
موجز سياسات، العدد 105، أكتوبر  2016

1

رغــم أن النتائــج التــي تُســفر عنهــا االنتخابــات املختلفــة 

يف إيــران، عــى غــرار انتخابــات رئاســة الجمهوريــة، ومجلــس 

الشــورى اإلســامي )الرملــان(، ومجلــس خــراء القيــادة، متثــل 

ــي  ــة الت ــية الداخلي ــوى السياس ــن الق ــات ب ــًة للتفاع محصل

تقــوم املؤسســات الرئيســية يف نظــام الجمهوريــة اإلســامية، 

وعــى رأســها مؤسســة املرشــد والحــرس الثــوري، بضبــط 

ــده  ــم تحدي ــذي ت ــث ال تخــرج عــن اإلطــار ال ــا بحي توازناته

لهــا مســبًقا، إال أن ذلــك ال ينفــي يف الوقــت ذاتــه أن بعــض 

ــى  ــي تحظ ــة الت ــاحة الخارجي ــى الس ــة ع ــورات الطارئ التط

ــرات  ــد املتغ ــل أح ــران، متث ــب إي ــن جان ــاص م ــام خ باهت

التــي ميكــن أن تفــرض تأثــرات غــر مبــارشة تُســاهم يف 

ــات، وعــى رأســها  ــك االنتخاب ــج بعــض أهــم تل ــد نتائ تحدي

ــية. ــات الرئاس االنتخاب

وبعبــارة أخــرى، مُيكــن القــول إن االتجاهــات العامــة 

تســاهم  الخارجيــة  الســاحة  تشــهدها  التــي  للتطــورات 

ــية  ــوى السياس ــات الق ــة توازن ــادة صياغ ــا- يف إع ــٍة م -بدرج

الداخليــة يف إيــران، مبــا يدعــم فــرص أحــد التيارات السياســية 

يف الوصــول إىل الســلطة أو تكريــس ســيطرته عــى مؤسســات 

صنــع القــرار الرئيســية. ومــن دون شــك، فــإن مســتوى تأثــر 

ــة  ــام األول برؤي ــط يف املق ــة يرتب ــورات الخارجي ــذه التط ه

املؤسســات الرئيســية يف النظــام ملــا ميكــن أن متثلــه مــن 

ــي. ــا القوم ــران وأمنه ــح إي ــدات ملصال ــرص أو تهدي ف

تأثيرات مضادة:

ــة  ــية اإليراني ــات الرئاس ــا يف االنتخاب ــك جليًّ ــدا ذل ــد ب وق

التــي أجريــت يف عــام 2005، إذ ميكــن القــول إن أحــد أســباب 

صعــود اليمــن األصــويل املحافــظ إىل الســلطة يف إيــران ممثــا 

يف الرئيــس الســابق محمــود أحمــدي نجــاد بعــد »املفاجــأة« 

التــي حققهــا يف االنتخابــات الرئاســية التــي أجريــت يف يونيــو 

ــس  ــورة وأركان النظــام رئي ــوز الث ــام أحــد أهــم رم 2005 أم

الجمهوريــة األســبق رئيــس مجلــس تشــخيص مصلحــة النظام 

هاشــمي رفســنجاين، يعــود، يف قســم منــه، إىل الضغــوط 

الخارجيــة التــي تعرضــت لهــا إيــران يف تلــك الفــرة، وتحديــًدا 

عقــب االحتــال األمريــي للعــراق عــام 2003.

