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مقدمة

مــن مدينــة مشــهد، قلعــة  املاضــي،  كانــون األول  28 ديســمبر/  انطلقــت شــرارة االحتجاجــات، يف 
احملافظــن، وذات املكانــة الدينيــة لــدى الشــيعة، وثانــي أكبــر مــدن إيــران مــن حيــث عــدد الســكان، 
مبطالــب اقتصاديــة، وبتحريــض مــن احملافظــن معارضــي الرئيــس حســن روحانــي، وســرعان مــا عّمــت 
عــدداً كبيــراً مــن مــدن البــاد، منهــا يــزد يف اجلنــوب، وشــاهرود يف الشــمال، وكاشــمر يف شــمال شــرقي 
البــاد، ومحافظــة كرمنشــاه يف غربــي البــاد. وشــاركت فيهــا مختلــف فئــات الشــعب اإليرانــي بعرقياتــه 

املختلفــة.

وقــد بلــغ عــدد قتلــى االحتجاجــات أكثــر مــن عشــرين قتيــًا وعشــرات اجلرحــى، واملئــات مــن املعتقلــن، 
وتســببت بانــدالع أعمــال عنــف يف مناطــق عــدة، أحرقــت خالهــا فــروع بنــوك وبعــض املنشــآت وصــور 

املرشــد األعلــى خامنئــي، فيمــا قمعــت الشــرطة احملتجــن. 

وردد احملتجــون شــعارات تنــدد بسياســات حكومــة الرئيــس حســن روحانــي )اإلصاحــي( االقتصاديــة، 
وتكاليــف اإلنفــاق علــى التدخــات اخلارجيــة: “ال غــزة وال لبنــان.. حياتــي إليــران”، وارتفــع ســقف 
ــة  ــة بعــودة نظــام الشــاه امللكــي، وبـ”املــوت لروحانــي” و”خامنئــي”، واملســاس بكينون الشــعارات باملطالب
نظــام واليــة الفقيــه، حيــث طالبــت برحيــل املرشــد األعلــى علــي خامنئــي الــذي وصفتــه أنــه يتصــرف 

ــن يتســولون. ــه يف حــن أن املواطن كإل

وفيمــا أقــر الرئيــس حســن روحانــي بأحقيــة احملتجــن يف التظاهــر وحثهــم علــى جتنــب العنــف، جلــأت 
احلكومــة إلــى حجــب وســائل التواصــل االجتماعــي، وخاصــة برنامــج التلجــرام، األكثــر تفاعــًا بــن 
اإليرانيــن، ومــن ثــم تعمــدت حشــد مناصريهــا وتســيير مظاهــرة مؤيــدة لهــا، وقــد تتخذهــا مبــرراً لقمــع 

احملتجــن.

وكانــت أجنحــة النظــام املتصارعــة رأت يف االحتجاجــات يف بدايــات مطالبهــا االقتصاديــة فرصة لتحقيق 
أهدافهــا علــى حســاب خصومهــا، فقــد حملــت حكومــة الرئيــس حــن روحانــي، يف بدايــة االحتجاجــات 
إلــى تــورط احملافظــن بهــدف اإلطاحــة باحلكومــة، علــى لســان النائــب األول للرئيــس اإليرانــي إســحاق 
جهانغيــري، قائــًا إن تيــاراً سياســياً- لــم يســمه- يتخــذ مــن رفــع أســعار بعــض الســلع الغذائيــة وبعــض 
املشــتقات النفطيــة ذريعــة لتوجيــه االنتقــادات إلــى الرئيــس وحكومتــه؛ مــن خــال تشــجيع النــاس علــى 
اخلــروج يف مظاهــرات ضــد احلكومــة، وذلــك يف رد علــى دعــوات خطيــب جمعــة مشــهد واملرشــح 
ــن دعــَوا املواطنــن للتظاهــر ضــد سياســة حكومــة الرئيــس  ــم رئيســي، اللذي الرئاســي اخلاســر إبراهي

روحانــي.
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ــي مســت باملرشــد  ــل وصــف احملافظــون االحتجاجــات بعــد انتشــارها وتصاعــد شــعاراتها الت يف املقاب
ــه باملؤامــرة اخلارجيــة. ــة الفقي ــى ونظــام والي األعل

تناقش هذه الورقة “تقدير املوقف” أسباب االحتجاجات ومآالتها، ومواقف القوى الدولية منها.

أسباب االحتجاجات

ثمــة أســباب عديــدة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة، علــى مســتوى النظــام واملعارضــة يف الداخــل 
واخلــارج، متراكمــة، تشــكل يف مجموعهــا مقومــات ثــورة تصحيحيــة، ســواء مببــادرة مــن النظــام أو قــد 

تنفجــر مــع الزمــن. 

