية،  حماور  ثالثة  الدرا�سة  ت�سمنت  الفرعية  والأ�سئلة  املحورية  الإ�سكالية  لإجابة 

الأحواز ومكوناته العرقية وارتباطاتها القومية، ويركز على اأهم الأعراق والطوائف والقوميات وي�ستعر�ص ولءاتها واأثار ذلك 

على ا�ستقرار هذا الإقليم اجتماعًيا و�سيا�سًيا. اأما املحور الثاين، فريكز على اخلالفات الإيرانية العربية الأ�سباب وامل�سببات 

وي�ستعر�ص اأهم اخلالفات يف العالقات بني اإيران وبع�ص الدول اخلليجية واأ�سباب ذلك وماآلتها. اأما املحور الثالث، فيبحث 

يف اأثر التوظيف ال�صيا�صي حلراك اإقليم الأحواز من طرف بع�ص دول اخلليج العربي، ومدى تاأزم العالقات الإيرانية العربية 

ب�سبب ذلك، كما يحاول هذا املحور ا�ستقراء م�ستقبل هذه العالقات بالنظر لتطور هذه الق�سية وامل�ساهمة يف اإعطاء حلول 

نراها ناجعة حلل ق�سية الإقليم مبا ير�سي جميع الأطراف.   

تاريخ اإقليم خوزي�شتان: مكوناته العرقية، ارتباطاتها القومية واأ�شباب حراكه ال�شعبي

 يعترب اإقليم خوزي�ستان اأو الأحواز منطقة عربية قومًيا وعرقًيا نظًرا ل�سكانها العرب وتاريخها املرتبط باملنطقة العربية
 وجذورها املتاأ�سلة فيه، فهي منطقة يرتبط تاريخها مع العراق اإبان النتداب الربيطاين احتلتها اإيران اأيام ال�ساه ر�سا �ساه
 اإيران �سنة 1925، وتقع الأحواز يف منطقة جيوا�سرتاتيجية مهمة يحدها من الغرب العراق و�سط العرب ومن ال�سمال
 حمافظتا لور�ستان )بورجريو( وجبال بيجني )اإيران(، اأما �سرًقا فمحافظتا اأ�سفهان وفار�ص )اإيران(، اأما جنوًبا فاخلليج
، ويبلغ عدد �سكانها حوايل 8 ماليني ن�سمة، الن�سبة الأكرب منها

2
، وترتبع على م�ساحة ما مقداره : 348 األف كم

1
 العربي

 من العرب، واأهم اإماراتها هي: املحّمرة والقوا�سم واملن�سور والعبادلة واآل علي واملرازيق، كما اأن عدد مدنها اأربع وع�سرون
مدينة، فيما يبلغ عدد قراها اأكرث من ثالثة اآلف قرية وقد �سماها الفر�ص قبل �سمها عرب�ستان ثم خوزي�ستان بعد

 1925 2 وهي الت�سمية التي هي عليها اليوم.

أ- مكوناتها العرقية 

متتلك اإيران ب�سكل عام ف�سيف�ساء متنوعة من الأعراق بحكم موقعها اجلغرايف املرتامي الأطراف والذي يجمع بني �سرق 

اآ�سيا وال�سرق الو�سط من جهة اخلليج العربي، كما اأن تراكم احل�سارات عرب تاريخها كون جمموعات عرقية ت�سكل الن�سيج 

1- ن�سار اأحمد اخلزعلي، الأحواز املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل )القاهرة دار ال�سرق الأو�سط للن�سر، 1990(، �ص 39.
2- �سيد طاهر اآل �سيد نعمة، »الأحواز: نبذة تاريخية عامة وموجزة«، �سبكة الأحواز للأنرتنت، د.ت، �سوهد يف 26 دي�سمرب 2018، يف 

http://tiny.cc4/zqi6y
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الجتماعي الإيراين، كما اأن اإيران لي�ست جمرد دولة باملفهوم القانوين بل تتعدى ذلك لتاأخذ �صفة الأمة فمجموع �سكانها 

، يجعلها من بني الدول الأعلى ن�سبة لل�سكان يف املنطقة ويربر التنوع العرقي واحل�ساري 
3

البالغ عدده: 81 مليون ن�سمة

الذي حتظى به.

اجلدول 1: ن�سبة الأعراق املكونة لإيران 

الن�شبة من عدد ال�شكانالعرق

51%الفر�ص
24%الأذريني

8%واجليلكي واملازندراين
7%الكرد
3%العرب
2%اللور

2%البلو�ص
2%الرتك

1%اأعراق اأخرى
امل�سدر: من اإعداد الباحث )بعد الطالع على عدة معطيات من عدة م�سادر( 

بالنظر للمعطيات العالية فاإن العرب ي�سكلون %3 من �سكان اإيران وهذا اأمر طبيعي بالنظر للقرب اجلغرايف والعامل 

الديني والثقايف املت�سابك، لكن انح�سار املجموعة العرقية العربية يف منطقة معينة هي الأحواز يجعلها م�ستقلة لغوًيا وثقافًيا 

عن باقي املناطق الإيرانية، فرغم �صيا�صات اإذابة هذا الإقليم يف الوحدة الوطنية الإيرانية عرب حماولت تغيري الطابع العرقي 

العام والوجه ال�سكاين بت�سجيع الهجرة الداخلية ملختلف الأعراق اإىل الأحواز اإل اأنها ل متثل �سيًئا و�سط مت�سك الأحوازيني 

العرب باأ�سولهم وانتماءاتهم العرقية والقبلية.

