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آفاق إيرانية

العدوان األمريكي عىل سوريا يربك حسابات االنتخابات الرئاسية اإليرانية

عاتق  عىل  بمسئوليته  ألقت  أدلب  من  بالقرب  شيخون  خان 
النظام السوري، وعىل أثر القرار املفاجئ الذي اختذه الرئيس 
السابق حممود أمحدي نجاد بتقديم طلب ترشيحه لالنتخابات 
الرئاسية متجاوزًا توصية سابقة من املرشد عيل خامنئي بعدم 

الرتشح يف هذه االنتخابات.
أمحدي نجاد برر هذا القرار بحرصه عىل دعم فرص نائبه 
بقائي  أدخل  هنا  وهو  الرئاسية،  االنتخابات  يف  بقائي  محيد 
دائرة العداء للنظام من ناحية وسيكون حمل ضغوط متعددة 
أبرزها بالطبع جملس صيانة الدستور الذي ستكون له الكلمة 
أخرى  ناحية  من  لكنه  عدمه،  من  ترشحه  قبول  يف  الفصل 
املنافسة  عىل  قدرته  وعدم  بقائي  بضعف  انطباعات  أعطى 
بدليل أنه قرر أن خيوض معركة الرتشح يف االنتخابات ليس 
للتنافس عىل الفوز ولكن لدعم فرص مرشحه الضئيلة، ومن 
ثم فإن مردود هذه اخلطوة سيبقى حمدودًا وإن كان هناك أثر ما 
فهو املزيد من النيل من مكانة أمحدي نجاد كأحد رموز النظام 

يف إيران، ومن ثم فإن أجواء املعركة االنتخابية ستبقى بدرجة 
سوريا،  عىل  األمريكي  العدوان  تداعيات  أسرية  أساسية، 
اجتامعات  ضوء  عىل  التداعيات  هذه  تسارع  مع  خصوصًا 
وزيارة  إيطاليا  يف  الكربى  الصناعية  السبع  اخلارجية  وزراء 
ولقائه  ملوسكو  تيلرسون  ريكس  األمريكي  اخلارجية  وزير 
واستخدام  بوتني،  فالديمري  الرويس  الرئيس  مع  املفاجئ 
يف  سوريا  إدانة  استهدف  مرشوع  ضد  الفيتو  حق  روسيا 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  واضطرار  األمن،  جملس 
اإلفصاح عن حرصه عىل البحث عن »رشاكة فعلية مع بوتني 

يف سوريا«.
بيوم  سوريا  عىل  األمريكي  العسكري  العدوان  هذا  قبل 
واحد كانت هذه االنتخابات قد ازدادت تعقيدًا، عىل األقل 
بالنسبة لتحالف اإلصالحيني املعتدلني الذين كان هلم السبق 
يف إعالن توافقهم عىل ترشيح الرئيس حسن روحاين لدورة 
رئاسية ثانية، بعد الصدمة التي أحدثها إعالن إبراهيم رئييس 

وغري  متسارعة  بوترية  املقبل  مايو   19 يوم  إجراؤها  املقرر  عرشة  الثانية  اإليرانية  الرئاسية  االنتخابات  أحداث  تسارعت 
متوقعة يف أعقاب العدوان األمريكي الصاروخي عىل قاعدة »الشعريات« اجلوية العسكرية بمدينة محص السورية فجر اجلمعة 
)2017/4/7( ردًا عىل ما اعتربته اإلدارة األمريكية اعتداء باألسلحة الكيميائية وقع يوم الثالثاء )2017/4/4( عىل مدينة 