ــدى احملتجــن،  ــادة ل ــاب القي ــة، وغي ــب احملتجــن املعيشــية واالقتصادي ــة مطال ــون بأحقي ويقــر اإليراني
وأن غالبيتهــم مــن العامــة ومــن فئــة الشــباب غيــر املســتفيدين مــن مزايــا أجنحــة النظــام، ومضافــاً لهــم 
ــى مــن داخــل  ــر أصــوات حت ــة الفرنســية )AFP( تق ــرة النظــام. وبحســب الوكال ــم دائ مــن ضاقــت به
ــداء شــكواهم؛ فقــد صــرح  ــة إلب ــأن اإليرانيــن ال ميلكــون مســاحة كافي الطبقــة السياســية احملافظــة ب
املتحــدث باســم جمعيــة علمــاء الديــن املجاهديــن ذات التوجهــات احملافظــة، غــام رضــا مصباحــي 

مقــدام: »دســتورنا يقــر حــق التظاهــر، لكــن مــن الناحيــة العمليــة ليــس هنــاك آليــات لذلــك«.

األسباب االقتصادية -
يجمــع مختلــف اإليرانيــن، ومــن بينهــم أجنحــة النظــام احلاكــم، علــى صعوبــة وضــع االقتصــاد اإليرانــي، 
الــذي يعانــي مــن تفشــي ظواهــر الفســاد والرشــوة واحملســوبية، وتبديــد األمــوال يف صرفهــا علــى 
املليشــيات واملنظومــة اإلعاميــة ومؤسســات نشــر التشــيع يف العالــم، باإلضافــة الــى ســيطرة احلــرس 
ــرار  ــم إق ــي أضــرت باالقتصــاد واملســتثمرين، ومــن ث ــة الت ــر مــن املجــاالت االقتصادي ــى كثي ــوري عل الث
ضمنــي بفشــل نظريــة االقتصــاد املقــاوم، حيــث يعانــي االقتصــاد اإليرانــي مــن عقوبــات مفروضــة عليــه 
منــذ ســنوات. وقــد احتــل احلديــث عنــه االهتمــام األبــرز يف أثنــاء حمــات الدعايــة يف االنتخابــات 
الرئاســية، وكان حتســينه الهــدف الرئيســي وراء االتفــاق النــووي بــن إيــران ومجموعــة الــدول 5+1 
)الــدول دائمــة العضويــة مبجلــس األمــن زائــداً أملانيــا(، ويقــر الرئيــس حســن روحانــي باستشــراء الفســاد، 

ــى املشــاريع االقتصاديــة واخلدميــة. ويحمــل علــى اســتحواذ احلــرس الثــوري عل

مــن جهتهــم يتهــم احملافظــن بعــض أقــارب اإلصاحيــن، ومنهــم أخــو الرئيــس روحانــي، حســن فريــدون 
روحانــي، مبمارســة الفســاد وتكويــن إمبراطوريــات اقتصاديــة علــى حســاب املواطنــن، وبنــت وجنــل 

الرئيــس الراحــل هاشــمي رفســنجاني )فائــزة ومهــدي( واتهمــوا أيضــاً بتهديــد نظــام احلكــم.
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كمــا حولــت املراجــع الدينيــة عائــدات إدارة مراقــد أئمــة الشــيعة إلــى مشــاريع اســتثمارية، وخاصــة يف 
مدينــة مشــهد التــي انطلقــت منهــا شــرارة االحتجاجــات.

ــي تقدمــت بهــا  ــة هــذا العــام 2018، الت ــه موازن وقــد انطلقــت االحتجاجــات بعــد تســريبات مــا تضمنت
حكومــة الرئيــس حســن روحانــي إلــى مجلــس الشــورى؛ مــن إجــراءات تقشــفية رفعــت أســعار بعــض 
الســلع الغذائيــة وبعــض املشــتقات النفطيــة، إضافــة إلــى زيــادة اإلنفــاق علــى احلــرس الثــوري والقطــاع 

ــة. العســكري، واملؤسســات الديني

 حيــث تقــول احلكومــة إنهــا مضطــرة إلــى اتخــاذ إجــراءات تقّشــف صعبــة ملواجهــة التضّخــم ومشــكات 
العملــة، وحملاولــة حتســن قــدرة إيــران علــى جــذب االســتثمارات، وتبلــغ نســبة البطالــة، وفقــاً ملــا نقلتــه 
وكالــة رويتــرز عــن تقاريــر مركــز اإلحصــاءات اإليرانــي، %12.4 يف العــام املالــي 2017، وهــو مــا ميثــل 
ارتفاعــاً نســبته %1.4 عــن العــام الــذي ســبقه، وهنــاك نحــو 3.2 مايــن عاطــل عــن العمــل مــن القــوة 

العاملــة يف إيــران التــي يبلــغ عــدد ســكانها ثمانــن مليــون نســمة.

وينتشــر الفقــر بنســبة كبيــرة يف املــدن واألريــاف اإليرانيــة، وتضعــه أرقــام رســمية يف حــدود 12 مليــون 
شــخص يعيشــون حتــت خــط الفقــر املطلــق، فيمــا يعيــش مــا بــن 25- 30 مليــون شــخص فقــراً نســبّياً.

وتعانــي إيــران مــن مشــكلة يف اإلســكان، حيــث تنتشــر فيهــا ظاهــرة بيــوت املقابــر التــي يحفرهــا املواطنــون 
للنــوم.  وتعــود األزمــة احلاليــة إلــى انهيــار مؤسســات إقــراض غيــر قانونيــة ظهــرت وانتشــرت يف عهــد 

الرئيــس الســابق أحمــدي جنــاد.

