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جدول رقم ()1
مواقف كتّاب األعمدة في  11صحيفة عربية من أحداث االنتخابات اإليرانية عام 2009
الموقف

مقاالت م�ؤيدة ملوقف النظام
مقاالت م�ؤيدة ملوقف املعار�ضة
مقاالت حمايدة
املجموع

رفض نظرية المؤامرة

ك ّتاب الرأي واألعمدة
في الصحافة العربية وانتخابات
الرئاسة اإليرانية
كان للثورة التي �شهدتها �إيران عام

 1979و�أطاحت ال�شاه� ،آثارها املهمّة يف ال�شارع
العربي� .إذ �أ�سهمت� ،إىل جانب عوامل �أخرى ،يف تعزيز قوة الأحزاب واحلركات
الإ�سالمية الدينية و�شعبيتها ،و�إىل تبنّي كثري من النا�شطني ال�سيا�سيني والكتّاب
لتبين جزء من ردود األفعال على الحركة الشعبية
في محاولة ّ
واملثقفني العرب مواقف مدافعة عن �إيران ،وعن نظامها اجلديد .فقد ر�أى ه�ؤالء
المتفاعلة في إيران منذ االنتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران
فيه منوذج ًا ُيحتذى به وبلغ اقتناعهم بذلك ح ّد ًا حمل بع�ض النا�شطني املارك�سيني
لعينة
الفائت ،أجرت «آفاق المستقبل» تحلي ً
ال إحصائي ًا ّ
والي�ساريني على التحوّل �إىل الفكر الديني ،دون �أن يخفوا �أثر التجربة الإيرانية
من مقاالت الرأي واألعمدة التي نشرت في  11صحيفة عربية
فيهم .و�أحد النماذج ال�صارخة لهذا التحوّل هو الفل�سطيني منري �شفيق مثالً،
حول تلك األحداث ،بواقع أسبوع واحد في أشهر يونيو/حزيران،
ويوليو/تموز ،وأغسطس/آب .وإذ يتضح من معاينة هذه المقاالت وي�شغل حال ّي ًا من�صب �أمني عام «امل�ؤمتر القومي العربي الإ�سالمي» ،الذي ميثل
رفض الك ّتاب الواضح مقولة إن تد ّخ ًال خارجي ًا كان وراء هذه األحداث� ،إطار ًا يجمع الأحزاب الإ�سالمية والقومية العربية .لكن قبل ذلك ب�سنوات عدة
كان �شفيق قياد ّي ًا يف حركة «فتح» ومدير ًا ملركز التخطيط يف «منظمة التحرير
فإن الحياد هو السمة الغالبة على هؤالء المحللين،
ّ
الفل�سطينية» .وقد بد�أ حياته �شيوع ّي ًا وكتب كثري ًا يف الفكر ال�شيوعي والي�ساري
لكن مع نسبة تأييد واسعة للمعارضة ،فيما كان هناك عدد
ال عن �أنّه ولد م�سيح ّي ًا بيد �أنه ر�أى عقب ثورة عام 1979
والقومي العربي ،ف�ض ً
محدود من التعليقات التي اتفقت مع بعض مواقف النظام.
الدّين هو الأقدر على تعبئة ال�شارع فتحوّل �إىل الإ�سالم و�أن�ش�أ تيار ًا
الإيرانية �أن ِ
دين ّي ًا داخل حركة «فتح» ذاتها.
أحمد جميل عزم *
والآن يف عام  2009يواجه النموذج الإي��راين حتدّي ًا كبري ًا يتمثل يف ر ّد الفعل
ال�شعبي الداخلي على االنتخابات الأخرية التي �أجريت الختيار رئي�س للبالد .فقد
بد�أت حركة جماهريية ترف�ض الت�سليم بالنتائج الر�سمية املعلنة التي �أظهرت فوز
الرئي�س حممود �أحمدي جناد بوالية ثانية ،وخ�سارة مناف�سيه و�أبرزهم مري ح�سني
مو�سوي .ويبدو �أن هذه لن تكون حركة عابرة ،بل الأرجح �أن ت�ستمر ب�شكل ي�ساعدها
على الت�أثري لي�س يف �إيران نف�سها فح�سب ،بل يف ال�شارع العربي �أي�ضاً ،خ�صو�ص ًا
من زاوي��ة القوة «الإلهامية» للنموذج الإي��راين ،والفكر ال�سيا�سي الديني ومدى
�شعبيته .فعلى مدى �سنوات طويلة انق�سم املفكرون واملثقفون العرب حول التجربة
الإيرانية .امل�ؤيدون لهذا النموذج ر�أوا فيه م�شروع ًا ح�ضار ّي ًا قادر ًا على الت�صدي
لأخطار خارجية وعلى حتقيق جناحات �صناعية واقت�صادية وتنموية ،وا�ستندوا يف
هذا �إىل ما يعلنه النظام الإيراين خ�صو�ص ًا يف جمال بع�ض ال�صناعات الع�سكرية.
�أما املعار�ضون فوجدوا يف النموذج م�شروع ًا تو�سّ عي ًا طائفي ًا قومي ًا فار�سياً ،ومثا ًال
للف�شل يف جانبيه التنموي واالقت�صادي اللذين مل�سوهما يف تردي و�ضع ال�صناعات
النفطية ،وارتفاع ن�سب الفقر ،و�إدمان املخدرات ،والف�ساد ،و�...إلخ.
يف هذه الدرا�سة ر�ص ٌد ملقاالت الر�أي و�أعمدته يف � 11صحيفة عربية ،على مدى
ثالثة �أ�شهر ،بواقع �أ�سبوع واحد يف كل �شهر .والغاية من ذلك هي حماولة تبينّ
مواقف املعلّقني يف هذه ال�صحف من تفاعالت ال�ش�أن الإيراين.
عينات الصحف
ّ