د. حممد السعيد إدريس
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»سادن العتبة الرضوية« املسئول األول عن إدارة وقف اإلمام 
الرضا  يقع مرقد اإلمام عيل  بمدينة مشهد حيث  الرضا  عىل 
للمذهب  وفقًا  عرش  االثني  األئمة  ضمن  الثامن  )اإلمام 
االنتخابات.  ىف  بالرتشح  الشيعي(  عرشي  اإلثني  اإلمامي 
قبل ذلك كان رئييس قد أعلن قبل أيام من تشكيل األصوليني 
اسم  محلت  الرئاسية  االنتخابات  يقود  حتالف  إلدارة  جبهة 
اإلسالمية« )2017/2/22(  الثورة  لقوى  الشعبية  »اجلبهة 
واملعروفة اختصارًا بـ »مجنا« )جبهة مردمى ينروهاي انقالب 
خلالفة  الرتشح  عىل  منصبه  يف  البقاء  يفضل  أنه  إسالمي( 
اجلبهة  تلك  من  مقربة  مصادر  لكن  روحاين.  حسن  الرئيس 
رجحت وقتها أن يكون إبراهيم رئييس مرشحًا وحيدًا للجبهة 
مشرية  الرئاسية،  االنتخابات  معركة  خوض  معارضته  رغم 
يكون  أن  ومرجحة  قاطعًا،  يكن  مل  رئييس  اعرتاض  أن  إىل 
هذا االعرتاض قد صدر يف إطار لعبة سياسية أراد القيام هبا 
لتوجيه األنظار إليه وتعزيز مطالبات سياسية وشعبية برتشحه 
خصوصًا افتقاد األصوليني، حتى ذلك الوقت، مرشحًا قويًا 
باسم اجلبهة يكون يف مقدوره منافسة الرئيس روحاين خاصة 
جملس  رئيس  الرجياين  عيل  من  كل  بوزن  أسامء  غياب  مغ 
الشورى وعيل أكرب واليايت وزير اخلارجية األسبق، مستشار 

الشئون السياسية للمرشد األعىل للجمهورية.
اهلجوم عىل »الشعريات« يقلب املوازين

قاعدة  عىل  األمريكية  الصاروخية  الرضبة  جاءت 
شديد  وقت  يف  سوريا  يف  العسكرية  اجلوية  »الشعريات« 
احلرج بالنسبة ملعركة االنتخابات الرئاسية، حيث أن أصداء 
إعالن ترشح حجة اإلسالم إبراهيم رئييس خلوض غامر تلك 
ترشح  إعالن  فقبل  بعد.  استوعبت  قد  تكن  مل  االنتخابات 
التي  واملعتدلني،  اإلصالحيني  حتالف  جبهة  كانت  رئييس 
تعيش  روحاين،  حسن  الرئيس  يف  مرشحها  اختيار  حسمت 
للثورة  الشعبية  القوى  ارتباك جبهة األصوليني »جبهة  نشوة 
اإلسالمية« يف التوافق عىل اسم مرشح قوي قادر عىل منافسة 
األحزاب  كل  توحيد  يف  فشلها  عن  فضاًل  روحاين،  حسن 
األصولية املحافظة يف جبهة واحدة، حيث بقيت بعض هذه 
رئيس  يقوده  الذي  اجلناح  وخاصة  اجلبهة  خارج  األحزاب 
أكرب  عيل  وغياب  الرجياين،  عيل  )الربملان(  الشورى  جملس 
األمر  للجبهة،  التأسييس  االجتامع  يف  املشاركة  عن  واليايت 
الذي أعطى ملا يعرف بـ«جبهة بايداري« القريبة من الرئيس 
السابق حممود أمحدي نجاد فرصة السيطرة عىل ذلك االجتامع 
من  نجاد  أمحدي  متكني  خماوف  من  زاد  بشكل  التأسييس، 

فرض مرشحه لالنتخابات الرئاسية محيد بقائي.
وسط هذا االرتباك الذي سيطر عىل أداء حتالف األصوليني 
عىل  للرد  كبرية  سياسية  معركة  تفجري  اإلصالحيون  اختار 

روحاين  الرئيس  حكومة  له  تعرضت  الذي  الشديد  اهلجوم 
رموز  من  وعدد  القيادة  خرباء  وجملس  األعىل  املرشد  من 
معركة  عمق  يف  اإلصالحيون  اعتربه  هجوم  يف  املحافظني 
االتفاق  فشل  عىل  الرتكيز  كان  حيث  الرئاسية  االنتخابات 
حل  يف  روحاين  إنجازات  أهم  يعد  الذي  اإليراين،  النووي 

األزمات االقتصادية واملعيشية يف إيران.
فقد شكلت اخلالفات حول إدارة الوضع االقتصادي حمور 
كام  ومنتقدهيا،  احلكومة  بني  إيران  يف  الداخلية  الرصاعات 
واالتفاق  احلكومة  ألداء  الالذعة  خامنئي  انتقادات  شكلت 
النووي رصيدًا خلصوم روحاين يف معركتهم االنتخابية ضده 