ال توجــد مصــادر رســمية عــن حجــم املبالــغ التــي تنفقهــا احلكومــة اإليرانيــة علــى املليشــيات يف ســوريا 
ــة القنــوات  ــى مؤسســات نشــر التشــيع وإمبراطوري ــان والعــراق واليمــن، وال عــن تكلفــة اإلنفــاق عل ولبن
ــار  ــل عــن ملي ــد ال تق ــي، وق ــدت االقتصــاد اإليران ــة كب ــغ ضخم ــا مبال ــد أنه ــن املؤك ــن م ــة، لك اإلعامي
دوالر شــهرياً، غيــر تلــك املتعلقــة بســوريا، التــي تقــدر بعشــرات املليــارات منــذ تدخلهــا، بحســب صحيفــة 

)الســتامبا( اإليطاليــة، مــع ماحظــة أن إيــران جتنــي ماليــاً مــن نفوذهــا يف العــراق.  

األسباب السياسية -
منــذ ســنوات تعيــش أجنحــة النظــام بتياريهــا احملافــظ واإلصاحــي، وتلــك املتفرعــة عنهــا، صراعــات 
عديــدة علــى أدوات الســلطة والثــروة، أشــدها علــى خافــة املرشــد األعلــى علــي خامنئــي، الــذي أصــر 
رغــم اعتــال صحتــه علــى زيــارة املناطــق التــي ضربهــا الزلــزال )مدینــة ســربل ذهــاب، غربــي محافظــة 

كرمانشــاه(، يــوم الـــ 12 مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017، يف إشــارة إلــى متســكه مبوقعــه.
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وشــهدت إيــران صراعــات علنيــة بــن رؤســاء ســلطات النظــام الثــاث، خاصــة بــن الســلطتن القضائيــة 
والتنفيذيــة؛ رئيــس الســلطة القضائيــة صــادق الريجانــي، وشــقيقه علــي الريجانــي رئيس مجلس الشــورى 
أي البرملــان، ويعــدان مقربــن مــن املرشــد اإليرانــي، وجــرت اعتقــاالت ألقــارب الشــخصيات السياســية 
بتهــم الفســاد، طالــت أخــا الرئيــس حســن روحانــي وأقربــاء الرئيــس الراحــل هاشــمي رفســنجاني التــي 
حملــت إلــى أن وفاتــه لــم تكــن طبيعيــة، يف اتهــام غيــر مباشــر للســلطات )احملافظــة(، والتــي كانــت تخشــى 
أن يكــون األكثــر حظــاً بخافــة املرشــد، وهــي نفــس الدوافــع التــي يعتقــد أنهــا وراء اســتهداف الرئيــس 
حســن روحانــي، وكان لهــا حضــور يف أثنــاء االنتخابــات الرئاســية؛ حيــث دفــع احملافظــون بإبراهيــم 

رئيســي بهــدف الفــوز بالرئاســة وتكــرار خافــة خامنئــي للمرشــد املؤســس )اخلمينــي(. 

ولــم يعــد الصــراع بــن ثنائيــة احملافظــن واإلصاحيــن، بــل وصــل إلــى صراعــات داخــل التيــار الواحــد، 
حيــث أقصــت اللجنــة املخولــة باملصادقــة على صاحية املرشــحن للرئاســة، واحملســوبة على احملافظن، 
الرئيــس الســابق أحمــدي جنــاد ونائبــه مــن الترشــح، بعــد أن تراجــع أحمــدي جنــاد عــن قبولــه نصيحــة 

املرشــد بعــدم الترشــح.

كمــا أن اإلصاحيــن يعيبــون علــى الرئيــس روحانــي عــدم وفائــه بالوعــود التــي قطعهــا يف أثنــاء الدعايــة 
مرشــحو  وأبرزهــم  السياســين،  املعتقلــن  ســراح  وإطــاق  احلريــات  دائــرة  توســيع  االنتخابيــة، يف 
االنتخابــات الرئاســية عــام 2009، ميــر حســن موســوي، ومهــدي كروبــي، والتــي شــهدت احتجاجــات 

شــديدة مشــككة بفــوز أحمــدي جنــاد حينهــا. 

تعالــت أصــوات معارضــة للممارســات اخلارجيــة اإليرانيــة يف إرســال املليشــيات ودعــم تدخلهــا يف ســوريا 
ولبنــان والعــراق، نتيجــة التكلفــة البشــرية واملاديــة التــي خلفهــا التدخــل علــى االقتصــاد اإليرانــي، علــى 
الرغــم مــن موافقــة أغلبيــة النخــب الفارســية علــى السياســة اخلارجيــة، ولكنهــا تطالــب بترشــيدها، فيمــا 

العامــة والعرقيــات األخــرى تعارضهــا.

حركات التحرر )االنفصالية(  -
توجــد يف إيــران عــدة عرقيــات يتركــز وجودهــا يف مناطــق محــددة، وأبرزهــا يف املنطقتــن جنــوب 
غربــي إيــران حيــث العــرب )األهــواز(، وشــمال غربــي إيــران حيــث األكــراد، ويســعى الســكان يف هــذه 
املناطــق لانفصــال عــن إيــران، ويْشــكون مــن التهميــش والتغييــر الدميغــرايف، ويتبنــى بعضهــم العمــل 

املســلح وتفجيــر أنابيــب النفــط لتحقيــق أهدافهــم، وحتديــداً مناطــق وجــود األكــراد والعــرب.