ال ب ّد من الإق��رار �سلف ًا ب�أنّه من ال�صعوبة مبكان اختيار عينات ممثلة لل�صحافة
36
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عدد المقاالت

العربية ،فتمايز مواقف ال�صحف ومَ نْ يقف وراءها قد ي�ؤدي �إىل نتائج م�ضلّلة .لكن
روعي يف اختيار النماذج التالية التوازن وفق �أ�س�س حمدّدة ،وذلك بالقدر املمكن
ومن دون االدّعاء �أنّها ممثلة ب�شكل كامل.
�أما ال�صحف ،فقد انتخبت وفق اعتبارات عدة� ،أهمّها �أن ت�شمل ال�صحف العربية
الرئي�سية غري املحلية �أو ما يعرف با�سم ( )Pan Arabملا تقدّمه من �شريحة
عري�ضة من الآراء .وق��د اختري �أب��رز ه��ذه ال�صحف ،وه��ي «ال�شرق الأو��س��ط»
و«احلياة» ،و«القد�س العربي» ،وكلها ت�صدر يف لندن ،ويكتب فيها طيف وا�سع من
الكتّاب .كما حتمل �صفحات الر�أي (وجهات نظر) يف �صحيفة «االحتاد» الظبيانية
�أي�ض ًا ال�سمات امل�شابهة ذاتها باعتمادها جمموعة متنوعة من �أبرز الكتّاب العرب.
و�إىل جانب هذه ال�صحف التي تتميز بتنوع حملليها ،ت�ضم القائمة املختارة �صحف ًا
حملية تتمتع برواج و�شعبية وا�سعني ن�سب ّي ًا يف بلدانها وتت�سم بدرجة من اال�ستقاللية
مثل �صحيفتي «امل�صري اليوم» يف م�صر ،و«الغد» يف الأردن ،و«الراي» يف الكويت،
و«اخل�بر» يف اجلزائر ،و«عُ مان» يف �سلطنة عُ مان� .أ ّم��ا يف لبنان ،حيث ي�صعب
احل�صول على �صحيفة ال تتبنّى مواقف متمايزة �سيا�سياً ،انتقيتُ �صحيفتني هما
«النّهار» ،الأقرب �إىل الأكرثيّة الربملانية ،و�صحيفة «الأخبار» ،الأقرب �إىل املعار�ضة.
محاور الدراسة

