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سيناريوهات النظام اإليراني ما بعد خامنئي

قراءة في المناذج واخليارات 

يتضم���ن هذا اإلصدار مجموعة م���ن األوراق العلمية، تهدف إلى تقدمي 
رؤى استكش���افية للمس���تقبل القريب يف الداخل اإليراني، السيما مرحلة 
ما بعد املرش���د األعلى آية اهلل علي خامنئي، وإذ يش���كر املركز مجموعة 
الباحثني الذين أعّدوا هذه األوراق، فإنه يوّد أن يش���ير إلى أن استكتابهم 
يف هذه املس���ألة املعقدة قد جاء يف س���ياق »املواكبة« التي تُعّد واحدة من 
الركائز االستراتيجية ملركز ابن خلدون، ويُقصد باملواكبة »السعي احلثيث 
ملعرف���ة الواق���ع وتطويره«، وذل���ك يف تناغم مع بقية األطر االس���تراتيجية 
للمرك���ز املتمثل���ة يف التجديد واملثاقفة والتجس���ير؛ إذ لن يتس���نى للمركز 
أن يحق���ق أّي���اً من هذه األطر دون معرفة دقيق���ة بالواقع، غير أن املعرفة 
الدقيقة بالواقع ليس���ت أمراً ميس���وراً يف كل حني؛ إم���ا ألن عوامل كثيرة 
تتداخل يف صناعته، أو ألن من يتصدون لقراءة الواقع ينطلقون من مواقع 
مختلفة، ويس���تخدمون أدوات متنوعة للنظ���ر، فلن نطمع -واحلالة هذه- 
يف احلص���ول عل���ى قراءة واحدة للواقع الواحد، بق���در ما نطمع أن تتوفر 
لدينا قراءات تتقارب وتتباعد بتقارب وتباعد املش���ارب الفكرية للباحثني 

واملناهج البحثية التي يعتمدون.
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أم���ا حينما يُرجى من »ق���راءة الواقع« أن تكون خطوة أولية نحو »التنبؤ« 
مبا عسى أن يقع يف »املستقبل«، فإن األمور تصبح أكثر تعقيداً وصعوبة، 
وس���يبدو الفرق بّيناً بني علوم الطبيعة التي يتحدث أصحابها بثقة وجرأة 
عن مستقبل الظواهر التي يدرسون، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية التي 
ال ميل���ك أصحابها إال احلديث بحذر، لس���يولة الظواهر التي يدرس���ون، 

ولكثرة االحتماالت واملتغيرات التي يواجهون.
ولعل هذه الدراسة التي بني أيدينا عن آفاق تغيير القيادة يف إيران متثل 
واحدة من أكثر احملاوالت جرأة يف هذا الصدد؛ ليس لشّح املعلومات عن 
الداخل اإليراني، أو للحساسية السياسية التي تصاحب املوضوع وحسب، 
ولك���ن لغموض اإلج���راءات التي تتعلق بخالفة املرش���د األعلى يف إيران، 
ولتش���ابك الصراعات الداخلية بني ش���خصيات دينية نافذة ومؤسس���ات 

سياسية وعسكرية حاكمة، ولتقاطع املصالح وتداخل النفوذ.
وتهت���م هذه البح���وث يف مجملها بناحيتني: فهي تهتم م���ن ناحية بإبراز 
احلقائق األساس���ية عن مؤسس���ة املرشد األعلى يف إيران، وما يتصل بها 
م���ن خلفيات تاريخي���ة، ومفاهي���م أيديولوجية، وصراعات سياس���ية، أما 
الناحي���ة األخ���رى فتتعلق بالقراءة االستكش���افية ملا ميك���ن أن يحدث يف 
السياس���ة اإليراني���ة حالة اختفاء املرش���د احلالي، مع تس���ارع اخلطوات 

الختيار مرشد جديد خلفاً له.
وملا كانت النزاعات الداخلية يف إيران ال تنفصل عن الضغوط اخلارجية 
املتطاول���ة، وم���ا ترتب عليها من حص���ار اقتصادي خان���ق، فقد صار من 
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املناس���ب أن يفتتح هذا اإلصدار ببحث الدكتور نيكوالي كوزهانوف عن: 
)اقتص���اد إي���ران والعقوبات األمريكية بعد آي���ة اهلل خامنئي(، يدور حول 
معضلة العقوبات األمريكية يف مرحلة ما بعد املرش���د األعلى، ويتس���اءل: 
هل تبقى العقوبات رغم رحيل املرشد؟ وهل يعنى ذلك أن تزداد األوضاع 
االقتصادية س���وءاً، مما يولد مزيداً من االضطرابات االجتماعية، ويعزز 
موقف التيار املتشدد داخل إيران؟ ولإلجابة عن تساؤالته يطرح مسارين 
م���ن الس���يناريوهات املمكنة، ويتوقع يف كليهما ع���دم رفع العقوبات خالل 
اخلمس���ة أع���وام املقبل���ة، ويتوق���ع يف الس���يناريو األول أن خالفة آية اهلل 
خامنئي س���تنتهي بنهاية الس���نتني أو الثالث املقبل���ة )2023(، ويتوقع يف 
الس���يناريو الثاني أن ذلك س���يحدث خالل عام واحد من اآلن )2021(، 
وف���ى كل األح���وال ف���إن الباحث يرى أن إي���ران تبدو ق���ادرة على مواجهة 
اجلول���ة اجلديدة من العقوبات األمريكية على املدى القصير، وتس���تطيع 
أن تس���يطر على األوض���اع الداخلية، وأن اقتصادها س���يتدهور ولكنه لن 

ينهار بصورة كاملة.
أما الدكتور مهرزاد بورجوي )أس���تاذ العلوم السياسية بجامعة سيراكوز 
األمريكية( فتناول يف بحثه: املبادلة الثانية: آفاق تغيير القيادة يف إيران، 
فيق���رر ابتداء أن التخمني بش���أن خالفة املرش���د األعل���ى يف إيران مهمة 
صعب���ة، ولكن���ه يؤكد يف الوقت ذاته أن مس���ألة اخلالفة حدث مفصلي ال 
ينبغ���ي التقليل من ش���أنه، ويطرح عدداً من األس���ئلة اجلوهرية مثل: هل 
هناك تنافس شديد على اخلالفة بالفعل؟ وهل من احملتمل أن يبدأ املرشد 
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اجلديد تغييرات للوصول إلى نوع من التس���وية مع الداخل واخلارج؟ وما 
مدى نس���بة حصول انقسام النخبة السياسية بسبب اخلالفة والتغييرات 
القادمة؟ وهل س���تؤدي هذه االنقسامات إلى اضطرابات؟ وما التحديات 
الت���ي س���يتعني على املرش���د اجلدي���د التعام���ل معها؟ وبع���د حتليل دقيق 
لألوضاع السياس���ية يف الداخل اإليراني، ولقوائم املرش���حني احملتملني، 
وللدور املرتقب للحرس الثوري، ينتهي الباحث إلى القول إنه من املستبعد 
أن يرش���ح آي���ة اهلل خامنئي ش���خصاً معيناً خلالفته، ولكنه س���وف يلقي 
تلميحات بش���أن من هو مؤهل خلالفته، وسيقوم املقربون منه بفك شفرة 
الرس���الة، ثم يختم الكاتب بحثه بالتأش���ير على أبرز املرشحني للخالفة، 

بحسب توقعاته.
ويقدم األستاذ سيد جواد ميري )أستاذ علم االجتماع يف معهد الدراسات 
اإلنس���انية والثقافي���ة بطهران( بحث���اً بعنوان: التفكير يف الس���يناريوهات 
احملتملة للمش���هد السياس���ي إليران، ويرى ابتداء ضرورة أن توسع دائرة 
النظ���ر لقضية اخلالفة، فال تخت���زل جميع تعقيدات املجتمع اإليراني يف 
ش���خص، وال حتصر يف سؤال من يخلف هذا القائد أو ذاك، وإمنا ينبغي 
أن تفه���م يف إطار الثقافة السياس���ية اإليرانية املمتدة عبر القرون، والتي 
يأتي التركيز فيها على احلفاظ على الهوية احلضارية إليران، فقد يكون 
الش���عب غير راٍض عن النخبة السياسية احلاكمة، ولكن ذلك ال يعني أنه 

سيبتعد عن اإلرث الثقايف إليران.
وبن���اء على ذلك، فهو يرى أن رحيل آية اهلل خامنئي س���يضع األمة أمام 
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صدم���ة كبيرة، غير أن تلك الصدم���ة ال متثل نهاية للدولة، ويتحدث عما 
يس���ميه »الكاريزم���ا اجلماعية« يف إش���ارة إل���ى الهالة الت���ي ظلت حتيط 
باجليل الثوري الذي أطاح بالش���اه، وأنش���أ الدولة، وش���ارك يف احلرب، 
ويعتقد أنه من املمكن أن تس���قط تلك الهالة على مؤسسة املرشد األعلى 
)م���ن خالل مس���اعدة اجلهاز البيروقراطي(، وأن ذل���ك قد ميهد الطريق 

للقيادة اجلدية التي ستخلف آية اهلل خامنئي.
وبعد حتليل مس���تفيض للتيارات الرئيس���ية يف إيران، وفحص للتوترات 
ب���ني الدين والتجارة، وبني الدين والسياس���ة، يخل���ص للقول: بأنه ال تزال 
هن���اك احتماالت إلصالحات هائلة م���ن داخل النظام، وقد يكون آية اهلل 
خامنئي بطل هذا اإلصالح الذي يختلف اختالفاً عميقاً عن اإلصالحات 
الليبرالي���ة أو الليبرالي���ة اجلدي���دة الت���ي اقترحه���ا اإلصالحيون يف عهد 
خامت���ي؛ وأنه س���يكون من اخلطأ الش���ديد التفكي���ر يف املجتمع اإليراني 
عموماً من خالل الصور القدمية السابقة للثورة، إذ مّر اإليرانيون بحسب 
تقدي���ره بتحوالت ذهنية وثقافي���ة هائلة لم تكن متوقعة منذ أربعني عاماً، 
ويعتق���د أن أي س���يناريو محتم���ل يج���ب أن يأخ���ذ البع���د االجتماعي يف 
االعتبار؛ ألنه بدون هذه املالحظة، س���تكون جميع املقترحات السياس���ية 

عبارة عن مقترحات واهنة. 
وفى دراس���ته عن مس���تقبل املؤسس���ة الدينية يف إيران، يؤكد سيد علي 
املوس���وي أن سؤاالً مثل: من الذي سيقود اجلمهورية اإلسالمية يف إيران 
بعد آية اهلل خامنئي ظل يسيطر لفترة طويلة على املراكز البحثية العاملية، 
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إال أن ه���ذا الس���ؤال ليس بذي أهمية كب���رى، إذ إن القضية األكثر أهمية 
-بحس���ب ما يرى- تكمن يف حتليل »الصندوق األسود« للمؤسسة الدينية 
اإليرانية، وأن محاولة فك شفرة هذا الصندوق تتطلب فهم طبيعة العالقة 
بني القائد والهرم الهيكلي للمؤسسة الدينية، ومستقبل هذه العالقة ومدى 

تفاعالتها مع القوى األخرى يف الساحة السياسية.
وبعد عرض دقيق لتاريخ املؤسس���ة الدينية يف إيران ولدورها السياسي، 
وحتليل لهيكلها، وتوضيح للعالقة بني األمة واإلمامة، وش���رح للعالقة بني 
تيارات التنوير العلماني )اليسارية والليبرالية(، ينتهي للقول بأنه، وحسب 
جترب���ة الق���رن املاضي، فإن مؤسس���ة علماء الدين تعتب���ر الغرب عدوها 
الرئيسي، وتعتقد أن الغرب ال يلتزم باألنظمة والقوانني الدولية يف تعامله 
م���ع إي���ران، وأنه ال يفهم س���وى منطق القوة، وال يلت���زم باملنطق والقواعد 
األساس���ية الدولية املتعارف عليها، لذلك ال يوجد أمام إيران سوى طريق 
واح���د، هو املض���ي إلى األمام بالوع���ي والقوة دون أي اعتب���ارات أخرى، 
وم���ع ذل���ك، فهذا ال يعني -يف نظ���ر الكاتب- أنه من املس���تحيل الوصول 
إل���ى اتفاق مع العدو، إذ إن تاريخ املؤسس���ة الدينية الش���يعية تاريخ مليء 
بالصراع���ات، ويف الوقت نفس���ه فهو حافل باالتفاق م���ع القوى احلاكمة، 
ث���م يؤك���د أخيراً أنه ال ميكن إزالة س���لطة املؤسس���ة الديني���ة يف اجلانب 
السياس���ي أو الدين���ي يف إي���ران، حي���ث يتمتع اجليل اجلدي���د يف منظمة 
املؤسسة الدينية مبزيد من القوة لالستفادة من حسنات نظام احلداثة يف 
ظل التقاليد اإلس���المية، وهذا يعني –بتقديره- أن مؤسس���ة علماء الدين 
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ستزداد قوة يف الفترة املقبلة.
وأخي���راً يتناول األس���تاذ لوس���انيو زاكارا مفهوم »الفصائل السياس���ية« 
ودورها يف السياسة اإليرانية، ويقّر بوجود محاوالت عديدة لتحديد معنى 
الفصائل ودورها يف الس���ياق اإليران���ي على مدار األربعني عاماً التي هي 
عمر اجلمهورية اإليرانية، ومع هذا، تبقى غالباً املعاني السلبية املرتبطة 
باملصطل���ح؛ بس���بب حقيق���ة أن الكتاب���ات الس���ابقة عن التح���ّزب ظهرت 
يف س���ياق عملي���ات التحول الدميقراط���ي واحلداثة األكث���ر تطوراً، حيث 
تعرضت األحزاب السياس���ية للتحول املؤسس���ي والدمج، ومن ثم، فاألمر 
ال ينطب���ق على إي���ران أو غيرها من دول املنطقة ذات املؤسس���ات األولية 
أو األنظم���ة احلزبي���ة، ويف هذا الصدد، يُنظ���ر للفصائل على أنها »صفة 
متيز املراحل األولى ملا يطلق عليه عملية التحديث، حيث انفصل األفراد 
واملجموع���ات عن األمناط التقليدية للممارس���ات السياس���ية، ولكن تبقى 
املش���اركة السياس���ية والتحول املؤسس���ي منخفضني، ولكن هذا ال ينطبق 
يف مجمله على احلالة يف اجلمهورية اإلسالمية؛ حيث تختلط االنتماءات 
السياس���ية يف أغلب األحي���ان باالنتماءات العائلية، والديني���ة، والزبونية، 
واإلقليمي���ة، وم���ع ه���ذا، فاملجموعات البرملاني���ة واالحتادات السياس���ية 
الديني���ة تطلق عليها الصحافة اإليرانية »فصائل«، مما يجعل أمر تعريف 
املعنى الدقيق لهذا املفهوم صعباً بالنسبة للوضع يف إيران، ومن املتعارف 
عليه وجود إشارات إلى الفصائل »اإلصالحية« أو »احملافظة«، حيث يشار 
إليهم���ا أحياناً عل���ى أنها »اجتاهات« أو »أيديولوجيات« واس���عة يف داخل 
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األطياف السياسية اإليرانية، كما يستخدم املصطلح عند وصف احتادات 
سياسية بعينها مثل: »رابطة رجال الدين املقاتلني«، و«جمعية رجال الدين 
القتاليني«، واللتان قد مت تسجيلهما رسمياً، وبالرغم من التساؤالت حول 
استخدام املصطلح عند وصف النظام االنتخابي اإليراني، تُعد ممارسات 
»الفصائل ذات الس���مة الش���خصية« مفي���دة ألنها »تعتمد عل���ى الزبونية، 
والت���ي تُعد أيضاً اآللية املركزية للتعبئة«، وهذا يبدو أكثر وضوحاً بالنظر 
إلى تكون املجموعات البرملانية وسلوكها أثناء جلسات النقاش والتصويت، 
ومبا أن حدود األحزاب ليس���ت معروفة بوضوح، فس���لوكها ال يعتمد على 
االنتم���اء احلزب���ي أو االلتزام، ولكن على االتفاقيات غير الرس���مية املرنة 
والقابل���ة للتغيير بني املجموع���ات املختلفة أو حتى األفراد، اس���تناداً إلى 
عوامل كثيرة أخرى مثل االنش���قاقات الزبونية، واإلقليمية، والسياس���ية، 

والعائلية، والدينية. 
وبعد عرض مفصل للنظام االنتخابي يف إيران، ولنظام الفصيل احلزبي 
وتأثيراته، يرس���م الباحث خريطة دقيقة لتلك الفصائل، ثم يقوم يف ضوء 
ذل���ك بتحليل الس���يناريوهات املس���تقبلية، منتهياً إلى الق���ول إنه رغم أن 
النظام السياس���ي اإليراني يتس���م بالديناميكية، ورغم أن نظام الفصائل 
السياس���ية ق���د منح���ه املرون���ة املطلوبة يف أوق���ات إعادة التهيئ���ة للقائد 
اجلدي���د أثن���اء االنتقال م���ن آية اهلل روح اهلل اخلميني إل���ى آية اهلل علي 
خامنئي، فإن املوقف الراهن يتطلب هيكاًل أكثر استقراراً يضع على رأس 
أولوياته االس���تقرار والش���فافية، وبدون مزيد من اإلصالحات يف أنظمة 
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االنتخ���اب واألحزاب، فالس���يناريو املرتقب يف حالة تعيني قائد جديد أنه 
سيواجه مشكالت مشابهة فيما يخص الشفافية والدقة لعملية االنتخاب 
كلها كما واجهها القائد الس���ابق يف 1989م، ويعتقد أن الس���يناريو الذي 
يتضم���ن إصالحات على النظام االنتخابي ونظام األحزاب س���يوفر إطار 
عمل النتقال أكثر سالس���ة، ليس فقط يف حالة القيادة، ولكن أيضاً على 
املس���توى الرئاس���ي يف االنتخابات املقبلة، مما يع���زز الهيكل اجلمهوري، 
ويحق���ق للعملي���ات االنتخابية املقايي���س الدولية املطلوبة لتصبح س���ارية 

ومقبولة على املستوى الدولي.

وبعد،

فإّن���ا نرجو له���ذا اإلصدار ببحوثه اخلمس���ة، أن يك���ون بداية ملزيد من 
الدراسات االستش���رافية، التي تستند على وصف صادق للواقع، وحتليل 
عميق لعناصره، وتبيان لعالقاتها املتداخلة واملتقاطعة، مع تصويب النظر 

نحو املستقبل بقدر ما يسمح به املنهج العلمي وما يتيح من أدوات.
وال يس���ع مركز ابن خلدون إال أن يتوجه بالشكر ملجموعة الباحثني على 

ما أبدوا من براعة وشجاعة يف تناول هذه املوضوعات الشائكة.

أ. د. التجاني عبد القادر

رئيس قسم العلوم االجمتاعية

مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجمتاعية 



    



15

 املبادلة العليا الثانية:
آفاق تغيير القيادة في إيران

مهرزاد بروجردي

ملخص البحث:

يف الوق���ت احلاض���ر، تب���رز النقاط اآلتي���ة فيما يتعلق بخالفة املرش���د 
األعلى يف إيران: 

ال يوجد وريث مجمع عليه أُعّد ليكون اخلليفة.
ال يوج���د رج���ل دين كبي���ر ميتلك اجلاذبي���ة املطلوبة، أو يتمت���ع بقاعدة 

اجتماعية مستقلة عن الدولة.
ال يوجد أي قائد ميكن اعتبار سجله وآرائه غير مثير للجدل.

ال يوجد مرشح معروف له جاذبية بني الطوائف.
هذه احلقائق تعني أنه: )أ( سوف تُسمع األصوات املعارضة بغّض النظر 
عمن س���يظهر يف النهاية يف دور اخلليفة )ب( س���يكون املرشد القادم أقل 
قوة من املرش���د احلالي )ج�( هناك احتمال لعدم االس���تقرار السياس���ي، 

ولكن ينبغي عدم املبالغة يف ذلك.

أهمية تعاقب القيادة

التخم���ني بش���أن عملية خالفة املرش���د األعلى يف إي���ران مهمة صعبة، 
نحن نعلم أن اخلالفة س���وف تتش���ابك مع الصراعات الداخلية حول دور 
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مختلف األفراد واملؤسس���ات احلاكمة وس���لطتها ونفوذها، ومع ذلك، فإن 
عملية صنع القرارات الغامضة وعدم الشفافية يجبران -على حد سواء- 
احملللني وصّناع السياسات على املشاركة يف ألعاب التكهن والتخمني، ومع 

ذلك، من الصعب التقليل من أهمية هذا احلدث ملا يلي:
أواًل: ألنه س���يكون فقط ثاني خليفة ناجح للمرش���د يف جمهورية إيران 

اإلسالمية. 
ثانيًا: كان خامنئي الركن األساس���ي للجمهورية اإلسالمية خالل العقود 

الثالثة األخيرة. 
ثالثًا: ومن املمكن أن يس���تمر حكم املرش���د اجلديد لعقود عديدة، وقد 
س���بق أن توقعت ش���ركات تقييم املخاط���ر مث���ل Fitch Solutions أن 
إيران »س���تواجه مزيداً من عدم االستقرار على مدار األعوام القادمة من 
املنافس���ات السياسية لتخلف املرشد األعلى«)1)، وبطبيعة احلال فإن هذا 
يش���ير إلى املخاوف بشأن تقلب السياسات اإليرانية الداخلية واخلارجية 

يف السنوات املقبلة.
تواجهنا مجموعة من األسئلة مثل: ماذا تعلمنا من انتقال منصب املرشد 
من آية اهلل خميني إلى آية اهلل خامنئي؟ وما معايير التكييف والتشخيص 
املتعلقة باخلالفة؟ وهل هناك تنافس ش���ديد على اخلالفة بالفعل؟ وهل 

))( مهرزاد بوروجردي أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيراكيوز. العنوان: 100 إيجرز هول، سيراكيوز، نيويورك 
mborouje@syr.edu ،13244، الواليات املتحدة األمريكية

 فيتش سوليوشنز »قد تثبت أن عملية خالفة القائد األعلى إليران تزعزع االستقرار« )2019(، وهي متاحة على 
.https://bit.ly/2Nl7w76 :اإلنترنت على املوقع
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من احملتمل أن يبدأ املرشد اجلديد -ال سيما إذا كان من جيل الشباب- 
يف إج���راء تغيي���رات م���ن األعل���ى، أو يف الوصول إلى حل تس���وية داخلية 
وخارجية؟ وما نس���بة حصول انقسام النخبة السياسية والعسكرية بسبب 
عملية اخلالفة أو التغييرات القادمة؟ وهل ستؤدي هذه االنقسامات إلى 
اضطرابات؟ وما التحديات القريبة والبعيدة التي س���يتعني على املرش���د 
اجلديد التعامل معها؟ ما السقف الزمني لتعزيز قاعدة سلطته؟ سيجيب 

هذا الفصل مبا هو محتمل عن بعض هذه األسئلة. 

الفشل يف تعاقب القيادة

يف 23 نوفمب���ر 1985م، ع���نّي مجل���ُس اخلب���راء آيَة اهلل حس���ني علي 
منتظري نائباً للمرش���د األعل���ى، وكان منتظري )1922-2009م(، الذي 
كان أحد كبار مساعدي آية اهلل خميني، قد تعرض للتعذيب الشديد على 
يد »س���افاك« )منظمة املخابرات واألمن القومي يف عهد الش���اه األخير(، 
وعند إطالق س���راحه من الس���جن يف نوفمبر 1978م، انضم إلى خميني 
يف باري���س)1)، وبعد الث���ورة أصبح منتظري إمام صالة اجلمعة يف طهران 
وقم )ب���ني عامي 1979 و1981م(، ويف أغس���طس 1979م، مت انتخابه 
جلمعية فحص الدس���تور النهائي، حي���ث أصبح املدافع الرئيس عن مبدأ 

والية الفقيه التي أنشأها آية اهلل خميني يف عام 1970م. 

))( لقراءة دراسة عن حياته وفكره، انظر إلى تأليف سيافوشي: منتظري: حياة وأفكار آية اهلل الثورية يف إيران 
.)2017(



18

ويف نوفمبر 1986م، كش���فت صحيف���ة لبنانية فضيحة إيران - كونترا، 
والت���ي تتضمن بيع إدارة رونالد ريجان األس���لحة إليران يف مقابل إطالق 
س���راح األس���رى األمريكيني يف لبنان، ثم تخصيص اإليرادات الناجتة من 
املبيعات لتمويل الكونترا يف دولة نيكاراجوا دون علم »الكوجنرس«، ويبدو 
أن صهر آية اهلل منتظري هو الذي س���ّرب اخلبر، وأُعدم بعد أحد عش���ر 
ش���هراً إث���ر حكم محكمة رج���ال الدين عليه باإلعدام، هذا احلدث ش���ّوه 
العالق���ات بني خميني ومنتظري، وحدث االنقط���اع التام بني الرجلني يف 
يوم 25 من مارس عام 1989م، عندما بّثت محطة إذاعة »بي بي س���ي« 
الفارسية رسالة كتبها منتظري إلى خميني قبل نحو ثمانية أشهر، ينتقد 
فيها منتظري اإلعدام اجلماعي للس���جناء السياسيني يف صيف 1988م 
انتقاداً شديداً)1)، ووصف فظائع النظام بأنها أسوأ من تلك التي ارتكبها 
نظام الش���اه، يف الي���وم التالي، ق���ام خميني بعزل منتظ���ري الذي وصفه 

سابقاً بأنه أحد أقرب تالميذه)2). 
قضى العش���رين س���نة املتبقية م���ن حياته يف قم حت���ت الضغط، ولكنه 
واص���ل معارضت���ه للنظ���ام وانتهاكاته حلقوق اإلنس���ان، باعتباره املنش���ق 
الديني البارز، ويف يوم 14 من ش���هر نوفمبر س���نة 1998م، ألقى خطاباً 
انتقادي���اً يف ُق���م أدى إلى وضع���ه قيد اإلقامة اجلبري���ة يف منزله، والذي 

))( لالطالع على مناقشة حول هذه اإلعدامات، انظر تأليف أيبراهيمني: اعترافات التعذيب: السجون والتراجع 
العلني يف إيران احلديثة )1999(.

))( بسبب هذه التجربة السيئة، لم يكن خميني مستعداً لتعيني شخص آخر كنائب للمرشد األعلى.
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استمر حتى 30 يناير 2003م. 
جتدر اإلش���ارة إل���ى أن منتظ���ري كان يف البداية مدافعاً متحمس���اً عن 
نظرية والية الفقيه، وكان أقوى املؤيدين إلدراج هذه النظرية يف الدستور 
خ���الل اجتماعات اجلمعية للفحص النهائي للدس���تور )19 أغس���طس - 
15 نوفمب���ر 1979م(، معتبراً أن املس���ودة األولية الت���ي أعدها محامون 

غير ش���رعيني لم تذك���ر نظرية والية الفقيه على اإلط���الق)1)، وكان يلقي 
محاض���رات ح���ول هذه النظرية التي مّت بثها مباش���رة على الراديو، ولكن 
منتظري -الذي ُعرف بصراحته- أصبح قلقاً من القوة املفرطة التي ُعهد 
بها إلى املرش���د، وكيف أس���يء تطبيق هذه القوة بش���كل متزايد يف عهود 
خمين���ي وخامنئ���ي، على الرغم من أنه لم يتراجع أبداً عن دوره يف تطبيق 
نظرية والية الفقيه، فقد أثبت منتظري أنه أحد النقاد الرئيسني إلساءة 
تطبي���ق ه���ذه النظرية، وقد حافظ على وجه���ة النظر هذه حتى وفاته يف 

20 ديسمبر 2009م.

الخالفة األوىل

بعد مرور ستة وستني يوماً على عزل آية اهلل منتظري، تُويف آية اهلل خميني يف 
3 يونيو 1989م، دون تعيني نائب آخر ملنصب املرش���د، ويف اليوم التالي، اجتمع 
أعضاء مجلس اخلبراء يف جلسة خاصة ملعاجلة هذه املسألة، ووافقوا على عزل 

 »1979 دستور  مسودة  يف  النظر  إعادة  اإلسالمية:  الدولة  »بناء  راندجبار-داعمي:  سيافوش  تأليف  راجع   )((
.)2013(
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منتظري، ولكنهم اختلفوا حول قضية أخرى، وهي: هل س���يخلف خميني »مجلس 
قيادة« أم مرش���د واحد؟ صّوت أعضاء مجلس اخلبراء بأغلبية 45 صوتاً، مقابل 
23 صوت���اً، لصالح انتخاب املرش���د الوحيد للحفاظ على االس���تمرارية، وإغالق 

الباب أمام أي مش���احنات ميكن أن تضّر مبصداقية النظام، وتضعف من منصب 
املرش���د، عندما ُرشح السيد علي خامنئي )من مواليد 16 يوليو 1939م( املالزم 
الطوي���ل آلي���ة اهلل خميني، والرئيس يف تلك الفت���رة )1981-1989م( للمنصب، 
ج���ادل بأنه لم يش���عر أن���ه مؤّهل للدور، واعتبر ترش���يحه انتهاكاً لنّص الدس���تور 

وللبروتوكول الديني. 
عل���ى الرغم م���ن حتفظاته، صوت مجل���س اخلبراء بأغلبي���ة 60 صوتاً 
مقاب���ل 14 صوت���اً يف نف���س اليوم لتعي���ني حجة اإلس���الم خامنئي، الذي 
كان ق���د بلغ م���ن العمر 50 عام���اً، على آية اهلل محمد رض���ا الكلبيكاني 
)البالغ 92 عاماً(، حتى يتم إجراء استفتاء جديد)1). لم يكن الشعب يعلم 
أن التعيني مش���روط باملوافقة على الدس���تور املعّدل بعد حوالي ش���هرين، 
حتى نش���ر صحفي إيراني منفي شريط فيديو مسرب لالجتماع يف يناير 

 (2(.2018

كان تعي���ني خامنئ���ي يف احلقيق���ة مخالفاً للدس���تور. انظ���ر يف اجلدول 
الزمني اآلتي:

))( بالنظر إلى أنه كان هناك 80 عضواً حاضراً يف مجلس اخلبراء يف عام 1989، فال بد أن بعضهم امتنع عن 
التصويت يف جولتي التصويت.

https://bit.ly/2Zee1y1 :راجع )((
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24 نيسان / أبريل 1989: بعد ثمانية وعشرين يوماً من إقالة منتظري، 

أرس���ل خميني خطاباً إلى الرئيس خامنئي يخبره فيه بأنه عني مجلس���اً 
مكوناً من عشرين عضواً ملراجعة الدستور.

29 أبريل 1989: بعث خميني برسالة ثانية إلى رئيس مجلس اخلبراء 

يقول فيها: »منذ البداية كنت أؤمن، وقد أصررت على أن شرط املرجعية 
ليست ضرورية )كشرط ملنصب املرشد(«.

3 يوني���و 1989: ت���ويف خمين���ي إثر نوب���ة قلبية قب���ل أن يكمل املجلس 
تعديالته الدستورية.

4 يونيو 1989: عني مجلس اخلبراء خامنئي ليكون املرشد. 
28 يوليو 1989: متت املوافقة على الدس���تور املعدل يف استفتاء وطني 

عقد بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية.
وبعب���ارة أخ���رى، عندم���ا مت انتخاب خامنئي مرش���داً م���ن ِقبل مجلس 
اخلبراء، كان من املفترض أن تتم اخلالفة بناًء على شروط الدستور الذي 
مت التصديق عليه يف 2-3 ديس���مبر 1979، والذي تطلب من املرش���د أن 
يكون مرجعا، وليس النسخة املعدلة التي مت التصويت عليها بعد انتخابه. 
ومع ذلك، فقد قّدم خميني برس���الته املؤرخة 29 أبريل مباركته للمجلس 
إلجرائهم »التعديل الدستوري الذي سمح لرجل دين متواضع نسبّياً، علي 

خامنئي، بأن يخلفه كمرشد«.)1)

))(  سميث، »القيادة الكاريزمية لثورة إيران«، لوب لوج، 25 فبراير 2019.
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على هذا النحو، انتصرت املصلحة السياس���ية على التمس���ك باملبادئ، 
ومت تخفيض مؤهالت املرشد األعلى من كونه أعلى رجل دين شيعي رتبًة 
إلى كونه مجرد عضو من رجال الدين ومن ُساللة سياسية ثورية. فيمكن 
أن يق���ال إن الكاريزم���ا أدت إلى تولي الرئيس االجتماعي - علي خامنئي 
- املنصب الرس���مي، وكان األس���اس الش���رعي الختياره م���ن قبل مجلس 
اخلب���راء كقائ���د أعلى)1)، وال يزال يش���غل هذا املنصب بع���د ثالثة عقود، 

وتُعّد فترة حكمه من أطول فترات احلكم يف التاريخ اإليراني احلديث.
لم يتس���م هذا االنتقال الس���لس للس���لطة بأيٍّ من أزم���ات اخلالفة التي 
حلّ���ت بال���دول الثورية األخرى، كم���ا كتبُت يف مقال آخ���ر: »متّكن خامنئي 
م���ن تش���كيل النظام اإليراني حس���ب رغبته م���ن خالل موهبت���ه ومنصبه 
املؤسسي احملظوظ، لقد أظهر مهارات سياسية بارعة، وهو املستفيد غير 
املقص���ود م���ن نظام ثيوقراطي قرر التعامل م���ع حتديات مرحلة »زعيم ما 
بع���د الكاريزمي���ة« بعد وفاة آية اهلل العظمى الس���يد روح اهلل خميني، من 
خالل تركيز مزيد من السلطة يف أيدي األفراد، وحيث إن خميني استخدم 
جاذبيت���ه لتعزيز مكتب املرش���د األعل���ى، فقد عزز خامنئ���ي هذا املنصب 
م���ن خالل تقوي���ة البيروقراطية، واالعتماد على قوات األمن، واس���تخدام 
السياس���ة غير الرس���مية، بفضل مس���يرته اإلدارية الطويل���ة، ومبالغته يف 
مواقفه األمنية، وسليقته يف اإلدارة التفصيلية، متكن خامنئي من السيطرة 

))( كانت ملنتظري تساؤالت حول مؤهالت خامنئي كمرشد أعلى إلى وفاته، ورغم إقامته اجلبرية يف منزله فإن الكل 
كان يعلم أن مكانته العلمية كانت أعلى من مكانة خامنئي الذي يلقب اآلن ب� »آية اهلل«.
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على خصومه السياسيني ورجال الدين على نحو متزايد، وجمِع قدراً كبيراً 
من الس���لطة يف مكتب املرش���د األعلى، وميثل هذا املنصب حكومة موازية 
قوي���ة وغير ش���فافة وغير خاضعة للمس���اءلة، إن أي نق���اش حول التطور 
السياسي للجمهورية اإلس���المية يجب أن يتصدى للمنصب العظيم الذي 

ميلكه املرشد األعلى، والثروة الهائلة الكائنة حتت تصرفه«)1).
ال يزال نفس أنواع التخوفات من تعاقب القيادة التي نالت االهتمام يف عام 
1989 سائدة حتى اليوم، ولم يقتصر األمر على استمرار التحزب، بل ميكن 

الق���ول إن النظام رمبا يواجه ظروف���اً محلية وإقليمية ودولية أكثر خطورة يف 
الوقت احلالي، وبالتالي، يجب أن تس���ود الرغبة يف االنتقال الس���لس وجتنب 
أي أزمة ش���عبية واسعة النطاق )مثل التحرك األخضر يف عام 2009(، هذه 
املخ���اوف تبرز معايير معينة س���تعاني منها النخبة السياس���ية يف إيران حول 
تش���خيص اخلليف���ة الق���ادم وكيفية تعيين���ه، كما كان يف ع���ام 1989، ويتعني 
على املرء النظر إلى اآلليات واإلجراءات الرس���مية وغير الرسمية )املفاوضة 

واإلكراه واالختيار املشترك( التي تؤثر على اختيار املرشد األعلى املقبل.

دور المرشد األعلى الحايل

عل���ى م���دار العق���ود الثالث���ة املاضية، أس���س خامنئي نفس���ه كركيزة ال 
يُس���تغنى عنها للنظام اإلس���المي، فبالتالي، ينبغي عدم التقليل من رغبته 

ة  سياس إيران:  يف  والتغيير  السلطة  يف:  ثيوقراطية«،  مركز  األعلى:  املرشد  »مكتب  ورحيمخاني،  بوروجردي   )((
اخلالف والتوفيق، حتقيق: برمبرج وفرحي )2016(، ص135.
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وقدرته على تش���كيل صراع القيادة، خاص���ة بالنظر إلى ضعف األحزاب 
السياس���ية والبيروقراطي���ة واجليش النظامي؛ ألنه ش���غل ه���ذا املنصب 
لفت���رة طويلة؛ وألنه ذو دهاء سياس���ي وإدارة تفصيلي���ة، فمن املنطقي أن 
نتوق���ع أنه خط���ط للخالفة بعناية، وبهدف احلفاظ عل���ى صيته، والتأكد 
من احلّد األدنى من التنافر يف نظام سياسي متحزب، وال ينبغي استبعاد 
»الش���بكة الش���خصية« خلامنئي، الذي عنّي ش���خصّياً مئات املسؤولني يف 
مناصب رفيعة املس���توى، مبن فيهم رجال الدين الس���تة يف مجلس صيانة 
الدستور، واألعضاء األربعة واألربعني يف مجمع تشخيص مصلحة النظام 
احلالي، إضافة إلى تعيني رؤس���اء الس���لطة القضائية، واجليش النظامي 
)الق���وات البري���ة، واجلوي���ة، والبحرية(، وق���وات إنفاذ القان���ون، وقادة)1) 
احلرس الثوري اإلس���المي )IRGC(، وأهم املؤسسات الدينية واخليرية 
والثقافية والتعليمية)2)، عالوة على ذلك، ما ال يقل عن خمسة وستني يف 
املائة من األعضاء احلاليني يف مجلس خبراء القيادة اخلامس���ة، املكلفني 
بتقييم أداء املرشد األعلى واختيار خليفته هم مبثابة املمثلني الشخصيني 
خلامنئ���ي )مب���ن يف ذلك أئمة ص���الة اجلمعة الذين يختاره���م(، وبالتالي 

يكّفون عن حتدي رغباته.

الثوري اإليراني، والقوات اجلوية  البرية يف احلرس  القوات  القائد، وقادة  القائد األعلى، ونائب  ))( ويشمل ذلك 
البحوث  مركز  ورئيس  اإليراني،  الثوري  احلرس  االستخبارات يف  منظمة  ومدير  الباسيج،  وقوات  والبحرية، 

االستراتيجية يف احلرس الثوري اإليراني، وغيرها كثير.
))( للحصول على قائمة مفصلة لهؤالء األفراد، راجع: بوروجردي ورحيمخاني، إيران ما بعد الثورة: دليل سياسي 

)2018(، ص50-46.
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يُعلَ���م من س���يرة خامنئي أن���ه رجل يكافئ الوالء ويض���ع ثقته يف معارفه 

القدام���ى وطالبه الس���ابقني، إلى يومن���ا هذا، كثير م���ن املقّربني منه إما 

قدموا من نفس املنطقة، أو خدموا معه حينما كان نائباً لوزير الدفاع، أو 

حينما كان يف الس���نوات األولى من رئاس���ة اجلمهورية اإلسالمية، وخالل 

فت���رة تولي���ه منصب املرش���د األعلى إل���ى اآلن، تعامل خامنئي مع س���بعة 

برملانات، وسبعة مجالس تشخيص مصلحة النظام، وستة مجالس صيانة 

الدس���تور، وأربعة مجالس خبراء القيادة، وأربعة رؤس���اء )يخدم كل منهم 

فترت���ني متتاليت���ني(، لقد أتقن فّن »السياس���ة خلف الكوالي���س«، فالذين 

اس���تفادوا من هذه الش���بكة الشخصية يريدون حماية مصاحلهم يف فترة 

ما بعد خامنئي أيضاً.

