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مقدمة

غــــادرت حكومــــة الرئيــــس حســــن روحاني الســــلطة، وتســــتعّد حكومــــة إبراهيم 
ي املســــؤولية، فيما تســــود أجواء سياسية متباينة حول مدى قدرة  رئيســــي لتولِّ
احلكومــــة اجلديــــدة على مواجهــــة التحديــــات الراهنة. فُقَبيل رحيله لم يشــــأ 
روحانــــي أن يتــــرك الســــاحة دون أن يلقي كلمة أخيرة في الثاني من أغســــطس 
2021م، بهــــدف تبرئــــة حكومتــــه مــــن املســــؤولية عن األوضــــاع التي آلــــت إليها 
د النظــــام إخفاءها، في الوقت  البــــاد، والكشــــف عن بعــــض جناحاته التي َتعمَّ
نفســــه ألقــــى فيه الرئيــــس اجلديد إبراهيم رئيســــي كلمة في مجمــــع الهيئات 
املرتبطة مبكتب املرشد وسط طهران، في أثناء مراسم تنصيبه في الثالث من 
أغســــطس 2021م، عكست الســــجاالت واجلدل الذي تشهده الساحة اإليرانية 
بشــــأن التحديــــات األساســــية التــــي تشــــغل الــــرأي العــــاّم الداخلــــي واخلارجي، 
وأبرزهــــا األزمــــة االقتصاديــــة واملوقف من املفاوضــــات النووية، كمــــا اتضح من 
اخلطابني وجود خاف جوهري في املنطلقات وبرنامج العمل الذي يتبناه كل 

فريق ملواجهة هذه التحديات.
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يحاول هذا التقرير أن يقّدم قراءة في خطاَبي إبراهيم رئيسي وحسن روحاني، 
وذلــــك على ضوء التطورات الداخلية واخلارجية، الستكشــــاف حدود اخلاف 
بــــني نهجيهمــــا، وأهّم ما يقدمانه من معاجلات وبرامج، وفرص جناح تصورات 

رئيسي على ضوء خبرة تعامل حكومة روحاني مع األزمات نفسها.

د من األزمات أواًل: إرث معقَّ

يبدأ الرئيس اإليراني اجلديد إبراهيم رئيسي مهاّم منصه في مواجهة أزمات 
حادة، اعترف بها خالل مراســــم تســــليم السلطة، إذ أشــــار إلى بعض مالمح 
األزمة االقتصادية التي متر بها البالد، وأبرز مظاهرها عجز املوازنة، وسيادة 
حالة من عدم االســــتقرار في البورصة واألسواق املالية، مع عدم القدرة على 
ل التضخم الذي زاد بنســــبة 44%، والغالء ومنّو السيولة  الســــيطرة على معدَّ

التي زادت بنسبة %680.
كما تشهد إيران موجة واسعة من االحتجاجات اإلقليمية والفئوية نتيجة تردِّي 
األوضاع املعيشية ونقص شديد في اخلدمات األساسية، كان أبرزها في إقليم 
األحواز الذي انتفض على أثر عوامل مباشرة مرتبطة بُشّح املياه، وعوامل غير 
مباشرة اقتصادية وسياســــية وثقافية ارتبطت بسياسات ممنهجة ضّد سكان 
اإلقليــــم، وقد تزامنت هذه االنتفاضــــة مع موجة من االحتجاجات على خلفية 
انقطــــاع الكهرباء في عدد من املدن اإليرانيــــة، واحتجاجات فئوية لعديد من 

العمال واملهنيني للمطالبة بتحسني أوضاعهم ودخولهم.
ويعود بعض من جوانب هذه األزمات إلى انهيار االتفاق النووي، الذي أدى االنسحاب 
األمريكي منه إلى تفريغه من مضمونه، وحرمان إيران َجنَْي ثماره، خصوًصا على 
اجلانب االقتصادي، بل ووضع إيران حتت نير العقوبات والعزلة، وهو ما حرمها 
منذ 2018م من قرابة 100 مليار دوالر هي مقدار التراجع في الصادرات النفطية، 
إيران في اخلارج ووضع قيود صارمة على االستفادة  فضاًل عن جتميد أموال 
منها أو حتويلها إلى البنوك اإليرانية، وكان روحاني أشار في آخر حوار له في 3 
أغسطس 2021م إلى أن »أهّم قضايا احلكومة الثالثة عشرة التفاُوض والتفاُعل 