وضد تيار اإلصالحيني واملعتدلني الداعمني له.
كانت بداية هذه املعركة يف 15 فرباير 2017 عندما أعلن 
خامنئي أن »الشعب يشتكي من الالمباالة والتمييز والعجز 
بتخصيص  االهتامم  احلكومة  وطالب  مشكالته«،  معاجلة  يف 
اخلالفات  إىل  االنجرار  من  بداًل  القضايا  تلك  حلل  أوقاهتم 
الداخلية، لكن اهلجوم الشديد والتباين بني املرشد والرئيس 
مارس   20( خامنئي  أعلنها  التي  الرسالة  حمتوى  يف  تأكد 
الفارسية(  السنة  )رأس  النوروز  أعياد  بمناسبة   )2017
والتي أعلن فيها أن »السياسات االقتصادية للحكومة خيبت 
اآلمال«. ودعا إىل األخذ بنظام وهنج »اقتصاد مقاومة جديد 

خللق الوظائف«. 
مل يقترص األمر عىل انتقادات حادة من قيادة النظام للرئيس 
دون  ضده  معنوية  اعتداءات  ممارسة  إىل  امتد  بل  روحاين 
تدخل من املرشد األعىل خاصة عندما جترأ عدد من منتسبي 
الثوري  للحرس  التابعني  اإليراين  اهلل«  بـ«حزب  يعرف  ما 
من  وطردوه  املرشد«  »حسينية  من  اخلروج  عىل  وأجربوه 
املراسم التي أقامها مكتب خامنئي بمناسبة ذكرى »استشهاد 
الشيعة  أهل  عقيدة  )حسب  السالم«  عليها  فاطمة  السيدة 

الذين يعتقدون باستشهادها(.
وسط هذا املناخ امللبد باملشاكل والتعقيدات للرئيس ولتيار 
منطلق  من  الرد  اختاروا  أهنم  يبدو  واملعتدلني  اإلصالحيني 
أمام  يوم  بعد  يومًا  تتفاقم  التي  اإليرانية  الورطة  عىل  الرتكيز 
إيران يف سوريا، والتي يعترب املرشد صاحب القرار األول فيها 

بمشاركة احلرس الثوري والتيار األصويل.
جاء اخرتاق هذه »الثغرة« احلرجة من جانب الدبلومايس 
لسنوات طويلة  الذي عمل  الكبري مصطفى زهراين  اإليراين 
يف مكتب إيران باألمم املتحدة، ثم عمل عام 2004 مساعدًا 
والدولية  السياسية  الدراسات  ملعهد  رئيسًا  اخلارجية  لوزير 
ثم  اخلارج  يف  للعمل  جمددًا  وعاد  اخلارجية،  لوزارة  التابع 
عاد ثانية إىل معهد الدراسات السياسية والدولية مديرًا عامًا 
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أما  فيها  الروس  »فكر  عنوان  فتحت  اإلسرتاتيجية.  للشئون 
نحن اإليرانيون فلم نفكر فيها: املعضلة الكربى إسرتاتيجية 
»ديبلاميس  موقع  عىل  زهراين  كتب  سوريا«،  من  االنسحاب 
بسبب  سوريا  يف  كربى  معضلة  اآلن  تواجه  إيران  أن  ايران« 
عدم وجود خطة إيرانية لالنسحاب، وانتقد التورط اإليراين 
سوريا  يف  اإليراين  الوجود  أن  واعترب  السورية،  األزمة  يف 
أصبح أهم مصدر لتهديد إيران من القوى املناوئة بعد انتهاء 

األزمة الغربية املفتعلة ضد إيران بسبب برناجمها النووي.
يف  الرويس  الوضع  بني  الشاسع  الفارق  إىل  زهراين  ونوه 
سوريا مقارنة بالوضع اإليراين. فروسيا لدهيا أهداف بات يف 
مقدورها حتقيقها ىف سوريا، عالوة عىل أن روسيا لدهيا خطة 
تواجه حتديات  إيران فهي  أما  للخروج من سوريا،  واضحة 
وال  هلا  يسمح  ولن  سوريا،  يف  إليه  تسعى  ما  لتحقق  هائلة 
إرسائيل،  مع  احلدود  عىل  عسكرية  قواعد  بإنشاء  اهلل  حلزب 
ليس لدهيا خطة لالنسحاب من هذه  لكنها فضاًل عن ذلك 
الصديق  بني  تفامهات  وجود  إىل  مشريًا  السورية  الورطة 
تلك  حتقيق  من  إيران  متكني  عدم  عىل  وإرسائيل  الرويس 