يج���ب على خامنئي أن يتخ���ذ قرارات يف بعض املس���ائل املهمة املتعلقة 

بخالفته، فاملس���ألة األولى تتعلق بكيفية التعاطي مع قضية املرشح الذي 

سيعقبه، هل سيعلن عنه أمام املأل أم يعمل على تصديره عبر العمل خلف 

الكواليس، والذي يبدو أن خامنئي لن يعلن عنه لثالثة أسباب: 

أواًل: وَصَفه أحُد علماء النفس السياسيني البارزين الذي درس شخصية 

خامنئ���ي القيادية، بأنه رجل »ينظر إلى السياس���ة عل���ى أنها فن التعامل 

م���ع التهديدات«، وأن���ه »يؤمن بالبقاء حذراً باس���تمرار، وأنه ال يثق بنوايا 

اآلخرين«، وأن »ش���خصيته مكيافيلية للغاية، ويس���تخدم الناس واملشاريع 
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للحفاظ على السلطة«)1). 
���هرة مع  ثاني�������ًا: ال يري���د خامنئ���ي - وه���و ما زال حّياً- أن يتقاس���م الشُّ

شخص آخر. 
ثالث�������ًا: ق���د يرغ���ب يف منع تكرار ما ح���دث مع آي���ة اهلل منتظري؛ فمن 

احملتم���ل ج���ّداً أنه يس���تخدم مه���ارات املفاوضة خل���ف الكواليس؛ إلقناع 
النخ���ب املتخندق���ة بدعم املرش���د اجلدي���د)2)، إذا غادر خامنئي املش���هد 
بطريقة طبيعية وتدريجية، فإن مكتب املرشد األعلى أو ما يُسمى ب� »بيت 
رهب���ري« )جزء من الدولة العميقة إليران( ميكن أن يضمن االس���تخالف 
السلس من خالل استدعاء مجلس اخلبراء، والسيطرة على تدفق األخبار، 

واستخدام وسائل أخرى)3).
املسألة الثانية التي يواجهها خامنئي هي محّددات الشخص الذي ميكن 
أن يس���تمر بشكل أفضل ويبني على أسطورته التي أنشأها خالل العقود 
الثالث���ة املاضي���ة، ومبا أن���ه قد بلغ الثمانني عاماً فإنه ي���درك أنه إذا كان 
س���يخلفه رجل دين كبير الس���ن وذو صحة رديئة، فقد تواجه اجلمهورية 
اإلس���المية املش���كالت نفس���ها التي واجهه���ا احلزب الش���يوعي لالحتاد 
الس���وفييتي يف ثمانينيات القرن العش���رين، حيث قضى يوري أندروبوف 

))( هيرمان، »مالمح خامتي وخامنئي ورافسنجاني القيادية«، مخطوطة غير منشورة.
))( على حسب كالم هاشمي رفسنجاني، بدأ فريق عمل داخل مجلس اخلبراء يف تقييم املرشحني ابتداء من ديسمبر 

https://bit.ly/2E23aNR 2015. انظر
))( يف حني أنه ال يوجد من يعمل حالياً يف املكتب ممن لديه اإلمكانيات الواجبة للحكم كاملرشد األعلى يف املستقبل، 

إال أنهم سوف يلعبون دوراً حاسماً يف عملية اخلالفة.
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)موالي���د 1982-1984م( وكونس���تانتني تش���يرنينكو )1984-1985م( 
فترات قصيرة يف احلكم بس���بب الش���يخوخة، وبعبارة أخرى، فإن منصب 
املرشد األعلى -وهو نقطة ارتكاز السياسة اإليرانية- مهم للغاية، بحيث 
ال ميك���ن وضع���ه بني يدي من بلغ الثمانني أو التس���عني عام���اً من العمر، 
وهذا يبعد العديد من األعضاء البارزين من اجليل األول من رجال الدين 
الثوري���ني، مثل محمد إمام كاش���اني )88( وأحم���د جناتي )92( ومحمد 
تق���ي مصباح يزدي )84( ومحمد علي موفاهيدي كرماني )88( وحس���ن 
صناع���ي )82( ومحم���د يزدي )88()1). كذلك ينبغ���ي أن نتذكر أن الذين 
يحمل���ون لقب »آية اهلل العظمى« من األربعة اآلخرين الذين مت ذكرهم يف 
عام 1989 كمرش���حني ملنصب املرش���د األعلى هم اآلن من كبار الس���ن، 
وهم: عبد اهلل جوادي أمولي )86(، ناصر مكارم - شيرازي )93(، سيد 

موسى شبيري - زجناني )92(، وحسني وحيد خراساني )98()2).

المرشحون المحتملون
يقودنا هذا اآلن إلى مسألة من هم املرشحون احملتملون خلالفة خامنئي؟
أدت وفاة الرئيس الس���ابق أكبر هاش���مي رفس���نجاني )1934–2017( 
ورئيس القضاء السابق سيد محمود هاشمي شهرودي )1948–2018()3) 

))( للحصول على معلومات عن السيرة الذاتية لهؤالء األفراد وغيرهم من األشخاص املدرجني يف هذا التقرير، 
راجع: بوروجردي ورحيمخاني، إيران ما بعد الثورة.

))(  أيضاً، ابتداًء من عام 2019، كان متوسط   سن أعضاء مجلس اخلبراء، الذين بلغ عددهم 88 شخصاً، املكلفني 
باختيار املرشد األعلى القادم: 68 عاماً.

))( فيما يتعلق بأهمية وفاة هاشمي شهرودي، انظر: ليم، »املرشد األعلى القادم إليران ميت« )2019(. 
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إلى حتس���ني ف���رص اثنني من األش���خاص يف ترتيب انتق���اء رجال الدين 
ليصبحا املرشد األعلى القادم: 

األول ه���و حج���ة اإلس���الم الس���يد إبراهيم رئيس���ي الذي ول���د يف 14 
ديس���مبر 1960 يف النقب-خراس���ان، يف أس���رة من رجال الدين، وملا بلغ 
اخلامسة عشرة من عمره، التحق مبدرسة قم، ثم سرعان ما وجد نفسه 

يف الفوضى الثورية التي اجتاحت إيران يف 1979-1978. 
ش���غل رئيس���ي منصب املدعي العام ملدينة كاراج من 1980 إلى 1982 
وهو حينئذ دون العشرين عاماً من عمره، ثم انتقل إلى همدان من 1982 
إلى 1985، ويف س���نة 1983، تزوج ابنة آية اهلل س���يد أحمد علم  الهدى 
الذي شغل منصب إمام صالة اجلمعة يف املشهد من 2005-2016، كما 

أصبح ممثل آية اهلل خامنئي يف محافظة خراسان رضوي. 
ويف عام 1985، أصبح رئيس���ي نائب املدعي العام لطهران، وبعد ثالث 
س���نوات عم���ل كعضو يف جلنة خاص���ة، التي أطلق عليها منتقدوها اس���م 
»جلنة املوت«)1)، التي أش���رفت على اإلعدام خارج نطاق القضاء لآلالف 
)تتف���اوت التقديرات بني 4000 و5000( من األس���رى السياس���يني بعد 
ق���رار آي���ة اهلل خميني يف القضاء على الذين رفض���وا التوبة والتخلي عن 

معتقداتهم املعارضة للنظام)2).

))( كمالي دهغان )11 أغسطس 2016(.
إيران«  يف  العدالة  أجل  »من  كارثة  سيكون  قضائي  كرئيس  رئيسي  »اختيار  إيران،  يف  اإلنسان  حقوق  مركز   )((

.)2019(
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من عام 1989 إلى عام 1994، كان رئيس���ي هو املدعي العام لطهران، 
ثم ش���غل منص���ب رئيس هيئة التفتيش احلكومي���ة حتى عام 2004، ويف 
ع���ام 1997، أصبح رئيس���ي عض���واً يف املجلس املرك���زي جلمعية علماء 
الدي���ن املقاتل���ني، ويف الفت���رة م���ن 2004 إل���ى 2014 كان النائب األول 
للقض���اء، وأثن���اء توليه هذا املنصب األخير، عينه آي���ة اهلل خامنئي يف 7 

 .(1()SCFC( يونيو 2012 مدعياً عاماً للمحكمة اخلاصة لرجال الدين
ويف عام���ي 2007 و2016 حص���ل عل���ى 68.6 باملائ���ة و 75.4 باملائة 
م���ن األصوات عل���ى التوالي، حينم���ا مت انتخابه ملجلس اخلب���راء الرابعة 
واخلامسة من جنوب خراسان، يف عام 2014، أصبح رئيسي هو املدعي 
العام إليران، ويف 6 مارس 2016، عّينه آية اهلل خامنئي وصّياً ملؤسس���ة 

ضريح اإلمام رضا )آستان قدس رضوي ()2).
يف ع���ام 2017، ن���ال رئيس���ي املرك���ز الثان���ي يف االنتخابات الرئاس���ية 
حي���ث حصل عل���ى 15.8 مليون صوت )38.2%(، ورغ���م أنه لم يفز يف 
االنتخابات، فإنه اكتسب شهرة عظيمة، وأنشأ عالقات مع جمٍع من ذوي 
الق���وة والنف���وذ، وأخيراً يف 7 مارس 2019، مت تعيني رئيس���ي العضو يف 
مجلس إدارة جمعية اخلبراء، رئيساً للقضاة خلفاً لصادق آملي الريجاني.

الدين  لرجال  اخلاصة  »احملكمة  كونكلر،  انظر:  الدين،  رجال  من  االنتقام  يف  الدين  رجال  محكمة  دور  حول   )((
 Constitutionalism, وقمع رجال الدين املنشقني يف إيران«، يف ال )dādgāh-e vizheh-ye ruhaniyāt(
the Rule of Law and the Politics of Administration in Egypt and Iran, ed.، مراجعة: 

أمير أرجوماند وبراون )2012(.
))(  يقع يف مدينة مشهد، وهذا أقدس ضريح يف إيران، ويزوره ماليني من الشيعة كل عام. القسم اخليري للمزار 

مؤسسة تشارك يف مجموعة واسعة من األنشطة االقتصادية.
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بالنظ���ر إل���ى التواريخ واملواق���ف املذكورة أعاله، يصب���ح من الواضح أن 
رئيسي استفاد من ارتقاء سريع يف املشهد السياسي اإليراني، وهذا يعود 
أساس���اً إلى رعاية آية اهلل خامنئي له، وهناك بعض الصفات التي جتعله 

مرشحاً جاّداً ملنصب املرشد األعلى، وهي: 
)أ( رئيس���ي س���يٌد )أي يرج���ع نس���به إلى النب���ي محمد(، مث���ل خامنئي 

وخميني قبله. 
)ب( كان من طالب آية اهلل خامنئي وال يزال مخلصاً له. 

)ج( يتمت���ع بصالت سياس���ية جي���دة، وهو مقبوٌل لدى احل���رس الثوري 
اإليراني بسبب آرائه احملافظة. 

)د( حص���ل على التعليم الديني واجلامعي )حاصل على درجة الدكتوراه 
يف الدراسات اإلسالمية من جامعة شهيد مطهري(. 

)ه�( ألنه الوصي على مؤسسة ضريح اإلمام رضا، ويتمكن من الوصول 
إلى املوارد املالية الهائلة. 

)و( ألن���ه املدعي العام للمحكمة اخلاصة لرجال الدين، ميكنه إس���قاط 
خصومه من رجال الدين. 

)ز( لديه خبرة قضائية واسعة. 
)ح( ه���و عض���و يف مجل���س إدارة جلن���ة مجلس اخلب���راء املكلفة بإيجاد 

مرشحني مؤهلني ملنصب املرشد األعلى القادم.
ولك���ن مع ذلك فإن رئيس���ي يواج���ه بعض الصعوبات يف مس���ار منصب 

املرشد األعلى، ومن أبرزها:
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أنه ال ميلك الرتبة الدينية التي تؤهله لهذا املنصب؛ إذ إنه ليس مرجعاً)1).
أنه ميتلك سجاًل سيئاً فيما يتعلق بحقوق اإلنسان.

أن التجارب أثبتت فقدانه الكاريزما واجلاذبية السياسية، وهذا ما تبني 
خالل االنتخابات الرئاسية لعام 2017.

واحلقيق���ة أن خامنئ���ي عانى من بع���ض هذه املعوق���ات يف عام 1989 
عندم���ا مّت اختياره مرش���داً أعل���ى، لكن ال ميكن قياس املش���هد اإليراني 
احلال���ي بنظي���ره يف عام 1989، حي���ث كانت احل���رب العراقية اإليرانية 
للتّو انتهت، والعنف ضد املعارضني منتش���راً، زد على ذلك أن خامنئي لم 
يكن س���يخلف شخصاً عادّياً، بل س���يخلف مؤسس اجلمهورية اإلسالمية 

اإليراينة ذا اجلاذبية العالية.
أم���ا الي���وم فال توجد ه���ذه التحدي���ات، حيث وصل الس���خط العام إلى 
آفاق جديدة، وتقلصت دائرة النخبة املوثوق بها بشكل كبير، كما ترسخت 

بيروقراطية صلبة حول املرشد األعلى. 
املرش����ح الثان����ي احملتمل ه����و آية اهلل صادق آمل����ي الريجاني، ال����ذي ولد عام 
1960 يف النجف، العراق، وكان والده ميرزا هاشم آملي آية اهلل مشهور، وابنه 

صادق هو صهر آية اهلل حسني وحيد خراساني، ممن يقتدى بهم يف قم)2).
درس آملي الريجاني يف مدرس���ة قم من س���نة 1977 إلى سنة 1989، 

))( ولكن مبا أنه ال يشترط اآلن أن يكون املرشد األعلى فقيهاً مجتهداً، أو مرجعية للتقليد، كما كان واجباً سابقاً، 
فإن رئيسي ال يزال منافساً صاحلاً على الرغم من مستواه الديني. عالوة على ذلك، بعد تعيينه يف منصب رئيس 

القضاة، بدأت وسائل اإلعالم املوالية للنظام تلقيبه ب� »آية اهلل«.
))( يقال إن آية اهلل وحيد خراساني لديه أكبر عدد من التالميذ الشرعيني يف قم.
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ومن���ذ عام 1999 كان عضواً يف مجلس اخلبراء من محافظة مازندران، 
وش���غل منصب عضو يف مجلس صيانة الدس���تور من 2001 إلى 2009، 
قبل أن يعينه آية اهلل خامنئي رئيساً للقضاء يف 14 أغسطس 2009 )1)، 
وكان مس���ؤوالً ع���ن القضاء عندم���ا وضع النظام ق���ادة احلركة اخلضراء 
قيد اإلقامة اجلبرية يف فبراير سنة 2011، وقضى على بعض نشطائها 
يف عام 2009 )2)، وعندما مت قمع املتظاهرين يف ش���هر ديس���مبر 2017 

ومطلع شهر يناير 2018 )3). 
يف 12 يناي���ر 2018، وضع���ت احلكوم���ة األمريكية آمل���ي الريجاني على 
قائمتها اخلاصة باألفراد الذين متت معاقبتهم؛ لدوره يف إخماد االحتجاجات 
الت���ي ظهرت يف إي���ران يف 2017، ويف يوم 30 ديس���مبر 2018، عنّي آية 
اهلل خامنئي صادق آملي الريجاني عضواً ورئيساً ملجمع تشخيص مصلحة 
النظام، وعضواً من علماء الدين يف مجلس صيانة الدس���تور السابع، بينما 
س���مح ل���ه يف الوقت نفس���ه مبواصلة فت���رة واليته الثاني���ة كرئيس للقضاء 
ومدته���ا خمس س���نوات، حيث انتهت بتاريخ 11 م���ارس 2019، كان أيضاً 

عضواً قدمياً يف جمعية مدرسي حوزة قم العلمية. 
وآية اهلل آملي الريجاني يتفوق على رئيس���ي من حيث اخللفية الدينية، 

ولكن قد يعوقه أنه:

))( بدأت فترة واليته يف هذا املنصب األخير باإلقامة اجلبرية لقادة احلركة اخلضراء وقتل وسجن بعض نشطائها.
))( انظر: هيومن رايتس ووتش )مراقبة حقوق اإلنسان(، إيران: احلملة العنيفة على االحتجاجات تتسع )2009(.

))( انظر إرين كننجهام، »تزداد االحتجاجات يف إيران وعدد القتلى مع تصاعد التوتر« )2018(.
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)أ( ول���د يف العراق. )ب( أنه اتهم بالفس���اد منذ فت���رة طويلة)1). )ج( أن 

أسرته أسرة سياسية قوية)2).

يكش���ف عن هذا أن���ه بعد يوم من تنحي آملي الريجان���ي عن منصب رئيس 

القضاة، هزم يف االنتخابات ليصبح نائب رئيس مجلس اخلبراء أمام رئيسي، 

حيث حصل على 27 صوتاً فقط، بينما حصل رئيسي على 43 صوتاً)3).

األس���ماء األخرى املذكورة يف األوس���اط السياس���ية اإليرانية كمرشحني 

محتمل���ني هم: الرئيس حس���ن روحان���ي، وجنل آية اهلل خامنئي: الس���يد 

مجتبى خامنئي، وحفيد آية اهلل خميني: السيد حسن خميني، ومع ذلك، 

ال أتوقع أن يكون أّي منهم من املرش���حني الصاحلني، بالنس���بة لروحاني، 

إضافة إلى أنه بلغ ال� 71 عاماً، فإن عْجز روحاني عن معاجلة املشكالت 

االقتصادية يف إيران، وإفراطه يف التسويق خلطة العمل الشاملة املشتركة 

كحل للقضية النووية، ومعارضة خامنئي واملؤسسة احملافظة جتاهه، كلها 

تشير إلى أنه سيصبح رئيساً سابقاً يعيش يف حالة شبه إقصاء سياسي، 

))(  يف نوفمبر 2016، اتهم النائب اإليراني أن آملي الريجاني »ميتلك 63 حساباً مصرفّياً ممتلئاً باألموال العامة« 
 ،))The Guardian( انظر: كمالي دههان، »السلطات القضائية اإليرانية حتاول اعتقال النائب«، اجلارديان(
ويف يوليو 2018، أشار وزير اخلارجية مايك بومبيو إلى الريجاني بأنه »سارق مجرم«، وأن لديه 300 مليون 
.)Radio Free Europe/Radio Liberty (2018.) (2018 .( دوالر، راديو أوروبا احلرة/ راديو احلرية
))( شغل أخوه األكبر علي الريجاني )مواليد 1957( منصب وزير الثقافة واإلرشاد اإلسالمي )1994-1992(، 
واملدير العام إلذاعة جمهورية إيران اإلسالمية )1994-2004(، وكبير املفاوضني النوويني اإليرانيني )2005-
2007(، ورئيس البرملان اإليراني منذ عام 2008، وكان أخوه األكبر محمد جواد )مواليد 1951( نائباً للمجلس 
العلوم  باقر وفاضل، منصب رئيس جامعة  )1992-2000( ومسؤول قضائي حالي، شغل شقيقاه اآلخران، 

الطبية السابق، وامللحق الثقايف السابق إليران يف كندا.
http://www.bbc.com/persian/iran-47522810 :انظر )((
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مث���ل م���ا حصل حملمد خامت���ي ومحمود أحمدي جن���اد)1)، ومن املؤكد أن 
تعيني مجتبى خامنئي )مواليد عام 1969( س���يغضب النخب السياس���ية 
واملواطنني على حدٍّ س���واء، ليس فقط بس���بب فكرة اخلالفة العائلية يف 
بلد أس���قط نظاماً ملكّياً، ولكن أيضاً بس���بب قلة مؤهالته الدينية، وعدم 
شغله أية وظيفة عامة، ودوره الغامض يف مكتب والده)2). ونفس العوامل 
تقلل بش���دة من فرص السيد حس���ن خميني الذي رفض مجلس اخلبراء 
مؤهالته حينما قدم للترشيح يف مجلس صيانة الدستور يف يناير 2016.
قد يكون الس���يناريو اآلخر - الذي ه���و أيضاً بعيد االحتمال- هو الذي 
يح���ل فيه مجلس قي���ادة مؤقت مكّون من الرئيس ورئي���س القضاء وأحد 
رج���ال الدي���ن من أعضاء مجلس صيانة الدس���تور محل املرش���د األعلى، 
رغ���م أن هذا احل���ل جائز قانوناً )حيث إنه ذكر يف الدس���تور(، فإنه بعيد 
االحتم���ال سياس���ّياً؛ ألنه س���يؤدي إلى اش���تداد اخلصومات الش���خصية 
والص���راع الداخل���ي ب���ني الطوائف، وسيس���بب الش���لل السياس���ي وعدم 
االس���تقرار)3)، هذه االعتبارات ذاتها كانت س���ائدة يف عام 1989، عندما 
قرر مجلس اخلبراء التمسك بنظام املرشد األعلى الوحيد، وما زالت هذه 

))( بينما ال تزال هناك فرصة نظرية أن روحاني قد يكون قادراً على إعادة التفاوض بشأن الصفقة النووية مع 
الواليات املتحدة وحتسني حالة االقتصاد قبل انتهاء واليته يف عام 2021، إال أن هذا يبدو بعيد االحتمال، حتى 
إذا لم تتم إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترمب يف عام 2020، فال يبدو أن هناك حماساً كبيراً بني املؤسسة 

السياسية األمريكية لتحسني العالقات مع إيران يف ضوء برنامج الصواريخ وأنشطتها يف الشرق األوسط.
))( من غير احملتمل أيضاً أن يرغب آية اهلل خامنئي يف أن يخلفه ابنه، ملا حتمله اخلالفة العائلية من دالالت سلبية.
))( على سبيل املثال، ميكن أن يؤدي اجلمع بني رئيس إصالحي ورئيس محافظ للسلطة القضائية إلى شّل مجلس 

القيادة.
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االعتبارات مس���تمرة بعد ثالثة عقود، بطبيعة احل���ال، فإن احتمال إلغاء 
منصب املرشد األعلى بالكامل ال يبدو متوقعاً أيضاً.

موافقة الحرس الثوري
وم���ع ذلك، ف���إن طبيعة السياس���ة اإليرانية هي أنه إل���ى جانب أعضاء 
مجلس اخلبراء ملنصب املرشد األعلى، سيكون ألطراف فاعلة قوية أخرى 
رأي يف عملية اخلالفة، وأن أحد العوامل املهمة يف حتديد من س���يصبح 
املرش���د األعل���ى القادم هو دعم احل���رس الثوري اإليران���ي، وهو املنظمة 
العس���كرية األول���ى يف الدولة، بصفته القوة املس���ؤولة عن األمن الداخلي 
للنظ���ام، فإن احل���رس الثوري اإليران���ي هو الهيئة التي يج���ب أن تتعامل 
مع أي اضطرابات محتملة ناش���ئة عن وفاة خامنئي، ويرى بعض العلماء 
أن للح���رس الث���وري اإليراني ح���ّق النقض فيما يتعل���ق بأمر اخلالفة وما 
يتبعها. فعلى سبيل املثال، يؤكد مهدي خلجي أن احلرس الثوري اإليراني 
»س���يكون -حسب املتوقع- الالعب الرئيسي يف عملية اخلالفة«، ويذهب 
إلى القول: إن »املرش���د األعلى القادم س���يكون على األرجح حتت سيطرة 
احلرس الثوري الثقيلة، وبالتالي س���يكون له القليل من القوة اخلاصة به 
)يف البداي���ة على األقل(«)1)، مما يثير اجل���دل أكثر، ما كتبه علي ألفونيه 
يف اعتبار احلرس الثوري اإليراني »القوة االقتصادية والسياسية املهيمنة 
يف اجلمهورية اإلس���المية«، حيث قال: »سوف يس���تخدم احلرس الثوري 

))( انظر خلجي، اخلالفة العليا: من سيقود إيران بعد خامنئي؟ )2012(، ص2-1.
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اإليراني قوته االقتصادية والسياس���ية والعسكرية حلشد الدعم الشعبي 
وتهمي���ش املعارضني من النخب���ة اإليرانية التكنوقراطي���ة املدنية، ويظهر 
كصان���ع امللوك من خالل حتديد خليفة خامنئي ودعمه. وفقاً لذلك، فإن 
»قائد الثورة اإلسالمية« أو املرشد األعلى يف اللغة السياسية، بغض النظر 
عن هويته، سوف يكون، بشكل عملي، ملكاً للحرس الثوري اإليراني«)1).

املشكلة يف هذه األساليب هي: )1( أنها تصّور احلرس الثوري اإليراني 
ككيان متآلف. )2( التقليل من أهمية وثقل األطراف الفاعلة املهمة األخرى 
يف املشهد السياسي اإليراني. )3( جتاهل حقيقة أن قادة احلرس الثوري 
اإليران���ي يدرك���ون أنه )أ( ما متكن احلرس الث���وري اإليراني من احلفاظ 
على اس���تقالله ع���ن احلكومة واألح���زاب السياس���ية والدوائ���ر الدينية، 
واكتس���اب أرب���اح هائلة من عقود )غالباً ما تك���ون عقوداً أحادية املصدر( 
إال بفض���ل رعاية املرش���د األعل���ى )ب( إنها مظلة حماية املرش���د األعلى 
الت���ي متنع أي جهاز آخر من التحقي���ق فيما يجري داخل احلرس الثوري 
أو منظماتها الصورية، وميكننا أن نقول إن قيادة احلرس الثوري اإليراني 
ال تري���د تعيني آية اهلل أقوى وذي ش���خصية جذابة، الذي قد يحاول كبح 
نفوذ وثروة احلرس الثوري اإليراني)2)، ويف الوقت نفس���ه، يدركون متاماً 

))( ألفونة، اخلالفة السياسية يف جمهورية إيران اإلسالمية: صعود احلرس الثوري )2018(، للمزيد من األعمال 
التي تؤكد تنامي قوة احلرس الثوري اإليراني عموماً، انظر هن توف جونزالز، »عسكرة ما بعد خميني إيران: 

البريتوريانية 2.0«، واشنطن كوارترلي 34، ال. 1 )2011(.
))( قد تكون إحدى طرق حتدي مثل هذا االحتمال قيام احلرس الثوري اإليراني بتقدمي مرشح شعبي يف االنتخابات 
الرئاسية القادمة لسرقة بريق الشهرة من املرشد األعلى الذي مت تثبيته مؤخراً، ولكنه ضعيف، منذ عام 1997.
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أن تعي���ني أحد احملافظني املتخندق���ني الذين قد تتعارض آراؤهم مع آراء 
الغالبية العظمى من الشعب سيجعل وظيفتهم أكثر صعوبة.

تدرك قيادة احلرس الثوري اإليراني، كما يدرك خامنئي، أنها تتعامل مع 
ش���عب متحمس ينتكس وضعهم االقتصادي يوماً بعد يوم، بينما يصبحون 
أكث���ر جرأة يف اس���تنكارهم على النخبة احلاكم���ة، يف ظل هذه الظروف، 
فإن اختيار ش���خصية محافظة متخندقة مثل أحمد جنتي أو محمد تقي 
مصباح يزدي)1) سيثير معاداة الشباب واملثقفني والسكان احلضريني من 
الشعب الذين يطلبون مزيداً من االعتدال وأقّل تطرفاً، عالوة على ذلك، 
أظه���ر اجلمهور اإليران���ي مراراً وتكراراً أنهم ليس���وا راض���ني عن الذين 
رش���حوا أنفس���هم للمناصب العام���ة ممن كان عض���واً يف احلرس الثوري 
اإليراني س���ابقاً، من بني السبعة املس���ؤولني السابقني يف احلرس الثوري 
اإليراني الذين دخلوا االنتخابات كمرش���حني للرئاسة)2)، فاز واحد منهم 
فق���ط )محم���ود أحمدي جناد(، وف���وزه يف االنتخابات امل���زورة)3) يف عام 
2009 أعطى النظام اإلس���المي أش���د نوبة قلبية سياس���ية مّر بها خالل 
العق���ود األربعة املاضية، وبعبارة أخرى، إن قيادة احلرس الثوري اإليراني 

ليست على دراية تامة مبا يجري يف محكمة الرأي العام.

))( لم يحصل مصباح يزدي على عدد كاٍف من األصوات لدخول مجلس اخلبراء لعام 2016. 
))( شمخاني )2001(، قاليباف )2005 و2013(، الريجاني )2005(، مهر اإلزادة )2005(، أحمدي جناد )2005 

و2009(، رضائي )2009 و2013(، وجليلي )2013(.
))( انظر: علي أنصاري، التحليل األولي ألرقام التصويت يف االنتخابات الرئاسية اإليرانية لعام 2009 )2009( و
 Gozaresh-e Tssili Komiteh-ye Seyanat Az Ara’e Mohandes Mir-Hoseyn Musavi

(2009
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بناًء على التحليل الوارد أعاله، ميكننا استخالص النتائج التالية:
)أ( تقريباً، ال يوجد وريث مجمع عليه مت إعداده ويبرز كخليفة خلامئني.
)ب( ال يوج���د رج���ل دين كبي���ر مهيب أو م���ن يتمتع بقاع���دة اجتماعية 

مستقلة عن الدولة.
)ج( ال يكاد يوجد أي قائد يف املس���توى املطلوب ليصبح املرش���د األعلى 
القادم - الذي ميكن عّد س���جل إجنازاته وآرائه غير مثير للجدل؛ وسبب 
ه���ذا يرجع إلى الص���راع الداخلي بني الفصائل، والثقل السياس���ي الذي 
ميتلكه �3.5 مليون طالب جامعي، ووجود وس���ائل إعالم اجتماعية حيوية 

ومحطات تلفزيونية وإذاعية مغتربة تصل إلى جميع أنحاء البالد.
)د( عل���ى الرغ���م م���ن عدم وجود مرش���ح ميكن���ه التفوق بس���هولة على 
املتنافس���ني اآلخري���ن، فإن���ه لن يتم الطع���ن يف اس���تخالف خامنئي؛ ألن 

األطراف الفاعلة القوية سوف تدير العملية.

احتمال عدم االستقرار السياسي

حت���ى اآلن، لم ينجح القتال املتواصل بني الفصائل -وهي س���مة جذرية 
للجمهورية اإلسالمية- واألوضاع االقتصادية املتدهورة يف انهيار النظام، 
حيث متكن املرشد األعلى احلالي من السيطرة على الصراع الداخلي بني 
الفصائل وتوفير االحتياجات األساس���ية للناس وكبح أي منافس محتمل، 
وم���ع ذل���ك، فمن املمكن تصور ع���دد من الس���يناريوهات يف االنتقال إلى 

مرشد جديد ميكن أن تؤدي إلى عدم االستقرار السياسي.
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أ( الس���يناريو األول )احتمال بعيد جّداً( هو الس���يناريو الذي ميوت فيه 
املرش���د األعلى بش���كل غير متوقع )ألس���باب طبيعية أو غير طبيعية( إما 
بدون ترك وصية)1)، أو مع جتاهل املؤسسات مثل احلرس الثوري اإليراني 
أو مجل���س اخلب���راء لها بحجة ومبرر أزمة وطنية، ماذا س���يحدث إذا قام 
احلرس الثوري اإليراني بإلغاء تعيني مجلس اخلبراء »املرفوض« للمرشد 

األعلى املقبل وأرهبهم لقبول »مرشح منشوري«)2)؟
بينم����ا ميي����ل املرء إلى الق����ول إن احلرس الثوري اإليران����ي لديه القوة 
لف����رض ه����ذا القرار، ف����إّن هذا التدخ����ل احملظور الص����ارخ يف »حلظة 
االنتق����ال« ميكن أن يهدد بش����كل كبير مكانة وش����رعية احلرس الثوري 
اإليران����ي على امل����دى الطويل، لن تغفل قيادة احل����رس الثوري عن هذا 
العامل، وقد يستنتجون أنه من األفضل جتنب مثل هذه األزمة املباشرة، 
وقد تخت����ار قيادة احلرس الثوري اإليراني ش����خصاً قريباً منهم، ولكنه 
يش����عر بأنه مضطر -بسبب الديناميكا االجتماعية- إلى أن يبعد نفسه 
عن احلرس حتى ال يُنظر إليه بأنه مجرد شخصية صورية)3)، مع ذلك، 
إنهم يعلمون أنهم ستكون لديهم القدرة على التأثير على قرارات املرشد 

))( بالنظر إلى أن آية اهلل خميني قد أودع نسختني من وصيته السياسية يف وقت مبكر من عام 1983، سيكون من 
املدهش للغاية أن خامنئي لن يفعل الشيء نفسه قبل مغادرته املكان.

حاسم  بشكل  يتصرفون  قد   ... الثوري  احلرس  داخل  »املتشددين  أن  راند  مؤسسة  عن  صادر  تقرير  يذكر   )((
الوسائل  من خالل  اخلبراء  مجلس  من خالل  انتخابه  مت  لو  حتى  املفضل،  غير  األعلى«  املرشد  اختيار  ملنع 

الدستورية«، نادر وآخرون، املرشد األعلى التالي: اخلالفة يف جمهورية إيران اإلسالمية )2011(، ص16.
))( إلى أي مدى ميكن للمرشد األعلى اإليراني أن يصاب باخليانة من قبل احلرس الثوري اإليراني، أو أن يكون ملكاً 

له بشكل سلبي؟ اجلواب سيختلف بحسب شخصية الرجل.
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األعلى القادم، إن لم يتمكنوا من السيطرة الكاملة عليها)1).
ب( باس���تثناء االحتم���االت غي���ر املتوقعة، ف���إن الس���يناريو الثاني لعدم 
االستقرار السياسي هو السيناريو الذي يعني فيه مجلس اخلبراء رجل دين 
أكثر حتفظاً من خامنئي، كيف سيكون رد فعل الشعب والنخب الساخطة 
على ه���ذا التعيني؟ أصبحت إيران دولة ثوري���ة، نظراً لعدد االحتجاجات 
الش���عبية يف تاريخها احلديث، وباعتبار أن مس���توى الس���خط لدى معظم 
الفئات االجتماعية يف البالد مرتفع بالفعل، ال ميكن اس���تبعاد االحتمالية 
الكامنة حلدث يثير االنتفاضة، كما يتضح من األدبيات املتعلقة باالنتقال 
إلى الدميقراطية، فإن زيادة تأمني األجواء السياس���ية، وتقييد املش���اركة 
االنتخابية واملنافس���ة، واملعاملة القاسية للخصوم واملنافسني، أو التالعب 
بالترتيب املؤسسي احلالي، ميكن أن يشعل كل منها احتجاجاً شعبّياً آخر 

أكثر صراحًة يف دعوته إلزالة املرشد األعلى. 
خالل العقدين األخيرين، قد واجهت الدولة اإليرانية صدمتني مهمتني: 
يف عام 1997 عندما مت انتخاب خامتي رئيس���اً بأكثر من عشرين مليون 
ص���وت )أو 69 باملائ���ة من األصوات يف االنتخابات مبش���اركة 80 باملائة 
م���ن الناخبني()2)، ويف عام 2009 باحلرك���ة اخلضراء، يف كلتا احلالتني، 

))( بالنظر إلى الطبيعة املتوترة للسياسة الداخلية والدولية إليران، ميكن للمرء أن يرى احلرس الثوري اإليراني 
يكتسب املزيد واملزيد من القوة لوضع اخلطط للمستقبل.

 Khatami’s Election:( اإليرانية«  السياسة  على  املترتبة  اآلثار  خامتي:  »انتخاب  بوروجردي،  ))(  انظر 
 The Middle East( االقتصادية  األوسط  الشرق  دراسة   ،)Implications for Iranian Politics

.)Economic Survey( 40 )1997
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ظه���رت حرك���ة اجتماعي���ة يف وق���ت كان���ت في���ه انقس���امات عميقة بني 
النخب���ة احلاكم���ة)1). يف حني أن مث���ل هذا العدد القلي���ل من احلاالت ال 
يس���مح بالتصريح بأي عالقة س���ببية، فإنه ميكن أن يش���ير إلى اإلمكانية 
الكامنة لهذا السيناريو الثاني يف التعجيل بجولة أخرى من االحتجاجات 

اجلماهيرية)2).
ج( إلى جانب حلظات األزمات االنتقالية املذكورة أعاله، ميكن للمرحلة 
املبكرة من فترة تولي املرش���د األعلى اجلديد –قبل أن يس���تقر يف حكمه- 
أن تدع���و إل���ى عدم االس���تقرار ألنه قد يختبره منافس���ون سياس���يون أو 
ديني���ون أقوياء، هل س���تكون لديه احلنك���ة التصورية املطلوبة والفراس���ة 
بالتوقي���ت السياس���ي للتعامل م���ع املرحل���ة االنتقالية؟ هل س���تكون لديه 
امله���ارات التفاوضي���ة الالزم���ة لتعي���ني وإقن���اع البيروقراطي���ة العمالقة 
والنخ���ب الراس���خة التي ظهرت على مدار العق���ود األربعة املاضية)3)؟ ما 

))( من املهم أن نتذكر أنه على الرغم من استمرار انقسامات النخبة العميقة، فإننا لم نَر أي انشقاق كبير داخل 
صفوف الدوائر االنتخابية املهمة مثل املؤسسة العسكرية أو رجال الدين أو السوق )البازار(..

التالية: )أ( االفتقار إلى  العوامل  2009 قد تبددت بسبب مجموعة  ))( على املرء أن يتذكر أن احتجاجات عام 
أيديولوجية متماسكة من جانب املعارضة. )ب( عدم وجود أي انشقاقات كبيرة داخل املؤسسة العسكرية أو 
الطائفة الدينية. )ج( عجز املعارضة عن شّل االقتصاد - مبا أنه لم يكن لها نفوذ كبير على نظام التجارة أو 
االئتمان احمللي يف البلد، كما أنها لم تتمتع بقاعدة اقتصادية مستقلة خاصة بها. )د( عدم قدرة حركة معارضة 
مركزة يف طهران على حتفيز القطاعات احملرومة من املواطنني )أي فقراء املدن واحلركات العمالية واألقليات 

العرقية والدينية والنساء(. )ه�( جلوء الدولة إلى القوة الغاشمة.
))( كما أوضحت دراسة أجراها مركز امللك فيصل، من املهم أن نتذكر أن املرشد األعلى اجلديد »سيكون محروماً من دعم 
وسيط قوة حاسم مثل رفسنجاني، الذي استخدم نفوذه الشخصي الكبير وموقعه املؤسسي ملساعدة خامنئي يف ترسيخ 
 Future( حكمه يف أوائل التسعينيات«، انظر سيناريوهات املستقبل ملكتب املرشد األعلى جلمهورية إيران اإلسالمية
 ،)Scenarios for the Office of the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran) (2014

ص. 16.
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نوع التعديالت أو الصفقات املؤسس���ية الكب���رى التي يرغب يف احلصول 
عليها كثمن للمحافظة على الس���لطة؟ ما األصول املؤسس���ية والنفوذ غير 
الرس���مي الت���ي يتمتع بها املرش���د األعلى اجلديد؟ وما م���دى قدرته على 
جتاوز القوانني الدميقراطية، واتفاقيات الطوربيد، واستعادة التوازن بني 

الفصائل؟ 
ميك����ن أن يؤدي ب����ذل جهد متواص����ل لتقليص الصالحيات الواس����عة 
للمرش����د األعلى إلى عدم االستقرار السياسي؛ ألن املؤيدين املتعصبني 
للنظ����ام احلالي س����وف يقاومون مدعني أن القوة املزدوجة تس����قط من 
ش����رعية نظام )والية الفقيه()1)، هذا وعوامل أخرى مثل تبعية املس����ار، 
والقصور البيروقراطي، ومعارضة البيروقراطيني يف اخلطوط األمامية 
تدفع املرء إلى االعتقاد بأنه ال ينبغي لنا أن نتوقع حدوث تغيير جذري 
يف الترتيب املؤسس����ي احلالي يف ظل املرشد األعلى اجلديد، ويستبعد 
ج����ّداً أن نش����هد أي تقلي����ل ل����دور هذا املنص����ب من خ����الل التعديالت 
الدس����تورية بعد تسليم السلطة إلى املرشد األعلى اجلديد دون حدوث 
أزمة سياسية هائلة، عالوة على ذلك، هناك أيضاً عدد كبير من العوامل 
املساعدة التي تؤدي إلى االعتقاد بأن الترتيب احلالي لألمور سيستمر، 
وأصبح����ت الدول����ة اإليرانية أقل اعتماداً على النفط كنس����بة مئوية من 

))( يف عام 2014، نشر رجل الدين املنشق محسن كاديفار رسالة مفتوحة مؤلفة من 418 صفحة موجهة إلى مجلس 
 Kadivar, Estizah-e Rahbari  - رحباري  إستيزاه  كاديفار،  )انظر  خامنئي  عزل  فيها  يطلب  اخلبراء 

2014(((، وتابعها مع أعمال نظرية أخرى تنتقد نظرية والية الفقيه.
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إجمالي إيراداتها مقارنة بالعقود السابقة. 
باإلضافة إلى تنويع مصادر اإليرادات، فقد حتسن التكوين الدميوغرايف 
العام للبلد أيضاً، حيث أصبح معدل النمو الس���كاني 1.2% تقريباً، وإذا 
مت احلفاظ على هذا املعدل، فس���وف ينقص عدد الش���باب يف البلد إلى 
ح���دٍّ كبي���ر مع نهاية هذا العقد، وال تتحمل إيران عبء ديون أجنبية ثقيلة 
أو نق���ص خطي���ر يف البضائ���ع، وال توجد نقابات عمال قوية ميكنها ش���ّل 
االقتصاد، وال اضطرابات عمالية جدية، وال تستطيع احلكومة معاجلتها 
مبزي���ج من املكافآت والقوة الغاش���مة)1)، ولكن صحيح أنه بعد انس���حاب 
الوالي���ات املتحدة من الصفق���ة النووية، فقدت العملة كثي���راً من قيمتها، 
وارتف���ع التضخ���م، والصعوب���ات االقتصادي���ة الناجت���ة عن إع���ادة فرض 
اجلزاءات جعلت احلياة أكثر صعوبة للمواطنني العاديني، وإلى متى ميكن 
للنظ���ام حتم���ل اجلزاءات األمريكي���ة؟ وإلى متى ميكن أن يتقبل الش���عب 

ظروفه االقتصادية املتدهورة؟
د( كما ميكن أن يحدث عدم االستقرار السياسي إذا قام املرشد األعلى 
اجلدي���د، بعد ما يس���تقر يف حكمه، بخطوة جريئ���ة لتقليص قوة احلرس 
الث���وري اإليران���ي، وقد يؤدي ه���ذا إلى إطالق انقالب عس���كري مفاجئ 
م���ن قبل احلرس الثوري اإليراني يجبر املرش���د األعل���ى على التنازل عن 

))( يعمل 20% فقط من عمال إيران يف أماكن العمل التي تضم أكثر من 35 موظفاً، وتدور معظم االحتجاجات 
العمالية يف إيران حول األجور غير املدفوعة وعقود العمل قصيرة األجل، وال حتفز جمهور العمال بصفة عامة، 
عالوة على ذلك، ووفقاً للمركز اإلحصائي اإليراني، يعمل حوالي 80% من أصل 1.4 مليون إيراني يحملون 

شهادات التعليم العالي يف القطاع العام.
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س���لطته، أو يضطر إلى نقل الكثير من س���لطته إل���ى آخرين، مبا يف ذلك 
قائ���د احلرس الث���وري اإليراني والرئي���س)1)، إن االنقالب الناجت عن مثل 
هذا االس���تيالء الواضح على الس���لطة )وليس ناجتاً ع���ن مواجهة تهديد 
أجنب���ي حقيق���ي أو محتمل( س���وف يكرهه الش���عب اإليران���ي على نطاق 
واسع، إن مثل هذه اخلطوة الطائشة ال تنطوي على خطر دفع الناس إلى 
الش���وارع لالحتجاجات فحس���ب، ولكنها أيضاً تنطوي على خطر توحيد 

رجال الدين ضد احلرس الثوري)2).