مع العالَم، وال ِخيار سواه، وامللّف الثاني هو القضايا االقتصادية«.
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ة روحاني األخيرة ثانًيا: وصيَّ

د روحاني في آخر اجتماع له ُقبيل مغادرته موقعه في الثاني من أغســــطس  أكَّ
2021م، أن »االعتدال والتفاعل البَنَّاء« هو الطريق األنســــب إلنقاذ إيران من 
أزماتهــــا، وهــــو بذلك يحاول أن ميايــــز بني توجهاته »املعتدلــــة« املدعومة من 
»اإلصالحيني«، وتوجهات رئيســــي »املتشــــددة«، وقد أنهى روحاني واليتيه وال 

يزال يؤمن بهذا املنهج باعتباره الطريق األكثر فاعلية لتحقيق مصالح إيران.
يقصــــد روحانــــي باالعتدال والتفاعل على مســــتوى الداخل هــــو االبتعاد عن 
التشــــدد وتخفيــــف القيود والوصاية عن املجتمع، وذلــــك بعكس ما ذهب إليه 
رئيســــي بتأكيده احلفاظ على قيم الثورة ومحاولة اســــتعادة زْخمها في وقت 
تشهد فيه البالد حالة من الغضب الواسع ضّد النظام، بل طال الغضب هيكل 
النظام نفســــه، وخرجــــت الصراعات الداخلية بني أجنحتــــه إلى العلن، األمر 

الذي بات يهّدد متاسك واستقرار هذا النظام.
ويقصد باالعتدال والتفاعل البَنَّاء على مســــتوى اخلارج احلفاظ على احلوار 
والدبلوماســــية في التعاطي مع الغرب عموًما والواليات املتحدة خصوًصا، إذ 
يؤمــــن روحاني بالبراغماتية فــــي عالقات إيران اخلارجية، مع تأكيده أن ذلك 
يكون في إطار املصالح الوطنية، وأن التفاوض واحلوار ال يعني الثقة بقدر ما 
يعني املصلحة باعتبارها املبدأ األساسي في العالقات بني الدول، التي تقتضي 
بالضرورة عدم حتقيق مكاسب كاملة، ألن األطراف األخرى لديها مصاحلها، 
هها املرشد علي خامنئي إلى حكومته في  وهو بهذا يرّد على االتهامات التي وجَّ
نهايــــة يوليو 2021م بقوله: »أينما ربطتم األعمال بالغرب والتفاوض معه ومع 
الواليات املتحدة، فشــــلتم، وحيثما حتركتم بال ثقة بالغرب وتخليتم عنه، فقد 

جنحتم ومضيتم قدما«.
فروحاني يصّر على أن هذا النهج قد أنقذ البالد من احلرب التي كان الغرب 
ينوي أن يشّنها على إيران، وجنح في إبرام االتفاق النووي مع مجموعة 1+5، 
وقد أســــفر ذلك عن وقف العمل بســــبعة قرارات دولية ضّد إيران صادرة عن 
مجلــــس األمن، وإعطاء االقتصاد اإليراني دفعة كبيرة أســــهمت في عديد من 
املشــــروعات التنموية خالل واليتيه، وانعكس هذا في وجود دعم شــــعبي كبير 
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للتحرك في هذا املســــار، ويرى روحاني أنه ال خيار ســــوى التفاوض والتفاعل 
البنَّاء.

يرى روحاني كذلك أن حكومته قد ُظلمت، ألسباب داخلية وخارجية، إذ ُووِجَهت 
ــــَي على إجنازاتهــــا الداخلية، كما عــــادت العقوبات الدولية،  سياســــاتها وُغطِّ
ــــي جائحة كورونا، ويرى أن حكومتــــه تعرضت للهجوم بغرض  فضاًل عن تفشِّ
ر، ويقول روحاني إن  التشــــويه ال النقد، وأنه شــــخصّيًا تَعرَّض لهجوم غير مبرَّ
كل املوضوعات سارت في أُُطر وافق عليها املرشد، لكن حكومته لم جتد دعًما 
داخلّيًــــا كافًيا، كما يقول إن »املرشــــد قال لي )إنك قائد احلرب االقتصادية(، 
ل املرشد  ولكنني كنت قائًدا بال جنود وال عتاد!«، وهنا يحاول روحاني أن يحمِّ
ــــد أنه لم يكن ميلك كل  ا آلت إليه األوضاع، وأن يؤكِّ جــــزًءا من املســــؤولية عمَّ

