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تريندز للبحوث و االستشارات

في ظل دراما الحملة االنتخابية الرئاسية األميركية ،تقف واحدة من القضايا الرئيسية في السياسة
الخارجية األمريكية على مفترق طرق؛ أال وهي :مسألة التوجهات المستقبلية فيما يتصل بموقف الواليات
المتحدة من إيران .ففي شهر سبتمبر (أيلول) عام  ،6131وقف الرئيس األمريكي أوباما أمام قادة العالم في
الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وقال« :إن استطعنا أن نسوي قضية البرنامج النووي اإليراني؛ فسيكون ذلك
خطوة كبيرة على الطريق إلى بناء عالقة مختلفة؛ عالقة تقوم على المصالح المشتركة واالحترام المتبادل».
وبعد إبرام االتفاق النووي في شهر يوليو (تموز)  ،6135عكست تصريحات المرشد األعلى للثورة اإليرانية
علي خامنئي و التصرفات اإليرانية مؤشرا يبرز أن العالقات بين الواليات المتحدة و ايران تسير في اتجاه
أكثر احتراما للمصالح األمريكية .
وكما كتب السيد «يوسف العتيبة» – سفير اإلمارات العربية المتحدة لدى الواليات المتحدة – قائالً:
« من الواضح اآلن ،وبعد انقضاء عام على االتفاق على إطار الصفقة النووية ،أن إيران ال ترى في هذه
الصفقة سوى فرصة لتشديد خصوماتها في المنطقة» .1فعلى المستوى الداخلي ،أعدمت إيران عددًا من
السجناء هو األعلى منذ عشرين عا ًما .2وقد أثارت انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة التي أُجريت في
إيران في شهر فبراير (شباط) – كما حدث مع انتخابات الرئاسة التي أتت بالرئيس حسن روحاني في يونيو
(حزيران)  – 6131تعليقات واسعة النطاق لدى خبراء السياسة في الواليات المتحدة بأن عملية التغيير
الحقيقية باتت وشيكة؛ إذ توفق «اإلصالحيون» بعدد األصوات على مناوئيهم من الحرس القديم في طهران.
وفي الخامس من أبريل (نيسان) ،أدلى السيد «توماس شانون»  – Thomas Shannonمساعد
وزير الخارجية األمريكي للشؤون السياسية – بشهادته أمام مجلس الشيوخ األمريكي ،قائالً« :إن اكتساح
اإلصالحيين» في االقتراع على مقاعد البرلمان اإليراني «ليؤكد حقيقة أن عزم الرئيس روحاني على انفتاح
إيران على العالم وتخطي العقبات األساسية قد آتى ثماره» .وأشار السيد شانون إلى صعوبة تحديد أثر نتائج
هذه االنتخابات في «كيفية تصرف إيران إستراتيجيًا»؛ ذلك أن إيران – على نحو ما يُفصِّ ل السيد شانون –
خليط من الكيانات والجماعات المتصارعة ،إلى جانب المتشددين الذين يتخذون مواقعهم بمحاذاة القيادة الدينية
واألمنية لم نع اإلصالحيين من التحرك على نحو أسرع أو إلى مدى أبعد مما ينبغي لهم» .ومن ث َّم ،من
اختصاصات القائد األعلى – كما يقول السيد شانون – الحرص على «تحقيق التوازن ما بين هذه القوى في
داخل إيران».3
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والحق يُقال إن هذا التحزب والسعي إلى اكتساب مزيد من النفوذ والقوة أمر طبيعي جدًا يحدث في
صفوف القيادة ديمقراطية كانت أم ديكتاتورية على حد سواء؛ وليست إيران استثنا ًء في ذلك .أما السؤال
الرئيسي الذي لم يستطع السيد شانون اإلجابة عليه بشكل قاطع فهو :ما إن كانت سياسات النظام ستتيح إجراء
تغيير حقيقي في سلوك إيران «اإلستراتيجي» .ويعكس ما أدلى به السيد شانون االعتقاد الراسخ لدى صناع
القرار والمستشارين بأن "دائرة الماللي الدينية" القابعين في السلطة منذ ثورة عام  3212قادرة على تمكين
الحكام السياسيين الذين يميلون إلى اإلصالح في إيران وتحقيق رؤية الرئيس أوباما الواعدة ،ومبادلة إدارته
الحماسة والتسامح اللذين توليهما لطهران.
وعد اإلصالح الصعب :العقود الضائعة
م َّر صناع السياسة األمريكية في عالقتهم مع طهران بدورات متعاقبة من الخيبة والرجاء؛ فبعد
فضيحة منتصف ثمانينيات القرن الماضي بانكشاف أمر صفقات السالح في مقابل الرهائن التي أجرتها إدارة
الرئيس ريغان ،توقع المسؤولون األمريكيون حدوث تغيير ايجابي في إيران مع فوز «أكبر هاشمي
رفسنجاني» بمقعد الرئاسة عام  3221والوعد بإعادة بناء اقتصاد البالد الذي أنهكته سنوات الحرب الثمانية
مع العراق .ولكن لم يت ُل ذلك سوى الهجمات اإلرهابية في ألمانيا واألرجنتين ،واغتيال معارضي النظام في
المنفى ،وهو ما نُ ِسب مباشرة إلى رفسنجاني وخامنئي .4كذلك ،أسفرت تفجيرات أبراج ال ُخبَر في المملكة
العربية السعودية في الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) عام  3222عن مقتل تسعة عشر طيارًا
أمريكيًا؛ ردًا على سياسة «االحتواء المزدوج» التي انتهجتها إدارة الرئيس كلينتون تجاه إيران والعراق
كالهما ،مع تصاعد حدة العقوبات المفروضة عليهما.
وفي عام  ،3221ومع تولي «محمد خاتمي» الرئاسة في إيران ،مقترحًا إجراء "حوار الحضارات"،
حاو ٍر رشي ٍد يُل ِمح إلى الخروج عن النمط الذي تنتهجه إيران من قمع في الداخل
رأت واشنطن أنها بإزاء ُم ِ
ت في أعقاب ذلك إال موجة من القمع داخل البالد ،بما في ذلك ما أصبح
وإرهاب في الخارج .ولكن لم يأ ِ
يعرف باسم «االغتيال المتسلسل» 5للمنشقين على يد وزارة االستخبارات واألمن الوطني في إيران ،وهو ما
بدا في أعين كثير من الناس ردة فعل من جانب المتشددين تجاه أجندة خاتمي .وتبددت آمال الشعب اإليراني
باإلصالح في ظل حكم خاتمي ،وحل محلها «الخوف من أيام أشد سوادًا توشك على القدوم».6
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ولم تكن حقيقة أن العمل في البرنامج النووي اإليراني كان يتقدم على نحو كبير في السر في عهد
الرئيس خاتمي قادرة على أن تهز قناعة واشنطن الراسخة بأن العناصر التقدمية داخل النخبة الحاكمة في
طهران قتد تتولى يو ًما ما سدة الحكم؛ وذلك لحرصها على أن رؤية إيران ملتزمة بالمعايير الدولية وداعمة
للحقوق العالمية بقدر التزام ودعم الحكومات والمواطنين الغربيين لها.
وبالنظر لمعظم المحللين اإليرانيين بشأن االجتماعات السياسية في واشنطن ،يتضح ألعيننا أمران؛
أولهما :إن أي إشارة إلى إيران بوصفها أكبر دولة راعية لإلرهاب أو إلى انتهاكاتها الداخلية لحقوق اإلنسان
أو إلى األنشطة التخريبية لقوات «حرس الثورة اإلسالمية» (الحرس الثوري)؛ بما فيها وحدة القوات الخاصة
آن واحد .وليس ذلك بجديد؛ فكم من أعوام
فيها المعروفة باسم «فيلق القدس» ،سي َ
ُعترف بها وستُرفَض في ٍ
قضتها إيران ترزح تحت وطأة العقوبات بسبب ذلك .ول َّما لم يكن في األمر من جديد ،أخذ دعاة الحرب
المستنيرة العزف على وتر تلك الجوانب السلبية في الشؤون اإليرانية التي تستحق اإلدانة وتئد أي فرصة
ألعادة النظر في تقدم السياسة االمريكية إزاء إيران.
أما األمر اآلخر ،وهو ما يُثلج صدور أهل الدراية بشعاب السياسة وينسجم مع طموحات البيت
األبيض تحت إدارة أوباما ،فهو حركة المد والجزر بين الفرق السياسية المتنافسة داخل دوائر القيادة

