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غسان شربل

ي غضبه واعتراضه الى حد تھديد الھيكل ف ? يحق للناخب الذھاب. ديموقراطية تدور تحت صورة ا5مام الخميني وتحت رقابة المرشد إنھا. اللعبة الديموقراطية ليست مفتوحة على مصراعيھا. في بريطانيا أو النمسا إننا في إيران ولسنا
فرصة لتبديل . ا?حتقانات وسيلة لتنفيس. ورةا?نتخابات فرصة لتجديد المبايعة للنظام الذي أنشأته الث بھذا المعنى تصبح. بالوصول الى المنافسات النھائية تضمن عدم حضور ا?نقDبيين آليات السماح للمرشحين. وركائزه وسDمته

.الكبرى ا�سماء أو توھم القدرة على التبديل من دون المس بالتوجھات

لرئيس ا?يراني مترجم لھذه ا. والدفاع وا�من وا5عDم والثقافة أيضاً  المرشد ھو صاحب الكلمة ا�خيرة في التوجھات العامة في السياسة الخارجية. ا�خيرة ليس صاحب القرار و? الكلمة. الرئيس ا?يراني ليس صانع سياسات
.التأكيد وقوف المرشد الى جانب أحمدي نجاد أعاد. تجربة محمد خاتمي أكدت ذلك .ھذا ? يلغي قدراً من التأثير لشخصه وأسلوبه وشعبيته. ومسّوق لھا ومعبّر عنھا السياسات

. في ا�من وا?قتصاد والمجتمع» الثوري الحرس«العسكرية وا�منية وثقل  يمكن فھم ذلك في ضوء تأثير مؤسسة المرشد والمؤسسة. أحمدي نجاد حقق فوزاً واسعاً  الشوائب التي رافقت ا?نتخابات الرئاسية في ايران ? تلغي حقيقة أن
ارتفاع نسبة التضخم ومعد?ت  على رغم اقترعوا له. نجاد على رغم عدم نجاحه في تحقيق وعده بإيصال عوائد النفط الى موائدھم ? بد من ا?عتراف بأن ا?يرانيين أعادوا مبايعة أحمدي. ? يكفي لتفسير ھذا الفوز لكن ذلك وحده

العراق الى  نجاد في ا5قليم، من ؟ وھل ابتھجوا با5نجازات التي حققھا أحمدي»الشيطان ا�كبر« بإيران القوية أكثر مما اھتموا بإيران المزدھرة؟ وھل صّوتوا لقبضته المرتفعة في وجه ھل اھتموا. وھذا ا�مر يضاعف ا�سئلة. البطالة
أن ايران تتجه نحو انقسام عميق  احتفال المرشد بفوز أحمدي نجاد كشف مخاطر الفشل ا?قتصادي في الداخل ومخاطر العزلة الدولية في الخارج؟ ا�كيد أن لبنان الى غزة؟ ولماذا لم يستمعوا الى التحذيرات التي أطلقھا معارضوه من

.لمنع اضطرابات قد يطلقھا الشعور باليأس من القدرة على التغيير قد ? تكفي» الثورة المخملية«الداخل والخارج وأن الكوابح التي أقامھا النظام لمنع  حول خيارات

دة أيضاً من مفردات القاموس القاموس ا?يراني بعي مفردات. والرياح التي أطلقتھا خطبه، خصوصاً تلك الموجھة الى العالم ا?سDمي وھو قاموس بعيد عن قاموس باراك أوباما. تمديد اقامتھا في ظل قاموس أحمدي نجاد اختارت ايران
في اسرائيل أول  ة المتطرفةوقد تكون الحكوم. القاموس ا?يراني عن القواميس الدولية وا?قليمية أيضاً  وبمقدار ما سيظھر أوباما جدية في تقريب ا�قوال من ا�فعال ستزداد غربة. أيضاً  ومن مفردات القاموس السوري. التركي

.ا?قليمي السائد حالياً  -المستفيدين من اصطدام القاموس ا?يراني بمناخ ا?عتدال الدولي 

 اھنون على اقامة السDم مع الدولةوأن العرب ير. تغيرت» الشيطان ا�كبر«الى أن صورة  وعلى أحمدي نجاد أن يتنبه. ا?متحان ھو ماذا ستفعل بأوراقك كي ? تتحول عبئاً عليك .و? يكفي أن تجمع ا�وراق. ? يكفي أن تكون قوياً 
. القاموس القاطع المتوتر. ولالصارم الخائف من عالم متح القاموس القديم. بDده والمنطقة اذا اعتبر أن مھمته ا�ولى ھي لعب دور حارس القاموس إن و?ية أحمدي نجاد الجديدة ستتحول عبئاً على. التي يدعو الى شطبھا من الخريطة

.بحرفية القاموس تتذكر بDداً كان اسمھا ا?تحاد السوفياتي طحنھا العالم المتغير من فرط ما تمسكت وا�كيد أن على ايران أن
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