األهداف.
للرجل  شخصية  رؤية  جمرد  اعتباره  يصعب  زهراين  مقال 
تصور  يمكن  ال  كام  اإليرانية،  اخلارجية  يف  موقعه  أمهية  مع 
أن مقاله جمرد تعبري عن وجهة نظر بل األمر املؤكد أنه تعبري 
عن رؤية تيار كبري يف إيران امتلك اجلرأة الكافية لتفجري هذا 
مهاًم  مؤرشًا  يعد  وهو  االشتعال،  شديد  البارود  من  الربميل 
من  يتخذ  والذي  إيران  داخل  اآلن  املتصاعد  الرصاع  حلدة 
تيار  احلسابات:  لتصفية  ميدانًا  الرئاسية  االنتخابات  معركة 
يقوده املرشد األعىل ومدعوم من التيار األصويل واملحافظني 
قرر إسقاط حسن روحاين بالرتكيز عىل فشل االتفاق النووي 
احلكومة  امتالك  وعدم  إليران  االقتصادية  األزمات  حل  يف 
اقتصاد  برنامج  إنجاح  عىل  وعزمًا  رؤية  اجلمهورية  ورئيس 
عىل  واالنتصار  للشعب  الرخاء  حتقيق  عىل  قادر  مقاومة 
حتالف  يضم  الرئيس  عن  يدافع  وتيار  اخلارجية،  الضغوط 
التدخل اإليراين  اإلصالحيني واملعتدلني أراد أن يفجر أزمة 
واليمن  والعراق  إقليمية ساخنة خاصة يف سوريا  أزمات  يف 
لألمن  التهديد  مصادر  أخطر  يمثل  بات  التدخل  هذا  وأن 
اإليراين. هذه الرؤية اكتسبت مصداقية كبرية عىل ضوء تراكم 

التحديات أمام الدور اإليراين يف إدارة تلك األزمات.
إىل  احتامل  من  يتحول  العراق  يف  األمريكي  فالوجود 
رصاحة  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  عنه  عرب  واقع 
العراقية  احلكومة  لرئيس  األبيض  البيت  يف  استقباله  عند 
يفيد  بام   )2017/3/20( له  املرافق  والوفد  العبادي  حيدر 
أن  كام  أبدًا.  العراق  يغادروا  أن  األمريكيني  عىل  يكن  مل  بأنه 

لكن  سوريا  حول  وروسيا  إيران  بني  تصاعد  يف  اخلالفات 
األمريكيني واإلرسائيليني  اآلن من جانب  الرتكيز  أن  األهم 
العالقة  تفكيك  عىل  أخرى  عربية  وأطراف  والسعوديني 
ناحية، وبني روسيا  الرئيس األسد وإيران من  التحالفية بني 
إليها  أشار  معلومات  وسط  أخرى،  ناحية  من  وإيران 
مصطفى زهراين يف مقاله املشار إليه، بأن الرئيس بشار األسد 
نفسه  جيد  عندما  إيران  وليس  روسيا  إىل  االنحياز  خيتار  قد 
يف  األجدر  هي  روسيا  أن  أساس  عىل  بينهام،  لالختيار  جمربًا 
املساعي اإلرسائيلية مع روسيا  الدفاع عنه، يضاف إىل ذلك 
ملنع متكني إيران من إنشاء قاعدة عسكرية بحرية يف الالذقية، 
عىل  عسكري  وجود  إقامة  من  )لبنان(  اهلل  وحزب  ومنعها 
نتنياهو  زيارة  اجلوالن.  هضبة  يف  إلرسائيل  الشاملية  احلدود 
أنه، حصل عىل  الغرض، ويبدو  األخرية ملوسكو كانت هلذا 