نتائج البحث: 

أك���د هذ البحث أن عملية تعيني املرش���د األعلى القادم يف إيران عملية 
غير ش���فافة وملتوية للغاية، بس���بب الهيكل البيزنطي للس���لطة يف إيران، 

رغم عظم أهميتها. 
يف حني أن آية اهلل خامنئي قد يكون لديه »شخصيات مفضلة« خلالفته، 
إال أنه من املس���تبعد أن يؤيد علناً وبش���كل رسمي أي شخص بعينه، بدالً 

))( يقول أحد املؤلفني: »عدم وجود خلفاء واضحني بني رجال الدين، وضعف املؤسسات احلكومية، واملخاوف بشأن 
قوة النظام ميكن أن تؤدي إلى عدم االستقرار واحتمال حدوث انقالب فيلق احلرس الثوري اإلسالمي«. انظر 
 Sherrill, “Khamenei: Who Will( إليران؟«  الناجح  األعلى  املرشد  سيكون  من  »خامنئي:  شيريل، 

Succeed Iran’s Supreme Leader?“(، أوربس )Orbis( )2011(، ص631.
))( ال ينبغي التغاضي عن موافقة اإلقطاعية الدينية وأبواقها املؤثرة، مثل جمعية علماء الدين املجاهدين، وجمعية 
مدرسي حوزة قم العلمية، وجمعية رجال الدين املقاتلني، وجمعية علماء مدرسة قم، واملجلس األعلى للدروس 
الدينية يف مدينة قم، وال ينبغي لنا أن نتجاهل رد الفعل من جانب اآلالف من رجال الدين وطالب املدارس 
الذين يعملون يف 70000 مسجد و10000 مزار يف جميع أنحاء البالد، أو الذين يدرسون يف املدارس الدينية 
اإليرانية البالغ عددها 270 مدرسة دينية، وباختصار، لن يكون التخلص من املؤسسة الدينية مهمة سهلة، حتى 

للحرس الثوري.
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من ذلك، ووفقاً ألس���لوبه يف احلكم، فس���وف يلقي تلميحات بشأن من هو 
مؤهل خلالفته، ومن ثَم سيقوم املقربون له بفّك شفرة الرسالة. 

يف وقتن���ا احلال���ي، ال يوجد رجل يتمتع بقب���ول الفصائل املختلفة ميكنه 
الصعود إلى منصب املرش���د األعلى، وهذا يعني أنه سيتم سماع أصوات 
املعارضني بغض النظر عمن سيظهر يف النهاية كخليفة املرشد)1)؛ لذلك، 
م���ن احملتم���ل جّداً أن يكون املرش���د األعل���ى القادم أقل قوة من املرش���د 
احلال���ي بس���بب خيبة أمل الش���عب بالنظام، وهالك اجليل املس���ن الذين 

خدموا آية اهلل خميني وآية اهلل خامنئي كمؤيدين مخلصني لهما. 
يُع���د العم���ر والوالء للمرش���د األعلى احلالي، وموافق���ة احلرس الثوري 
اإليراني بعضاً من املعايير األكثر أهمية فيما يتعلق مبن سيظهر يف نهاية 

املطاف كاملرشد األعلى القادم. 
وبناًء على هذه العوامل، قلنا إن إبراهيم رئيسي وصادق آملي الريجاني 
ق���د يكونان أبرز املرش���حني احملتمل���ني، وتنطوي املرحل���ة االنتقالية على 
احتم���ال ح���دوث اضطرابات سياس���ية، ولكن يب���دو أن املقاييس احلالية 

تشير إلى أن مثل هذا االحتمال بعيد إلى حدٍّ ما.

))(  يف جميع االحتماالت سيتم سماع أصوات املعارضة الصاخبة من املعسكر اإلصالحي، الذي سوف يرى نفسه 
أكثر تهميشاً بسبب امليل احملافظ للمرشد األعلى املقبل.
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مستقبل املؤسسة الدينية والساحة السياسية - 
 الدينية في إيران

سيد علي الموسوي)1)

الخالصة:
ميكن اعتبار مس���ألة القيادة السياسية والدينية ما بعد اإلمام اخلميني 
)رض( هي نتاج أو حصيلة لتوافقات جرت بني املؤسسات الدينية والساحة 

السياسية الدينية يف إيران. 
يف القرن الثاني للهجرة )القرن الثامن امليالدي( قامت املؤسسة الدينية 
الشيعية بتنظيم النسيج االجتماعي لهيكلية الدولة املوازية، فكان التنظيم 

مبثابة اجلهة املعارضة للسلطة. 
يف ه���ذه الهيكلي���ة صار املس���لمون من خالل دفع اخلمس حس���ب فتوى 
علماء الدين، يبنون التسلس���ل الهرمي للمؤسس���ة الدينية ويعطونها الدور 

األهم يف الساحتني الدينية والسياسية.
لذا بات من املؤكد عدم إمكانية االستغناء عن الدور التاريخي للمرجعية، 
كونه���ا س���اعدت على دم���ج النظ���ام الدميقراطي ونظام والي���ة الفقيه يف 

اجلمهورية اإلسالمية، وساهمت يف توطيد حالة االستقرار السياسي.

))( متدن توحيدي، سيد علي موسوي، أستاذ يف احلوزة العلمية، مدير معهد األبحاث »احلضارات التوحيدية«.
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إن املؤسسة الدينية تسعى اليوم إلى االستفادة من مزايا احلداثة لصالح 
أم���ور التقلي���د، وعليه فإن هدف املؤسس���ة الدينية يص���ّب يف تربية جيل 
جديد يف اجلمهورية اإلس���المية، يك���ون أكثر ثورية وأكثر وعياً من اجليل 

السابق، إلبراز دور املرجعية بالشكل الصحيح. 
الكلمات املفتاحية: رجال الدين الشيعة - اجلمهورية اإلسالمية - الثورة 
اإلس���المية يف إيران - والية الفقيه - سوسيولوجيا الدين يف إيران )علم 

االجتماع الديني يف إيران(. 
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القائد أم الساحة الدينية السياسية يف إيران؟
من هو قائد اجلمهورية اإلس���المية يف إيران يف املستقبل؟ هذا السؤال 
املاث���ل دوماً الذي يس���تطيع أن يس���تنزف ولفت���رة طويلة ميزاني���ة املراكز 

البحثية العاملية.
إن كل حدث من األحداث التي جرت بعد انتخابات عام 2009م وحتى 
انتخاب الرئيس روحاني، منذ وفاة آية اهلل رفس���نجاني إلى وفاة آية اهلل 
هاش���مي شاهرودي، من شأنه أن يزيد من درجة احلماس لهذا النوع من 
الدراسات، ولكن احلقيقة هي أن هذا السؤال الذي تقدمنا به ليس بتلك 
األهمية التي يتصورها البعض، ذلك أن القضية األكثر أهمية يف خيارات 
القيادة ملستقبل إيران، تكمن يف حتليل الصندوق األسود للمؤسسة الدينية 

وقوى الساحة الدينية السياسية)1) يف إيران. 
إن محاولة فّك شفرة هذا الصندوق األسود تتطلب فهم طبيعة العالقة 
بني القائد )العامل()2) إزاء الهرم الهيكلي)3) للمؤسس���ة الدينية، ومستقبل 
ه���ذه العالق���ة ومدى تفاعالتها م���ع القوى املتواجدة يف الس���احة الدينية 
السياس���ية، ومن ث���م تعتمد أيضاً عل���ى حجم تفاع���الت القائد يف نطاق 

.Field )((
.Agency )((

.Structure )((
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الهرم الهيكلي للمؤسسة الدينية وارتباطه بها)1).
للس���احة السياس���ية كغيرها من الساحات يف أي مجتمع، عناصر مؤثرة 
تشكل مبجموعها الهيكلية بشكل عام، كما للقائد والعامل، دور أساسي يف 
تش���كيل مالمح هذه الهيكلية، وإن تعاطيه يعكس حصيلة جتاوب وتفاعل 

باقي عناصر الساحة.
مبوجب االفتراض الراس���خ للمجتمع العلمي إزاء شخص الولي الفقيه، 
فإنه ش���خصية ديكتاتورية متارس دوراً ُخلق من الرعب، وتش���يع اخلوف 
وتنش���ر اجلرمية واالضطهاد الديني والسياس���ي يف إيران، وعلى أس���اس 
ه���ذا االفت���راض فإنه من املس���تبعد بع���د الثورة اإلس���المية أن توجد يف 
إيران مؤسس���ات دينية أو مؤسس���ات سياس���ية، بل ال توجد انتخابات وال 
يوجد ش���عب واٍع، فقط ما هو موجود هو حاكم ديكتاتور باسم ولي فقيه، 
الذي ميارس قدرته وسلطته العسكرية والسياسية ضد الشعب وإلزامهم 

بوجوب طاعته.
لذا، ووفقاً لهذا املفهوم، فإن اإليرانيني بس���بب عدائهم الش���ديد لرجال 
الدين وجتاهلهم للدين منذ بداية الثورة، فإنهم لم يكونوا يرغبون باحلكومة 
الدينية، بل كانوا يس���عون لس���نوات عديدة لإلطاحة بحكم املاللي، ولكن 
القوات املسلحة اإليرانية لم تكن تسمح ملرور هذا السعي بالتغيير، وعليه، 
فال يبدو أن عملية دراس���ة املؤسس���ة الدينية والسياسية يف إيران سيكون 

)(( Bourdieu.distinction: a social critique of the judgment of taste p588591-.
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له���ا قيمة، ما دام أن الذي س���يحدد سياس���ات إيران، ه���و رجل ديكتاتور 
يعتمد على قوات نظامه، يسمى الولي الفقيه.

ومبوج���ب ه���ذا االفت���راض، فإنه ومن���ذ أربعني عام���اً كان���ت الفرضية 
تتكهن بانتهاء حكم اجلمهورية اإلس���المية يف إيران، لكن يف احلقيقة أن 
الفرضي���ة كان���ت مبواجهة نظام ب���ات يزداد قوة وقدرة على مّر الس���نني، 
وعلي���ه فرمب���ا حان الوقت ألن يقطع املجتمع العلم���ي الغربي، هذا اللحن 
اإلعالمي الهادئ، ويترك مواجهة الواقع اإليراني املرير من جانبه، إيران 

التي احتفلت مبرور أربعني عاماً على جناح ثورتها اإلسالمية.

االنتقال من القيادة الكاريزمية )الساحرة المؤثرة( إىل 

القيادة التوافقية للمؤسسة الدينية:

إن دور قوى الس���احتني الدينية والسياس���ية أمر ميك���ن مالحظة تأثيره 
يف س���لوكيات وق���رارات الولي الفقيه، حتى ل���و افترضنا أن زعامة اإلمام 
خامنئ���ي كانت يف العراق وزعامة اإلمام السيس���تاني كانت يف إيران، فإن 

نتيجة القيادة لهذين الشخصني يف البلدين لن تكون مختلفة أبداً. 
مثلم���ا أن مواقف اإلمام اخلميني لم تكن متفاوتة عن مواقف الس���يد آية 
اهلل احلكي���م إزاء حكوم���ة الع���راق وقتذاك، بل كانت هن���اك حوارات دينية 
لإلم���ام الراحل مع رجال املؤسس���ة الدينية، أي رج���ال احلوزة يف النجف، 
تلك احلوارات التي اس���تمرت طيلة فترة بقاء اإلمام اخلميني والبالغة 13 



52

عاماً مع رجال احلوزة، لم تشهد أي نوع من التحركات الثورية يف العراق)1).
ومع ذلك، فإن العالقات بني القيادة ومؤسسات إيران الدينية والسياسية، 
خاصة بعد وفاة اإلمام اخلميني، وتسنم اإلمام خامنئي القيادة يف البالد، 
ق���د قلّصت عملّياً دور القائد إزاء املؤسس���ة الديني���ة والقوى املوجودة يف 
الساحة الدينية والسياسية يف إيران، وبسبب طبيعة هذه العالقات ميكن 
القول إن كل ش���خص يكون يف موقع القيادة املس���تقبلية يف إيران لن يكون 
ل���ه دور يختلف كثي���راً عن دور اآلخر حول طريق���ة التعامل مع ديناميكية 

القوى الدينية املوجودة يف الساحة.
إن اإلم���ام اخلمين���ي كزعيم بال من���ازع للثورة والكاريزم���ا يف إيران، قد 
تب���وأ منصب القيادة يف اجلمهورية اإلس���المية يف إيران بش���كل طبيعي، 
إضافة إلى ذلك، فلم يكن تفاعل املؤسسات الدينية والسياسية مع اإلمام 
اخلميني مبنّياً على الدعم املادي فقط إن صح التعبير، إمنا كانت العالقة 
بني الطرفني أكثر من ذلك، وهي أش���به بعالقة املعلم بطالبه. وعليه فقد 
ج���اءت هذه العالقة مبثاب���ة احلجة الكافية إلثبات ع���دم إمكانية إحالل 
بديل لإلمام اخلميني أبداً، خصوصاً لو علمنا استحالة وجود أي شخص 
آخ���ر غي���ر اإلمام اخلميني، كأن يكون بدياًل عنه ويتمتع يف الوقت نفس���ه 
بتلك الشعبية الكبيرة لإلمام، باإلضافة إلى قدرته الفائقة على القيادة.

واملراك���ز البحثي���ة العاملية كان���ت بانتظار اندالع النزاع���ات الداخلية يف 

))( تبرائيان، محيي احلوزة العلمية يف النجف األشرف، حياة وعصر آية اهلل، العظمى احلكيم، 1999، ص/186-
188
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أروقة املؤسسة الدينية حول من سيخلف آية اهلل اخلميني. 
ولكن اجلمهورية اإلسالمية متكنت بنظامها السياسي احلكيم من جتاوز 
احلال���ة أو النقط���ة األكثر أهمية، أال وهي متكنها م���ن االنتقال من قيادة 
اإلم���ام اخلميني، القيادة الكاريزمي���ة، إلى القيادة التوافقية، التي متيزت 

بتحديد القيادة املستقبلية إليران.
يف الليل���ة التي س���بقت وفاة اإلمام اخلمين���ي، والتي صادفت يوم الثالث 
م���ن حزيران/ يونيو عام 1989م، مت اس���تدعاء أعض���اء مجلس اخلبراء 
لالجتم���اع يف طه���ران، وبعد س���اعات من وف���اة اإلمام اخلمين���ي، بدأت 
اجللسات بحضور 74 نائباً من أصل 80، فصّوت حينها 68 عضواً نائباً 
لصالح اإلمام خامنئي، وبدون أية خالفات أو توترات تذكر، والسبب يعود 
إلى أنه لم تكن هناك أية خالفات جذرية بني املؤسس���ة الدينية والقائد، 

ال خالفات ظاهرة وال خالفات مخفية.
م���ن جان���ب آخر، كان دعم الهيئ���ة الثورية التابعة ملؤسس���ة علماء الدين 
لرئيس الوزراء مير حس���ني موس���وي يف االختالفات بينه وبني السيد آية 

اهلل خامنئي، واضحاً للجميع. 
وكان هذا الهدوء واالس���تقرار احلاصل لدى املؤسسة الدينية يف احتواء 
اخلالفات كافة، قد حّير املراقبني الغربيني بسبب تصوراتهم املبالغ فيها 
إزاء التوت���رات الداخلي���ة يف املؤسس���ة الديني���ة، كذلك تصوره���م للهيكل 
املوحد داخل املؤسسة والقوى املوحدة للمجال الديني السياسي يف إيران.
وبالتأكي���د فإن حالة التوافق بني الطبقات املتعددة يف املؤسس���ة الدينية 
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التي أش���رنا إليها وكذلك احلقل الديني والسياس���ي، قد تأتى عنها حسن 
القي���ادة لإلمام خامنئي، تل���ك احلالة التوافقية لم تكن مبنية على حتقيق 
املصال���ح الذاتية املؤقتة، بل كانت مبنية لتصبح اتفاقاً تقليدّياً تاريخّياً يف 
املؤسسة الدينية، وبطبيعة احلال، فإن هذا االتفاق يختلف عن االتفاقات 
احلاصلة داخل احلزب أو االتفاقات يف نظام األوليغارشي األمريكي )أي 

حكم األقلية( واملتكون من احلزبني اجلمهوري والدميقراطي.
إن هذا ال يعني جتاهل املصالح املشتركة لرجال الدين، ولكن دور البنية 
والقواع���د واالجتاه���ات التاريخي���ة يف الديناميكي���ة الداخلية للمؤسس���ة 
الدينية، يُعد أكثر أهمية من دور العامل أو العنصر داخل املؤسس���ة، ومن 
ناحية أخ���رى، فإن طبيعة االتفاقات هذه تختلف عن االتفاقات الداخلية 
للفاتي���كان، فاالتفاقات أو اخلالفات داخل املؤسس���ة الش���يعية الدينية ال 
حتص���ل نتيجة الهيكلية الداخلية للمؤسس���ة الدينية فحس���ب؛ ألن نطاق 
املؤسسة الدينية يف عموم بنية )نسيج( املجتمع اإليراني مع احلقل الديني 
– السياس���ي إليران، والعالقة اجلدلية باملؤسس���ة الدينية تشكل التسلسل 

الهرمي الداخلي للمؤسسة الدينية.
لقد نشأت القيادة بعد اتفاق ضمن إطار هيكل االتفاقية نفسه، فخالل 
ثالث���ني عاماً من قيادة اإلمام خامنئي، جتددت هيكلية املؤسس���ة الدينية 
وأصبحت أكثر قوة يف احلقل الديني – السياس���ي اإليراني، ولكن هذا ال 
يعني أنه لم توجد أنش���طة أخرى مرهقة وديناميكية داخل هذه الهيكلية 
وامليدان، فإن الصعود والهبوط يف مستوى فاعلية وتفاعل أي مجتمع من 
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شأنه أن يغير أدوار العوامل املختلفة، فمثاًل بعد كل أزمة فإن النظام يعود 
بسرعة إلى نقطة توازن جديدة.

تاريخ المؤسسة الدينية يف بناء الساحة الدينية – السياسية

إن والي���ة الفقيه هي يف احلقيقة ليس���ت من ابت���كارات اإلمام اخلميني 
)رض(، وال ه���ي نتيج���ة م���ن نتائج الثورة اإلس���المية يف إي���ران أو داخل 
املجتمع الش���يعي، بل هي سنة من سنن النبي محمد )ص(، فمنذ القرون 
اإلس���المية األول���ى، كان���ت اخلالف���ة اإلس���المية يف جميع أنح���اء العالم 
اإلس���المي، ابت���داًء م���ن إيران مروراً مبص���ر وغيرها من البل���دان، كانت 

محكومة مبنهج والية الفقيه.
فوالية الفقيه أو »ش���يخ اإلس���الم«، يف الس���ياق االجتماعي والسياس���ي 
للمجتمع اإلسالمي، هي والية تعني تسلم مسؤولية السلطة التشريعية)1) 
والقضائي���ة واألمنية)2)، ومن يعقد املقارن���ة يتبني له أن هناك فرقاً مهّماً 
بني علماء الدين السنة وعلماء الدين الشيعة، ذلك أن رجال الدين السنة 
عموماً كانوا تابعني ملطالب اخلليفة، وهذا ما حال دون تش���كيل املؤسسة 

الدينية السنية ببنية مستقلة وقوية.
كما هو معروف أن التاريخ الشيعي هو تاريخ مليء باملظاهرات ومعارضة 

))( وطبقاً للمصطلحات الفقهية يشغل منصب دار اإلفتاء، وبناء على هذا املنصب يصدر يف بعض احلاالت أوامر 
احلرب والسلم.

))( ويف العهود اإلسالمية كانت وظيفة الشرطة يف املؤسسة احلسبة حتت العنوان الفقهي »األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر«.
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السلطة، وكذلك فقد أثر املنهج التفكيكي الشيعي على الفكر الشيعي يف 
العالم اإلسالمي.

فمنذ أوائل القرون اإلس���المية )القرن الثامن(، شكلت االنتفاضة الزيدية 
بقيادة الس���ادة احلس���نية )أحفاد اإلمام احلس���ن عليه السالم( بداية مهمة 
وحساس���ة، جعل���ت من الش���يعة مبثاب���ة معارضة ش���عبية، ورغ���م أن األئمة 
املعصوم���ني)1) عليه���م الس���الم قد أي���دوا ه���ذه االنتفاضات، فإنه���م منعوا 
جماهير الشيعة من االنضمام إليها؛ ألنهم ركزوا جهودهم على بناء النسيج 

االجتماعي وحكومة الظل لكي تتمحور حول قضية فقهاء الشيعة.
وقد عارض التيار الشيعي الرئيسي )االثنا عشرية( سيطرة اخللفاء مبواجهة 
ناعمة، واستخدموا قوتهم املدنية السلمية بدالً من استخدام املواجهة العدوانية، 
وكان منوذج الثورة اإلسالمية يف إيران قائماً على نفس النموذج التاريخي ذاك، 
واختلف متاماً مع معارضات الس���ادة احلسنية والزيدية والشيعة اإلسماعيلية 

بالطريقة املسلحة التي عبروا عنها وقتذاك.
لذا حظي إنشاء الهيكل الداخلي للمؤسسة الدينية وسلطتها يف اجلانب 
الديني السياس���ي للطائفة الش���يعية يف القرن الثامن امليالدي، وترس���يخ 

هذا الهيكل املستقل خالل القرن الثالث عشر بأهمية بالغة.
لم يدخل رجال الدين الش���يعة يف الهيكل السياس���ي الرس���مي للخالفة 
منذ البداية؛ بس���بب مواقفهم الناقدة جتاه اخللفاء األمويني والعباسيني، 

))( أئمة أهل البيت االثنا عشر من أمير املؤمنني علي بن أبي طالب إلى اإلمام املهدي يُعتبرون عند الشيعة أوصياء 
خامت األنبياء، وكسائر األنبياء معصومني من الذنوب.
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فلم ينالوا الس���لطة عن طريق احلكام، بل بنوا قوتهم اس���تناداً إلى التأثير 
االجتماعي على السياق العام.

لقد متكن رجال الدين الشيعة من بناء مؤسستهم الدينية القوية املستقلة 
من خالل دعم الش���عب املالي واالجتماعي والسياس���ي، وبنوه على أساس 
النسيج االجتماعي الشيعي، وأعادوا بناء هذه املؤسسة على شكل حكومة 

موازية يف النسيج االجتماعي للمذهب الشيعي.
قامت ش���بكة بتنظيم العالقات االجتماعية الدينية للمجتمعات الشيعية 
مع نواب خاصني )فقهاء(، وربطهم سّراً باإلمام منذ عهد اإلمام اخلامس 
للش���يعة وه���و محم���د بن عل���ي الباقر )عليه الس���الم( س���نة 677–733 
للهج���رة، وكذل���ك يف فترة اإلمام الس���ابع للش���يعة وهو اإلمام موس���ى بن 
جعفر الكاظم 745 – 799ه�، وقد بلغت قوة الش���بكة التي عرفت باس���م 
شبكة الوكالء، نفس مرتبة أو قوة اخلليفة هارون الرشيد يف ذلك الوقت، 
أي يف ع���ام 763 – 809 للهجرة، بل وصلت قوتها لتصبح مبثابة حكومة 
موازية، إلى درجة أن اخلليفة هارون الرش���يد لم يجد حاّلً للتخلص منها 

سوى مشاركتها يف السلطة.
يف عهده، أحضر اخلليفة املأمون )786 – 833( للهجرة اإلمام علي بن 
موسى الرضا عليه السالم، من املدينة إلى محكمته يف مرو، بحجة منحه 
منصب اخلالفة من بعده، من أجل تهدئة مريديه من الش���يعة من جانب، 

وتقويض العالقة بني شبكة الوكالء واإلمام املعصوم من جانب آخر.
لم ينهض اإلمام علي بن موسى الرضا ضد املأمون، بل دخل يف محكمته 
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ول���م يتدخ���ل مطلقاً يف الش���ؤون احلكومية، بل أظهر ع���دم موافقته على 
الهيكلي���ة احلاكم���ة أمام أنظار أهال���ي العاصمة، حتى زادت ش���عبيته يف 

عموم خراسان، وبالتالي استحوذ على إمبراطورية املأمون بأكملها.
تلك القيود لم تقِض على ش���بكة الوكالة، واس���تمرت بإدارة وس���طاء سريني، 
ويف تلك الفترة تطورت الشبكة كثيراً واضطر املأمون إلى اغتيال اإلمام الرضا 

عليه السالم، فكان اغتياله مشابهاً ملصير بقية األئمة عليهم السالم.
اعت���اد الش���يعة منذ تل���ك الفترة على ع���دم وجود رئيس للش���بكة )إمام 
معص���وم(، وكان���وا يديرون حكومتهم املوازية بش���كل مس���تقل مع ش���بكة 
الفقهاء، ثم تالش���ى دور رئيس الش���بكة، وكان يعني أن القواعد املؤسسية 
للهيكل تس���مح بالتوازن بني القوى، ما أدى إل���ى التحضير للغياب املطول 
لإلمام املهدي 941 للهجرة، وانقطاع جميع العالقات السرية بني املؤسسة 

الدينية واإلمام املعصوم.
إن نش���أة احلكوم���ة الصفوية أعط���ت دوراً مزدوجاً للمؤسس���ة الدينية: 
الس���يادة إلى جانب األدوار املدنية، وكانت مؤسس���ة والية الفقيه )ش���يخ 
اإلسالم( من أهم املؤسسات خالل فترة حكم الدولة العثمانية، وكان هذا 
الس���بب الرئيسي وراء تشكيل هذه املؤسسة من قبل علماء الدين الشيعة 
داخل احلكومة الصفوية، ومن أجل ذلك اضطرت احلكومة الصفوية إلى 
االنخراط والتفاعل مع القوى االجتماعية للمؤسس���ة الدينية الشيعية من 

أجل تثبيت سيادتها يف إيران.
لم ينجح الش���اه إس���ماعيل )أول ملوك الصفويني( رغم اجلهود الكبيرة 
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التي بذلها، يف إخضاع مؤسس���ة علماء الدين الش���يعية للملك وللمحكمة 
الصفوية، ذلك أن املؤسس���ة الدينية الش���يعية كانت تتمتع بس���لطة مالية 
واجتماعية مستقلة، فلم تكن املشكلة الرئيسية هي اإلحجام عن املشاركة 
يف هيكل السيادة، لكن املؤسسة الدينية كانت مستعدة فقط للمشاركة يف 
الهيكل السياس���ي، ش���ريطة أن تكون سلطة املجلس التشريعي والقضائي 

واألمني خاضعة لهم فقط دون غيرهم.
فعلى س���بيل املث���ال، هاجر احملق���ق الكركي )احملقق الثان���ي( من إيران 
إلى العراق بس���بب عدم إصغاء الش���اه إس���ماعيل إلى نصيحته يف معركة 

جالديران، املعركة التي جرت بني الصفويني والعثمانيني)1).
ويف بداي���ة القرن الس���ادس عش���ر، عني املل���ك الصفوي الثاني )الش���اه 
طهماس���ب( احملقق الكركي يف منصب ش���يخ اإلس���الم، ومن���ذ ذلك اليوم 
قامت املؤسسة الدينية الشيعية يف جميع أنحاء إيران أيضاً بدور سياسي 
باإلضافة إلى دورها االجتماعي، ذلك املوقف استمر عبر التاريخ اإليراني، 
وأعدت املؤسسات السياسية املعاصرة، مكانة والية الفقيه لعلماء الدين.
وق���د ن���ّص الدس���تور اإليراني األول )الدس���تور الفارس���ي لعام 1906( 
ال���ذي مت تبني���ه يف 30 ديس���مبر عام 1906، على تكوين هيئة إش���رافية 
مكونة من خمس���ة ممثلني عن مؤسس���ة علماء الدين ملراقبة جميع أعمال 
البرملان، وظلت الهيئة مستقرة حتى االستفتاء اجلمهوري جلمهورية إيران 

))( بور أميني، الصفويون رمز االقتدار يف إيران، 2002، ص 116.
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اإلس���المية يف 2 ديس���مبر عام 1979م، وقد سميت املؤسسة الدينية يف 
دستور اجلمهورية اإلسالمية ب� »مجلس صيانة الدستور«.

هذا، وقد فش���ل املشروع البهلوي يف القضاء على منصب شيخ اإلسالم 
وأئمة صالة اجلمعة يف مختلف محافظات إيران، بعد الثورة اإلس���المية 
يف إيران عرف منصب ش���يخ اإلس���الم باس���م إمام صالة اجلمعة والهيئة 

التمثيلية للولي الفقيه يف عدد من احملافظات واملنظمات املختلفة.
بعد الثورة اإلسالمية لم يكن هناك تغيير يف الدور االجتماعي والسيادي 
للمؤسس���ة الدينية، بل استخدمت املؤسس���ة الدينية بذكاء جميع نفوذها 
التاريخي احلكومي لتأكيد وجودها وتعزيز دورها، بالتالي، يف هذه املرحلة 
بقيت جمهورية إيران اإلس���المية مستقرة بسبب الدعم الشعبي لها، رغم 

جميع األزمات التي مرت بها خالل األربعني سنة األخيرة.
مؤسسة األمة واإلمامة: حتليل هيكلية املؤسسة الدينية يف املجال الديني 

والسياسي يف إيران:
ال تعتمد املؤسس���ات املدنية يف املجتمع الش���يعي على أس���اس عالقات 
املواطن بالدولة، ولكن على أساس العالقات التاريخية بني األمة واإلمام، 
واإلم���ام لم ينش���أ عن هيكل الس���يادة، ب���ل يخرج من األمة كقائد ش���عبي 

للحركات االحتجاجية.
يف العالقات بني األمة واإلمامة، ال ميكن استخدام إطار حتليل املجتمع 
العلماني بش���كل فاعل لتفس���ير املؤسس���ة الدينية كمؤسس���ة بالتوازي مع 
املؤسسة السياسية واملؤسسات االجتماعية األخرى، إذا اعتبرنا املؤسسة 
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السياس���ية مؤسسة مت تأسيسها من قبل الطبقة احلاكمة، فطوال فترات 
التاريخ اإلسالمي عارض املجتمع الشيعي الطبقة احلاكمة.

ولو اعتبرنا تأسيس هذه املؤسسة من قبل ذوي النفوذ السياسي يف الشعب، 
فقد أنتجت املؤسسة الدينية سيادة موازية عامة يف التاريخ اإلسالمي.

لم ينش���أ تش���جيع علماء الدين يف الهيكل املؤسس���ي للمؤسس���ة الدينية 
عل���ى تكوي���ن عالق���ات مع الس���لطات على مدار ثالثة عش���ر قرن���اً، على 
عكس رجال الدين املس���يحي والس���ني، قامت املؤسس���ة الدينية الشيعية 
بنق���ل مفهوم اإلمامة من خندق الس���يادة املطلقة إلى احلدود االجتماعية 
الواسعة، بسبب نزاعها مع احلكام ألنهم تيقنوا من فساد اخللفاء األمويني 

والعباسيني.
بس���بب النزاع مع احلكام وس���وء ظنهم بهم، تأسست إدارة علماء الدين 
الشيعة من خالل االعتماد على ثقة الشعب، وهنا يجب القول إنه ال ميكن 
لإلمامة يف هذا املجال أن تتكون أو تنش���أ عن طريق الهيمنة والتس���لط، 
ولكن من وجهة النظر الثبوتية كأمر إلهي ومن وجهة النظر اإلثباتية، فإن 
اإلمامة تكون مستمدة من ثقة اجلمهور على أساس إميانهم باهلل)1)، بكل 
تأكيد لوال دعم املؤيدين للمؤسس���ة الدينية الش���يعية، ملا كان النزاع بينها 
وبني احلكومة ممكناً، هذا الدعم نفس���ه كّون الهيكل الداخلي للمؤسس���ة 

الدينية الشيعة.

))( شريعتي، األمة واإلمامة، 2014.
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مصدر الدخل املالي يف نظام املؤسس���ة الدينية الشيعية هو يف احلقيقة 
ليس كنظام اإلقطاع يف القرون الوسطى الذي يجبي النقود من البسطاء، 
ب���ل مص���در دخلها هو اخلم���س، وهو املبلغ الذي مينح���ه األفراد دون أي 
التزام إزاء الس���يادة، بل تعطى للمنظم���ة الدينية مرضاة هلل، ولذلك فإن 
املؤسس���ة الديني���ة على م���ّر التاريخ حت���ى بعد العصر الصف���وي، لم تكن 

معتمدة مالّياً على احلكومة.
فبس���بب أمر اهلل ولدعم اإلمام، يقدم املؤمن���ون خمس أموالهم املدخرة 
السنوية للفقهاء اإلسالميني إلنفاقها يف أمور معينة مذكورة يف القرآن أو 
وفقاً ملا ذكره أو تطرق إليه أهل البيت عليهم السالم، وعند والية الفقيه، 
ح���ني غياب اإلم���ام يجب على الناس الرجوع إل���ى الفقهاء للحصول على 

فتاوى شرعية، كما يجب عليهم دفع اخلمس إليهم.
حس���ب جناح الهيئة الدعائية الدينية، فإن االلتزام الديني يزداد بش���كل 
أفضل، وهذا التدين يؤدي إلى رفع نسبة اخلمس املدفوعة، ما ينمي قوة 
هذه الهيئة؛ لذا فإن ترس���يخ املعتقدات الدينية هو أهم ضمان الس���تمرار 
دعم رجال الدين، إن منصب املرجع الديني للفقيه اإلسالمي يأتي نتيجة 
عمليتني متشابكتني، العملية األولى: حتصل داخل هيكل املؤسسة الدينية، 

واألخرى: خارجها.
ف���كل مرجع دين���ي لديه مجموعة من املقلدين واألتباع الذين يقلدونه يف 
األحكام الدينية الش���رعية ويدفعون له اخلمس، كذلك التسلس���ل الهرمي 
الداخلي ملؤسس���ة علماء الدين، وبالتالي موق���ف مراجع التقليد )الزعيم 
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الديني(، متوقف على دفع الشيعة اخلمس.
م���ن الطبيعي أن الش���خص العاقل، وخاصة الذي يطب���ق العدالة وله منهج 
مناهض للحكومة، فإنه لن يدفع خمس���ه لش���خص آخر له اهتمامات دنيوية 
فقط، ومبا أن رجال الدين يعيشون حياة بسيطة يف نظام والية الفقيه، سواء 
اإلمام اخلميني أو اإلمام خامنئي أو الس���يد احلكيم أو الس���يد السيس���تاني، 

فالناس حينئذ يكونون على استعداد لدفع األموال لهم )اخلمس(.
بطبيع���ة احلال، فإن املجتم���ع اإليراني ال يقبل الفقيه اإلس���المي الذي 
يعيش حياة أرس���تقراطية، فكلما كان العالم الديني أكثر زهداً وروحانية، 
حتس���نت عالقت���ه مع الن���اس، وكان أكثر فاعلية يف حل مش���كالتهم ونال 
ثقتهم، فهم لهذا الس���بب يدفعون له اخلمس يف س���بيل اهلل، ويتم إعطاء 

اخلمس على أساس هذه الثقة لهيئة الفقهاء اإلسالميني.
لذلك، فإن س���لطة الفقهاء مس���تمدة بالكامل من الشعب، ويتشابه هذا 
النم���وذج م���ع ما يصفه ش���ول د. الينكس���ي يف كت���اب له بعن���وان »قواعد 
الراديكالي���ني: مقدمة براجماتي���ة للراديكاليني الواقعيني«)1)، مع اختالف 
أن القضية ليس���ت بالضرورة الضغط على الس���يادة، بل هي صنع هيكل 

مواٍز للحكم. 
اس���تمر هذا الهي���كل التاريخي املوازي بعد الثورة اإلس���المية يف إيران، 
مكات���ب اإلمام اخلمين���ي واإلمام خامنئ���ي، إلى جانب دور الس���يادة، لها 

(1( alinsky, saul,d, rules for radicals :a pragmaticprimer for realistic radicals(new 
York: random house,1971).
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هيكل مش���ابه للمراج���ع الدينية األخ���رى، وهي على عالقة مباش���رة مع 
هيئة املقلدين والنسيج االجتماعي إليران، وميتلك الولي الفقيه بدعم من 

مؤيديه يف الهيكل السيادي، نفوذاً وقوة سياسية.
إن عالق���ة علم���اء الدي���ن يف املجتمع ليس���ت هرمية مع املرج���ع الديني 
الواحد، حيث يس���مح لرجال الدين باالتصال بالعديد من املراجع الدينية 
ألجل احلصول على اإلذن بأخذ اخلمس وإنفاقه يف املجاالت املتفق عليها 
ش���رعاً، ه���ذا املوق���ف لعلماء الدين نتيجة ثقة الش���عب به���م، وكذلك ثقة 
هيكل مؤسسة علماء الدين بهم، بطبيعة احلال، ميكن للشخص الروحاني 
الذي لديه معرفة دينية ونش���اط يف حّل مش���كالت الناس أن يجذب ثقة 

األطراف.
هذا، حتّول هيكلية مؤسس���ة علم���اء الدين من هيكلية هرمية )عمودية( 
إل���ى قاعدة عامة )أفقي���ة(، يتكون اجلزء األهم م���ن القاعدة من املراجع 
الدينية التي لها مصالح وأدوار مش���تركة على أس���اس هيكلية املؤسس���ة 
الديني���ة، تعتم���د علمية املؤسس���ة الدينية يف إيصال الفقي���ه إلى منصب 
املرجعية )أعلى منصب يف مؤسسة علماء الدين( للطالب البارزين، تشبه 
قس���ماً من قواعد الترقي���ة يف هذا احلقل بالقواع���د يف املجتمع العلمي، 

حيث يتأثر أتباع املفكر بشيئني: االبتكار واحترام بنية املجتمع العلمي.
إن القواع���د املعياري���ة الت���ي حتكم املجتمع العلمي يف املؤسس���ة الدينية 
تعزز بشكل طبيعي موقف هؤالء الفقهاء الذين يستعينون باالجتهادات يف 
احلفاظ على التقاليد اإلسالمية، إن قوة الفقيه يف هذا املجال هي معيار 



65

جاذبيت���ه للطالب البارزين، زهد وروحانية األس���تاذ هم���ا كذلك عامالن 
جوهري���ان، باملقاب���ل فإن غريزة القوة والش���هرة يف ج���و املعايير الداخلية 
للمؤسسة الدينية هي قضية مثيرة لالشمئزاز وتقلل من ثقة الشعب بهم، 
فيس���عى الطالب إلى جانب كس���ب أو حتقيق املنفع���ة العلمية إلى حتقيق 

املنفعة الروحانية عند األستاذ.
يف املؤسس���ة الدينية، يتم حتديد التسلس���ل الهرمي لألساتذة من خالل 
اعتم���اد هيكلية حّرة، األس���تاذ املتفوق هو األس���تاذ ال���ذي يجذب ويدرب 
الط���الب البارزي���ن، الط���الب يكونون أح���راراً أيضاً يف اختيار األس���اتذة 
الذين يقومون بتدريس���هم يف نظام التعليم الديني، إن املس���توى التمهيدي 
واملستوى األول يف املدارس الدينية يشبه اجلامعات يف مناهجها املنظمة، 
بخالف املس���تويات املتقدمة )املستويات 2 و3 و4، واالجتهاد( حيث تعقد 
بحرية فال متلك هذه املدارس أية س���يطرة على الطالب واألس���اتذة، دور 
هذه املدارس الدينية هو تصنيف الفصول بناء على عدد الطالب، وليس 

من الضروري عقد فصول دراسية متقدمة يف املدارس املتقدمة.
فعلى سبيل املثال، قد يعقد فصل يف قم يف منزل أحد األساتذة بحضور 
خمسة طالب، وقد يعقد فصل آخر من أستاذ يف إحدى املدارس بحضور 
500 طالب، وفصل آخر يف مدرسة أخرى على اجلانب اآلخر من املدينة 

بحضور عشرين طالباً. 
من ناحية أخرى، قد يبدأ األستاذ فصله يف بداية العام بحضور عشرين 
طالباً، وبعد ش���هرين قد يبقى فقط خمس���ة ط���الب يف فصله، وقد يبدأ 
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فص���اًل آخر بحضور ثالث���ني طالباً، ويف منتصف العام يحضر خمس���ون 

طالباً يف درس���ه، وقد ينخفض عدد احلاضرين يف حصة األس���تاذ الذي 

لديه عشر سنوات من اخلبرة يف التدريس إلى 10% من عدد احلاضرين 

يف الس���نوات الس���ابقة، ويف نفس الوقت قد يكون عدد الطالب عند أحد 

طالب هذا األستاذ عشرة أضعاف طالب أستاذه.

