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افتتاحية

االحتجاجات؟ أزم��ة  إهن��اء  يف  النظام  نجح  ه��ل 
ال تبدو إيران بعد االحتجاجات كام كانت قبلها. صحيح أن نظام اجلمهورية اإلسالمية متكن من احتواءها يف النهاية 
بوسائل عديدة، كان يف مقدمتها األداة األمنية، إال أن ذلك ال ينفي أهنا ربام تفرض تداعيات مهمة سواء عىل سياساته يف 

الداخل واخلارج.
فقد اندلعت االحتجاجات يف وقت تواجه فيه إيران ضغوطا دولية وإقليمية ال تبدو هينة. إذ تتزايد احتامالت اهنيار 
االتفاق النووي رغم املحاوالت التي تبذهلا أطراف عديدة لتعزيز فرص استمرار العمل به، وعاد اخليار العسكري إىل 

الظهور مرة أخرى كبديل يمكن االعتامد عليه يف مواجهة السياسة اإليرانية.
التعاون اخلليجي،  إيران مع دول اجلوار، خاصة دول جملس  التوتر يف عالقات  وبالتوازي مع ذلك، تصاعدت حدة 
اليمن  يف  خاصة  املنطقة،  يف  تدخالهتا  عن  تتمخض  التي  السلبية  بالتداعيات  الدويل  املجتمع  اهتامم  مساحة  واتسعت 

وسوريا والعراق ولبنان.
السيام  النظام،  يف  الرئيسية  املؤسسات  بني  سواء  اإليرانية،  الداخلية  للتفاعالت  الرئيسية  سمة  إىل  التوتر  حتول  كام 
مؤسسات رئاسة اجلمهورية واحلرس الثوري والسلطة القضائية، أو بني القوى والتيارات السياسية املختلفة، ويف مقدمتها 
تيار املحافظني األصوليني بأجنحته املختلفة وتيار املعتدلني، الذي يتشبث بفرصته يف العودة إىل السلطة من جديد، بعد أن 
حقق نتائج بارزة يف االستحقاقات السياسية األخرية، ويف مقدمتها انتخابات رئاسة اجلمهورية وجملس الشورى وجملس 

خرباء القيادة.
من هنا، يمكن القول إن إيران سوف تشهد استحقاقات سياسية غاية يف األمهية واخلطورة خالل املرحلة القادمة، خاصة 
أهنا قد تكون مقبلة عىل رصاع من نوع جديد، يف حالة غياب املرشد األعىل احلايل عيل خامنئي عن املشهد السيايس، بكل ما 
يفرضه ذلك من تنافس حمموم بني تلك املؤسسات والتيارات عىل الوصول إىل املنصب األهم واألبرز يف النظام اإليراين.

أن ذلك من  إذ  التعامل مع مثل تلك األزمات،  باستمرار االستناد إىل األداة األمنية يف  النظام لن يستطيع  فإن  ولذا، 
املمكن أن ينتج تداعيات عكسية تتسبب يف انتشار االحتجاجات وحتوهلا إىل هتديد حقيقي للنظام.

تتجدد  أن  املمكن  من  احتواءها،  يف  النظام  نجح  التي  األخرية  األزمة  أن  االعتبار  يف  الوضع  مع  ذلك  أمهية  وتتزايد 
وبشكل أقوى خالل املرحلة القادمة، وهو ما يعود إىل اعتبارات عديدة:

يتمثل أول هذه االعتبارات، يف إرصار النظام عىل اإلمعان يف دعم نفوذه يف اخلارج ومواصلة مساعداته للنظام السوري 
وامليليشيات اإلرهابية واملسلحة املوالية له يف كل من سوريا والعراق ولبنان واليمن وأفغانستان وباكستان.  

