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يبــذل الرئيــس اإليــراين حســن روحــاين جهــوًدا حثيثــة من 
أجــل تعزيــز قدرتــه عــى الفــوز باالنتخابــات الرئاســية التــي 
ــه الرئاســية  ــد واليت ــو 2017، وتجدي ــَرى يف 17 ماي ســوف تُج
ألربعــة أعــوام مقبلــة. ويف الواقــع، فــإن روحــاين يســعى 
ــد يف  ــن جدي ــعبيته م ــع ش ــادة رف ــياق- إىل إع ــذا الس -يف ه
ــة  ــت الكتل ــي مثل ــة الوســطى، والت أوســاط الشــباب والطبق
ــي  ــية الت ــات الرئاس ــه يف االنتخاب ــت ل ــي صوت ــية الت الرئيس
ــة  ــى أربع ــوز ع ــن الف ــه م ــو 2013، ومكنت ــت يف يوني أجري
مــن مرشــحي تيــار املحافظــن األصوليــن مــن الجولــة األوىل، 
ــه  ــد تراجع ــه بع ــة ل ــادات قوي ــه انتق ــدأت يف توجي ــا ب لكنه
عــن تنفيــذ معظــم الوعــود التــي أعلــن التزامــه بهــا خــال 

ــام 2013. ــة ع ــة االنتخابي الحمل

ــا ورمبــا تواجــه  ــت يف بدايته ــا زال لكــن هــذه الجهــود م
ــا مــع اقــراب موعــد االنتخابــات  صعوبــات متزايــدة تدريجيًّ
الرئاســية، خاصــة مــع تبلــور مامــح خريطــة املرشــحن 
املحتملــن لانتخابــات، واتضــاح مــدى قــدرة املحافظــن 
األصوليــن عــى توحيــد صفوفهــم خلــف مرشــح واحــد 

ــاين. ــة روح ملنافس

ومــن دون شــك، فــإن فوز املرشــح الجمهــوري دونالــد ترامب 
باالنتخابــات الرئاســية األمريكيــة رمبــا ميثــل متغــرًا آخــر ســوف 
يكــون لــه دور يف تحديــد فــرص روحــاين يف إعــادة تجديــد فرتــه 
الرئاســية، يف ظــل اهتــام ترامــب باالتفــاق النــووي بــن إيــران 
ومجموعــة »5+1« ودعــم إيــران لإلرهــاب ووجودهــا يف ســوريا 

وموقفهــا مــن الحــرب ضــد تنظيــم »داعــش«.

مبررات عديدة:
بــدا واضًحــا أن الرئيــس روحــاين حــرص عى تغيــر خطابه 

الســيايس املوجــه إىل أنصــاره الرئيســين خــال الفــرة األخــرة، 

حيــث فــر عــدم قدرتــه عــى االلتــزام بوعــوده االنتخابيــة 

التــي أعلنهــا يف مرحلــٍة مــا قبــل إجــراء االنتخابــات الرئاســية 

املاضيــة يف ضــوء عاملــن: 

األول، منــح األولويــة للوصــول لاتفــاق النــووي مــع 

مجموعــة »5+1«، باعتبــار أنــه ميثــل، يف رؤيــة روحــاين، 

ــي  ــدة الت ــكات العدي ــع املش ــل م ــي للتعام ــور الرئي املح

ــث  ــادي، حي ــتوى االقتص ــى املس ــة ع ــران، خاص ــا إي تواجهه

ــاق  ــول لاتف ــى أن الوص ــول ع ــاين تع ــة روح ــت حكوم كان

ورفــع العقوبــات الدوليــة املفروضــة عــى إيران، ســوف يؤدي 

إىل دعــم قدرتهــا عــى تســوية تلــك املشــكات، خاصــة مــع 

تجميــد الحظــر املفــروض عــى األمــوال اإليرانيــة يف الخــارج، 

وعــودة إيــران مــن جديــد إىل رفــع مســتوى صادراتهــا 

ــرى إىل  ــة الك ــركات األجنبي ــودة ال ــب ع ــة، إىل جان النفطي

ــرى. ــرة أخ ــران م ــل إي ــتثارات داخ ــاركة يف االس املش

إال أن العقبــات العديــدة التــي وضعــت أمــام إيــران 

ــة لاتفــاق النــووي، عــى  ــد االقتصادي لاســتفادة مــن العوائ

غــرار العقوبــات األمريكيــة التــي تزيــد مــن مخــاوف العديــد 

ــران،  ــة مــن االســتثار يف إي مــن الــركات واملصــارف الغربي

مل متنــح الحكومــة خيــارات واســعة للتعامــل مــع املشــكات 

والقضايــا األخــرى التــي مــا زالــت قامئــة دون تســوية، خاصــة 
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ــة  ــع اإلقام ــة رف ــرار قضي ــى غ ــة، ع ــاحة الداخلي ــى الس ع
الجريــة عــى زعيمــي »الحركــة الخــراء« مــر حســن 
ــاالت  ــتمرار االعتق ــب اس ــرويب، إىل جان ــدي ك ــوي ومه موس
ــديدة  ــود ش ــرض قي ــاين، وف ــار روح ــض أنص ــال بع ــي تط الت