بالطب����ع، فإن����ه ليس فقط ع����دد الطالب يف الفصل يُعد مهّم����اً، بل املهم أيضاً 

هو جودة الدروس، فالطالب املتمكنون هم أساتذة املستقبل يف املدرسة الدينية 

الذين س����يقومون باملدرس����ة العلمية، ومع ذلك فإن الع����دد مهم أيضاً، فالطالب 

العاديون عادة ما يخدمون يف األدوار السيادية والترويجية واالجتماعية.

كل ه���ذا التدف���ق الديناميكي من الطلب���ة خالل التعلي���م املتقدم يعتمد 

عل���ى القدرة األكادميية واالجتهادات وتوجهات األس���تاذ، إلى جانب ذلك 

تعتبر اجتاهات الطالب وطبيعة نش���اطاتهم أهم عامل يف تعيني األساتذة 

وترقيتهم يف املدرسة، فال حاجة لتقييم األساتذة يف هذا الهيكل احلر؛ ألن 

هناك منافسة حرة بني املدرسني، تبني لنا نتيجة التقييم تلقائّياً، والهياكل 

الداخلي���ة يف املؤسس���ة الدينية تنت���ج عن نفس الديناميكية النش���يطة يف 

هيئة املؤسسة.
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يف  العلماين  والتنوير  الدينية  المؤسسة  بين  العالقة 
المجال الديني – السياسي يف إيران:

بع���د املرحل���ة األولى م���ن الث���ورة اإلس���المية يف إيران، مت نف���ي اإلمام 
اخلميني من إيران يف 5 أكتوبر عام 1964م، ونقله إلى مدرس���ة النجف، 
بعد أن أمضى بضعة أشهر يف تركيا، وقد ساعد حضور اإلمام اخلميني 
يف النجف األشرف على مدار ثالثة عشر عاماً على تعزيز مقام املؤسسة 
الديني���ة الش���يعية وقي���ادة اإلمام اخلمين���ي، ونظراً جلهود آية اهلل س���يد 
محمد باقر الصدر املميزة، فقد انضمت املؤسس���ة الدينية إلى مش���روع 

الثورة يف العراق)1).
وكانت س���لطة مؤسس���ة علماء الدين واإلمام اخلميني يف احلقل الديني 
– السياس���ي يف إيران خالل تلك الفترة قوي���ة لدرجة أنها أجبرت التيارات 
الليبرالي���ة اليس���ارية على التصرف وفق قوى الهيئات السياس���ية الدينية 
القوية، وميكن مالحظة ذلك من خالل التنقل السري للفرع الديني للتيار 
اليس���اري والليبرالي للقاء اإلمام اخلميني يف النجف من خالل وس���طاء 

املؤسسة الدينية.
يف بداية عام 1978م، بدأت الثورة اإلسالمية بالوصول إلى ذروتها مرة 
أخرى، حني أمر محمد رضا ش���اه اجليش باغتيال الش���عب يف 8 سبتمبر 
1978م بدعم من القوى العاملية العسكرية، هذه املرة شعر الشاه بخطورة 

))( ما يشيع عن النفوذ اإليراني يف العراق هو يف احلقيقة متجذر يف املؤسسة الدينية الشيعية ويف هذه املؤسسة ال 
يوجد حد بني إيران والعراق. فاملؤسسة الدينية أوجدت الساحة الدينية السياسية املوحدة يف البلدين. 
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وج���ود اإلمام اخلميني يف النجف، فمارس الش���اه ضغوطات عدة أجبرت 
اخلميني على أن يهاجر إلى باريس يف أكتوبر 1978.

حينها انضمت جميع األطياف السياسية الشيعية إلى الثورة اإلسالمية 
املتجمع���ة حول اإلمام يف باريس، وكان محل إقامة اإلمام اخلميني ممتلئاً 
باملنتس���بني إل���ى التيارات اليس���ارية والليبرالي���ة، لكن إثر زي���ارة آية اهلل 
مطهري لإلمام اخلميني يف ديسمبر 1978م، أسند مهمة تشكيل املجلس 
الثوري إليه وإلى آية اهلل بهش���تي وآية اهلل هاش���مي رفسنجاني وآية اهلل 
موس���وي آردبيلي وآي���ة اهلل باهنر، بعد عودة آي���ة اهلل مطهري إلى إيران 
واجتماعه مع هؤالء األشخاص، وبعد تأكيد اإلمام اخلميني، متت إضافة 
أف���راد آخري���ن كأعضاء يف املجلس الديني، مثل آية اهلل مهدوي كني وآية 

اهلل طالقاني واإلمام خامنئي)1).
أض���اف املجلس م���ن طائفة ديني���ة من التي���ارات اليس���ارية والليبرالية 
يف إي���ران بعض األف���راد، مثل املهندس مهدي بازركان والدكتور س���حابي 
وأحمد الصدر حاج س���يد جوادي واملهندس كتيرائ���ي واللواء محمد ولي 
قرني والعميد مس���عودي وعباس شيباني، والحقاً املهندس موسوي وبني 
ص���در وقط���ب زاده وإبراهيم يزدي حبيب اهلل بيمان، وبهذا أصدر اإلمام 
اخلميني يف 12 يونيو 1979، أمراً بتشكيل مجلس الثورة أي بعد خمسة 
أيام من انتهاء مؤمتر غوادلوب، وأربعة أيام قبل خروج الشاه من إيران )2).

))( رضوي، هاشمي والثورة، تاريخ إيران السياسي من الثورة حتى احلرب 1996، ص42.
))( خميني، روح اهلل، صحيفة اإلمام اخلميني، ج5، 1999، ص 426.
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كان واضح���اً أن الش���راكة لغي���ر الديني���ني يف املجلس الث���وري كانت يف 
األس���اس بدعوة م���ن رجال الدين، وكان من املمك���ن إلغاء هذه الدعوة يف 
أي���ة حلظة، فلم يكن حتّمل التيارات اليس���ارية والليبرالية لهذه الس���لطة 
إال لس���بب واحد، هو س���لطة رجال الدين يف جسد الشعب، وهذا التعاون 
لم يكن وليد الصدفة، فقد اضطرت جميع التيارات السياس���ية اإليرانية 
حت���ى العلماني���ة منها إلى إقامة حتالف مع رجال الدين يف حدود املجتمع 
اإليران���ي، حتى يتمكنوا م���ن احلصول على االمتياز والس���لطة يف املجال 

الديني السياسي يف إيران.
من ناحية أخرى، لم تكن حلركات االحتجاج السياسي العلماني شعبية، 
وكان���ت مج���االت االتصال اخلاص���ة بها مقصورة عل���ى دوائر صغيرة من 
أن���اس ذوي عقول غربية، ومع ذلك، نظ���راً لالعتماد املالي على احلكومة 

والقوى األجنبية فقد مت تقييدها عملّياً بطريقة قلّلت من شعبيتها.
لقد تيسر لهذه احلركات املوجودة على هامش مؤسسة علماء الدين أن 
تكون مس���يطرة على اجلس���د االجتماعي؛ ألنها املؤسسة الدينية الوحيدة 
الت���ي كانت مس���تقلة مالّي���اً، وألنها متتل���ك إمكانية الوصول املباش���ر إلى 
اجلماهي���ر، وبس���بب الهياكل االجتماعي���ة والتاريخية املتكون���ة من األمة 

واإلمامة، فقد متكنت حركات االحتجاج من قيادة األمة يف هذه الثورة.
مت تش���كيل مجموع���ات والعديد من التي���ارات السياس���ية املتحالفة مع 
علماء الدين، وذلك باالعتماد على قوة رأس املال وعلى شبكة االتصاالت 
الديني���ة، مث���ل »النهض���ة احلرية« و«منظم���ة مجاهدي خلق« على س���بيل 
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املث���ال، فكان الراعي املالي ملجاهدي خلق ش���بكة دينية كان من أعضائها 
آية اهلل هاش���مي رفس���نجاني)1)، وقد مت اعتقال رفس���نجاني يف ديسمبر 
1975م بعد اعتقال وحيد افراخته بس���بب اعترافاته وهو العضو البارز 

يف منظمة خلق)2).
كان علماء الدين والليبرالية العلمانية والتيارات اليس���ارية متحالفة من 
حيث عالقاتهم التاريخية، العلمانيون يف احلركة الدستورية وحركة تأميم 
النفط اإليراني، قطعوا طريق التحالف بعد الوصول إلى السلطة، وكانت 
النتيج���ة ع���ودة نظ���ام الديكتاتورية، بس���بب هذه التج���ارب، كان االنفتاح 
العلمان���ي وعلم���اء الدين متحالف���ني مع بعضهم البعض، عل���ى الرغم من 

اختالفاتهم فيما بينهم.
إن م���ن بع���ض القضايا التي جتعل الس���لطة الدينية متس���قة يف األزمنة 
املعاصرة هو ضرورة فهمها للجو الفكري الغربي، ومصادرة أصوله لصالح 
هيكله���ا التقلي���دي، وتوجهها يف إعادة تعريف مبادئ التقليد اإلس���المي، 
م���ن جان���ب آخر فإن البنية التحتية لالحتجاج الش���يعي تتمتع بقدرة على 

مصادرة احلركات الفكرية.
إن رفع مس���توى تأهيل علماء الدين يف هذه احلالة س���وف يس���تند إلى 
طبيع���ة العالقة ب���ني علماء الدين وتي���ار املثقف العلمان���ي الذي يعود يف 

))( كاظمي، ذكريات عزت شاهي، 2014، ص 558.
هاشمي  رفسنجاني،  وهاشمي  ص149،   ،2016 سايان/  تهران:  رفسنجاني،  هاشمي  اهلل  آية  سيرة  عن   )((

رفسنجاني / مرحلة النضال بإشراف محسن هاشمي، 1997، ص 1466، شير علي نيا، جعفر، رواية.
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النتيجة إلى خدمة مؤسسة علماء الدين، وهنا يف هذه احلال فإن الفقيه 
اإلس���المي الذي ال عالقة له بالتيار املثقف العلماني لديه فرصة ضئيلة 

للترقية.
وم���ن ناحية أخ���رى، تتم إزالة تيار مؤسس���ة علماء الدي���ن الذي يحاول 
خدم���ة األه���داف الفكري���ة العلمانية م���ن هذه املؤسس���ة، وليس له وضع 

رسمي يف مؤسسة علماء الدين.
لقد طبق علماء الدين الشيعة منوذج امللكية الدستورية والنظام البرملاني 
البريطان���ي يف الثقافة اإلس���المية، بناء على نفس ال���روح التفكيكية التي 
اعتم���دت على ق���راءة ثانية لروايات أه���ل البيت عليهم الس���الم، فقادت 
املؤسس���ة الديني���ة احلركة الدس���تورية يف إي���ران )1905 – 1911( بناء 
على هذا التفس���ير)1)، وبدأ اجلمع بني والية الفقيه والدميقراطية عملّياً 
م���ن قبل الطبق���ة العليا وعلماء الدي���ن من هذه الفترة، وبن���اء على ذلك، 
ووفقاً لدستور إيران املعتمد يف 30 ديسمبر 1906م، راقب مجلس مكون 
من خمس���ة أعضاء من املؤسس���ة الدينية جميع القوانني البرملانية، ثم مت 
تطوي���ر هذا االبتكار يف دمج والي���ة الفقيه والدميقراطية يف فترة ما بعد 

الثورة يف إطار دستور جمهورية إيران اإلسالمية.
على الرغم من التفاعل الديناميكي بني النشطاء السياسيني العلمانيني 
والنشطاء االقتصاديني مع علماء الدين، أصبح هناك نوع من التوازن بني 

))( نائيني، تنبيه األمة وتنزيه امللة، تصحيح جواد ورعي، 2003.
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ه���ذا التفاعل ونوع من إعادة بناء مؤسس���ة علماء الدين وإعادة تأس���يس 
السلطة لها؛ سبب ذلك أن البنية التحتية للعالقات بني األمة واإلمام هي 

يف حدود املجتمع اإليراني.
لم تكن العلمانية البحتة مبعناها الغربي متوافقة مع البنية التحتية الدينية 
للمجتم���ع اإليراني، وحتى خرجت الهيئة الفكري���ة اإليرانية العلمانية من 
رحم املؤسس���ة الدينية واحلوزة العلمية، فإن أبرز الش���خصيات كانوا من 
علماء الدين، كتقي زاده )1878 – 1970( وكسروي )1846 – 1989(. 
كان املثقف���ون العلماني���ون اإليرانيون يف الغالب إم���ا علماء دين وإما من 
ذري���ة علماء الدين، فعلى س���بيل املثال، كان زعيم حزب اليس���ار اإليراني 
–حزب توده– كيا نوري )1905 – 1999( حفيد آية اهلل فضل اهلل نوري، 

وه���و زعي���م يف احلركة الدس���تورية، أبو احلس���ن بني صدر ه���و ابن آية 
اهلل نصر اهلل بني صدر، وبعض الش���خصيات السياس���ية هم أيضاً كانوا 
من أبناء وكالء املالية ملؤسس���ة علم���اء الدين، مثل مهدي بازركان وصادق 

قطبزاده.
ل���م يكن لدى الغرب خيار س���وى مراهنة مس���تقبلهم مع األحزاب السياس���ية 
العلماني���ة يف إي���ران، ومع ذلك وبس���بب س���وء فهمه���م للعالق���ات القائمة بني 
اجلانب���ني الدين���ي والسياس���ي يف إي���ران وعلماء الدي���ن، لم ي���درك الغرب أن 
احلركات السياس���ية العلمانية يف إيران يجب أن ترتبط بجس���د علماء الدين؛ 
بسبب أهمية الساحة الدينية وتأثيرها على املجتمع اإليراني، ويف النهاية كانت 
جميع جهودهم يف مصادرة التيار العلماني قد صّبت لصالح املؤسس���ة الدينية 
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من خالل إعادة إنتاج موقف علماء الدين يف احلقل الديني السياسي.
بعد أس���بوع من انتهاء مؤمتر غوادالوب يف 16 يناير، غادر ش���اه إيران، 
وبع���د انقالب مص���دق، كان���ت اجلبهة الوطنية تش���كل معارض���ة للنظام 
اإلمبراط���وري، ورغ���م أن الواليات املتحدة كانت م���ن وراء االنقالب، فإن 
اجلبهة الوطنية لم تقطع عالقاتها مع الواليات املتحدة، حيث اتفق الشاه 
عل���ى تنصيب ش���ابور بختيار، وهو الذي كان أحد ق���ادة اجلبهة الوطنية، 

رئيساً للوزراء قبل مغادرته إيران.
لقد غير رحيل الش���اه جو املظاهرات يف إيران إلى جو احتفاالت وفرح، 
ولك���ن ملاذا لم تؤكد الث���ورة اإليرانية النصر يف هذه املرحلة كما حدث مع 
الث���ورة املصرية يف الربي���ع العربي؟ فلو كانت قيادة الثورة اإلس���المية يف 
إيران يف يد اجلبهة الوطنية، فعندئذ يف 16 يناير سيعود الشعب اإليراني 

لالحتفال باالنتصار على ثورتهم، ولكن ملاذا لم يحدث هذا؟
عرف كرمي س���نجابي)1) وغيره من قادة اجلبهة الوطنية، أن الش���عب لم 
يتبع اجلبهة، بخالف قادة مؤمتر غوادالوب، حيث لم يتنبهوا لهذا، وعلى 
الرغم من أن الشاه قد تشاور مع كرمي سنجابي قبل بختيار، فإنه لم يقبل 
هذه املس���ؤولية وأصر بختيار أيضاً على زيارة اإلمام اخلميني يف باريس، 

لكن اإلمام اخلميني قرر إقالة بختيار قبل هذه الزيارة.
قدم كرمي س���نجابي إلى باريس، لكن اإلمام اخلميني اش���ترط عليه قبل 

))( كرمي سنجابي األمني العام للجبهة الوطنية ووزير الثقافة يف حكومة الدكتور مصدق، وقد تسلم حقيبة اخلارجية 
يف فترة حكومة مهدي بازركان املؤقتة بعد انتصار الثورة اإلسالمية. 
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اللق���اء أن يص���در بياناً يف ثالث مقاالت، فهم���ت اجلبهة الوطنية اجلانب 
الديني السياسي واملؤسسة الدينية جيداً، ومن ثم أعلن سنجابي يف بيان 
متك���ون م���ن ثالث مقاالت عن إنه���اء حكم امللكية ورف���ض حكومة بختيار 
وتأس���يس حكومة تس���تند إل���ى مبادئ اإلس���الم والدميقراطي���ة وموافقة 

اإلمام اخلميني.
ظن بختيار أن كرمي سنجابي قد أعلن البيان حتت ضغط علماء الدين، 
لكن سنجابي نفى ذلك)1)، وأكد كالمه غاري سيك)2)، حيث لم يكن إصدار 
البيان يش���ير إلى وجود حتالف وطني ديني، بل فقط االعتراف الرس���مي 

للجبهة الوطنية بالتحرك حتت راية علماء الدين.
لم تكن اجلبهة الوطنية املدعومة من الواليات املتحدة، اجلبهة الوحيدة 
الت���ي قبلت بس���لطة علم���اء الدي���ن، فقد قام ح���زب توده املؤي���د ملصالح 
االحتاد السوفييتي، بتسليم منصب أمينه العام يف 17 يناير 1979م من 
إسكندري إلى كيا نوري، فقد كان يعتبر كيا نوري من بني قادة حزب توده 

من املؤمنني بقيادة اإلمام اخلميني وعلماء الدين)3).
مت تسليم تشكيل احلكومة املؤقتة بعد انتصار الثورة إلى املهندس مهدي 
ب���ازركان من قبل املجلس الثوري ومبوافقة اإلم���ام اخلميني، وكان مهدي 

))( شاكري ؤند، علي، دور الدكتور سنجابي يف هزمية حكومة بختيار الوطنية وانقراض النظام الدستوري، وبسايت 
https:mellium.org/iran 16.9.2016 مليون

 ))( سيك، سينهار كل شيء، املواجهة التراجيدية بني أمريكا وإيران، ترجمة: علي بختياري زاده، 1384، الطبعة األولى،
 sick,all fall down:Americas tragic encounter with iran

))( يزدي، إبراهيم، ستني عاماً من الصبر والتحمل، ذكريات الدكتور يزدي.
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بازركان، املفسر للقرآن، قادراً على جذب ثقة جزء كبير من علماء الدين، 
وكان ينتم���ي إل���ى اجلن���اح الديني للجبه���ة الوطنية، وت���رأس حكومته مع 

أعضاء هذه اجلبهة.
ولق���د متكنت اجلبه���ة الوطنية املناصرة للواليات املتحدة من الس���يطرة 
عل���ى الهيئة احلكومية بعد الث���ورة، فكان السياس���يون الغربيون مقتنعني 
باملوق���ف الق���وي للتيار الليبرال���ي والعلماني، ال���ذي كان على رأس هيكل 

السلطة يف إيران تبعاً لتصورهم للشأن السياسي اإليراني.
يف ظاهر احلال، قوي نفوذ اجلبهة الوطنية بعد الثورة، وتوسع أكثر بعد 
استحواذهم على منصب رئيس الوزراء )بختيار(، والسيطرة على احلكومة 
بكامله���ا، ولكن احلقيقة هي أن مؤسس���ة علماء الدين لعالقتها الصميمة 
بدع���م اجلناح الديني للجبهة الوطنية، متكنت من إحكام س���يطرتها على 
هيئ���ة اجلبه���ة، وبالتالي خطط الواليات املتح���دة، بطبيعة احلال، مبا أن 
املؤسس���ة كانت تدير اجلانب الديني السياس���ي، فلم تكن تشعر باخلوف 

وال بالقلق إزاء تسليمها احلكومة لهذا التيار.
ويف ح���ال خ���روج اجلبه���ة الوطنية من إط���ار القوى الدينية السياس���ية 
بزعام���ة املؤسس���ة الدينية، كان بإمكان املؤسس���ة الدينية وبدعم ش���عبي 

واسع إخراج اجلبهة الوطنيية من السلطة. 
 ،1979 4 نوفمب���ر  الس���فارة األمريكي���ة يف  فبع���د االس���تيالء عل���ى 
قدم���ت احلكوم���ة املؤقت���ة اس���تقالتها، وبالنظر إلى هيمن���ة اجلو املعادي 
ألمري���كا عل���ى الس���احة الديني���ة السياس���ية يف إي���ران القت االس���تقالة 
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 اس���تقباالً عاّم���اً، وعل���ى أث���ره مت تهمي���ش محافظ���ي اجلبه���ة الوطنيية.
يف االنتخابات الرئاس���ية األولى، كان هناك تس���عة وستون مشاركاً وستة 
وثمان���ون ش���خصاً، إحدى الش���خصيات الديني���ة الثورية التابع���ة للجبهة 
الوطني���ة )أبو احلس���ن بني صدر(، قدم نفس���ه كأح���د األصحاب لإلمام 
اخلمين���ي املقرب���ني الذين وافقوا عل���ى الهجوم على الس���فارة األمريكية، 
وجذب ثقة جزء كبير من أعضاء الشأن الديني والسياسي، وكذلك علماء 
الدين، فوصل بني صدر إلى منصب رئاس���ة جمهورية إيران اإلس���المية 
بحصوله على 76.5% من األصوات العامة، كما أن االتصاالت الس���ابقة 
ملؤسس���ة علماء الدين مع منظمة مجاهدي خلق وفرت أسس���اً لش���رعية 
التحالف بني مس���عود رجوي وبني صدر، بعد هذا التحالف حصل خالف 
ب���ني بني صدر وعلماء الدين، هذا الصراع ه���ّز إيران، ولذلك مت التخلي 
عن دائرة املؤسسة الدينية املرتبطة ببني صدر ومنظمة مجاهدي خلق.

فق���د مت القض���اء متاماً عل���ى ثقة اجلماهي���ر، ما دعا علم���اء الدين يف 
البرمل���ان يف 21 يونيو 1981م إل���ى التصويت، وفعاًل حصل علماء الدين 
على 177 صوتاً لصالح إقالة بني صدر و12 صوتاً امتنع عن التصويت، 

وصوت واحد فقط كان ضد اإلقالة.
ث���م ص���در بي���ان اإلقال���ة، بعدها دّب���رت منظم���ة مجاهدي خل���ق حملة 
م���ن االغتي���االت، ويف تفجير 28 يونيو 1981 استش���هد رئيس الس���لطة 
القضائي���ة و72 م���ن ممثلي البرملان والش���خصيات السياس���ية يف حزب 
اجلمهورية اإلس���المية. ويف 24 يوليو ومبش���اركة 64.24% من الشعب، 
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مت انتخاب محمد علي رجائي الذي كان الشخص املوثوق به يف املؤسسة 
الدينية كرئيس بنسبة 90% من مجموع األصوات)1).

وكان���ت نتيجة تلك االنتخابات أن أدت إلى فقدان الثقة اجلماهيرية يف 
بني صدر الذي هرب فيما بعد هو ومسعود رجوي سّراً يف 28 يوليو من 

ذات العام.
بع���د ذاك، قام���ت منظمة مجاهدي خلق بتأس���يس ما يس���مى مبجلس 
املقاومة الوطني يف فرنس���ا، مبس���اعدة حتالف بني صدر واس���تمرت يف 
تنفي���ذ عملي���ات اغتيال واس���عة النط���اق، وكانت أه���داف االغتياالت قد 
توجهت صوب كوادر اجلمهورية اإلس���المية من الطبقة العليا إلى الطبقة 
املتوس���طة مثل حكام احملافظات والطبقة املتوس���طة من مؤسس���ة علماء 
الدين مثل أئمة صالة اجلمعة يف املدن الكبرى والناش���طني السياس���يني 
واإلس���الميني، استشهد على أثرها الرئيس ورئيس الوزراء بسبب انفجار 

حصل يف مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 30 أغسطس.
كان تصور القوى الغربية أن احلكومة يف إيران قد وصلت إلى نهاية مرحلتها 
يف احلك���م، ولكن نتيجة تلك االغتي���االت كانت تتعارض متاماً مع توقعاتهم، 
فانتخبت املؤسس���ة الدينية أحد أعضائها كمرش���ح للرئاس���ة، معتمدة على 
الدعم الش���عبي بعد موجة االغتياالت، وش���هدت انتخابات 2 أكتوبر 1981 
نسبة مش���اركة أكثر من انتخابات الرئاسة األولى، حيث وصلت النسبة إلى 

.moi.ir التقرير الشامل لالنتخابات يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، موقع وزارة الداخلية )((
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74.26% وحصل اإلمام خامنئي على 94.41% من تلك األصوات. 

كان هدف اغتياالت منظمة مجاهدي خلق هو االنتقام من عامة الناس، 
وكان���ت إحدى تلك العملي���ات اإلرهابية هي انفجار ش���احنة كانت حتمل 
400 كيلو جرام من مادة »تي إن تي«، وذلك يف 1 أكتوبر من عام 1982 

يف ميدان اإلمام اخلميني وس���ط طهران، وبس���ببها استشهد 60 شخصاً 
وأصيب 800 آخرون)1).

إن الق���وة الواس���عة الت���ي امتلكتها املؤسس���ة الدينية، وصلته���ا العميقة 
باملجتم���ع اإليراني عززت التماس���ك الوطني اإليراني بع���د الثورة، خالل 
ثماني س���نوات من احلرب )س���بتمبر 1980 – أغس���طس 1988م( كانت 
املقاوم���ة الوطني���ة اإليرانية أكث���ر إثارة من الثورة اإلس���المية يف مواجهة 

القوى العاملية.
وكان لدعم إيران ملجاهدي أفغانس���تان الس���بب غير املباش���ر وراء دعم 
االحتاد الس���وفييتي لصدام حس���ني، بل ووقوف الكتلة الشرقية مع حزب 
البع���ث احلاك���م يف الع���راق، وكذلك ما دف���ع مبص���ر واألردن أيضاً لدعم 
ص���دام كم���ا دول اخللي���ج، كل ذل���ك من أج���ل إيقاف عجلة تط���ور الثورة 

اإلسالمية جتاه العالم اإلسالمي بأسره.
لذا س���عت الواليات املتحدة األمريكية الس���تعادة س���يطرتها على إيران 
الت���ي كان���ت مبواجهة وجود صدام عل���ى الكتلة الش���رقية، فدعموه كثيراً 

))( التقرير املصور عن االنفجار يف ساحة اإلمام اخلميني بطهران، قبل 36 عاماً.
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مقارنة بالدعم الذي قدمه االحتاد السوفييتي يف نهاية املطاف)1)، انتهى 
الدع���م األمريكي غير املباش���ر للس���فن احلربية األمريكي���ة على منصات 
النف���ط اإليراني���ة، وإصابة طائرة ال���ركاب اإليرانية الت���ي كان على متنها 

290 راكباً وذلك يف 3 يوليو 1988 يف اخلليج.

بعد سنة ونصف من الثورة، فقد النظام اجلديد الناشئ جيشه، وانخرط 
يف االستفزازات االنفصالية يف )بلوشستان وكنبد وكردستان وخوزستان(، 
وكانت هناك أيضاً حرب أهلية يف شوارع طهران، ولكن ما حافظ على قوة 
النظام ووجوده هو دعم املتطوعني من عناصر التعبئة الشعبية )الباسيج( 
خالل ثماني س���نوات من احلرب التي لم تش���هد مؤيداً أو مناصراً دولّياً، 
وكان دعم الش���عب للجمهورية اإلس���المية خالل س���نوات احلرب الثماني 
متجذراً يف متاس���ك الساحة الدينية السياسية يف إيران مع رجال الدين، 

ويف مواجهة كل أوجه احلظر االقتصادي الذي كان يفرض على إيران.

هيكلية الجمهورية اإلسالمية: الديمقراطية ووالية الفقيه

على عكس الربيع العربي، لم يكن شعار الثورة اإلسالمية يف إيران مجرد 
إس���قاط النظام، بل كان يقدم أيضاً صورة واضحة للنظام السياس���ي بعد 
ث���ورة اجلمهورية اإلس���المية، من الطبيعي أن تتقبل األحزاب السياس���ية 
يف العال���م من���وذج احلكومات املعه���ودة واملتعارف عليه���ا، مثل اجلمهورية 

(1( .friedman, spiders web: the secret history of how the white house illegally armed 
Iraq,1993. timmerman, the death lobby: how the west armed Iraq 1991
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الدميقراطية أو جمهورية الش���عب الدميقراطية، لكنها لم تكن مس���تعدة 
لتقّب���ل الظاهرة غير املألوفة واملس���ماة باجلمهورية اإلس���المية؛ لذلك لو 
كان���ت العالقة بني املؤسس���ة الدينية والنش���طاء السياس���يني اآلخرين يف 
املج���ال الديني السياس���ي يف إيران خالل الثورة اإلس���المية، هي عالقة 
ش���راكة فقط، لكان إس���قاط النظام هو الشعار الوحيد الذي يجب النظر 

فيه، لكن هذا كان مختلفاً يف املجتمع اإليراني وثورته اإلسالمية.
لذا، فقد تراوحت الصورة العامة ل� »والية الفقيه«، بني مناذج ديكتاتورية 
عنيف���ة للدولة اإلس���المية إلى ديكتاتوري���ة متوازنة مث���ل األنظمة امللكية 
يف دول اخللي���ج، واحلقيق���ة هي أنه حتى منوذج احلكم الديني للكنيس���ة 

الكاثوليكية ال يشبه اجلمهورية اإلسالمية.
كي���ف ميك���ن لوالية الفقيه -كونه���ا اجلهة املنفذة ألحكام الش���ريعة- أن 

تتحد مع الدميقراطية التي حتكم حسب رغبات الشعب؟ 
يتضح هنا جيداً بالنس���بة لش���خص وقف بوجه رصاصات الشاه وهتف 
بش���عار اجلمهورية اإلس���المية، فإن معنى هذا واض���ح إلى حدٍّ ما، حيث 
ي���درك أي ش���خص على دراية باجلان���ب الديني السياس���ي يف إيران، أن 
هناك نوعاً من التفاهم والتفاعل بني املؤسس���ة الدينية والنس���يج الديني 

والسياسي.
إن الش���عب ودوره الفاعل يف تشكيل التسلسل الهرمي للمؤسسة الدينية 
يعتب���ر ه���و القاع���دة الرصينة التي تس���تند إليها املؤسس���ة، وبالتالي فإن 
نصوص هذه املؤسس���ة ال تس���تند على القيام بتطبيق الش���ريعة كما هي 
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الطريقة عند »داعش«.
بعد أقل من ش���هرين م���ن انتصار الثورة يف 1 أبري���ل 1979، مت إجراء 
االس���تفتاء على ش���كل احلكومة من قبل احلكومة املؤقتة للمهندس مهدي 
بازركان مع حكومة تتألف من اجلبهة الوطنية، وكانت نسبة املشاركة هي 
75.56%، وقد صّوت منهم 99.5% لصالح اجلمهورية اإلسالمية، وقد 
بدت هذه النتيجة طبيعية نظراً لش���عار اجلمهورية اإلسالمية الشامل يف 

مظاهرة الثورة.
من وجهة نظر قادة الثورة اإلس���المية يف إيران، فإن النظام اجلمهوري 
ميكنه أن يحمي إسالميته، كما ميكن فصل الشخصيات الدينية عن هيئة 
علم���اء الدين واالنضمام إلى القوى األجنبي���ة أو عصابات القوة والثروة، 
وبالتال���ي خيان���ة اجلمهورية اإلس���المية، ميكن أن يحدث ه���ذا أيضاً مع 

شخصيات سياسية دينية.
فالش���عب هو الوحيد الذي لديه القدرة على الوقوف بوجه النخبة، ومن 
املثير لالهتمام أن القادة يف هذا املستوى هم أيضاً يف أيدي علماء الدين، 
وبالتالي فإن علماء الدين ال يزالون مس���تقلني عن اجلمهورية اإلس���المية 
يف حدود الس���ياق االجتماعي حتى بعد الثورة اإلس���المية، واألمر األكثر 
إثارة للدهشة هو أن والية الفقيه الذي ال ميثل جزءاً من السيادة فحسب، 
بل هو على رأس احلكومة بسبب موقعه املدني والثوري، يلعب دوراً مهّماً 

يف النقد واالحتجاج ويقف عند نقطة التوازن بني تيارين اثنني.
إن التحلي���ل الواقعي ملا ح���دث بعد انتخابات 2009م يتلخص بأنه على 
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الرغم من ترشيح السيد محمد خامتي، انضم مير حسني موسوي كذلك 
إلى االنتخابات، الذي انفصل عن رفاقه اإلصالحيني معتبراً نفسه شخصاً 
متديناً وثورّياً مثل أحمدي جناد، لذلك مت القضاء على اخليارات األخرى 
الت���ي كانت لدى محمد خامت���ي إزاء ميوله مع الغرب، فأدى التنافس بني 

الشخصني الدينيني الثوريني إلى حدوث فجوة يف هيئة علماء الدين.
أّي���د علم���اء الدي���ن م���ن الطبقة املتوس���طة الذي���ن أمضوا ش���بابهم يف 
السبعينيات والثمانينيات مبساعدة من آية اهلل هاشمي رفسنجاني، أيدوا 
مير حسني موسوي، وأما علماء الدين الذين هم أصغر سّناً والذين دخلوا 
احلوزات العلمية يف التس���عينيات احتجاجاً على الهيكلية احلاكمة، والتي 
يُعد آية اهلل هاش���مي رفس���نجاني رمزاً لها، أي���دوا أحمدي جناد، فبلغت 
نس���بة مشاركة الش���عب يف االنتخابات الرئاسية لعام 2009م %84.83 
وص���ّوت 62.46% حملمود أحمدي جناد، وحصل مير حس���ني موس���وي 

على 33.88% من نسبة األصوات.
بالطبع، كانت نس���بة أصوات ناخبي طهران مختلفة عن نسبة التصويت 
يف عموم ناخبي البلد بأكمله؛ بسبب دور اجليل اجلديد من علماء الدين 
مقاب���ل اجليل الس���ابق، حي���ث ص���ّوت 1.8 مليون ألحمدي جن���اد مقابل 
2.1 مليون ملوس���وي، بطبيعة احلال، فإن س���لوكيات أحمدي جناد املكلفة 
جت���اه الطبقة الوس���طى من علم���اء الدين، والتي ميثلها آية اهلل هاش���مي 
رفس���نجاني أثارت ش���كوكاً داخ���ل نظام علماء الدين جتاه���ه، وزادت من 

الغموض يف موقفهم منه.
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لقد كان اس���تمرار تراجع االحتجاجات والتي دامت سبعة أشهر تقريباً، 
قد دلل على ثبات توازن الهيكلية الداخلية لعلماء الدين واجلانب السياسي 
الدين���ي، والذي أفش���ل يف نفس الوقت محاوالت االس���تغالل السياس���ي 

الغربي لهذه االحتجاجات يف إحداث اضطرابات يف الشوارع بطهران.
إن تعفف القاعدة السياس���ية ونزاهتها وش���فافيتها بوجه االحتجاجات 
جع���ل م���ن املمك���ن إزالة الش���كوك ل���دى الهيئ���ة االجتماعي���ة املعارضة 
ومبراقبة أمانة نتائج االنتخابات، حيث شارك فيها نسبة 72.92% من 
مجموع مصّوتي الش���عب، وذلك يف االنتخابات الرئاس���ية التي جرت يف 
عام 2013 )1)، و73.33% يف االنتخابات الرئاسية التي جرت يف العام 
2017، ما يشير إلى حتقق التوازن الدائم يف الهيكل الداخلي للمؤسسة 

الدينية وكذلك يف اجلانب السياسي الديني إليران)2).
يُع���د اجلو املمتلئ باحليوية للحملة االنتخابية واملس���توى العالي لنس���بة 
املشاركة اجلماهيرية يف انتخابات اجلمهورية اإلسالمية بعد أربعني عاماً 
م���ن عمر الث���ورة، قد أثبت حتقق أه���م عالمات جناح عملي���ة دمج والية 

الفقيه والدميقراطية يف حدود املجتمع اإليراني.

ل���ذا، قامت النخب السياس���ية الدينية بإجراء مقارنة إحصائية لنس���ب 
مشاركة اجلماهير يف انتخاباتها الرئاسية، مع االنتخابات الرئاسية التي 

))( تقرير االنتخابات الرئاسية اإليرانية يف عام 2016. 
))( نفس املصدر.
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ج���رت يف الوالي���ات املتحدة األمريكي���ة، ووفقاً لوجهة نظ���ر النخب، تبني 
أن���ه قد ش���ارك 58.2% من س���كان الواليات املتح���دة يف انتخابات عام 
2008 )1)، بينما ش���ارك 44.9% يف انتخابات عام 2012 )2)، وش���ارك 
55.7% يف انتخابات عام 2016 )3)، ما يظهر انخفاضاً يف نسبة جناح 

الرأسمالية الليبرالية.
ب���كل تأكيد، أعط���ت هذه املقارن���ة الكثير من الثقة للجي���ل اجلديد من 
رجال الدين، ويف املجال السياسي الديني يف إيران؛ بسبب جناح منوذجها 
يف االنتخابات، وكذلك فإن وس���ائل اإلعالم الغربية باتت مترددة جّداً يف 
التعبير عن هذه احلقيقة، ويف املقابل كش���فت نتائج االنتخابات يف إيران 
صورة واضحة ال تتوافق مع حقيقة الديناميكية النش���طة للس���ياق الديني 

السياسي يف إيران.

