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  *اللباد مصطفى

  اإليراين السياسي املشهد
  الرئاسية االنتخابات بعد

 
  حمافظة وحدانية

  اخلارج ضغوط مقابل يف

   

 إذ قرن، ربع من ألكثر املمتد تاريخها يف جديدة نوعية مرحلة أعتاب على إيران يف اإلسالمية اجلمهورية تقف
 يف اجلمهورية رئيس بمنصب جناد أحمدي حممود احملافظ املرشح فوز عن التاسعة الرئاسية االنتخابات أسفرت

 بل الرئاسة، بانتخابات متوقع غير مرشح فوز جمرد عند اللحظة" تاريخية" تتوقف وال. الثقيل العيار من مفاجأة
 من النووي ملفها بشأن إيران على حدتها يف املسبوقة غير الدولية الضغوط بسبب خاصة أبعاداً أيضاً تكتسب
 بين أي اإليراين، النظام جناحي بين السياسية التوازنات يف املفاجأة هذه حتدثه الذي االنقالب وبسبب ناحية،

  .أُخرى ناحية من واإلصالحيين، احملافظين

 1979 سنة يف اجلمهورية قيام منذ املمتدة الفترة طوال السياسية األجنحة بتعدد اإليراين السياسي النظام تميز
 توازناته، على االنقالب مصاف إىل يرقى جذرياً حتوالً اآلن النظام ذلك ويشهد. األخيرة الرئاسية االنتخابات حتى

 أحد يف التاسعة، اجلمهورية رئاسة انتخابات ومثلت. إيران يف" السياسة" على واحد تيار هيمنة يف ويتمثل
 األغلبية انقلبت إذ اإليرانية؛ الدولة مؤسسات من اإلصالحي التيار خروج مسلسل من األخير الفصل وجوهها،

 مقابل يف املاضية السنة منذ صغيرة أقلية إىل) اإلسالمي الشورى جملس( البرملان يف الكاسحة اإلصالحية
 الرئاسة موقع من خاتمي حممد اإلصالحي الرئيس وبخروج. املقاعد من العظمى باألغلبية احملافظ التيار استفراد

 يفرز الذي الدستور، صيانة جملس أمّا. اإليرانية الدولة مؤسسات يف مواقعهم آخر اإلصالحيون يفقد اآلن
 فهو ،"الفقيه والية" لنظرية والوالء الفكرية مليولهم طبقاً واجلمهورية والبرملانية البلدية لالنتخابات املرشحين

 رصد يمكن ذاته اقالسي ويف. اجلمهورية مرشد صالحيات ضمن املوضوعة اإليرانية الدستورية اجملالس أحد
 ميل بوضوح يبدو وهنا. رئيسها تعيين – اإليراين للدستور وفقاً – املرشد يملك التي إيران يف القضائية السلطة

  .احملافظ املعسكر صوب والنيابية، البلدية التمثيلية اجملالس ومعها اإليرانية، الدستورية املؤسسات

 خمتلفة أجنحة من األخيرة الرئاسية االنتخابات نتيجة ضوء يف اإليراين السياسي املشهد صورة تتبدل وبالتايل
 حتت حمافظة سياسية وحدانية إىل – الثورة قيام منذ بأُخرى، أو بدرجة احلال، كان كما – النظام إطار داخل
" احملافظون" مثل التوصيفات أن مالحظة يجب السياق هذا ويف. خامنئي علي السيد اجلمهورية مرشد عباءة

 الدقة إىل يفتقر التوصيفات هذه مثل ألن السياسية، إيران تيارات على اآلن بالضرورة تنطبق ال" اإلصالحيون"و
 بروز يتجاهل ما التبسيط من فيه معسكرين إىل التقسيم أن كما. املوضوعي الواقع مع بالضرورة يتطابق وال