بالغت وسائل اإلعالم األمريكية،خالل
تغطيتها االنتخابات اإليرانية األخيرة ،في
موضوع التمرد الشعبي،ما أعطى رجل
الشارع األمريكي عذره إن افترض أن
الشعب اإليراني يمارس سيادته الشعبية بكل
حرية؛ وذلك لغياب المعلومات الحقيقية عن
العملية االنتخابية التي جرت في إيران.

األمريكية؛ أي بين «الحرس القديم» في مقابل
«اإلصالحيين»،

و«المحافظين»

في

مقابل

«المعتدلين» ،وجماعة «خامنئي» المتشددة في مقابل
جماعة «رفسنجاني» الساعية إلى مزيد من التكامل مع
العالم الخارجي .ففي حين تبرز عملية االنتخابات
الرئاسية األمريكية المرشحين وهم يوجهون السخط

الشعبي تجاه النخب السياسية واالقتصادية في البالد ،تضخم التغطية اإلعالمية لالنتخابات اإليرانية األخيرة –
بتشجيع من خطاب اإلدارة الخاصة – من موضوع التمرد الشعبي في االنتخابات .ومن ثم ،فإن لرجل الشارع
األمريكي عذره إن افترض أن الشعب اإليراني بعدده البالغ تسعة وسبعين مليون مواطن يمارس سيادته
الشعبية بكل حرية؛ نظرًا لغياب المعلومات الواردة عن العملية االنتخابية في إيران.
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فالمعلومات بشأن المسلك الجائر الذي تسلكه إيران – ناهيك عن الحوادث التي قد يُنظَر إليها بوصفها
انتهاكات لبنود «االتفاقية الشاملة للبرنامج النووي اإليراني» ( – )JCPOAترد في تقارير ولكنها ال تُناقَش؛
ذلك أن مجتمع الساسة يبدو خل ًوا من الثقة التي قد تمكنه من التأثير على نحو بنَّاء في أجهزة النظام التي
تشرف على األنشطة اإلرهابية والعمليات العسكرية واالنتهاكات القضائية واحتكار األصول المالية
واالقتصادية والقيود المفروضة على الصحافة والتحكم في االتصاالت ومراقبتها وتهريب األسلحة إلى
األطراف الممارسة لألعمال العنف من غير الحكومات وعمليات الخداع المخابراتية والدعائية .فلطالما ظل
قرع طبول األعمال اإليرانية البغيضة مستمرًا
بال هوادة لعقده الرابع يمر مرور الكرام رغم
االتفاق النووي المبرم .ويحظى الرئيس
روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف –
وهما رائدا المبادرة الدبلوماسية اإليرانية تجاه
الغرب – باهتمام كبير لما يُنظَر إليهما بوصفهما
من عوامل التغيير المنشود الذي يُؤ َمل منه أن
يضع ً
حدا لقرع الطبول الهدام بعد طول انتظار.

وزيرالخارجية جون كيري مع وزيرالخارجية اإليراني محمد جواد ظريف في األمم
المتحدة في نيويورك 72 ،أبريل (نيسان) ( 7102المصدر – – Jason DeCrow
)Pool/Getty Images

وفي ظل هذا هل تطلعات اإلدارة األمريكية إزاء إيران في محلها أم ال؟ من المسلم به أن التحزبات
داخل النخبة الدينية في إيران تشتد تارةً وتنحسر أخرى ،واآلثار المترتبة على هذه الحركات تطرح أسبابًا
وجيهةً للنقاش؛ مثلها في ذلك مثل أجزاء كثيرة من تاريخ إيران فيما بعد  .3212فالحاجة تدعو إلى هذا
النقاش؛ ذلك أن الرئيس أوباما قد طرح في العام الماضي المشروع الدبلوماسي مع إيران بوصفه أمرًا واقعًا،
مته ًما من يحطون من قدر هذا المشروع بأنهم يقرعون طبول الحرب .فهل يجانبنا الصواب سياسيًا إن قلنا إن
المرشد األعلى علي خامنئي والرئيس السابق رفسنجاني سيحد أيٌّ منهما من ميوله التنافسية داخل الهيكل
اإلداري بالقدر الذي يُم ِّكن القوى السياسية األخرى ويزعزع قبضة النظام بأطرافه مجتمعةً على مقاليد
السلطة في إيران؟ ومن بوسعه أن يقول إن «اإلصالحيين» الدينيين سيحدثون تغييرًا إستراتيجيًا كبيرًا؟
والمسألة السياسية الرئيسية التي لم يُنظَر فيها بعين الجد بعد هي كيفية إحداث تغيير حقيقي في إيران؛
إذ تنصرف جهود اإلدارة األمريكية ومناصريها بشكل كبير نحو الدفاع عن «االتفاقية الشاملة للبرنامج
النووي اإليراني» ( )JCPOAضد المنتقدين السياسيين الذين ينتقصون من قدر معرفتهم بالشؤون اإليرانية.
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وقد أقر واحد من كبار مستشاري الرئيس أوباما مؤخرًا بأن الرواية التي تطرحها اإلدارة األمريكية بشأن
«الواقع السياسي الجديد – الذي استجد نتيجة االنتخابات التي جاءت بالمعتدلين إلى السلطة في إيران – قد
فُب ِْرك بغرض [على حد وصف المتحدث] تسويق الصفقة (النووية مع إيران)».7
ويُقِرُّ خبراء السياسة مع ذلك بوجود الخالفات داخل النظام والتوتر بين الحكومة والمحكومين في
إيران؛ وذلك على نحو ما يتضح من توكيدهم على التحديات اإلصالحية التي تواجه النظام المحافظ ومن
وصفهم لـ«القالقل» االنتخابية .فما التوجه والسيناريو اللذان ترغب الواليات المتحدة في رؤيتهما يتكشفان من
هنا؟ إذ أننا بحاجة إلى الوصول إلى فهم صحيح للنظام القائم في طهران بما يواجهه من تحديات وما يضعه
من أولويات وما بين يديه من خيارات لنتنبأ تنبؤاً دقيقًا واقعيًا عن سياسة طهران في مرحلة ما بعد «االتفاقية
الشاملة للبرنامج النووي اإليراني» (.)JCPOA
تاريخ النظام :األدلة المنسية
ثمة أجيال من األمريكيين ال تزال تذكر المشاهد التي كانت األخبار تحملها من إيران منذ عام 3212
حين احتشدت جموع الناس يهتفون بشعار «الموت ألمريكا» ،وإن كانت هذه األخبار قد كشفت في األعوام
األخيرة عن ظهور معارضة مناوئة لذلك الوضع القائم ،والتي تجلت في انتفاضة اإلصالح الخضراء ،وما
مورس ضدها من القمع في أثناء االنتخابات التي أُجريت في شهر يونيو (حزيران) عام  ،6112وكذا في
التظاهرات الشعبية ضد ما تال ذلك من تزوير في نتائج االنتخابات؛ وهي االحتجاجات التي شهدت مصرع
طالبة الفلسفة ذات الستة عشرين ربيعًا «ندا آغا سلطان»  NedāĀghā-Soltānبرصاص القائمين على
حفظ النظام في شوارع طهران .ولكن الواقع الكامن وراء هذه الوقائع وغيرها من األحداث السياسية جدير
بأن ندقق فيه النظر.
حين يرى النظا ُم السلطةَ السياسيةَ بوصفها مستديمة بيده وال يقبل بشأنها التفاوض ،فإن الحكام يقفون
حرسًا على تاريخ ما مضى من أحداث وما ال يزال يجري منها؛ إذ يرون فيه أداة أساسية لبقاء هذا النظام.
فمع ما نسمعه من نداءات متقنة من وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف إلى الرأي العام الغربي ،وإعالنه
نية إيران المسالمة وشدة التزامها بالقانون الدولي ،وانتحابه على الظلم الواقع على إيران جراء ما يطولها من
«تهديدات وعقوبات وشيطنة» من جانب الواليات المتحدة بوجه خاص ،فال يسعنا إال أن نتخيل ما تركته
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وسائالإلعالم الموجهة من أثر طوال سبعة وثالثين عا ًما في عقول الناس ،رغم انتشار اإلنترنت وقنوات
التلفزة الفضائية.8
ُجرى رصد والء الطامحين إلى شغل المناصب السياسية عن كثب ،وتلقى
ففي إيران اليوم ،ي َ
المعارضة العلنية عقابًا شديدًا ،وال يوجد من ثم مقياس صادق للوقوف على مدى والء الناس لهذه الخالفة
الدستورية التي أرساها «آية هللا الخميني» في عام  3212أو لمعرفة مدى رغبتهم في التخلص منها .وقد
استند دمج الخميني ما بين السياسة والدين عن طريق دستور جديد يقنن «والية الفقيه» على إخالص مسلمي
إيران دينيًا كأساس لممارسته السلطة الزمنية .وقد جاءت هذه الديكتاتورية الدينية – برأي كثير من اإليرانيين
بمن فيهم المسلمين منهم – بعيدة كل البعد عن فكرة الديمقراطية التشاركية التي كان من المتوقع إرساؤها بعد
تحملهم ما كان من تجاوزات الشاه.
ومنذ اشتداد المقاومة في ربيع عام  3223ضد هذا النظام القمعي الجديد ،وهي المقاومة التي بلغت
ذروتها في المظاهرات التي اندلعت على نطاق واسع في جميع أنحاء البالد تأييدًا للديمقراطية ،والتي تذرع
بها «مسعود رجوي» زعيم جماعة «مجاهدي خلق» في العشرين من يونيو (حزيران) ،ولمدة ثمانية
وعشرين عا ًما حتى عشية اليوم الذي لقيت فيه ندا آغا سلطان مصرعها في مظاهرات مماثلة ،ظل النظام
الذي أسسه الخميني يُحصِّن ذاته بالسالح والقوة الغاشمة ،وهو النظام الذي اقتاد السيد «أبو الحسن بني
صدر»  -الرئيس االيراني األول والوحيد الذي جاء إلى الحكم عن طريق االنتخابات الحرة – ليقبع في منفاه
الدائم