اجلدول 2: الأعراق ذات الرتباط الديني املكونة لإقليم خوزي�ستان

الدينالعرق

ال�سابئةاملندائيون

املاجو�سيةالزراد�ستيون

الإ�سالمالعرب

اليهوديةاليهود

الإ�سالمالفر�ص

امل�سيحيةاأعراق اآخرى

امل�سدر: من اإعداد الباحث )بعد الطالع على عدة معطيات من عدة م�سادر(

الأقليات  اأهم  النت�سار:  الن�سب ومناطق  اإيران مع  للقوميات واملذاهب يف  العقائدي  العرقي والنتماء  التوزيع  التايل: يو�سح  ال�سكل 

العرقية يف اإيران.

3- Knoema, Atlas mondial de Données, accessed on 19/4/2019, at: https://www.knoema.fr
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امل�سدر: مركز املزماة للدرا�سات والأبحاث، 16 اأبريل 2017
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ب- ارتباطاتها القومية 

ت�سكل القبائل العربية الن�سيج الجتماعي لالأحواز ما يجعلها مرتبطة ارتباًطا عرقًيا مع نظرياتها يف املنطقة وياأجج بذلك 

ال�سعور القومي بالنتماء اإىل العامل العربي، ولعل اأبرز القبائل جند: بني طرف وبني كعب وبني متيم واآل كثري واآل �صيد 

؛ وما زاد من هذا الرتباط الوثيق تعايل موجة القومية العربية يف �ستينيات و�سبعينيات 
4

نعمة، وغريها من القبائل العربية

، حيث اأ�سحى الرتباط بالعامل العربي مطلًبا �سعبًيا 
5

القرن املا�سي مع جمال عبدالنا�سر يف م�سر وحزب البعث يف العراق

باعتباره الف�ساء الطبيعي ل�سكان الأحواز، لكن قبل ذلك ومنذ �سم اإيران لالأحواز عام 1925 مل ي�سكت العرب الأحوازيون 

عن هذا الإجراء فقامت عدة ثورات وحركات مناه�سة للتواجد الإيراين داعية لال�ستقالل التام لكن �سعوبة حتقيق ذلك 

اأجربت الأحوازيني على طرح فكرة الفيديرالية كطريق خمت�سر يجدون فيه نوًعا من ال�ستقاللية الذاتية عن اإيران.

هذا التوجه نحو اإعالء القومية العربية واملطالبة باإعادة الرتباط التاريخي بالعامل العربي لقى دعًما كبرًيا حركته اأكرث 

القبائل العربية املتاخمة لالأحواز والتي جتمعها اأوا�سر عرقية مع نظرياتها يف الأحواز، خا�سة واأن القبائل العربية لها تاأثري 

كبري على الرتكيبة الجتماعية وال�صيا�صية وحتى القت�سادية للدول العربية خا�سة اخلليجية التي تتميز طبيعة اأنظمتها بالقبلية 

والع�سائرية. كما اأن حرب اخلليج الأوىل بني اإيران والعراق عام )1988-1980( والتي جعلت ق�سية عرب الأحواز تطفو 

اأكرث اإىل الوجود واأ�سبحت الق�سية اأداة لل�سغط على اإيران وعاماًل من عوامل التدخل يف ال�ساأن الإيراين الداخلي. 

اجلدول 3: الثورات واحلركات العربية يف الأحواز �سد اإيران

احلركاتالثورات

ال�سنةالثورة 

حركة ادعري بن ب�ستان1925ثورة الغلمان

حركة نعمة بن لوج1926حرب احلجاب )حرب الهوية(

حركة ارحيم ) رحيم(1928ثورة حميي الزئبق

حركة �سايع بن ح�سن الهاليل1940ثورة ال�سيخ حيدر بن طالل

حركة زامل )ازوميل(1943ثورة بني طرف

1943ثورة ال�سيخ كا�سب
1944ثورة ال�سيخ عبد اهلل ابن ال�سيخ خزعل

امل�سدر: من اإعداد الباحث )بعد الطالع على عدة معطيات من عدة م�سادر( 

جـ - اأ�شباب احلراك ال�شعبي يف اإقليم خوزي�شتان

تعترب الأحواز منطقة غنية باملوارد الطبيعية ناهيك عن خ�سوبة اأر�سها الزراعية مما يوفر لإيران م�سدًرا لإنعا�ص 

اقت�سادها املتعر�ص لأزمات متتالية ب�سبب العقوبات الأمريكية املتالحقة، لكن هذا الرثاء ل ينعك�ص اإجمال على �سكان هذه 

، لينتقلوا من احلراك 
6

املنطقة مما جعلهم يعربون عن اأنواع التهمي�ص والإق�ساء من ال�سلطات املركزية يف عدة منا�سبات

4- حممد ب�سام يو�سف، »الأحواز اأو عرب�ستان املحتلة اإيرانيا«، �سبكة الأحواز للأنرتنت، 2016/11/12 �سوهد يف 2018/12/30 يف 
 http://tiny.cc/5lwf6y

5- نا�سر عزيز، »عرب الأحواز... من نحن وما الذي يحمله امل�ستقبل لنا؟«، نون بو�ست، 2017/3/12، �سوهد يف 2019/1/1 يف
http://tiny.cc/6xwf6y

6- See Report: Ahwazi Arab Solidarity Network, Ahwaz Human Rights Review 2012, p 20. At: 
http://www.hlrn.org/img/documents/AHRR2012.pdf
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الهوياتي اإىل احلراك الجتماعي الذي ل يخلو هو الآخر من مطالب �صيا�صية، فبعد �سبعينيات القرن املا�سي اأدرك الأحوازيون 

اأن املقاومة امل�سلحة يف ظل الطفرة الع�سكرية الإيرانية مل يعد جمدًيا لذلك فاإن خري و�سيلة يف الوقت الراهن هي حتقيق 

7 ولعل اأهم الحتجاجات التي �سهدتها الأحواز كانت كالآتي:
املطالب الجتماعية لالإقليم

انتفا�شة 15 ني�شان 2005:  -

جاءت هذه النتفا�سة ال�سعبية كنتيجة حتمية لل�سيا�سات الإيرانية جتاه منطقة الأحواز اأهمها التهمي�ص واحلرمان والبطالة 