نه من اتخاذ القرارات. الصالحيات التي متكِّ

ثالًثا: خيارات رئيسي وبرنامجه الغامض

على خالف براغماتية روحاني، ينطلق رئيسي مع مبدأ أيديولوجي يرتكز على 
د داخلّيًا أن برنامج  الهوية في حتديد مصالح إيران الداخلية واخلارجية، إذ أكَّ
حكومتــــه هو التغيير، املنبثق عــــن بيان اخلطوة الثانية للثورة، الذي ســــيكون 
مبثابــــة برنامج احلكومة خالل املرحلة املقبلة، أمــــا أهم مالمح حكومته فقد 
دها خالل كلمته التي ألقاها عقب مراسم أدائه القسم أمام نواب البرملان  حدَّ
ق إلى معالَم سياسته، التي تضمنت اإلشارة  اإليراني، مبناسبة تنصيبه، إذ تَطرَّ
إلى أن سياســــة الضغط واملقاطعة لن متنــــع إيران من املطالبة بحقوقها، وأنه 
ق  ب بأي مشروع دبلوماسي يحقِّ يجب وقف املقاطعة ضد إيران فوًرا، وأنه يرحِّ
ها، كما حاول إرسال  هذا األمر، مشيًرا إلى أن أعداء إيران يشنُّون حرًبا ضدَّ
رســــائل تطمينية إلى العالَم حول املشــــروع النووي اإليراني، أشار فيها إلى أن 
برنامج إيران النووي »ســــلمّي بالكامل«، ورّدد الرواية الســــابقة بأن األســــلحة 
ى »املقاومة«  مة شرًعا بفتوى من املرشد. وفي حضور لرموز ما يَُسمَّ النووية محرَّ
د رئيسي على أن حكومته ستعمل على التصدي للقوى  التي تدعمها إيران، شدَّ
االستخبارية والظاملة، وســــتعمل على دعم الشعب الفلسطيني وستكون صوًتا 
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للمســــتضَعفني. هذا اجلانب مــــن التصريحات يحمل داللــــة واضحة على أن 
النظام اإليراني ســــوف يواصل مشــــروعه التوسعي وفكره القائم على تصدير 
الثــــورة اإليرانية، إذ ُوضَعت رموز »املقاومة« فــــي الصف األول في داللة على 
اســــتمرار النهج الصدامي والتحشــــيد، وتعزيز دعم امليليشــــيات والتنظيمات 

املنتشرة في املنطقة.
ئ نفســــه من التهمة التي تُنَسب إليه في  ي الغربي، وقد يبرِّ ولكي يداعب املتلقِّ
ما يتعلق بانتهاك حقوق اإلنســــان إبان تولِّيه الســــلطة القضائية، أشار إلى أن 

حكومته ستسعى للتعامل البَنَّاء مع دول العالَم والدفاع عن حقوق اإلنسان.
في ما يتعلق بحل األزمات اإلقليمية، أشــــار رئيســــي إلــــى أن احلّل يكمن في 
وقــــف التدخــــل األجنبي، ألن هذا التدخل هو املشــــكلة بعينهــــا، كما عبَّر عن 
مــــد يد الصداقة إلــــى دول املنطقة و»مصافحتهم بحرارة«، ورّدد الشــــعارات 
اإليرانية الســــابقة التي كانت تتحدث عــــن أن القوة اإليرانية لن تكون خصًما 
ل  لدول املنطقة، بقوله: »قوة إيران في املنطقة هي التي ســــتوفر األمن وتشــــكِّ
ا منيًعا في وجه االستكبار«، منتقًصا دور الدول اإلقليمية في احلفاظ على  سّدً
االســــتقرار اإلقليمي، ورمبا كان ينظر إليها علــــى أنها تدخل في َمن وصفهم 
باالســــتكبار، كما أن ذلك يتعارض مع ما أوضحه ســــابًقا من مّد يد الصداقة 