(1( federal election commission, official2008 presidental general election results, 
retrieved 2017_3_31 available online at www.fec.gov

(2( federal election commission, official2012 election results, for the u s president , 
the u.s senate and the u.s . house of representatives , retrieved 2015_3_31 available 
online at www.fec.gov

(3( federal election commission, official2016 presidental general election results 
desember 2017,, retrieved 12 february 2018 voting and registration in the election 
of novomber 2016 ,united states census bureau , may 2017 retrieved 10 novomber 
2017 available online at www.fec.gov
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مستقبل المؤسسة الدينية والساحة السياسية 
الدينية يف إيران:

بسبب تردي احلالة االقتصادية واالجتماعية يف فترة ما قبل الثورة، فإن 
غالبية طالب املدارس جاءوا من قرى ومدن صغيرة ليدرسوا فيها العلوم 
الش���رعية، نعم، دخلت ش���خصيات مثل الشهيد بهش���تي واإلمام خامنئي 
إل���ى املدرس���ة الدينية من امل���دن الكبرى مثل أصفهان ومش���هد، ولم يكن 
لدى اجليل الرائد من املدرسة الدينية يف ذلك الوقت اخلبرة للتفاعل مع 
العالم احلديث حتت ظل التعاليم اإلسالمية، وبطبيعة احلال أصبح هناك 

نوع من املعارضة لعلماء الدين جتاه القيم احلديثة.
بغ���ّض النظر عن الطبقة األولى من علم���اء الدين، كانت الطبقة الثانية 
تضم األس���اتذة والعلماء الذي���ن ناهزت أعماره���م الثالثينيات ومنتصف 
األربعينيات بداية الثورة، وحالياً قد بلغت أعمارهم السبعينيات ومنتصف 
الثمانينيات، إن القضية األساسية ملستقبل إيران هي تغيير طبقات احلوزة 

العلمية. 
ال حت���دث ه���ذه التغييرات فقط يف الطبقة األول���ى والثانية من احلوزة، 
ولكن القضية األساسية هي تغيير الطبقة الثالثة، فلقد بلغ اآلن الطالب 
الش���باب والعلماء يف املدارس الدينية منتصف العش���رينيات إلى منتصف 
الثالثينيات من أعمارهم، أما الذين شكلوا املؤسسة الدينية يف تلك الفترة 
يف إيران، فهم يف سّن الستني إلى اخلامسة والسبعني اليوم، وهم ميثلون 
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الطبقة األولى التي تترأس املؤسس���ة الدينية، ولقد أصبحوا أكثر حتفظاً 
فيم���ا يتعلق بالسياس���ة اخلارجية والداخلية إلي���ران مقارنة باملاضي، وال 

ميكنهم حتمل املواجهات الثورية للجيل القادم.
يف الواق���ع، أن احلوزة العلمية )الطالب والفضالء الش���باب( والطبقات 
التالي���ة )العلماء والفضالء( يف املؤسس���ة الديني���ة يتربون بني جيل قضى 
ش���بابه يف بيئة حضرية داخل اجلمهورية اإلس���المية، وهم من تعلموا يف 

كنف هذا النظام ويف مدارسه.
لق���د من���ا هذا اجليل إلى حدٍّ كبير يف س���ياق القي���م الثورية للجمهورية 
اإلسالمية، ويسعى إلى بناء حياة أخرى لعالم املستقبل، لقد أصبح املنهج 
التفكيكي والروح املعادية للهيكلية والثورية الش���يعية لدى هذا اجليل أكثر 
تط���وراً وعقالنية دون التح���ول إلى احملافظة، املثالية والثقة بالنفس لهذا 
اجليل ال تقارن باجليل الس���ابق، لقد دخلت نس���بة كبيرة من علماء الدين 
إل���ى املدرس���ة الدينية بعد دراس���تهم أوالً علوم الهندس���ة والطب والعلوم 
االجتماعية األخرى، واليوم أغلب علماء الدين بعد دراسة املستوى األول 
إلى جانب التعليم العالي يف مجال العلوم الدينية يدرسون الفلسفة الغربية 
واإلنسانيات )االقتصاد، العلوم السياسية، العلوم االجتماعية، علم النفس( 
ومن خالل إتقان التقاليد القدمية واجلديدة، يس���عون لالس���تعانة بجميع 

أصول العالم الغربي يف ظل اإلطار اإلسالمي بتقاليده وقيمه.
ل���ذا، يعتب���ر هذا اجليل ه���و األكثر ثوري���ة ويف الوقت نفس���ه أكثر وعياً 
يف السياس���ة الداخلية واخلارجية من اجليل الس���ابق، ويتوقع هذا اجليل 
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ارتكاس الرأس���مالية الليبرالية بس���بب فهمهم الدقي���ق للغرب، ويعتبرون 
الدميقراطية االجتماعية منوذجاً غير فعال، وبالتالي ال يخافون من عالم 
مجه���ول، ه���ذه األجيال لها طموح���ات حضارية، وهي تعد نفس���ها لعالم 

يتجاوز الرأسمالية الليبرالية والدميقراطية االجتماعية.
م���ن ناحية أخرى، فإن إدارة علماء الدين اليوم لها تأثير واس���ع النطاق 
على الس���ياق االجتماعي واجلانب الديني والسياس���ي بدعم من السيادة، 
وال تكتسب أية حركة احتجاج غير مصحوبة بعلم وشعار علماء الدين ثقة 
الناس وتعبئتهم اجلماهيرية يف نظام اجلمهورية اإلسالمية، وبالتالي فإن 

علماء الدين يقودون تيارات احتجاج عامة.
من الطبيعي أن يعّد علماء الدين مس���ألة احلفاظ على النظام من أهم 
واجباته���م، ولكنهم يق���ودون أيضاً حركة االحتجاج بس���بب الهوية الثورية 
الش���يعية، إن االحتج���اج يف بيئة املجتمع الش���يعي أم���ر طبيعي ومضمون 
النتائ���ج، حي���ث توف���ر العالقة التطوري���ة لهذين الدوري���ن خلفية إلصالح 

الدولة وتضمن تعميق جذور مؤسسة علماء الدين.
على نطاق أضيق ميكننا التساؤل: أين ستكون نقطة التوازن الديناميكي 
ملؤسسة علماء الدين والساحة الدينية السياسية يف إيران خالل السنوات 

املقبلة؟
إن »نطاق التردد« للتغيير محدود أكثر بكثير مما هو متوقع من اخلارج، 
لكن االنتخابات البرملانية والرئاس���ية الالحقة )2020 – 2021( ستكون 
فعالة بشكل طبيعي يف التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الطيف، اعتقد الغرب 
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 JCPOA أنه بعد خروج الواليات املتحدة من اتفاق خطة العمل املشتركة
فإن الش���عب وقوى الساحة السياس���ية يف إيران سيهاجمون علماء الدين 
ووالي���ة الفقي���ه، إال أن جو إيران ما زال هادئاً، فالتجمعات الصغيرة التي 
ركزت عليها وس���ائل االعالم الغربية لم تتوس���ع بأي حال من األحوال يف 
الس���احة الدينية السياس���ية يف إيران، وكانت موجة االحتجاجات يف 28 
ديس���مبر 2018 ظاهرة طبيعية متاماً يف سياق الهوية املتأصلة للمجتمع 
الش���يعي اإليراني، حيث بدأت االحتجاجات يف مدينة مش���هد مع حتفيز 
اإلمام لهذه املدينة ذات االجتاه األصولي، ومتاش���ياً مع التنافس الداخلي 

بني علماء الدين يف الساحة السياسية الدينية.
بع���د أن أصبح���ت االحتجاجات جذري���ة، وجهت مؤسس���ة علماء الدين 
اتهامها إلى الدعم السعودي وخطط الواليات املتحدة األمريكية لالستغالل 
السياس���ي لالحتجاجات وباالس���تناد إلى أدلة دامغة، أدى ذلك إلى انتهاء 

التنافس الداخلي بني علماء الدين وسكون عاصفة االحتجاجات.
املؤسس���ة الديني���ة يف إي���ران لم تتفاعل م���ع االنتفاض���ات املتفرقة التي 
حدثت يف أغس���طس من ع���ام 2018م، واعتبرتها إي���ران مدبرة من قبل 
الغ���رب، وبالتالي كانت املوجة الثانية من االحتجاجات أضعف من املوجة 

اليوم ومت إفشالها.
ال يرغ���ب اجلان���ب الديني السياس���ي يف إيران يف حتفي���ز الديناميكية 
املنافسة الداخلية؛ بسبب األدلة التي تشير إلى التدخل الغربي، وبالتالي 
االتف���اق الداخل���ي املعلق على االجتم���اع البرملاني واالنتخابات الرئاس���ية 
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القادم���ة، عل���ى الرغم من أن األجواء الهادئة يف ه���ذه الفترة تبدو غريبة 
بالنس���بة للمجال السياس���ي الديني النش���ط يف إي���ران، إال أنها أدت إلى 

سلوك العقالنية يف مجال االتفاق الداخلي.
حسب جتربة القرن املاضي، فإن مؤسسة علماء الدين والساحة الدينية 
السياس���ية يف إي���ران، تعتبر الغرب عدوها الرئيس���ي، ومع ذلك، فهذا ال 
يعن���ي أن���ه من املس���تحيل الوصول إلى اتف���اق مع العدو، تاريخ املؤسس���ة 
الديني���ة الش���يعية تاريخ مل���يء بالصراعات، ويف نف���س الوقت فهو حافل 
باالتفاق مع القوى احلاكمة، هذه التجربة تعقد وظيفة املؤسس���ة الدينية 
من وجهة نظر املراقب اخلارجي، ولكن بالنسبة للمراقب الداخلي للجانب 
الديني السياس���ي يف إيران، فإن هذا الس���لوك يُعد س���لوكاً طبيعّياً متاماً 

وميكن فهمه.
يعتق���د الش���يخ حس���ن روحاني الذي ميث���ل الطبقة العليا من املؤسس���ة 
الديني���ة، أن���ه ميكن أن يتوصل إلى اتفاق معق���ول مع الغرب، ولكن جتربة 
إي���ران املريرة مع الواليات املتحدة واملليئ���ة بنكث وعودها واتفاقاتها ومن 
ثم أوروبا يف خطة العمل املشتركة ضد إيران، قد عمقت الشعور بالسلبية 

جتاه قادة العالم الغربي.
تعتق���د جميع الفئات والطبقات يف املؤسس���ة الدينية أن الغرب ال يلتزم 
باألنظم���ة والقوان���ني الدولي���ة يف تعامله م���ع دولة إي���ران العظيمة، فمن 
الواضح للمؤسس���ة الدينية والس���احة الدينية السياس���ية بش���كل عام يف 
إي���ران أن الغرب ال يفهم س���وى منطق الق���وة، وال يلتزم باملنطق والقواعد 
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األساس���ية الدولية املتعارف عليها؛ لذلك ال يوجد أمام إيران سوى طريق 
واحد، أال وهو املضي إلى األمام بالوعي والقوة دون أي اعتبارات أخرى.
كما ذكرنا س���ابقاً، أن اجليل اجلديد الذي ش���كل هيئة املؤسسة الدينية 
قد أّيد أحمدي جناد بسبب مواجهاته الثورية، يف حني أن اجليل السابق، 
وبس���بب دعم آية اهلل هاشمي رفس���نجاني، أيد مير حسني موسوي، وإن 
أخطاء أحمدي جناد قد أثرت يف التهميش النسبي لهذا اجليل، وقد أنهى 
اللعبة لصالح الش���يخ حسن روحاني واجليل السابق، وتشير هذه النتيجة 
الس���لبية يف تقرير الشيخ حسن روحاني إلى أن اجلانب الديني السياسي 
اإليراني س���يتم تس���ليمه إلى اجليل اجلديد من هيئة املؤسسة الدينية يف 
وقت أق���رب مما كان متوقعاً، واملجتمع العلم���ي واإلعالم الغربي يفهمون 

هذا اجليل.

الخاتمة:

ال ميكن إزالة س���لطة املؤسس���ة الدينية يف اجلانب السياس���ي والديني 
من���ه يف إي���ران، حيث يتمتع اجلي���ل اجلديد يف منظمة املؤسس���ة الدينية 
مبزيد من القوة لالس���تفادة من حس���نات نظام احلداث���ة يف ظل التقاليد 
اإلس���المية، وهذا يعني أن مؤسس���ة علماء الدين س���تزداد قوة يف الفترة 

املقبلة.
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التفكير في السيناريوهات احملمتلة لملشهد 
السياسي إليران 

سيد جواد ميري)1)

ميك���ن تصور إيران بعد آية اهلل خامنئ���ي بطرق مختلفة ومتعددة، ولكن 
علين���ا أن نفه���م ه���ذا األمر من خالل س���ياق أوس���ع مثل أمن���اط الثقافة 
السياس���ية يف إيران كوحدة حضارية دامت على مّر الزمان، ومبعنى أدق 
ال يقتص���ر ه���ذا البحث على تناول قضية ذهاب قائ���د وظهور قائد آخر، 
عل���ى النقيض م���ن ذلك، يجب أن تفهم هذه القضية من خالل دمجها مع 
األمن���اط الثقافية اإليرانية عن���د احلديث عن تداول احلكم بني الزعماء، 
اإليراني���ون ال يعيش���ون كأمة منفتح���ة للغاية على التغيي���رات والتحوالت 
الت���ي حتدث يف العالم، فهم دائماً يتمس���كون بالوضع الراهن كطريقة يف 
حياتهم، وميكننا أن نتناول هذه املش���كلة االجتماعية بالدراس���ة املتعمقة 

فيما يتعلق بالثقافة السياسية يف إيران.

))( أستاذ مشارك يف علم االجتماع والدراسات الدينية يف معهد الدراسات اإلنسانية والثقافية بطهران يف إيران، 
وأستاذ زائر يف علم االجتماع والدراسات الدينية مبعهد اآلداب وتاريخ الفكر والدين بجامعة جوتنبرج بالسويد.
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 ميكنن���ا أن نص���ل إلى خالصة القول إنه عندم���ا نتحدث عن إيران بعد 
آي���ة اهلل خامنئ���ي، علين���ا أن نضع يف االعتبار أن ه���ذه القضية ال بد من 
تصورها حس���ب اإلدراك التاريخي ملفه���وم احلفاظ على الهوية اإليرانية، 
وليس فقط كمجرد قضية سياس���ية تتعلق يف املقام األول بقائد سياس���ي 

ما. 
 عندما نتحدث عن س���يناريوهات مستقبلية محتملة، ال ينبغي فهم ذلك 
من خالل الفرقعات الصحافية التافهة، بل يجب أن نفهم ذلك من خالل 
الس���ياق األوس���ع الذي يتناول ه���ذه القضية من خالل الواق���ع التاريخي 
للمجتم���ع اإليران���ي، وأحد ال���دروس التي قد نتعلمها م���ن خالل تطبيقنا 
لذلك األمر هو أن اإليرانيني قد يكونون غير راضني عن مسؤولي الدولة، 
لكنه���م ميي���زون بحكمة ب���ني إيران كواق���ع اجتماعي طوي���ل األمد وإيران 
كدولة سياس���ية، ومن خالل ذلك، اس���توعب اإليرانيون درساً من التاريخ 
ل���ن ينس���وه مف���اده أن أولئك الذي���ن ال مييزون بني األمري���ن ال يكتب لهم 
العي���ش طوي���اًل، قد نس���تطيع القول إن���ه من بني اإليراني���ني من هو ليس 
ب���راٍض عن النخبة السياس���ية املوجودة اليوم ولك���ن ال بد أن يقاس مدى 
الس���خط ه���ذا مع الواقع الذي يحي���ط بالدولة على أنها حقائق مس���لمة 
تختزنها ذاكرة احلياة. هناك من يصور ذلك أحياناً بأنه عبارة عن »قومية 
إيرانية مفرطة«، ولكنني ال أعتقد أن ذلك األمر ش���كل مفرط من أشكال 
احلساسية اجلماعية، ولكنه طريق للتعرف على احلقائق املتغيرة للسياسة 
الدولي���ة من خالل عني إيرانية، وم���ع ذلك، فإن افتراض وجود فجوة بني 
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الدولة واملجتمع نفس���ه هو مس���عى ال ميكن الدفاع عنه يف سياق احلداثة 
املتأخرة يف النظام العاملي احلالي ش���ديد العوملة، قد نس���تطيع القول إننا 
بحاجة إلى فهم تعقيدات املجتمع اإليراني دون االعتماد بشكل كبير على 
األمناط التقليدية اخلاصة بالعلوم السياسية، حيث إن السياسة هي جزء 
من الواقع االجتماعي وبدون وجود فهم مستنير لهذا الواقع االجتماعي، 

سيكون من الصعب فهم الواقع السياسي إليران.
 بالطب���ع، ال ميك���ن حتديد ه���ذه القضي���ة دون الرجوع إلى الدراس���ات 
التجريبي���ة الت���ي تتداخل فيها االجتاهات السياس���ية مع عل���م االجتماع 
بأس���لوب يجمعها م���ع بعضها البعض بق���وة، بعبارة أخ���رى، نحن بحاجة 
إل���ى اتب���اع منه���ج اجتماع���ي جت���اه املس���ائل السياس���ية ورؤية سياس���ية 
للحقائق االجتماعية، ولكننا نفتقر بش���دة إلى هذا النوع من النهج متعدد 
التخصصات يف املواد احلالية التي بني أيدينا والتي تدور حول السياس���ة 

اإليرانية.
 لكن ليست هذه هي القضية التي أحاول تناولها يف هذا الفصل، ولكني 

أردت أن أنوه إلى هذه املشكلة األساسية بطريقة مختصرة. 
إن ال���ال مباالة التاريخية الفطري���ة التي متيز اإليرانيني جتاه الدولة قد 
جنم عنها حالة متناقضة تنتابنا عندما نفكر يف إيران بعد آية اهلل خامنئي 

والسيناريوهات احملتملة التي قد تنشأ يف املستقبل القريب.
 قد يكون أحد أس���باب ذلك صورة الدولة يف إيران التي نادراً ما تكون 
صورة غير ش���خصية، وعلى النقيض من ذلك، فإن صورة الدولة املهيمنة 



يتم جتس���يدها دائماً يف ش���كل امللك، واآلن بعد انهيار امللكية، على شكل 
شخص يرتدي عباءة الدين.

 يف التراث الش���يعي، يبدو أن هذا الوش���اح يجب أن يلبس���ه فقط س���يد 
يعود نسبه إلى الساللة النبيلة لبيت الرسول.

 ونس���تطيع الق���ول إنه م���ن أحد املواضي���ع املثيرة للجدل يف سياس���ات 
الش���يعة ق���د تتمثل يف طقوس اخلالفة )1)، وبه���ذه الطريقة، فإن وفاة آية 

اهلل خامنئي ستضع األمة أمام صدمة كبيرة.
ومع ذلك، س���يكون من اخلطأ اجلسيم التفكير يف هذه الفترة الصادمة 
باعتبارها نهاية الدولة؛ ألن هذا احلدث ميكن أن يكون له تأثير متناقض 
عل���ى ق���ادة الدولة، كم���ا حدث مرة واحدة بعد وف���اة آية اهلل اخلميني يف 

عام 1988.
يف التقاليد امللكية األوروبية، هناك عبارة جتس���د هذه املعضلة بطريقة 

بليغة، أي »مات امللك، عاش امللك«! 
 يؤكد ذلك على موت امللك السابق وعلى استمرارية العامة يف حتية 
امللك اجلديد، وال يقتصر هذا التقليد على الطغمة األوروبية السياسية 
فق���ط بل ميتد إل���ى إيران أيضاً على هذا النح���و، عندما نتحدث عن 
حال���ة القيادة وحتوالتها، يجب أن نضع يف اعتبارنا أن هذه التغييرات 
والتحوالت مضمنة يف س���ياق ثقافة سياس���ية تعتز بحذر باستمرارية 

))( حول هذه املسألة، ميكنكم الرجوع إلى كتابات سعيد أمير أرجوماند عما »بعد اخلميني«، إيران يف عهد خلفائه. 
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املنصب فوق أي شخص آخر.
 هذا يعني أنه عندما نفكر يف إيران بعد آية اهلل خامنئي والسيناريوهات 
املستقبلية احملتملة التي قد حتدث بعد ذلك، يجب أال يحول هذا انتباهنا 
عن فهم الثقافة السياس���ية األوس���ع التي تسمح آلية اهلل خامنئي بالعمل 
داخلها، وبالتالي، فمن اخلطأ اجلس���يم أن نس���يء فه���م عالمات الثقافة 
السياس���ية اإليرانية من خالل إعادة تشكيل جميع العالمات املعقدة التي 
تش���ير إل���ى الفرد، نحتاج إلى أن نبتعد عن احلد م���ن الظواهر التاريخية 
املعقدة يف علم نفس الفرد، ولألسف، فإن معظم التحليالت حول القيادة 

املستقبلية إليران متيل إلى ارتكاب هذا اخلطأ.
 من أجل فهم الوضع يف إيران واستنباط سيناريوهات املستقبل املمكنة، 
نحت���اج إلى فهم ش���امل للق���وى السياس���ية احلالية املوج���ودة يف املجتمع 

اإليراني.
 ولكن عند احلديث عن هذه القوى دون اعتبار احلقائق التاريخية التي 
ش���كلت معالم املجتمع اإليراني املعاصر، يكاد يكون من املس���تحيل التنبؤ 

بسيناريوهات مستقبلية دون أخذ تلك النظرة التاريخية يف االعتبار.
 بعب���ارة أخ���رى، عندما نفك���ر يف التطورات احملتملة يف إي���ران، يتعني علينا 
التفكي���ر يف مختلف العوامل والقضاي���ا التي مكنت حكم آية اهلل خامنئي على 
مدى العقود الثالثة، وجعلت مش���روعة السياس���ي يس���تمر، ومع ذلك من املهم 
جتنب التفسيرات االختزالية التي تتكرر غالباً يف سياق التحليالت السياسية 

التي أساءت قراءة املسائل السياسية يف مجتمع قدمي مثل إيران.
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 يرك���ز ه���ذا الفصل على إيران بع���د آية اهلل خامنئي من حيث مس���ألة 
اخلالفة، مبعنى آخر، فإن الس���ؤال املهم املطروح أمام املؤسس���ة اإليرانية 
ه���و كيفي���ة إدارة انتقال الس���لطة بطريقة مش���روعة، هذا الس���ؤال ليس 
جدي���داً م���ن نوعه يف تاريخ إيران س���واء م���ن خالل التقاليد اإلس���المية 
املتبع���ة بش���دة يف إي���ران، أم من خ���الل التقاليد امللكية يف س���ياق ما قبل 
اجلمهوري���ة اإلس���المية يف إيران، من املمك���ن أن نقول إن قضية اخلالفة 
كان���ت دائم���اً إحدى القضاي���ا املثيرة للج���دل جّداً، وبعد ظهور اإلس���الم 
ل���م يع���د من الس���هل التعامل م���ع هذه القضي���ة ب���ل ازداد تعقيدها، على 
س���بيل املث���ال، يتح���دث هوم���ا كاتوزي���ان )2004( عن مش���كلة اخلالفة 
املش���روعة باعتباره���ا واحدة م���ن القضاي���ا الصعبة التي يج���ب التفكير 
 فيه���ا يف س���ياق التاريخ اإليراني فيما يتعلق بالتط���ور االجتماعي إليران.
 بعب���ارة أخ���رى، عندما نتس���اءل عن إيران بعد آي���ة اهلل خامنئي، فإننا ال 
نتحدث فقط عن شخص فردي أو زوال زعيم وصعود زعيم جديد، لكننا 
يف الواقع نتساءل عن تقليد سياسي يبدو أنه ال ميكن التنبؤ به يف شروط 
اخلالفة. تعطينا السجالت التاريخية جلمهورية إيران اإلسالمية منوذجاً 
للتفكي���ر يف الس���يناريوهات احملتملة بعد آي���ة اهلل خامنئي، ويصنف هذا 

البحث هذا النموذج إلى ثالثة أشكال مختلفة: 
 القي���ادة الكاريزمي���ة، بيروقراطية الكاريزما، كاريزمي���ة البيروقراطية، 
أود أن أضي���ف أن نه���ج الكاريزما هذا قد يكون له أوجه تش���ابه اس���مية 
م���ع مصطلحات ماكس ويبر )تاكر، 1968.731( لكنني ال أحاول تطبيق 
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األدوات التي اتبعها »ويبيريان« يف صياغة مفاهيمه على السياق اإليراني؛ 
ألن النقطة التي أنطلق أنا منها ال تتوافق مع طبيعة مفاهيمه. 

 القيادة الكاريزمية

يف البداي���ة، أود أن أضيف أنه من خ���الل القيادة الكاريزمية، يجدر بي 
اإلش���ارة إلى نوع من القادة الذين يحكمون بدون قواعد محددة ويش���كل 

حكمهم إجماعاً على املستوى الوطني.
من خالل هذا املعنى، ميكننا تس���مية آي���ة اهلل اخلميني كقائد كاريزمي 
يف س���ياق الث���ورة اإليرانية يف ع���ام 1979، وبالطبع فإن ذلك ال يعني أنه 
ال يوجد من اآلخرين من يصلح لهذا املنصب، ميكننا أن نذكر على سبيل 
املث���ال آي���ة اهلل تلغاني كمنافس يف هذا الصدد، ولكن ش���اءت األقدار أن 
يأت���ي آي���ة اهلل اخلميني إل���ى ذروة ال ميكن تصورها من الس���لطة بدرجة 
عرقل���ت أمام اجلميع منافس���ته، بعبارة أخرى فإن آي���ة اهلل اخلميني هو 
جتسيد لزعيم إيراني يتمتع بالكاريزما، ولم يتمكن أي شخص يف السياق 
املعاصر لثورة 1979 اإليرانية من التنافس معه على اإلطالق فيما يتعلق 

بالقيادة الكاريزمية.
 وبعبارة أخرى، مت التخلص من مس���ألة الش���رعية والتي كانت مس���ألة 
من مس���ائل س���ياق السياس���ات اإليراني���ة املتنازع عليها م���ن خالل ظهور 
قائد كاريزمي خالل العقد األول من اجلمهورية اإلس���المية عام 1979، 
وميكنن���ا أن نق���ول إن املن���اخ الثوري قد خلق حالة م���ن األمور قامت فيها 
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الكاريزما بسد الفجوة بني الدولة والشعب. 
 ولكن كما رأى العديد من علماء االجتماع الكالسيكيني مثل ويبر )تاكر، 
1968( وكان رأيهم صواباً، أن الكاريزمية ال ميكن منحها للزعيم القادم، 

وهذا يف حد ذاته، قد يخلق بعض املش���كالت العميقة اجلذور عند وضع 
اخلالفة املشروعة يف االعتبار. 

 يف حالة اجلمهورية اإلس���المية، شهدنا هذا اخلالف عام 1989، ومع 
ذلك)1) يبدو أن »اجليل الثوري« ما زال يحتفظ بنوع من الهالة الكاريزمية 
لبعض الطبقات االجتماعية بعد زوال آية اهلل اخلميني، وميكننا أن نقول 
إنه بإمكاننا أن نشهد شكاًل من أشكال البناء، حيث مت دمج بعض الصفات 
املرتبطة ب� »اجليل الثوري« يف مكتب املرش���د األعلى وهذا هو نفسه مهد 
الطري���ق لظهور قيادة ما بعد الكاريزمية، والتي كانت تفتقر إلى الصفات 
الالزم���ة املرتبط���ة بالكاريزما والت���ي كان يتحلى بها م���ن كان قبله، حيث 
استطاع أن يطور الكاريزما اجلماعية من خالل االرتباط باجليل الثوري. 
 ماذا أعني بالكاريزما اجلماعية؟ يعني هذا ببساطة وجود هالة حتيط 
باجليل الذي أطاح بالشاه، وأنشأ دولة جديدة وشارك يف احلرب وعاش 

4 عقود تتسم بالعداء األمريكي على املستوى الدولي.

))( أعني بهذا املفهوم جياًل كان له دور فعال خالل نظام البهلوي، والذي قاتل بأشكال مختلفة ضد سلطة الشاه 
وُسجن بعضهم ومت نفي آخرين، وانتهى بهم املطاف يف معسكرات مختلفة يف لبنان وفلسطني، حتى أنهم تدربوا 

على املهارات العسكرية يف مصر مثل إبراهيم يزدي ومصطفى شمران.
املؤسسات يف مناصب  الثوريني يف  وتأسيس احلكومة اجلديدة، دخل معظم هؤالء  بالشاه  اإلطاحة  وعندما متت 

مختلفة.
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 وبالطب���ع، بعد مرور 40 عاماً، فارق معظم هذا اجليل احلياة، لكن من 
عاش منهم يعتبرون شبه طبقة من احملاربني القدامى الذين متيل وجهات 

نظرهم وآرائهم كثيراً إلى سياسات صانعي القرار.
 ولكن سيكون من اخلطأ التفكير يف هذه الفئة بطريقة سطحية؛ ألن ما 
يجعل هذه الش���به طبقة مهمة هو وجودها الرمزي، هذا الوجود الرمزي 
مينحه���م ش���كاًل من أش���كال الكاريزما الت���ي أطلق عليها اس���م الكاريزما 

اجلماعية.

بيروقراطية الكاريزما

بغ���ض النظر عن الطبيعة الكاريزمية للفرد، فإن مكتب املرش���د األعلى 
كمؤسسة بيروقراطية يسمح بحماية قدسية الكاريزما من خالل مساعدة 
اجلهاز البيروقراطي، وهنا ميكننا أن نرى أن الكاريزما قد مت منحها إلى 
املكتب، ويبدو أن صاحب املنصب وبس���بب حصوله على مس���تندات ثورية 
معتمدة أصبح يتمتع بش���كل بيروقراطي من أش���كال الكاريزما، وتختلف 
ه���ذه الكاريزما البيروقراطية عن القيادة ع���ن طريق الكاريزما، حيث إن 
الكاريزم���ا البيروقراطي���ة تقوم على نظام مؤسس���ي، بينم���ا تقوم القيادة 
على شكل من أشكال احلدس وليس على النظام املؤسسي، لكنها ال تزال 
تعد نوعاً من أنواع الكاريزما التي يجب تصورها كقيادة من خالل مكتب 
كاريزم���ي، واآلن هناك س���ؤال متعل���ق بهذا البحث يطرح نفس���ه، وهو ما 
الذي س���يحدث عندما ينتهي وقت القي���ادة باملكتب الكاريزمي؟ هل علينا 
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أن نتوقع انهيار النظام على هذا النحو بطريقة ما؟ أم هل س���وف نش���هد 
نوعاً من االنتقال السياس���ي يتمثل يف االنتقال من اجلمهورية اإلسالمية 
إلى جمهورية ذات ميول علمانية؟ هل يتمثل ذلك يف ظهور طغمة عسكرية 
كخطوة تالية بعد آية اهلل خامنئي؟ وهل س���يكون األمر كما يفكر البعض 
يف ع���ودة عائل���ة باهل���وي امللكية كخيار آخ���ر؟ ما الس���يناريوهات املمكنة 

واحملتملة؟
 هن���اك اعتقاد أن هناك إحساس���اً بأن النظام ال يس���تطيع جتديد قوى 
القي���ادة احليوية التي ميك���ن أن جتعل اإلجماع الع���ام ممكناً بني مختلف 
فرق النخبة السياس���ية اإليرانية، وهذا بحد ذاته قد يتس���بب يف ش���عور 
اجتماعي باالختالل الوظيفي يف الس���ياق األوسع للمجتمع، لكن ما مدى 
واقعية هذا االفتراض؟ هل النظام غير قادر على جتديد نفس���ه وصياغة 
إجماع وطني جديد؟ يقارن معظم النقاد خارج إيران التضاريس السياسية 
بع���د آية اهلل خامنئ���ي بالعقد األخير من االحتاد الس���وفييتي، وبناًء على 
ه���ذا القياس، يتوقعون انهيار اجلمهورية اإلس���المية بع���د زعامة القيادة 
احلالية إليران، لكن وجهة النظر هذه غير دقيقة بس���بب وجود فرق بني 
أيديولوجية الشيوعية يف االحتاد السوفييتي وعلم أصول الفقه يف إيران، 
وبعب���ارة أخرى، ف���إن هذا القياس فاس���د ألن أيديولوجية الش���يوعية لم 
تنشأ من داخل التقاليد التاريخية املختلفة ملجتمعات مختلفة من االحتاد 
الس���وفييتي، بينما الفقه الش���يعي يب���دو وكأنه يتمتع بص���الت أعمق مع 
العق���ل الباط���ن اإليراني، بع���د قولي هذا، ليس من الواض���ح ما إذا كانت 
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مالمح هذا املكتب ستظل واضحة بعد آية اهلل خامنئي. 
وميكنن���ا الق���ول إنن���ا سنش���هد مرحل���ة ثالثة م���ن الزعامة ليس���ت عن 
طري���ق الكاريزم���ا )كما يف العقد األول بعد الثورة( )1) وليس���ت عن طريق 
بيروقراطي���ة الكاريزما )كما يف عه���د آية اهلل خامنئي(، لكن من األفضل 

تصورها بأنها الكاريزمية البيروقراطية.
 أي نوع من الكاريزما يحتمل أن ينبثق للقيادة؟

الكاريزما البيروقراطية 

ال تعتب���ر كاريزم���ا البيروقراطي���ة ظاه���رة جديدة يف تاري���خ املجتمعات 
اإلس���المية، حيث ميكننا العثور على سوابق لهذا احلدث منذ بداية شكل 
اخلالف���ة للحك���م، )جاكس���ون، 2010( يف املراحل املبك���رة من اخلالفة، 
حصل املكتب على ش���هرة وقدس���ية من اخلليفة، لكن يف وقت الحق بدأنا 
ن���رى حتوالً هائاًل حيث مت تقديس املكتب نفس���ه حيث أضفوا مصداقية 

مقدسة على الشخص الذي ارتدى عباءة اخلليفة.
 بعبارة أخرى، ندخل تدريجّياً مرحلة يف اجلمهورية اإلسالمية حيث يتم 
تقديس املنصب نفسه ورفعه إلى موضع مقدس، ويبدو أن قدسيته تتداخل 
م���ع الرموز التقليدية مثل »نبل األنبياء«، وأعن���ي مبصطلح »نبل األنبياء« 

))( عق���ب وف���اة آي���ة اهلل اخلمين���ي س���رعان م���ا كت���ب أحم���د أش���رف ع���ن ه���ذه املس���ألة يف كت���اب الثيوقراطي���ة 
 والكاريزم���ا، حي���ث ش���رح بالتفصي���ل التغيي���رات الت���ي حدث���ت يف أرج���اء املكت���ب يف عه���د آي���ة اهلل خامنئي.
ومن خالل املقارنة، ميكننا أن نقول إنه بعد زوال القيادة احلالية التي تصنف على أنها »جيل الثورة«، قد نكتشف 

حتوالت أخرى أيضاً.
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النسب الذي يظن الشيعة أنهم ينتمون به إلى النبي، ويلعب هذا االعتقاد 
لديهم دوراً مهّماً للغاية يف دستور الشؤون الدينية، ويبدو أن هذا املعتقد 
يرتب���ط مبكتب القي���ادة، حيث أطلقوا عل���ى أول وثاني قائ���د للجمهورية 
اإلسالمية لفظة »سيد««)1) بالطبع، ميكننا أن نرى وجه التشابه بني هذا 
التعريف الش���يعي للقداس���ة ومفاهيم »الهالة اإللهي���ة« معتقد »ظل اهلل«، 
ومع ذلك، بعد تأسيس اجلمهورية اإلسالمية يف عام 1980 - ولكن ليس 

يف عام - 1979 )2).
كان هناك ميل لقمع أي نوع من العالقة بني الفكرة وقوة »حكم الفقيه« 
)والية الفقيه( وأس���الفه املتمثلني يف امللك أو السلطان أو اخلليفة، ولكن 
من خالل النضج التدريجي للفكرة وإضفاء الطابع املؤسسي املستمر على 
دور املكتب، لم تتوقف الفكرة بل اس���تمرت بعمق كما شهد التاريخ بذلك، 
وفى اللغة اإلجنليزية البسيطة، ما ميكن توقعه يف املستقبل القريب ليس 
انهيار املكتب على هذا النحو، لكننا سنشهد حتوالً رسمياً دون إجراء أي 

))( كلمة ›Seyyed’ هي كلمة عربية تعني ببساطة سيدي أو سيد، يشير هذا املصطلح إلى األشخاص الذين يزعمون 
أن نسب أجدادهم يعود إلى النبي محمد من خالل ابنته السيدة فاطمة، وهناك آخرون يدعون أن »سيد« ال 
يقتصر على هذا النسب فقط، بل يشمل جميع الذين لديهم أصل هاشمي، أي ينتمون إلى قبيلة بني هاشم 
)عضو يف عائلة عربية من األمراء تدعي النسب من هاشم، جد النبي محمد(، لعب مصطلح أسياد دوراً مهّماً 
يف تاريخ اإلسالم منذ تأسيس السالالت واملمالك، إضافًة إلى الدوائر العلمية واألوامر الصوفية عبر العالم 
اإلسالمي يف آسيا وأوروبا )البوسنة وألبانيا وأوراسيا( وأفريقيا، وبعبارة أخرى، معنى كونك »سيد« أي أنك من 
أصل نبيل، ولكن من خالل األوامر الصوفية ال يتم تفسير هذا األصل النبيل من حيث اخلصائص الفيزيائية، 

ولكن من حيث الصفات الروحية التي ينبغي أن يتحلى بها السيد املنتسب إلى النبي وصاحب بيته.
تعددي  برنامج  يعتمد على  األول  كان  و1980 حيث   1979 لعامي  السياسي  البرنامج  بني  أميز  أن  أستطيع   )((
شاركت فيه كل اجلماعات )اإلسالمية وغير اإلسالمية( بينما بدأنا يف عام 1980 نشهد نوعاً من نظام احلزب 

الواحد يف ظل راية اإلسالمية؛ لذلك أعتقد أنه قد مت قمع التعددية السياسية للثورة وانتهت إلى األبد.
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تغيي���رات جوهرية حقيقي���ة، ميكننا أن نقول إنه بع���د آية اهلل خامنئي ال 
ميكنن���ا أن نتوقع إلغ���اء مكتب الفقيه بل تقديس املكت���ب على هذا النحو 
بغض النظر عن وظائفه املس���تقبلية. ولكن الس���ؤال هو م���ا نوع العواقب 

التي قد تترتب على مثل هذا التغيير على نسيج الدولة؟)1) 
مبعن���ى آخر، ماذا س���تكون ترتيبات القوى السياس���ية يف املرحل���ة الثالثة من 
اجلمهوري���ة؟ لإلجاب���ة على هذا الس���ؤال، نحت���اج إلى االبتعاد ع���ن اخلطابات 
الفظيع���ة التي أفرغتها الصحافة الصفراء، والتي ترس���م س���يناريوهات ملونة 
ح���ول مس���تقبل إي���ران بعد آي���ة اهلل خامنئي، كما ل���و أن النظ���ام برمته يعتمد 
على ش���خص واحد، وأعتقد أننا بحاجة إلى اخلوض يف حتالفات جماعية )7 
فصائل مختلفة يف احلرس الثوري، ومجموعات إصالحية مختلفة، ومجموعات 
مختلفة مما يس���مى بحق والية الفقيه، وحقوق النيو حتت حكم أحمدي جناد، 
ومجموع���ات يس���ارية متع���ددة ما بعد اإلس���الميني والوس���ط والقوميني داخل 

وخارج إيران( التي حدثت اآلن و/أو قد حتدث بعد آية اهلل خامنئي.
 بعبارة أخرى، ال يتم تفس���ير مس���ألة البحث يف هذا املش���روع فقط من 
ناحية ش���خص آية اهلل خامنئي، لكننا نحاول النظر إلى هذه اإلش���كالية 
من حيث أربع تيارات فكرية وسياس���ية وأيديولوجية رئيس���ية يف املش���هد 

السياسي اإليراني.