ّمت حتليل مقاالت الر�أي من حيث امل�ضمون �إح�صائ ّياً ،بالنظر �إىل عاملني رئي�سيني:
�أولهما ،املوقف من الأح��داث يف �إي��ران ،بالرتكيز على التمييز بني �أربعة مواقف
رئي�سية� :أولها «ت�أييد النظام» ،وثانيها «ت�أييد املعار�ضة» ،والثالث «احلياد» ،والرابع
«احلياد مع تبنّي موقف �سلبي من طريف اخلالف يف �إيران».
وثانيهما ،القناعة بوجود دور خارجي يف الأح��داث يف �إي��ران �أو عدم وجوده.
ويرتاوح املوقف ،بطبيعة احلال ،داخل هذا املتغيرّ بني مَ نْ قد يرى وجود م�ؤامرة
غربية ا�ستعمارية يف الأح ��داث ،ور�ؤي��ة وج��ود جم��رد دع��م حم��دود على �شكل
حتري�ض �أو ت�سهيل �إعالمي.
و�أجري التمييز بني املقاالت املكتوبة خ�صي�ص ًا لل�صحيفة املعنية ،وغالبيتها العظمى
مكتوبة �أ�ص ًال باللغة العربية ،واملقاالت املرتجمة واملنقولة من �صحف �أخ��رى،
وحتديد ًا من �صحف �أمريكية و�إ�سرائيلية وفرن�سية.
النتائج العامة للدراسة

ن�شرت ال�صحف الإحدى ع�شرة يف الأ�سابيع الثالثة التي كانت تبد�أ �أيّام ( 18وتنتهي
يوم  24من �أ�شهر يونيو ويوليو و�أغ�سط�س) ،ما جمموعه  167مقاالً ،منها  29مقا ًال
مرتجماً ،مبقي ًا  138مقا ًال كتبت خ�صي�ص ًا لل�صحف املعنية .وبح�سب ما يظهر يف
اجلدول رقم ( )1ف�إنّه يت�ضح �أن احلياد �إزاء الأحداث الإيرانية هو ال�سمة الغالبة

النسبة المئوية

8

% 5.79

59

% 42.75

71

% 51.44

138

% 100

هرب ك ّتاب عرب من مناقشة الوضع الداخلي
في إيران إلى مناقشة موقف النظام اإليراني المعلن
إزاء إسرائيل