تفامهات مع روسيا هبذا اخلصوص.
لكن التحدي األكرب إليران يف سوريا يأيت اآلن من الواليات 
املتحدة. فالوجود العسكري األمريكي يتسع ويزداد عمقًا يف 
وجاءت  السوريني،  األكراد  مع  بالتنسيق  السوري  الشامل 
اجلوية  »الشعريات«  لقاعدة  األخرية  الصاروخية  الرضبة 
العسكرية لتؤكد ما كان قد تم تروجيه من معلومات قبل أيام 
من وقوع هذا االعتداء تفيد بأن األنشطة األمريكية املتزايدة 
أمريكيتني هبذا  أولويتني  يف شامل سوريا تكشف عن وجود 
هي  والثانية  »داعش«  تنظيم  هزيمة  هي  األوىل  اخلصوص: 
التي  املعلومات  ذلك  إىل  أضفنا  وإذا  إيران.  نفوذ  تقليص 
جرى ترسيبها بخصوص مسعى كل من واشنطن وتل أبيب 
غرار  عىل  إقليمي  حلف  إىل  يتحول  عريب  حلف  لتأسيس 
حلف »الناتو« ملواجهة إيران، فإن الدور األمريكي ضد إيران 
آخذ يف التحول من افرتاض مع جمئ إدارة دونالد ترامب إىل 
»الشعريات« فجر  قاعدة  األمريكي عىل  العدوان  أكده  واقع 

اجلمعة )2017/4/7(.
يف  الواردة  للتحذيرات  مصداقية  أعطى  العدوان  فهذا 
اإليراين  والوجود  الدور  حتول  حول  زهراين  مصطفى  مقال 
يف سوريا والعراق واليمن إىل مصدر هتديد حقيقي إليران، 
فإىل جانب روسيا التي تعرف كيف حتقق مصاحلها يف سوريا 
ولدهيا استعداد للصدام مع إيران حول هذه املصالح، تدخل 
يف  فقط  ليس  إليران  قوى  منافس  كطرف  املتحدة  الواليات 

العراق ولكن يف سوريا أيضا.
فالعدوان األمريكي عىل قاعدة »الشعريات« ال خيرج عن 
سوريا  داخل  النفوذ  بفرض  أمريكية  نوايا  عن  إعالنًا  كونه 
من  مدعومًا  األسد  بشار  الرئيس  ونظام  إيران  مع  والصدام 
عن  عربت  عربية  وأخرى  أوروبية  ودول  وتركيا  إرسائيل 
ارتياحها وابتهاجها بالرضبة الصاروخية التي جرى توجيهها 
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النظام يف شن  تعترب مصدر قوة  التي  إىل قاعدة »الشعريات« 
يف  أي  تدمر«  أدلب-  »محص-  دائرة  يف  اجلوية  اهلجامت 

الوسط السوري كله.
واقع انتخايب جديد

األمريكي  العدوان  هذا  أن  نقول  أن  نستطيع  املعنى  هبذا 
الرئاسية  االنتخابات  مسار  يف  جديدة  ملرحلة  يؤرخ  سوف 

اإليرانية إذا أخذنا يف االعتبار األمور التالية:
التي - 1 األمريكية  العسكرية  االستخباراتية  املعلومات 

كبار  مع  اجتامعاته  أثناء  األمريكي  الرئيس  إىل  قدمت 
الرضبة  بتوجيه  تعليامته  إعطاء  قبل  العسكريني  مستشاريه 
رويرتز  لوكالة  تقرير  فحسب  سوريا.  ضد  الصاروخية 
العسكرية  االستخبارات  مستشارو  قدم   )2017/4/7(
اهلجوم  عن  مسئول  السوري  الرئيس  أن  عىل  أدلة  لرتامب 
الكيميائي عىل خان شيخون، وقالوا أهنم يعلمون أي قاعدة 
التي  الطائرة  تتبعوا  وأهنم  لتنفيذه،  استخدمت  سورية  جوية 

نفذته وهي من طراز »سوخوي 22«.
باهلجوم، - 2 روسيا  إبالغ  عىل  املتحدة  الواليات  حرص 

البلدين،  بني  املشرتك  اجلوي  التنسيق  بقواعد  التزامًا  سواء 
أي موقف  اختاذ روسيا  أخرى، وعدم  وأهداف  أو ألسباب 
والتزامات  حدود  وجود  عن  يكشف  العدوان  بمنع  رافض 
الذي من شأنه  نظام األسد األمر  الرويس والدفاع عن  للرد 

أن يقيد أي تفكري إيراين انتقامي مستقباًل.
فخالل - 3 سوريا،  عىل  للعدوان  األمريكية  النوايا  جدية 