معارضة اخلارج -
ــنَّية والعلمانيــة، خــارج إيــران؛  تعيــش العديــد مــن حــركات املعارضــة اإليرانيــة، مبختلــف توجهاتهــا السُّ
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ــران  ــر النظــام، ونفوذهــا يف داخــل إي نتيجــة ســلوك النظــام القمعــي، وأهــداف معارضــة اخلــارج بتغيي
احملــدود، لكنهــا متتلــك وســائل إعــام قويــة، وتتلقــى بعــض هــذه احلــركات دعمــاً ماديــاً مــن دول تعــادي 
النظــام اإليرانــي، وأشــهر هــذه احلــركات منظمــة مجاهــدي خلــق، التــي اســتطاعت يف الســنوات األخيــرة 
تنظيــم مؤمتــرات كبيــرة يف العاصمــة الفرنســية مطالبــة بإســقاط النظــام، وقــد حضرهــا العديــد مــن 
القيــادات السياســية الغربيــة والعربيــة، مــن بينهــم رئيــس االســتخبارات الســعودية الســابق األميــر تركــي 

الفيصــل، وقــد أســهمت يف تغطيــة االحتجاجــات والتحريــض عليهــا بفاعليــة.

االجتماعية والثقافية -
ــة  ــورة يف العــام 1978، تســببت التغيــرات يف موازيــن النخــب االجتماعي ــام الث بعــد أربعــة عقــود مــن قي
حلســاب املرجعيــات الدينيــة- التــي اســتحوذت علــى مفاصــل االقتصــاد والسياســة، وأصبحــت عوائلهــا 
تتمتــع بغنــاء فاحــش، يف مقابــل اتســاع دائــرة الفقــر بــن شــعوب إيــران- يف كثيــر مــن اإلحبــاط والصــراع 
املكبــوت، ولــذا لــم تقتصــر االحتجاجــات علــى الفقــراء فقــط، أو منطقــة جغرافيــة محــددة، بــل شــملت 
مختلــف املناطــق والعرقيــات، وشــاركت الطبقــة الوســطى التــي فقــد بعضهــا امليــزة االجتماعيــة، واألمــوال 

يف مشــاريع اإلســكان وأســهم البنــوك، والشــركات التــي أفلســت.

كمــا أن تبنــي نظــام واليــة الفقيــه سياســة متشــددة قيــدت احلريــات الثقافيــة، بــل والشــخصية، حيــث 
ألزمــت شــعوب إيــران املختلفــة بأيديولوجيتهــا )واليــة الفقيــه(، ووصــل احلــد بهــا إلــى التحكــم يف أشــكال 

املابــس والســلوكيات؛ كل ذلــك خلــق حالــة امتعــاض تنتظــر فرصــة التعبيــر عــن ذواتهــا بحريــة.

اســتطاعت االحتجاجــات بشــعاراتها التــي مســت املرشــد األعلــى وإحراقهــا لصــوره، أن تســقط قدســية 
نظــام واليــة الفقيــه، وتعبــر عــن حالــة عــدم املوافقــة علــى منــوذج النظــام اإليرانــي )الثيوقراطــي(، 

ــا يف نظــام دميقراطــي. ورغبته

ورمبــا ضاعــف التغيــر يف ثقافــة وتطلعــات اجليــل احلاضــر عــن تلــك التــي كان عليهــا جيــل الثــورة، مــن 
تقلــص مشــروعية سياســة النظــام وخاصــة املتعلقــة بإدارتــه للشــؤون الداخليــة.

تصريحات املسؤولني اإليرانيني 
املرشد األعلى علي خامنئي -

قــال املرشــد األعلــى للثــورة يف إيــران، علــي خامنئــي، إن العــدو يتحــن الفــرص ليحــدث خرقــاً يف إيــران، 
وإن “األعــداء يعملــون معــاً خللــق املشــكات للنظــام اإلســامي يف إيــران وللدولــة”. مضيفــاً أن هــؤالء 
األعــداء ميــدون املتظاهريــن باملــال، والســاح، واالســتخبارات. وقــال خامنئــي يف التعليــق الــذي نشــره 
علــى موقعــه الرســمي علــى اإلنترنــت إنــه ســيتحدث إلــى األمــة بشــأن الوضــع احلالــي يف الوقــت املناســب 

لذلــك.
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وتؤكــد االحتجاجــات للمرشــد األعلــى نظرتــه يف تآمــر القــوى الغربيــة علــى بــاده، ممــا يدفعــه للتمســك 
بسياســة بــاده يف التدخــل يف شــؤون دول اجلــوار، حتــى ال تضطــر إلــى محاربتهــم علــى حدودهــا.