تحت

األرض؛

وهي

الحقبة

الكارثية

التي

وصفها

المؤرخ

«إرفاند

أبراهيميان»

 ErvandAbrahimianباسم «عهد اإلرهاب» .9وأسماها البروفيسور «مارفن زونيس» Marvin Zonis
باسم «حملة القتل الجماعي».10
وقد بدرت من الرئيس أوباما إشارة غير دقيقة إلى «رجال الدين الذين أطاحوا بالشاه» ،عاكسًا بذلك
رؤية شاعت بين المحللين والصحفيين في الواليات المتحدة ،في حين أن الحقيقة هي أن الشاه فقد سيطرته في
أواخر سبعينيات القرن الماضي على كثير من شرائح الشعب اإليراني ،وخلَّفرحيله منافسة انتخابية
دراماتيكية ،حتى في الوقت الذي كان الخميني يطالب الساعين إلى شغل المناصب بقبول تركيبته الدستورية
التي تسمو بالسلطة الدينية فوق السياسات جميعها .ومع اشتداد حدة التناقض ما بين المبادئ الديمقراطية
ووالية الفقيه ،بدا النظام – على نحو ما يصفه البروفيسور ابراهيميان – «بوضوح  ...يفقد السيطرة على
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الشوارع» .وما يعرفه اإليرانيون اليوم تمام المعرفة أن «رجال الدين» قد نجحوا في إحكام قبضتهم على
إيران بفضل إسقاطهم الثورة ال بإسقاط الشاه؛ وهو ما بوسع األمريكيين اإلستفادة منه في حال أحسنوا فهمه.
وليس ذلك بسوء الفهم الوحيد الذي لم يُصحَّح؛ فقد أحاطت التكهنات بسياسة إدارة أوباما الدبلوماسية
تجاه إيران بأن أي إشارة من الواليات المتحدة حتى وإن لم تكن اعتذارًا صريحًا فستُع ُّد إقرارً ا بأخطاء
الماضي ،وقد تمتد من ث َّم لتصبح تكفيرًا عن االنقالب الذي خططته وكالة االستخبارات المركزية ()CIA
وأطاح برئيس الوزراء القومي اإليراني «محمد مصدق» في عام 3251؛ وهو ما طالبت به طهران بالفعل
مرارًا وتكرارًا .ومع ذلك ،وإقرارًا للعدالة التاريخية ،فإن أي إقرار بالخطأ سيستلزم توقيع ممثل عن المرشد
األعلى إلى جانب توقيع ممثل الرئيس األمريكي؛ وهو ما سيعكس بدوره حقيقة أن كبار رجال الدين في ذلك
الوقت – بما فيهم «آية هللا أبو القاسم كاشاني» مرشد «الخميني»
– قد اصطدموا صراحةً مع األسرة البهلوية الحاكمة وساندوا
اإلطاحة بمصدق.
وخاصة أن كاشاني نفسه قد حكم بإدانة مصدق بتهمة
خيانة الجهاد واستحق بذلك – وفق قوله – عقوبة اإلعدام .11وكذا
أبدى الخميني نفسه سروره بسقوط مصدق .وها نحن مرة أخرى
نرى رجال الدين وقد طمسوا موضعهم في تطور إيران السياسي
آية هللا كاشاني مهنئًا الشاه بمولد ولي العهد األمير

المضطرب لتنوير الغرب.

رضا بهلوي في شهر أكتوبر (تشرين األول) عام
3221

وفي يونيو (حزيران) عام  ،3223وقع حدث كارثي هو الثاني في أهميته في تاريخ إيران الحديث
ربما بعد اإلطاحة بالشاه؛ وهو حدث له داللته لفهم أسباب رد الماللي بالقوة الغاشمة على التحدي الذي أثارته
االنتفاضة الخضراء وعودة المواطنين إلى التظاهر في الشوارع بحشود غفيرة في عام  6112مطالبين
بالمساءلة الديمقراطية .ولم تكن العملية االنتخابية المغلقة (المزيفة) المصدر الوحيد لهذا السخط طويل األمد؛
فقد استهدفت قوى الخميني األصولية جامعات إيران بـ«ثورتهم الثقافية» بغرض قمع منتقديهم اليساريين
الذين زادت دعوتهم التي ذاعت بين الطلبة والمفكرين من التشديد على افتقار الماللي إلى المشروعية
السياسية.

