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آفاق إيرانية

التحديات الكربى أمام روحاين بعد فوزه االنتخايب

 من بني أهم هذه التحديات ذلك االنقسام واالستقطاب 
الداخيل احلاد الذي كشفت معركة التنافس االنتخايب غطائه، 
حول  انقسام  إىل  يمتد  بل  األشخاص  حول  ليس  انقسام 
السياسات والرؤى اإلسرتاتيجية إلدارة احلكم والسياسة يف 
إيران  الشديدة ضد  العداء اخلارجية  إيران. هناك أيضًا حالة 
األمريكية  املتحدة  الواليات  انخراط  يف  ذروهتا  بلغت  التي 
وعربية  خليجية  دول  مع  أمريكي  حتالف  تشكيل  دعوة  يف 
ملحاربة اإلرهاب، ويف القلب منه التصدي إليران وملرشوعها 

السيايس اإلقليمي عىل وجه اخلصوص.
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  زار  عندما  هذا  حدث 
حول  كلها  دارت  قمم  ثالثة  يف  وشارك  السعودية  العاصمة 
قمة  اإلرهاب:  ضد  احلرب  دعوى  حتت  وحلفائها  إيران 
أمريكية  وقمة  أمريكية- خليجية،  وقمة  أمريكية- سعودية، 
العرب  القادة  من  عدد  فيها  شارك  إسالمية  3– عربية  3–

واملسلمني.
كيف سيتعامل الرئيس حسن روحاين مع هذين امللفني عىل 
وجه اخلصوص وما حيتويانه من ملفات فرعية أخرى شائكة 

وصعبة ومعقدة؟
أواًل: ملف االنقسام واالستقطاب الداخيل

كشفت التوترات واالنتقادات احلادة املتبادلة بني املرشحني 
وعىل  الرئاسة  انتخابات  معركة  خاضوا  الذين  الرئيسيني 
لتحالف اإلصالحيني  ممثاًل  الرئيس حسن روحاين  األخص 
املحافظ  األصويل  للتيار  ممثاًل  رئييس  وإبراهيم  واملعتدلني 
محل  الذي  املحافظ  التيار  أطراف  معظم  حتالف  وبالتحديد 
االنقسام  أن  اإلسالمية"3 الثورة  لقوى  الشعبية  "اجلبهة  اسم 
التيارين الكبريين: اإلصالحيني واملحافظني بلغ ذروته،  بني 
وأن إيران باتت تتجه إىل حتمية حسم هنائي لسيطرة أي من 

يواجه الرئيس اإليراين حسن روحاين الفائز بجدارة يف جولة االنتخابات الرئاسية الثانية عرشة يف تاريخ اجلمهورية اإلسالمية 
حتديات هائلة واختبارات صعبة تتجاوز حدود نجاحه أو فشله كرئيس للجمهورية بل إهنا تتعلق أساسًا بمستقبل اجلمهورية 
اجلمهورية  ينتظر  مستقبل  أي  وهو:  جرياهنم  ويشغل  اإليرانيني  يقلق  الذي  املحوري  السؤال  مع  تتالمس  وتكاد  اإلسالمية 

اإليرانية؟.

د. حممد السعيد إدريس
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التيارين أو تأسيس تيار ثالث متوازن يقود إيران وسط فشل 
غري  خارجية  وحتديات  وضغوط  مكثفة  داخلية  وإحباطات 