يف مواقف املعلّقني يف ال�صحافة العربية بن�سبة تتجاوز الن�صف ،لكن مع ن�سبة ت�أييد
عالية للمعار�ضة ،ون�سبة ت�أييد حمدودة للغاية للنظام.
وهنا يجدر تو�ضيح �أن املقاالت امل�صنّفة باعتبارها م�ؤيدة للنظام هي تلك التي
احتوت مثل هذا الت�أييد �صراحة� ،أو ت�ضمنت ت�أييد ًا ملواقفه� ،أو اعتربت ما يحدث
«م�ؤامرة خارجية»� ،أو رف�ضت مقوالت املعار�ضة وتوجّ هاتها بو�ضوح� .أمّا املقاالت
التي �صنّفت ب�أنّها ت�أييد للمعار�ضة ،فهي �أعلنت موقف ًا وا�ضح ًا بهذا ال�ش�أن �أي�ضاً،
�أو �أبدت تق ّب ًال جل ّي ًا لآرائها ،وو�ضعتها مبنزلة «حركة حلقوق الإن�سان واحلر ّيات».
وبالن�سبة �إىل املقاالت املحايدة ،فيجب التنويه ب�أنّها تنق�سم �إىل ق�سمني :الأول
حمايد ب�شكل عام دون موقف منحاز لطرف �إذ ثمة ميل للتحليل ال�سيا�سي املج ّرد
و�أحيان ًا لت�أييد جزئي لطرف يف ق�ضايا معينة وت�أييد جزئي للطرف الثاين �أي�ضاً.
والق�سم الثاين ي�شمل مقاالت فيها حياد مع موقف �سلبي من الطرفني ،كالرتكيز
على �أنّه ال فرق جوهري ًا من الناحيتني العقائدية �أو ال�سيا�سية بينهما ،خ�صو�ص ًا
عندما يتعلّق الأمر باملوقف من دول اجلوار.
وبح�سب اجلدول رقم ( )1تت�ضح حمدودية الت�أييد للنظام الإي��راين احلاكم يف
مقاالت ال�صحف مو�ضوع الدرا�سة .والواقع �أنّه ،حتى بع�ض ال�صحف التي تُعترب
�أق��رب �إىل التيارات والقوى ال�سيا�سية احلليفة لإي��ران ،مثل �صحيفتي «القد�س
العربي» و«الأخبار» اللبنانية ،ف�إنه مل يكن هناك ت�أييد كبري للنظام ب�ش�أن �أحداث
ما بعد االنتخابات وكان املوقف �أقرب �إىل احلياد ،بل �إن مقاالت الأخبار جتاهلت
املو�ضوع تقريب ًا يف عيّنتي �شهري يوليو و�أغ�سط�س .ومل تزد املقاالت امل�ؤيدة للنظام
الإيراين على  8مقاالت يف الـ � 11صحيفة خالل املدة مو�ضوع الدرا�سة.
باملقابل و�صل ت�أييد املعار�ضة يف املقاالت �إىل قرابة � .%43أمّا احلياد فكان الن�سبة
الغالبة ومبا يزيد على ن�صف املقاالت .ولكن �إذا ما �أريد التمييز بني احلياد القائم
على عدم تبنّي موقف من �أي من الطرفني ،واالكتفاء بدور املحلل واملراقب ،واحلياد
القائم على موقف �سلبي من الطرفني ،وعدم ر�ؤية فرق �سيا�سي �أو �أيديولوجي