التي عان منها �سكان الأحواز رغم الرثوات التي حتت اأقدامهم، كما اأن م�سادرة الأرا�سي الزراعية من عرب الأحواز 

بذرائع اإقامة م�ساريع اقت�سادية كانت اأهم اأ�سباب النتفا�سة، وقد جاءت الوثائق امل�سربة من مكتب الرئي�ص حممد خامتي 

اآنذاك والتي يحث فيها على تغيري الوجه الدميغرايف لالأحواز بفر�ص عمليات التهجري الق�سري للعرب وتوطني الفر�ص واأتراك 

، كانت مبثابة 
8

الأذربيجانيني بفرتة ع�سر �سنوات وتغيري ما تبقى من اأ�سماء املدن والأحياء والقرى من العربية اإىل الفار�سية

القطرة التي اأفا�ست الكاأ�ص واأ�سعلت هذه النتفا�سة التي ت�سدت لها القوات الإيرانية بوح�سية.

اإحتجاجات 15 اأفريل 2011 )يوم غ�شب اأحوازي(: -

تراكمت عدة عوامل �ساعدت على احتجاجات الأحواز، فبالإ�سافة اإىل املطالب القت�سادية والجتماعية كانت هناك مطالب 

�صيا�صية معقولة كحق تر�سح العرب يف املجال�ص املحلية املنتخبة ب�سفتهم ميثلون غالبية �سكان الأحواز، كما �سكل اإدراج اللغة 

، وقد زادت خماوف ال�سلطات الإيرانية من هذه الحتجاجات هو تزامنها 
9

العربية يف الأطوار التعليمية مطلًبا �سعبًيا ر�سمًيا

مع رياح التغيري يف الوطن العربي بداية باحلراك ال�سعبي يف تون�ص وم�سر، وقد جابهت القوات الإيرانية هذه الحتجاجات 

ا بالقمع والعتقالت. اأي�سً

اجلدول 4: اأهم الأحزاب املطالبة با�ستقالل الأحواز

نهج املقاومة�سنة التاأ�سي�صاحلزب

-1946حزب ال�سعادة العمل ال�سيا�سي	

- املطالبة بال�ستقالل الذاتي	

-1956جبهة حترير عرب�ستان العمل امل�سلح	

- املطالبة بال�ستقالل التام	

-1960اجلبهة الوطنية لتحرير عرب�ستان العمل امل�سلح	

- املطالبة بال�ستقالل التام	

-1967جبهة حترير الأهواز العمل امل�سلح	

- املطالبة بال�ستقالل التام	

امل�سدر: من اإعداد الباحث )بعد الطالع على عدة معطيات من عدة م�سادر(

اخلالفات الإيرانية العربية: الأ�شباب وامل�شببات

تعترب العالقات الإيرانية العربية عالقات جتاذب وت�سارب، نظًرا ملا حتمل يف طياتها من ح�سا�سيات على عدة م�ستويات 

7- Frank Jacobs, The Phantom Emirate of Ahwaz, Big Think, 15/11/2014, accessed on 9/1/2019 at: http://tiny.cc/nvzf6y
8- ح�سن را�سي، »انتفا�سة 15 ني�سان الأحوازية: اخللفيات، الإجنازات و الدرو�ص«، موقع جبهة الأحواز الدميقراطية )جاد(، 2012/04/10، �سوهد يف 

 http://tiny.cc/u4zf6y 2019/1/10 يف
9- مقال مرتجم، »ماذا يريد النا�سطون العرب يف الأحواز؟«، موقع الدرج، 2018/10/3، �سوهد يف 2018/12/26 يف

http://tiny.cc/hmri6y
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اأهمها اجلانب الديني العقائدي والرتباط الإيديولوجي والطموح امل�ستقبلي، فمنذ �سقوط نظام ال�ساه يف اإيران وتويل نظام 

ولية الفقيه يف اأعقاب الثورة الإ�سالمية �سنة 1979، �سهدت العالقات توترات كبرية خا�سة مع الدول العربية اخلليجية 

اجلارة، فمنذ النقالب الع�سكري يف اإيران �سنة 1921 بزعامة ر�سا �ساه الذي �سعى للتو�سع اأكرث على ح�ساب دول اخلليج 

العربي خا�سة اجلزر اخلليجية اجلنوبية والتي مكنته من اإ�سقاط احلكم العربي يف اإمارة املحمر )الأحواز(، وال�ستيالء على 

، الأمر الذي اعتربته القبائل العربية اآنذاك اأطماًعا فار�سية على البالد العربية 
10

جزر اأبو مو�سى واملطالبة بجزيرة البحرين

التي كانت تخ�سع لالنتداب الربيطاين.

لكن ما زاد اأكرث من اخلالفات العربية الإيرانية هو طرح فكرة ت�سدير الثورة الإيرانية نحو العامل العربي بداية بالدول 

11 الأمر الذي جعل العالقات 
اخلليجية وما اأعقبه من ا�ستعال حرب اخلليج الأوىل بني اإيران والعراق بدعم خليجي وا�سح

بني اأخذ وجذب، عالقات تتح�سن يف حرب اخلليج الثانية 1991 وغزو العراق 2003 وت�سوء يف عدة منا�سبات ب�سبب 

التوغل الإيراين لدعم الأقليات ال�سيعية يف البالد العربية على غرار لبنان و�سوريا واليمن وال�سعودية والبحرين والعراق.

