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السنة الثالثـة – العدد التاسـع – إبريـل ٢٠١٩

تصـ ــدر عـ ــن

بدائل خطة العمل المشتركة الشاملة
وأثرها على التصورات العامة في الخارج عن الشعب اإليراني

د .عبداهلل الصفار
باحﺚ متخصﺺ في العالقات الدولية

ٌ
ٌ
واﻗعة“ إلى حد ما ،وبالتالي
حﻘيﻘة
َوفﻘً ا للعبارة الشاﺋعة إنﱠ ”التصور ﻫو
تﺄﺛير داﺋﻢ في
بعيدا عن مصداﻗيتها في الواﻗﻊ ،لها
فﺈنﱠ الشﺨصية العامة،
ً
ٌ
ﻛﺜير
تحديد الصورة التي يكونها اﻵﺧرون عن العامة .وبالتالي،
ُ
يحدد ﻫﺬا في ٍ
من اﻷحيان ﻛيفية استجابة اﻵﺧرين لهﻢ ،وﻛﺬلﻚ النتاﺋﺞ الناجمة عن ﻫﺬه
صحيحا جزﺋ ًيا ﺿمن العالﻗات الدولية،
العوامل ) .(1ربما يكون ﻫﺬا المنﻄﻖ
ً
وعلى ﻫﺬا النحو يستعرض البحﺚ المسارات المﺨتلفة التي تﺨتارﻫا الحكومة
ﻗدما في اﻻتفاق النووي أو ﺧﻄة العمل الشاملة المشترﻛة،
اإليرانية في المﻀي ً
وﻛيف يمكن أن تﺆﺛر ﻫﺬه الﺨيارات في تحديد التصور العام .وبالتالي ،فﺈنﱠ
المصداﻗية الحﻘيﻘية للجوانﺐ المﺨتلفة المتعلﻘة باﻻتفاق النووي )على
سبيل المﺜال السبﺐ الكامن وراء تكديس إيران لليورانيوم( تبدو بعيدة عن
ً
ونتيجة لﺬلﻚ ،فﺈنﱠ تصرفات
الحﻘيﻘة التي ُتصور للرأي العام الدولي ).(٢
تحدد ﻛيف ُي َص ِو ُر اﻵﺧرون )نمﻄ ًيا( الشعﺐ
الحكومة اإليرانية وسلوﻛياتها
ُ
اإليراني ﻛكل ).(٣
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يؤثـر التصـور العـام )ولـو جزئ ًيـا( على الصورة العامة لﻸمة ،التي تنشـأ بنا ًء على تصور
اﻵخريـن ،علـى عكـس أيـة حقائـق ملموسـة أو أخـرى يمكن التحقق منها .هﺬه مشـكل ٌة تثير
قل ًقـا أكبـر عنـد النﻈـر فـي النتائـﺞ التـي قد تﻈهـر من هﺬا التصور ،بما فـي ذلك األضرار
القتصادية والتداعيات األخرى الناتجة عن العقوبات)  .(٤وتعمل وسائط اإلعالم الحديثة
ّ
ً
تضخيم المشكلة؛ نﻈ ًرا إلى السرعة التي تنتشر بها المعلومات اﻵن في عالم
أيضا على
)(٥
فـﺈن النتائـﺞ المترتبـة عـن هـﺬا
تسـيطر عليـﻪ شـبكات التصـال اإللكترونـي  .وبالتالـيَّ ،
التصور العام سيكون لها تداعيات لجميع الساعين إلى الحصول على فهم أكبر لتعقيدات
الطبيعـة البشـرية التـي تﻈهـر عندمـا تُجـرد المفاهيـم النمطيـة الخاطﺌة .وفـي الصفحات
التاليـة توضـ ُح الدراسـة خيـارات الحكومـة اإليرانيـة ،التـي جـاءت ر ًدا علـى خطـة العمـل
بشـكل حتمي على نﻈرة العالم للشـعﺐ اإليراني ،مع
الشـاملة المشـتركة ،التي سـوف تؤثر
ٍ
التعريﺞ على الدور األسـاس الﺬي تقوم بﻪ وسـائل اإلعالم اليوم وتأثير المعلومات ،ﱢ
بغﺾ
النﻈر عن صحتها أو دقتها.
يُتابع العالم اليوم باهتمام ،التفاعالت الدائرة بين إيران والوليات المتحدة األمريكية،
ولسيما تلك المتعلقة بالتفاق النووي ،التي تصدرت عناوين األخبار مؤخ ًرا ) .(٦باإلضافة
تعـاون ُمحتمل بين األطراف والتوسـط
ٍ
إلـى هـﺬه التفاعـالت ،هنـاك احتمـال الوصـول إلـى
في حل يقبلﻪ الجميع ،سيقودنا إلى معضلة أزلية .هﺬه المعضلة عصفت باألفراد واألمم
وأوجدت مأز ًقا ”للعالقات العامة“ منﺬ ظهور مفهوم ”الصورة العامة“ ).(٧
ترتبـط هـﺬه المعضلـة بالجـدل التاريخـي بيـن إسـاءة تفسـير اختيـار التعـاون وتصويـره
علـى أنـﻪ موقـف ضعـف ،أو إسـاءة تفسـير اختيـار الصمـود وتصويـره علـى أنـﻪ اسـتعراض
للقـوة ،بمـا يُﻈهـره بصـورة المعارضـة أو العـداء أمام الرأي العام ويشـكل التصور العام في
السـاحة العالمية على مسـتوى العالقات الدولية .وفي إطار الرأي العام والتصورات التي
صنَ ُ
ّف البشر على أنهم ”عق ٌل واحد“
بشكل خاطﺊ ومتكرر) .(٨وهﺬه الحالة نراها
ٍ
تشكلﻪ يُ َ
إن الميول المتوارثة لدى البشـر بطبيعتهم ت َُص ِن ُ
ّف ”األشـخاص واألماكن
بشـكل يومي ،إذ ّ
ً.
واألشياء“ وبالتالي تخل ُق صو ًرا نمطي ًة خاطﺌة
صن ُ
شعﺐ تصني ًفا خاط ًﺌا على أنﻪ يتماشى مع فلسفة حكومتﻪ،
ّف
في بعﺾ الحالت ،يُ َ
ٌ
ُ
يرتبط أشـخاص
لنﻈام قمعي .وعلى نحو مماثل ،كثي ًرا ما
حتى لو كان في الواقع ضحي ًة
ٍ
ٍ
معينة ،وبشكل غير دقيق ،بالمعتقدات األكثر انتشا ًرا واألكثر ”حضو ًرا إعالم ًيا“
من ثقافة
ٍ
إخبارية أكبر.