ــة. ــات العام ــى الحري ع

وبعبــارٍة أخــرى، فــإن حكومــة روحــاين مل تضــع يف اعتبارها 
أن جهودهــا للحصــول عــى عوائــد االتفــاق النــووي، خاصــة 
عــى الصعيــد االقتصــادي، ميكــن أن تواجــه تحديــات عديــدة 
ال تبــدو هينــة، بشــكل أضعــف مــن موقعهــا عــى الســاحة 
الداخليــة، ال ســيا يف ظــل الشــكوك العديــدة التــي أبداهــا 
املرشــد األعــى للجمهوريــة عــي خامنئــي واملؤسســات التــي 
ــاق  ــدوى االتف ــون، يف ج ــون األصولي ــا املحافظ ــيطر عليه يس

مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

ــض  ــى رف ــن ع ــن األصولي ــار املحافظ ــرص تي ــاين، ح والث
ــميته  ــن تس ــا ميك ــوية م ــاين لتس ــا روح ــي بذله ــود الت الجه
بـ«بقايــا« األزمــة السياســية التــي فرضتهــا احتجاجــات عــام 
2009، يف ظــل خشــيته مــن أن يــؤدي ذلــك إىل توســيع 
القاعــدة املؤيــدة لروحــاين وتيــار املعتدلــن يف الداخــل، قبــل 
االســتحقاقات املهمــة التــي تبــدو إيــران مقبلــة عليهــا، عــى 

أكــر مــن مســتوى.

تصعيد ملحوظ:
ــاين إىل  ــع روح ــا دف ــو م ــه ه ــك يف مجمل ــدو أن ذل ويب
توجيــه اتهامــات ملــا أســاه بـ«اإلخــوة األعــداء« يف الداخــل 
بـ«تصديــر اليــأس إىل اإليرانين«، يف إشــارة إىل تيــار املحافظن 
األصوليــن، خــال جلســة التصويــت عــى منــح الثقــة للــوزراء 
الثاثــة الجــدد الذيــن رشــحهم روحــاين لتــويل حقائــب وزارية 

ــه، يف أول نوفمــر 2016. يف حكومت

وبعبــارٍة أخــرى، فــإن روحــاين ســعى مــن خــال التصعيــد 
مــع خصومــه السياســين إىل توجيــه رســالة مبــارشة ألنصــاره 
بــأن املشــكلة ال تكمــن يف تراجعــه عــن تنفيــذ وعــوده 
االنتخابيــة، وإمنــا تكمــن يف إرصار املحافظــن األصوليــن عــى 
ــي فرضوهــا  ــل الضغــوط الت ــك، بدلي ــق ذل منعــه مــن تحقي
مــن أجــل إقالــة ثاثــة وزراء يف حكومتــه، هــم عــي جنتــي 
وزيــر الثقافــة واإلرشــاد )ابــن آيــة اللــه أحمــد جنتــي رئيــس 
مجلــس صيانــة الدســتور رئيــس مجلــس الخــراء(، ومحمــود 
كــودارزي وزيــر الرياضــة والشــباب، وعــي أصغــر فــاين وزيــر 

التعليــم.

ــار املحافظــن األصوليــن  ــز تي ومــن دون شــك، فــإن تركي
عــى إقالــة الــوزراء الثاثــة بالتحديــد ال يعــود فقــط إىل 
ــم  ــي تبناهــا يف هــذا الســياق، عــى غــرار تنظي األســباب الت
وزارة الثقافــة حفــات موســيقية يف مــدن إيرانيــة عديدة مثل 
مدينــة قــم، والكشــف عــن قضايــا فســاد يف وزارة التعليــم، ال 
ســيا فيــا يتعلــق باختــاس أموال مــن الصنــدوق االحتياطي 
الخــاص باملعلمــن، وتراجــع نتائــج البعثــة األوملبيــة اإليرانيــة 
ــود  ــا يع ــرو، وإمن ــودي جان ــة يف ري ــاب األوملبي يف دورة األلع
ــارع  ــة بالش ــة وثيق ــى صل ــاث ع ــوزارات الث ــا إىل أن ال أيًض
اإليــراين، وتحديــًدا بفئــة الشــباب، التــي يعــول عليهــا روحــاين 
ــا  ــدة، مب ــية جدي ــرة رئاس ــه لف ــاظ مبنصب يف مســاعيه لاحتف
يعنــي أن هــذا التيــار يســعى إىل إضعــاف القاعــدة الشــعبية 

التــي يســتند إليهــا روحــاين قبــل إجــراء تلــك االنتخابــات.