اأ-الأ�شباب الدينية 

�سعت اإيران اإىل فر�ص نف�صها بعد الثورة ال�سعبية التي اأ�سقطت نظام ال�ساه �سنة 1979 ومكنت نظام ولية الفقيه من 

الإم�ساك بزمام الأمور يف اإيران، فرغم كونها جمهورية اإ�سالمية متيل اإىل العامل العربي بحكم التاأثر الديني والثقايف الوا�سح 

يف كتابة اللغة الفار�سية بخط عربي بدل الالتيني، اإل اأن تبنيها للمذهب ال�سيعي وحماولة فر�سه كجوهر للدين الإ�سالمي 

داخلًيا ثم العمل على ت�سديره للعامل العربي الذي يحوي اأقليات اإذا ا�ستثنينا العراق، هو نقطة اخلالف اجلوهرية خا�سة مع 

مركز وحمور الدين الإ�سالمي ممثاًل يف ال�سعودية. فمن خالل تبني هذا التوجه اأ�سبحت لإيران عقيدة دينية اأفرزت بنية 

 ،
12

اإيديولوجية قائمة على ثالثة ركائز اأ�سا�سية هي: احلجاب الإلزامي للن�ساء واملعار�سة للوليات املتحدة الأمريكية واإ�سرائيل

كما ت�سعى اإىل دعم الأقليات ال�سيعية وت�سيي�ص ق�ساياها يف العامل العربي، فامل�سروع الإيراين وامل�سروع ال�سيعي م�سروعان 

متمايزان الأول ي�سعى اإىل حتقيق دولة اإقليمية عظمى وهو حق م�سروع لكل دولة، اأما الثاين فهو اأ�سا�ص اخلالفات العربية مع 

.13
اإيران لأنه ي�سعى اإىل خلق دولة �سيعية على غرار الدولة ال�سفوية، وت�سم اإيران والعراق واأجزاء من اخلليج العربي وغريها

اجلدول 5: و�سع املذهب ال�سيعي يف ال�سرق الأو�سط

الو�سعالدولة

اأغلبيةاإيران

اأغلبيةالعراق

اأغلبية البحرين 

الن�سفلبنان

اأغلبيةاليمن 

اأقلية �سوريا

اأقليةال�سعودية 

اأقليةالإمارات

اأقلية�سلطنة ُعمان

اأقليةقطر

10- حممود �ساكر، مو�سوعة تاريخ اخلليج العربي )عمان، دار اأ�سامة للن�سر والتوزيع، 2003(، �ص 269-268
11- خملد مبي�سني، »العالقات اخلليجية الإيرانية 1997–2007: )ال�سعودية حالة درا�سة(«، جملة املنارة، املجلد 14، العدد 2 )2008(، �ص347. 

12- كرمي �سجدبور، »يف فهم الإمام اخلامنائي: روؤية قائد الثورة الإ�سالمية الإيرانية«، وا�سنطن، موؤ�س�سة كارنيغي لل�سلم الدويل، 2008، �ص 16.
13- حممد مورو، »ا�ستخدام الأقليات يف ال�سراع مع العامل الإ�سالمي«، جملة البيان، املجلد 2007، العدد 4 )دي�سمرب/كانون الأول 2007(، �ص 302.
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امل�سدر: من اإعداد الباحث )بعد الطالع على عدة معطيات من عدة م�سادر(

اخلريطة التالية: تو�سح توزيع تقديري لل�سيعة يف ال�سرق الأو�سط

Source: CRS, Pew Research Center, CIA World, 2014.

ب-الأ�شباب الإيديولوجية

يعترب الختالف الإيديولوجي واحًدا من اأبرز الأ�سباب التي اأثرت ول زالت توؤثر على عالقات اإيران مع جريانها العرب، 

فبعد توجه نظام ال�ساه للتفتح على الغرب يف �سكله الليربايل الراأ�سمايل قامت الثورة الإيرانية مب�ساهمة من املع�سكر ال�سيوعي 

ذي النهج ال�سرتاكي الذي اأخذ على عاتقه دعم حركات التحرر �سد ال�ستعمار التقليدي املتمثل يف الدول الغربية الراأ�سمالية، 

وهو ما انعك�ص على النظام الإيراين احلايل الذي يحمل ولءات للمع�سكر ال�سيوعي حتى بعد تقل�سه ويحاول وحيًدا جمابهة 

الدول الغربية التي حتا�سره اقت�سادًيا و�سيا�سًيا. ومبا اأن الدول العربية خا�سة اخلليجية منها حُت�سب على الراأ�سمالية العاملية 

نظًرا ملرورها بعدة مراحل �سواء التواجد الأمريكي يف املنطقة عقب حروب اخلليج اأو مراحل النمو القت�سادي للمنطقة الذي 

احتاج حترير اقت�سادياتها نحو الراأ�سمالية، كما اأن التواجد الأمريكي يف اخلليج العربي له مربراته فالبعد ال�سرتاتيجي 

14 كلها اأ�سباب جتعل الدول الغربية وعلى راأ�سها اأمريكا 
للمنطقة ومتركز امل�سالح النفطية لأمريكا وحماية اأمنها القومي

تدعم دول خلليج العربي �سد ال�صيا�صات الإيرانية وبالتايل ُت�سر باأي تقارب بني هذه الدول اجلارة.

ت-الأ�شباب املرتبط بالتوجهات امل�شتقبلية )املخططات(

ا كبرًيا من طرف الدول العربية  وهي الأ�سباب التي ترتبط بال�صيا�صة الداخلية واخلارجية الإيرانية والتي تلقى اعرتا�سً

عامة واخلليجية خا�سة، ملا ت�ستمل عليه هذه ال�صيا�صات من تهديد لالأمن القومي لهذه الدول ناهيك عن الإف�ساح العلني 

عن اأهداف هذه ال�صيا�صات التي ت�ستهدف ب�سكل مبا�سر الدول العربية، وقد ركزت جممل ال�صيا�صات الإيرانية على ثالثة 

14- م�سطقى ال�سمري، ع�سكرة اخلليج: الوجود الع�سكري الأمريكي يف اخلليج )القاهرة، العربي للن�سر والتوزيع، 2013(، �ص 12.