بينهما ،ف�إن النوع الأول حظي بـ  %40.5من املقاالت ( 56مقاالً) ،فيما حظي
الثاين بـ( )15مقا ًال بن�سبة .%10.9
على �أن هذه النتائج ال تعطي ال�صورة لكل ما كُتب عن �إيران يف هذه الفرتات .ف�إذا
كانت هذه هي املواقف بالن�سبة �إىل الأحداث الداخلية يف �إيران ،ف�إنّ مقاالت �أخرى
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جدول رقم ()2
وجهات نظر كتّاب الرأي واألعمدة في  11صحيفة عربية بشأن وجود دور خارجي في أحداث إيران
الموضوعات

عدد المقاالت

�أحداث �إيران ي�سهم فيها تدخّ ل خارجي
�أحداث �إيران �ش�أن داخلي مل يحفزه الغرب

النسبة المئوية

20

% 14.5

118

% 85.5

ويسجل عدم وجود
الحياد إزاء األحداث اإليرانية هو السمة الغالبة في مواقف المع ّلقين في الصحافة العربية
ّ
اهتمام أو اقتناع لدى عدد كبير من الك ّتاب بدعاوى «المؤامرة» الغربية على إيران

يف ال�ش�أن الإي��راين حاولت �أن تطرق مو�ضوعات مثل العالقة العربية مع �إيران.
وهو ما قد يكون �إجابة �أو مداخلة غري مبا�شرة �أو حتى هروب ًا من مو�ضوع اجلدل
الإي��راين الداخلي .وبكلمات �أخرى يبدو �أن ُكتّاب ًا عرب ًا حتا�شوا مناق�شة الو�ضع
مف�ضلني تناول موقف النظام الإيراين املعلن �إزاء �إ�سرائيل� ،أو
الداخلي يف �إيران ّ
نفي االتهامات حول نيّات النظام الإيراين يف حميطه العربي .مثل هذه املقاالت
مل ت�صنّف �ضمن هذه الدرا�سة لأنّها ال تتعلّق بال�ش�أن الداخلي الإي��راين ،بيد �أنه
يجدر االلتفات �إليها و�إىل مناذج منها .ولع ّل �أحد النماذج ال�صريحة يف الدعوة �إىل
ُحدّد يف النظرة لالنتخابات الإيرانية ،هو ما عبرّ
جعل العامل الإ�سرائيلي ،هو امل ِ
عنه منري �شفيق يف �صحيفة «الوقت» البحرينية ،بتاريخ  30يونيو( ،التي مل تدخل
يف عينة هذه الدرا�سة)� ،إذ يرف�ض يف مقاله �أن تكون نزاهة االنتخابات �أو عدم
املحدّد
ُحدّد للحكم على النظام الإيراين .ويجعل املوقف من �إ�سرائيل هو ِ
نزاهتها امل ِ
فيقول «ما جرى ويجري يف �إيران �أخذ يف طريقه كل مَ نْ وقف �إىل جانب املقاومة يف
فل�سطني ولبنان �إىل االنحياز �إىل جانب حممود �أحمدي جناد».
سقوط «نظريّة المؤامرة»