ألقلية متطرفة؛ وذلك ببسـاطة ألن تلك الفﺌة الصغيرة تحصل على تغطية
وإيـران ليسـت بعيـد ًة عـن ذلك ،فبصرف النﻈر عـن معتقدات الغالبية العﻈمى لﻺيرانيين
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فـﺈن التصـور العالمـي للحكومـة وإجراءاتهـا هـي التـي سـتحدد
الﺬيـن يشـكلون هـﺬا البلـدَّ ،
)(٩
المفهوم الخاطﺊ لشعبها في المستقبل .
ولﺬلكَ ،وف ًقا للمعلومات الواردة أعاله ،يهدف البحﺚ ً
أوﻻ :إلى الطالع على الخيارات
المحتملـة للحكومـة اإليرانيـة للمضـي قد ًمـا ،فيمـا يتعلق بخطة العمل الشـاملة المشـتركة
ُ
ولتحديـد مـدى تأثيـر التعـاون الكامـل علـى التصـور العـام عـن الشـعﺐ اإليرانـي وحكومتـﻪ
ﺛانيـا :دراسـة مـا يمكـن اعتبـاره أقـل مـن التعـاون الكامـل
فـي مجـال الـرأي العـام دول ًيـاً .
للحكومـة اإليرانيـة وأثـره علـى التصـور العـام عـن الشـعﺐ اإليرانـي علـى الصعيـد الدولي،
ً
ٍ
ٍ
ممكنـة .أﺧي ًـرا :في
نتيجـة
وﺛالﺜـا :معرفـة الفوائـد أو التداعيـات المحتملـة المرتبطـة بـكل
منهجـا فـي البحـﺚ ،فﺈنها سـتنﻈر ً
أيضـا في كيفية
حيـن أن دراسـة األدبيـات السـابقة تُعـ ّد
ً
تأثير الطبيعة المعاصرة للتواصل ولس َّيما وسائل التواصل الجتماعي ،ونشر المعلومات
عن طريق الفضاء اإللكتروني ،على نتائﺞ التصور العام ومدى تأثيرها على اﻵخرين.
ً
أوال :التطورات الخاﺻة بالملف النووي وبروز معﻀلة التصور العام
على افتراض أن الناس غال ًبا ما يستجيبون لما يعتقدون أنها ”حقيقة“ وبأنها مستوحاةٌ
فـﺈن المعتقـدات الفعليـة للنـاس ليسـت ذات أهميـة ،ول حتـى
مـن اإلدراك ،وتب ًعـا لﺬلـكَّ ،
الحقيقـة التـي يؤمنـون بهـا ،عندمـا يتعلـق األمـر بحكومـة إيـران وموقفهـا مـن خطـة العمل
المشتركةً .
فﺈن المتغير الوحيد الﺬي يهم ح ًقا ويحدد كيف ستُشكل الصورة
بدل من ذلكَّ ،
عـن الشـعﺐ )وكيـف سـيُعامل أبنـاءه لح ًقـا فـي الخـارج بنـا ًء عليهـا( هـو التصـور الﻈاهري
والصـورة العامـة التـي تتطـور منـﻪ ) .(١٠لﺬلـك ،بالنﻈـر إلـى األمثلـة المتعلقـة بخطـة العمـل
مخصـﺺ إلنتاج
الشـاملة المشـتركة ،تؤكـ ُد الحكومـة اإليرانيـة أن نشـاطها فـي اليورانيـوم
ٌ
وتصنيـع وقـود المفاعـالت ،بينمـا يؤكـ ُد آخـرون أن الغـرض منﻪ هو اسـتخدامﻪ في تصنيع
األسـلحة النوويـة .وبالمثـل ً
أيضـا ،تؤكـ ُد إيـران أن لديهـا منشـأة إلنتـاج المـاء الثقيـل ،لكـن
آخريـن يدعـون بـأن هـﺬه المنشـأة مخصصـ ٌة إلنتـاج البلوتونيـوم المسـتخدم فـي تصنيـع
األسـلحة النوويـة .وتدعـي الحكومـة اإليرانية أنها امتثلت لشـروط الوكالـة الدولية للطاقة
الﺬرية ،إل أن الوليات المتحدة األمريكية ودول أخرى تؤك ُد عكس ذلك ).(١١
ونتيج ًة لﺬلك ،اختلطت األوراق ،ما بين إظهار الوليات المتحدة خطة العمل الشـاملة
المشـتركة علـى أنهـا ”تفاهـم تاريخـي“ ،ومـا أشـار إليـﻪ المسـؤولون اإليرانيـون إلـى عـدم
الوصـول إلـى اتفـاق ُكلـي في نهايـة المطاف ،وبالتالي ،كما أوضح وزير الخارجية اإليراني
فـﺈن البـالد ليسـت ”ملزمـة“ ) ،(١٢وفـي ظل عدم الوصول إلـى اتفاق نهائي،
جـواد ظريـفَّ ،
أعـادت الوليـات المتحـدة فـرض عقوباتهـا علـى إيـران ،وتدعـي الحكومـة اإليرانيـة بـأن
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
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التفاقية غير عادلة وتعطل قدرة البالد على النخراط في أنشطة مفيدة اقتصاد ًيا ،مثل:
عمليات تخصيﺐ اليورانيوم ،وتُصور الوليات المتحدة وغيرها من الدول هﺬه الدعاءات
اإليرانية على أن طهران ل تمتثل لبنود التفاق.