ــح  ــم أن إســقاط نظــام صــدام حســن صــب يف صال فرغ

ــكل  ــا بش ــاق نفوذه ــاع نط ــام اتس ــال أم ــأ املج ــران، وهي إي

كبــر داخــل العــراق؛ إال أن ذلــك ال ينفــي -يف الوقــت ذاتــه- 

ــابق  ــي الس ــس األمري ــا إدارة الرئي ــي تبنته ــة الت أن السياس

جــورج بــوش التــي ســيطر عليهــا املحافظــون الجــدد تجــاه 

ــا قويــة عــى األخــرة، وكان لهــا تأثــر  إيــران فرضــت ضغوطً

غــر مبــارش عــى توازناتهــا السياســية الداخليــة التــي مالــت 

بشــكل واضــح لصالــح تيــار املحافظــن األصوليــن، وهــو 

ــات القــوى  ــدة لإلشــارة إىل أن توازن مــا دفــع اتجاهــات عدي

السياســية الداخليــة يف كل مــن واشــنطن وطهــران تســر، يف 

ــة. ــان، يف خطــوط متوازي بعــض األحي
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ومبعنــى آخــر، فــإن التهديــدات التــي أطلقتهــا اإلدارة 
الجمهوريــة األمريكيــة يف تلــك الفــرة، والتــي بــدت جليــة يف 
وضــع إيــران ضمــن قامئــة ما يســمى بـ«محــور الرش« مــع كلٍّ 
مــن العــراق وكوريــا الشــالية، والتلويــح باســتخدام الخيــار 
العســكري يف تســوية أزمــة امللــف النــووي التــي بــدأت 
تتصاعــد يف تلــك الفــرة، دعمــت نفــوذ تيــار املحافظــن 
إيــران  الســلطة يف  الوصــول إىل  األصوليــن، وســاعدته يف 
مــن جديــد، مــن خــال شــخصية تنفيذيــة مل تكــن معروفــة 
بشــكل كبــر عــى الســاحة السياســية يف تلــك الفــرة وهــي 
ــا ملدينــة أردبيــل  محمــود أحمــدي نجــاد، الــذي كان محافظً
ــات  ــح يف االنتخاب ــل أن يرش ــران قب ــة طه ــا لبلدي ــم رئيًس ث

ــس. ــوىل منصــب الرئي ــية ويت الرئاس

وعــى العكــس مــن ذلــك، فــإن السياســة الجديــدة التــي 
ــران،  ــاه إي ــا تج ــاراك أوبام ــي ب ــس األمري ــا إدارة الرئي تبنته
ــو 2015، كان  ــووي يف يولي ــاق الن ــول لاتف ــل الوص ــى قب حت
لهــا تأثــر غــر مبــارش أيًضــا عــى التفاعــات الداخليــة 
ــي  ــدة الت ــران رفضــت الرســائل العدي ــة. فرغــم أن إي اإليراني
وجههــا أوبامــا إىل املرشــد األعــى للجمهوريــة عــي خامنئــي، 
ودعــا خالهــا إىل تقليــص حــدة الخافــات بــن الطرفــن؛ إال 
أن ذلــك كان لــه دور أيًضــا يف تغيــر توازنــات القــوى داخــل 
ــار  ــا مــن تي ــن الــذي ضــم أقطابً ــار املعتدل ــح تي ــران لصال إي
اإلصاحيــن الســابق بقيــادة الرئيــس األســبق محمــد خامتــي 
ــس  ــادة الرئي ــن بقي ــار املحافظ ــن تي ــدي م ــاح التقلي والجن
األســبق هاشــمي رفســنجاين، وهــو مــا ســاهم يف النهايــة يف 
ــاين  ــن روح ــس حس ــا الرئي ــي حققه ــرى الت ــأة« األخ »املفاج
بفــوزه عــى أربعــة مــن مرشــحي تيــار املحافظــن األصوليــن 
مــن الجولــة األوىل يف االنتخابــات الرئاســية التــي أُجريــت يف 

ــو 2013. يوني

نفوذ خامنئي:

ــي  ــة يف ع ــا ممثل ــادة العلي ــإن القي ــك، ف ــن دون ش وم
خامنئــي كان لهــا دور ال ميكــن تجاهلــه يف توجيــه توازنــات 
القــوى الداخليــة لصالــح مرشــحن بعينهــم. وبعبــارة أخــرى، 
يف  الحيــاد  عليــه  تفــرض  التــي  خامنئــي  ســلطات  فــإن 
االنتخابــات ال متنعــه مــن التدخــل بشــكل غــر مبــارش لتعزيز 
فــرص أحــد املرشــحن يف االنتخابــات، عــى غــرار مــا حــدث يف 
االنتخابــات الرئاســية التــي أجريــت يف 2009 و2013، عندمــا 
تدخــل يف األوىل لصالــح أحمــدي نجــاد رافًضــا مطالــب 

»الحركــة الخــراء« بإعــادة فــرز األصــوات، وحينــا أحجــم 
ــن  ــار املحافظ ــوف تي ــد صف ــل لتوحي ــن التدخ ــة ع يف الثاني
ــدد  ــث كان تع ــط؛ حي ــد فق ــح واح ــف مرش ــن خل األصولي
مرشــحي هــذا التيــار فرصــة لروحــاين للفــوز باالنتخابــات مــن 

ــة األوىل. الجول

مــن هنــا، أشــارت اتجاهــات عديــدة إىل أن خامنئــي كان 
يريــد رئيًســا للجمهوريــة يســتطيع الوصــول للصفقــة النوويــة 
ــراء  ــى إج ــه ع ــل موافقت ــا األول، بدلي ــعى له ــي كان يس الت
مفاوضــات رسيــة مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف أواخــر 
عهــد أحمــدي نجــاد، وتحديــًدا يف مــارس 2013، بعــد أن 
أدرك مــدى صعوبــة االســتمرار يف تبنــي السياســة املتشــددة 
يف األزمــة النوويــة التــي أدت إىل رفــع ســقف العقوبــات 

الدوليــة املفروضــة عــى إيــران بشــكل غــر مســبوق.