" املعسكرين" أن عن ناهيك املعسكرين، هذين على الواقع يف واملوزع اإليراين القومي التيار مثل أُخرى، تيارات
. السياسية واألطروحات األيديولوجية الناحية من مصمتاً  كياناً  يمثالن وال داخلهما، يف مدهش بتنوع يموجان
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 مقابل يف احملافظ، التيار إىل تاريخياً ينتمي رفسنجاين، هاشمي االنتخابات، يف اخلاسر املرشح أن ذلك وآية
 السيولة تؤدي وربما. املعسكر هذا يف راديكالية األكثر الفريق إىل املنتمي جناد أحمدي حممود باالنتخابات الفائز

 يف فترات، يف بينهما الفاصلة الفكرية احلدود تمييع يف دورها اإليراين السياسي النظام تيارات بين السياسية
 السياسي املشهد وكأن كثيرة أحيان يف األمر بدا حال، كل وعلى. أُخرى فترات يف أوضح بشكل تعيينها مقابل

 على يمثّال مل الطرفين لكن. القديمة إيران تقاليد مع اتساقاً متنافسين، طرفين بين التوزع على نفسه وطد اإليراين
 ومواقع مصالح جسدا ما بقدر احلديثة، الغربية" الشر – اخلير" أو القديمة، الفارسية" مازدا – أهورا" ثنائية حال أية

  .نفسه جتديد وإنما نفسها، السياسات إنتاج إعادة صعوبات يعانِ مل الذي النظام ضمن

• • • 

 التيار ومثّل الرئاسة، منصب بشأن متنوعة، فكرية واجتاهات ميول من إيرانية، شخصيات ثماين تصارعت
 كروبي، مهدي السابق البرملان ورئيس معين، مصطفى السابق العايل التعليم وزير: هم مرشحين ثالثة اإلصالحي

 احملافظ املعسكر على توزعوا مرشحين خمسة مقابل يف زاده، علي مهر حمسن والرياضة الشباب منظمة ورئيس
 هيئة رئيس الريجاين وعلي النظام، مصلحة تشخيص جممع رئيس رفسنجاين هاشمي أكبر علي: وهم بأطيافه
 السابق القائد رضائي وحمسن السابق، طهران شرطة قائد قاليباف باقر وحممد احلكومية، والتلفزيون اإلذاعة
 هي رفسنجاين حظوظ بدت حين ويف. جناد أحمدي حممود نسبياً املغمور طهران وحمافظ الثوري، احلرس لقوات
 التيار تفوق هي املرشحين توزع من األكبر الداللة إن إالّ متداخلة، عوامل عدة إىل نظراً  االنتخابات سباق يف األوفر

 يقرر الذي الدستور، صيانة جملس وكان. أيضاً نوعياً لكن فقط عددياً  ليس اإلصالحي، نظيره على احملافظ
 وضمنهم املرشحين مئات استبعد قد الفقيه، والية والتزام السياسي االنتماء بحسب ويفرزهم املرشحين صالحية

 تأهل لفرض تدخل خامنئي علي الثورة مرشد لكن زاده، علي مهر وحمسن معين مصطفى اإلصالحيان املرشحان
 املرشحين ملصلحة املرشد تدخل أن اإليراين املشهد بتفصيالت العاملون ويعتقد. اإلصالحيين املرشحين

 مانحر ثانياً الرئاسة؛ انتخابات على الديمقراطي الطابع إضفاء أوالً،: هي رئيسية أسباب لثالثة جاء اإلصالحيين
 تدهور دون احليلولة ثالثاً، لإلصالحيين؛ املؤيدة األصوات من رفسنجاين هاشمي البراغماتي احملافظ املرشح

 حتى – 1997( خاتمي عهد منذ اخلارج، يف تمثل التي النسبة وهي االنتخابات، يف املشاركة نسبة يف كبير
 اجلولة يف% 65 فاقت والتي نسبياً، املرتفعة التصويت نسبة وبلغت. اإليراين النظام شعبية على دليالً  ،)2005
 النظام على احلاد وهجومه االنتخابات، عن بوش دبليو جورج األميركي الرئيس تصريحات أدت حيث األوىل،