لعل النتيجة الأب��رز التي ميكن اخل��روج بها من املقاالت املن�شورة يف ال�صحف
املذكورة ،هي املوقف من دعاوى وجود دور خارجي خمطط يف �أحداث �إيران ،حتى
�إن كان حمدود ًا �أو على �شكل حتري�ض �إعالمي .و�شمل البحث اعتماد كل املقاالت
التي نفت هذا التدخّ ل �صراحة� ،أو �أنّها مل تذكره ومل ت�ضعه يف اعتبارها وجتاهلته
يف �أثناء التعليق والتحليل ،باعتبارها مقاالت تعك�س عدم وجود قناعة ب�أنّ �أحداث
�إيران نتيجة م�ؤامرة �أو تدخّ ل خارجي .وعبرّ نحو  %85.5من ُكتّاب الأعمدة عن
عدم وجود قناعة مبثل هذا الدور اخلارجي.
مدى االهتمام

يُالحظ تباين كبري يف مدى اهتمام ال�صحف مبو�ضوع الأحداث الإيرانية .وتركّز
االهتمام يف ال�صحف ذات ال�صبغة العربية العامة ( ،)Pan Arabحتديد ًا «ال�شرق
الأو��س��ط» ،و«احل�ي��اة» ،و«القد�س العربي» ،وكذلك يف �صفحات وجهات نظر يف
«االحت��اد» .وجاء يف املرتبة الثانية من حيث مدى تناول املو�ضوعات �صحف مثل
«الغد» الأردنية و«النهار» اللبنانية� ،أمّا يف �صحف مثل «عُ مان» ال ُعمَانية فثمة جتاهل
�شبه تام للمو�ضوع .ويف «ال��راي» الكويتية ،و«امل�صري اليوم» امل�صرية ،و«اخلرب»
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اجلزائرية ،و«الأخبار» اللبنانية ،فقد كان التناول حمدود ًا للغاية �أو �شبه معدوم،
خ�صو�ص ًا يف �شهري يوليو و�أغ�سط�س.
هذا قد يعك�س الطابع املحلي لهذه ال�صحف� ،أو ح�سا�سية العالقات ال�سيا�سية
«عمان» العُمانية .لكن
للدولة التي تعمل فيها ال�صحيفة ،كما الأمر عليه يف �صحيفة ُ
يف حالة مثل احلالة اللبنانية ،حيث «النّهار» �أقرب �إىل تيار لديه الكثري من نقاط
االختالف مع �إيران والقوى القريبة منها يف لبنان ،وحيث «الأخبار» �أقرب �إىل
القوى القريبة من �إيران ،كان الالفت للنظر تناول «النهار» للمو�ضوع بنحو()16
مقا ًال (منها  4مقاالت مرتجمة) مقابل اكتفاء «الأخبار» بـ( 5مقاالت) ،ثالث منها
حمايدة و�أحدها مع النظام وخام�س مع املعار�ضة .وجتاهل �شبه تام يف مقاالت
�شهري يوليو و�أغ�سط�س.
والفر�ضية التي رمبا حتتاج �إىل مزيد من املراقبة والبحث قبل اجلزم ب�ش�أنها ،هي:
هل ابتعدت القوى القريبة تقليدي ًا من �إيران �أو من قوى قريبة منها ،عن الدفاع عن
اخلط الر�سمي الإي��راين؟ فهناك مناذج لكتّاب كانوا ين�شرون يف العادة مقاالت
حتليلية عن ال�ش�أن الإيراين ،وعن كل ما جرى .ثم توقفت مثل هذه املقاالت ،فمث ًال
ن�شر الكاتب امل�صري املعروف فهمي هويدي� ،ست مقاالت يف ال�ش�أن الإيراين( ،مل
تكن يف �صحف من �ضمن عينة الدرا�سة) ،دافع فيها عن وجهة نظر النظام ،وذلك
يف الأيام من  16يونيو �إىل  7يوليو .ثم ،كما يت�ضح من مدونته ال�شخ�صية التي جتمع
مقاالته يف ال�صحف املختلفة ،توقفه عن الكتابة يف ال�ش�أن الإيراين �أ�سابيع عدة
قبل �أن يعود �إىل املو�ضوع .كما �أنّه مل يتم العثور على مقاالت ملنري �شفيق بال�ش�أن
الإيراين منذ نهاية يونيو حتى �إعداد هذه الدرا�سة منت�صف �سبتمرب�/أيلول.
أسباب التأييد والحياد والمعارضة