8

هل تُحْ ِسن واشنطن فهم إيران؟

تريندز للبحوث و االستشارات

ورغم ما بذلوه من جهود حثيثة لتكميم أفواه المعارضة الفكرية ،حمل جيل ثمانينيات القرن الماضي
شعلة مناهضة االستبداد إلى الجيل التالي ليرتصف المتظاهرون الشوارع في االحتجاجات العامة التي اندلعت
في شهر يوليو (تموز) عام  ،123222حين نزل الناس إلى الشوارع عقب إغالق النظام إحدى الصحف
الطالبية وشنها هجو ًما عنيفًا على أحد مساكن الطلبة في المدينة الجامعية بجامعة طهران ،بل وألقت ببعض
الطلبة من النوافذ وفق ما يُروى.13
ومن ثم كان الخوف من «الشارع» سببًا رئيسًا – على وجه القطع – وراء تدخل إيران الباهظ الثمن
(والمستمر) في س ورية عقب اندالع مظاهرات الربيع العربي الداعمة للديمقراطية للمرة األولى في عام
 .6133فإليران – فإيران متورطة كثر من أي طرف آخر في الصراع في سورية – يعود لها الفضل في
إبقاء األقلية الديكتاتورية العلمانية في سدة الحكم ،في تح ٍّد لما تعهد به الرئيس أوباما بوجوب رحيل بشار
األسد عن السلطة وإمداد المعارضة السورية غير المجهزة ودعم جهود األمم المتحدة في رعاية عملية
مصالحة وطنية يتلوها انتقال السلطة إلى قيادة جديدة.
وعلى المنوال ذاته في العراق؛ ما يمارسه فيلق القدس من توجيه جاد للجماعات والميليشيات الشيعية
– التي تحارب عنه بالوكالة ،والتي وردت التقارير بأنها تختطف
المدنيين من السنة العرب وتقتلهم وتقيد حركتهم – قد أعاق سعي
هذا البلد إلى إرساء دعائم نظام دستوري متعدد األعراق ،بل وزاد
من هشاشة الوحدة الوطنية في العراق.14
ولئن كانت إيران ترى في الدولة اإلسالمية هاجسًا يقض
مضجعها ويسلب قوتها ،فإن وجود جمهوريات دستورية ناجحة
متعددة األعراق محل النظم البعثية الديكتاتورية في سورية
والعراق يمثل هاجسًا أشد وطأة عليها .فاحتمال امتداد الربيع
العربي شرقًا قد يقدح شرارة ربيع فارسي جديد كان – وال يزال –
خطرًا داه ًما على ثبات قبضة الجمهورية اإلسالمية على مقاليد
الحكم؛ ويجب من ث َّم منع وقوعه بأي ثمن كان.

غالف «ذي إيكونوميست» 31 ،The Economist
يوليو (تموز) 3222

وتظل افتقار الماللي إلى المشروعية في تمسكهم بالسلطة بقعةً عمياء في فهم واشنطن الشامل للثورة
اإليرانية ،بقعة قد ُغضَّ الطرف عنها على إثر أزمة الرهائن .وربما كان ذلك السبب وراء االفتقار إلى
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التفكير الناقد لمجابهة رواية النظام – على سبيل المثال – عن حربه لمدة ثماني سنوات مع العراق في عهد
صدام حسين ،وكذا وراء عدم التساؤل عن أسباب استمرار الخميني – رغم استرداده في منتصف عام 3226
كامل األراضي اإليرانية التي سيطر عليها العراق عام  – 3221في الحرب مع العراق لمدة ست سنوات
نزف
كاملة سقط فيها ما نسبته تسعون بالمائة من مجمل ضحايا إيران في هذه الحرب بسنواتها الثمانية واستُ ِ
اقتصادها.
وقد أتاح االستيالء على السفارة األميركية في عام  3212تمكينًا لرجال الدين ضد منازعيهم من
القوى السياسية األخرى ،منحت الحربُ مع العراق المرش َد األعلى سلطةَ الطوارئ لسحق المعارضة الداخلية
المتزايدة وفرض شروطه الدينية والثقافية وإحكام قبضته على كل الموارد الالزمة لضمان سيادة النظام
وسيطرته .فعلى حين كان الشعب اإليراني بجموعه كبارًا وصغارًا خالل ثمانينيات القرن الماضي يُلقَّن
العبارات القومية المتطرفة التي تبرر هذه التضحيات الباهظة ،ال نجد أحدًا من اإليرانيين عامةً يذكر دور
الخميني في إطالة أمد الحرب بأي خير.
كذلك ،لم يكن لدى صناع السياسة األمريكيين حس المساءلة واالستقصاء بما يمكنهم من فهم السبب

يمثل وجود جمهوريات دستورية ناجحة
متعددة األعراق محل النظم الديكتاتورية
في سوريا والعراق هاجسا ً شديداً على
إيران ،إذ إن احتمال امتداد ما
يسمىبالربيع العربي شرقا ً كان واليزال
خطراً داهما ً على ثبات قبضة
الجمهورية اإلسالمية على مقاليد الحكم؛
وتسعى اإليران الى منع وقوعه بأي ثمن
كان.

في اختيار واحد من حجج اإلسالم خليفة للخميني ليكون
المرشد األعلى بدالً من «آية هللا العظمى حسين علي
منتظري» الذي كان مبجالً على نطاق واسع ،عل ًما بأن حجة
اإلسالم هذا كان آنذاك أدنى مكانة بكثير ممن سواه .وال
يوجد ثمة تفسير وجيه ألسباب اختيار إيران المضي قد ًما
في استثماراتها في البنية التحتية النووية بدالً من خيارات
الطاقة األيسر تكلفة وتنفي ًذا بالنظر إلى ضآلة مواردها من