))( يوّد البعض أن يعرف عواقب هذه التغييرات يف نظر العامة، أعتقد أن مفهوم العامة يحتاج إلى حتليل من حيث 
التوجهات التي لدينا اليوم يف إيران فيما يتعلق بثقافة السياسة، هذا يعني أن نتمكن من متييز أربع توجهات 
واسعة، مثل مكتب القيادة كمكتب رمزي، مكتب القيادة كمكتب تنفيذي، وإلغاء مكتب القيادة، وحتويل مكتب 

القيادة إلى ملكية وبالتالي ملكية وراثية.
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أربع تيارات فكرية وسياسية وأيديولوجية كبرى يف إيران
مما ال ش���ك فيه أن التصنيف دائماً ينطوي على مخاطر؛ ألنه قد يشّوه 
تعقيدات الواقع االجتماعي اس���تناداً إلى منظور الفرد، ولكن يبدو أنه ال 
توجد وس���يلة للهروب من االختزال بأي ش���كل من األشكال، حيث إن فهم 
الواقع دون وجود منظور س���يكون له نتائج عكس���ية فيما يتعلق باملش���روع 
العلم���ي؛ لذلك ميكننا القول إننا ن���درك أن ما نصنفه هنا ميكن تصنيفه 
بش���كل متاب���ني بن���اًء على ش���كل مختلف، لكن ه���ذا ال ي���ؤدي تلقائياً إلى 
اضط���راب نظري؛ ألن كل منظور صال���ح طاملا أن هناك مبرراً موضوعّياً 
للموض���وع الذي يتم اس���تنتاجه، ميكننا أن نصنف التيارات الرئيس���ية يف 

إيران مستقباًل على النحو التالي:
العقيدة املتشددة. 
الوطنية املتشددة. 

العقيدة املدنية. 
الوطنية املدنية. 

ه���ذه االجتاهات الرئيس���ية األربعة تش���بع بطريقة أو بأخ���رى مختلف 
األحزاب واخلطابات يف املجتمع اإليراني املعاصر ككل، بالنس���بة للبعض، 
فإن إيران )كدولة( هي الفكرة احملورية، ولكن بالنسبة للبعض اآلخر، فإن 
الفك���رة اإلس���المية هي ذروة نقطة االنطالق، لك���ن الطريقة التي يتم بها 
تصور هاتني الفكرتني الرئيس���يتني لها أهمية كبيرة، مبعنى آخر، السؤال 
هو كي���ف تنظر هاتان الفكرتان واأليديولوجيتان الرئيس���يتان يف العالقة 
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ب���ني الدولة واملجتمع، يف اخلطاب القوم���ي، حيث يجب أن يكون املجتمع 
حت���ت تصرف سياس���ات الدولة القومية دون أي اعتب���ار للتنوع أو قضايا 
حقوق اإلنس���ان والدميقراطية، ويف اخلطاب اإلس���المي، يجب أن يكون 
املجتم���ع يف خدمة سياس���ات الدولة اإلس���المية دون أي اعتبار للمجتمع 

وتنوعاته.)1)
ميكننا أن نقول إن كاّلً من هذه األيديولوجيات يف أش���كالها العس���كرية 
املتطرفة ضارة للغاية على املجتمع اإليراني على هذا النحو، ولكن خالل 
العقود األربعة املاضية حدث شيء آخر أيضاً يف إيران ال ينبغي ألحد أن 
يتجاهله، وهو منو »االجتماعي« )أو ما يُفهم يف العلوم السياسية كمجتمع 

مدني( كعنصر حاسم يف دستور الذات واملجتمع والسياسة.
 هذا هو السبب يف أننا ميكن أن نتحدث عن ناحيتني أخريني إلى جانب 
القومية املتشددة والعقيدة املتشددة، أي القومية املدنية واإلسالم املدني. 
وبشكل تقليدي، يتم تصنيف القوى السياسية اإليرانية على نطاق واسع 
من حيث اإلصالحيني مقابل احملافظني، لكن هذا التصنيف أصبح قدمياً 
بع���د انتفاض���ة 2009 التي أدت إلى انقس���امات بني أتب���اع اإلصالحيني 
واحملافظني، كان لدى محمود أحمدي جناد القدرة على إحداث تغييرات 
عميقة يف معسكرات اإلصالحيني واحملافظني، من خالل صياغة حتالفات 
جديدة أجنبت تشكيالت سياسية جديدة مثل احملافظني القدامى مقابل 

))( أي أن كليهما يتجاهل تنوع املجتمع اإليراني.
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احملافظني اجلدد، واإلصالحيني املعتدلني مقابل اإلصالحيني املتطرفني، 
وحت���ى التداخل بني احملافظني اجلدد وبع���ض األطياف اإلصالحية التي 
ش���عرت بخيبة أمل م���ن حتالف احملافظني الق���دمي واإلصالحية املعتدلة 
يف ش���خص حس���ن روحاني. لكنني أعتقد أن هذه الفئات والتحالفات قد 
أصبحت مهجورة بش���كل تدريجي بس���بب التحوالت والتغييرات اجلديدة 
التي ليس���ت فقط يف س���ياق األس���ر واألحزاب احلاكمة والنخب احلاكمة 
ولك���ن داخل املجتمع اإليراني. نس���تطيع أن نقول إن نظام القيم يف إيران 
ما بعد الثورة قد تغير بشكل جذري، وإن أي دوائر سياسية ال تأخذ هذا 

التحول اجلذري يف االعتبار ستصبح عاجاًل أم آجاًل يف طّي النسيان.
كل ه���ذه األش���كال م���ن البرام���ج السياس���ية مثل احملافظ���ة القدمية / 
اجلدي���دة واإلصالحي���ة املعتدل���ة / املتطرفة )وحتى مختل���ف التحالفات 
املتداخلة املرئية وغير املرئية لهذه امليول السياسية األربعة املختلفة( هي 

أجزاء من طروحات أيديولوجية إسالمية شاملة.
 اس���تطاع التوجه املتشدد يف العقيدة كأيديولوجية ثورية أن يقمع جميع 
املنافس���ني، وأن يس���يطر على املجتم���ع اإليراني منذ ع���ام 1979، وهذا 
ال يعن���ي اختف���اء أي توجه���ات أخرى متاماً على هذا النحو، لكن أش���كال 
السياس���ة التي لم تتبع العقيدة املتش���ددة لم جتد لها أي وزن حقيقي يف 
حكم السياسة حتى اآلن، ومع ذلك، لم يحدث هذا التغيير يف األيديولوجية 
من فراغ، لكنه حدث يف سياق القومية واالشتراكية / الشيوعية وجوانب 
الليبرالية التكنوقراطية لساللة بهلوي، مبجرد أن تولت العقيدة املتشددة 
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كأيديولوجي���ة دولة اليد العليا على املجتمع، ادعى موظفو الدولة الفقهية 
أنه���م يهدفون إل���ى تنفيذ األح���كام اإللهية يف تربة املجتمع وعلى جس���د 
األم���ة، كانت هذه يف الواقع نس���خة كاذبة زعموا أنها من اإلس���الم، هذه 
العقيدة الكاذبة لم يكن لها أي اعتبار لألبعاد املدنية للمجتمع، يف الواقع 

اعتبرت املجتمع أداة للنهوض بعقيدتها كأداة وكمثال مثالي. 
مبعن���ى آخر، من خالل قمع الهوي���ة الوطنية للمجتمع اإليراني)1)، وبدالً 
م���ن التركيز على تدويل األيديولوجي���ة العقدية دفعت الدولة املجتمع إلى 

حافة االغتراب الوطني الكامل، لكن هذا لم يحدث. 
بالطبع، ميكننا هنا ذكر كل من )فشل الوعود الثورية والفساد املؤسسي( 
والدينامي���ات اخلارجية )احلرب بني إيران والعراق واالجتاهات الالحقة 
لسياس���ات اخل���وف من إي���ران يف دول اخلليج املج���اورة(، والتي أدت إلى 
عودة ظهور القومية باعتبارها خطاباً قوّياً للغاية يف إيران مع تقدم العقد 
الثال���ث بعد انتصار الثورة اإليرانية عام 1979، لكن عودة ظهور القومية 
يف القرن احلادي والعش���رين حتمل س���مات متش���ددة يف طياتها بس���بب 

شخصياتها املكبوتة.
اآلن، يج���ب علين���ا إعادة قراءة املبدأ الرئيس���ي لهذا املش���روع، أي بعد 

))( بعد تأسيس اجلمهورية اإلسالمية اجلديدة، اعتُبر استخدام مصطلح )الوطني( معاداً للثورة، ومت قمع مفهوم 
الدولي(  املسلمني  )مجتمع  استخدام  »أمة« مت  استخدام مصطلح  وبدالً من  العام  بشدة يف اخلطاب  )األمة( 
لوصف الشعب اإليراني، رمبا من املهم أن نذكر أن بعض الناس استخدموا مصطلح »جمهورية إسالمية يف 
إيران« بدالً من اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، ومن خالل استخدام التصنيف األول بدالً من الثاني، حاولوا 

التأكيد على امليول والتطلعات الدولية للثوريني وراء احلدود الدولية املستقرة.
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آي���ة اهلل خامنئ���ي من خالل الس���ياق الذي صورته يف ه���ذا الفصل، وإن 
اتفقنا على أن السياسة املستقبلية إليران لن يتم حتديدها وفق اخلطوط 
التقليدي���ة لإلصالحية مقابل احملافظني، فإن الس���ؤال هو كيف س���نقوم 

بتصور االجتاهات املستقبلية؟ وما هي هذه اخلطوط؟
 كما ذكرنا س���ابقاً، ال ميكننا رؤية االجتاهات املس���تقبلية يف املصفوفة 
املعقدة للمتش���ددين مقابل اإلس���الم املدني و/ أو القومية العسكرية ضد 

القومية املدنية.
 سيكون من اخلطأ أيضاً رؤية السيناريوهات احملتملة يف املستقبل بعد 
آية اهلل خامنئي يف أربعة أسطر كمقدمة مبسطة؛ ألنها لن تعبر أبداً عن 

بعضها البعض أو رمبا تضع نوعاً من التحالفات.
 عل���ى النقيض من ذل���ك، من الناحية النظرية، قد نتوقع س���يناريوهات 
مختلف���ة يف أي ح���ال، ق���د ال تكون جمي���ع النتائج مرغوبة على املس���توى 
الوطني واإلقليمي وحتى العاملي، املوقف األول الذي اس���تولى على سلطة 
الدول���ة هو العقي���دة املتطرفة، واملوقف الثاني ال���ذي يبدو أنه يخيم على 
زوايا معينة من املجتمع هو القومية املتش���ددة، واملوقف الثالث الذي نشأ 
من معارك مختلفة املناوش���ات السياسية داخل القوى الثورية للدولة بعد 
أربع���ة عق���ود متواصلة ه���و العقيدة املدني���ة، واملوقف األخي���ر الذي يُعد 
ج���زءاً من احلضارة اإليرانية الطويلة األمد هو القومية املدنية التي متتد 
جذورها إلى إيران )كإمبراطورية يف التاريخ(، كواقع متنوع ومتعدد اللغات 

وكذلك متعدد األديان، ويتوافق مع الثقافة العاملية يف العصر احلديث.
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 حتى اآلن، شهدنا هيمنة املتشددين بشكل جزئي، والتي حتولت يف اآلونة 
األخيرة إلى أيديولوجية ش���يعية أصولية، وإن ق���در لهم الهيمنة يف املنطقة 
فسوف نشهد حرباً جديدة واسعة النطاق، قد تكون هذه احلرب بني شكلني 
مدمرين من أشكال أصولية التطرف الشيعي مقابل الوهابية العسكرية، من 
هذا املنطلق، يبدو أن العقود األربعة لإلس���الم يف إيران قد كبحت إمكانات 

تعبئة هذه األيديولوجية إلعادة رسم السياسة يف هذا االجتاه.
 وميكنن���ا أن نقول قوالً آخر يف هذا الس���ياق لنعني به الوهابية، ونهاية ذلك 
األم���ر أن تندل���ع ح���رب عاملية حتى نتخلص من كل هذه الش���رور، الس���يناريو 
الثاني ميكن أن يكون سيناريو القومية املتشددة التي يبدو أنها تنمو بني شرائح 
املجتمع وأجزاء من اجلماعات السياس���ية املهمش���ة يف إيران، ومع ذلك، يبدو 
أن هذا يتناقض متاماً مع اخلط الرسمي أليديولوجية اجلمهورية اإلسالمية، 
وطامل���ا ظ���ّل آي���ة اهلل خامنئي على قي���د احلياة فال ميكن أن يك���ون هناك أي 

مستقبل حقيقي لهذا املنصب يف التسلسل الهرمي للسلطة.
 ونتيج���ة لذلك قد نلمح إلى ناحية من نواحي هذه األيديولوجية، والتي 
يب���دو أنه���ا قد أثرت على السياس���يني من فئة الدرج���ة الثانية يف إيران، 
الذي���ن يعتقدون أن عهد التش���دد انتهى يف إي���ران، وأن حقبة القومية قد 
ب���دأت للتّو يف س���ياق ما بع���د خامنئي، كيف يبرر هؤالء السياس���يون من 
الدرجة الثانية حتولهم النموذجي من العقيدة املتش���ددة إلى القومية )أو 
حتى القومية املس���لحة(؟ احلجة الرئيس���ية ألنصار هذا التيار الثاني هي 
أن���ه بس���بب إخفاقات الدولة )مث���ل اإلجماع االقتصادي والسياس���ي بني 
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النخب والعداء بني الدولة والنخب الفكرية(، فقد حتول املجتمع اإليراني 
ع���ن عقيدت���ه )وأي عقيدة مرتبطة به( إلى قوة تفكي���ر جديدة، أي إيران 

)كفكرة ومثال وليس فقط دولة(.
 ميكننا أن نقول إنه يبدو أن القومية اإليرانية يف عصر العوملة وحقائق 
ما بعد آخذة يف التجدد، لكن البواعث املتشددة يف هذه املشاعر القومية 

ميكن أن تشكل مخاطر على الصعيدين الوطني واإلقليمي.
قد يتساءل البعض عما ميكن أن يؤدي إلى اندالع هذا االنبعاث وتبلوره 

على شكل مخاطر قاتلة يف املنطقة.
 ميكننا أن نقول إن هذا السؤال يصلح للطرح ولقد فكر قليل من الناس 
يف عواقب منوذج التحول من االجتاه املتش���دد إلى الوطنية املتش���ددة، إذا 
س���لمنا بأن من أطلق اس���م »االجتاه اآلخر« يف س���ياق التشدد املسلح هو 
الغرب، وبعد امتداد احلرب العراقية اإليرانية امتدت تدريجّياً إلى اململكة 
العربية الس���عودية )وحلفائها(، فإن »اآلخر« يف س���ياق القومية املتش���ددة 
ميكن أن ينتقل من املؤش���ر املذهبي )مثل الس���نة أو الوهابية( إلى نوع من 
املفهوم العنصري القدمي »العربي« مقابل »سباق اآلريني الفارسي«، مبعنى 
آخر، ميكن أن يتحول الفراق بني القومية واألبعاد الدينية إلى أيديولوجية 
خطي���رة للغايةيف املنطقة)1) وطاملا بقي آية اهلل خامنئي على قيد احلياة، 

يبدو أنه ال توجد فرصة حقيقية لهذا املوقف األيديولوجي يف إيران.

))( على سبيل املثال، من خالل تأصيل االختالفات العرقية بني العرب والفرس واألتراك وما إلى ذلك، ميكن لهذا 
الفراق أن يحفز أشكاالً أخرى من النزاعات التي لم يسبق لها مثيل يف املنطقة.
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وم���ع ذلك، هناك أم���ران مهمان آخران لهما موافق���ات اجتماعية وتلك 
اخلاصة باإلسالم املدني والقومية املدنية، ال نرى تقارباً قوّياً بني مؤيدي 
هذي���ن االجتاهني يف إيران، لكن من الناحية االجتماعية، ميكننا أن منيز 
املي���ول امللموس���ة داخ���ل املجتمع اإليران���ي، حيث تعتز به���ا عناصر دينية 

إيجابية معينة، بينما يتم الترحيب بالعناصر الثقافية للهوية اإليرانية.
 ومع ذلك، فإن إقامة حتالف بني هذين األمرين على املستوى السياسي 
أم���ر يج���ب النظر إليه، ومبعن���ى آخر، فإن امليول املدني���ة لهذين املوقفني 
واضحة م���ن الناحية االجتماعي���ة، لكن كيفية ترجمة ه���ذه املصطلحات 

االجتماعية إلى أجندة سياسية تظل غير واضحة املعالم. 

 الخالصة 

حاولت يف هذا الفصل االستفس���ار عن القضية الكلية التي بإيران بعد 
آية اهلل خامنئي، لكن هنا يف القسم األخير، أود أن أختتم مناقشاتي وأن 

أطرح تقييمي النهائي حول املشكلة املقترحة.
أعتق���د أن تفاقم هذه املش���كلة نفس���ها هو أمر مثير للج���دل للغاية من 
ناحي���ة التصور؛ ألنه يب���دو أن هناك عناصر لها توجه واضح متضمنة يف 
األم���ر، وهذه النقطة حتت���اج إلى إلقاء الضوء عليها من خالل التفاصيل. 

.)173-172(
يوج���د يف الدراس���ات األنثروبولوجي���ة مفهومان رئيس���يان للغاية، وهما 
املنه���ج الداخل���ي )االس���تنباطي( واملنه���ج اخلارجي، وهما يش���يران على 
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التوال���ي إل���ى نوعني م���ن األعم���ال امليداني���ة: املنهج الداخل���ي من داخل 
املجموع���ة االجتماعي���ة )من وجهة نظر املوض���وع( واملنهج اخلارجي، من 

اخلارج )من زاوية املالحظ(. )جودينا وماكوي، 2000(.
وميكن أن نقول أيضاً إن هذا الش���كل من أش���كال التصور لهذه املشكلة 
يرى أن تعقيد املجتمع اإليراني يأخذ يف االختزال على ش���كل أش���خاص 
ميثله���م قائدهم )أي آية اهلل خامنئي(، وأهمية هذه املس���ألة يتم تقييمها 

بالنسبة للمؤسسة السياسية الغربية.
ق���د يك���ون من املهم أن نالحظ أن هذا الش���كل من خالل حتليل وتصور 
ما يس���مى باملجتمعات الشرقية بشكل عام، وإيران بوجه خاص، وال يخلو 
هذا الشكل من سوابق حيث ميكننا ذكر احلاالت التاريخية مثل تلك التي 
اقترحتها إدارة كارتر فيما يتعلق مبا حدث يف عهد شاه إيران قبل الثورة 
اإليراني���ة ع���ام 1979، وفيما يتعلق بالش���اه، مت اخت���زال جميع تعقيدات 
املجتمعات اإليرانية يف ش���خص، حيث ينصب االهتمام الرئيسي بشخص 
واح���د وتتصدر صحته االهتمام، ومت حس���اب جميع التقييمات من حيث 

الظروف املادية للشاه. )كوبر، 2016(.
يف هذه احلالة، يبدو أنه ميكن متييز النمط نفسه كما كانت كل التعقيدات 
يف احلياة السياسية اإليرانية املعاصرة تنصب على حياة آية اهلل خامنئي 
ومس���تقبل إيران كدولة )كثقافة حضارة قدمية(، وهذا أمر ميكن تصوره 
من حيث صحته املس���تقبلية، على س���بيل املثال، هناك دراسات تشير إلى 
أنه كان من املمكن حتديد نتائج ثورة 1979 لو عرفت إدارة كارتر مبرض 
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الش���اه، واس���تناداً إلى هذا القياس اقترح بعض العلماء واحملللني أنه من 
الضروري معرفة ما هو ممكن من سيناريوهات مستقبلية يف إيران بسبب 
.)Sadjadpour، 2009. 28 ؛Moens ،1991( صحة آية اهلل خامنئي
يب���دو أن اخلطاب���ات الت���ي تتبع هذا االعتقاد تس���تند إل���ى افتراض أن 
صحة املرش���د األعلى إليران تلعب دوراً كبيراً يف املسار السياسي للبالد، 
وه���ي حقيقة ال ينبغي أن يتجاهلها صانعو السياس���ة الغربيون احلاليون. 
)جول���كار، 2019(. كم���ا يرون كذلك أن آي���ة اهلل خامنئي، بصفته القائد 
األعل���ى للق���وات املس���لحة يف البالد ونائباً للمس���يح الش���يعي، هو احلكم 

النهائي على النظام السياسي بني الفصائل يف إيران.
 ويتحج���ج مؤيدو هذا املنظ���ور اخلاطئ بأن عجز حكم آية اهلل خامنئي 
من شأنه تصعيد االقتتال الداخلي بني احلكومة، وتفكيك احلرس الثوري، 
وتقويض قدرة النظام على مواجهة االضطرابات الداخلية بشكل متماسك. 
)خالج���ي، 2016(، وبناًء على وجهة النظر هذه، فإنهم ينصحون بتأهب 
صن���اع السياس���ة الغربيني للرد عل���ى مثل هذا االحتم���ال الذي ميكن أن 
يحول، على وجه اخلصوص، دفة األمور يف العالقة بني الواليات املتحدة 
وإي���ران لعقود قادم���ة، ومن أجل ذلك، يجب أن تتأه���ب الواليات املتحدة 
بأكب���ر قدر ممك���ن من الذكاء، ومع ذلك، فإن تعقي���دات املجتمع اإليراني 
والثقاف���ة السياس���ية يف إي���ران )Milani & Diamond، 2015( ق���د 
تغيرت بش���كل كبير مقارنة بالقرن املاضي عندما حكم الشاه إيران خالل 
س���ياق احل���رب الباردة يف س���ياق سياس���ة اجلغرافيا الدولي���ة، ويبدو أن 
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التحلي���الت من هذا الن���وع غير قادرة على مراعاة الذاتية املتغيرة ملجتمع 
غي���ر غرب���ي، وال تزال تصّر عل���ى منوذج حتليل يكون في���ه الغرب كفاعل 

والشرق مفعوالً به. 
 بعب���ارة أخ���رى، يج���ب أن نفهم إي���ران كمجتمع ديناميك���ي ال تكون فيه 
السياسة واقعها الكلي بل جزءاً من كيان تاريخي أكبر، أي املجتمع، وطاملا 
أننا لم نأخذ هذه املس���ألة بعني االعتبار يف حتليلنا، فإن أي سيناريوهات 
محتملة نصنعها أو نتوقعها لن تكون سوى سيناريوهات من اخليال العلمي 
التي تتبناها معاهد مراكز البحوث التي يديرها سياس���يون متشددون يف 

الواليات املتحدة أو يف أي مكان آخر.
 ومن ناحية أخرى، ما ميكننا توقعه هو أن العقد القادم سيظل امتداداً 
لعهد آية اهلل خامنئي، والسيناريوهات التي مت بناؤها على منوذج ما بعد 
آي���ة اهلل خامنئي س���تنتهي صالحيتها قريباً، وأولئ���ك الذين كان يحلمون 
بهذه السيناريوهات سيجدون ذلك مخيباً لآلمال ملدة عشر سنوات أخرى 

أو نحو ذلك.
 واملش���كلة الت���ي تواجهها إيران يف عهد آي���ة اهلل خامنئي هي التوتر بني 
الديانة والتجارة وبني الدين والسياس���ة، ومن ناحية أخرى التوترات التي 
ال ميكن الس���يطرة عليها بني األبعاد الدينية والسياسية والشكل املتنامي 
للناحي���ة االجتماعي���ة، من ناحية أخرى، مييل بع���ض العلماء واملثقفني يف 
إي���ران إلى تصور ه���ذه التوترات من حي���ث ارتفاع موج���ة العلمانية ضد 
اإلس���الم أو النزاعات بني الكنيسة والدولة، لكن من خالل استخدام هذه 
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األنواع من املفاهيم يف السياق اإليراني، يظهر أن هؤالء العلماء واملفكرين 
هم أسرى لفئات شرقية حيث ال توجد رهبانية يف اإلسالم.)1) 

مبعنى آخر، أحد الس���يناريوهات املس���تقبلية املعقولة التي سوف تظهر 
ه���ي أن���ه خالل عه���د آية اهلل خامنئي، سنش���هد اس���تفتاء على األس���ئلة 
الرئيس���ية )مث���ل تطبيع العالقات ب���ني الواليات املتحدة وإي���ران( وتغيير 
جذري للدس���تور احلالي لصالح املؤسس���ات الدميقراطي���ة وتقارب على 

املستويني اإلقليمي والعاملي.
 يعتمد تفاؤلي على اإلمكانات املالزمة لإلسالم املدني الذي ميكن تتبعه 
حت���ى يف احلياة الفكرية املبكرة آلية اهلل خامنئي، الذي كان يؤيد القراءة 
املتقدم���ة للنص���وص القانونية التقليدية، كما ُذك���ر يف مكان آخر )ميري، 
2014(، تتأل���ف هذه العقيدة من خمس تيارات مختلفة )االجتاه الفقهي 
واالجتاه االش���تراكي واالجت���اه الدميقراطي واالجت���اه الليبرالي واالجتاه 
السلفي(، وآية اهلل خامنئي قادر على التوجيه بني ثالثة من هذه التيارات، 

أي مزيج من املناصب الفقهية واالشتراكية والدميقراطية.
 ويعن���ي ذلك أن���ه ال تزال هناك احتماالت إلصالح���ات هائلة من داخل 
النظ���ام، وق���د يكون آي���ة اهلل خامنئي بط���ل هذا اإلصالح ال���ذي يختلف 
اختالف���اً عميقاً عن اإلصالح���ات الليبرالية أو الليبرالي���ة اجلديدة التي 

اقترحها اإلصالحيون يف عهد خامتي.

))( ال ميكنني تعميق هذه الفكرة أكثر من ذلك هنا، لكن أولئك الذين يهتمون بهذه النقاشات ميكنهم قراءة »التمييز 
بني العلمانية والعرف« )2019( لسيد جواد ميري.
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أخي���راً ولي���س آخراً، س���يكون من اخلطأ الش���ديد التفكي���ر يف املجتمع 
اإليران���ي عموم���اً م���ن حيث عصر م���ا قبل الث���ورة، حيث م���ّر اإليرانيون 

بتحوالت ذهنية وثقافية هائلة لم تكن متوقعة منذ أربعني عاماً.
 ويعن���ي ذل���ك أن أي س���يناريو محتمل يجب أن يأخذ ه���ذا البعد االجتماعي يف 
االعتبار؛ ألنه بدون هذه املالحظة س���تكون جميع املقترحات السياسية عبارة عن 
مقترحات واهنة، وبالطبع، يعني ذلك أن االحتماالت التي اس���تخلصناها يف هذا 
الفصل هي احتماالت ش���املة، لكنها ميكن أن تشكل جوانب من حقائق مستقبلية 

غير مؤكدة إليران بشكل خاص واملنطقة كلها بشكل عام.
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التحّول املؤسسي للفصائل السياسية في إيران

السيناريوهات المحتملة يف فترة ما بعد حكم خامنئي

لوسيانو زاكارا

 

كان آية اهلل اخلميني مؤس���س وقائد اجلمهورية اإلسالمية هو احملرك 
الرئيسي لتكون الفصائل يف النظام السياسي اإليراني، وخاصة منذ حّل 
احلزب اجلمهوري اإلس���المي )IRP( يف 1987، ومنذ ذلك احلني، أصبح 
وجود الفصائل السياس���ية س���مة دائمة يف العملي���ات االنتخابية، وتظهر 
بشكل خاص خالل االنتخابات التشريعية )املجلس(، لتعكس قوة الصراع 
الدائر بني العديد من االحتادات السياسية الدائمة والتي تشكل االئتالفات 
االنتخابي���ة املؤقتة والتحالف���ات البرملانية املرنة، ومع هذا، فبرغم أن تلك 
التحالفات مؤقتة وقد تتس���م باملرونة، فقد أظهرت آخر عمليات انتخابية 
والتي جرت يف 2012 وخاصة االنتخابات التش���ريعية يف 2016، توحيد 
أمناط التصويت بناء على القائمة املقترحة من قبل التحالفات األساسية، 
مم���ا قد يعتبر خطوة نحو تأس���يس نظام حزبي مؤسس���ي، وهذا االجتاه 



120

لي���س بجديد، وقد نوقش���ت فكرة حتويل االحت���ادات إلى أحزاب يف فترة 
حكم الرئيس اإلصالحي محمد خامتي )2005-1997(.

ميك���ن أن يكون التحول املؤسس���ي للفصائل السياس���ية إح���دى النتائج 
احملتملة لتقرير املنصب املس���تقبلي لوالية الفقيه، وميكن أن يسهم وجود 
نظام سياس���ي مؤسسي حزبي مس���تقر يف ضمان التحول السلس للقيادة 
اجلدي���دة بدون مواجهة صعوبات أو حدوث اضطراب مؤسس���ي بس���بب 
العناصر غير السياسية داخل النظام، وتتبلور النقاشات اخلاصة بتسوية 
األح���زاب حالياً ح���ول هذا الهدف، مع مراع���اة التناقضات القائمة حول 
طبيع���ة وصفة منصب القيادة، باعتبارها املؤسس���ة السياس���ية األهم يف 
النظ���ام السياس���ي، أيض���اً يج���ري نقاش حول الش���خص أو األش���خاص 
املؤهل���ون ليحل���وا محل القائ���د األعلى احلال���ي، آي���ة اهلل اخلميني، بعد 

استبعاده، واإلجراءات التي ستتبع إلمتام هذا االختيار.)1) 
وس���يناقش ه���ذا الفصل ما إذا كان���ت هذه النتيجة –التحول املؤسس���ي 
للفصائ���ل السياس���ية من خالل تأس���يس أحزاب سياس���ية– ممكناً أم ال، 

وكيف ميكن أن يؤثر ذلك على التحول باجتاه تنصيب قائد جديد. 
النظام االنتخابي الفريد من نوعه

النظ���ام االنتخاب���ي هو عب���ارة عن مجموعة م���ن القواعد التي حتدد 

))( برغم أن الفقرتني 107 و109 من الدستور اإليراني، واملعدل يف 1989، حددت مواصفات وآلية اختيار القائد 
التالي، قد واجهت تفسيرات لهاتني الفقرتني ودارت النقاشات حولهما يف داخل إيران وخارجها. 
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الوس���ائل املتبع���ة لترجمة األص���وات االنتخابية إل���ى مقاعد يف عملية 
انتخاب السياسيني ملواقع املسؤولية)1).

يوج���د حالي���اً م���ا يقرب م���ن 300 نظ���ام انتخابي مس���تخدم يف الدول 
املختلفة حول العالم، مع مزيج من القواعد التي تقرر العناصر اخلمس���ة 

األساسية لكل نظام انتخابي:
1( حجم الدائرة االنتخابية أو املقاطعة. 2( نوعية الترش���يح. 3( هيكل 

التصويت. 4( احلدود القانونية. 5( الصيغة االنتخابية.
كل نظ���ام ينطبق على نوع معني من االنتخابات أو منطقة أو دولة معينة 
يك���ون ل���ه تأثير مختلف عل���ى نتيج���ة االنتخابات، ميك���ن أن يتم تصميم 
األنظم���ة لكي توفر توزيعاً متس���اوياً للمقاعد يف ال���دول التي يكون توزيع 
س���كانها غي���ر متس���اٍو؛ أو لضم���ان متثي���ل كل املجموعات السياس���ية يف 
الوالي���ات أو املقاطع���ات وفق نظام حزبي مفت���ت، وبعضها مصمم لتأمني 
وج���ود األغلبي���ات القوية يف األنظمة النيابي���ة، وغيرها يركز على ضمان 

متثيل األقليات أو األقاليم الصغيرة. 
يف النظ���ام االنتخاب���ي اإليراني، هناك بعض الس���مات اخلاصة من بني 
هذه العناصر اخلمسة ال ميكن مشاهدتها يف مكان آخر، ولها تأثير فريد 
على نتيجة االنتخابات، وهذه الس���مات الفريدة اجتمعت مع نظام حزبي 
ش���ديد اخلصوصية موضح يف القس���م التالي، مما خّص النظام اإليراني 

 European Journal of ،»2 أريند ليجفارت، 1994: »الدميقراطية: األشكال، واألداء، والهندسة الدستورية )((
Political Research، املجلد 25، القضية 1، ص 17-1.
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بخصائص تناسب النظام السياسي املعتمد على قاعدة والية الفقيه على 
رأس هيكل الس���لطة الرس���مية، والس���مات األكثر بروزاً للنظام االنتخابي 

هي: 
- التصويت املعتمد على املرش���ح )غير اسمي(: ال توجد قوائم مفتوحة 
وال مغلق���ة، برغم حقيقة أن األح���زاب معترف بها قانوناً وفقاً للمادة 26 
من الدس���تور، وأن هناك قوائم مرش���حني مقترحة بالفعل من التحالفات 

االنتخابية للمصوتني أثناء احلملة االنتخابية. 
- على املصّوتني أن يكتبوا أس���ماء املرش���حني يدوّياً على ورقة االقتراع، 
مما يجعل عملية التصويت معقدة للغاية ومس���تهلكة للوقت، ويفتح الباب 
أم���ام وقوع األخط���اء واملخالفات التي من ش���أنها أن تقلل من دقة عملية 
حساب األصوات بشكل عام، واألكثر من ذلك، ففي طهران، يف مقاطعتي 
راي وش���ميرانات حيث ينبغي على املصوتني كتابة ما يقرب من 30 اسماً 
يدوّياً، وهذه اآللية يف التصويت تتسبب يف تأخيرات مما يؤدي إلى طول 
يوم التصويت، ومن ثم يصبح من املستحيل ضمان »سرية عملية التصويت« 
بالش���كل الصحيح الذي يجب أن يتوفر لكل مواطن يدلي بصوته، كما أن 
عملية عّد األصوات تستغرق من ثالثة أيام إلى سبعة يف مقاطعة طهران، 
م���ن خ���الل عملي���ة معقدة، مما ق���د يؤدي إل���ى التش���كك أو أحياناً وقوع 

مخالفات أثناء إعالن النتائج. 
- ال يوجد تسجيل للمصّوت: هذا هو األمر األهم، واألكثر تفرداً وتناقضاً 
يف االنتخابات اإليرانية، حيث إنه ال يوجد تس���جيل مس���بق للناخبني، وهذا 
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العامل من ش���أنه أن يعيق حسابات اإلقبال االنتخابي، بينما يتم تقدير عدد 
الناخب���ني مقدماً وفقاً للتعداد الس���كاني الذي يتم كل عدة س���نوات، ويعتبر 
املعترض���ون على النظام االنتخابي السياس���ي يف إيران هذا مؤش���راً لنقص 
االعتمادية بالنسبة للنتائج املنشورة والعمليات االنتخابية كلها بشكل عام)1). 
- ميك���ن للناخب���ني التصوي���ت يف أي مق���ر انتخابي يف الدول���ة: مبا أنه 
ال يوجد تس���جيل للناخب���ني، فيمكنهم اإلدالء بأصواته���م يف أي مكان يف 
البلد، وهذه س���مة فري���دة من نوعها، وال تُ���رى يف أي نظام انتخابي آخر 
يف العال���م، حي���ث إنه���ا ميكنها التأثير عل���ى النتيجة يف مقاطع���ة بعينها، 
باإلضافة إلى تعقيد مس���ألة اكتش���اف التصويت املكرر والتزوير من قبل 

بعض املجموعات. 
- يت���م تس���جيل املرش���حني يف وزارة الداخلية، ومبا أن���ه ال توجد قوائم 
رس���مية للحزب أو األحزاب، فينبغي أن يقوم املرشحون باألمر بأنفسهم، 
وملجل���س صيانة الدس���تور االعتراض على ترش���يحاتهم حال���ة بحالة يف 
انتخابات املجلس، وانتخابات الرئاس���ة، ومجلس خبراء القيادة، بالنس���بة 

فيها  يزيد  قد  والذي  الداخلية،  وزارة  من  املقدمة  الرسمية  املعلومات  يف  يتمثل  الصفة  هذه  يف  التعارض   )((
أحياناً معدل املشاركة عن 100%، ملزيد من املعلومات انظر: لوسيانو زاكارا، 2014. »االنتخابات والتحول 
 Elections and Democratization in ،الدميقراطي يف إيران«، يف نسخ محمود حماد وخليل العناني
 the Middle East: The Tenacious Search for Freedom, Justice, and Identity, New

 ،179-York: Palgrave Macmillan, pp. 153
 Iran and the International ولوسيانو زاكارا 2011 »االنتخابات الرئاسية اإليرانية 2009 من منظور مقارن«، يف
 System, Anoushiravan Ehteshami (Ed.) London-New York: Routledge, 2011, pp.

192-206، وانظر أيضاً 
http://web.archive.org/web/20040322015259/http://www.moi.gov.ir/news/elf-153.
htm )سبتمبر 2019) 
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النتخابات احملليات، تتولى جلنة خاصة من وزارة الداخلية مهمة اإلشراف 
على العملية االنتخابية. 

- الصيغ���ة االنتخابية: نظام من دورتني/األغلبي���ة)1)، مع عتبة انتخابية 
بنس���بة 25% يف حال���ة انتخابات احمللي���ات، وانتخابات املجلس ومجلس 
خب���راء القي���ادة، و50% يف حال���ة االنتخابات الرئاس���ية، وكان���ت العتبة 
االنتخابي���ة 50% بالنس���بة لالنتخابات التش���ريعية يف الس���نوات األولى 
للجمهوري���ة اإلس���المية، ث���م مت تخفيضها إل���ى 33% يف 1985، ثم إلى 
25% يف 1999، وق���د حدث���ت ه���ذه التغييرات أساس���اً بس���بب تفتيت 
األص���وات م���ع تزايد عدد املرش���حني، عالوة على ضع���ف اإلقبال أحياناً 
وحقيقة أن بعض الناخبني ال يقومون بتعبئة أوراق االقتراع بش���كل كامل 

أو بالشكل الصحيح)2). 
- الس���ن القانونية للتصويت: أقل س���ن قانونية لالنتخاب هو 18 سنة، 
كما تعرضت الس���ن القانونية أيضاً لبعض التغييرات يف تاريخ اجلمهورية 
اإليرانية القصير، بداية من 16 إلى 15 ثم إلى 18 يف نهاية األمر، وهذا 

))( »النظام ذو الدورتني هو نظام تعددية/أغلبية يتم فيه عقد انتخابات ثانية إن لم يحصل أي مرشح أو حزب على 
مستوى محدد من األصوات، غالباً ما تكون األغلبية املطلقة )50 باملائة 1+(، يف الدورة االنتخابية األولى، وقد 
يأخذ النظام ذو الدورتني شكل األغلبية-التعددية حيث يتنافس أكثر من مرشحني يف الدورة الثانية لالنتخابات، 
والذي يفوز بالعدد األكبر من األصوات يف الدورة الثانية هو من يتم انتخابه، بغض النظر عما إذا كان قد حصل 
على األغلبية املطلقة أم ال- أو شكل سريان األغلبية: حيث يتنافس اثنان فقط من مرشحي الدورة األولى اللذان 
https://www.idea.int/ الثانية«،  الدورة  املنافسة يف  بينهم  لتجري  األصوات  أكبر عدد من  حصال على 

 .data-tools/data/electoral-system-design
))( كان عدد املتقدمني النتخابات املجلس األول يف 1980، 1854 منهم 1431 )77.2%( مقبولون، ويف االنتخابات 
العاشرة للمجلس يف 2016، وصل عدد املتقدمني 12123 منهم 6229 )53.1%( مقبولون من قبل مجلس 

صيانة الدستور. 
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بالنسبة لالنتخابات الرئاسية والتشريعية يف 2007 )1). 