كما �سلف ذكره ،كان الت�أييد الوا�ضح للنظام الإيراين حمدود ًا يف املقاالت .وجاء
مثل هذا الت�أييد بنا ًء على االعتقاد بعدم وجود �أي �سبب يدفع لقبول االدّعاءات ب�أنّ
االنتخابات مز ّورة� ،أو اعتماد ًا على القناعة ب� ّأن ما يحدث «حت ّركه �أ�صابع خارجية».
ومن النماذج الدالة على ذلك ما جاء يف �صحيفة «القد�س العربي» التي كانت غالبية
كتّابها �أقرب �إىل احلياد 12( ،حمايداً ،مقابل  2مع النظام ،و 3مع املعار�ضة) .لكن
ثمانية من كتّابها ر�أوا وجود دور بطريقة ما لأطراف خارجية فيما يحدث يف �إيران.
كما ر�أى كتّاب �أن ما يحدث فيها يبقى «حالة دميقراطية متقدّمة مقارنة بالدول
العربية» .ويف هذا كتب في�صل القا�سم يف «القد�س العربي» ( 23يونيو) �أنّه ال يجوز

انتقاد �إيران لأنّ الدول العربية مل ت�صل درجة دميقراطيتها بعد ،وت�ساءل حتت
عنوان «هل يحق للعرب �أن ي�شكّكوا بدميقراطية �إيران؟»« :كيف للعرب �أن يكفروا
باالنتخابات يف بلدانهم ،بينما ينخرطون يف التفل�سف على �أ�صحابها يف اخلارج؟»
وي�ضيف «�ألي�س �أق�صى ما بلغته بع�ض البلدان العربية يف القرن الواحد والع�شرين �أن
فتحت كوة لن�صف انتخابات بلدية ،ثم طبّلت وزمّرت لها كما لو كانت حدث ًا كونياً؟
ملاذا يقيم بع�ض العرب الأفراح والليايل املالح النتخابات ع�شائرية هزلية ،بينما
تراهم ي�سخرون من دميقراطية ترنو �إليها عيون املليارات من امل�شاهدين يف كل
�أ�صقاع العامل لأهميتها وخطورتها؟».
�أمّا احلياد فكان ماث ًال بالدرجة الأوىل يف حماولة الكاتب �أن يتبنّى موقف املراقب
املو�ضوعي للأحداث ،و�أن يقوم بتحليل �سيا�سي من دون تبنّي موقف ،وبالدرجة
الثانية على عدم القناعة بجدوى االنحياز �سواء على اعتبار �أن ما يحدث هو �ش�أن
داخلي ال يجدر التدخّ ل فيه� ،أو لقناعة فئة من املحللني بعدم وجود فرق جوهري
بني قيادة النظام واملعار�ضة ،بالذات فيما يتعلّق بال�ش�أنني الإقليمي وال��دويل.
�أو حتى ب�ش�أن نوع النظام الثيوقراطي .ومن ذلك ما ذهب �إليه حممد م�شمو�شي ،يف
«احلياة» بتاريخ  19يوليو بقوله �إن «ح�سني مو�سوي وحممد خامتي ومهدي كروبي
وحم�سن ر�ضائي ،متخلّفون مبا ال يقا�س باملقارنة مع ما تفكر به وتريده جماهري
ال�شعب الإيراين» .وقوله �إن ما يجري «نزع ال�شرعية ال�شعبية عن نظام والية الفقيه،
مبوازاة ما ذهب �إليه كبار علمــــاء امل�سلمني ،وال�شيعة منهم خ�صو�صاً ،على م ّر
الدّين
العقود املا�ضيــــة ،واعتباره جمرد وجهة نظــــــر فقهية قد تلزم بع�ض رجــــال ِ
واملقلّدين �إال �أنها ال تلزم ب�أي �شكــــل من الأ�شكال �شعب ًا بكامله ...بل �شعوب ًا متعدّدة،
كما هي احلال بالن�سبة �إىل ال�شعوب والقوميات والطوائف واملذاهب املتنوعة التي
تتعاي�ش على الأر�ض الإيرانية».
وجاء ت�أييد املعار�ضة لأ�سباب متعدّدة� ،أبرزها وجود موقف من جوهر نظام احلكم
الإيراين ،باعتباره حكم ًا «ثيوقراطياً» .وكان مثل هذا املوقف بارز ًا ب�شكل �أ�سا�سي يف
�صحيفة «ال�شرق الأو�سط» ،الأبرز يف ت�أييد املعار�ضة ومل تن�شر �أي مقال فيه ت�أييد
للنظام .ومن ذلك قول وفيق ال�سامرائي ،يف  23يونيو �إن (�أهم ما يف االحتجاجات
التوقعات والترقب بشأن
هناك حالة من
ّ
أثر أحداث إيران الراهنة في مدى قوة تيارات
اإلسالم السياسي الحزبي والراديكالي
وشعبيتها في الدول العربية