فـﺈن حقيقـة مـا إذا كانـت الحكومـة اإليرانيـة تحـاول ببسـاطة تعزيـز الرفـاه
ومـع ذلـكَّ ،
القتصادي من خالل النخراط في أنشـطة صنع القنابل النووية التي تبدو في ظاهرها
ليسـت ذات أهميـة فـي مجـال »التصـور العـام »أكثـر مـن الطريقـة التـي تُفسـر بهـا مثـل
هـﺬه اإلجـراءات .وبالمثـل ،سـوا ًء أكان غالبيـة الشـعﺐ اإليرانـي يتبنـى فلسـفة حكومتـﻪ ،أو
كان ضحيـ ًة لنﻈـام يعارضـﻪ بشـدة ،سـوف يكـون تأثيـر هـﺬا الشـعﺐ أقل في تشـكيل تصور
اﻵخريـن عنهـم ممـا هـو معـروض فـي وسـائل اإلعـالم  ،ويعـود ذلـك جزئ ًيـا إلـى أن البشـر
ٍ
كجماعة واحدةٍ ويفترضون أنهم يؤمنون بنفس المعتقدات،
يميلون إلى تصنيف «الشعﺐ«
فﺈن المعلومات التي تُحدد كيف
لمجرد أنهم يتشـاركون الثقافة نفسـها .عالو ًة على ذلكَّ ،
ت َُصنَ ُ
ص َّو ُر َش ْعبُها غال ًبا ما تأتي من وسائل اإلعالم أو المجموعة التي يُسلط
ّف األمة أو يُ َ
عليهـا الضـوء إعالم ًيـا أكثـر مـن غيرهـا حتى ولو كان ما يُعرض من معلومات متعل ٌق بأقلية
متطرفة ).(١٣
وبالتالي ،فالمعضلة الحقيقية هنا أن تصرفات الحكومة اإليرانية ،المتعلقة بالتفاقية
النووية ،من المرجح أن ترسـم معالم التصور العام عن الشـعﺐ اإليراني بغﺾ النﻈر عما
إذا كانـت هـﺬه القـرارات تعكـس معتقـدات الشـعﺐ أم ل ) .(١٤باإلضافـة إلـى ذلـكَ ،سـيُ َّ
أط ُر
هـﺬا التصـور للجمهـور الدولـي َوف ًقـا للمعلومـات التـي ُر ِو َج لهـا ،بغﺾ النﻈـر عما إذا كانت
صحيحـة أم ل ،وعلـى الرغـم مـن الدوافـع الكامنـة المحتملـة لحكومة إيـران ) .(١٥على هﺬا
النحو ،ستستفيد إيران من الحلفاء في الساحة الدولية ،لكن يجﺐ عليها أن تقدم نفسها
على أنها تعتمد على نفسها في مواجهة المناخات السياسية المتغيرة واألوقات الحرجة
) .(١٦فـي نهايـة المطـاف ،يشـكل هـﺬا التصـور معضلـة ً كبير ًة بسـبﺐ الفوائـد المرتبطة بكل
خيـار قـد تقـوم بـﻪ الحكومـة اإليرانيـة ،وخاصة فيما يتعلق بالمضـي قد ًما في خطة العمل
الشـاملة المشـتركة .وفـي المقابـل ،هنالـك ً
أيضـا بعـﺾ المضـار التـي قـد تنجـم مـن نفـس
اإلجراءات ،فيما يتعلق بالتصور العام إليران.
ٍ
تحالفات
كما أشرنا ساب ًقا ي ُمكن أن يُتصور الموقف المتعاون ”ود ًيا“ ويؤدي إلى تشكيل
ٍ
ضرورية ومفيدة ) .(١٧من ناحية أخرى ،قد تُفسر ً
إستراتيجية
أيضا على أنها عالمة على
الضعف أو الخضوع ،مما قد يضر بالصورة العامة إليران على المستوى العالمي .ويُبقي
ٍ
مجموعـات بتصويـر
دول أو
مثـل هـﺬا التصـور إيـران عرضـ ًة للتجـاوزات النتهازيـة مـن ٍ
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مثـل هـﺬا السـلوك بـــ ”الخاضـع“ ،ممـا يجعـل البـالد ”سـهلة المنـال“ ،إذا جـاز التعبيـر،
يعكـس
للتهديـدات المسـتقبلية ،بغـﺾ النﻈـر عمـا إذا كان هـﺬا التصـور العـام المحتمـل
ُ
الحقيقـة أم ل ) .(١٨قـد يـؤدي هـﺬا ً
أيضـا إلـى تخلـي الحكومـة عـن الرفاهيـة القتصاديـة
ً
لشعبها ،من أجل تقديم التنازلت ولكي تصبح »لع ًبا
فاعال« على الساحة الدولية ).(١٩
ٍ
فـﺈن الموقـف األقـل مرونـ ًة واألكثـر اسـتقاللي ًة الـﺬي ترفـﺾ فيـﻪ
مـن
ناحيـة أخـرىَّ ،
الحكومـة اإليرانيـة التعـاون أو التسـوية ،فيمـا يخـﺺ اإلجـراءات المتخـﺬة لحمايـة البالد،
فـﺈن الموقـف الثابت
قـد يَ ُحـ ّد مـن القلـق فـي التصـور العـام السـالف ذكـره (٢٠) .ومـع ذلـكَّ ،
لالسـتقالل الﺬاتـي قـد يُنﻈـر إليـﻪ ً
أيضـا علـى أنـﻪ معارضـة أو عنف يمارسـﻪ اﻵخرون في
السـاحة الدوليـة وفـي إطـار التصـور العـام المرتبـط بـﻪ ) .(٢١وفـي نهايـة المطـاف ،في كلتا
فﺈن الشعﺐ اإليراني ،بصرف النﻈر عن موقف األغلبية أو قناعاتها المتنوعة،
الحالتينَّ ،
سوف يُدرج تحت أي تصنيف نمطي للحكومة لنفسها ).(٢٢
ٌ
تصورات محتملة
ثانيا :امتﺜال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة:
ً
في بحثنا في األدبيات السابقة لم نجد إل عد ًدا ً
قليال من المقالت واستطالعات الرأي
والمنشـورات التي سـلطت الضوء على أهمية التصورات السـابقة في تشـكيل المسـتقبل.
رؤى متأصلة
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن التصور العالمي للشعﺐ اإليراني ،تاريخ ًيا ،يقد ُم ً
ونمطية ذات صلة بتكوين تصورات حالية ومستقبلية أو تصورات خاطﺌة.