تحركات عكسية:
ومــن هنــا، بــدأ روحــاين يف تبنــي خطــوات مضــادة للــرد 
عــى الضغــوط التــي يفرضهــا خصومــه السياســيون، فقــد بــدا 
ــاث  ــوزارات الث ــحن لل ــم مرش ــى تقدي ــرص ع ــه ح ــا أن الفتً
ممــن رفضهــم مجلــس الشــورى الســابق، الــذي كان يســيطر 
ــه يف  ــه لحكومت ــال تقدمي ــون، خ ــون األصولي ــه املحافظ علي
ــا  ــي نظمته ــات الت ــم يف االحتجاج ــم تورطه ــام 2013، بته ع
»الحركــة الخــراء« أو مــا يطلق عليــه املحافظــون األصوليون 
بـ«تيــار الفتنــة«، وهــم رضــا صالحــي أمــري لــوزارة الثقافــة 
ــم،  ــوزارة التعلي ــتياين ل ــش أش ــن دان ــر الدي ــاد، وفخ واإلرش

ومســعود ســلطاين فــر لــوزارة الرياضــة والشــباب.

ــدد  ــوزراء الج ــو أن ال ــارات ه ــذه االختي ــت يف ه والاف
ينتمــون- حســب تقاريــر عديــدة- ألحــزاب وقــوى سياســية 
تواجــه ضغوطًــا واتهامــات مــن جانــب املحافظــن، وهــو مــا 
ــواب املجلــس  ــل مــن ن يفــر أســباب رفــض عــدد غــر قلي
لرشــيحهم لتــويل حقائــب وزاريــة يف الحكومــة، إال أن الكتلــة 
املؤيــدة لتيــار املعتدلــن التــي حققــت نتائــج بــارزة يف 
ــر 2016، فضــا  ــت يف فراي ــي أجري ــة الت ــات الرملاني االنتخاب
عــن بعــض النــواب املحافظــن الذيــن ينتقــدون أداء تيارهــم، 

ــس. ــح مرشــحي الرئي ــت لصال ــة التصوي حســموا معرك

ومــن هنــا، ميكــن القــول إن روحــاين يســعى مــن خــال 
الصــدام مــع تيــار املحافظــن األصولين إلقــرار تلــك التعيينات 
إىل إعــادة اســتقطاب تأييــد كــوادر وأنصــار التيــار اإلصاحــي 
ــه يف االنتخابــات الســابقة، بعــد أن بــدأوا يف  الــذي صــوت ل
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ــة  ــوام األربع ــه يف األع ــة ألداء حكومت ــادات قوي ــه انتق توجي
ــي  ــة ه ــة االنتخابي ــك الكتل ــه أن تل ــل إدراك ــرة، يف ظ األخ
األكــر قــدرًة عــى دعــم جهــوده لتجديــد واليتــه الرئاســية.

ــح  ــه املرش ــى أن ــول ع ــا يع ــاين رمب ــإن روح ــع، ف وبالطب
الوحيــد لــدى تلــك الكتلــة، باعتبــار أن منافســيه املحتملــن 
ســوف يكونــون، يف الغالــب، مــن املحافظــن األصوليــن، لكــن 
ــر  ــار آخ ــه إىل خي ــد تتج ــة ق ــك الكتل ــي أن تل ــك ال ينف ذل
رمبــا يفــرض تداعيــات ســلبية عديــدة عــى الرئيــس الحــايل، 
ــا إذا  ــة م ــيا يف حال ــات، ال س ــة االنتخاب ــل يف مقاطع ويتمث
زاد اقتناعهــا بعــدم قدرتــه عــى تنفيــذ وعــوده، وهــو خيــار 
تبنتــه يف الســابق للتعامــل مــع القيــود التــي يفرضهــا النظــام 

ــار املعتدلــن بشــكل عــام. عــى تي

ــي  ــك الخطــوات الت ــك، ميكــن القــول إن تل ويف ضــوء ذل
اتخذهــا روحــاين يف الفــرة األخــرة ال تضمــن لــه تأييــد 
الكتلــة اإلصاحيــة واملعتدلــة يف االنتخابــات الرئاســية، ال 
ســيا يف ظــل عزوفــه، أو مبعنــى أدق عــدم قدرتــه عــى فتــح 
امللفــات األكــر أهميــة بالنســبة لتلــك الكتلــة، والتــي ميكــن 
ــس فقــط  ــه لي ــر يف عاقات ــد حــدة التوت ــؤدي إىل تصعي أن ت
مــع خصومــه السياســين وإمنــا أيًضــا مــع املرشــد األعــى عــي 
خامنئــي الــذي يتبنــى سياســة متشــددة يف التعامــل مــع تلــك 

امللفــات.
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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 الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   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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