جملة جت�سري، املجلد الأول، العدد الأول، 2019, دار ن�شر جامعة قطر188

عنا�سر رئي�سية وهي: 

اأ-امللف النووي لإيران: وهو اأخطر اإجراء يهدد الأمن القومي جلريان اإيران، باعتبار امتالك التكنولوجية النووية 

ي�ساعف من قدرتها الع�سكرية ويجعلها معادلة �سعبة يف املجال الع�سكري على امل�ستوى العاملي، اإيران يف عزلة دولية جراء 

فر�ص العقوبات القت�سادية التي انعك�ست بال�سلب على املجتمع، لكن رغم ذلك فاإن اإيران لها دوافعها التي تدافع عنها وترى 

15
يف ملفها النووي اأنه اأن�سئ لتحقيق الأهداف التالية

تدعيم القت�ساد الوطني -

الإ�سهام يف النه�سة العلمية -

حماية النظام الإ�سالمي -

مواجهة التهديدات النووية وتعزيز مكانة اإيران يف هذا املجال -

ب-ال�شرتاتيجية الع�شكرية: التوجه نحو الت�شلح

�صاير برنامج اإيران النووي �صعيها لمتالك تر�سانة �ساروخية قادرة على حمل روؤو�ص نووية ي�سل مداها اإىل اأبعد حد 

ممكن، مما اأثار خماوف املجتمع الدويل ككل ودول اخلليج العربي ب�سكل خا�ص، والتي ترى يف امتالك اإيران ال�سالح النووي 

16. كما اأن �صعيها للت�سلح 
تطلًعا لإطالق اأذرعها يف دول اخلليج كافة، وهذا بدوره �سيجعلها ت�سيطر على املنطقة ب�سكل كامل

رغم اأنه اأمر م�سروع اإل اأنه مفرط ومهدد وجنوين يوؤثر على عالقات ح�سن اجلوار ويهدم كل اأ�سكال اإعادة بناء الثقة بني 

اإيران والدول العربية، خا�سة اإذا نظرنا اإىل خم�س�سات امليزانية الإيرانية لالإنفاق الع�سكري وعدم وجود توازن قوى يف 

.17
املنطقة بعد خروج العراق من هذه املعادلة

ت-التدخالت يف ال�شاأن العربي: دعم الأقليات

ا اأ�سا�سية يف اإ�سعال النعرات الهوياتية  لطاملا ا�ستكت الدول العربية من التدخالت الإيرانية يف �ستى املجالت ولعبها اأدواًرً

من العرقية والقبلية والع�سائرية، اإىل الدينية والطائفية، خا�سة واأن املجتمعات العربية هي جمتمعات مو�سوفة باملتعددة 

وي�سهل ا�ستمالة اأي طرف على الآخر بحكم ال�سراعات التاريخية الداخلية التي ي�سهل اللعب عليها عرب ا�ستح�سارها ودعمها. 

فاحلراك العربي الأخري حمل فر�سة لدخول اأطراف خارجية لتطبيق اأجنداتها وال�ستفادة من حالة الفو�سى ال�سائدة يف 

بع�ص الدول العربية بداية من 2011، وقد كانت مواقف اإيران من الثورات العربية متباينة تاأخذ منحى ت�ساعدًيا، فالو�سع 

يف اليمن و�سوريا يعك�ص مدى احتدام ال�سراع العربي الإيراين على الأر�ص، فدخول اإيران هذا ال�سراع بذريعة حماية الأقلية 

، ل تراه الدول العربية مربًرا لتدخل اإيران يف 
18

ال�سيعية وهو التزام اأخالقي ومواجهة القوى الغربية على راأ�سها اأمريكا

ال�ساأن العربي، وقد كان تدخل اإيران لدعم الحتجاجات ال�سعبية يف البحرين مبثابة القطرة التي اأفا�ست الكاأ�ص وا�ستنه�ست 

الدول اخلليجية التي و�سعت البحرين كخط اأحمر وكو�سع ل ميكن العبث به. 

اأثر التوظيف ال�شيا�شي لالأقليات العربية يف اإيران على العالقات الإيرانية العربية 

عملت الدول العربية وعلى راأ�سها الدول اخلليجية على جمابهة �صيا�صات التوغل الإيرانية يف املنطقة عرب جملة من الآليات 

التي ترى فيها جناعة، يتقدمها العمل على املواجهة باملثل اأو تبني ال�سرتاتيجية الإيرانية والعمل على حتريك القوميات 

وتوظيفها �سيا�سًيا واقتنا�ص فر�سة تهاوي الأو�ساع املعي�سية يف اإيران بعد ُحزمة العقوبات القت�سادية املتالحقة جراء التعنت 

يف الن�سياع للمجتمع الدويل فيما يخ�ص امللف النووي.

15-عطا حممد زهرة، الربنامج النووي الإيراين )بريوت، مركز الزهرة للدرا�سات وال�ست�سارات، 2015(، �ص 16-9.
16-عبد الفتاح علي �سامل الر�سدان، الأمن اخلليجي م�سادر التهديد وا�سرتاتيجية احلماية )الوحة: مركز اجلزيرة للدرا�سات، 2015(، �ص 97.

17-اإياد ر�سيد حممد الكرمي، »اأمن اخلليج العربي يف ظل التحدي الإيراين«، جملة جيل الدرا�سات ال�سيا�سية والعلقات الدولية، العدد 10، )�سبتمرب 
2017(، �ص 20.

18-عزمي ب�سارة، �سورية: درب الآلم نحو احلرية، حماولة يف التاريخ الراهن )الدوحة: املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�صيا�صات، 2013(، �ص 519.
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اإن دعم حراك الهوية يف الأحواز �سكل نقطة مغايرة مل�سار املجابهة التي مل تعهدها، فا�ستهدافها من الداخل جعلها 

تغري ا�سرتاتيجيتها من الهجوم اإىل حت�سني الداخل من خالل التموقع والعمل على بناء جمموعة عالقات مع الدول العربية 

والغربية، ورغم اخلالفات الكبرية بني اإيران والدول العربية اإل اأنها ل ترقى للخالفات مع كل من اململكة العربية ال�سعودية 

والإمارات العربية املتحدة لعدة اأ�سباب منها ما يتعلق بالنزاع حول الأر�ص ومنها ما يتعلق باجلانب الديني.