 يتّحدون لكنهم السياسي، لألداء أو لنظامهم انتقادات لإليرانيين يكون فقد. اإلقبال نسبة زيادة يف دوراً اإليراين،
 حممد واليته، املنتهية الرئيس وحض. احلصر على تستعصي كثيرة مناسبات يف حدث كما اخلارج، مواجهة يف

 أهمية على خامنئي، علي السيد اجلمهورية، مرشد وشدد". الثورة ودولة لقيم الوالء" إظهار على اإليرانيين خاتمي،
 اإلسالمي النظام ملصلحة تصويت هو الرئاسة النتخابات بحماسة االقتراع" أن اعتبر إذ االنتخابات، يف املشاركة

 وكان. الشرعي التكليف مستوى إىل للمواطنين املدين احلق مستوى من االنتخابية العملية نقل ما وهو ،"نفسه
  .أراد ما للمرشد

 املرشد بزعامة التقليديون احملافظون هما كبيرين قسمين منقسم نفسه احملافظين معسكر أن احلقيقة هذه تؤكد
 عملياً، املنافسة دارت الكتلتين هاتين وبين رفسنجاين، هاشمي بزعامة البراغماتيون واحملافظون خامنئي، علي

  .اإليرانية الدولة مؤسسات يف واألدوار النفوذ تقاسم يف أيضاً بل فحسب، الرئاسة انتخابات يف ال
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 ورفسنجاين خامنئي بين القائمة الترويكا أي خاتمي، رئاسة عصر يف سادت التي اإليرانية الترويكا إذاً ذهبت
 يف ورفسنجاين، خامنئي بين جديدة إيرانية ثنائية إىل األخيرة الرئاسة انتخابات قبيل الصورة وتبدلت وخاتمي،
 ،1989 سنة اخلميني اإلمام اإلسالمية اجلمهورية مؤسس وفاة بعد إيران حكمت التي للثنائية جديد استنساخ

 قبل التوازنات وعادت كاملة، دورة إذاً اإليراين النظام دار. ورفسنجاين خامنئي بين أيضاً مةقائ وكانت
 املقيدة، غير وصالحياته الدستورية خامنئي مواقع ضمنت وقد. األساسي وتقسيمها األول منطلقها إىل االنتخابات

 كان وربما. الفائز هوية عن النظر وبغض النظام، يف شخصية كأهم استمراره اإليراين، الدستور بحسب كمرشد
 مع واملتحالف فيها، رجاله عبر اإليرانية الدولة بمفاصل املمسك رفنسجاين، هو النظام داخل النفوذ يف املنافس

 خامنئي الثنائي ورث. اإليراين النظام داخل ممثلها فيها، املنخرط وهو بات، بحيث اإليرانية، التجارية الرأسمالية
 وبعدها، اخلميني وفاة قبل احملتملين املنافسين كل حتييد وبعد املؤسس، وفاة بعد الثورية إيران دولة ورفسنجاين

. قليلة بشهور وفاته قبل منصبه عن اخلميني عزله الذي منتظري، علي حسين الله آية اخلميني خليفة سيما وال
 االقتصاد بناء فأعادا ضاغطة، ودولية ملتهبة إقليمية وظروف معقدة داخلية أوضاع يف إيران الثنائي وقاد

 منطقتها، يف رئيسي كالعب إيران مواقع على وحافظا أعوام، ثمانية طوال العراق مع احلرب دمرته أن بعد اإليراين
 بين اجلديدة الثنائية جناد فوز أطاح. اآلن حتى 1979 سنة الثورة انتصار منذ املتتالية األميركية الضغوط وراوغا

 يختص رفسنجاين يترأسه الذي النظام مصلحة تشخيص جملس بأن ذلك املرشد؛ ملصلحة الغريمين، الشريكين
 قبضة يف اآلن هي الدستوريتين املؤسستين كلتا أن وبما. والبرملان اجلمهورية رئاسة بين املنازعات يف بالفصل

 هذه. ليؤديه الدستورية النظام مؤسسات داخل سياسياً دوراً رفسنجاين يجد أالّ فاألرجح املرشد، تيار هو واحد تيار
  .التاسعة اجلمهورية رئاسة النتخابات األخطر النتيجة هي