مسبوقة.
هذا االنقسام والتوتر قد ال يكون جديدًا. عاشه بعمق ودفع 
أثامنه الرئيس السابق حممد خامتي وحاول بلورة توافق حيافظ 
عىل املرشوع الوطني للجمهورية اإلسالمية. حتمس لدعوته 
إىل "التنمية السياسية"3وإىل رضورة تأسيس جتربة "ديمقراطية 
التي  احلريات  ن  تؤمِّ ديمقراطية  دولة  إيران  من  جتعل  دينية"3
ونجاح  لتقدم  املطلوب  والتطوير  اإلبداع  عىل  القدرة  تكفل 
العقائدية  اإليرانية دون إخالل باألسس واملقومات  التجربة 
اإلسالمية،  للجمهورية  السيايس  املرشوع  عليها  يرتكز  التي 
املؤسسات  واستعالء  األعىل  املرشد  سطوة  أمام  فشل  لكنه 
هاشمي  بعده  من  وحاول  املنتخبة.  املؤسسات  عىل  املعينة 
يف  البالد  واجهت  التي  االنقسامات  ذروة  يف  رفسنجاين 
االنتخابات الرئاسية عام 2009 عندما تأكد من انحياز املرشد 
إىل صف حممود أمحدي نجاد ضد املرشح الرئايس اآلخر مري 
حسني موسوي، وعندما تعجل املرشد يف إعالن فوز أمحدي 
نجاد متخطيًا املؤسسات الدستورية املسئولة عن ذلك، عندها 
أدرك رفسنجاين أن املرشد أخّل بأحد أهم أسس والية الفقيه 
وهو احليادية، لذلك دعا إىل "والية فقيه –3مجاعية"3ومل يسلم 
تشدده  يف  زاد  الذي  املرشد  غضب  من  رفسنجاين  بعدها 
وعدائه لرموز احلركة اإلصالحية خاصة بعد أحداث 2011 
ما  قادة  وسم  وجرى  العربية،  الثورات  موجة  واكبت  التي 
سمي بـ "الثورة اخلرضاء"3الذين قادوا احتجاجات ما اعتربوه 
"تيار  بأهنم  النتائج االنتخابية لصالح أمحدي نجاد  تزويرًا يف 
الفتنة". ومل يتوقف األمر عند ذلك حيث مل يسلم أمحدي نجاد 
من غضب املرشد بسبب كثرة حديثه عن اقرتاب موعد ظهور 
إىل  "املهدوية"3نسبة  بـ  لتيار أسامه  الغائب"3وتأسيسه  "اإلمام 
اإلمام املهدي الغائب ومحل مسئولية التبشري باقرتاب موعد 
املهدوي  تياره  وبات  عليه،  املرشد  ثار  عندها  اإلمام،  ظهور 
يسمى يف أدبيات النظام واملتشددين من املحافظني بأنه "تيار 
االنحراف"3أي االنحراف عن عقيدة النظام والتبشري بدعوة 

بديلة.
تعود،  بدأت وقد ال  االنقسامية  األمور  أن  يبدو  املرة  هذه 
لكن مشكلة الرئيس حسن روحاين أنه من املستحيل أن يقود 
منها  االقتصادية  وخاصة  الداخلية  األزمات  ويواجه  البالد 
السياسية  القوى  توحيد  دون  الداخلية  التحديات  ويواجه 

والوصول إىل توافق حول برنامج وطني حلكم البالد.
املرة  هذه  احلاد  واالستقطاب  االنقسام  هذا  مؤرشات 
جانب  من  املرشحني  أسامء  لتقديم  االستعداد  مع  تزامنت 
االنتخابات  معركة  خلوض  السياسية  واألحزاب  التيارات 

من  وممنهج  حاد  هجوم  شكل  يف  سبقتها  إهنا  بل  الرئاسية، 
وجملس  القيادة  خرباء  جملس  يف  رجاله  وكبار  املرشد  جانب 
وحكومته  روحاين  حسن  الرئيس  ضد  الدستور  صيانة 

واهتامها بالفشل.
اإلصالحيون  حسم  أن  بعد  تأكدت  االنقسام  معامل 
إىل  إضافة  املعتدلني  احلكومة ومجاعة رفسنجاين من  وأنصار 
جملس  رئيس  الرجياين  عيل  خاصة  األصولية  الرموز  بعض 
الشورى أمرهم بدعم الرئيس حسن روحاين مرشحًا خلوض 
القادمة. وعىل  الرئاسية للسنوات األربع  معركة االنتخابات 
منهم  األصوليني  وخاصة  املحافظون  نشط  اآلخر  الطرف 
بل  روحاين  منافسة  عىل  فقط  ليس  قادر  قوي  مرشح  لطرح 
يف  هلا  تعرضوا  التي  اهلزيمة  بعد  خصوصًا  عليه  واالنتصار 
يف  الشورى  جملس  وانتخابات  السابقة  الرئاسية  االنتخابات 
يف  خاصة  البلدي  املجلس  انتخابات  وكذلك  املايض  العام 