اليورانيوم .وكذا لم يُنظَر بعين اإلعتبار إلى األسباب التي دفعت بإيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات
المعروفة باسم مجموعة  ،3+5غير الضغوط الناجمة من العقوبات.15
وعلى المنوال ذاته ،لم يفكر أحد في واشنطن بشأن العوامل التي تكمن وراء توقيف مراسل جريدة
«واشنطن بوست»  Washington Postالصحفي «جيسون ريزيان»  Jason Rezianوحبسه سوى تلك
التجاوزات القانونية الشخصية ،ولما يتساءل أحد عما كان النظام يأمل في إخفائه بمنعه الصحفيين الغربيين
من الحصول على تأشيرات الدخول إلي إيران لنقل األخبار منها آنذاك .ولعلنا نجد دليالً في قصة رهينة
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أمريكي آخر؛ أال وهو السيد «باري ليفنسون»  Barry Levinsonعميل وكالة االستخبارات المركزية
األمريكية السابق (الذي ال يزال محتج ًزا لدى إيران) ،والذي قدم اإليرانيون – عن طريق الحكومة الفرنسية
في عام  – 6133عرضًا إلطالقه في مقابل إدراج برنامج إيران النووي في استنتاجات أحد تقارير وكالة
الطاقة الذرية – الذي كان معلقًا آنذاك – بوصفه ذا طبيعة «سلمية».16
ولم يجد هذا المدخل األمريكي الساذج إلى الشؤون اإليرانية عونًا له فيما قد نسميه على وجه الدقة
باسم «الرقابة الذاتية» من جانب المراسلين واإلعالميين الغربيين الذين يعرفون أنهم سيُحرمون من دخول
إيران في حال ُح ِّملت تقاريرهم بما يكفي إلثارة سخط النظام .ولطالما ردت سياسة الواليات المتحدة على
أقوال الحكومة اإليرانية وأفعالها من دون فهم دقيق لطبيعة هذا العنصر الدولي المهم.
مهمة النظام األولى :دوام السيطرة
في خالل سنوات تشكيل النظام ،تعاون علي خامنئي الذي خلف الخميني عام  3222في منصب
المرشد األعلى مع رفسنجاني على تنفيذ عقيدة ـ«البسط» و«الحفظ» التي وضعها الخميني؛ وهما شرطا
ضمان استمرارية الثورة اإلسالمية ،ولهما موضع القلب في مشروع والية الفقيه لدى الخميني .وعلى حين
نرى خامنئي ورفسنجاني اليوم متصارعين ولكل منهما تياره ومواليه ،تبقى الجُمهوريَّة اإلسالمي َّة اإليراني َّة
في واقع األمر قائمة على عمادي البسط والحفظ.
فما تصفه واشنطن في الواقع صراحًة باسم زعزعة استقرار دول الجوار ،بما فيه دعم ديكتاتور
دمشق الم تهم بارتكاب جرائم جسيمة ضد بالده ،وتسليح الجماعات المتطرفة غير التابعة للحكومة،
والتحريض على الحرب الطائفية التي تقوض آمال العراق الهشة في إقامة دولة حقوقية ،هو عينه ما يسميه
رجال الدين في طهران باسم البسط .فالثورة – وفق قول الخميني – تستلزم بذل جهود حثيثة لتصدير أجندة
طهران إلى ما يجاورها.
وبالمثل ،فإن تزايد األعمال العدائية الخفية داخل إيران ،إضافة إلى قدرتها على تخصيب اليورانيوم
وما يتصل بذلك من أبعاد عسكرية محتملة في برنامجها النووي ،إلى جانب االنتهاكات الحقوقية المتفاقمة
التي تلقى استنكارًا واسعًا والقيود المفروضة على الصحافة والرقابة المفروضة على الفضاء المعلوماتي
واألنشطة الدعائية فيه وإحكام السيطرة على جوانب كثيرة من االقتصاد القائم ،وغير ذلك من التدابير
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الداخلية ،تندرج جميعها ضمن مبدأ الحفظ .17فإحكام القبضة على مقاليد القوة في البالد شرط الزم للبقاء في
سدة الحكم.
وقد فهم علي خامنئي وهاشمي رفسنجاني – بوصفهما اثنين من كبار رجاالت والية الفقيه منذ بدء
عهد الخميني – وقليل من الناس غيرهما هذه الطبيعة الحركية للمؤسسة الثورية .وقد أدرك كالهما أن
ق هيبتها مستمرة وما لم تُحْ ِدث تأثيرًا في الخارج مع ضرورة
الجمهورية اإلسالمية لن تصمد طويالً ما لم تب َ
بذل التضحيات وتركيع من بالداخل؛ ففي عام  ،3222وبعد حلول خامنئي محل الخميني ،عمل رفسنجاني مع
المرشد األعلى الجديد على تعزيز سلطة منصبه تعويضًا عن افتقاره إلى المكانة السياسية والدينية وقوة
التأثير.
ولمنصب والية الفقيه على سبيل الدوام وظيفتان .فعلى الصعيد الداخلي ،على الولي الفقيه أن يُبقي في
بؤرة التركيز والدعاية الرامية إلى بناء صورة زعيم الثورة ،واالستمرار في تعزيز مكانة األب الروحي
«الملحمي» آية هللا الخميني .وتُستخدم الدعاية لحشد الحرس
الثوري وتوحيد صفوفه ،وحشد القوات شبه العسكرية – مثل
القوات التعبوية الشعبية المعروفة باسم «الباسيج» – لقمع
الشعب ،وتنظيم القطاع الديني في مختلف أنحاء البالد ألداء
صالة الجمعة وفق الموضوعات السياسية المقررة.
أما على الصعيد الدولي ،فعلى الولي الفقيه أن يستمر
في بسط سلطانه الديني على المسلمين الشيعة في جميع أنحاء
المنطقة والعالم اإلسالمي بوجه عام .وقد كان شعار الخميني

في واقع األمر ،فإن الُجمهوريَّة
اإلسالميَّة اإليرانيَّة قائمة على عمادي
البسط والحفظ ،وما تصفه واشنطن
صراحةً باسم زعزعة استقرار دول
الجوار ،هو عينه ما يسميه رجال الدين
في طهران البسط .في حين أن مبدأ
الحفظ يتمثل في تزايد األعمال العدائية
الخفية داخل إيران إلى جانب
االنتهاكات الحقوقية للشعب اإليراني ،
يندرجان ضمن مبدأ الحفظ.

أن الجمهورية اإلسالمية الجديدة سوف تفتح «القدس انطالقًا من كربالء»؛ وهو الشعار الذي يبين أنه قد
انطلق في مسعاه لبسط نفوذه فيما وراء حدود إيران .ويُش ِّكل المرشد األعلى بوصفه ممثل اإلمام الثاني عشر
ضمن سلسلة األئمة الذين خلفوا النبي محمدًا – تحديًا بوجه المسلمين ال ُّسنَّة ،مؤكدًا أحقيته في مقدسات
اإلسالم ،في تح ٍّد آلل سعود (الذين يتخذ الملك فيهم لقب خادم الحرمين الشريفين) والهاشميين في األردن
النبي ،ومن ث َّم يُنظَر إليهم بوصفهم رعاة المسجد األقصى ثالث مقدسات اإلسالم
الذين ينسبِّون أنفسهم إلى
ِّ
منزلة.
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ولطالما أربكت األبعاد الداخلية والخارجية لهذا المشروع الثوري – الذي أرسى أسسه الخميني –
الجهود الغربية لفهمه ومن ثم العمل معه على الصعيد الدبلوماسي والثقة في جني ثماره المنشودة .وإال فلِ َم
عمد هذا النظام الديني منذ بواكيره – مدفوعًا بنية إخماد النوازع الديمقراطية في الداخل ودرء غارات العراق
على الحدود المشتركة بينهما – إلى استهداف قوات الواليات المتحدة وأوروبا وسفارتيهما ورهائنهما وركاب
خطوط الطيران منهما مرارًا وتكرارًا ،وهي األعمال التي كان لبنان نقطة البدء فيها؟ وما الغرض من تسليح
الميليشيات غير الحكومية التي تقاتل بالنيابة عن هذا النظام في الخارج ودعمها واتخاذ البالد البعيدة
كاألرجنتين مسرحًا لتنفيذ أعماله اإلرهابية االستعراضية؟
وكم من مرة أساءت إيران فيها استعمال امتيازاتها السيادية في إدارة العمليات االرهابية تحت غطاء
السرية والحصانة الدبلوماسيتين في عواصم الدول كأنقرة ودمشق وبون وبوينس آيرس؛ وهي اإلساءات التي
صفت باالنتهاكات المتتالية للقوانين واألعراف الدولية .وال يتأتى التفسير األمثل لهذه األعمال العدائية
طالما ُو ِ
ُقصد منها من حفظ تماسك النظام ووالء جنوده؛ وهي تجليات
التي نفذها النظام في الخارج إال في ضوء ما ي َ
عقيدة البسط لدى الخميني – وهي نظريته الفريدة في اتخاذ التطرف الديني سبيالً إلى التمكين – التي أتت
على حساب مبادئ سيادة الدول.
والحق يُقال إن الغرض الوحيد الذي لطالما سعى إليه المجتمع الدولي في جميع تعامالته مع طهران
– أال وهو االستعداد لاللتزام بمعايير السلوكيات الدولية المتبعة بما فيها مراعاة الحقوق المعترف بها دوليًا
على الصعيد الداخلي– هو آخر ما قد تقبل به الجُمهوري َّة اإلسالميَّة اإليرانيَّة .ولربما كان الرد على السخط
الشعبي داخل إيران والتسارع في تنفيذ مبدأي البسط والحفظ الذي بدأ منذ عام  6131في عهد الرئيس
روحاني دليالً على ذلك ،في الوقت ذاته الذي كانت إيران تسعى فيه إلى كسب القبول على الصعيد الدولي
وتخفيف العقوبات االقتصادية وانتزاع االعتراف القانوني بحقوقها النووية على طاولة المفاوضات .ولكنه لم
يكن في واقع األمر سعيًا إلى اعتماد أي نسخة إصالحية تهدف إلى التوافق مع المبادئ أو ال ُمثُل األمريكية.
الفشل واليأس :الدالئل
لربما كان من المقنع القول إن الجهود التي تبذلها إيران في الشرق األوسط ال زالت قاصرة عن
تحقيق المتطلبات التي تستلزم عقيدة الخميني وجودها لتصدير ثورتها وبسط نفوذها على العالم اإلسالمي
بمواجهة الغرب والواليات المتحدة خاصة؛ وهو القول الذي يجدر األخذ به موضوعًا للنقاش السياسي في
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الوقت الراهن .فها نحن نرى كثيرًا من المسلمين اليوم إذ يرفضون هذه الصيغة الثورية اإليرانية؛ بل ها نحن
نرى أيضا ً الدول السبع وخمسين األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وهي تشجب رسميًا «تدخل إيران في
الشؤون الداخلية لدول المنطقة وغيرها من الدول األعضاء ...ودعمها المستمر لإلرهاب».18
وباستثناء النظام العلماني الديكتاتوري في سورية وبعض فصائل الشيعة في العراق ،ال تزال الدول
َجن طهران شيئًا من سعيها البيِّن إلى
المحيطة بإيران تناهض مطامع طهران الدينية وتشتد في مقاومتها .فلَ ْم ت ِ
التأثير في شيعة الخليج العربي إال تأزم عالقاتها مع حكومات تلك البالد؛ وهي الحكومات التي طالما نأت
بنفسها عن الرد بالتدخل نيابة عن ال ُّسنَّة اإليرانيين البالغ عددهم ثمانية عشر مليونًا ،والذين يرفض الماللي
تخصيص مسجد واحد لهم على كثرة عددهم هذا .إضافة إلى ذلك فإن عددًا من القيادات الشيعية المؤثرة –
ومن بينهم «آية هللا السيستاني» في العراق – يرفضون نظام والية الفقيه وال يبدون تأييدًا إلمامة الخميني
على المسلمين .ومن ث َّم ،ال يجانبنا الصواب إن قلنا بأن جهود إيران في تمويل الفصائل المقاتلة في العراق