• • • 

 على املفروضة الدستورية االشتراطات صرامة ومن الدعائية احلملة صخب من الرغم وعلى مالحَظاً، يبقى
 الدولة مؤسسات يف متنوعة قيادية مناصب سابقاً تولوا جميعاً املرشحين هؤالء أن الرئاسة، ملنصب املرشحين

 األساسية االجتاهات أن يؤكد ما وهو املناقشة، إطار خارج" الثورة"و" الدولة" ملصالح والءهم أن كما. اإليرانية
 هذه وتبلغ. اإلسالمية إيران جلمهورية االستراتيجية السياسات عن تخرج لن الداخلي، الصعيد على اجلديد، للرئيس
 تلك تشبه إيران يف اجلمهورية رئيس ملنصب املمنوحة الصالحيات بأن علمنا إذا التفسيرية، كفايتها ذروة احلقيقة
 احلرب إعالن يف املرشد بحق اإليراين الدستور يقضي إذ. البرملانية اجلمهوريات يف احلكومة لرئيس اخملولة
 عزل حتى بل والتلفزيون، اإلذاعة ورئيس القضائية والسلطة الثوري واحلرس املسلحة القوات قادة وتعيين والسلم،
  .اإلسالمية اجلمهورية دستور من 110 للمادة طبقاً اجلمهورية رئيس

 اإليرانيين عدد إجمايل من عاماً 15 أعمارهم جتاوزت ناخب مليون 47 بنحو التصويت لهم يحق من عدد قدر
 متفاوت بشكل احملافظون، فيهم بمن املرشحين، جميع استخدام الفتاً وكان. إيراين ألف 500و مليوناً 67 البالغ

 وحقوق الشباب وقضايا املرأة وحقوق كالديمقراطية االنتخابية، حمالتهم يف اإلصالحية والشعارات املفردات
 السابق اإلصالحي الرئيس انتخاب منذ اإليراين، الشعبي املزاج يف الواضح التحول يعكس الذي األمر األقليات،

 يستهان ال شرائح الرئاسية االنتخابات وقاطعت. اآلن الثانية واليته نهاية حتى 1997 سنة مرة أول خاتمي مدحم
 خاتمي سياسات أطلقتها التي االجتماعية القوى من) الثانية اجلولة يف% 40و األوىل، اجلولة يف% 35 نحو( بها

 النظام داخل التوازنات يف اختالالً تراه ما إىل نظراً التغيير على القدرة من يأسها بسبب حمابسها، من اإلصالحية
 مل الذي وهو خاتمي، لكاريزما الثالثة اإلصالحيين املرشحين فقدان ذلك إىل ويضاف. الدستورية البنية يف وخلالً

 جمتمعة العوامل هذه أدت وقد. اإليراين اجملتمع يف ملموس واقع إىل باإلصالح ووعوده شعاراته ترجمة يستطع
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 وجناد رفسنجاين املرشحان بلغها التي اإلعادة، دورة منهم أي بلوغ وعدم اإلصالحي التيار مرشحي خسارة إىل
 انتخابات يف األوىل للمرة حدثت التي الثانية، الدورة ويف. األوىل الدورة يف األصوات أعلى على حصال اللذان
 إيران جتنيب على قدرته وعلى اخلارجي، العنصر أهمية على رفسنجاين دعاية تركزت إيران، يف اجلمهورية رئاسة
 منصب غير يف سابقاً أثبتها وقدرات الدولية السياسة بكواليس دراية له وحيد كمرشح اخلارجية التهديدات خماطر

 ملفها حتويل خماطر إيران جتنيب ملصلحة القدرات تلك جتيير وبالتايل". الدولية الصفقات" إبرام على ومناسبة
 بمثابة األوسط الشرق بقضايا يختص فيما واملتوالية املعتدلة تصريحاته وجاءت. األمن جملس إىل النووي
 ما"و للسالم" الله عبد األمير مبادرة" قبول على رفسنجاين شدد إذ. الدولية لألطراف جتاهلها الصعب من إشارات
 يف إيران حلفاء مصالح تسبق الدولية إيران مصالح أن على مواربة، دون من شدد، كما". الفلسطينيون به يرضى
 رفسنجاين تصور وفق األساس، يف تندرج، املنطقة يف إيران حلفاء ملفات أن يعني ما وهو. ولبنان سورية