العاصمة طهران.
فقد بادرت قيادات وشخصيات من التيار األصويل للمرة 
األحزاب  دعوة  إىل  اإليرانية  االنتخابات  تاريخ  يف  األوىل 
واألجنحة السياسية األصولية، إضافة إىل الفعاليات السياسية 
يف املحافظات اإليرانية إىل مؤمتر عام انبثقت عنه جبهة "مجنا"3
آلية  عىل  االتفاق  منه  اهلدف  سياسيًا،  ميثاقًا  وضعت  التي 
الرئاسية  االنتخابات  خلوض  مرشحني  أو  مرشح  انتخاب 

والبلدية مقابل الرئيس روحاين.
إال أن هذا التجمع فشل يف ضم أجنحة يف التيار األصويل 
والذي  نجاد،  أمحدي  السابق  الرئيس  يمثله  الذي  كاجلناح 
أكرب  عيل  يرأسه  والذي  الرجياين،  عيل  الربملان  رئيس  يقوده 
واليتي مستشار املرشد، يف حني مل يستطع اجلناح الذي يقوده 
االستمرار  السابق  القومي  األمن  جملس  أمني  جلييل  سعيد 
يف التجمع، إضافة إىل أن حزب املؤتلفة انسحب من اجلبهة 
سليم  مري  مصطفى  مرّشحه  تبّني  عدم  بسبب  تأسيسها  بعد 
لالنتخابات الرئاسية. وقد اتفقت اجلبهة يف النهاية عىل تقدم 
قاليباف للرتشح يف االنتخابات،  باقر  إبراهيم رئييس وحممد 

ثم انسحب األخري يف النهاية لصالح األول.
اإلصالحيني  دفع  الرئايس  السباق  حلبة  رئييس  دخول 
قبوله  ألن  اجلديد  املتغرّي  هذا  ملواجهة  حساباهتم  إعادة  إىل 
املرشد  موافقة  بعد  إال  ممكنًا  يكن  مل  لالنتخابات  ح  الرتشُّ
القوى  ومراكز  األصويل  التيار  أجنحة  مجيع  جيعل  ما  وهذا 
هؤالء  أدرك  فقد  دعمه،  وراء  تقف  املختلفة  واملؤسسات 
منذ الوهلة األوىل إن رئييس دخل حلبة املنافسة للفوز وليس 
ليشء آخر، ثم إن خسارته يف االنتخابات ستزحيه من الئحة 
فإن  أخرى  وبعبارة  املرشد،  ملنصب  املرشحة  الشخصيات 
السباق  أن دخوله  جيدًا  يعلمون  كانوا  له  والداعمني  رئييس 
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جعل  ما  وهذا  احلياة،  من  بد  وال  موت  أو  حياة  بمثابة  هو 
ألهنا  االنتخابات  رئييس  بدخول  يرحبون  اإلصالحيني  قادة 
ستكون بمثابة  "كرس عظم"3مع األصوليني وستحّفز املتلّكئني 
محاسة  خللق  االنتخابات  يف  املشاركة  عىل  الصامتة  والغالبية 

جديدة لروحاين.
نجاد  أمحدي  السابق  الرئيس  حّفزت  الثنائية  القطبية  هذه 
لدخول االنتخابات التي منعه منها املرشد، وقد عقد مؤمترًا 
 2013 عام  الرئاسية  واليته  هناية  منذ  األوىل  للمرة  صحفيًا 
ح  الرتشُّ من  بمنعه  املرشد  قرار  واضح  بشكل  فيه  انتقد 
لالنتخابات بذريعة عدم حصول قطبية ثنائية، ما دفع رئيس 
ن بإمكانية دخول أمحدي  مكتبه اسفنديار رحيم مشائي للتكهُّ
إىل  إشارة  يف  الظروف،  تغرّيت  إذا  االنتخايب  السباق  نجاد 
ال  فلامذا  االنتخابات،  يف  القطبية  أوجد  الذي  رئييس  ح  ترشُّ