»مؤسسـة غالوب« أن األميركيين ينﻈرون إلى
كشـفت اسـتطالعات الرأي التي أجرتها
َّ
إيـران وشـعبها كألـد أعـداء أميركا علـى مـر السـنين .فقـد صنَّـف المواطنـون األميركيـون
إيـران وكوريـا الشـمالية كأحـد أكبـر الـدول عدا ًء لﻸمـة األمريكية – وهو ما ظهر حتى في
اسـتطالعات الـرأي األخيـرة .ومثـل هـﺬا الشـعور نشـأ مـع مـرور الوقـت ،بـد ًءا مـن اقتحـام
السفارة األمريكية عام  ١٩٧٩في طهران ،والﺬي كان حافزًا لهﺬا التصور .وعلى الرغم من
أن حادثـة اقتحـام السـفارة تمـت علـى أيدي الثـوار اإليرانيين ،فﺈنها ل تعكس رأي الغالبية
توضيحا جوهر ًيا،
فﺈن هﺬه األفعـال تع ّد
العﻈمـى مـن المواطنيـن اإليرانييـن ) .(٢٣وبالتالـي َّ
ً
إذ كيف ترتبط تصورات غير صحيحة عن الناس جمي ًعا ،بأفعال مجموعة منهم ).(٢٤
وتأجـﺞ هـﺬا التصـور الجمعـي عـن اإليرانييـن ،مـرة أخـرى ،في أعقاب أحـداث الحادي
َّ
عشـر مـن سـبتمبر عنـد بـﺚﱢ خطـاب الرئيـس بوش الشـهير تحت عنون ”محور الشـر“ ،إذ
ذكر الرئيس إيران تحدي ًدا األمر الﺬي َعزَّز من خاللﻪ المفاهيم الخاطﺌة الحالية .ونتيج ًة
فـﺈن هـﺬه النﻈـرة السـلبية إليـران وشـعبها لـم تقتصر علـى الوليات المتحـدة.(٢٥) ،
لﺬلـكَّ ،
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مؤسسـة بيو لﻸبحاث عام  ،٢٠١٣ارتفعت هﺬه النسـبة إلى ٪٥٩
ف َوف ًقا لسـتطالع أجرتﻪ َّ
مـن مجمـوع المواطنيـن الﺬيـن شـملهم السـتطالع فـي  ٣٩دولـة مختلفة .وعلـى الرغم من
اسـتطالعا أجرتـﻪ جامعـة ماريالنـد عـام  ٢٠١٦أفـاد بـأن  ٪ ٦٤مـن
فـﺈن
هـﺬه التأكيـداتّ ،
ً
األميركييـن مـا زالـوا يفضلـون البقـاء طر ًفـا فـي التفـاق النـووي ،األمـر الـﺬي يبعـﺚ األمـل
والتفاؤل بالعالقات المستقبلية مع إيران ).(٢٦
حصل مؤخ ًرا ما كان متوق ًعا حدوثﻪ حين بدأت اﻵراء التي ُشكلت تجاه الشعﺐ اإليراني
بالتحسـن دول ًيـا ولـو لبعـﺾ الوقـتَ .ووف ًقا ألحد المصادر ،أكدت التقييمات السـنوية التي
تجريهـا الوكالـة الدوليـة للطاقـة الﺬريـة التـزام إيـران بتعهداتها تجاه التفـاق النووي ،وفي
تقليصا في حجم العمليات المرتبطة ببرنامجها النووي  ،ول س َّيما
كل مرة تُﻈهر النتائﺞ
ً
حد من تراكم
في تخفيﺾ مخزونها من اليورانيوم بنسـبة كبيرة بلغت  ،٪ ٩٧األمر الﺬي َّ
الكمية الالزمة لوقود القنابل ،وأوقف العمليات في منشأة أراك ،التي أسهمت في تصنيع
البلوتونيوم والتي تع ّد وسـيلة لتزويد وقود األسـلحة النووية  ،وكﺬلك أكدت الوكالة التزام
إيران بكافة التعهدات في كل عمليات التفتيش التي أجرتها ).(٢٧
ر ًدا على ذلك ،تحدثت العديد من الشـركات التي بدأت السـتثمار في إيران بكثرة عن
تغير وتحسن ذلك التصور عن البالد وشعبها عالم ًيا .وقد انعكس هﺬا التحسن في ارتفاع
حجـم التجـارة بيـن إيـران والتحـاد األوروبـي إلـى  ٪ ٦٣التـي جـاءت بعـد عالقـة كانت في
مسـدود وغيـر موجـودةٍ
أساسـا ألكثـر مـن ثالثة عقود .وقـد أدى ذلك ً
ٍ
أيضا إلى فتح
طريـق
ٍ
ً
بـاب الحـوار بيـن إيـران والتحـاد األوروبـي ودول أخرى ،ركـزت فيها األطراف على تحقيق
األهداف الدولية المشتركة ،مثل معالجة القضايا البيﺌية ودعم القتصاد العالمي .ونتيج ًة
لﺬلك ،يمكن أن يُسـتنتﺞ أن التزام إيران ببنود التفاق خلق نﻈرة أكثر إيجابي ًة عن البالد
)(٢٨؛ األمر الﺬي أدى في وقت لحق إلى تحسين صورة الشعﺐ اإليراني ،بشكل عام.
ً
ثالﺜا :التعاون المحدود لحكومة إيران والتصورات الناﺟمة عنه
فـي اﻵونـة األخيـرة ،أدى مجـرى األحـداث إلـى تحـول آخـر فـي النﻈـرة األمريكيـة إليـران،
ومن المفارقات أنها ليسـت نتيج ًة ألي تغيير بدر من الحكومة اإليرانية أو الشـعﺐ نفسـﻪ
إذ بـدأ الرئيـس دونالـد ترامـﺐ محاولـ ًة إلعـادة فـرض العقوبـات علـى إيـران والنسـحاب
مـن التفـاق ) .(٢٩علـى الرغـم مـن أنـﻪ لـم يتغيـر أي شـيء فـي التـزام إيـران ببنـود التفـاق
فـﺈن تصرفـات ترامـﺐ تنطـوي علـى افتراضيـة حـدوث أمـر مـا دفعـﻪ لتخـاذ هـﺬا
النـوويَّ ،
القـرار ،وعلـى هـﺬا النحـو افتـراض وقـوع الخطأ سـيكون من جانﺐ إيـران ) .(٣٠في الواقع،
لـم تكـن تصرفـات إيـران هـي التـي أسـهمت فـي هـﺬا التحـول األخيـر في التصـور ولم تكن
12
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أن
القضية عدم التزامها ببنود التفاق ،بل كان خيا ًرا لمؤثر خارجي )الرئيس ترامﺐ(َّ ،إل َّ
البشـر يميلون بطبيعتهم ،بشـكل عام ،لقراءة ما بين السـطور ،وإذا جاز التعبير ،يحاولون
مـلء السـطور بأحـداث )قـد تكـون غيـر صحيحـة( يسـتنتجون بهـا ما وراء عناويـن األخبار
ليخرجوا بهكﺬا رد فعل.
علـى األرجـح ،بـدأ هـﺬا التحـول فـي النﻈـر تجـاه إيران باسـتياء ترامﺐ مـن خطة العمل
الشـاملة المشـتركة ،ووعـود حملتـﻪ بﺈعـادة التفـاوض حـول التفـاق قبل انتخابـﻪ .وم َّما زاد
أن الحكومـة اإليرانيـة
أن التلميحـات إلـى التـزام إيـران ببنـود التفـاق ل يعنـي َّ
الطيـن بِلـة َّ
)(٣١
تخلـت عـن أجندتهـا وسياسـتها التنافسـية التـي لـم ينـﺺ عليها التفاق النـووي  .مجرد
بأن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت خط ًأ إلى حد ما؛ نﻈ ًرا إلى قدرة إيران
التلميح َّ
المزعومة على الستفادة من بعﺾ الثغرات في التفاق ،هﺬا من شأنﻪ أن يؤثر سل ًبا على
وبتفصيـل أدق أدت هـﺬه التلميحـات إلـى الفتـراض أن الحكومـة اإليرانيـة لـم تكـن
إيـران.