االعتداء  لبحث  عقدت  التي  األمن  ملجلس  الطارئة  اجللسة 
الذي وقع باألسلحة الكيميائية عىل خان شيخون كانت نيكي 
إىل  التلميح  يف  جادة  املتحدة  باألمم  األمريكية  املندوبة  هييل 
إمكانية التحرك يف سوريا من خارج اإلطار األممي وقالت أنه 
“عندما تفشل األمم املتحدة بشكل دائم يف واجبها بالترصف 
فيها  نكون  الدول  حياة  يف  أوقات  فهناك  مجاعي،  بشكل 

مضطرين للتحرك من تلقاء أنفسنا”. 
وجود تأييد دويل وإقليمي واسع هلذا العدوان األمريكي - 4

عرب  السورية  التسوية  مسار  يف  مهمة  حتوالت  أن  يعني  ما 
مساري “أستانة” و”جنيف” اللذين تشارك فيهام إيران سوف 
حتدث باجتاه مزيد من التورط األمريكي يف األزمة السورية، 
ومزيد من الدعم األمريكي للمعارضة عىل حساب التنسيق 

السابق مع روسيا وأطراف أخرى يف احلرب عىل “داعش”.
سيناريوهات ثالثة رئيسية

إذا أخذنا هذه األمور يف االعتبار يف حتليلنا لتأثرياهتا املحتملة 
الرئاسية سنجد أهنا قد أحدثت إرباكًا  عىل محلة االنتخابات 

ويمكننا  االنتخابية.  املعركة  هذه  مسارات  يف  متوقعًا  يكن  مل 
عىل  التطورات  هذه  لتأثري  حمتملة  سيناريوهات  ثالثة  تصور 

املعركة االنتخابية.
السيناريو األول

استغالل  يف  واملعتدلني  اإلصالحيني  حتالف  ينجح  أن 
خماطر ما حيدث يف سوريا من هتديدات مبارشة لألمن القومي 
اإليراين للنيل من تيار األصوليني واحلرس الثوري الداعمني 
وتأزيم  اإلقليمية  األزمات  يف  اإليراين  التورط  من  ملزيد 
تلك  مسئولية  هؤالء  كل  وحتميل  اإلقليمية،  إيران  عالقات 
الرئيس  دعم  لصالح  الشعبي  الفعل  رد  واستغالل  املخاطر، 
مقدوره  يف  يكون  سوف  ذلك  بأن  اعتقادًا  روحاين،  حسن 
األعىل  املرشد  وجهها  التي  احلادة  االنتقادات  عىل  التغلب 
املعضالت  حل  يف  باإلخفاق  واهتامها  وللرئيس  للحكومة 

االقتصادية يف البالد.
أبرزها  التحديات  من  العديد  يواجه  السيناريو  هذا  نجاح 
عام  روحاين  أطلقها  التي  االنتخابية  الوعود  إنجاز  غياب 
املجتمع  االنفتاح عىل  أو  االقتصاد  2013 سواء عىل صعيد 
ما  “ُجل  أن  املعارضون  يرى  وهنا  احلصار،  وإهناء  الدويل 
حصلت عليه إيران بوقف برناجمها النووي هو طائرة إيرباص 
فرنسية”، إضافة إىل تورط روحاين يف خمالفات مع توجيهات 
املرشد األمر الذي جعله مستهدفًا بالنقد والتجريح الذي نال 
دون  االنتخابات  روحاين  خوض  وأخريًا  مكانته.  من  كثريًا 
يف  فوزه  مهندس  وهو  بجانبه،  رفسنجاين  هاشمي  يكون  أن 
االنتخابات السابقة، ناهيك عن هامش عدم ثقة اإلصالحيني 
اعترب  الذي  روحاين  يف  املاضية  األربع  السنوات  مدى  عىل 

نفسه ممثاًل للمعتدلني وليس لإلصالحيني.  
السيناريو الثاين

أن يستغل األصوليون املخاطر اخلارجية ملزيد من التامسك 
الوطني مع قيادة وطنية مدعومة من املتشددين وعىل رأسهم 
التامسك  يكون  اخلارجية  املخاطر  تتفاقم  فعندما  املرشد. 
األصوليني  فوز  فرص  من  سيدعم  وهذا  احلل،  هو  والتشدد 
رئييس  إبراهيم  إعالن  مع  خصوصًا  الرئاسية  االنتخابات  يف 
“سادن العتبة الرضوية” قبوله الرتشح باسم “اجلبهة الشعبية 
لقوى الثورة”، وهذا القبول يعني حصوله عىل موافقة ضمنية 
من املرشد األعىل عىل ختليه عن منصبه يف العتبة الرضوية والذي 
تواله بقرار من خامنئي )مارس 2016(، ويعني أيضًا حصوله 