 امللفات" تبقى حين يف األميركية، املتحدة بالواليات العالقات ملف هو واحد كبير ملف حتت البراغماتي ومعسكره
 الثانية اجلولة رفسنجاين خسارة من الرغم وعلى. تقدم من" األساسي امللف" عنه يتمخض ابم مرهونة" الفرعية

 أدت األخيرة اخملاطر فإن اخلارجية، اخملاطر على الداخلية همومهم اإليرانيين الناخبين وتقديم االنتخابات، من
 األوىل اجلولة يف رفسنجاين عليها حصل التي األصوات حجم عليه يدلل ما وهو االنتخابات، يف كبيراً  دوراً أيضاً

 باملركز آنذاك حل إذ البرملانية، االنتخابات إبان يف فقط أعوام خمسة قبل بشعبيته مقارنة االنتخابات، من
  .طهران دائرة عن الثالثين

 األجهزة يف املتنفذين إىل باإلضافة والصناعة، األعمال رجال كبار من هم األساسيين رفسنجاين داعمي أن كما
 الطبقة مروحة على دارت الغرب على لالنفتاح املؤيدة االجتماعية الشرائح خريطة أن بحيث للدولة، اإلدارية
 وانخراطه ،)عاماً 72( املتقدمة سنه رفسنجاين وهج من وانتقص. اإليراين اجملتمع شرائح من يعلوها وما الوسطى
 ركز فقد جناد أحمدي حممود أمّا. واحملسوبية بالفساد تهم من جميعاً بهم حلق وما التجارية، األعمال يف وأسرته

 وكأن بدا بحيث بالدولة، والفساد للبطالة حمارباً تصويره يف االنتخابية دعايته وجنحت الداخل، قضايا على
 تقربه يف كبير دور) عاماً 47( وشبابه الشعبي جناد ملظهر وكان. فقط رفسنجاين منافسه ذلك عن األول املسؤول

 إنه القول إىل جناد خصوم ويذهب. االجتماعي بؤسها بتغيير اآلمال عليه علّقت التي اإليرانية الشعبية الطبقات من
 ،)املتطوعون( والباسيج) الباسداران( الثوري واحلرس اجليش مثل اإليراين، للنظام العسكرية األذرع بتأييد حظي
 يف ساعات أربع االقتراع ساعات تمديد يفسر ما هذا ويف. ناخب ماليين خمسة من بأكثر تعدادها يقدر والتي

 الفرصة إلتاحة وذلك األوىل، باجلولة مقارنة التصويت على اجلماهيري اإلقبال تدين من الرغم على الثانية اجلولة
 املفاجأة حدوث يف كبيراً دوراً االقتراع ساعات تمديد وأدى. التصويت يف للمشاركة وامليليشيا اجليش أفراد أمام
 التي طهران سكان أن كما. إيران تاريخ يف فاصلة ساعات أربع كانت إنها القول يمكن بحيث جناد، أطلقها التي
 األوىل اجلولة يف سواء العاصمة، صناديق فرز عقب ذلك وظهر بشدة، إليه انحازوا فيها، احملافظ منصب جناد شغل

 رجال طبقة إىل ينتمي وال معمم، غير أنه وهو جناد دعاية يف بذكاء عليه التركيز تم آخر اعتبار وهناك. الثانية أو
 اإلسالمية اجلمهورية وأن أحد، على تخفَ مل الدينية املؤسسة إىل انحيازاته أن من الرغم على احلاكمة، الدين

 لالنتخابات الثانية اجلولة يف. رجائي علي وحممد صدر، بني احلسن أبو مثل معممين، غير جمهورية رؤساء شهدت
 إىل الواقع يف تذهب مل اإلصالحيين أصوات أن يعني ما وهو لرفسنجاين، ثلث مقابل يف األصوات ثلثي جناد حصد