اأ-اخلالف ال�شعودي الإيراين 

ي�ستند هدا ال�سراع على فكرة اإيرانية واحدة جاءت على ل�سان اخلميني بقوله: »نحن �سنقطع دابر جميع الظاملني يف 

الدول الإ�سالمية بعون اهلل تعاىل، و�سننهي هيمنة وظلم الطامعني من خالل ت�سدير ثورتنا التي هي يف احلقيقة ت�سدير 

لالإ�سالم احلقيقي، وبيان للمبادئ املحمدية، و�سُنمهد الطريق باإذن اهلل اأمام ظهور منقذ وم�سلح للجميع �ساحب الزمان 

، اإًذا فت�سدير الثورة للدول الإ�سالمية يف مقدمتهم ال�سعودية والتي ترى يف هذه الأفكار 
اأرواحنا فداه املهدي املنتظر«19

عداًءا مبا�سًرا ومطامع لل�سيطرة على املنطقة بذرائع دينية، هو لب اخلالفات الدائمة. وتتجدد هذه اخلالفات كل �سنة 

مبنا�سبة مو�سم احلج اإىل البقاع املقد�سة يف ال�سعودية يجمل التوترات يف هذه العالقات، ومبا اأن ال�سعودية متثل اجلزء الأكرب 

م�ساحة يف �سبه اجلزيرة العربية والكيان ال�صيا�صي امل�ستقل، واأغنى بلدانها بالرثوة البيرتولية، ولها من املميزات ما يجعلها 

تقود دول اخلليج العربي، خا�سة واأن لها الف�سل يف خلق جمل�ص التعاون اخلليجي ومعاجلة عدة م�سائل متعلقة باحلدود بني 

.20
هذه الدول

من هذا املنطلق طورت ال�سعودية �سيا�ساتها اخلارجية و�ساغت جميع اأنظمتها ال�صيا�صية والقت�سادية مبا يتالءم مع املرحلة 

اجلديدة التي تركز على حتييد الدور الإيراين باملنطقة وتوظيف عالقاتها مع جميع الدول التي ترى اأنها موؤثرة يف املجتمع 

، خا�سة يف الق�سايا احل�سا�سة يف املنطقة كامللف ال�سوري واليمني والليبي، وجمابهة الدعم الإيراين للقوميات 
21

الدويل

والأقليات يف الوطن العربي بالدعم وال�ستثمار والتوظيف ال�صيا�صي للحراك ال�سعبي يف الأحواز ذو الغالبية القومية العربية.

ب-اخلالف الإماراتي الإيراين  

يطغى على العالقات الإماراتية الإيرانية النزاع حول اجلزر الإمارتية الثالث )طنب الكربى وال�سغرى وجزيرة اأبو مو�سى( 

التي ا�ستولت عليهم اإيران بعد الن�سحاب الربيطاين منها �سنة 1971، وقد اأقدمت اإيران على هذا العمل ملا ت�سكله اجلزر 

من اأهمية اقت�سادية وا�سرتاتيجية حيث تقع عند م�سيق باب ال�سالم )م�سيق هرمز(، حيث مير من هذا امل�سيق حوايل 

%75 من النفط العاملي، لكن رغم احتالل جزرها اإل اأن املواقف الإمارتية اإزاء التحولت ال�صيا�صية والع�سكرية العربية 
مع اإيران كانت تدعو دائًما للتهدئة و�سبط النف�ص لتجنيب املنطقة حرًبا تكون الدول اخلليجية ال�سغرية م�سرحها، بل على 

22 وت�سويق �سلعها يف الإمارات باعتبارها �سوًقا ا�ستهالكية مهمة 
عك�ص ذلك ت�سعى اإيران دائما جلذب ال�ستثمارات الإمارتية

يف العامل.

لذلك فقد طغت امل�سلحة القت�سادية الآنية على امللفات واخلالفات العالقة بني البلدين، فنالحظ تقارًبا اقت�سادًيا وتباعًدا 

�سيا�سًيا لكنه ل يوجد متا�ص موؤثر بني العالقتني، وهي ال�صيا�صة العامة لالإمارات العربية املتحدة التي انتهجتها لتحقيق هدف 

النهو�ص القت�سادي ومتتينه وبعد ذلك ا�ستخدام العامل القت�سادي كعامل مهم لل�سغط ال�صيا�صي.

19-حممد �سامل الكواز، العلقات ال�سعودية الإيرانية 1979–2011: درا�سة �سيا�سية تاريخية )عمان: دار غيداء للن�سر والتوزيع، 2013(، �ص 35 
20-عبداحلكيم عامر الطحاوي، العلقات ال�سعودية - الإيرانية: واأثرها يف دول اخلليج العربي )الريا�ص: مكتبة العبيكان، 2004(، �ص 165.
21-عبد احلفيظ عبد الرحيم حمبوب، الت�سدي ال�سلب: ال�سعودية يف مواجهة الندفاعات الإيرانية )لندن: دار اأي كتب، 2017(، �ص 181.