عىل موافقة ضمنية من املرشد عىل دعمه كمرشح رئايس.
فرصة إبراهيم رئييس يف الفوز بالرئاسة تزداد إذا أخذنا يف 
الفقيه”  “والية  لتويل  املرشحة  األسامء  أبرز  من  أنه  االعتبار 
االنتخابات  يف  الفوز  من  ومتكينه  املنصب،  فراغ  حال  يف 
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الرئاسية سيمنحه فرصة اإلطالع عىل جمريات إدارة احلكومة، 
وهذه من الرشوط التي جيب توافرها يف “الويل الفقيه” وفق 
الدستور. وإذا كان البعض يرى أن إبراهيم رئييس )56 سنة 
ومتزوج من ابنة خطيب مجعة مدينة مشهد آية اهلل أمحد علم 
واألجهزة  احلكم  شئون  يف  سابقة  خربة  له  ليست  اهلدى( 
التنفيذية مقارنة بالرئيس روحاين، لكنه سبق أن شغل منصب 
النائب العام للبالد، والنائب األول لرئيس السلطة القضائية، 
ويلمح األصوليون إىل إمكانية دعمه بعمدة طهران حممد باقر 
أن  الذي يف مقدوره  األمر  الرئيس  نائب  قاليباف يف منصب 

يساعده عىل جتاوز عثرات مراحل احلكم األوىل.
ترتيب  إعادة  إجراءات  من  يدعمه  ما  جيد  السيناريو  هذا 
بيت احلكم اإليراين من الداخل بعد اختيار حممود شهرودي 
القضائية  السلطة  رئيس  القيادة  خرباء  جملس  رئيس  نائب 
مصلحة  تشخيص  جممع  لرئاسة  مرشحًا  ليكون  األسبق 
النظام خلفًا لعيل أكرب هاشمي رفسنجاين. اختيار شهرودي 
هلذا املنصب تدعم من فرص نجاح إبراهيم رئييس يف منصب 
عىل  تدريبه  يتم  جديد  أعىل  مرشد  لتأمني  اجلمهورية  رئيس 
أعني السيد عيل خامنئي يف تكرار لتجربة خامنئي نفسه الذي 
كان  اخلميني حيث  لإلمام  األعىل خلفًا  املرشد  توىل منصب 

رئيسًا للجمهورية.
السيناريو الثالث

أن تؤدي التهديدات اخلارجية اجلديدة وتصاعد الضغوط 
“مصاحلة  حتقيق  مساعي  إنجاح  إىل  إيران  ضد  املحتملة 
وطنية” باتت إيران يف أمس احلاجة إليها بعد أن تشدد املرشد 
يف إعالن رفضه هلا عىل مدى السنوات املاضية منذ “فتنة عام 
هلذه  احلاسم  رفضه  لكن  اخلرضاء”.  “الثورة  أو   ”2009
الرئيس  قدمه  مقرتح  عىل  ردًا  املايض،  فرباير  يف  كان  الدعوة 

األسبق حممد خامتي ودعمه الرئيس احلايل حسن روحاين.
كان الرئيس خامتي قد تقدم يوم األربعاء )15/2/2017( 
“األوضاع  أن  إىل  منوهًا  وطنية”  “مصاحلة  لتحقيق  بمبادرة 
من  حمذرًا  إيران”  يف  املصاحلة  من  أجواء  خللق  مناسبة 
األمريكي  الرئيس  إدارة  مع  إيران  تواجه  التي  التحديات 
اإلصالحيني  زعامء  عن  باإلفراج  ومطالبًا  ترامب،  دونالد 
والشيخ  حسني موسوي  مري  من  كل  خاصة  إقامتهم  املحدد 
مهدي كرويب، ودعم الرئيس حسن روحاين هذه الدعوة يف 
خطابه السنوي بمناسبة ذكرى الثورة اإليرانية مناديًا بإطالق 
الرئيس  هتديدات  ضد  الصف  وتوحيد  وطنية  مصاحلة 
إيران  يف  “اجلميع  أن  ومؤكدًا  ترامب،  دونالد  األمريكي 
خامنئي  املرشد  رد  كان  وقتها  الوطنية”  باملصاحلة  يطالب 
عصبيًا وحادًا معتربًا أن “املقرتح ال معنى له” وأن “الشعب ال 