 يف املشاركة نسبة أن ذلك على ويدلل. بيوتهم يف البقاء اإلصالحية امليول ذوو الناخبون فضل وإنما رفسنجاين،
 يستطع مل الواقع، يف املرشد واجه الذي رفسنجاين، أن كما. الثانية اجلولة يف النسبة من أعلى كانت األوىل اجلولة
  .اإلصالحيين حتى وال احملافظين ثقة ال يحوز أن املكثفة االنتخابية دعايته من الرغم وعلى

• • • 
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 االحتقان تنفيس قضايا إن إذ وخارجياً، داخلياً إيران على ضخمة استحقاقات بالرئاسة جناد أحمدي فوز يرتب
 يؤدي وربما. احملافظ وتياره جناد اجلديد اإليراين الرئيس طريق يف العقبات أهم هي واالقتصادي االجتماعي

 ببعض الوفاء على مساعدته يف مهماً دوراً للبرميل، دوالراً 60 حول يدور الذي السنة، هذه النفط سعر ارتفاع
 وتمويل النقدية حصيلتها زيادة يف أساسية كسلعة النفط على تعتمد ريعية نفطية دولة فإيران االنتخابية؛ وعوده

 هي احملدودة الدخول لذوي إنصافاً أكثر بشكل اإليرانية الدخول توزيع وقضية. واحلكومية التجارية ميزانياتها
 عالقاتها ضبط ومسائل اخلارجية إيران مشكالت أمّا. وتياره اجلديد الرئيس صدقية عليه ستوضع الذي احملك

 املشكالت وتفاقم. املقبلة املرحلة يف األرجح على تتفاقم فسوف بواشنطن، العالقات ملف وخصوصاً الدولية،
 حتويله وقضية النووي امللف وهو الرئاسة، انتخابات نتيجة انتظار يف وكان للتصعيد جاهز ملف من يبدأ ربما

 يف األميركية السفارة احتالل عملية يف لنجاد" دور" على الغربية اإلعالمية الدوائر تركيز أن كما. األمن جملس إىل
 الضغوط إىل مؤشر هو أوروبا، يف إيرانيين ملعارضين تصفية عمليات يف له آخر" دور" وعلى ،1979 سنة طهران

 جناد عجز حال ويف هذا، وعلى. املقبلة الفترة يف اجلديد، الرئيس وضمنه اإليراين، النظام يالقيها أن يتوقع التي
 يف" بيروس انتصار" بـ أشبه بالرئاسة جناد فوز يكون اخلارجية، الضغوط وتائر وزيادة بوعوده الوفاء عن

 لكنه القصير، املدى على إيران حمافظي يطمئن وقتياً انتصاراً كونه حيث من القديمة، اإلغريقية األسطورة
 إىل يعود اجلديد الرئيس خطاب أن وصاًوخص بعده، إيران مشكالت مفاقمة شأنه من والنظر النفس قصير" انتصار"

 سنة واإلقليمي الدويل الوضع استحقاقات ملواجهة استحضاره يمكن وال ،1979 سنة الثورة انتصار مراحل
2005.  

 إيران حمافظي بين بامتياز أصولية ستكون مواجهة وهي األفق، يف تلوح وطهران واشنطن بين املواجهة نذر إن
 مع التصعيد إىل التواقين األميركيين أقرانهم وبين الرئاسة، منصب إىل جناد وأوصلوا صفوفهم رصوا الذين اجلدد
 وباطنها ،"الشر"و" اخلير" بشأن الصراع ظاهرها أصولية ملواجهة إنها. السياسي نظامها تغيير إىل وصوالً  إيران

  •.عامة املنطقة دول من حولهما وما خاصة ولبنان العراق يف النفوذ ومسرحها

   

  

  .القاهرة – الوسطى وآسيا وتركيا إيران بشؤون املتخصصة" نامه شرق" جملة حترير رئيس (*)
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