لم تَجن طهران شيئا ً من خالل سعيها
الظاهر للعيان إلى التأثير في الشيعة في
دول الخليج العربية إال تأزم عالقاتها
مع حكومات تلك الدول؛ لذلك يرى
مكتب المرشد األعلى في برنامج
التسلح النووي بديالً من شأنه تغيير
قواعد اللعبة عوضا ً عن جهود طهران
العسكرية التي لم تُؤت ثمارها.

وسورية واليمن وأفغانستان وتدريبها ورعايتها قد باءت
بالخسارة؛ حتى ولو استخدمنا في هذا التقييم مقاييس النظام
اإليراني ذاته.
ومن المرجح أال تصمد هذه الحمالت بمرور الوقت
مع ما تتكبده من تكاليف ،ال سيما تلك اإلصابات التي تقع في
صفوف قوات الحرس الثوري وفيلق القدس ،وهي القوات

التي ال تزال إيران تناضل من أجل تجديد الدماء في صفوفها وكوادرها القيادية .فالتقارير الواردة مؤخرًا
بشأن اإلصابات التي ُمنيت بها قوات الحرس الثوري اإليراني على طول الحدود مع العراق ،وكذا ما يدعيه
الحزب الديمقراطي الكردستاني اإليراني وحزب الحرية الكردستاني من استئنافهما أعمال «المقاومة
المسلحة» ضد الجمهورية الثورية ،كل ذلك يعزز من صحة التصورات القائلة بتراجع زخم الحملة الطموحة
التي أطلقها الخميني منذ سبعة وثالثين عا ًما.19
ولذلك يرى مكتب المرشد األعلى في برنامج التسلح النووي بديالً من شأنه تغيير قواعد اللعبة عوضًا
ت ثمارها؛ وهو ما حدا بخامنئي إلى أن إنكار كون «االتفاقية الشاملة
عن جهود طهران العسكرية التي لم تُؤ ِ
للبرنامج النووي اإليراني» ( ) JCPOAتحول دون امتالك إيران ألسلحة الردع النووي؛ وذلك من دون أن
يقدم تفسيرًا لذلك .وقد أثنى مكتب المرشد األعلى في األعوام األخيرة على «الروح الجهادية» التي تمأل قلوب
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علماء إيران النوويين في سعيهم للتصدي للقوى األجنبية «كاألسد» إذ يذود عن عرينه .وكان خامنئي قد أعلن
في وقت سابق أن هذا البرنامج يُع ُّد ركنًا أصيالً من أركان «هوية إيران القومية وعزتها»؛ وال نرى في كل
ذلك إال جز ًء ا من سردية ترمي إلى تعويض التناقص الحاصل في نفوذ خامنئي داخل إيران وما جاورها
وإخفائه.
وجدير بالذكر أن البرنامج النووي قد انطلق إبَّان عهد رفسنجاني ،واتخذ هيئته المؤسسية في عهد
خاتمي ،وأُجري تعديله ليصبح متعدد المسارات في عهد أحمدي نجاد .وبغض الطرف ع َّما يراه المحللون
بشأن انتخابات يونيو (حزيران) عام  ،6131صرح رجال الدين قبيل هذه االنتخابات بأشهر قالئل أنهم بصدد
«هندسة» العملية االنتخابية لخالفة أحمدي نجاد .20وما كان خامنئي يرجوه من حسن روحاني – الذي أُوفِد
مرة واحدة للتفاوض بشأن البرنامج النووي – هو أن يُنفَّذ هذا البرنامج بالرغم من الضغوط الداخلية
والخارجية جميعها.
ولم يكن سعي روحاني إلى إبرام اتفاق نووي يتلوه تخفيف العقوبات انشقاقًا سياسيًا ع َّما يوليه خامنئي
للبرنامج النووي من عناية؛ فلم يكن لهذا المسعى أن يتم إال بموافقة تامة من خامنئي .فعلى حين أعدت
مجموعة ( ) 5+1الترتيبات التي من شأنها أن تمنع إيران من تطوير أي أسلحة نووية على المدى القريب ،بل
وأن تكشف عنها حال تطويرها ،نرى خامنئي يدلي بتصريحات كثيرة تتسق والقول بأن روحاني قد سلك ذلك
النهج الدبلوماسي من أجل تمكين الجمهورية اإلسالمية من االحتفاظ بموضعها في سباق التسلح النووي
عوضًا عن سياسة تصعيد المواجهة مع الغرب وتحديه.
وطوال عامين أبدى فيهما النظام فنونًا من الدبلوماسية المتقنة مع التجديدات المتتالية من دون أن
يتبرم أي جانب من الجانبين ،وعلى الرغم من عدم التوصل إلى أي اتفاق يُذ َكر ،ظل هذا النظام عامان يتقاسم
فيهما األضواء مع قوى العالم الكبرى متكفالً بإعادة االعتبار لصورة إيران بعد طول معاناة من العزلة
والتهديد بالمواجهات العسكرية بل ومن اآلالم االقتصادية الناجمة من العقوبات المفروضة عليه وتهاوي
أسعار النفط وتدهور سعر صرف عملته في عام  .6136وكلها اعتبارات تكمن وراء نجاح إيران في وضع
«االتفاقية الشاملة للبرنامج النووي اإليراني» ( )JCPOAبصيغة غير ُملزمة لتكون اتفاقًا ملتفًا لتمكين النظام
من «التعافي سريعًا» من تلك العقوبات ،ومن ثم يصعب النظر إليه بوصفه تنازالً من جانب إيران.21
فعلى حين كان خامنئي يدعو عالنيةً إلى اعتماد مبدأ «مرونة األبطال» في السياسة الخارجية
اإليرانية ،كان مقصده الواضح أن يُبدي روحاني ومن معه من المفاوضين اإليرانيين أكبر قدر من المرونة
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لالستمرار في عسكرة برنامج إيران النووي؛ بما في ذلك تطوير الصواريخ الباليستية على نحو ما رأينا في
التجارب الصاروخية التي أُجريت في شهر مارس (آذار) عام  .6132وعلى حين ردت الواليات المتحدة
بفرض عقوبات على قوات الحرس الثوري فيما يتعلق بالمجال الجوي واستخدام الصواريخ ،كان وزير
خارجيتها «جون كيري» يقترح إبرام اتفاقية جديدة مع إيران لمعالجة المخاوف الناجمة من هذه التجارب
الصاروخية ،وهي المخاوف التي رد وزير الخارجية اإليراني بالقول إنها «غير ذات أساس» ،ووصفها
وزير الدفاع اإليراني حسين دهقان بـ«الهراء»؛ بل زاد قائد القوة الجوفضائية اإليرانية على ذلك باالدعاء أن
حكومة الواليات المتحدة قد حثت إيران بهدوء أال تُجري تجاربها الصاروخية عالنيةً تجنبًا لتعقد العالقة
الوطيدة.22
حفظ النظام أم التغيير من الداخل؟
إذا كان سلوك إيران اإلستراتيجي – بتعبير السيد شانون – ال يشهد تغيرًا جوهريًا سواء أكانت
اإلدارة في إيران من المتشددين أم من «اإلصالحيين» ،فما جدوى وجود هذه الفروق الحزبية داخل النظام
اإليراني؟ أما خامنئي فتركيزه منصب على تحقيق مبدأ الحفظ واستمرار برامج التحديث العسكري النووية
منها واالعتيادية ،وأما من يُس َّمون أنفسهم باإلصالحيين ،بمن فيهم روحاني ورفسنجاني ،فترتيب األولويات
عكس ذلك؛ إذ يرون أن تخفيف العقوبات الدولية من شأنه أن يكسر حدة الدفع الجماهيري نحو تحقيق إصالح
سياسي حقيقي ،ومؤدى ذلك حفظ نظام والية الفقيه.
فقد تعهد روحاني – كما تعهد خاتمي من قبله – بإجراء اإلصالحات الداخلية ،ولكنه صار على رأس
السلطة التي تمارس القمع .حتى حينما تعهد صراحة في عام  6131برفع اإلقامة الجبرية عن قادة االنتفاضة
الخضراء وإطالق سراح من سجنوا في أعقاب احتجاجات عام 6112؛ تعهد بفعل ذلك في غضون عام،
ُمض ما تعهد به .قد ذهب السنوات التي لم تتحقق .23ولئن كانت
ولكن مرت األعوام بعد األعوام ول َّما ي ِ
االنقسامات داخل النظام بارقة أمل إلمكانية إحداث تغيير جدي ،إال أننا ال نجد بين أيدينا دليالً على وجودها
حقًا.24
فالتصور الثابت لدى مجتمع الساسة األمريكيين بأن لفظة «إصالحي» مرادف لصفة «االعتدال
الفعلي» يثبت زيفه بالنظر – على سبيل الذكر ال الحصر – في الدور الذي لعبه محمد خاتمي «اإلصالحي»
كوزير للثقافة اإلسالمية واإلرشاد في بدايات الحرب العراقية اإليرانية في الدعاية لتجنيد األطفال للتضحية
ٍ
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بأنفس هم بالتقدم خالل حقول األلغام أمام القوات العسكرية ،فسقط على إثر ذلك ما يقدر بأربعين ألف طفل في
براثن الموت .وعلى الرغم مما قُوبِل به هذا الفعل من إدانة في جميع أرجاء العالم ،كان محمد خاتمي حتى
عام  6111يشيد بدور الشباب الحربي في «سنوات الدفاع المقدس التي تبعث على العزة والفخر» 25.وها هو
خليفته «اإلصالحي» حسن روحاني يُحيي على ما يبدو ُسنَّته في تجنيد األطفال.