22-عبداهلل العلمي، لأطماع الإيرانية يف اخلليج )دبي: دار مدارك للن�سر، 2017(، �ص 94-93.
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جـ - التوظيف ال�شيا�شي حلراك الأحواز

اأدركت الدول اخلليجية على راأ�سها ال�سعودية والإمارات ف�سل امل�ساعي ال�صيا�صية مع اإيران وعدم قدرتها على املجابهة 

23. لذا كان اللجوء 
الع�سكرية ب�سبب تزايد قدرتها الع�سكرية خا�سة مع ت�سبثها بربناجمها النووي الذي تعتربه م�سروع اأمة

اإىل حتريك اإيران من الداخل يف كل مرة �سواء بالدعم املايل اأو العرتاف بالق�سية الأحوازية كق�سية ت�سفية ا�ستعمار 

اخلليج  مبجتمعات  والقبلية  القومية  الرتباطات  حلجم  بالنظر  ولءاتهم  وك�سب  احلراك  هذا  قادة  مع  العالقات  وتوطيد 

العربي، فكانت انتفا�سة 2005 هي املوؤ�سر على بداية التوظيف ال�صيا�صي للقوميات يف اإيران انطالًقا من اإقليم الأحواز 

ال�سرتاتيجي واملهم ملحاولة �سرب اإيران يف ع�سبها القت�سادي، وقد بنت كل من ال�سعودية والإمارات ا�سرتاتيجيتها �سد 

اإيران بهذا ال�سكل اجلديد نظًرا حلجم التوغل الإيراين داخل القطر العربي وقدرته على اأن يكون معادلة �سعبة وطرًفا يف 

ال�سراعات العربية الداخلية على غرار لبنان و�سوريا واليمن وهي م�سارح ال�سراعات ال�سعودية والإماراتية مع اإيران، لذا 

جاءت هذه ال�سرتاتيجية كمحاولة حل�سر وتقلي�ص نفوذ اإيران يف املنطقة والعمل على �سغلها داخلًيا و�سرف نظرها على 

الق�سايا العربية ولعل ت�سريح ويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان كونه وزيًرا للدفاع ال�سعودي يف 3 مايو 2016 خلري 

دليل على ال�سرتاتيجية ال�سعودية اجلديدة ملجابهة اإيران حينما قال: »لن ننتظر حتى ت�سبح املعركة يف ال�سعودية بل 

؛ هو ما جتلى فعاًل من خالل توظيف القوى الإقليمية مللف الأحواز �سيا�سًيا 
�سنعمل لكي تكون املعركة لديهم يف اإيران«24

من خالل ت�سليط ال�سوء على و�سع حقوق الإن�سان يف اإيران بالرتكيز على منطقة الأحواز ذات القومية العربية والتي تعاين 

ال�سطهاد والتهمي�ص، والعمل على ال�ستثمار يف هذه الحتقان ال�سعبي من خالل النتفا�سات والحتجاجات، ويعك�ص هذا 

، وقد ا�ستغلت ال�سعودية والإمارات باعتبارهما 
25

التوظيف حتريك الق�سية كل مرة من طرف ال�سعودية يف الإمم املتحدة

املت�سرر الرئي�صي من ال�صيا�صات الإيرانية يف املنطقة كل الو�سائل املتاحة مبا فيها املالية ل�سراء الولءات يف بع�ص الدوائر 

احلكومية للدول الغربية املناه�سة للتوجهات الإيرانية.

د- اأثر هذا التوظيف على العالقات الإيرانية العربية

من اأكرث نتائج التوظيف ال�صيا�صي حلراك الأحواز على العالقات الإيرانية العربية، هو ت�سنيف اإيران الدول العربية اإىل 

عدوة و�سديقة وحليفة وبناء عالقاتها ال�صيا�صية فقط على هذا الأ�سا�ص، اأما العالقات القت�سادية فهي خارج هذا الت�سنيف 

للدواعي امل�سلحية، وبالرجوع اإىل اأثر هذا التوظيف الذي ينعك�ص يف جملة الدعم املتبادل حلركات التحرر والتطرف التي 

م�سرحها العامل العربي والتي ظهرت منذ احلرب الأهلية اللبنانية يف )1975-1990( وبرزت اأكرث بعد �سقوط بغداد يف  

2003 وهي متوا�سلة بعد احلراك ال�سعبي الذي �سهده العامل العربي بعد 2011 اإىل يومنا هذا؛ ولعل اأهم الأ�سباب التي 
اأدت القوى الإقليمية اإىل تبني هذا الطرح �سد اإيران هي:

�صيا�صة املعاملة باملثل التي انتهجتها بع�ص الدول اخلليجية اأبرزها ال�سعودية والإمارات وحلفائها الإقليميني والتي تق�سي  -

بالتدخل يف ال�ساأن الإيراين الداخلي مثلما تدخلت ول تزال اإيران يف ال�ساأن العربي.

ا�ستغالل القومية العربية لالأحوازيني ودعم توجههم التاريخي نحو النف�سال م�ستغليني فر�ستي: اأوًل تنامي املطالبة  -

بتقرير م�سري الأقليات يف كثري من دول العامل والدعوة اإىل ال�ستقالل على غرار اإقليم كاتالونيا يف اإ�سبانيا والأكراد 

يف العراق واإقليمي لومبارديا وفينيتو يف اإيطاليا، ثانًيا احلراك ال�سعبي العنيف والهادئ يف الوطن العربي والذي 

اأ�سقط الأنظمة ال�صيا�صية.

23-راي تقية، اإيران اخلفية، ترجمة اأيهم ال�سباغ )الريا�ص: مكتبة العبيكان للن�سر، 2010(، �ص 204
24-ثروت البطاوي، »هل متتلك ال�سعودية »اأوراقًا« لنقل ال�سراع اإىل داخل اإيران؟«، ر�سيف 22، 2017/06/04، �سوهد يف 2019/1/28 يف

http://tiny.cc/k8ri6y
25-»ال�سعودية تفتح ملف عرب الأحواز بوجه اإيران يف الأمم املتحدة« �سي ان ان العربية، 2017/10/26، �سوهد يف 2019/1/28 يف
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ا�ستخدام اإيران لأ�سلوب الرتهيب عرب التهديد بالقوة الع�سكرية املتنامية والرتغيب بالدعم يف حالة النظمام اإىل  -

ال�سف الإيراين.