إلى دول املنطقة.
وفي إشــــارة ال تخلو من التناقض، أشــــار إلى أن العالَم يتغيَّر، وتأمني مصالح 
الشــــعوب يعتمد على فهم العالَــــم اجلديد والتعامل االســــتراتيجي مع القوى 
د  الناشــــئة، وأن السياسة اخلارجية الناجحة هي السياسة املتوازنة. فيما يشدِّ
علــــى ترديد النظرة التقليدية اإليرانية بأن العالَم مســــتمّر في شــــّن هجمات 
معادية إليران. وهذه املقولة هي إدانة بحد ذاتها، فالعالَم يتغير كما أشار، إال 
أن ذلك ال يشمل إيران! فلم يُِشْر إلى انتهاج مقاربات دبلوماسية تصاحلية مع 

العالَم.
اه »انتهــــاج الدميقراطية الدينية«،  وللداخل امتدح إجنازات إيران في ما ســــمَّ
ي مرض  ر نسب اخللل في أداء احلكومة إلى الدعاية الشرسة للعدو، وتفشِّ وكرَّ
كورونا، معلًنا اعتزامه تشــــكيل حكومة حتقق الشــــفافية والعدالة، قائمة على 
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التخطيط، إال أن ما يدعو إليه قد ال يلقى قبواًل لدى الشعب الذي يعاني تدهُوًرا 
جميع مناحي احلياة نتيجة الفساد وسوء التخطيط، والسياسة اإليرانية التي 

ه ُجلَّ اهتمامها إلى مشاريعها التوسعية على حساب الداخل. توجِّ
ع- بتحقيق أقصى قدر  وفي ما يتعلق باالقتصاد، وعد رئيســــي -كما هــــو متوقَّ
من الشفافية، وجعل االقتصاد مقاوًما ضد الصدمات، والعمل على كبح جماح 
التضخــــم والغالء، وتعزيز قيمة العملة الوطنية. إال أن الظروف احمليطة بفترة 
رئاسته تنبئ بأن هذه الوعود ليس لها ما يدعم جناحها على أرض الواقع، في 

ظل اعتزامه انتهاج املقاربات القائمة جتاه املنظومة الدولية.
ورغــــم هذه املالمح التي تبدو تكراريــــة، فإنه ميكن القول إن الغموض ال يزال 
يكتنف برنامج رئيسي، فَطوال حملته االنتخابية جَتنَّب قطع وعود محددة في 
املجاالت االقتصادية والدبلوماســــية واالجتماعية، باستثناء بعض املشروعات 
االجتماعية، واشــــتملت تصريحاته وخطاباته على وعود فضفاضة غير قابلة 
للتقييــــم والقياس، وركز باألســــاس على انتقاد الواقع الراهــــن دون أن يتبنَّى 
برامج بعينها للتعامل معه، بهذا سار رئيسي على نفس خطى »التيار املتشدد« 
الــــذي كال االتهامــــات حلكومة روحاني، وذلك في إطــــار الرغبة في إزاحتهم 

بعيًدا عن السلطة ومراكز صنع القرار.
واملعروف أن رئيســــي جاء من أجل استعادة روح وزخم الثورة، وتأكيد خطابها 
األساســــي ومبادئها الراســــخة، وإعادة متكني »التيار املتشــــدد« من السلطة، 
واحلفاظ على القيم الثقافية للمجتمع، ومشــــروع إيــــران العابر للحدود، كما 
يشير كثير من التقديرات إلى إنه جاء في إطار التجهيز لعملية أكثر حساسية 
تتعلــــق بتأمني عملية انتقــــال آمن ملنصب القيادة في مرحلــــة ما بعد خامنئي 

تضمن استمرارية والية الفقيه مرجعيًة للحكم في إيران.
وعلى مســــتوى اخلارج يؤكد رئيسي خطاب الُهِويَّة في تعاطي إيران مع الغرب 
والواليات املتحدة، وقد انعكس ذلك في موقف رئيسي املتشدد من املفاوضات، 
وموقفه من التفاهم حول بعض القضايا اخلالفية، كالســــلوك اإلقليمي إليران 
وبرنامج الصواريخ الباليســــتية، ومن ثم فهو يتبنى مبدأ العداء/عدم الثقة في 
الغرب والواليات املتحدة، وفي هذا الصدد يؤّكد رئيسي عدم ربط األزمة في 
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الداخــــل بإرداة الغرب والواليات املتحدة، والســــعي إللغاء العقوبات من خالل 
إحباطها، ال عبر التفاهم والدبلوماسية.