ٍ
صادقـة تما ًمـا فـي تعاونهـا وربمـا تفتقـر إلـى الشـفافية ً
أيضا  ،وألقـت التلميحات بﻈاللها
أي حقيقـة
علـى السـمعة العالميـة للبـالد والشـعﺐ اإليرانـي ،علـى الرغـم مـن عـدم وجـود ّ
تثبت صحة هﺬه المزاعم وعدم وجود أي دليل على اإلطالق يثبت عدم التزام إيران ببنود
التفاق ).(٣٢
أن إيران غال ًبا ما تُصور خط ًأ على أنها أم ٌة ”متعصب ٌة ومناهض ٌة للوليات
أورد مصدر َّ
المتحدة“ وبأن هدفها األسـاس هو إنتاج سـالح نووي لسـتخدامﻪ للضغط على الوليات
المتحـدة .إل أن مشـاركة إيـران طواعيـ ًة فـي خطـة العمـل الشـاملة المشـتركة والمتثـال
لبنودها دحضت هﺬه الصورة الخاطﺌة .عالو ًة على ذلك ،كانت المزايا المتبادلة واضحة
ألن القتصاد اإليراني سيسـتفيد من العالقات القتصادية التي سـتنمو عند نجاح خطة
َّ
العمـل المشـتركة الشـاملة علـى المسـتوى العالمـي .ومـع ذلـك ،فقد طغى علـى هﺬا الواقع
انسـحاب الوليـات المتحـدة مـن التفاقيـة والفتراضـات المتزايـدة بشـأن إيـران التـي
ظهرت في أعقابها .في نهاية المطاف كــ »نبوءةٍ ذاتية التحقق« كان النسـحاب األمريكي
المفاجـﺊ فـي صالـح الثـوار فـي إيران ،وهﺬا ما منـح مصداقية لالفتراضات غير الدقيقة
التي ظهرت مباشر ًة بعد قرار انسحاب ترامﺐ من التفاق ).(٣٣
رابعا :خيار ترامب والتصورات العامة الناتجة عنه
ً
ر ًدا على ذلك ،ألقت هﺬه المعلومات الضوء على كشـف جديد حول أسـﺌلة الدراسـة التي
صلـﺐ البحـﺚ ،إذ أدى انسـحاب الرئيـس ترامـﺐ المفاجﺊ مـن التفاق النووي ،على
تُشـكل ُ
الرغم من التزام إيران ببنود التفاق ،إلى تحول في الهدف األساس للبحﺚ :هﺬا التحول
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مـن كيـف تتأثـر الصـورة الﺬهنيـة لـدى العالـم عـن اإليرانييـن إذا لـم تلتـزم طهـران ببنـود
صورت للعالم أنها لم تلتزم
التفاق فعل ًيا على األرض ،إلى كيف سـتتأثر هﺬه الصورة إذا ُ
ببنـود التفـاق؟ فـي نهايـة المطـاف ،يؤدي هﺬا التحول الطفيف في التركيز إلى الختالف
الواضـح بيـن حالتيـن مختلفتيـن للغايـة ،فـي الحالـة اﻷولـى :يقـع الشـعﺐ اإليرانـي ضحيـة
لخيارات حكومتﻪ .في الحالة الﺜانية :يﻈهر الشعﺐ اإليراني ضعيف لم يرتكﺐ أي خطأ؛
ألن الصـورة الﺬهنيـة عنـﻪ تُرسـم مـن قـرارات وأفعـال أطـراف خارجيـة مثـل قـرار الرئيس
األمريكي بالنسـحاب من التفاق النووي ففي هﺬه الحالة هم فعل ًيا عاجزون عن تحديد
كيف ينﻈر العالم لهم.
عنـد النﻈـر فـي األسـباب الكامنـة وراء مثـل هـﺬه األحـداث ،تزعـم بعـﺾ المصـادر أن
مفهـوم التهديـد يُ ُ
عـرف بنـا ًء علـى الختالفـات األيديولوجيـة ويُحفـ ُز مـن ”النقسـامات
السياسـية“ ومثـا ٌل علـى ذلـك الـرد األمريكـي وإجـراءات الرئيـس ترامـﺐ تُجـاه البرنامـﺞ
فـﺈن اﻵثـار
النـووي اإليرانـي وخطـة العمـل المشـتركة اإليرانيـة ) .(٣٤وفـي الوقـت نفسـﻪَّ ،
السـلبية علـى القتصـاد اإليرانـي عميقـة بعدمـا فرضـت الوليـات المتحـدة عقوباتهـا مـن
جديـد علـى إيـران .ومـن القطاعـات القتصاديـة اإليرانيـة التـي تأثرت-علـى سـبيل المثـال
ل الحصر-صناعـة السـيارات وتصنيـع الطائـرات والمعـادن الثمينة ،مثـل الﺬهﺐ وصناعة
ال ﱢنفـط وصـادرات الطاقـة والتعامـالت الماليـة مع العالم .ومـع ذلك ،عندما ننﻈر عن كثﺐ
إلى أولﺌك األكثر تأث ًرا بهﺬه اﻵثار الضارة ،فﺈ َّنهم ليسـوا الفصائل الثورية أو المتطرفين،
بـل الشـعﺐ البسـيط فـي إيـران ولسـ َّيما الشـباب والمتعلميـن البالغيـن الﺬيـن ل يؤيـدون
مما أدى إلى نشوب الحتجاجات بسبﺐ
تصرفات المتطرفين أو النخبة التابعة للحكومةَّ ،
)(٣٥
نفاد صبرهم من سياسات نﻈامهم واختالفهم فيما يتعلق بالشؤون المحلية والعالمية .
أن العقوبـات فـي الغالـﺐ تسـتهدف شـبا ًبا ل
فـي ضـوء هـﺬه المعلومـات ،مـن الواضـح َّ
فـﺈن الضـرر ل يسـتهدف فقـط المتطرفين أو
يختلفـون عـن الشـباب األميركـي ،وبالتأكيـد َّ
)(٣٦
الحكومـة القمعيـة التـي قـد نعتقـد أنهـا من سـيتأثر وحدها  .وبالتالي قد يُثير مثل هﺬا
ٍ
تساؤلت حول كيفية خلق مثل هﺬه التصورات النمطية غير الدقيقة.