الرئيس حسن روحاني -
يف اليــوم اخلامــس لاحتجاجــات )األول مــن يناير/كانــون الثانــي 2018( اعتبــر الرئيــس حســن روحانــي 
االحتجاجــات أنهــا فرصــة للتحســن وليســت تهديــداً للنظــام، وأشــار إلــى أن الشــعب يطالــب بالشــفافية 
ومكافحــة الفســاد، وذلــك يف محاولــة منــه للتقليــل مــن شــأن االحتجاجــات، مــن جهــة، واســتغالها- مــن 
جهــة أخــرى- لتوســيع صاحياتــه ومتكينــه مــن تنفيــذ برنامجــه. وكان نائبــه اتهــم خصومهــم بتحريــض 

احملتجــن ضــد احلكومــة.

 وقــال روحانــي إذا اقتضــت الضــرورة فــإن الشــعب ســينزل باملايــن إلــى الشــوارع دعمــاً للنظــام 
والثــورة، مضيفــاً أن حكومتــه تتعامــل مــع املظاهــرات علــى أن بعــض املتظاهريــن لديهــم مطالــب محقــة 
وليســوا جميعهــم مرتبطــن باخلــارج. وقــد شــبه بعــض احملللــن موقــف الرئيــس روحانــي بخطــاب زيــن 
العابديــن رئيــس تونــس املخلــوع، وســلوك بشــار األســد رئيــس النظــام الســوري الدمــوي، ومــن احملتمــل 
أن اإلصاحيــن الذيــن انتخبــوا روحانــي قــد عملــوا علــى ربــط االحتجاجــات ضــد النظــام بأكملــه وليــس 

مجــرد احلكومــة. 

اجليش واحلرس الثوري -
اتهــم اللــواء محمــد علــي جعفــري القائــد العــام للحــرس الثــوري اإليرانــي، الواليــات املتحــدة وإســرائيل 
والســعودية بإدخــال عناصــر مــن تنظيــم الدولــة إلــى إيــران بهــدف تنفيــذ تفجيــرات وأعمــال إرهابيــة، 
وذكــر جعفــري أنــه أرســل قــوات مــن احلــرس الثــوري إلــى محافظــات أصفهــان ولورســتان وهمــدان 

ــدة”. ــة اجلدي ملواجهــة “الفتن

وقــال جعفــري إن اجلاهزيــة األمنيــة حالــت دون انتشــار وتوســع رقعــة مــا وصفهــا بالفتنــة، وشــدد علــى 
أن الفتنــة قــد انتهــت. 

مــن جهتــه قــال القائــد العــام للجيــش اإليرانــي، اللــواء عبــد الرحيــم موســوي، إن إخمــاد إيــران الفتنــة 
يف البــاد يعــد هزميــة أخــرى لنظــام الهيمنــة، يف حــن أعلنــت وزارة االســتخبارات أن قــوات األمــن 

ــراً. ــران أخي ــت إي ــى مجموعــة مســلحة دخل اســتطاعت القضــاء عل

ــم  ــن وصفه ــع م ــات مســلحة م ــوا يف مواجه ــراده قتل ــن أف ــة م ــان أن ثاث ــوري يف بي ــن احلــرس الث وأعل
مبعارضــي الثــورة باملنطقــة احلدوديــة يف بيرانشــهر شــمال غربــي إيــران.
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أبرز املواقف الدولية

يبــدو أن االحتجاجــات فاجــأت القــوى الدوليــة، فوقــف بعضهــا محتــارة دون أن تعلــن موقفــاً، وقــد تنوعــت 
املواقــف املعلنــة للــدول بــن حــث الســلطات اإليرانيــة علــى احتــرام حــق احملتجــن بالتظاهــر، واألمنيــات 
بعــدم االنــزالق نحــو العنــف، وكان املوقــف األمريكــي أكثــر جــرأة يف دعــم املتظاهريــن وإعــان وقوفــه مــع 
مطالبهــم، ومــن بينهــا تغييــر النظــام، يف حــن التزمــت الــدول العربيــة الصمــت، وتركــت بعضهــا وســائل 

اإلعــام لتعبــر عــن أمنياتهــا يف تغييــر النظــام.

األمني العام لألمم املتحدة -
أعــرب األمــن العــام لــأمم املتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، عــن أســفه لســقوط قتلــى يف االحتجاجــات 

ــرام حــق الشــعب اإليرانــي يف التظاهــر ســلمياً. ــة باحت ــران، وطالــب الســلطات اإليراني بإي

تركيا -
يعــد املوقــف التركــي أكثــر مواقــف دول املنطقــة تفاعــًا، علــى الرغــم مــن تأخــره بحــدود أســبوع علــى 
ــاً  ــاء 2 يناير/كانــون الثانــي، بيان ــة، الثاث ــة التركي انــدالع االحتجاجــات، حيــث أصــدرت وزارة اخلارجي
دعــت فيــه إلــى “تغليــب احلكمــة؛ للحيلولــة دون تصاعــد األحــداث يف إيــران، وجتنــب التدخــات 

ــة األوضــاع”. ــن شــأنها مفاقم ــي م ــة احملرضــة الت اخلارجي

وأعربــت اخلارجيــة التركيــة عــن قلقهــا مــن األنبــاء التــي تفيــد بســقوط قتلــى، فضــًا عــن تضــرر مبــان 
عامــة. وأكــد البيــان إيــاء تركيــا أهميــة كبيــرة للســلم االجتماعــي واالســتقرار يف “إيــران الصديقــة 
والشــقيقة”. وجــاء يف البيــان: “نؤمــن بضــرورة جتنــب العنــف وعــدم االجنــرار وراء االســتفزازات، مــع 
األخــذ باحلســبان تصريحــات الرئيــس حســن روحانــي يف هــذا اإلطــار، التــي أقــر فيهــا بحــق الشــعب يف 

التظاهــر الســلمي، لكــن دون انتهــاك القوانــن واإلضــرار باملمتلــكات العامــة”.