تكون القطبية ثالثية عىل حد تعبري أمحدي نجاد.
ظل  يف  االنتخابية  املعركة  بدأت  االستقطاب  هذا  وسط 
الوعود  إنجاز  يف  بالفشل  وحكومته  لروحاين  اهتامات 
االنتخابية سواء عىل صعيد االقتصاد أو عىل صعيد االنفتاح 
السنوي  خطابه  ففي  احلصار.  وإهناء  الدويل  املجتمع  عىل 
بمناسبة عيد رأس السنة اإليرانية )عيد النوروز( أعلن املرشد 
خامنئي أن السياسات االقتصادية للحكومة "خيبت اآلمال"3
الوظائف"،  خلق  عىل  قادر  جديد  مقاوم  "اقتصاد  إىل  ودعا 
وحمدودي  الفقراء  املواطنني  بمعاناة  "أشعر  بوضوح:  وقال 
األسعار  ارتفاع  بسبب  وخصوصًا  وجداين  بكل  الدخل 
أن  كلمته  يف  أكد  كام  )االجتامعي(".  والتفاوت  والبطالة 
توقعات  تلبي  ال  لكنها  إجيابية  خطوات  "اختذت  احلكومة 
الشعب وتوقعايت". ومل يكتف بذلك بل إنه تعمد تفنيد مقولة 
النووي  الرئيس حسن روحاين تفيد بأن االتفاق  يدافع عنها 
جنب   2015 عام  3"1+5" جمموعة  ودول  طهران  بني  املربم 
أوقف  من  هو  وصالبته  الشعب  أن  أكد  حيث  حربًا،  البالد 
مثل هذه احلرب، وقال: "وجود الشعب يف الساحة هو الذي 

أبعد شبح احلرب عن البالد".
محلته  يف  تركيزه  فكان  الفرصة  رئييس  إبراهيم  يفوت  ومل 
االنتخابية عىل مهامجة السياسة االقتصادية للحكومة، حيث 
ألقى مسئولية سوء إدارة االقتصاد عىل روحاين، وزار املناطق 
الفقرية ونظم هبا جتمعات انتخابية ووعد بتوفري املزيد من مزايا 
الرعاية االجتامعية والوظائف، وركز يف مناظراته االنتخابية 
عىل نسب البطالة املرتفعة التي تتجاوز 12.5% من السكان 
و27% من الشباب، واهتام احلكومة بأهنا مل تعمل إال ملصلحة 

الفئة الثرية يف البالد عىل حساب الطبقات الفقرية.
العنيفة للحكومة بل امتد  مل يتوقف األمر عىل االنتقادات 
من  حدث  ما  نحو  عىل  نفسه  الرئيس  لشخص  اإلساءة  إىل 

للحرس  التابعني  اإليراين  اهلل"3 بـ"حزب  يعرف  ما  منتسبي 
"حسينية  من  اخلروج  عىل  روحاين  أجربوا  الذين  الثوري 
خامنئي  مكتب  أقامها  التي  املراسم  من  وطردوه  املرشد"3
بمناسبة ما يعتربونه يف إيران "ذكرى استشهاد السيدة فاطمة 
روجت  عندما  املتعمدة  اإلهانة  تكررت  كام  السالم".  عليها 
العتداءات  الثوري  احلرس  من  "فارس"3القريبة  أنباء  وكالة 
اهنار  منجم  موقع  زار  عندما  روحاين  الرئيس  هلا  تعرض 
وأدى  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  موعد  من  أسبوعني  قبل 
الوكالة وتيار األصوليني  استغلت  فقد  إىل مقتل 23 عامال. 
حادث اهنيار املنجم ضد روحاين رغم أنه مملوك لرشكة تابعة 
الوكالة  نرشت  حيث  )الباسيج(،  الشعبية"3 "التعبئة  لقوات 
العامل  اعرتاضات  من  احلكومي  التليفزيون  بثه  مل  تسجياًل 
وأهايل الضحايا الغاضبني وهم يمنعون روحاين من الوصول 