النوع من المعلومات
خامسا :اإلعﻼم وتشكيل الصورة العامة :الدور والنتائﺞ
ً
َوف ًقا إلحدى الدراسات ،تُع ّد استطالعات الرأي العام من بلدان أخرى وبعﺾ المعلومات
الموجودة في وسـائل اإلعالم المصادر الوحيدة للتعرف على جماعة خارجية معينة .وما
ٍ
جماعة معينـة يخل ُق تصو ًرا
تعرضـﻪ وسـائل اإلعـالم بشـكل غيـر مباشـر مـن معلومات عـن
أوسـع وأعـم عـن الشـعﺐ واألمـة التـي تنتمـي إليهـا .هﺬه التصـورات المتتابعـة ،على الرغم
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مـن عـدم دقتهـا ،فﺈ َّنهـا تخلق تصـورات نمطية عن »المجموعات الخارجية الوطنية« ،وهي
بﺬلك تدعم سـلوكيات المجموعة المنتمية التي تحفزها هﺬه الصور .وفي هﺬه الدراسـة
بالـﺬات تنـاول البحـﺚ إيـران علـى أنها »مجموعة خارجيـة وطنية« من ناحية التصور الﺬي
تبلور َوف ًقا للمعلومات التي تقدمها وسائل اإلعالم حول إيران).(٣٧
أن التصور تُجاه أمة معينة وشعبها قد ل يرتبط باألغلبية السائدة
وبالتالي من الواضح َّ
بل ينعكس من شريحة صغيرة منﻪ ،مثل :الحكومة أو جماعة متطرفة .ول َّ
أن أفعال
شك َّ
وقرارات وسلوكيات األطراف األخرى )مثل الوليات المتحدة والرئيس ترامﺐ( يمكن أن
ً
يكون لها تأثير عميق ً
كامال؛ كما حدث في
أيضا في تشـكيل مفاهيم خاطﺌة عن الشـعﺐ
الخطـة الشـاملة المشـتركة وانسـحاب ترامـﺐ مـن التفـاق النووي .في هـﺬا الصدد ،قد ل
يكـون للتصـورات تجـاه جماعـة معينـة عالقـة كبيـرة بهـم أو بحكومتهـم ،بـل تتعلـق بالكيفية
أن البشـر يميلـون بطبيعتهم إلى
التـي يتصـرف بهـا اﻵخـرون حولهـم ونحوهـم إضافـ ًة إلـى َّ
”قراءة ما بين السطور“ ،وملء الفراغات بتفسيراتهم إذا لم يحصلوا على معلومات عن
ٍ
كثيـر مـن األحيـان ،قـد يـؤدي هـﺬا إلـى افتراضـات خاطﺌة أو
جماعـة معينـة أو شـعﺐ .فـي ٍ
ُ
ٍ
شـريحة
شـعﺐ ما َوف ًقا لسـلوكيات ومعتقدات وأيديولوجيات
يصنف فيها
مفاهيم خاطﺌة
ٌ
ٍ
ٍ
بتغطية
صغيرةٍ بداخلﻪ؛ ألنها تحﻈى
إعالمية أكثر من غيرها ).(٣٨
وسـوف يقود هﺬا إلى طرح سـؤال جديد ،حول توظيف وتأثير وسـائل اإلعالم نفسـها.
أن وسـائل اإلعالم التقليدي من الصحف واإلصدارات تؤثر في رسـم التصورات
ل شـك َّ
التي تناولتها الدراسـة آن ًفا فكيف يؤثر هنا التوظيف الفعال لﻺعالم الجديد بالنﻈر إلى
السـرعة التـي تنتشـر بهـا المعلومـات )بغـﺾ النﻈر عن دقتها( في الفضـاء اإللكتروني ول
س َّيما في مواقع التواصل الجتماعي األكثر شعبية؟

 -1نشر المعلومات في العالﻢ اﻻفتراﺿي وتﺄﺛيرﻫا بوصفها ً
شكال من أشكال اإلعالم
وفي دراسـة تأثير وسـائل اإلعالم على تصورات الناس عن أنفسـهم وتجاه اﻵخرين ،نرى
أن سرعة نشر المعلومات اإلضافية لها أثر كبير في هﺬا الجانﺐ .على هﺬا النحو ،يمكن
َّ
أن النتشـار الجغرافي الواسـع لوسـائل اإلعالم المعاصرة ،في
للمرء أن يفترض منطق ًيا َّ
يؤدي إل إلى ترسيﺦ أي قوة
شكلها الفتراضي ،إلى جانﺐ سرعة اإلنترنت ،بحد ذاتﻪ ،لن
َ
لوسائل اإلعالم الموجودة ساب ًقا.
ولفهم تأثير وسائل اإلعالم كوسيلة لنقل المعلومات وصياغة التصورات ،كشفت إحدى
أن وسـائل اإلعـالم كانـت اﻵليـة األساسـية لمـا يعـرف بــ ِ » schemataمخطـط:
الدراسـات َّ
ٌ
وأن قرابـة  ٪ ٤٠مـن األميركييـن الﺬيـن شـملهم
نمـط منسـ ٌق لتفكيـر« عـن اإليرانييـنَّ .
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ

15

السـتطالع مـن خمسـين وليـة يحملـون تصـورات سـلبية تجـاه اإليرانييـن .فـي حيـن كانت
معلومات وسـائل اإلعالم هي القوة الدافعة وراء هﺬه التصورات السـلبية في السـتطالع،
فﺈن التصال المباشر والشخصي مع اإليرانيين المصدر الرئيس لـ»المخطط« اإليجابي
َّ
)(٣٩
ونقصـد هنـا التصـورات اإليجابيـة بمعنًـى آخـر ،أدت المعلومـات التي تنشـرها وسـائل
تصور إيجابي إذا
اإلعالم إلى التصنيف الخاطﺊ للشـعﺐ وهو شـعور انتفى أو تحول إلى
ٍ
كان لدى الفرد اتصال شخصي فعلي أو معرفة أولية بالشعﺐ اإليراني.
مـن المهـم ً
أيضـا النﻈـر فـي مـدى الضـرر الـﺬي قد ينشـأ من هﺬه التصورات السـلبية.
فـﺈن النﻈـرة النمطيـة لﻺيرانييـن والباكسـتانيين بأنهـم »ملجـأٌ
كمـا خلُـﺺ أحـد المصـادرَّ ،
شـخﺺ أنﻪ
لﻺرهـاب والعنـف« أثـارت تداعيـات تمتـ ُد إلـى مـا هـو أبعد من مجرد تصنيف
ٍ
»غيـر مقبـول« .فـي الواقـعُ ،و ِجـد أن خـوف الشـعوب الغربيـة مـن اإليرانييـن ليـس عقالن ًيا
ول أسـاس لـﻪ مـن الصحـة علـى حـد سـواء؛ ألنـﻪ تبلـور بنـا ًء علـى المعلومات المنشـورة في
وسائل التواصل الجتماعي .وعلى الرغم من أن الغالبية العﻈمى من اإليرانيين ل يمثلهم
سوى فصيل صغير من المتطرفين الﺬين يحﻈون بأكبر قدر من الهتمام اإلعالمي ،فقد
سـاعدت هﺬه المعلومات في تجريد األمة ومواطنيها على حد سـواء من إنسـانيتهم .ومع
ذلكَ ،ووف ًقا لهﺬه الدراسة ،عندما تع ّرف أفراد من وسائل التواصل الجتماعي على سبيل
المثـال ”فيـس بـوك“ علـى فـرد إيراني ،تغلبوا على تصوراتهم المسـبقة ونﻈروا بﺈنسـانية
أكثـر إلـى غالبيـة اإليرانييـن ،ولـم يلتفتـوا إلـى الصـور النمطيـة أو التصنيفـات الموجـودة.