ما ميكن ا�ستخال�سه من اأثر هذا التوظيف هو اأن العالقات الإيرانية العربية ي�سوبها احلذر وانعدام الثقة.

اجلدول 6: الت�سنيف الإيراين للعالقات مع الدول العربية 

الت�سنيفالدول كاأنظمة �سيا�سية

عدوةال�سعودية - الإمارات - البحرين  - اليمن

حليفة�سوريا - العراق - لبنان -  ال�سلطة الفل�سطينية 

�سديقةباقي الدول العربية

امل�سدر: اإعداد الباحث

من خالل اجلدول يظهر اأن هناك �سبه توازن بني اأعداء اإيران وحلفائها يف املنطقة العربية اإل اأن الختالف يكمن يف 

القدرات والإمكانيات فالدول احلليفة جلها خرجت اأو ل زالت تعاين من تبعات احلروب املتتالية التي تلعب فيها اإيران دوًرا 

رئي�سًيا فعدم ال�ستقرار ال�صيا�صي والأمني يحتم على هذه الدول تكييف �سيادتها مبا يجنبها جمابهة القوة الإيرانية. 

امل�سدر: من اإعداد الباحث

امل�سدر: من اإعداد الباحث
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خامتة

رغم اجلهود املبذولة لإذابة اجلليد على العالقات الإيرانية العربية خا�سة اخلليجية منها ول�سنوات عديدة اإل اأن حراك 

الأحواز امل�ستمر مثل �سربة لكل مقومات بناء الثقة بني اإيران والدول الإقليمية املحاذية لها، وق�سم املنطقة اإىل مع�سكرين 

مناوئ ومعاد، ما خلق �سرًخا وفجوة اأثرت حتى على العالقات العربية-العربية، وزادت من ت�سرذم العامل العربي وقو�ست 

حلم بناء الوحدة العربية التي تطمح لها ال�سعوب العربية؛ ولعل ما ن�ستخل�سه من هذه الدرا�سة هو كالآتي: 

اإن حراك الأحواز نقطة �سعف النظام الإيراين احلايل، حيث ف�سل هذا النظام يف احتواء النفجارات الجتماعية وح�سر 

الحتجاجات عرب تبني الإ�سالحات الهيكلية التي يطالب بها �سكان الأحواز والتي حتولت بعد ذلك اإىل مطالب انف�سالية.

لعبت الدول الإقليمية على حمرك القومية لتاأجيج ال�سارع الإيراين يف الأحواز وكان ذلك عرب الدعم ال�صيا�صي واملايل،  -

بذريعة حماية روابط النحدار العرقي والقبلي لالأحوازيني مع الدول العربية املجاورة.

�صيا�صة اإيران يف املنطقة العربية والتي تدعو اإىل التدخل �سواء املبا�سر اأو غري املبا�سر، هو ما حمل هذه الدول على  -

املعاملة باملثل ونقل ال�سراع من اخلارج اإىل الداخل الإيراين.

احلراك العربي �سواء الهادئ اأو العنيف �سكل فر�سة لإيران للتدخل وتطبيق م�سروع ت�سدير الثورة الإ�سالمية باأبعادها  -

املختلفة يف م�سارح �سوريا واليمن، ما زاد من تعقيد وتوتري العالقات مع الدول العربية على راأ�سها ال�سعودية.

يف الأخري، تو�سلنا اإىل اقرتاح بع�ص التو�سيات التي ت�سكل روؤية براغماتية حلل اأزمة انعدام الثقة التي متيز العالقات 

الإيرانية العربية ونطمح من خاللها اإىل املبادرة باإيجاد حلول عملية ت�سهم يف بناء عالقات متينة ومتوا�سلة، وتتمثل هذه 

التو�سيات يف:

بناء عالقات دائمة وم�ستمرة بني اإيران والدول العربية ل بد من الأخذ باحلالة الإيرانية الإماراتية املبنية على اأ�س�ص اقت�سادية 

وجتارية م�سلحية ل تراعي التوتر يف العالقات ال�صيا�صية بل تعترب التعاون القت�سادي مانًعا لأي انزلقات �صيا�صية م�ستقبلية.

ت�سكل الق�سية الأحوازية ع�سب اخلالفات بني اإيران وجريانها لذا وجب على اإيران مراعاة الأو�ساع يف الإقليم ومنحه ا�ستقالًل  -

ثقافًيا يدعم التنوع احلا�سل يف اإيران منذ القدم.

مبا اأن اإقليم الأحواز هو الع�سب القت�سادي لإيران فال بد اأن ي�ستفيد الإقليم من موارده املتنوعة باإن�ساء م�ساريع اقت�سادية  -

و�سناعية متكن ال�سعب الأحوازي من العي�ص يف رفاه واحلد بذلك من الحتجاجات ذات الطابع الجتماعي.

الرتكيز على التقارب الثقايف والديني كو�سيلة للتقارب الجتماعي ومن ثمة ال�سيا�سي.

ال�ستثمار يف القوميات والأقليات بحيث تكون اآداة ربط ثقايف وح�ساري ولي�ست اآداة �سراع وتفكك. -

التعاون الأمني والع�سكري لتنظيف املنطقة من كل اأ�سكال التطرف والعنف. -

اإن احلاجة لتح�سني العالقات العربية الإيرانية هي اليوم �سرورية اأكرث من اأي وقت �سبق خا�سة مع الظروف املاأ�ساوية التي متر بها 

املنطقة والتي تت�سم بالنهيار بناء الدولة وت�سرذمها وظهور فواعل جديدة جعلت املنطقة م�سرحا لت�سفية احل�سابات الدولية واأر�سا 

لتجريب كل اأنواع الأ�سلحة الفتاكة، لذلك وجب ف�ص النزاعات الإيرانية العربية والر�سوخ لالأمر الواقع الذي يرى يف بناء تكتالت 

اقت�سادية و�سيا�سية احلل لتح�سني الدول من الأخطار اخلارجية.
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