26

ومع كل ما يدور من األحاديث بشأن اإلصالح واالرتقاء بمستوى حياة الكثير من الناس ،ال نجد في
إيران اليوم أي مرادف لسياسات الـ«غالسنوست» أو الـ«بيريسترويكا» ،وال نجد فيها أحدًا مثل «دنغ شياو
بينغ» في ثوب رجل دين لديه االستعداد إلبرام صفقة كبرى لتحرير الشعب اقتصاديًا واجتماعيًا في مقابل
ضمان استمرار تبعيتهم السياسية للقائد األعلى.
أما الصدع الذي نراه مستمرًا لسنوات كثيرة داخل القيادة اإليرانية ،والذي يجب أخذه بعين االعتبار،
فهو الخالف بشأن أفضل السبل للمضي لدفع جمهورية الخميني اإلسالمية قد ًما ،وليس كيفية إسقاطها .وقد
تجلت هذه االختالفات في أولويات النظام في االنتخابات البرلمانية األخيرة ،وهو ما يُتوقَّع معه حدوث مزيد
من التحزب وتبني خطاب الصدام في الساحة السياسية .ولكن على الرغم من تحول التنافس بين الجانبين
كليهما بشأن أولويات حفظ النظام وتكتيكاته إلى منافسة شخصية ال تُوارى في الخفاء ،وعلى الرغم من تغيير
بعض األفراد لتحالفاتهم واتخاذ مواقع جديدة ،تظل قائمة أبرز الالعبين على المسرح السياسي كما هي على
نحو ال تُخطئه عين.
ومع انتقال كثير منهم انتقاالً سلسًا من أحضان من يُعرفون باإلصالحيين والمحافظين والعكس
بالعكس ،ال يبدو ذلك بدافع األيديولوجيا بقدر ما هو التنافس على الموارد والنفوذ .فحتى أولئك الثابت والؤهم
لوالية الفقيه ،ومنهم أسرة «الريجاني» التي تتألف من خمسة إخوة ارتقوا مختلف المواقع النافذة في البرلمان
ومجلس صيانة الدستور والقضاء واإلذاعة ووزارة الخارجية ،ينظر إليهم خامنئي بعين الريبة لهذا السبب
ذاته.
ويرجع الفضل في بقاء خامنئي إلى احتفاظه بدائرة محدودة صغيرة من المستشارين الموثوق بهم،
ومنهم ابنه «مجتبى» ال ذي يترأس قوات الباسيج ويشرف على جميع شؤون خامنئي المالية التي ال تخضع
للعقوبات ،حتى إن البعض ليتكهن بأن مجتبى يُجرى إعداده ليخلف والده ،وهو ما قد يشير إلى مخاوف
خامنئي حول آلية انتقال السلطة التي أرساها الخميني.