أن غالبية الصور التي صاغتها وسائل اإلعالم
وهكﺬا ،مر ًة أخرى ،خلُﺺ هﺬا البحﺚ إلى َّ
لم تكن دقيقة على األرجح ،إل أن تداعياتها كانت ضار ًة للغاية ).(٤٠
 -٢وساﺋل العالﻢ اﻻفتراﺿي وﻗدرة اإليرانيين على تغيير صورتهﻢ
ً
دراسـة وافي ًة دون الطالع على نتائجها
لن نتمكن من دراسـة وسـائل اإلعالم الفتراضي
ً
تفصيال ،ل تعمل وسائل التواصل
بشرح أكثر
اإليجابية ،بغﺾ النﻈر عن النتائﺞ السلبية.
ٍ
الجتماعـي علـى إدامـة الصـور النمطيـة والمفاهيـم الخاطﺌـة فحسـﺐ ،بـل يمكنهـا ً
أيضـا
أن تكـون مؤثـرة فـي تمكيـن األمـة ) .(٤١فـي إيـران تحدي ًدا ،كان لﻺنترنت ووسـائل التواصل
الجتماعـي دور مهـم فـي إتاحـة الفرصـة للشـعﺐ اإليرانـي للتواصـل مـع العالـم الخارجي،
خالل انتخابات  ٢٠٠٩والحتجاجات الناجمة عنها ،إذ اكتسﺐ تويتر شعبية واسعة ).(٤٢
ومنـﺬ ذلـك الحيـن ،اسـتفاد الشـعﺐ اإليرانـي من وسـائل التواصل الجتماعـي للتواصل
فيمـا بينهـم ،وتنﻈيـم الحتجاجـات وحشـد المتشـابهين فكر ًيـا للتعبﺌـة مـن أجـل قضيـة
مشتركة .وكان »تيلجرام« الموقع األكثر استخدا ًما في هﺬا المجال ،الﺬي يُستخدم إلرسال
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واسـتقبال الرسـائل المشـفرة ) .(٤٣في الواقع ،لقد أصبح شـائ ًعا لدرجة أن نحو  ٤٠مليون
شـخﺺ يسـتخدمونﻪ مـن بيـن  ٨٠مليـون إيرانـي .وفـي الوقـت نفسـﻪ ،يسـتخدم اإليرانيـون
ٍ
محاولـة لتخطـي الرقابة
اﻵن الشـبكات الخاصـة الفتراضيـة أو مـا يُعـرف بـــــــــــ VPNفـي
الحكومية ) .(٤٤وهﺬا يأتي ر ًدا على إجراءات الحكومة الرامية للحد من الوصول إلى مواقع
معينـة أو حجـﺐ منصـات وسـائل التواصـل الجتماعـي لتقويـﺾ تنﻈيـم الحتجاجات ).(٤٥
وقـد صـدرت هـﺬه التدابيـر الرقابيـة باإلضافـة إلـى القيود الحالية ،بما في ذلك اشـتراط
أ ْن تحصـل وسـيلة اإلعـالم ً
أول علـى ترخيـﺺ مـن وزارة الثقافة واإلرشـاد اإلسـالمي ،مما
أتاح للحكومة المزيد من الرقابة على جميع العمليات اإلعالمية ).(٤٦
أن محـاولت تقييـد الوصـول إلى
ومـن المفارقـات ،توصلـت دراسـ ٌة نشـرت مؤخـ ًرا إلـى َّ
إبداعا للتحايل على هﺬه الرقابة .ولس َّيما
طرق أكثر
المعلومات تؤدي في الواقع إلى خلق ٍ
ً
فﺈن هﺬا سوف يزيد من حماسة الشعﺐ
عندما تفرض الحكومات قيو ًدا على المعلوماتَّ ،
أن حﻈـر الحكومـة
إليجـاد طـرق بديلـة للحصـول علـى المعلومـات .إذ َوجـدت الدراسـة َّ
الصينية لتطبيق »إنسـتغرام« دفع المسـتخدمين لسـتخدام الشـبكات الخاصة  VPNبينما
أصبـح مسـتخدمون آخـرون أكثـر ذكا ًء علـى مسـتوى التكنولوجيـا ووجـدوا طر ًقـا أخـرى
للوصول إلى المعلومات من العالم الفتراضي ).(٤٧
أخيـ ًرا  ،عنـد دراسـة كيـف تُعـزز وسـائل التواصـل الجتماعـي قـدرة األشـخاص علـى
إحـداث التغييـر ،فﺈنهـا غال ًبـا مـا تحـدث عبـر الترويـﺞ لالحتجاجات  ،من نشـر المحتجين
معلومـات مثـل :مواقـع وأوقـات الحتجاجـات وتحفيـز اﻵخريـن للمشـاركة مـن خـالل نشـر
المعلومـات عبـر الوسـائط الجتماعيـة ) ،(٤٨التـي تسـاعد فـي إظهـار الغضـﺐ و العواطـف
فﺈن لوسـائل التواصل
األخرى ،والتي تخلق أحدا ًثا أو تُثير المشـاعر .باإلضافة إلى ذلكَّ ،
تأثيـرا فعل ًيـا يحـ ُل محـل الوسـائط التقليديـة ،بما في ذلك السـرعة التي يمكن
الجتماعي ً
بهـا اسـتخراج المعلومـات والبحـﺚ عنهـا علـى وجـﻪ التحديـد )علـى عكـس وسـائل اإلعالم
التقليدية( والقدرة على التواصل بفعالية أكبر بين األطراف ) .(٤٩في نهاية المطاف ،يمكن
لوسـائل التواصـل الجتماعـي أن تُعرقـل األجنـدات السياسـية وبالتالـي تغيـر مـن المشـهد
السياسي ) .(٥٠ويمكن أن تتغير وتحدث تأثي ًرا عمي ًقا في الطريقة التي ينﻈ ُر بها إلى ٍ
أمة
مـا عالم ًيـا ،سـواء أكانـت هـﺬه التأكيـدات دقيقـة أم ل .أو لسـوء الحـﻆ ،كمـا وصفهـا أحـد
المصادر» :يمثل مجيء العصر الرقمي قفز ًة هائل ًة لنشر الكراهية والتعصﺐ« ) .(٥١وهكﺬا،
مـع اكتمـال النقـاش فيمـا يتعلق بكيفية تشـكيل التصورات واسـتمرار التصـورات الخاطﺌة،
ً
فضـال عـن كيفيـة تأثيـر وسـائل التواصـل الجتماعـي المعاصرة على هـﺬه النتائﺞ ،أفضل
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أن علينـا تجـاوز الفتراضات غير الدقيقة والصـور النمطية ،مع
مـا نُنهـي بـﻪ النقـاش هنـا َّ
التركيز على ما هو حقيقي وما هي الحقيقة في الواقع.