إىل موقع املنجم وهيتفون ضده.
اآلن فاز روحاين يف االنتخابات وحصل عىل 23.5 مليون 
ناخب شاركوا يف االقرتاع،  صوت من أصل 41.2 مليون 
بـ  يزيد  وبام  األصوات،  إمجايل  من   %57 عىل  حصل  أنه  أي 
"الئحة  معه  وفازت   ،2013 عام  األوىل  انتخاباته  عن   %6
رفسنجاين  هاشمي  حمسن  يتزعمها  التي  األمل"3اإلصالحية 
نجل هاشمي رفسنجاين بكاملها يف االنتخابات البلدية التي 
أجريت تزامنا مع االنتخابات الرئاسية، ما يعني أن الناخبني 
بالنسبة  سواء  واملعتدلني  اإلصالحيني  موقف  إىل  انحازوا 
إيران  عالقات  إدارة  خيص  ما  أو  الداخلية  القضايا  خيص  ملا 
اخلارجية، ويف ذات الوقت ترتدد تكهنات بقرب تعيني مدير 
الرئيس  األعىل  املرشد  مكتب  يف  والرقابة  التفتيش  دائرة 
األسبق ملجلس الشورى املرشح األسبق لالنتخابات الرئاسية 
تشخيص  ملجمع  رئيسا  نوري  ناطق  أكرب  عيل   1997 عام 
مصلحة النظام، ما يشكل غلبة ملعسكر روحاين نظرًا إىل قرب 
السابق  املرشح  شهرودي  حممود  بخالف  منه،  نوري  ناطق 
األسبق  الرئيس  القيادة  خرباء  جملس  رئيس  نائب  للمنصب 

للقضاء والقريب من املرشد األعىل.
االجتامعية  الطبقات  رغبة  أظهرت  النتائج  هذه  جممل 
عىل  واالنفتاح  واإلصالحات  االعتدال  دعم  يف  املختلفة 
ورفض  والشخصية  العامة  احلريات  نطاق  وتوسيع  اخلارج 
األوساط  تفوق  النتائج  هذه  أكدت  كام  عزلة،  يف  العيش 
السياسية  واملشاركة  الديمقراطية  إىل  املتطلعة  االجتامعية 
نمو  من  ذلك  يعنيه  بام  املحافظة،  "الشعبوية"3 األوساط  عىل 
من  أكرب  إصالحات  إىل  وتطلعهم  الناخبني  عند  الوعي  يف 
أجل التقدم والتنمية، وثقتهم يف شخص روحاين والقيادات 
الكبرية التي أيدته خاصة الرئيس األسبق حممد خامتي وحفيد 
جملس  منعه  أن  سبق  الذي  اخلميني  حسن  اخلميني  اإلمام 
صيانة الدستور يف العام املايض من الرتشح النتخابات جملس 
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خرباء القيادة، والشيخ مهدي كرويب، وعيل أكرب ناطق نوري، 
وعيل الرجياين واألخريان من تيار األصوليني املعتدلني.

يقود  أن  له  وكيف  روحاين  سيفعل  ماذا  النتائج  هذه  وفق 
عىل  ويتغلب  املسبوقة  غري  االنقسام  حالة  وحيتوي  البالد 

مشاكل إيران االقتصادية؟
يعطي  أن  وعليه  يواجهه،  الذي  األكرب  التحدي  هو  هذا 
إحداث  خالهلام  من  يمكن  رئيسيني  مللفني  وأسبقية  أولوية 
اخرتاق قوي يف جدار األزمات املستحكمة يف البالد وينطلق 

نحو مرشوعه اإلصالحي.
الدعم احلكومي.  البطالة وترشيد  امللف األول، هو ملف 
فامللف االقتصادي الشائك وعدم قدرة احلكومة عىل حتريك 
رأس  كانا  النووي  االتفاق  بعد  خصوصًا  االقتصاد  عجلة 
باقر قاليباف. مطلوب  إبراهيم رئييس وحممد  احلربة ملنافسيه 
من روحاين ترتيب أولويات هذا امللف ويف املقدمة منه النظام 
قروض  وحتصيل  عليه،  تعديالت  إدخال  ورضورة  املرصيف 
مستحقة عىل جمموعات جتارية وصناعية وحتى أفراد بمبالغ 

تصل إىل مليارات الدوالرات.
يقل  ال  ملف  وهو  الوطنية،  املصاحلة  هو  الثاين،  امللف 
تعقيدًا عن امللف االقتصادي، فإدارة البالد يف ظل االنقسام 
روحاين  التزام  لكن  مستحيلة،  تبدو  احلايل  واالستقطاب 
البعض،  نظر  تبدو رضورة اآلن من وجهة  بمواقف وسطية 
يستفز  سوف  ذلك  لكن  للمصاحلة.  مرشوع  نحو  للتقدم 
عدم  رغم  عليه  مراهنتهم  جددوا  الذين  اإلصالحيني 
السابقة  الرئاسية  االنتخابات  يف  هلم  السابقة  بوعوده  وفائه 
واخلاصة  العامة  واحلريات  اإلصالح  ملف  دعم  وبالتحديد 
اإلصالحية  احلركة  زعامء  عىل  اجلربية  اإلقامة  قيود  وإهناء 
منذ أحداث عام 2011 خاصة مري حسني موسوي ومهدي 