نظام الفصيل الحزبي وتأثيراته
بش���كل عام، يس���تخدم األكادمييون والصحافي���ون مصطلح »فصيل« يف 
س���ياق س���لبي لإلش���ارة إلى الوظائف يف النظام السياس���ي، وخاصة يف 
الوضع اإليراني، وقد حاول كثير من الدارس���ني إجراء أبحاث نظرية عن 
معنى الفصائل ودورها يف السياق اإليراني على مدار األربعني عاماً التي 
ه���ي عم���ر اجلمهورية اإليرانية)2)، ومع هذا، تبقى غالباً املعاني الس���لبية 
املرتبط���ة باملصطل���ح بس���بب حقيقة أن الكتابات الس���ابقة ع���ن التحزب 
ظه���رت يف س���ياق عمليات التحول الدميقراطي واحلداث���ة األكثر تطوراً، 
حي���ث تعرض���ت األحزاب السياس���ية للتحول املؤسس���ي والدمج، ومن ثم 
فاألم���ر ال ينطب���ق على إيران أو غيرها من دول املنطقة ذات املؤسس���ات 
األولي���ة أو األنظم���ة احلزبية، ويف هذا الصدد يُنظ���ر للفصائل على أنها 
»صفة متيز املراحل األولى ملا يطلق عليه عملية التحديث، حيث انفصلت 
األفراد واملجموعات عن األمناط التقليدية للممارس���ات السياسية، ولكن 

))( كان العمر القانوني للتصويت محدداً بعشرين عاماً يف االنتخابات التشريعية األولى التي انعقدت أثناء فترات 
قطر يف 1911، وبقي األمر هكذا حتى 1980، حينما حددته اجلمهورية اإلسالمية ليصبح 16 عاماً، ويف 
1984، انخفض السن إلى 15 سنة، ثم ارتفع إلى 16 يف 1999، ثم إلى 15 مرة أخرى يف 2000، وأخيراً 
تأسيس  بعد   1980 تنعقد منذ عام  بدأت  والتي  الرئاسية،  لالنتخابات  وبالنسبة   ،2007 18 يف  إلى  ارتفع 
اجلمهورية اإلسالمية، كانت السن القانونية احملددة هي 15 عاماً، ثم ارتفعت إلى 18 يف 2007، انظر بوابة 

 http://irandataportal.syr.edu/voting-ageبيانات إيران
بإيران«.”.  اإلسالمية  اجلمهورية  يف  النخب  »فصائل  انظر  إيران  يف  الفصائل  سياسات  حول  التوضيح  من  ملزيد   )((
and Seifzadeh, Hussein. 2003.. »سياسة الفصائل   ;614-Middle Eastern Studies, 27:4, 597

ومستقبلها يف إيران« دورية ميدل إيست العدد 57 رقم 1:57..
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تبقى املش���اركة السياس���ية والتحول املؤسسي منخفضني)1)، ولكن هذا ال 
ينطب���ق يف مجمل���ه على احلال���ة يف اجلمهورية اإلس���المية، حيث تختلط 
االنتم���اءات السياس���ية يف أغلب األحيان باالنتم���اءات العائلية، والدينية، 
والزبوني���ة، واإلقليمي���ة، وم���ع هذا، فاملجموع���ات البرملاني���ة واالحتادات 
السياسية الدينية تطلق عليها الصحافة اإليرانية فصائل، مما يجعل أمر 
تعريف املعنى الدقيق لهذا املفهوم صعباً بالنس���بة للوضع يف إيران. ومن 
املتعارف عليه وجود إش���ارات إلى الفصائل »اإلصالحية« أو »احملافظة«، 
حيث يش���ار إليهما أحياناً على أنها »اجتاهات« أو »أيديولوجيات« واسعة 
يف داخل األطياف السياسية اإليرانية، كما يستخدم املصطلح عند وصف 
احت���ادات سياس���ية بعينها مثل »رابط���ة رجال الدين املقاتل���ني« و»جمعية 
رج���ال الدي���ن القتالي���ني«، واللتان ق���د مت تس���جيلهما رس���مياً، وبالرغم 
من التس���اؤالت حول اس���تخدام املصطلح عند وصف النظ���ام االنتخابي 
اإليراني، تُعد ممارس���ات »الفصائل ذات الس���مة الشخصية« التي ذكرها 
كولنر وباس���دو مفيدة ألنها »تعتمد عل���ى الزبونية، والتي تُعد أيضاً اآللية 
املركزية للتعبئة«)2)، وهذا يبدو أكثر وضوحاً بالنظر إلى تكون املجموعات 
البرملاني���ة وس���لوكها أثناء جلس���ات النق���اش والتصويت، ومب���ا أن حدود 
األحزاب ليس���ت معرفة بوضوح، فسلوكها ال يعتمد على االنتماء احلزبي 
أو االلتزام، ولكن على االتفاقيات غير الرسمية املرنة والقابلة للتغيير بني 

))( كولنر وباسدو »التحول للفصائل يف األحزاب السياسية: إطار عملي حتليلي للدراسات املقارنة. 
))( املرجع نفسه 10، 
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املجموعات املختلفة أو حتى األفراد، استناداً إلى عوامل كثيرة أخرى مثل 
االنشقاقات الزبونية، واإلقليمية، والسياسية، والعائلية، والدينية. 

ولقد عزز اخلميني وجود الفصائل يف السياس���ة اإليرانية سواء كان ذلك 
بوعي منه أو بدون وعي، بداية من منع أحزاب اليسار واألحزاب اإلقليمية، 
ثم مبنعها كلها يف 1983 – مبا يف ذلك حّل احلزب اجلمهوري اإلس���المي 
احلاك���م يف 1987 – برغ���م حقيق���ة أن األحزاب كان معترف���اً بها يف املادة 
26 م���ن الدس���تور املع���دل يف 1989 )1). وأدت التحركات السياس���ية إلى 

تنظيم وقبول املجموعات املختلفة وس���ط النخب من أجل إجراء النقاشات 
االنتخابية والنيابية، وهناك احتادات سياس���ية دينية دائمة ش���به رس���مية، 
يترأس���ها عدد من الش���خصيات، وبش���كل خاص رجال الدين، والتي تفتقر 
للتعريف���ات األيديولوجي���ة الواضح���ة، واألجن���دة السياس���ية، واالنتماءات 
احلزبي���ة الواضح���ة، ويوجد حالي���اً أكثر من 200 احتاد مس���جل يف وزارة 
الداخلية، مبا فيهم احتاد رابطة رجال الدين القتاليني، وجمعية رجال الدين 
القتاليني، واجلمعية اإلس���المية للمهندس���ني، وجمعي���ة املعلمني يف ندوات 
كوم، وتنظيم املجاهدين يف الثورة اإلسالمية، وتنفيذيو حزب البناء)2)، وقد 

االحتادات  أو  اإلسالمية  واالحتادات  التجارية  واالحتادات  واالحتادات  السياسية  »للفصائل   :26 املادة  تقول   )((
املعترف بها لألقليات الدينية احلرية يف التكون بشرط عدم نفيها ملبادئ االستقالل، واحلرية والوحدة الوطنية، 
واملعيار اإلسالمي، وأساس اجلمهورية اإلسالمية. وال ميكن منع أحد من املشاركة يف هذه التجمعات أو إجبار 

أحد على املشاركة يف أي منها.«
https://web.archive.org/web/20130105015320/ :11 انظر موقع وزارة الداخلية اإليرانية )((

http://moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=6c9fb073-f9ea-47c9-bc57-
d6404d124c44 )مسترجع يف سبتمبر 2019(.



128

انخفض هذا الرقم عن س���ابقه بحوالي 300 يف 2009، بالرغم من عدم 
وض���وح م���ا إذا كانت الوزارة ق���د أزالت بعض الناس من الس���جل أم حدث 
ذلك بفعل أعضاء الفصائل أنفس���هم. يعرض السجل فقط االسم والعنوان 
ورقم الهاتف بالنس���بة للمجموعات، واسم للسكرتير العام لكل منهم، وبني 
هذه األحزاب واالحتادات ال توجد عضوية رس���مية أو تس���جيل معترف به، 
ميك���ن ألي سياس���ي إعالن انتم���اءه إلى العديد م���ن املجموعات يف الوقت 
نفسه –مما يعني مرونة تكوين االحتاد وعرضته للتغيير، وبالتالي يكون من 
الصعب جّداً حتديد من ينتمي إلى أيٍّ من الفصائل السياسية اإليرانية. 

أثناء عملية االنتخاب، ميكن لهذه االحتادات دعم مرشحيها أو االنضمام 
إلى مجموعات أخرى لدعم القوائم املشتركة أو حتى املرشحني الفرديني، 
وهذا يشجع على خلق حتالفات انتخابية مرنة ومؤقتة لدعم املرشحني يف 
االنتخابات الرئاسية أو النيابية، بالرغم من إنشاء العديد من التحالفات 
يف كل انتخاب���ات، يك���ون هن���اك حتالفان أو ثالثة أساس���ية يف كل مرة)1)، 
وم���ع هذا فهيكل التصويت املعتمد على املرش���ح الفردي يعني أن القوائم 
التي تقدمها هذه التحالفات ليست قوائم مغلقة يجب قبولها كما هي من 
قبل الناخبني، ولكنها مجرد اقتراحات من أفراد أو احتادات، ويتم عرض 
اقتراحات املرشحني املفضلني مع االسم األهم على رأس القائمة، عالوة 
على شعار واسم التحالف أو املجموعة لسهولة تعرف الناخبني احملتملني 

الثاني من خرداد، وجبهة الدستور اإلسالمي اإليراني، والتحالف األصولي  التحالفات: »جبهة  ))( من أمثلة هذه 
األوسع، وحتالف اإلصالحيني، وجبهة األصوليني املوحدة أو قائمة األمل. 
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عليها، وهذا يعني أن املرشح ميكن أن يكون مدرجاً يف عدة قوائم، بغض 
النظ���ر عن رغبت���ه أو معرفته باألمر، واألكثر من ذلك، هذا اجلانب يخلق 
نوع���اً م���ن االرتباك، ليس فقط بالنس���بة للمحلل اخلارج���ي، ولكن أيضاً 
للناخبني، حيث ميكن للقائمة االنتخابية أن حتوي مرشحني ذوي توجهات 

سياسية وأيديولوجيات متعارضة)1). 
 هيكل االقتراع مصمم بطريقة جتعل على كل مواطن اختيار املرشحني 
الفردي���ني يف الدائ���رة االنتخابية الت���ي يدلون بأصواتهم فيه���ا، مع كتابة 
أس���ماء املرش���حني يدوي���اً وكذل���ك األك���واد على ورق���ة االقت���راع، وأثناء 
االنتخابات التشريعية يف دائرة طهران االنتخابية، على سبيل املثال، يجب 
على كل مواطن كتابة 30 اسماً من مئات املرشحني التي يتم إرسالها عدة 
مرات حول صندوق االقتراع، أو نقلها من النشرات التي تقوم املجموعات 
السياس���ية بتوزيعها أثن���اء احلمل���ة االنتخابية، وإذا تزامن���ت االنتخابات 
التشريعية مع انتخابات مجلس اخلبراء مرة بعد مرة، يجب على الناخبني 
كتاب���ة مجموعة إضافية مكونة من 16 مرش���حاً لش���غل املقاع���د التابعة 
لدائ���رة طه���ران االنتخابية، مم���ا يعني كتابة 46 اس���ماً، وهذا النظام يف 
االقتراع يجعل عملية التصويت مستهلكة للوقت بشكل كبير جداً، وأحياناً 
م���ا تك���ون غي���ر فعالة، حي���ث إن العديد م���ن الناخبني ال يقوم���ون بتعبئة 

))( احلقيقة أن مجموعات األقليات احملافظة أو املجموعات اإلصالحية على سبيل املثال قد تلجأ لوضع إصالحي 
معروف أو أحد الشخصيات احملافظة املعروفة على رأس القائمة لتشجيع الناس على التصويت ملن هم أقل 
شهرة من املرشحني املعروفني املدرجني على القائمة، املقابالت الشخصية واملالحظات، طهران، مارس 2008، 

وفبراير 2012. 
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املجموعة الكاملة املطلوبة من األسماء. 

بس���بب ه���ذا النظام االنتخاب���ي املعقد ذي القوائ���م، ال ميكن حتديد أي 

القوائم فازت بعد إعالن النتائج، حيث إن الفائزين تظهر أس���ماؤهم على 

العدي���د من القوائم، وفقط من خالل معرفة خلفية املرش���حني، وأدائهم، 

وسلوكهم خالل فترة توليهم ميكن حتديد امليل السياسي الذي يتحكم يف 

البرملان، ومن خالل األمثلة التالية لالنتخابات التشريعية الثالثة األخيرة 

)2008، و2012، و2016( تتض���ح الصعوب���ات التي تتس���بب فيها هذه 

اآللية بالنس���بة للناخب���ني الذين يتعني عليهم االختيار من بني مرش���حني 

أفراد على عدة قوائم، بش���كل خاص يف املقاطعات متعددة األعضاء مثل 

طهران، وأصفهان، ومشهد، وشيراز، كما أنها أفضل مثال لتوضيح آليات 

الفصائ���ل السياس���ية حلل النزاع���ات املتبادلة بني النخب عبر الوس���ائل 

املؤسسية واالنتخابية.

يف االنتخاب���ات التش���ريعية ع���ام 2008، كان���ت هناك أربع���ة حتالفات 

انتخابية أساسية، اثنان منها ميثالن الفصائل احملافظة – جبهة األصوليني 

املوحدة، وحتالف األصوليني األوسع، واثنان ميثالن اإلصالحيني – حتالف 

اإلصالحي���ني، واحلزب االس���تنمائي الوطن���ي، ويف املقاطع���ة االنتخابية 

طهران، وراي، وش���ميرانات، التي انتخبت 30 عضواً من املجلس، شارك 

الفصي���الن احملافظ���ان بتس���ع مرش���حني يف القوائم املقترحة، وش���ارك 
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التحالفان اإلصالحيان بعدد 14 مرش���حاً)1)، ويف االنتخابات التش���ريعية 
لعام 2012، ظهر اسم غالم رضا حداد عادل على رأس قائمتي حتالفي 
احملافظ���ني – جبه���ة املناصرة املتح���دة، وجبهة االس���تقرار، وحدث األمر 
نفس���ه مع جبهة املقاومة وصوت األمة، واللتان أدرجتا علي مطهري على 
أنه املرشح األهم على القائمتني)2)، ويف االنتخابات التشريعية يف 2016، 
كان هن���اك ثالث���ة مرش���حني أساس���يني مش���تركني على قائمت���ي حتالف 
اإلصالحي���ني وصوت األم���ة، وهم مصطفى كواكبي���ان، وإلياس حظرتي، 
وعلي مطهري، وحدث األمر نفسه يف اجلبهتني األصوليتني األساسيتني، 

حيث ظهر على القائمتني حداد عادل ومحمد أبو ترابي فرد)3). 
توض���ح ه���ذه األمثل���ة مدى التعقي���د واملرونة يف نظام األح���زاب مما له 
تأثيرات مهمة للغاية على تكوين الغرف االنتخابية وكذلك النظام السياسي 
كله، وبعيداً عن التأثيرات الس���ابق ذكرها – إدراج أحد املرشحني يف عدة 
قوائم، أو إدراج مرشحني من أيديولوجيات متناقضة على قائمة واحدة- 
كان لتأثير هذا النظام االنتخابي-احلزبي اثنتان من التبعات، األولى، كان 
غالب���اً ما يحدث تداخل بني نتائج املرش���حني املوجودي���ن على كل قائمة، 
مم���ا يجعل م���ن الصعب حتدي���د الفائزين واخلاس���رين م���ن املجموعات 
السياسية املختلفة، حتى اإلعالم احمللي غّض البصر عن الفروق الدقيقة 

))( التحليل الشخصي للمؤلف لإلعالنات االنتخابية املجمعة يف طهران، مارس 2008.
))( التحليل الشخصي للمؤلف لإلعالنات االنتخابية املجمعة يف طهران، فبراير- مارس 2012.

))( التحليل الشخصي للمؤلف لإلعالنات االنتخابية املجمعة يف طهران، فبراير 2016.
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واالختالفات بني املجموعات والقوائم املختلفة من خالل تبس���يط النتائج 
وإخ���راج قوائم بالفائزين مع انتماءاتهم إما »إصالحيني« أو »محافظني«، 
ث���م يع���اد إنتاج ه���ذه املعلومة يف اإلع���الم الدولي ويت���م حتليلها، مما قد 
يؤدي أحياناً إلى خروج ش���روحات مبسطة للغاية لوضع سياسي غاية يف 

التعقيد.
والثاني���ة، والتي ميكن أن تعد التبعة األهم لنظام االنتخاب احلزبي هي 
حش���د املرشحني والناخبني على مر الس���نوات بني الفصائل والتحالفات 
املرنة واملؤقتة، مما يؤدي بش���كل غير مباشر إلى إضعاف قدرة احلكومة 
عل���ى التحك���م يف املجموعات التي تش���كل يف الواقع ج���زءاً من املعارضة، 
وتس���مح له���م بالنم���و كنتيجة لع���دم وجود إطار رس���مي يحتويه���م، وهذا 
اجل���دل هو أحد العناصر التي اس���تخدمتها بع���ض مجموعات املعارضة 
يف ح���االت إقليمية أخرى – مثل البحرين- لرفض تكوين األحزاب، حيث 
إنه مينع س���يطرة احلكومة على األنش���طة السياسية ملجموعات املعارضة 

واألعضاء)1). 
مثال آخر واضح على الس���لوك املرن وامليوعة يف الفصائل، والتحالفات 
االنتخابي���ة، وتكوين الكتل البرملاني���ة هو املوافقة البرملانية اإلجبارية على 
الوزارء املقترحني من الرؤساء، يقوم كل عضو من أعضاء مجلس الوزراء 
الذي مت ترش���يحه من قبل املؤسس���ة الرئاس���ية يف البداية بعرض أوراق 

))( مقابالت املؤلف الشخصية التي قام بها يف املنامة بالبحرين، يف نوفمبر 2014. 
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اعتم���اده وبرامجه عل���ى املجلس، وال���ذي يحتاج للموافق���ة عليهم واحداً 
واحداً، وبالنظر إلى س���جالت هذه ال���دورات من االعتماد، ال يوجد وزير 
حصل على عدد األصوات نفسها – سواء املؤيدة، أو املعارضة، أو االمتناع 

عن التصويت – مثل أي وزير آخر)1). 
وهذه الس���مة توضح أنه ال يوجد منه���ج حزبي أو تعليمات معينة تخص 
عملية التصويت؛ ألنه يف حالة وجود مثل هذه التعليمات – كما هي احلال 
م���ع أنظمة أخرى ذات أحزاب رس���مية – س���يصوت كل أعضاء املجموعة 
البرملانية باألس���لوب نفس���ه أثناء عملية اعتماد ال���وزراء، وعلى النقيض، 
يف احلالة اإليرانية، فالنواب هم من يقررون أي مرش���ح يدعمون بحسب 
انتماءاته���م السياس���ية أو األيديولوجي���ة أو الش���خصية، وبحس���ب أيضاً 

الترتيبات الظرفية املرنة.
وكم���ا أوضحن���ا يف األعل���ى، هذا النظ���ام احلزبي قد أُنش���ئ أثناء فترة 
حكم اخلميني، ولكنه مت دمجه بعد ذلك. وس���واء س���تبقى هذه السمة يف 
النظام السياسي أو ال تبقى قائمة بعد خامنئي، فمن الصعب التنبؤ، ومع 
ه���ذا، فطاملا بقي إط���ار العمل القانوني معموالً به – الدس���تور والقوانني 
االنتخابية – مما يبقي على الهيكل السياسي احلالي بال تغيير، فمن غير 
املنتظر أن تختفي س���مة الفصائل يف النظام السياس���ي، بالرغم من ذلك، 

))( انظر لوسيانو زاكارا، »السياسة اخلارجية يف إيران، من جوميني حتى أحمدي جناد )1979-2009(: حتليل 
لتشكيل النخب املسؤولة عن اتخاذ القرار« رسالة دكتوراه، جامعة مدريد، 2010، امللحق، اجلدول 1 إلى 6، 

ص: 241-239. 
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كان هن���اك بعض اجل���دل على املس���توى النظري الحتمال إج���راء تعديل 
دستوري، يتضمن التحول من النظام الرئاسي إلى النظام البرملاني، وحتى 
ملنصب والية الفقيه املؤسسي، وهذا اجلدل لم يتعد الساحات السياسية؛ 
ولذا فمن املنتظر أن يبقى نهج الفصائل السياس���ية يف إيران كما هو بعد 

فترة خامنئي. 

رسم خريطة للفصائل السياسية والمجموعات يف إيران 

 كما ميكن اس���تخالصه من القس���م الس���ابق، فصعوبة تصنيف وتقسيم 
فئات الفصائل واملجموعات واالحتادات واألحزاب السياسية والتحالفات 
االنتخابية ليست باألمر اجلديد، ومن املمكن تتبع ومتثيل تلك الصعوبات 
من خالل تلخيص احملاوالت املختلفة للدارس���ني املتخصصني يف الش���أن 
السياس���ي اإليراني لرسم خريطة توضح االجتاهات املختلفة، والفصائل، 
واألح���زاب واملجموع���ات منذ ما قبل الثورة وحت���ى اآلن، يف اجلدول رقم 
1 )أدن���اه( ملخصاً للش���رح الذي قام به إيفا راكل »للفصائل« األساس���ية 
التي ظهرت منذ 1979 وحتى 2009، وبرغم تبس���يط عدد املجموعات 
السياس���ية الكبي���ر الت���ي كانت موجودة خ���الل ثالثني عام���اً، فاملعلومات 
املس���تخلصة ميكن أن تس���هم يف رس���م صورة أوضح للس���احة السياسية 
احلالية وما فيها من فصائل يف اجلمهورية اإلسالمية. يف قسم امللحقات 
يف نهاية الفصل، هناك ستة جداول أخرى، وفيها ملخصاً وجتميعاً للتقسيم 
الفئوي لفصائل السياس���ية كما وضحها الدارسون منذ الثورة اإلسالمية 
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وحتى عام 2010. ومت اختصار املعلومات بحسب األيديولوجية، والتوجه 

السياس���ي حول السياس���ة الداخلية واخلارجي���ة، واألعضاء، والداعمني، 

وفق���اً للمعلوم���ات الت���ي قدمها الدارس���ون. ومن هذا التحلي���ل واملقارنة، 

م���ن املمكن فه���م التعقيدات يف تس���مية التنوع يف التوجهات السياس���ية، 

واالنتماءات، والبرامج اخلاصة بهذه املجموعات أو الفصائل داخل النظام 

اإليران���ي، وكيف يصعب فهم ديناميكية السياس���ات االنتخابية منذ رحيل 

اخلميني يف 1989. وظلت املرونة وامليوعة يف الفصائل عائقاً أمام إجراء 

حتليالت مناسبة للسياسات الداخلية اإليرانية، والتي غالباً ما كان ينظر 

إليه���ا على أنها ثابتة، بدون فهم الف���روق الدقيقة والتفاصيل والتغييرات 

الت���ي حدثت على مدار أربع���ني عاماً من عمر اجلمهورية اإليرانية، وهذا 

القص���ور يف الفهم حال دون إدراك التغيرات األيديولوجية الواضحة على 

بع���ض املجموعات وحتى األفراد، والذي���ن انتقلوا من »اجتاه« أو »فصيل« 

إلى غيره يف فترة زمنية قصيرة نسبّياً، واألكثر من ذلك، فهذه الصعوبات 

يف توضيح وضع الفصائل السياس���ية ميكنه أيض���اً أن يعقد فرص التنبؤ 

املس���تقبلي فيما يخص االجتاهات السياسية، والسياسات، واإلجراءات، 

كما هي احلال بالنسبة لالنتخابات الرئاسية، منذ فوز محمد خامتي يف 

االنتخابات الرئاسية عام 1997، أصبحت سمة رئيسية أال يكون املرشح 

الفائز هو »املتوقع« من قبل اإلعالم الدولي وحتى احمللي يف إيران. 
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اجلدول 1: املناصب السياسية للفصائل اإليرانية 2009-1979
السياسة اخلارجيةاجتامعي وثقايفاالقتصادالسياسةالفصيل

1989 - 1979
حمافظ/ليربايلحمافظتقليدي/ليربايلحمافظاملحافظني

حمافظليربايلوطنيحمافظاليسار املتطرف

1997-1989
حمافظ/ليربايلحمافظتقليدي/ليربايلحمافظاملحافظني

ليربايلليربايلليربايلحمافظالربامجاتية

حمافظ/ليربايلليربايلوطنيحمافظاليسار املتطرف

2005-1997
حمافظ/ليربايلحمافظتقليدي/ليربايلحمافظاملحافظني

ليربايلليربايلليربايلحمافظالربامجاتية

ليربايلليربايلليربايلحمافظ/ليربايلاإلصالحيون

2009-2005
حمافظحمافظتقليديحمافظاملحافظني-اجلدد

حمافظ/ليربايلحمافظ/ليربايلتقليدي/ليربايلحمافظاملحافظني

ليربايلليربايلليربايلحمافظالربامجاتية

ليربايلليربايلليربايلحمافظ/ليربايلاإلصالحيون

املصدر، راكل 2009.

 هن���اك رغ���م ذلك منط يحرك الطيف السياس���ي النقس���ام أوس���ع بني 
اجتاهني أساسيني – »احملافظني« و«اإلصالحيني«، وبالرغم من أن التفتيت 
يف بناء الفصائل وانتش���ار املجموع���ات والقوائم، فيبدو أن هاتني الفئتني 
تصبحان أكثر اس���تقراراً على األقل يف فترة حكم الرئيس محمد خامتي 
)1997-2005(، وبالرغ���م من هزمية فصائل اإلصالحيني واملرش���حني 
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يف االنتخابات الرئاس���ية والتش���ريعية املتتابعة م���ن 2005 حتى 2013، 
بقي وجود االجتاهني األساسيني يف التحليالت االنتخابية كما هو. 

بعد فوز حسن روحاني يف 2013 باالنتخابات الرئاسية، بقيت تعريفات 
االجتاهني السياسيني الرئيسيني – اإلصالحي، واحملافظ- على الساحة 
السياس���ية بدون تغيير يف األوس���اط اإلعالمية يف إيران وخارجها، تقول 
التحلي���الت إن ورحاني نفس���ه ميثل االجتاه اإلصالح���ي يف هذا الصدد، 
برغ���م حقيق���ة أنه لم يصنف نفس���ه قط على أنه »إصالح���ي« ولم يدعم 
السياسيني اإلصالحيني دائماً مبادرات روحاني يف املجلس، على العكس، 
ينتم���ي روحاني للمجموع���ة »البراجماتية« املس���ماة باملديرين التنفيذيني 
حل���زب البن���اء )ح���زب كرج���وزان(، والذي أنش���ئ باحت���اد اإلصالحيني، 

والبراجماتيني، واحملافظني املعتدلني وكانوا يف معسكر روحاني. 
 م���ع وضع التفتيت املش���ار إلي���ه يف األعلى يف االعتبار بالنس���بة لنظام 
الفصائ���ل السياس���ية يف داخ���ل الكيان األوس���ع الذي يح���وي على األقل 
اجتاه���ني كبيري���ن يف الطيف السياس���ي احلالي، من املمك���ن التنبؤ بعدم 
وق���وع تغيي���ر كبير بعد تولي قائ���د جديد بعد خامنئي، فلق���د تكون إطار 
العمل املكون من الفصائل أثناء فترة حكم اخلميني وتعزز يف فترة سيطرة 
خامنئي على الس���لطة، وبعد أربعني عاماً من وجود الفصائل السياس���ية 
على الساحة، ال ميكن تغيير الوضع بني يوم وليلة ما لم يتم تعديل الظروف 
الهيكلي���ة – الدس���تور وقوان���ني االنتخاب���ات واألحزاب – خالل الس���نوات 
القادمة، وكما ميكننا أن نرى يف القسم التالي، هناك فرصة للنقاش حول 
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ه���ذا األمر، ولكن بالنظ���ر إلى الهيكل الفصائلي احلال���ي واملناصب التي 
تش���غلها مجموعات احملافظني، ف���ال يُنتظر أن يأتي الس���يناريو لفترة ما 
بعد حكم خامنئي بنظام حزبي أكثر رسمية على حساب نظام الفصائل. 

اإلصالحات االنتخابية لالنتخابات التشريعية 2020 

 بالرغم من حقيقة أن هيكل النظام السياسي وكذلك أنظمة االنتخابات 
واألح���زاب باقية كما ه���ي منذ 1979، هناك بعض التغييرات التي أثرت 
عليها جميعاً على مدار أربعني عاماً من تاريخ اجلمهورية اإلسالمية، فمن 
جانب، أعادت التعديالت الدستورية عام 1989 رسم صالحيات القائد، 
وألغ���ت منصب رئي���س الوزراء، وأحالت مس���ؤولياته إلى منصب الرئيس، 
وعلى اجلان���ب اآلخر، مت تعديل قوانني االنتخاب���ات والقواعد التنظيمية 
لالنتخابات الرئاسية والتشريعية يف مناسبات متعددة، بسبب االحتياجات 
الهيكلية أو متطلبات الظروف واألحوال الراهنة – وقد متت اإلش���ارة إلى 
بعضها يف القس���م الس���ابق، والتغيير األهم – اإلصالح الدستوري – حدث 
قب���ل أس���ابيع من انته���اء حكم مؤس���س اجلمهورية اإلس���المية، روح اهلل 
خميني، ومهد الطريق لعقود قادمة بقائد جديد وهيكل سياس���ي جديد، 
وبع���د ثالثني عاماً من قيادة خامنئ���ي، أدت احلاجة لتجهيز النظام لنقلة 
كبرى يف منصب الرئيس إلى تش���جيع النقاش���ات حول إصالح دس���توري 
ووضع قواع���د جديدة لتنظيم االنتخابات، ويرى الداعمون لفكرة التغيير 
أن اجلمهورية اإلس���المية قد تطورت وأن إطار العمل اخلاص بها يحتاج 
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لبعض التكييف ليالئ���م الوضع الراهن والقائد القادم، وأن الدولة حتتاج 
للتجهي���ز إلى نقلة سلس���ة يف القي���ادة، مع مراعاة الصراع على الس���لطة 
ب���ني الفصائ���ل السياس���ية املختلفة داخل النظ���ام، هذه النقل���ة ميكن أن 
تكون معقدة، وبش���كل خاص بالنس���بة للمجموعات، مثل البرامجاتيني أو 
اإلصالحيني، والذين ميكن وضعهم يف معس���كر »املعارضة«، وبالتالي من 
الض���روري مراجعة الس���يناريوهات احملتملة ونتائ���ج التغييرات املقترحة 

وتأثيرها على الفترة االنتقالية القادمة. 
الوضع اخلارجي الضاغط بسبب إعادة فرض العقوبات أحادية اجلانب 
من الواليات املتحدة بعد انس���حابها من خطة العمل املش���تركة الش���املة 
)JCPOA(، وال���ذي أض���اف مزي���داً من التش���كك يف مس���تقبل االجتاه 
السياس���ي احلالي يف الس���لطة – إصالحي/براجماتي/معتدل/محافظ- 
والذي ميثله الرئيس حسن روحاني، ويزيد من حالة التشكك أكثر من أي 
وقت مضى، حقيقة أن الهيكل السياسي برمته يحتاج إلى التجهز للحاجة 
امللحة الس���تبدال القائد يف الس���نوات القادمة، وقد أدركت إدارة الرئيس 
روحان���ي –والتي حتظى اآلن بالدعم الكبير م���ن أغلبية املجلس- كل تلك 
العناص���ر الت���ي ميكنه���ا أن تزعزع االس���تقرار وتزيد من ف���رص االنتقال 
الفوض���وي للقائد التالي، ع���الوة على الصراعات احملتملة يف االنتخابات 
الرئاس���ية والتش���ريعية يف املس���تقبل القري���ب، فحاول���ت متري���ر بع���ض 
اإلصالحات على النظام االنتخابي واحلزبي، ومع االنتخابات التش���ريعية 
يف مارس 2020 والرئاس���ية يف مايو 2021، تنظر هذه اإلصالحات إلى 
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تقري���ر بعض األمناط االنتخابي���ة احلالية عالوة على إعادة بعض األفكار 
األساسية املقترحة بالفعل أثناء اإلدارة اإلصالحية السابقة حملمد خامتي 
)1997-2005(، وهذه اإلصالحات ميكنها أن تس���هم يف إضفاء الصفة 
الرسمية على األحزاب السياسية وحتويلها للنظام املؤسسي، كما ميكنها 
أن تضع اإلرشادات لإلصالحات االنتخابية املستقبلية التي من شأنها أن 
تضمن االس���تقرار واالنتقال الس���لس يف املس���تقبل بالرغم من أي عوامل 

خارجية. 
وفقاً ملؤي���دي اإلصالحات االنتخابي���ة، أظهرت االنتخابات التش���ريعية 
عل���ى   – 2017 بوض���وح  2012 و2016 وانتخاب���ات احمللي���ات يف  يف 
األق���ل يف الدوائر االنتخابية الكبيرة مثل طهران وأصفهان ومش���هد- أن 
الناخبني اختاروا التصويت لكل املرش���حني املذكورين يف القائمة نفس���ها، 
فف���ي طهران، جعل ه���ذا النمط يف التصويت الفوز حليفاً لكل مرش���حي 
»اإلصالح���ي« املوجودين على »قائمة األمل«، وحصلوا على مقاعدهم يف 
املجل���س عن دائرة طهران)1)، وحدث األمر نفس���ه يف انتخابات احملليات 
بعد ذلك بعام واحد، حينما اختير كل أعضاء مجلس املدينة البالغ عددهم 
21 عض���واً من قائمة »األمل« التي أعدت ملجل���س مدينة طهران)2)، يرى 
بعض احملللني الذين علقوا على هذه العمليات االنتخابية أن هذا التوجه 

 https://web.archive.org/web/20160426200524/http://gaamedovom.com/?p=1751 انظر )((
)يف سبتمبر 2019( 

https://financialtribune.com/articles/national/64966/reformists-win-tehran- انظر   )((
city-council-elections )يف سبتمبر 2019( 
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يبرر اإلصالحات التي اقترحتها إدارة روحاني. 
عل���ى اجلانب اآلخر، فالس���احة السياس���ية اإليرانية أبع���د ما تكون عن 
االستقرار، وتستمر التحالفات يف داخل البرملان يف إعادة تشكيل نفسها، 
وم���ن ثم، وبالرغم م���ن حقيقة أن التكوين احلالي للمجلس يدعم بش���كل 
واس���ع روحاني ومشاركته مع مجموعة 5+1 يف املفاوضات النووية، وهذا 
ال يعني أن اإلصالحي أو البراجماتي األقرب له يتحكمان يف احلقيقة يف 
الديناميكيات البرملانية، على العكس، فهذا الدعم ميكن أن ينقلب سريعاً 
إل���ى نق���د الذع عند تقييم األداء االقتص���ادي إلدارة روحاني، وأمثلة ذلك 
عمليات االتهام واالس���تجوابات القاس���ية التي واجهها العديد من أعضاء 
املجل���س من���ذ 2013، ومنذ 1979، تنتش���ر مس���ألة االتهامات ألعضاء 
البرمل���ان يف إيران، فها هو الرئيس أبو احلس���ن بن���ي صدر الذي وجه له 
االته���ام يف 1981، كم���ا اتهم 21 وزي���راً قبل أن يتقلد روحاني الس���لطة 
– ثالث���ة يف مجلس مير حس���ني موس���وي، وأربعة يف مجلس رافس���نجاني، 
وس���بعة يف مجلس خامتي، وس���بعة يف مجلس أحمدي جن���اد. ومع هذا، 
ففي فترة حكم روحاني وحتى أكتوبر 2019، وجه املجلس االتهام إلى 11 
وزيراً، منهم 7 فقط يف النصف األول و4 يف الثاني، حتى وزير اخلارجية 
جواد ظريف، والذي يعد األش���هر بني وزراء روحاني يف الفترتني، اضطر 
لإلجابة على اس���تجوابات أمام أعضاء البرملان أكثر من 12 مرة يف س���ت 
س���نوات، إضافة إلى ذلك، واجه الرئيس روحاني نفس���ه استجواباً قاسياً 
صعب���اً يف املجلس يف أغس���طس 2018، حول ضع���ف األداء إلدارته بعد 
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االحتجاجات التي اندلعت يف ديس���مبر 2017 يف مش���هد، والتي امتدت 
بعدها ملقاطعات أخرى)1)، وبالرغم من عدم ثبوث أي من تلك التهم، فقد 
أعط���ى األمر رس���الة لإلدارة ب���أن روحاني ليس له س���يطرة على قرارات 
املجلس. وكما أش���رنا من قبل، فالس���يطرة على املجلس ال ميكن ترجمتها 
بالسيطرة احملكمة على عملية التصويت داخل الغرفة، وال ميكنها تنظيم 

الظروف الداخلية وال االتفاقيات املتغيرة حول كل قضية بعينها. 
يتطلب استمرار التحكم يف املجلس من خالل األغلبية احلالية دمج كتلة 
مكون���ة من االجتاه اإلصالحي/البراجماتي/املعتدل/احملافظ يف مواجهة 
احملافظني اجلدد واملتش���ددين الذين يسعون لكسب السيطرة مرة أخرى 
عل���ى اجلوانب التش���ريعية والتنفيذية من احلكوم���ة، التحالف احلكومي 
لي���س صلب���اً، مع التفتي���ت الكبير الذي ش���هده ليس فقط على املس���توى 
البرملان���ي، ولكن أيضاً على مس���توى املقاطعات والبلديات، مما يجعل من 
الصعب حتى ضمان االستقرار يف بلدية طهران، ومنذ انتخابات احملليات 
يف 2017، اخت���ار مجل���س مدينة طهران ثالثة رؤس���اء مختلفني بس���بب 
التناقضات بني األعضاء الذين يقعون حتت مظلة قائمة األمل من ناحية 

واملجموعة الداعمة لروحاني من ناحية أخرى)2). 

))( انظر »صناع القانون يف إيران يرفضون إجابات روحاني على املشكالت االقتصادية«/ بورس وبازار، 28 أغسطس 
  2018

https://www.bourseandbazaar.com/news-128/8/2018//iran-lawmakers-reject-
rouhani-answers-on-economic-woes )2019 يف سبتمبر

 Al Monitor، 19 »انظر سعيد جعفري »مجموعة طهران، رئيس آخر وسط صراعات الفصيل اإلصالحي )((
iran-tehran-city-/10/https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018  2018 أكتوبر 



143

يف مراجعة االنتخابات البرملانية )مارس 202( والرئاس���ية )مايو 2021(، 
ب���دأت املجموع���ات املختلفة بالفعل تعريف قادة جدد ومرش���حني محتملني، 
م���ع حتالف���ات محتملة ق���د تتمكن من تأم���ني الفوز من أج���ل إزاحة أو دمج 
مجموع���ات األغلبية املوج���ودة حالياً يف املؤسس���ات االنتخابية، وبعض هذه 
األسماء مثل إبراهم رازي، املرشح الرئاسي السابق يف 2017، والذي يطمح 
يف أن يكون علماً سياسّياً بارزاً يف إيران يف مرحلة ما بعد روحاني وخامنئي، 

ومن احملتمل أن يكون هو القائد األعلى التالي للجمهورية اإلسالمية. 
ومن ثم، جتري حالياً مناقشة العديد من املبادرات، من البرملان وكذلك 
م���ن حكومة روحاني لتعديل القانون االنتخابي واإلجراءات املترتبة عليه، 
وكم���ا ظهر يف نقاش���ات اللج���ان القانونية واجللس���ات العام���ة للمجلس، 
فالتغييرات املقترحة قد تس���هم يف تش���كيل طريقة تكوين املجلس القادم، 
كم���ا أنها ستس���هم يف حتديد بع���ض اجلوانب للنظ���ام االنتخابي والنظام 

احلزبي املذكورين يف األعلى. 

التحول لنظام المناطق االنتخابية 
 من جانب، هناك مبادرة جتري مناقشتها حالياً داخل الدائرة التشريعية، 
والتي تتناول »التحول لنظام املناطق االنتخابية« لالنتخابات التش���ريعية، 
وه���ذا يعني أن التوزيع احلالي للمقاطعات االنتخابية البالغ عددها 109 
على مس���توى املناطق س���يختفي، ويتحول األمر إلى 31 منطقة انتخابية 

council-mayor-mayorship-hashemi-afshani.html )االستعادة سبتمبر 2019(. 
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جدي���دة، وس���يصوت املواطنون م���ن كل مقاطعة عل���ى كل ممثلي املنطقة 

بالكام���ل، بدالً م���ن أن يصوتوا ملمثلي مقاطعتهم فق���ط، ويفّصل اجلدول 

رقم 8 ما سيحدث يف منطقة طهران كمثال إذا مت إقرار هذه السياسة.