ويســــتنتج من ذلك أن رئيســــي يلتزم موقف املرشــــد كلّيًا، بــــل يدافع عنه في 
مواجهــــة تلميحــــات روحاني في خطابــــه األخير، إذ وضع املرشــــد اخلطوط 
العريضة لسياســــة النظام بشــــأن املفاوضات بتأكيده »ضرورة االستفادة من 
جتربــــة حكومة روحاني، التي أكدت ضرورة عدم الثقة بالغرب«، وفي ســــياق 
رسم مالمح حَترُّك احلكومة القادمة، قال املرشد: »ينبغي أن ال تكون البرامج 
الداخلية مشــــروطة مبواكبة الغرب، ألنها ستفشــــل بالتأكيــــد«، وهذا ما أكده 
ن خطابه في مجمع الهيئات املرتبطة مبكتب املرشــــد وسط  رئيســــي، إذ تَضمَّ
طهــــران، حيث تُقام مراســــم التنصيب، تأكيد رئيســــي أن حتســــني الظروف 
االقتصادية لبالده لن يرتبط بـ»إرادة األجانب«. وقال: »نسعى بالطبع إلى رفع 
احلظر )العقوبات( اجلائر، لكننا لن نربط ظروف حياة األمة بإرادة األجانب«. 
وقد أثار نشــــر املوقع الرســــمي للمرشــــد اإليراني واإلذاعة والتلفزيون جدااًل 
سابًقا بني خامنئي وهاشمي رفسنجاني حول املفاوضات النووية السابقة قبل 
عام 2015م بالتزامن مع نهاية والية روحاني، التكهنات بشــــأن متهيد خامنئي 
الطريق إلنهاء املفاوضات بشــــكل غير مباشــــر مع الواليات املتحدة في فيينا، 
ح في أثناء تنصيب رئيســــي بأن املشكالت اإليرانية  ال ســــيما وأن خامنئي صرَّ
املختلفة ستســــتغرق وقًتا حللِّها، ويعطي هذا مؤشًرا على أن خامنئي يرى أنه 

ا قريب. لن يَُحلَّ موضوع التفاوض من أجل إحياء االتفاق النووي عمَّ

رابًعا: فرص نجاح حكومة رئيسي

بينما كانت حكومة روحاني تواجه قيوًدا كبيرة على تنفيذ برنامجها كما أشار 
فــــي خطابه األخير إلى أنه كان قائًدا بال جنــــود أو عتاد، وأن اإلعالم كان ال 
يقف في صّف حكومته، وأن املرشــــد كان مّطلًعــــا على ما يتخذه من قرارات، 
مبا يشــــير إلى أنــــه كان قيًدا أكثر منه داعًما، يتمتع رئيســــي بتأييد كامل من 
ًة، وكذلك من اإلعــــالم، ودافع عنه  املرشــــد ومن الســــلطات واملؤسســــات كافَّ
املرشد خالل مراسم تنصيبه بالقول إن إبراهيم رئيسي يتمتع بالتأييد الشعبي 
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واخلبــــرة الطويلة، وأعرب عن ارتياحه ألداء رئيســــي فــــي القضاء بالقول إن 
»لدى رئيســــي سجاّلً حافاًل في اإلدارة«، كما حاول خامنئي تبرير تدنِّي نسبة 
اإلقبال في االنتخابات الرئاســــية التي فاز فيها رئيسي بانتقاد األطراف التي 
مة في الدوائر  قاطعت االنتخابات واالدعاء أّن مقاطعة االنتخابات كانت مصمَّ
السياسية ألعداء إيران، وقال إن الشعب رّد بحزم على هذه املؤامرة، كما اتهم 

َمن وصفهم بـ»األعداء« بالسعي إلعادة تشكيل الرأي العاّم اإليراني.
هذا الدعم الذي أظهره خامنئي لرئيســــي يؤّكــــد أن األخير لن يجد معارضة 
داخلية لسياســــاته، وأنه ستكون الفرصة أكبر لرسم سياسة النظام من خالل 
اإلجماع بني مؤسساته ومكوناته املنتَخبة وغير املنتَخبة، إذ يهيمن »املتشددون« 