كرويب. 
وعدم  األصوليني  املحافظني  إرضاء  روحاين  أراد  لو 
اإلصالحيني  سيغضب  وطني  وفاق  لبدء  استفزازهم 
وسيجعله شخصًا عاجزًا ومرتددًا وقد خيرس اجلميع، لذلك 
من  شخيص  بدعم  وطنية  مصاحلة  بدء  عىل  يبقى  رهانه  فإن 
اهتم  بل  السابقة أي مصاحلة  الذي رفض يف األعوام  املرشد 
نفسه  روحاين  الرئيس  خاصة  املصاحلة  هبذه  ينادون  من 

والرئيس حممد خامتي باهتامات باطلة.
التصويت  نسبة  يستغل  أن  روحاين  الرئيس  مقدور  يف 
العالية يف االنتخابات الرئاسية األخرية التي بلغت %72.5 
حيث صوت 41.2 مليون ناخب يف هذه االنتخابات والتي 
تعكس نسبة مشاركة مرتفعة مقارنة بانتخابات أخرى مناظرة 
أبداها يف لقاء له  يف دول جماورة، لتجديد موافقات سبق أن 

قبيل االنتخابات مع اسحق جهانجريي النائب األول لرئيس 
بعد  اإلصالحي  التيار  مع  املصاحلة  ملف  لدعم  اجلمهورية 

قطيعة دامت أكثر من سبع سنوات.
فقد نقل جهانجريي رغبة عدد من قادة التيار اإلصالحي 
والتداول  مناقشتها  جرت  الرغبة  هذه  وأن  معه،  اللقاء 
العلامء  "جتمع  يف  وأعضاء  خامتي  حممد  الرئيس  مع  حوهلا 
األسبق  الداخلية  وزير  بينهم  مبارز(  املناضلني"3)روحانيون 
عبد اهلل نوري، وعبد الواحد موسوي الري، وحممد موسوي 
حركة  يف  شخصيات  إيل  إضافة  التجمع،  سكرتري  خوئينيها 
"كوادر البناء"3)كاركزاران(. وأفادت املعلومات التي نقلتها 
لتكون  شخصيات  طرح  جهانجريي  أن  "رشق"3 صحيفة 
اختار  املرشد  لكن  اإلصالحيني،  وتيار  املرشد  بني  الرابط 
جهانجريي ليقوم هبذا الدور. واآلن بات ممكنًا مواصلة هذا 

املسعى املحوري يف الدفاع عن النظام.
ثانيًا: ملف العداء اخلارجي املستحكم

تصاعد  ظل  يف  الثانية  واليته  روحاين  حسن  الرئيس  يبدأ 
من  إيران  ضد  املسبوق  وغري  املستحكم  العداء  من  حالة 
الواليات  باألساس هو  إقليمية وطرف دويل  جانب أطراف 

املتحدة األمريكية وبالتحديد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
فقد اختتمت القمم األمريكية الثالث يف الرياض بإصدار 
إعالن محل اسم "إعالن الرياض"3الذي كشف عن استعداد 
لتوفري 34 ألف جندي ملواجهة اإلرهاب يف سوريا والعراق، 
وتضمن التأسيس لرشاكة وثيقة بني قادة دول عربية وإسالمية 
مع الواليات املتحدة ملواجهة التطرف واإلرهاب، وتأسيس ما 
سمي بـ"حتالف الرشق األوسط اإلسرتاتيجي"3ومركز عاملي 
ملواجهة التطرف، وإىل جانب هذا اإلعالن صدر بيان ختامي 
–3سعودي يف ختام زيارة ترامب للسعودية  مشرتك أمريكي 
التهديدات  الحتواء  معًا  العمل  عىل  عزمهام  البلدان  فيه  أكد 
اإليرانية لدول املنطقة والعامل، والتصدي لـ"امليليشيات"3التي 
اهلل"3 "حزب  سالح  لنزع  اللبنانية  احلكومة  ودعم  تدعمها، 