وأبــدت اخلارجيــة متنياتهــا بتجنــب اخلطابــات والتدخــات اخلارجيــة احملرضــة، وعقــب البيــان الــذي 
ميكــن وصفــه باحلــذر واملتــوازن، واملائــل لتفضيــل التهدئــة، أجــرى وزيــر اخلارجيــة التركــي، مولــود 
جاويــش أوغلــو، اتصــاالً هاتفيــاً مــع نظيــره اإليرانــي جــواد ظريــف بحــث فيــه التطــورات الداخليــة يف 

إيــران.

مــن جهتــه أكــد الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، إيــاء بــاده أهميــة للمحافظــة علــى الســلم 
واالســتقرار االجتماعــي إليــران، خــال االتصــال مــع نظيــره اإليرانــي حســن روحانــي، األربعــاء 3 ينايــر/

كانــون الثانــي اجلــاري.

الواليات املتحدة -
ــى  ــد تبن ــة املســاندة حلــق احملتجــن بالتظاهــر، وق ــن املواقــف الدولي ــرز ب ــد املوقــف األمريكــي األب يع
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األمريكــي مطالــب املتظاهريــن، وتوعــد بفــرض عقوبــات جديــدة علــى النظــام اإليرانــي رداً علــى قمــع 
احملتجــن، وقــد انعكــس املوقــف األمريكــي ســلباً علــى زخــم االحتجاجــات، وصبــت يف مصلحــة النظــام.

حيــث دعــت اخلارجيــة األمريكيــة دول العالــم إلــى دعــم الشــعب اإليرانــي يف مطالبته بحقوقه األساســية، 
وإنهــاء الفســاد، وقالــت املتحدثــة باســم الــوزارة، هيــذر نويــرت، يف بيان: إن “القــادة اإليرانين حولوا دولة 

مزدهــرة ذات تاريــخ وثقافــة غنيــن إلــى دولــة مارقــة تصــدر أساســاً العنف وســفك الدمــاء والفوضى”.

مــن جهتــه قــال الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب: إنــه “حــان وقــت حــدوث تغييــر”، وعبــر عــن اعتقــاده 
بــأن الشــعب اإليرانــي “جائــع” يبحــث عــن احلريــة. وكتــب علــى حســابه يف تويتــر: “تقاريــر كثيــرة عــن 
ــل  ــروات األمــة مــن أجــل متوي احتجاجــات ســلمية ملواطنــن إيرانيــن ســئموا فســاد النظــام وإهــداره ث
اإلرهــاب يف اخلــارج”، مضيفــاً: “يجــدر باحلكومــة اإليرانيــة احتــرام حقــوق شــعبها، ومــن ضمنهــا احلــق 

يف التعبيــر عــن أنفســهم.. العالــم يراقــب”.

ــات املتحــدة يف  ــران أنهــا قدمــت إلــى مجلــس األمــن الدولــي شــكوى ضــد تدخــل الوالي وقــد أعلنــت إي
ــة. شــؤونها الداخلي

فرنسا  -
قالــت الرئاســة الفرنســية إن الرئيــس إميانويــل ماكــرون أعــرب عــن قلقــه بشــأن التطــورات يف إيــران، 

ودعــا روحانــي إلــى ضبــط النفــس.

ــارة التــي كان مــن املقــرر أن يقــوم بهــا وزيــر اخلارجيــة  وأضافــت أن الطرفــن اتفقــا علــى تأجيــل الزي
الفرنســي جــان إيــف لودريــان لطهــران هــذا األســبوع.

وقالــت الرئاســة اإليرانيــة إن الرئيــس حســن روحانــي طالــب نظيــره الفرنســي، يف اتصــال هاتفــي، 
باتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد جماعــة إيرانيــة حتتضنهــا فرنســا، وصفهــا باإلرهابيــة، يف إشــارة إلــى 
ــاده  ــى ب ــود إل ــل أن يع ــم يف فرنســا قب ــي كان يقي ــر أن اخلمين ــر بالذك ــق. اجلدي جماعــة مجاهــدي خل

ــورة. عقــب انتصــار الث

بريطانيا -
وصفــت املطالــب التــي يرفعهــا املتظاهــرون يف إيــران بأنهــا مشــروعة ومهمــة، ودعــت الســلطات اإليرانيــة 
إلــى “نقــاش جــاد” بشــأنها، وقــال بوريــس جونســون، وزيــر خارجيــة بريطانيــا، إن بــاده “ترقــب األحــداث 

يف إيــران مــن كثــب”.