ة. على مؤسسات احلكم كافَّ
لكــــّن الواقع أن توجهات رئيســــي التي تبدو رجعية لن تلقــــى َقبُواًل داخلّيًا، إذ 
طرأت تغيُّرات جوهرية على املجتمع اإليراني الذي يتطلع إلى التحديث، فيما 
تتجه سياســــات رئيســــي نحو التغيير، لكنه تغيير بدفــــع العجلة نحو املاضي 
ال نحو املســــتقبل، وقد سبق لرئيســــي أن أعلن أن حكومته ستكون ذات طابع 
شــــعبّي، تقوم على مبادئ الثورة اإلسالمية ونهج مؤسسها روح اهلل اخلميني، 
وهــــذا يؤّكد بوضوح أنه لن يحــــدث أي تغيير جذري في السياســــة الداخلية 
اإليرانية، وأن رئيســــي سيكون منقاًدا ومطيًعا للمرشد، ولن يخرج من عباءته 

كما كان يفعل أسالفه.
فالبرملــــان اإليراني يناقش قانوًنا لفــــرض مزيد من القيود على اإلنترنت، ولن 
جتد هذه السياســــة ومثيالتها أدنى معارضة من رئيسي الذي يريد أن يضبط 
املجتمــــع وقيمه من منظور ثوري، كما أن السياســــات االقتصادية الشــــعبوية 
فــــي مواجهة األزمات االقتصادية الراهنة التي تســــتند إلى اقتصاد املقاومة، 
لن تســــعف النظام أمام حالة التدهور الكبيرة التي تشــــهدها البالد، وحاجتها 
املتزايــــدة إلى مزيد من املوارد والســــيولة املادية من أجل معاجلة املشــــكالت 
احلياتية واألساسية التي ال ميكن مساومة الناس عليها أو قمعها بأي صورة.

وعلى املســــتوى الدولــــي فإن التحرك مبنظــــور أيديولوجي قــــد يوقف عجلة 
املفاوضات فــــي فيينا، وقد يؤدِّي إلى الصدام مع الغــــرب والواليات املتحدة، 
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فمســــار العودة املجانية إلى االتفــــاق النووي، واحلصول على ذات املكاســــب 
التي حصلت عليها حكومة روحاني، أمر بعيد املنال، فإلحياء االتفاق شــــروط 
ــــّم، وســــتكون  ع السُّ أمريكيــــة صارمة، قد تكون حلكومة رئيســــي مبثابة جَترُّ
عودة إلى االتفاق بطعم الهزمية، خصوًصا أن البرملان بلور سياســــية متطرفة 
بشــــأن اإلجراءات النووية، ووضع ســــقًفا أمام حتركات حكومة روحاني، وقد 
يؤّثر التراجع عنه ملنح رئيســــي امتياز توقيع االتفاق، على مصداقية البرملان، 

ومصداقية رئيسي نفسه.
هات النظام اإليراني ومواقفه املتشددة في تنفيذ بعض أهدافه  وبناًء على توجُّ
ني اللذين حتــــاول اإلدارة  وسياســــاته، فإن موقف إبراهيم رئيســــي مــــن امللفَّ
األمريكية إحلاقهما بامللّف النووي، وهما ملف حتجيم الدور اإلقليمي اإليراني 
وامللــــف الصاروخي، ســــيكون مصيرهما الرفض، ألنهمــــا ميثِّالن أهّم هدفني 
للنظــــام اإليراني عموًما وللحرس الثوري خصوًصا. ولعل ما يزيد قوة فرضية 
ل اإليراني في الشــــؤون الداخلية لدول املنطقة، هو  اســــتمرار سياســــة التدخُّ
ما ذهب إليه رئيســــي في أول مؤمتر له بعد فوزه باالنتخابات، عندما قال إن 
االنتخابات هي اســــتمرار لنهج اخلميني، واملضّي على درب قاســــم سليماني، 
وتأكيده الصريح أن القضايــــا اإلقليمية والصاروخية التي تتبناها بالده »غير 
قابلة للتفاوض«، مبا يتنافى ويتناقض مع حديثه عن رغبة بالده في حتســــني 

عالقاتها مع دول اجلوار.
وتأتــــي املغامرة في الهجوم على ســــفينة إســــرائيلية في بحــــر عمان في 03 
أغســــطس 2021م، وما صاحــــب ذلك من ردود فعل دوليــــة، لتضيف تعقيًدا 
على التعاطي الدولي مع إيران من ناحية، كما تُظِهر األدوار املتشددة للحرس 
الثوري التي تسعى خللق ظروف وقدرة تفاوضية إليران أمام املجتَمع الدولي، 
وهــــو ما ســــيزيد تعقيدات التوصل إلــــى حلول في االتفاق النــــووي في املدى 