وحرص السالح باملؤسسة العسكرية الرشعية.
ويف كلمته أمام القمة العربية –3اإلسالمية- األمريكية قال 
الرئيس األمريكي أن إيران "متول وتسلح وتدرب اإلرهابيني 
وهي  الطائفية،  النزاعات  إيران  أشعلت  إذ  وامليليشيات، 
مسئولة عن زعزعة االستقرار يف لبنان والعراق واليمن. كام 
أن التدخالت اإليرانية التي تزعزع االستقرار واضحة للغاية 
يف سوريا. وبفضل إيران ارتكب األسد اجلرائم بحق شعبه، 
وجيب أن نعمل معًا لعزل إيران، ومنعها من متويل املنظامت 

اإلرهابية".
 ويف لقائه مع قادة إرسائيل التي وصل إليها مبارشة قادمًا 
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الرياض، خاطب ترامب رئيس إرسائيل رؤوبني لريفني  من 
قائاًل  أن "هناك شعورا واسعا يف العامل اإلسالمي بأن لدهيم 
وهي  إيران،  تشكله  الذي  التهديد  يف  معكم،  مشرتكة  قضية 
حدث  "ما  وأضاف:  ذلك".  يف  شك  وال  هتديد،  بالتأكيد 
باجتاه  األوسط  الرشق  يف  املناطق  من  الكثري  قرب  إيران  مع 
الفائدة،  هي  هذه  فإن  فوائد،  عن  حتدثتم  ما  وإذا  إرسائيل، 
ال  كانت  دول  من  إرسائيل  جتاه  خمتلفًا  شعورًا  ملست  ألنني 
تكن شعورًا جيدًا جتاهها حتى وقت قريب، وهذا أمر إجيايب 

حقًا، ونحن سعداء".
كله،  العامل  يف  عاقل  يكن  مل  جديد  ودويل  إقليمي  واقع 
وليس يف إيران وحدها يتوقعه، حيث مل تعد إيران هي العدو 
لدول اجلوار فقط، بل أصبحت إرسائيل هي احلليف برعاية 
رئيس  نتنياهو  بنيامني  استبق  الواقع  هلذا  وإدراكًا  أمريكية، 
أوسطية  الرشق  األمريكي  الرئيس  جولة  اإلرسائييل  الوزراء 
بني الرياض والقدس املحتلة ليقدم قائمة مطالبه من الرئيس 
األمن  مصالح  متس  مطالب  باملناسبة  كلها  وهي  األمريكي، 
التي  القائمة  هذه  اإليرانية.  اإلسالمية  للجمهورية  القومي 
كشفتها صحيفة "جريوزاليم بوست"3تضمنت مخسة مطالب 
رأسها  وعىل  إيران  عىل  الضغوط  إبقاء  أواًل:  بالتحديد  هي 
العقوبات، وثانيا مطالب إرسائيلية يف الساحة السورية أوهلا 
االعرتاف األمريكي بالسيادة اإلرسائيلية عىل هضبة اجلوالن 
أو  أي وجود  "حزب اهلل"3من  أو  إيران  منع  وثانيها  املحتلة، 
نقل  وثالثُا  اجلوالن،  من  بالقرب  وخاصة  سوريا  يف  نفوذ 
سياسة  وتعزيز  دعم  ورابعا  القدس،  إىل  األمريكية  السفارة 
االستيطان يف الضفة الغربية املحتلة، وخامسًا ضامن احلفاظ 
عىل التفوق النوعي العسكري واإلسرتاتيجي الكامل عىل كل 
الدول العربية، أخذا يف االعتبار صفقات السالح األمريكية 

املتطورة التي وقعتها واشنطن مع السعودية.
اإلقليمية  البيئة  هذه  مع  روحاين  حسن  سيتعامل  كيف 
االعتدال  سياسة  سيواصل  هل  إيران؟  ضد  العدوانية 
املحافظني  وتيار  املرشد  سياسة  سينهج  أم  هبا  يؤمن  التي 

واألصوليني بمبادلة العدوانية بعدوانية؟
ودعاًم  طلبًا  روحاين  اختار  الشعب  ألن  صعب  السؤال 
لالعتدال، ولكن الواقع اإلقليمي ضد هذا االعتدال ويستنفر 
يف إيران األكثر تطرفًا وتشددًا. فكيف سيواجه روحاين هذا 