 2٩ يف  واليتي،  أكرب  عيل  الدكتور  الدولية  للعالقات  املرشد  مستشار  ترصحيات  يف  واضح  بشكل  ذلك  انعكس  وقد 
يناير 2018، التي قال فيها أن “إيران سوف تستمر يف دعم احلركات التحررية الشعبية يف املنطقة”، وهو التوصيف الذي 
حتاول إيران من خالله االدعاء بأن تدخلها يف األزمات اإلقليمية املختلفة يدخل يف إطار سعيها إىل ما تطلق عليه “نرصة 

املستضعفني”، رغم أهنا يف النهاية تسعى إىل حتقيق مصاحلها، حتى لو تناقضت مع مثل تلك النوعية من الشعارات.
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ويتعلق ثانيها، بمحاوالت املؤسسات الرئيسية النافذة تأكيد أن االحتجاجات اندلعت يف األساس بسبب اإلجراءات 
االقتصادية التي تبنتها احلكومة ومل تنجح من خالهلا يف تقليص التداعيات االقتصادية السلبية النامجة عن تصاعد حدة 
التوتر يف العالقات بني الواليات املتحدة األمريكية وإيران بسبب اخلالفات اخلاصة باالتفاق النووي، الذي يبدو أنه مقبل 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب  التي حددها  املهلة احلالية  القادمة، خاصة يف ظل  املرحلة  عىل اختبارات صعبة خالل 

للدول األوروبية من أجل التدخل والضغط إلجراء تعديالت يف االتفاق النووي قبل شهر مايو القادم.
ويتوازى ذلك بالطبع مع حماوالت تلك املؤسسات الرتويج ملزاعم حول ارتباط االحتجاجات بجهات خارجية تسعى 
إىل هتديد استمرار النظام يف السلطة، عىل نحو ما جاء عىل لسان قائد احلرس الثوري حممد عيل جعفري، يف 3 يناير اجلاري، 
الذي أكد أن “األعداء يعلمون أن التهديدات العسكرية واألمنية ضد إيران لن تفلح، بشكل دفعهم إىل تعبئة كل جهودهم 

لتنفيذ التهديدات الثقافية واالقتصادية”.
هذه الترصحيات تشري إىل أن النظام ما زال حريًصا عىل عدم اإلقرار باألسباب احلقيقية التي أدت إىل اندالع االحتجاجات 
وانتقاهلا من حمافظة إىل أخرى حتى وصلت إىل العاصمة طهران يف النهاية، وتتعلق يف األساس باهتاممه بدعم نفوذه يف 
اخلارج عىل حساب القضايا االقتصادية واالجتامعية امللحة يف الداخل، عىل غرار مشكالت القوميات العرقية واألقليات 
املذهبية وتراجع الثقة يف قدرة احلكومة عىل تنفيذ وعودها اخلاصة برفع مستوى العوائد االقتصادية التي يمكن أن يفرضها 

االتفاق النووي.
وينرصف ثالثها، إىل أن انتهاء االحتجاجات احلالية دون أن تفرض تداعيات قوية عىل النظام يمكن أن يوجه رسائل 
خاطئة لألخري. وبمعنى آخر، فإن متكن النظام من احتواء االحتجاجات يمكن أن يمنحه مزيًدا من الثقة تدفعه إىل رفع 
مستوى انخراطه يف حماوالت التمدد اخلارجي، السيام يف ظل الرؤية املتشددة التي تتبناها بعض االجتاهات وتقوم عىل 

رضورة الرد عىل اجلهود اخلارجية لدعم االحتجاجات يف مواجهة النظام.
ومن هنا، يمكن القول يف النهاية إن إيران بدأت مرحلة جديدة من تارخيها السيايس بعد تلك االحتجاجات، خاصة أهنا 
سوف تفرض تأثريات مبارشة عىل توازنات القوى يف الداخل، وستدفع يف اجتاه فتح القضايا املسكوت عنها، ويف مقدمتها 
قضية خالفة املرشد ورفع اإلقامة اجلربية عن زعامء حركة االعرتاض عىل نتائج االنتخابات الرئاسية عام 200٩، فضاًل 

عن أهنا ستفتح الباب عىل مرصاعيه أمام نقاشات داخلية حول املسارات املحتملة للدور اإليراين يف اخلارج.
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