يصالح أصحاب الفتنة” ويف إشارة إىل دفاع حكومة روحاين 
ذكر  إيران،  عن  احلرب  إبعاد  يف  النووي  االتفاق  دور  بشأن 
يف  احلرب  لكانت  النووي  االتفاق  لوال  “عبارة  أن  خامنئي 
التي  “العنارص  عىل  اهلجوم  مركزًا  كبرية”  كذبة  حتام  إيران 
النواقص والضعف وتعمل عىل تضخيمها”،  اليد عىل  تضع 
قدمت  التي  “هي  واجلهات  العنارص  تلك  أن  عىل  ومشددًا 
من  استغرابه  خامنئي  وأبدى  لألعداء”.  العقوبات  مقرتح 
دون  “مقرتح املصاحلة الذي خطف اهتامم الشارع اإليراين” 
أن يذكر اسم خامتي أو روحاين لكنه قال أن “املقرتح ال معنى 
له .. الشعب متحد.. ملاذا تتحدثون عن املصاحلة؟ هل يوجد 

خصام بني الشعب؟”.
لكن  مؤخرًا،  عنه  تراجع  خامنئي  أن  يبدو  املوقف  هذا 
العدوان األمريكي عىل سوريا حسب ما كشف اسحق  قبل 
يف  بدوره  ترشح  الذي  اإليراين،  الرئيس  نائب  جهانجريي 
االنتخابات، والذي التقاه وتباحث معه جمددًا يف أمر املصاحلة 
“جتمع  قيادات وطنية يف  إليه ما أمجعت عليه  الوطنية، ونقل 
ووزير  خامتي  حممد  الرئيس  رأسهم  عىل  املناضلني”  العلامء 
)أحد  التجمع  وسكرتري  نوري،  اهلل  عبد  األسبق  الداخلية 
أبرز قادة طالب الثورة اإليرانية عام 1979( حممد موسوي 
البناء  خوئينيها، إضافة إىل شخصيات بارزة يف حركة كوادر 
والتي  رفسنجاين  هاشمي  الراحل  أسسها  التي  )كاركزران( 

ينتمي إليها اسحق جهانجريي.
املؤيدة  “رشق”  لصحيفة  جهانجريي  أفصح  فقد 
اللقاء  أمهية  عىل  أمجعت  الشخصيات  هذه  أن  لإلصالحيني 
رحيل  بعد  خاصة  املصاحلة  فكرة  وطرح  األعىل  باملرشد 
املرشد  بني  الرابط  بعيد،  حد  إىل  كان،  الذي  رفسنجاين 
والشخصيات اإلصالحية، كام كرر أنه التقى املرشد وقدم له 
تقريرًا مفصاًل يف شأن التيار اإلصالحي، واآلفاق التي يسعى 
إىل حتقيقها، الفتًا إىل أن االجتامع كان “إجيابيًا وجيدًا”، رشح 
التيار اإلصالحي  بشفافية حيال  نظره  خالله خامنئي وجهة 
وشخصياته، ونقل جهانجريي عن املرشد قوله أنه حيرتم هذه 
املرشد  وأن  معها،  بالتواصل  مرحبًا  ويقدرها،  الشخصيات 
اقرتح عليه أن يكون هو “جهانجريي” الرابط بينه وبني التيار 
اإلصالحي، مشريًا إىل أن املرشد طالب هذا التيار “االلتزام 

بقواعد اللعبة وقواعد الدستور”.
جديد  وطني  توافق  فاحتة  يكون  أن  يمكن  مهم  تطور 
إىل  يقود  وقد  إيران  تواجه  التي  املتصاعدة  املخاطر  ملواجهة 
توافق عىل شخصية وطنية تطرح لالنتخابات الرئاسية املقبلة 
جديدة  رافعة  بمثابة  وتكون  األطراف،  كل  عليها  جيتمع 

للنهوض بإيران ومواجهة التحديات.