املأزق؟
حتديد  يف  األعىل  املرشد  رؤية  روحاين  يأخذ  سوف  حتاًم 
مستويات التهديد إليران. فقد حدد يف كلمة له يف حفل ختريج 
للحرس  التابعة  احلسني"3 اإلمام  "جامعة  ضباط  من  دفعة 
تستهدف  عدائية  مستويات  ثالثة   )2017/5/10( الثوري 

املستوى  فعىل  والبعيد.  واملتوسط  القريب  املدى  عىل  إيران 
القريب قال أن "العدو خيطط إلجياد الفوىض والفتنة يف البالد 
حلرمان اجلمهورية اإلسالمية من االعتزاز باالنتخابات التي 
جترهيا بعد أن نجحت يف توفري األمن يف حميط مملوء بالفوىض 
واألزمات". وعىل املدى املتوسط اعترب أن القضية االقتصادية 
العمل  خالل  من  املستهدف  هو  للشعب  املعييش  والوضع 
وأن  البالد ضعيفًا،  واإلنتاج يف  والعمل  االقتصاد  إبقاء  عىل 
تكون البطالة عنوانًا أساسيًا من أجل إفقاد الشعب األمل يف 
كام  اهلدف  فإن  البعيد  املدى  عىل  أما  اإلسالمية.  اجلمهورية 
لذلك  اإلسالمي"،  النظام  أسس  "تغيري  هو  خامنئي  حدده 
عالقات  يف  اإليراين  السلوك  تغيري  دعوة  برضاوة  هاجم 
عن  االبتعاد  يعني  السلوك  "تغيري  أن  وأكد  اخلارجية،  إيران 
خط اإلسالم واإلمام الراحل )اخلميني( ورويدًا رويدًا نتخذ 
النظام  إهناء  احلال  هناية  يف  يعني  بام  املقابل،  الطرف  موقع 

اإلسالمي".
"إسقاط  إىل  الطريق  هي  السلوك  تعديل  فإن  املعنى  هبذا 
النظام"، ومن ثم فإن حسن روحاين سيواجه حتديات هائلة يف 
االستمرار يف انتهاج طريق االعتدال واالنفتاح عىل اخلارج، 
انتخابه،  إلعادة  اإلجيايب  املردود  ويتابع  يدرك  حتاًم  لكنه 
وكيف اعترب الطرف اآلخر يف اخلارج أن هذه الرسالة إجيابية 
االحتقان  حالة  حمارصة  إىل  تؤدي  ربام  اإليراين  الشعب  من 
الراهنة ضد إيران، لذلك كان حريصًا عىل أن  واالصطفاف 
السياسة  مللف  االنتخايب  فوزه  بعد  له  خطاب  أول  خيصص 
األمريكية  القمم  ونتائج  مقررات  عىل  والتعليق  اخلارجية 
يف  الشعبية  الثقة  يدعم  أن  أراد  حيث  الرياض،  يف  الثالث 
املقررات،  تلك  عىل  أيضًا،  واعتدال  بقوة،  يرد،  وأن  مواقفه 
ترتكبها  التي  باألخطاء  وندد  املقررات،  هذه  انتقد  حيث 
االجتامعات  تلك  أن  واعترب  األوسط،  الرشق  يف  واشنطن 
كانت "استعراضية بدون أي قيمة سياسية"3ودافع عن حقوق 
أن  يقول  أن  أيضًا عىل  كان حريصًا  لكنه  الصاروخية،  إيران 
العامل  إىل  رسالة  بمثابة  "كانت  األخرية  الرئاسية  االنتخابات 
بأن طهران جاهزة للتوافق مع املجتمع الدويل". وقال: "أردنا 
االحرتام  أساس  عىل  للتفاعل  جاهزون  أننا  للعامل  نقول  أن 

املتبادل واملصالح املشرتكة".
الرئيس  خماطبة  يف  عليها  التأكيد  أعاد  واضحة  رسالة 
تتبنى أوروبا  إيامنويل ماكرون دعاه فيها أال  الفرنيس اجلديد 
القطري  االنشقاق  يبقى  لكن  إيران،  بشأن  ترامب  مواقف 
ضد مقررات قمم الرياض ورقة مهمة لدى طهران الختاذها 

مدخاًل إلعادة ختطيط سياستها اخلارجية.