خﻼﺻــــة
بالنﻈـر إلـى المعلومـات الـواردة فـي الصفحـات السـابقة ،توصلـت الدراسـة فـي النهايـة
لبعـﺾ السـتنتاجات المهمـة .ربمـا يكـون أحـد الكتشـافات المثيـرة للدهشـة مـا يتعلـق
بالهـدف األسـاس لهـﺬه الدراسـة والغـرض المقصـود منها .بينما كان الهـدف ،في البداية،
هـو مناقشـة التصـورات عـن الشـعﺐ اإليرانـي والتصـورات الخاطﺌـة المحتملـة بنـا ًء علـى
تصرفات أقلية تمثلﻪ ،مثل الحكومةً ،
أن أي موقف قد
بدل من ذلك ،وأصبح من الواضح َّ
تتخـﺬه الحكومـة اإليرانيـة )خاصـة فيمـا يتعلـق بخطة العمل الشـاملة المشـتركة( هي أقل
أهمية مما يسـتنتجﻪ اﻵخرون من ”القراءة بين السـطور“ ،أو منشـورات وسـائل التواصل
شكل كانت.
الجتماعي أو وسائل اإلعالم بأي ٍ
فـﺈن الحقيقة الخطيرة هـي أنﻪ ليس من
بنـا ًء علـى ذلـك ،وعندمـا يتعلـق األمـر بالواقـعَّ ،
الضـروري أن تتخـﺬ الحكومـة اإليرانيـة موق ًفـا مـن أجـل تصنيـف الشـعﺐ اإليرانـي )أو أي
شـعﺐ( عـن طريـق الخطـأ َوف ًقـا لتعميمـات شـاملة وصـورة نمطيـة غير دقيقة .فـي الواقع،
فﺈن شعبها ليس عرضة للتصورات المستمدة من أفعال حكومتهم فقط،
في حالة إيرانَّ ،
بـل ً
أيضـا ألفعـال األطـراف الخارجيـة والفتراضـات الناشـﺌة عنهـا .وأخيـ ًرا ،عندما ينﻈر
المرء في تأثير وسائل اإلعالم ،ول س َّيما قوة وسائل التواصل الجتماعي ،فمن الواضح
أن الشـعﺐ سـيكون ضحيـ ًة بسـبﺐ النشـر مـن خـالل العالـم الفتراضـي إلدامـة التصورات
الخاطﺌة والتصنيف الخاطﺊ لشعﺐ بأكملﻪ.
سـالحا نوو ًيا
أن إيـران لـم تملك
فـي هـﺬا الصـدد ،فوجـﺊ معﻈـم النـاس عندمـا أدركـوا َّ
ً
منـﺬ سـبعينيات القـرن الماضـي ،وفـي الوقـت الحالي ،خفضت طهران  ٪ ٩٧من مخزونها
ً
امتثال لبنود صفقة األسـلحة
من اليورانيوم وأوقفت تنشـيط ثلثي أجهزة الطرد المركزي
النووية ) .(٥٢وفي الوقت نفسﻪ ،وجد استطالع لﻸغلبية السائدة أن ما يقرب من ثلﺚ من
شملهم الستطالع ،أكدوا على أن البطالة هي القضية األكثر أهمية للمواطنين اإليرانيين،
مما يدل على تشابﻪ غريﺐ مع أقرانهم األمريكيين ،وكﺬلك مع أقرانهم في كثير من الدول
بـأن الغالبية
األخـرى .عـالو ًة علـى ذلـك ،كشـف اسـتطالع للـرأي أجرتـﻪ
»مؤسسـة غالوب« َّ
َّ
العﻈمـى مـن اإليرانييـن بالنسـبة  ٪ ٤١عبـروا عن رفضهـم لتطوير بالدهم الطاقة النووية
ألغـراض عسـكرية مقارنـ ًة ب  ٪ ٣٤مـن الﺬيـن وافقـوا ) .(٥٣ويمثل هﺬا الرأي على األرجح
أو )على األقل جزئ ًيا( دور الجيل الجديد والمعاصر من اإليرانيين ،من الﺬين تلقوا تعلي ًما
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جي ًدا ويعارضون األصولية اإلسالمية التي تحكم بشكل صارم العديد من جوانﺐ الحياة،
وبالتالي سوف يثبتون تفوقهم على وجهات النﻈر التقليدية الصارمة للجيل السابق ).(٥٤
يجﺐ اإلقرار بﻪ أن العالم شعو ًبا وأ ًمما توليف ٌة معقدةٌ .وعلى حد قول
ومع ذلك ،لعل ما
ُ
ٍ
مبهمـة قـد تُبدي األمة من خاللها وشـعبها تعاو ًنا قو ًيا
بعضهـم ،يتكـون العالـم مـن مفاهيـ َم
وضعي ًفا في اﻵن نفسﻪ ،ولكنهم ً
أيضا مهتمون بالحفاظ على الﺬات ،ومستعدون ويريدون
فﺈن هﺬه المفاهيم
أن يكونوا متعاونين ،مع التأكيد على ضرورة استقاللهم ) .(٥٥ومع ذلكَّ ،
المبهمة غال ًبا ل تُوضح في مجال التصور العام ،إذ يكون من السهل تصنيف اﻵخرين إلى
ٍ
فﺌـات يمكـن تمييزهـا بوضـوح ) .(٥٦بمعنـى آخر ،ناد ًرا ما تُوضح الفروق الدقيقة وتعقيدات
الواقـع ،فـي ظـل المفاهيـم المبهمـة المكونة للعالم ،باللونين األبيﺾ واألسـود أو تُنقل إلى
عالم وسـائل التواصل الجتماعي إذ يكون الفرد وأمتﻪ إما شـي ًﺌا واح ًدا أو العكس ،ولكن
قل ًمـا تتحقـق الحالتيـن .وعلـى هـﺬا النحـو ،تلـك التصنيفـات تحـدد كيـف ينُﻈـر إلـى الناس
وكيف يعاملون لح ًقا.
عالم تُسيطر عليﻪ وسائل اإلعالم ويتأثر بقوةٍ بوسائل التوصل الجتماعي،
لﺬلك؛ في ٍ
يصبـح التصـور شـي ًﺌا وتصبـح السـمعة واق ًعـا .سـواء أكان المـرء ضعي ًفـا أو قو ًيـا أو متعاو ًنا
ً
معارضـا ،أو يتمتـع بـروح العمـل الجماعـي أو يحبـﺬ الحفـاظ علـى ذاتـﻪ ،فﺈ ّنها جمي ًعا ل
أو
فﺈن مكانة
تسـاوي شـي ًﺌا مقارنـ ًة بمـا يعتقـده اﻵخـرون علـى أنها حقيقة عنـﻪ ) .(٥٧وبالتاليَّ ،
المـرء فـي هـﺬا العالـم ،لﻸسـف ،غال ًبـا مـا تكـون أبعـد عـن حقيقتـﻪ وتعكـس أكثـر ظاهـره.
وبالتالي ،فالمﻈهر هو من يحدد كيف يتعامل اﻵخرون مع المرء ،وفي نهاية المطاف هﺬا
هو ما يحدد مصير األمة ومستقبل كل فرد فيها.
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