17

هل تُحْ ِسن واشنطن فهم إيران؟

تريندز للبحوث و االستشارات

أما «علي أكبر واليتي» الذي يشغل منصب مستشار المرشد األعلى للشؤون الخارجية فقد خدم في

يبقى من الصعب على الواليات المتحدة
قياس مدى اإلصالح الحقيقي في
إيران؛ وذلك في ظل ما كرسته
الخارجية األمريكية من جهود لترويض
سلوك طهران الخبيث ،وعلى الرغم
من ذلك ،فإن احتمالية حدوث هذا
التغيير الحقيقي محل شك وذلك في
ضوء القائمة الطويلة ألنتهاكات حقوق
االنسان ،التي وردت في التقرير
الصادر في أبريل .6132

عهد رئيس الوزراء «مير حسين موسوي» (زعيم االنتفاضة
الخضراء المعتقل حاليًا) و«هاشمي رفسنجاني» ،على حين
يشغل «يحيى صفوي» – قائد الحرس الثوري سابقًا – منصب
مستشار المرشد األعلى للشؤون اإلقليمية ،وكانت له ي ٌد في
«التحالف» بين إيران وروسيا والعراق وسورية وحزب هللا.
كذلك ،يشغل «مجتبى ذو النور» منصب ممثل المرشد األعلى
لدى الحرس الثوري اإليراني ،وهو من صرح مؤخرًا بأنه
حتى لو تخلت إيران عن برنامجها النووي ،فإنه ذلك لن يُثبط

«عزمها هذا على تدمير إسرائيل» .أما «محمد سليمي» – وزير الدفاع السابق في حكومة مير حسين
موسوي – فيشغل منصب قائد الجيش اإليراني في الوقت الراهن.
وبقدر ما قد يتدافع رجال النظام نحو مواقع السيادة والنفوذ في السياسة اإليرانية ،إال أنهم جميعًا
األعضاء المؤسسون لهذا المشروع الذي تتعين مهمته األساسية في البقاء جميعًا في سدة الحكم .فما يكشف
عنه التوجه الحديث هو أن تقلص مساحة نفوذ المرشد األعلى تصحبه زيادة في مساحات التنافس على لعب
األدوار في طهران؛ بل ربما كانت هذه الزيادة على األرجح هي السبب في تآكل سلطته.

الجمهورية اإلسالمية :كيفية اإلصالح؟
لربما يكون من المنهك لمؤسسة السياسة الخارجية األمريكية – بعدما كرست كثيرًا من الجهود لتقطع
على إيران «سبل امتالك القنبلة» – أن يُتوقَّع منها أن تعالج في الوقت الراهن مجموعة من المخاوف األخرى
بشأن إيران ،ومنها تجميد الحقوق السياسية وانتهاكات حقوق اإلنسان وقمع المرأة واألقليات وزعزعة
استقرار الدول المجاورة ودعم اإلرهاب .فالقائمة تطول ،وفيما بذلته واشنطن من جهود في ترويض سلوك
طهران الخبيث ما يدعو للتفاؤل قليالً.
وال ترجع وجاهة أسباب إثارة هذه المخاوف اليوم أكثر من ذي قبل إلى الحاجة إلى سد السبل غير
المشروعة التي تسلكها إيران سعيًا إلى امتالك القنبلة بموجب «االتفاقية الشاملة للبرنامج النووي اإليراني»
( ،)JCPOAبل الخوف من أن تُفتَح أمامها بفضل هذه االتفاقية سبيل جديدة إلى امتالك هذه القنبلة؛ أي من
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أن تُمنَح إيران الحق في أن تصبح قوة نووية معترفًا بها دوليًا عند انتهاء مدة القيود التي تنص عليها هذه
االتفاقية .ويرد السيد جون كيري على ذلك بالتأكيد على أن وقت انتهاء هذه القيود ال يزال بعيدًا .فهل بوسع
الواليات المتحدة أن تؤكد يقينًا أن نظام طهران سيكون آنذاك قد مر بعملية «اإلصالح»؟ بل األهم من ذلك هو
السؤال عن ماهية التغييرات التي قد تمثل عملية «اإلصالح» هذه لتختلف إيران عما هي عليه في الوقت
الراهن؟
وإذا كان بوسع أحدنا أن يستطلع آراء الخبراء بشأن الكيفية التي يجب على الواليات المتحدة أن تقيس
بها مدى اإلصالح في إيران ،فمسألة اإلجماع في هذا الشأن بعيدة المنال على األرجح .وربما كان من بين
المقاييس الواضحة في هذا الشأن ضرورة توقف مجلس صيانة الدستور عن رصد والء المترشحين للمناصب
وإقصائهم؛ فعلى مدار ما يزيد عن العقدين ،لم يجاوز عدد من ُس ِمح لهم بخوض االنتخابات الرئاسية نسبة
قدرها  %6من بين المرشحين المسجلين لخوضها .حتى في المرتين اللتين فاز السيد رفسنجاني فيهما
باالنتخابات في عامي  3222و ،3221بلغ عدد المرشحين المسجلين الذين أُجري إقصاؤهم من البداية نسبة
تربو على .%22
ومما يبشر باإلصالح يقينًا أن يحدث انخفاض كبير في عدد حاالت اإلعدام في إيران أو أن يتوقف
العمل بهذه العقوبة .ومع ذلك علينا أن نتشكك في احتمالية حدوث هذا التغيير الحقيقي .فتقرير وزارة
الخارجية لحقوق اإلنسان في عام  ،6135والذي صدر في شهر أبريل (نيسان)  ،6132يورد قائمة طويلة من
انتهاكات حقوق اإلنسان في إيران ،مشيرًا إلى أن «مزايا الحصانة القضائية ال تزال منتشرة على جميع
األصعدة في الحكومة وقوات األمن» .زد على ذلك أن الرئيس روحاني قد رشح – عقب انتخابه في عام
 – 6131لمنصب وزير العدل السيد «مصطفى بور محمدي» ،وهو رجل تلطخت يداه عام  3222بدماء ما
يصل إلى ثالثين ألفًا من السجناء من المعارضين في عمليات إعدام لم تصدر بها أحكام قضائية .27وكانت تلك
الجريمة وصمة عار ال تُمحى بحسب وصف محامي حقوق اإلنسان البريطاني-األسترالي «جيفري
روبرتسون»  ،Geoffrey Robertsonالذي كشف من خالل التحقيق الذي أجراه في عام  6112عن
التاريخ الكامل لمسيرات الموت الياباني في الحرب العالمية الثانية وحوادث اإلبادة الجماعية في سريبرينيتسا
عام .3225
ولئن كانت الحاجة تستلزم ضرورة إثارة النقاش الجاد بشأن سياسة الواليات المتحدة تجاه هذا النظام
المضطرب والمثير لالضطرابات في آن واحد ،فالحق يُقال إن ثمة عمالً واحدًا من شأنه أن يؤكد للغرب
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وجيران إيران بل ولمواطنيها البالغ عددهم تسعة وسبعين مليون نسمة أن اإلصالح بات وشي ًكا؛ أال وهو
ضرورة أن يواجه حكام إيران أنفسهم بالحقيقة التي ال مفر منها؛ وهي أنهم في سعيهم نحو الجمع بين الخالفة
الدينية والسيادة الوطنية قد أخفقوا على هذين الصعيدين معًا.
فحين يُح َذف من الدستور مبدأ السند اإللهي للسلطة (أي مبدأ والية الفقيه) الذي أفسد سياسة إيران
ودينها معًا وكبدها العديد من الخسائر البشرية التي ال تعد وال تحصى ،سيكون بوسع رجال الدين أن يتجهوا
نحو إصالح مكانتهم الدينية التي أفسدوها بعد أن يعيدوا الثورة إلى أصحابها الشرعيين؛ أي إلى الشعب
اإليراني .وحينها سيكافئ العالم إيران على ما بذلته من جهد وطني لتحقيق المصالحة دون تبادل االتهاماتعلى
عقدها االجتماعي الذي يُم ِّكن القادة المنتخبين بحرية من أن يعكسوا الخير في هذا الشعب العظيم .وحينها،
ستتعافى إيران بعد إصالحها لترتقي مكانة مرموقة وتضطلع بمسؤوليتها بين األمم.
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6دوغالس جيل« ،اغتيال ثالثة من ال ُك َّتاب المتمردين :حين تتحول اآلمال إلى مخاوف في إيران» ،وعنوانه األصل باإلنجليزيةKilling of 3 ( :
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