والافــت يف هــذا الســياق، هــو أن هــذه الرؤيــة تحديــًدا 
تبنتهــا املرشــحة الدميقراطيــة لانتخابــات الرئاســية األمريكيــة 
ــرشت  ــدة ن ــر عدي ــب تقاري ــك حس ــون، وذل ــاري كلينت هي
رســالة ملوقــع »ويكيليكــس« تشــر إىل أن األخــرة تعتقــد أن 
روحــاين مل يصــل إىل الســلطة إال بــإذن مــن خامنئــي ورجــال 
ــر  ــا غ ــة ضغوطً ــات الدولي ــت العقوب ــد أن فرض ــن بع الدي
مســبوقة عــى االقتصــاد اإليــراين أدت إىل إنهاكــه بشــكل 

كبــر.

رسائل مسبقة:

ــا مُيكــن تفســر أســباب اهتــام إيــران  مــن هنــا، رمب
مبتابعــة االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة التــي ســوف تُجــَرى 
يف نوفمــر 2016، خاصــة أن املوقــف مــن إيــران كان محــوًرا 
رئيســيًّا يف املناظــرات التــي أجريت بــن املرشــحة الدميقراطية 
ــب، ال  ــد ترام ــوري دونال ــح الجمه ــون واملرش ــاري كلينت هي
ــووي  ــاق الن ــع االتف ــل م ــة التعام ــق بكيفي ــا يتعل ســيا في
ــة »5+1« يف  ــران ومجموع ــن إي ــه ب ــل إلي ــم التوص ــذي ت ال
يوليــو 2015، ومــع الــدور الــذي متارســه إيــران عــى الســاحة 

ــة. اإلقليمي

ــا  ــًحا أمريكيًّ ــل مرش ــران تفض ــي أن إي ــك ال يعن ــن ذل لك
عــى آخــر، خاصــة يف ظــل إدراكهــا محدوديــة تأثــر املتغــر 
ــات املتحــدة  ــرار يف الوالي ــع الق ــر صن الشــخيص داخــل دوائ
األمريكيــة، فضــا عــن حرصهــا بصفــة مســتمرة عــى إبــداء 
ــي  ــداف الت ــا واأله ــنطن تجاهه ــا واش ــة يف نواي ــكوك قوي ش
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تســعى إىل تحقيقهــا مــن إجــراء مفاوضــات مــع إيــران، 
ســواء حــول امللــف النــووي أو امللفــات األخــرى التــي تحظــى 
ــم  ــران تســعى إىل تقيي ــي أن إي باهتــام مشــرك؛ وإمنــا يعن
ميكــن  التــي  للسياســة  املحتملــة  املســارات  واســترشاف 
أن تتبناهــا واشــنطن إزاءهــا يف مرحلــة مــا بعــد إجــراء 
االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة، بدرجــة قد تســاهم، بشــكل 
غــر مبــارش، يف تحديــد اتجاهــات توازنــات القــوى السياســية 
ــي ســوف  ــة الت ــات الرئاســية اإليراني ــل االنتخاب ــة قب الداخلي

ــو 2017.  ــرى يف 17 ماي تج

ومــن هنــا، رمبــا ميكــن تفســر حــرص إيــران عــى توجيــه 
املتحــدة األمريكيــة، عــى  الواليــات  رســائل مســبقة إىل 
غــرار التهديــد بـ«حــرق« االتفــاق النــووي، ومحاكمــة بعــض 
ــام واشــنطن بالســعي  ــة، واته ــن مــن أصــول إيراني األمريكي
إىل اخــراق حدودهــا بــأدوات ثقافيــة واقتصاديــة، والضغــط 
عــى إيــران مــن أجــل الراجع عــن دعــم حلفائهــا يف املنطقة.

لكــن هــذه الرســائل التــي مل يخــُل بعضهــا مــن تهديــدات 
واضحــة، تشــر يف مجملهــا إىل أن طهــران رمبــا تســعى -عــى 
ــاظ  ــرورة الحف ــنطن ب ــاع واش ــي- إىل إقن ــا تدع ــس م عك
ــرى  ــارات األخ ــاس أن الخي ــى أس ــووي، ع ــاق الن ــى االتف ع
التــي ميكــن االتجــاه إليهــا بعــد إجــراء االنتخابــات الرئاســية 
يف الدولتــن، رمبــا تفــرض تهديــدات مبــارشة ألمــن ومصالــح 
الطرفــن، ال ســيا يف ظــل الرصاعــات املفتوحــة التي تشــهدها 

منطقــة الــرشق األوســط يف الفــرة الحاليــة.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرشق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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