دول اجلوار -
التزمــت الــدول العربيــة، وخاصــة دول جــوار إيــران، الصمــت جتــاه احتجاجــات إيــران، وفتحــت بعــض 
دول اخلليــج العربــي املجــال لقنواتهــا وناشــطيها يف مواقــع التواصــل االجتماعــي لتغطيــة االحتجاجــات، 
ــاه أنصــار الربيــع العربــي، ويأمــل  وإعــان مــؤازرة مــا أســمته الربيــع اإليرانــي، وهــو املوقــف الــذي تبن
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املتضــررون مــن سياســة إيــران أن حتــول االحتجاجــات شــتاءها إلــى ربيــع ثــوري، بعــد أن كاد العــام 
املنصــرم 2017 يكــون عامــاً إيرانيــاً، نظــراً لبســط إيــران نفوذهــا يف بعــض دول املنطقــة )ســوريا والعــراق 
ولبنــان(، وإلــى حــد مــا يف اليمــن، التــي تقــود الســعودية حتالفــاً عســكرياً يقــاوم النفــوذ اإليرانــي فيــه. 
وقــد حولــت االحتجاجــات إيــران إلــى مســتوردة للثــورة بعــد عقــود مــن سياســة تصديرهــا لــدول املنطقــة 

العربيــة، واخلــوف مــن تكــرار النمــوذج الســوري.

 فيمــا اتســمت تغطيــة قنــاة اجلزيــرة باحلــذر، ويبــدو أنهــا آخــذة يف حســبانها عاقــة دولــة قطــر بإيــران 
يف هــذه الظــروف التــي يعــد فيهــا املجــال اجلــوي اإليرانــي املنفــذ الوحيــد ملطــار الدوحــة. 

التداعيات
ضربــت االحتجاجــات الصــورة الذهنيــة التــي حــرص النظــام اإليرانــي علــى تقــدمي ذاتــه بهــا، كنمــوذج 
مســتقر وقــوي يف منطقــة ملتهبــة، ميتلــك النظــام دميومــة البقــاء وإمكانيــات التأثيــر يف املنطقــة، 
وخصوصيــة نظامــه السياســي )واليــة الفقيــه(، املنضــوي حتــت لوائــه ربــع مليــار شــيعي يف العالــم، ممــا 

ــي. ــى املســتوين اإلقليمــي والدول ــزي عل ــه أداء دور مرك يخول

لــذا مــن املتوقــع أن تفــرض االحتجاجــات علــى النظــام اإليرانــي مراجعــة حســاباته الداخليــة، وسياســته 
اإلقليميــة، ومــن ثــم التركيــز علــى الداخــل اإليرانــي اقتصاديــاً، ومصاحلــه، والتمســك باملكتســبات 

ــة وبأقــل تكلفــة. اخلارجي

العراق -
مــن احملتمــل أن تشــهد الكتــل الشــيعية السياســية والعســكرية، صراعــاً خــال املرحلــة القادمــة، وحتديــداً 
يف االنتخابــات النيابيــة إذا لــم تؤجــل؛ نتيجــة ضعــف القــدرة اإليرانيــة علــى ضبــط التفاعــات بــن 
الكتــل الشــيعية، بســبب مــا ســتفرضه االحتجاجــات علــى صانــع القــرار اإليرانــي مــن اهتمــام بالشــؤون 

الداخليــة، ورغبــة قيــادات مليشــيات احلشــد الشــعبي يف ممارســة السياســة مــن خــال االنتخابــات.

قــد يوثــق كل مــن رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي ومقتــدى الصــدر حتالفهمــا، وينفتــح علــى العاقــة مــع 
الســعودية أكثــر. 

سوريا -
قــد تكــون االحتجاجــات تأخــرت كثيــراً بحصولهــا بعــد أن متكنــت إيــران وحلفاؤهــا، بدعــم روســيا، مــن 
احلــد مــن تهديــد قــوى الثــورة الســورية يف تهديــد نظــام بشــار األســد بالســقوط، ومتكينــه مــن إعــادة 
بســط قواتــه علــى أجــزاء واســعة، إال أنــه مــن املؤكــد أن االحتجاجــات قــد وضعــت سياســة إيــران 

ــى اخلــارج.  ــاق عل ــر، وســتفرض تقليــص اإلنف ــة حتــت املجه اخلارجي
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لبنان/ حزب اهلل -
ليــس مــن املتوقــع أن حتــدث االحتجاجــات تداعيــات ســلبية علــى حــزب اهلل، نظــراً إلــى أهميــة موقعــه 

ودوره يف االســتراتيجية اإليرانيــة يف املنطقــة العربيــة.

اليمن/ جماعة احلوثي -
تعيــش جماعــة احلوثــي )أنصــار اهلل( حليفــة إيــران، والتــي ال تــزال تفــرض ســيطرتها علــى العاصمــة 
ــة  ــاً؛ حال ــه دولي ــرف ب ــه منصــور هــادي، املعت ــد رب ــس عب ــى الرئي ــا عل ــا وانقابه ــذ اجتياحه ــاء من صنع
عزلــة، خاصــة بعــد قتلهــا حلليفهــا الرئيــس الســابق علــي عبــد اهلل صالــح، بعــد إعانــه فــض شــراكة 
ــرة  ــي دون صــرف أمــوال كبي ــى الدعــم العســكري والفن ــي اقتصــر عل ــا. وألن الدعــم اإليران ــه معه حزب
علــى جماعــة احلوثــي، خاصــة بعــد ســيطرة جماعــة احلوثــي علــى مــوارد الدولــة، فمــن احملتمــل أال تتأثــر 
كثيــراً بتداعيــات االحتجاجــات، وســيقتصر الدعــم اإليرانــي علــى التدريــب، واســتغال ملــف اليمــن يف 

مقايضاتهــا مــع الســعودية.