جدول رقم ()3
المقاالت موزعة حسب األشهر (في األيام  24-18من كل شهر)
األشهر

يونيو/حزيران
يوليـو/متوز
�أغ�سط�س�/آب
املجموع

عدد المقاالت

98
26
14
138

�أنها �أظهرت حقيقتني �أ�سا�سيتني ،هما :درجة املعار�ضة ال�شعبية الوا�سعة لنظام
«الويل الفقيه» ،ووجود خالفات وتناق�ضات عميقة بني �أقطاب النظام نف�سه).
و�أ�ضاف «مبقارنة �سريعة ،ف�إن �سقوط ال�شاه مل يكن ب�سبب قوة التيار الديني بل
نتيجة رف�ض �شعبي وا�سع ،ركب اخلميني موجته ،ف�ض ًال عن تدهور �صحته (ال�شاه)».
وحول نوع النظام الإيراين �أي�ضاً ،ففي «االحتاد» ،التي ،و�إن مل نقر�أ فيها مقاالت
ت�ؤيد النظام الإيراين ،وقر�أنا  7مقاالت معار�ضة ،و 10مقاالت حمايدة ،كتب عمّار
علي ح�سن ،حول نوع النظام ال�سيا�سي قائالً�« :أما االنتخابات الأخرية ف�إنها تنقل
�إيران خطوة يف اجتاه مفارقة ال�شرعية الدينية الثورية ،والدخول �أكرث يف اجتاه
الدولة الع�صرية ،التي ت�ضع القرار يف يد الأمة ،وتبنّي م�شروعية النظام على �أ�سا�س
القانون الو�ضعي ،الذي قد ال يكون بال�ضرورة خمالف ًا لل�شرع وجمافي ًا له ،لكنه يفتح
الباب تدريجي ًا �أمام فئات �أخرى خارج امل�ؤ�س�سة الدينية لت�أويل الن�صو�ص ،ور�سم
الدّين بجالله وقد�سيته وال�سلطة ال�سيا�سية بكل ما قد تنطوي
احلدود الفا�صلة بني ِ
عليه من �أطماع �شخ�صية وفئوية».
واهتم كتّاب �آخرون ب�أثر ما يجري داخل �إيران يف ال�شارع العربي ،فكتب م�شاري
الذايدي يف «ال�شرق الأو�سط» ( 23يونيو) قائالً�( :إنّه من ال�صعب القول �إننا �أمام
حالة «دورة» جديدة يف الفكر واملزاج ال�سيا�سيني لل�شارعني العربي والإ�سالمي.
و�أ�ضاف «لكن �أ�سهل من هذه املجازفة اال�ستنتاجية �أن نقول �إننا �أم��ام «حالة»
جديدة ومفاج�آت يخرجها ال�شارعان العربي والإ�سالمي ،فال �أ�ستطيع �أن �أ�صدق
�أن الناخب الكويتي الذي �أو�صل نواب ًا غاية يف التزمت والأ�صولية واالنغالق يتحوّل
عنهم ،يف ظرف �أ�شهر فقط ،ويو�صل نواب ًا �أكرث اعتدا ًال معهم �أربع ن�ساء ،للمرة
الأوىل ،اثنتان منهن غاية يف الليربالية ،فهل ح�صلت «طفرة» يف الوعي بغ�ضون
م�سافة زمنية ال تتجاوز الأ�شهر؟! ما زالت التيارات الأ�صولية وجماعات الإ�سالم
ال�سيا�سي متلك الن�صيب الوافر يف ال�شارعني العربي والإ�سالمي ،لكن االحتجاج
الذي ي�صدر من اجلماهري عليهم �أحيان ًا هو احتجاج على «�سيا�سات» معينة تتبنّاها
هذه الأحزاب واحلركات� ،أو «الأنظمة») .وعاد الذايدي يف  21يوليو يف ال�صحيفة
نف�سها ليكتب �أن الأحداث يف �إيران «تلتحم ب�س�ؤال عن م�ستقبل الإن�سان والعالقة
الدّين وال�سيا�سة يف هذه املنطقة من العامل التي ما زال هذا ال�س�ؤال الأ�سا�س
بني ِ
ي�شكّل فيها حمطة الو�صول وحمطة االنطالق يف كل جدل تخو�ضه جمتمعاتها،
الدين
مهما بدا بعيد ًا عن ِ
الدّين» .وي�ضيف �أن «حقيقة ال�شعور الذي يح ّرك رجال ِّ
جتاه التداول ال�سيا�سي وفل�سفة الدميقراطية» ،هو �أن «الدميقراطية لي�ست �إال
«راحلة» ومطية متتطى للو�صول �إىل احلكم ،و�أ�صوات النا�س لي�ست �إال -يف �أح�سن
الأحوال� -أ�شياء ت�ؤخذ على �سبيل اال�ستئنا�س».
ب�شكل عام قد تكون العيّنة التي در�سناها تعطي م�ؤ�شرات �أولية ،ورمبا يكون هناك
حاجة �إىل متابعة مثل هذه الدرا�سة وتو�سيعها .غري �أن النتائج التي خرجت بها
الدرا�سة كانت وا�ضحة من ثالث زوايا رئي�سية� ،أولها �سقوط «نظرية امل�ؤامرة» يف
تقومي كتّاب ال�صحافة لأحداث �إيران ووجود توجّ ه وا�ضح العتبار الأحداث �ش�أن ًا
داخلياً .والزاوية الثانية �أن اجتاه ت�أييد املعار�ضة غالب مع وجود م�ؤ�شرات �أوليّة
على حالة �صمت بني الأ�صوات امل�ؤيدة للنظام الإي��راين .والزاوية الثالثة هي �أنّه
توجد حالة من التوقّعات والرتقب ب�ش�أن �أثر �أحداث �إيران الراهنة يف مدى قوة
تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي احلزبي والراديكايل و�شعبيتها يف الدول العربية� ،إذ �إن
الثورة الإيرانية التي حدثت قبل  30عام ًا �أ�سهمت يف تعزيز هذه القوى .فهل ت�ؤدي
الأحداث الأخرية �إىل �أثر عك�سي؟.
* من �أ�سرة «�آفاق امل�ستقبل».
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