القريب.
د وســــار خلف طموحات احلرس الثوري  إذا أصرَّ رئيســــي على خطاب التشدُّ
ومغامراته وانهارت املفاوضات، فعليه أن يســــتعّد حلالة من عدم االســــتقرار 
الداخلي قد تؤثِّر في عملية االنتقال السلس للقيادة، وكذلك في عملية إحياء 
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ل تكلفة  إرث الثورة املوكول إلى حكومته، وعلى خامنئي نفســــه أن يستعّد لتحمُّ
ره املشــــهد خالل هذه املرحلة، ســــواء في حال قبول الشــــروط  خياراته وتصدُّ
األمريكيــــة إلحيــــاء االتفاق النــــووي وبالتالي ضرب مصداقيتــــه، أو في حال 
ل التكلفة االقتصادية  التصلُّب والعودة إلى خيار املقاومة واملواجهة، ومن ثم حتمُّ

واالجتماعية واالضطرابات الداخلية احملتَملة.
علــــى الرغم من أن إيران ســــوف تبدو كأنها ال تقبل اإلمــــالءات في ما يتعلق 
باملفاوضــــات مــــع دول 5+1، فإنها لــــن تعدم احليلة إذا اضُطــــّرت إلى إيجاد 
مبــــررات للَقبُول مبــــا تتبناه الدول العظمــــى، إذ تبدو احللــــول أمامها مغلقة 
النهاية، ولن تســــتطيع روســــيا أو الصني التماشي مع نزعة إيران املتصلبة. إال 
أن من املتوقــــع أن يكون للمفاوضات مدى طويل، أماًل من طهران في حصول 

نها من بعثرة اجلهد الدولي إلضعاف املوقف األمريكي. ما ميكِّ
له برنامج إيران  ال بد من ممارســــة ضغوط إعالمية ودبلوماســــية على ما يشكِّ
النــــووي، وســــلوكها اإلقليمي، وصواريخها طويلة املــــدى، على األمن اإلقليمي 
والدولي، استشــــهاًدا بالهجوم على السفن في ُعرض البحر، األمر الذي يعوق 
املالحة الدولية، واســــتخدام الصواريخ واملســــيَّرات لتهديد دول اجلوار وأمن 

الطاقة العامَلي.
رها  وعلى الرغــــم من أن ملف التفاوض يســــير َوْفق توجهــــات ومقاربات يقرِّ
املرشــــد األعلى ومجلس األمن القومي، فإن من املتوقع أن تســــتمرَّ السياســــة 
اإليرانية اجلديدة على نهج مقارب لســــابقتها في تعاطيها مع الشأن الدولي، 
ًدا، إذ تتطابق رؤى احلكومة مع توجهات املرشد، ما لم يحدث  ورمبا أكثر تشدُّ
عامل ضغط مؤثر يجعل إيران تتجنب تصعيدات قد تُشِعل مزيًدا من السخط 

الداخلي الذي يخشاه النظام.

خالصة

ميكــــن القول إن ِخطابَي روحاني ورئيســــي، على الرغم مــــن أنهما يأتيان من 
قلب النظام، ومن جناَحيه وتياريه اللذين يتبادالن األدوار حتت قيادة املرشــــد، 
ه الفعلّي لسياســــات البالد، فإنهما يعبِّران عن اجتاَهني بينهما تبايُن فى  املوجِّ
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الرؤى، وبينما جنح املرشــــد وعزل إحدى الرؤيتــــني التي يُنظر إليها على أنها 
أكثــــر اعتدااًل وتفاعاًل، فإن الداخل واخلارج بانتظار املســــار الذي ســــتتخذه 
ًدا التي ميثِّلها رئيسي، في حني أن رئيسي نفسه أمام  الرؤية الثانية األكثر تشدُّ
خيارين يبدو كالهما أصعب من اآلخر، فإما التنازل والرضوخ ملطالب الغرب، 
ل حملة قاســــية من العقوبات والعزلة، وفــــي النهاية مواجهة مصير  وإما حتمُّ

حكومة روحاني.
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