سيناريوهات املآالت

األول سيناريو االحتواء واملعاجلة اجلزئية -
اتســم تعامــل النظــام اإليرانــي مــع االحتجاجــات خــال األيــام األولــى باحلــذر الشــديد، واخلــوف مــن 
تكــرار النمــوذج الســوري علــى مســتوى تصاعــد االحتجاجــات أو قمعهــا الوحشــي كمــا حــدث يف تعاملهــا 
مــع املتظاهريــن عــام 2009، وألن مســتوى االحتجاجــات حاليــاً ال يشــكل خطــورة علــى نظــام اجلمهوريــة 

اإليرانيــة، فقــد جتنــب اســتدعاء قــوات حــرس الثــورة لقمــع املتظاهريــن.

ــود  ــة بن ــى مراجع ــى األول ــى النظــام سياســة مزدوجــة رســمية وشــعبية، تتبن ــذا مــن احملتمــل أن يتبن ول
املوازنــة العامــة للدولــة للعــام احلالــي 2018، وتقــدمي تنــازالت تســتجيب فيهــا لبعــض مطالــب احملتجــن، 
وتراهــن األخــرى علــى االســتخدام املقــن للعنــف مــن قبــل أجهــزة األمــن، باإلضافــة إلــى حشــد مؤيــدي 

النظــام للتظاهــر دعمــاً لــه، ورمبــا الســتغالها الحقــاً يف قمــع احملتجــن كتفويــض شــعبي.

ويتميز هذا السيناريو املرجح باملعاجلات اجلزئية التي متكن النظام من احتواء االحتجاجات.

العوامل املساندة للسيناريو  -
غيــاب القيــادة القــادرة علــى إدارة االحتجاجــات واســتثمارها يف حتقيــق األهــداف السياســية، وغيــاب 
شــعارات جامعــة للمتظاهريــن مبختلــف انتماءاتهــم العرقيــة والثقافيــة تطمئــن الغالبيــة املرجحــة، 
وحتشــدها للشــارع، باإلضافــة إلــى ضعــف الفاعلــن اخلارجيــن، وقبضــة األجهــزة األمنيــة الشــديدة.

 ويعــزز هــذا االحتمــال غيــاب مصلحــة القــوى الدوليــة، وحتديــداً األمريكيــة، يف إســقاط النظــام اإليرانــي 
الــذي قــد ينتــج عنــه تراجــع صفقــات األســلحة الضخمــة، وضعــف مســوغ الوجــود العســكري األجنبــي يف 
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دول املنطقــة التــي تــرى مصلحتهــا يف اســتمرار النظــام اإليرانــي ولكــن ضعيفــاً.

الثاني سيناريو استمرار االحتجاجات وفقدان السيطرة -
املشــاكل التــي تعانــي منهــا الشــعوب اإليرانيــة ودفعتهــا لاحتجاجــات متنوعــة يف مجــاالت عــدة، وهــي 
قدميــة متجــددة، ويصعــب علــى حكومــة الرئيــس روحانــي تلبيتهــا علــى املــدى القريــب واملتوســط، 
ــا أن الصــراع  ــة املتســاوية، كم ــب املواطن ــة أو احلقــوق السياســية ومطال ســواء االحتياجــات االقتصادي
ــة،  ــوري يف الشــؤون السياســية واالقتصادي ــة وتدخــات احلــرس الث ــات رئيــس اجلمهوري ــى صاحي عل
ــي، عوامــل قــد تدفــع يف اســتمرار  ــي خامنئ ــي عل ــى خافــة املرشــد اإليران وصــراع أجنحــة النظــام عل
االحتجاجــات ومحاولــة بعــض أجنحــة النظــام اســتغالها يف إقصــاء خصومــه، ومــن ثــم قــد تــؤدي إلــى 
اســتمرار االحتجاجــات، وقــد تســتغل مجموعــة داخــل النظــام الظــروف يف إحــداث انقــاب داخــل 
النظــام، بدافــع الشــعور بخطــورة التحديــات التــي تواجــه نظــام واليــة الفقيــه، وتربــص األعــداء، أو قــد 
تفقــد الســلطة الســيطرة علــى االحتجاجــات أو علــى مناطــق تقطنهــا أقليــات، ويعــد هــذه االحتمــال غيــر 

ــة. مرجــح يف هــذه املرحل



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُِعــّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية، ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا االتصــال، إســهاماً منــه يف  وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.

مواكبة املتغيرات العاملية والعربية، من خال إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.

تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي، واملشاركة الفاعلة.

إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثن املتميزين. 

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي: 



األبحاث والدراسات:   .1

ــة يف مجــاالت تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجي حيــث يقــوم املركــز عل
املركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسامية والفكرية.

-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسامي. 

االستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة، 

ــارات.   د امله ــِدّ ــرف وُمتع ــاون مــع كادر علمــي ُمحت بالتع

النشر:   .3

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.