اجل�������دول رقم 2: التح�������ول املقاطعي واملناط�������ق االنتخابية اجلديدة يف 

طهران )2019( 

التعديالت املقرتحةالنظام احلايل

مقاطعات منطقة 
طهران

املمثلون املنتظر 
اختيارهم

املقاطعة اجلديدة 
الفريدة من نوعها يف 

منطقة طهران

املمثلون املنتظر 
اختيارهم

1باكداش

35طهران طهران، وراي، 
وشيمريانات، وإسالم 

شار 
30

1دماوند

1رباطكريم

1شهريار

1ورامني

35إمجايل املنطقة35إمجايل املنطقة

 مت تقدمي مشروع حتويل االنتخابات لنظام املقاطعات الكبرى أو املناطق 
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يف 2015، ومت متريره للمجلس)1) ولكن رفضه مجلس صيانة الدس���تور، 
زاعماً أن مش���روع القانون يخالف الدس���تور، حيث س���يترتب عليه »زيادة 
اإلنف���اق العام«، وكذلك تعميق »االختالفات احمللي���ة، والعرقية، والقبلية، 
والدينية«، و«تقليص املش���اركة العامة يف تقرير املصير«)2)، ومع التش���كيل 
اجلدي���د للمجلس، كنتيجة للفوز النس���بي للقوائم الداعم���ة لروحاني)3)، 
قامت اللجنة القانونية مبناقشة مشروع القانون مرة أخرى، بعد احلصول 
على الضوء األخضر املبدئي للتغييرات املقترحة، ومت متريره إلى البرملان، 
وكما حدث من أربع سنوات يف مايو 2018 رفض مجلس صيانة الدستور 
مش���روع القانون، مبرراً ذلك بأن اإلصالحات »س���تؤدي إلى تقليل معدل 
املش���اركة يف االنتخاب���ات، ومخالفة حقوق املرش���حني والناس، ومعارضة 
اإلنص���اف يف االنتخاب���ات«)4)، بالرغم من حقيقة أن بعض أعضاء اللجنة 
القانونية قد اقترحوا إحالة مشروع القانون مباشرة إلى مجلس تشخيص 
مصلح���ة النظام ملنع حص���ار مجلس صيانة الدس���تور، فيبدو أن هذا لن 

-11-NabzIran، 24 ،»انظر »التحول لنظام املناطق االنتخابية يف االنتخابات ومستقبل العملية االنتخابية يف إيران )((
https://www.nabz-iran.com/en/content/resource-english/provincialization-  2015

elections-and-future-electoral-process-iran )سبتمبر 2016(
https://www.bbc. ,2019-7-BBC Farsi, 5 ,”انظر “شوراى نگهبان طرح استانى شدن انتخابات را رد کرد )((

l39_election_bill_change_rejected_150712/07/com/persian/iran/2015 )سبتمبر 2016(
مارس 2016،  ))( لوسيانو زاكارا )2016(، »من فاز باالنتخابات اإليرانية؟« Gulf Insights Series رقم 1 – 

مركز دراسات اخلليج، جامعة قطر، )سبتمبر 2019(
http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/research/Gulf%20Studies/Who%20won%20  

 the%20Iranian%20elections.pdf
 Tehran Times، 18 املناطق«،  لنظام  االنتخابات  مع حتويل  يتفاعل سلبّياً  الدستور  انظر »مجلس صيانة   )((
https://www.tehrantimes.com/news/436045/Guardian-Council-reacts-  ،2019 مايو 

negatively-to-provincialize-elections )سبتمبر 2019(
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يحدث حتى قبل االنتخابات التشريعية والرئاسية يف 2020 و2021. 
 كما تضمنت اإلصالحات التي اقترحها املجلس فرصة لعقد االنتخابات 
الفرعية يف احلاالت التي يصبح فيها املنصب ش���اغراً أثناء الفترة، حتى 
اآلن يتم عقد االنتخابات الفرعية خالل 60 يوماً من خلو املنصب، ويقوم 
التعدي���ل بقصر هذه الفرصة لعقد ه���ذه االنتخابات فقط إذا كانت املدة 
املتبقية على انتهاء الفترة أطول من عام واحد، وإذا كان النصاب القانوني 
يف املجل���س أقل م���ن 5/4 اإلجمالي )290 نائب���اً(، ويف حالة كانت املدة 
أقصر من ذلك، فلن تتم الدعوة إلجراء انتخابات فرعية – أي أن املنصب 
سيظل شاغراً – إال إذا ألزم القرار املجلس بأن يكون لديه 232 عضواً. 

التغييرات التقنية الشاملة 

 أق���ر مجلس ال���وزارة يف فبراير 2019 إصالحاً »ش���اماًل« لإلجراءات 
االنتخابي���ة املقترحة من وزارة الداخلية، مبا فيه���ا اجلوانب التقنية التي 
كانت قيد املناقشة ملدة طويلة، عالوة على السمات اجلديدة التي ميكنها 
أن تغي���ر من خصائص النظ���ام ككل، وتضمنت ه���ذه التغييرات املقترحة 
فرصة تطبيق التصويت اإللكتروني وعّد األصوات، وهناك ثالث س���مات 

مهمة تهدف إلى زيادة الدقة والشفافية للعملية برمتها: 
1( تسجيل الناخبني قبل العملية االنتخابية يف مقاطعة أو منطقة واحدة.

2( إمكانية أن يقوم الناخبون بالتصويت لقائمة املرشحني كلها يف االنتخابات 
التشريعية وانتخابات احملليات، بدالً من التصويت للمرشحني الفرديني. 
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3( مطالب���ة املجموع���ات والتحالف���ات االنتخابي���ة بجع���ل تكلفة احلملة 
االنتخابية معلنة للعامة. 

 م���ن اجلدي���ر بالذكر أن التصوي���ت اإللكتروني كان من س���مات النظام 
االنتخاب���ي املناق���ش واملختبر يف العديد من املناس���بات قب���ل االنتخابات 
القادم���ة، ولكنه ل���م يدخل حيز التنفيذ قط بس���بب رفض مجلس صيانة 
الدس���تور، وهي املؤسس���ة التي تش���رف على العملي���ة االنتخابية برمتها، 
وأحيان���اً تتصادم أو تتعارض مع املواصفات التي متنحها وزارة الداخلية، 
على س���بيل املث���ال، قدم���ت وزارة الداخلية أجهزة التصوي���ت اإللكتروني 
يف نوفمب���ر 2015 به���دف اس���تخدامها يف االنتخاب���ات التش���ريعية لعام 
2016، ولكن هذا لم يحدث)1)، ويف ديسمبر 2016، مت إعالن استخدام 

التصوي���ت اإللكتروني يف انتخابات احملليات يف 2017 )2)، ومت نش���ر أنه 
س���يتم اختبار ذلك على األقل يف 145 مدينة، ولكن لم تصدر أية تقارير 

لالستخدام النهائي ملثل هذه اآلالت. 
 كما ذكرت بعض مصادر األخبار أيضاً أنه وفقاً لوزير الداخلية رحماني 
فاضلي، فالتغييرات املقترحة متت مناقش���تها فقط مع األعضاء املعنيني 

https:// ،2015 نوفمبر Tasnim News، 14 ،»انظر »إزاحة الستار عن آلة التصويت اإللكتروني يف إيران )((
electronic-voting-machine-/916136/14/11/www.tasnimnews.com/en/news/2015

unveiled-in-iran  )يف نوفمبر 2019(.
 Financial Tribune، »انظر »التصويت اإللكتروني يف إيران يف استطالعات الرأي اخلاصة مبجلس املدينة )((

24 ديسمبر 2016، 
https://financialtribune.com/articles/national/56107/e-voting-in-irans-city-council-

polls )في نوفمبر 2019).
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م���ن مجل���س صيانة الدس���تور ومرك���ز أبحاث البرمل���ان، لكي يت���م الدفع 
بالتغيي���رات بالتزامن مع أنظمة االنتخابات يف دول أخرى، وبهدف توفير 
الدقة والش���فافية للنظام ككل، عالوة على تشجيع املساءلة لدى األحزاب 
وتش���جيع مش���اركة امل���رأة يف العملي���ات االنتخابي���ة، وم���ع أن بعض هذه 
التغييرات سيسهم بالتأكيد يف تعزيز الدقة والشفافية للعملية االنتخابية 
يف إي���ران، فإن آلي���ة التصويت اإللكتروني كانت ق���د اقتُرحت عدة مرات 
يف املاضي، وكان يرفضها مجلس صيانة الدستور ألن البنى التحتية غير 
مجهزة لتطبيق مثل هذا النظام، واألكثر من ذلك، يف 13 نوفمبر 2019، 
قال املتحدث باس���م مجلس صيانة الدس���تور عباس عل���ي کدخدايى أ،ه 
مت اس���تبعاد التصوي���ت اإللكتروني لالنتخابات التش���ريعية 2020 قائاًل: 
إنه ما زالت هناك »بعض املش���كالت التي حتتاج حللها مثل التعرف على 
هوي���ات الناخبني وتأمني التصويت اإللكتروني«)1)، وبالتالي، فليس هناك 
أي إصالح واضح على املس���توى التقني بالنسبة لالنتخابات املقبلة سواء 
التشريعية أو الرئاسية يف 2020 و2021، وال يبدو إذا كان هناك تطبيق 
ألي إص���الح ش���امل للنظ���ام االنتخابي عل���ى املدى املتوس���ط، وقد تزداد 
حساس���ية مثل هذا األم���ر يف انتخابات جمعية اخلب���راء القادمة املنتظر 
عقدها يف 2024، باعتبارها املؤسس���ة االنتخابية املس���ؤولة عن اختيار، 

 Iran ،»انظر »مجلس صيانة الدستور: لن يكون هناك تصويت إلكتروني يف االنتخابات القادمة يف فبراير القادم )((
https://iranpress.com/en/iran-i140496-iran›s_gc_there_will_ ،2019 نوفمبر Press، 13
نوفمبر  )يف   be_no_electronic_voting_in_the_upcoming_elections_this_february

.)2019
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واعتم���اد، وإزالة قائد اجلمهورية اإلس���المية، وس���واء بالنس���بة جلمعية 
اخلب���راء احلالي���ة أو القادمة فهي التي س���تختار القائ���د التالي، وبالتالي 
تكون اآللية االنتخابية متعلقة به، ومن ثم ميكن رسم سيناريو أكثر تعقيداً 
لذلك، حيث ميكن للمجموعات السياس���ية املختلف���ة دفع التغييرات التي 
تسهم يف تعزيز فرصها لتحديد الشخص الذي سيشغل املنصب املؤسسي 

ألعلى سلطة يف الدولة. 

وضع الفصائل السياسية المختلفة

 يختلف وضع املجموعات املتنوعة فيما يخص كيف ميكن لهذه التغييرات 
أن تؤثر على الطموحات املستقبلية والسيناريوهات إيجابّياً أو سلبّياً، على 
س���بيل املثال، فاملدافعون عن التغيي���رات اخلاصة بالتحول لنظام املناطق 
االنتخابية –احلكومة واإلصالحيون- يرون أن املشاركة والوعي السياسي 
س���يزدادان، وس���تضطر الفصائل السياس���ية لتقنني وضعها رسمّياً، مما 
يجعلهم مضطرين أيضاً لتقدمي صياغة أكثر وضوحاً وحتديداً النتماءاتهم 
الفكرية وبرامجهم االنتخابية، وهذا يسير بالتزامن مع الهدف الذي طال 
انتظاره منذ فترة حكم رفس���نجاني وخامتي حينما متت مناقش���ة إنش���اء 
أحزاب سياسية رسمية، وأظهرت التجارب يف االنتخابات التشريعية لعام 
2016 وانتخاب���ات احملليات يف 2017 مياًل يف اجتاه عمل قوائم موحدة 

للتصويت، وأراد اإلصالحيون والبراجماتيون االس���تفادة من هذا التوجه، 
م���ن الواض���ح كما ذك���رت بعض املص���ادر واملقابالت أن ه���ذه التغييرات، 
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س���واء التحول لنظام املناطق االنتخابية والتس���جيل الرس���مي لألحزاب، 
س���يفيد مجموع���ة اإلصالحيني التي ميكنها حص���د أغلبية األصوات من 
املدن الكبرى لفوز مرش���حيها يف كل املناطق، خاصة يف تلك املناطق التي 
متي���ل األجزاء الريفية فيه���ا للطابع احملافظ أكثر، وي���رى مؤيدو التحول 
لنظام املناطق مثل البرملاني فالحاتبيشا أن هذا سيقلل »شراء األصوات« 

والضغوط للتصويت ملرشح بعينه. 
 على اجلانب اآلخر، مييل احملافظون واملتشددون لرفض التحول لنظام 
املناط���ق االنتخابية حيث يعتبرون هذا اإلجراء س���يقلل من متثيل املناطق 
الريفي���ة واألق���ل عدداً من الس���كان يف بعض املناطق على حس���اب املدن 
األكثر اكتظاظاً بالسكان وعواصم املناطق، واستناداً لهذا الرأي، ستحدد 
املجموعات السياس���ية قائمة املرش���حني بحس���ب األصوات التي ميكنهم 
حصده���ا يف املدن الكبرى، بدون من���ح الفرصة للمدن الصغيرة واملناطق 
الريفية بترش���يح مرش���حني على القوائم املقترحة، ومن ثم سيكون هناك 
متثي���ل ضعيف للمناطق الريفية وزيادة يف متثيل املدن الكبرى يف املجلس 
النهائ���ي، عال ص���وت بعض أعض���اء املجلس مبعارضة القانون، وبش���كل 
أساس���ي هؤالء القادمني من دوائر انتخابية صغيرة التي سيخف تأثيرها 
ج���داً يف الدوائ���ر االنتخابية األكبر، إضافة إل���ى ذلك، عارض بعضهم أن 
نظام املناطق االنتخابية س���يقلل من فرص هؤالء املرش���حني من الدوائر 
االنتخابية الصغيرة التي ليس لها وزن بالنسبة للموارد املالية لكي حتصل 
على أصوات كافية على مستوى املنطقة للفوز بأحد املقاعد، وهذه نقطة 
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صحيحة استخدمها مجلس صيانة الدستور لرفض التعديل، مبا أنه يقلل 
التمثيل املتس���اوي للمواطن���ني يف كل املناطق، ومع هذا ميكن القول أيضاً 
إنه إذا كان هناك إصالح انتخابي شامل يتضمن هذه التغييرات، وكذلك 
التسجيل الرس���مي لألحزاب وهيكل االقتراع، فقد تختلف النتيجة، على 
س���بيل املثال، األحزاب السياسية الرسمية بقائمة انتخابية مغلقة ميكنها 
أن تدفع بإدراج مرشحني من كل املقاطعات يف املنطقة االنتخابية نفسها، 

مما قد يضمن التمثيل املتساوي بحسب املناطق على مستوى الدولة. 
 من املستبعد حتى اآلن أن يتم إجراء إصالح شامل على النظام االنتخابي 
والقواعد التنظيمية على املدى القصير، مبا أنه يف العديد من املناسبات 
فإن اإلصالحات األخيرة هي نفسها التي كان قد مت اقتراحها يف املاضي، 
يبدو أن العناصر احملافظة من النظام السياس���ي تش���عر باالرتياح للوضع 
الراهن، وال يثقون يف أي إصالح قد يؤثر على فرصهم يف بقاء )أو تعايف( 
س���يطرتهم عل���ى املؤسس���ات االنتخابية، وعلى اجلانب اآلخر، س���يرضى 
اإلصالحي���ون البراجماتي���ون بالتأكي���د باإلصالح ال���ذي ميكن أن يضمن 
له���م الوصول إل���ى املناصب االنتخابية األساس���ية التي ميكنه���ا أن توفر 
له���م مزيداً م���ن القدرة عل���ى االرتفاع يف ش���ؤون الدولة، ولك���ن يبدو أن 
اإلصالحات على هذا املستوى قد ال تتم يف وجود علي خامنئي على رأس 
الدولة بدعمه للوضع احلالي الذي يُعد مثالّياً بالنس���بة له، ويف س���يناريو 
الفترة التالية حلكم خامنئي، وبحس���ب ش���خصية القائد التالي، ميكن أن 
يفت���ح الب���اب إلصالح أكثر ش���مولية ميكن من خالله التحويل املؤسس���ي 
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لألح���زاب، وإضفاء مزيد من الدقة والش���فافية على العمليات االنتخابية 
يف إيران. 

السيناريوهات المستقبلية 

 استناداً إلى اخلبرة املتراكمة على مدار 40 عاماً من تاريخ اجلمهورية 
اإلسالمية، فإيران تتجه بال شك نحو طريقة جديدة لتسيير االنتخابات، 
بالرغ���م م���ن اس���تمرار سياس���ة الفصائل، وتظه���ر على نظ���ام الفصائل 
امل���رن بعض اإلش���ارات ليكون نظ���ام قوائم أكثر تنظيماً ورس���مية ليحول 
دون س���يطرة املجموعات والفصائل املعارضة م���ن خالل األعضاء األكثر 
تش���دداً من الكيان، وبفضل حقيق���ة أن االئتالف احلكومي، واملدعوم من 
اإلصالحي���ني، والبراجماتيني، واحملافظني املعتدلني، يحظى اآلن بأغلبية 
يف الغرفة التش���ريعية، أصبحت الفرص س���انحة لتق���دمي التغييرات على 
النظام االنتخابي ونظام األحزاب، والتي قد تش���كل مس���تقبل املؤسسات 
املنتخب���ة مثل املجلس، وجمعية اخلب���راء، ومجالس احملليات، وللتغييرات 
املقترحة تداعيات قانونية وإيجابية وسلبية حقيقية، ولكن الفصائل تقترب 
منها بحس���ب املكاسب واخلسائر احملتملة يف االنتخابات، بدالً من النظر 
إل���ى التأثي���ر طويل املدى على النظام السياس���ي ككل، ومع ذلك، فإضفاء 
صفة رس���مية على األحزاب السياس���ية، وبشكل أساس���ي إدراج التدابير 
الت���ي من ش���أنها أن تزيد من الدقة والش���فافية يف العملي���ات االنتخابية 
يُعد خبراً جيداً بالنس���بة لنظام لطاملا واجه االنتقادات بسبب اإلجراءات 
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االنتخابية غير املجدية واملشكوك يف تزييفها أو عدم انتظامها.
 كم���ا أن ه���ذه اإلصالحات ج���اءت متزامنة مع جه���ود إدارة روحاني يف 
توضي���ح أن إي���ران دولة مس���ؤولة أم���ام املنظمات الدولي���ة، كما حدث مع 
توقيع خطة العمل الش���املة املشتركة يف 2013-15، واجلهود األخيرة يف 
إصدار أربعة قوانني متعلقة مبجموعة العمل املالي )FATF( التي اعتمدها 

املجلس، ومجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام. 
 وحتى وقت كتابة هذا الفصل، ال يوجد دليل واضح على أن اإلصالحات 
االنتخابية التي نوقشت يف مجلس الوزارء ويف املجلس سترى الشمس قريباً، 
حيث إن اخلطوات التش���ريعية لتحويل مش���روع القانون إلى قانون حقيقي 
حتت���اج أن مت���ر عبر الفحص الدقيق من مجلس صيانة الدس���تور، وأحياناً 
يص���ل األمر إلى مجلس تش���خيص مصلحة النظ���ام، وإذا كانت التغييرات 
املقترحة مضرة للفصائل احملافظة من النظام السياسي، ومفيدة للفصائل 
اإلصالحية-البراجماتية، فيجب التغاضي عن وجود نظام حزبي رس���مي، 
وسيكون ذلك خبراً سيئاً أن هذه اخلطوات، بالرغم من أنها بطيئة وتواجه 
معارض���ة داخلية قوية، ليس���ت متزامنة مع الدع���م اخلارجي من املنظمات 
الدولية والدول األوروبية على األقل، فاستعادة األغلبية يف املجلس ومكتب 
الرئيس ليسيطر عليها املرشحون املتشددون يف االنتخابات التالية سيمثل 
ببساطة نهاية التطبيع يف السياسة اإليرانية اخلارجية والتي شهدتها حقبة 
روحاني، ومما ال ش���ك فيه، أن ذلك سيتس���بب يف زيادة التوتر يف املنطقة، 
وإنهاء خطة العمل الشاملة املشتركة، وسيبدأ فصل جديد يف املواجهة بني 
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إي���ران الوالي���ات املتحدة، واالحتاد األوروب���ي، واألمم املتحدة، ولكن األهم، 
يف حالة فش���ل التغيير، وعودة املتش���ددين إلى املؤسسة الرئاسية والبرملان 
تزام���ن تغيير القيادة، فقد يكون الس���يناريو املنتظ���ر أكثر تعقيداً يف إيران، 
حي���ث إن الصراع الداخلي على الس���لطة، وكذل���ك الرغبة يف دعم منصب 
القائ���د اجلديد، مع احلاجة لوضع إرش���ادات جديدة للسياس���ة اخلارجية 
اإليراني���ة، ميك���ن أن يؤدي إل���ى التعصب يف بعض املناصب على املس���توى 
الدول���ي، وكذلك تبني س���لوك سياس���ي أكثر اس���تعداداً ملواجه���ة الفصائل 
السياس���ية داخل النظام، وكما ح���دث يف 1989، ميكن أن يؤدي اإلصالح 
الذي يقره احلاكم احلالي إلى تقليل الشكوك أثناء الفترة االنتقالية، واألهم 
م���ن ذلك ميكنه إضفاء الصفة الش���رعية عل���ى التغييرات التي لم تكن لتتم 
ب���دون إث���ارة الكثي���ر من اجلدل الذي ق���د يصل إلى ح���ّد املواجهة إذا أتت 

التغييرات بعد تغيير القيادة مباشرة. 
  والفش���ل يف محاول���ة اإلدارة احلالي���ة إضف���اء الصفة الرس���مية على 
الفصائ���ل واألح���زاب، وضمان س���ير النظام االنتخابي مبزي���د من الدقة 
والش���فافية قد يعوق أيضاً مصداقية النظام السياس���ي برمته، كما حدث 
يف 2009، واألكثر من ذلك، فتغيير الرئيس علي خامنئي ميكن أن يكون 
مشكوكاً فيه، مع الوضع يف االعتبار أن انتخابات اختيار القائد التالي يف 
أي���دي 86 من األعضاء املنتخبني م���ن جمعية اخلبراء، وأي عنصر ميكن 
أن يع���وق الدقة والش���فافية يف آليات اختيار هؤالء األعضاء س���يؤثر بال 
ش���ك عل���ى العملية كلها، ومبا أن منصب القائ���د هو حجر الزاوية للنظام 
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السياس���ي، فيجب أال يوضع يف موقف حتدٍّ من وجهة النظر املؤسس���ية، 
مع مراعاة أن النقلة القادمة ستكون الثانية فقط منذ تأسيس اجلمهورية 

اإلسالمية يف 1979.
 بالرغ���م من أن النظام السياس���ي اإليراني يتس���م بالديناميكية، ونظام 
الفصائل السياسية مينحه املرونة املطلوبة يف أوقات إعادة التهيئة للقائد 
اجلدي���د أثن���اء االنتقال م���ن آية اهلل روح اهلل اخلميني إل���ى آية اهلل علي 
خامنئ���ي، فاملوقف الراهن يتطلب هيكاًل أكثر اس���تقراراً يضع على رأس 
أولوياته االس���تقرار والش���فافية، وبدون مزيد من اإلصالحات يف أنظمة 
االنتخ���اب واألحزاب، فالس���يناريو املرتقب يف حالة تعيني قائد جديد أنه 
سيواجه مشكالت مشابهة فيما يخص الشفافية والدقة لعملية االنتخاب 

كلها كما واجهها القائد السابق يف 1989. )1) 
 وبالتأكيد، فالس���يناريو الذي يتضمن إصالحات على النظام االنتخابي 
ونظام األحزاب س���يوفر إطار عمل النتقال أكثر سالس���ة، ليس فقط يف 
حالة القيادة، ولكن أيضاً على املس���توى الرئاس���ي يف االنتخابات املقبلة، 
مما يعزز الهيكل اجلمهوري، ويحقق للعمليات االنتخابية املقاييس الدولية 

املطلوبة لتصبح سارية ومقبولة على املستوى الدولي. 

))( يف 3 يونيو 1989، اختير على خامنئي كقائد جديد يف اجللسة الطارئة جلمعية اخلبراء، بصفة مؤقتة حينها 
وفقاً لبعض مقاطع الفيديو التي صدرت يف 2018. ترأس اجللسة وعملية التصويت هاشمي رافسنجاني، ولم 
تقم اجلمعية )املنتخبة يف 1988( وال التشكالت التالية لها )املنتخبة يف 1996، و2006، و2016( مبراجعة 
https://www.rferl.org/a/ انظر  الدائم.  الطبيعي  القائد  هو  ليظل   ،1989 اتخاذه يف  الذي مت  القرار 

 iran-khamenei-leaked-video-1989-questions-leadership/28969517.html
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الملحقات 
جدول رقم 3: الفصائل السياسية يف فترة ما بعد الثورة )1981-1979( 

امللكيوناجلمهوريون
اجلمهوريون 
األصوليون/ 

اإلسالميون

اجلمهوريون 
اإلسالميون الليرباليون

اجلمهوريون 
العلامنيون

امللكيون 
امللكيون األصوليونالدستوريون

احلجتية

حركة التحرر الوطني 
اإليرانية )هنضة أزادي( 
مهدي بازارجان، بني 
صدر، صادق قطب 

زادة، عيل مدين.

القوات املسلحة

احلركة الوطنية 
للمقاومة اإليرانية، 

والتي أسسها شابور 
باختيار يف 1979 
– يدعمون احلركة 
الدستورية 1906. 

األمرية أرشف، 
حارس ملكي وقادة 

عسكريون ذوو 
رتب عالية، منظمة 
املخابرات واألمن 

القومي

مكتبي )أتباع خط 
اإليامن(

حزب الشعب 
اإلسالمي اجلمهوري، 

آية اهلل كاظم 
شاريامتادري

جبهة املقاومة 
الوطنية )1981(، 

بني صدر، 
حزب كردستان 

الديمقراطي، 
اجلبهة الوطنية 
الديمقراطية. 

جبهة حترير إيران، 
رئيس الوزراء 

السابق عيل أميني 

جيش حترير إيران 
)أزادجيان( للقائد 

آريانا 

جماهدي الثورة 
اإلسالمية، هبزاد 

نبوي 

منظمة جماهدي الشعب 
اإليراين )جماهدين خلق 

إيران( 

توده )احلزب 
الشيوعي( 

إيران احلرة )إيران 
أزاد( ابنة األمرية 
أرشف، أزادي 

شفيق 

الفدائيون 
اإلسالميون التي 

يقودها آية اهلل 
صادق خلخيل 

آية اهلل إرشاقي 
)زوج ابنة اخلميني(، 
شريازي، زانجاين، 
مرعيش، كومي، 

الهويت، هباء الدين 
حماليت

املصدر: احتشامي، 1995.
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جدول رقم 4:
الفصائل يف املجلس األول )84-1980( 

»حزب الكنبة«احلجتيةمكتبيالفصيل 
198019501980التأسيس 

الوصف

بدأت بنرشة حررها حسن 
آيات – حيث دفع باحلزب 
اجلمهوري اإلسالمي إىل 

مواقف أكثر تطرفًا 

»أول من بدأ« األصوليني، 
واحلركات املناهضة للبهائية، 

واملتشددين يف مقابل اليساريني من 
منظمة جماهدي الشعب اإليراين 

وتوده. 

امليزان األيديولوجي بني 
احلجتية واملكتبي

االقتصاد
شديد املركزية، تأميم 

الصناعات األساسية وإصالح 
األرايض

ضد إصالح األرض والتأميم
يدعمون دور القطاع 

اخلاص يف التجارة والتنمية 

األسلمة
أسلمة ثقافية واجتامعية للتوحيد 

الثوري 
أسلمة ثقافية واجتامعية للتوحيد 

الثوري 
 

رجل الدين 
يدعون إىل تدخل رجال الدين 

يف أمور الدولة
أقل مياًل لتدخل رجال الدين يف 

األمور احلكومية
 

هاشمي رافسنجاينآية اهلل حممد حلبيمري حسني موسويقائد

أعضاء 

حممد خويني )املجلس(، 
مورتيزا الويري )حاكم 

طهران(، هادي جعفري )حزب 
اهلل(، سيد هادي خامنئي )بعد 
ذلك شقيق الرئيس(، أسد اهلل 

بيات، ماجد أنصاري

بيهيشتي، وباهونار، ومهدوي كاين 
)احلزب اجلمهوري اإلسالمي(، 
عيل أكرب رزواين )جملس صيانة 
الدستور(، حممد إمامي كاشاين 
)جملس صيانة الدستور(، عيل 
واليتي )وزارة اخلارجية(، عيل 
برورش، أمحد توكيل، أسد اهلل 

عسكر أوالدي

حممد يازدي، حسن 
إبراهيم حبيبي )احلزب 
اجلمهوري اإلسالمي(، 

حممد خامنئي، سيد حممود 
دعائي.

املصدر: باختياري 1996
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اجلدول رقم 5:
الفصائل السياسية أثناء فترة اإلصالحيني )2000-1997( 

صائل
الف

اليسار اإلسالمي
ني املعتدل

اليم
ني التقليدي

اليم
اليسار اجلديد

ت 
املجموعا

األساسية
ني 

ضل
مجعية املنا

من رجال الدين 
)روحانيون(

منظمة 
املجاهدين 
ني 

اإلسالمي

جبهة املشاركة 
اإلسالمية يف 

إيران 
ب 

التنفيذيون يف حز
البناء

ني 
احتاد املقاتل

من رجال الدين 
ت( 

)روحانيا

ب 
حز

ف 
التحال

اإلسالمي

احتاد ادفاع عن 
قيم اجلمهورية 

اإلسالمية 

القائد
م. كأورويب

ب. نبوي
س عبدي

عبا
س. حجاريان 

يش
كاربا

ناطق نوري
مهدوي كاين

أسداهلل 
أوالدي 
بادامشيان

م. رايشهري 
مسعود ديناماكي 

س
التأسي

1988
1979

1998
1998

1977
1963

غري متاح

صحافة
ال

سالم، بيان
رص-ا-ما

ع
ت، 

مشاركا
صبح 

خورداد، 
–ا إمروز 

ت، 
إيران، إيئتالءا

رشي
مه

ت، كاهيان، شوما، 
رساال

س، مجهوري إسالمي 
قد

قاعدة السلطة
صيانة 

س 
ب، جمل

ت الطال
س )بنيان(، احتادا

األس
الدستور باجلمهورية اإلسالمية

 تكنوقراطيون، 
والبريوقراطية 

احلكومية

ضاة، 
التجار، بسيج، الق

صيانة 
س 

ت، جمل
املؤسسا

الدستور باجلمهورية 
ت األمن

اإلسالمية، قوا

يس
الفكر السيا

اإلسالميون، الثوريون االجتامعيون
الفنيون اإلسالميون 

املتحررون
اإلسالميون املحافظون

إسالميون

صادي
الفكر االقت

االجتامعية اإلسالمية، الرأساملية املقيدة
صناعية 

 الرأساملية ال
احلديثة

صناعية 
الرأساملية قبل ال
للتجار

التحكم يف الدولة
مع

ضد
ضد

مع
االستثامر الغريب 

رش
املبا

ضد
مع 

ضد

التطبيع مع 
ت املتحدة 

الواليا
مع

 مع
ضد

صدير الثورة
ت

ت
ض االستثناءا

ضد، مع بع
ضد

 
خمتلط

املصدر: بوشتا 2000
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اجلدول رقم 6:
الفصائل يف املجلس السادس )1996 – 2000( 

الفصيل  القائد املجموعات األعضاء

جبهة املشاركة اإلسالمية يف إيران حممد رضا خامتي منظمة جماهدي الثورة اإلسالمية
حزب العمل اإلسالمي

جممع روحانيون مبارز حممد موسوي خويني

فصيل التضامن  حممد رضا راحشاماين حزب التضامن اإليراين

التنفيذيون يف حزب البناء  هاشمي رافسنجاين

أتباع خط اإليامن عيل الدين بوروجريدي، غالم 
حداد عادل

مجاعة روحانيات مبارز، احتاد 
التحالف اإلسالمي 

جمموعات الفصائل املتحولة حممد باكر نوبخت االعتدال والتنمية

املصدر: إبراهيمي 2000
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اجلدول رقم 7:
الفصائل يف فترة اإلصالحيني )1997 – 2003( 

اإلصالحيونالربامجاتيوناألصوليونالفصيل

األعضاء 
والداعمون

مجعية روحانيات 
مبارز )احتاد رجال 
الدين املناضلني( 

الفصيل النخبوي 
االستبدادي

جامعة شهيد بشيشتي
التحديث االقتصادي
التسلط البريوقراطي 

املثاليون: املجتمع املدين 
اإلسالمي

احلوار بني احلضارات
االعتامدية االقتصادية املتبادلة 

جامعات أزاد وإمام 
صادق

حزب البناء الوسطي
النافذة الثقافية 

اإلصالحية 

الواقعيون: 
ميزان السلطة املؤسسية

التضخم الدويل

جملس التحالف 
االعتدال والوسطية اإلسالمي 

األصوليون 

جامعات طهران وتربية املدرسني
سوروش وشابستاري 

كاربايش: حمسن سوق
نورباكش

جبهة املشاركة اإلسالمية: م. 
رضا خامتي وسعيد حاجرايان. 

جمتمع املعلمني 
واملحارضين 

مهاجراين، حمسن 
منظمة خدام الثورة اإلسالميةهاشمي تابا

جمتمع املهندسني 
حزب التضامناملسلمني

مجعية رجال الدين املناضلني

السياسة اخلارجية
التوجه املتطرف ناحية 
إرسائيل، والواليات 

املتحدة والغرب

موقف متوسط 
بني اإلصالحيني 

واملحافظني

عالقات متزنة مع الواليات 
املتحدة

ويدعمون حل إقامة دولتني يف 
فلسطني 

املصدر: سيفزادة 2003.
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اجلدول رقم 8:
االحتادات السياس�������ية األساس�������ية واألح�������زاب التي أدرجته�������ا احلكومة يف 

القائمة )2003( 

الفصيل أو 
املجموعة

الصحافة الفكرأعضاء آخرونالقادةاإلنشاء

 )احتاد رجال الدين 
1977املناضلني(

مهدوي كاين
هـ. رافسنجاين

ناطق نوري؛ حسن 
روحاين؛ إمامي 
كاشاين؛ حممد 

يازدي؛ رضا تقوي؛ 
أمحد جنتي؛ دري 

نجف أبادي

  حمافظ

 )احتاد التحالف 
أسجروالدي  اإلسالمي( 

عيل باروارش؛ أسد 
اهلل بادامشيان؛ جواد 
رفيقدست؛ حبيب 
اهلل شفيق؛ أسغر 

روخسيفات.

مرتبط ببازار 
واحلزب 

اجلمهوري 
اإلسالمي

شوما

)اجلمعيات 
اإلسالمية لبازار 

واالحتادات(
   

ليربايل 
اقتصادي

مؤيدو ناطق 
نوري

 

)املجتمع اإلسالمي 
 1988للمهندسني(

حسن جعفوري؛ 
م.ر. باهونار؛ 
مرتىض نبوي

مؤيدو ناطق 
نوري

جام

 مجعية زينب
مؤيدو ناطق مريم هبروزي

نوري
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)مجعية رجال الدين 
1988املقاتلني

م. خامتي، 
مهدي كرويب، 
موسوي خنيهة 

م. ر. توسيل، م. عيل 
أبتحي، أ. موسوي 

الري، ماجد 
أنصاري، أ. أكرب 

حمتشمي

سالم مؤيدو خامتي

)جبهة املشاركة 
اإلسالمية يف إيران(

1998

م. رضا
خامتي

م. مريدامادي
عيل شاكوريراد

سعيد حجاريان، 
م. تاجزاده، 

عباس عبدي، 
أب. رامزاناده، م. 
نعيميبور، هادي 
خانيكي، إالهه 

خلعي.

 إصالحيون

حزب وسطاء بناء 
1996إيران 

هـ. رافسنجاين
هـ. كاربايش

آية اهلل مهاجراين، 
حممد هاشمي، فائرة 

هاشمي، حمسن 
نوربكش، م. عيل 
نجفي، مصطفى 

هايش تابا

مهرشيبرامجاتيون

منظمة جماهدي 
الثورة اإلسالمية 

 

حمسن رضاي 
م. جعفر 
زولقادر 

عيل رضا أفشار

بساد نبوي، 
مصطفى تاجزادة، 

حمسن أرمني، فيزاهلل 
عرب سورخي، 
هاشم أغاجاري، 
م. سالمايت، سعيد 

حجاريان 

مؤيديو 
خامتي

 

)مجعية املرأة 
اإليرانية( 

 
زهرة 

مصطفوي
 مؤيدو خامتي 
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جتمعات السيدات 
اإلسالمية

   فاطمة كأورويب 

حزب التضامن 
اإلسالمي يف إيران 

1998

إلياس هازاريت
 غالم سالمي 

عيل أصغر
أمحدي

كورنابايل 
قاندهاري، م.ر. 

راحشاماين 
هامباستجيمؤيدو خامتي

حزب الشعب 
الطوعي اإليراين

2001
حممود 

حكيميبور

م. عيل كوزجار، 
بكر موسوي، م. 

تاقي إيراين 
 مؤيدو خامتي

املصدر: دليل إعالم إيران )2003(
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اقتصاد إيران والعقوبات األمريكية بعد آية الله 
خامنئي: املرشد يرحل والسنوات الصعبة تبقى

 Nikolay Kozhanov

لق���د أثرت العقوبات األمريكية على االقتصاد اإليراني طوال الس���نوات 
األربع���ني املاضي���ة، وخ���الل ه���ذه الفت���رة كان���ت ضغوطهم ش���ديدة على 

االقتصاد اإليراني.
وعليه، فقد ش���هدت إيران يف الفترة بني 2010-2015 أكثر الضغوط 

االقتصادية وأشدها حساسية.
وق���د أبع���دت العقوبات البالد عن األنظمة املصرفية وش���ركات التأمني 
الدولية، فضاًل عن منع طهران من احلصول على االس���تثمارات األجنبية 
والتقني���ات وخدم���ات النقل البح���ري الدولي، فيم���ا مت حتديد اخليارات 

اإليرانية لبيع النفط يف األسواق األجنبية واستيراد الوقود.
نتيجة لذلك فقد رحب الشعب اإليراني والنسبة األكبر من النخبة بقرار 
االلتحاق بخطة العمل الش���املة، أو ما يسمى االتفاق النووي الذي وقعت 

عليه طهران واملجموعة الدولية )الدول الست( عام2015 )1).
ومبوج���ب ه���ذا القرار فقد ُرفع القس���م األكب���ر من العقوب���ات النووية، 

)(( . BBC, ‘Iran Nuclear Deal as it Happened’, BBC, 14 July 2015 https://www.bbc.
com/news/live/world-middle-east-33509809 accessed 4 May 2015
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وأعطت إيران األمل الستمرار التنمية االقتصادية بكل أريحّية.
غير أن قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب لالنسحاب من خطة العمل 
الشاملة )االتفاق النووي( التي مّت االتفاق عليها يف ربيع 2008، قد غّير 
األوضاع يف إيران مرة أخرى، وتسبب قرار واشنطن فرض العقوبات على 
طه���ران يف تصاع���د املخاوف لدى املجتمع الدولي، وبات كبار املس���ؤولني 
األوروبيني يف االحتاد األوروبي ومعهم روسيا والصني قلقني بشأن إعادة 
ف���رض العقوبات األمريكية، باعتبار أن ذلك من ش���أنه أن يزيد املش���اكل 
أمام التجارة مع طهران، ويحرض املس���ؤولني اإليرانيني على إعادة النظر 

يف اخلطوات اخلاصة باالنسحاب من االتفاق النووي.
انطالقاً من هذه املخاوف فإن العقوبات من شأنها أن تترك آثاراً سلبية على 
األوضاع الداخلية يف إيران، مما يتس���بب يف زيادة االضطرابات االجتماعية 

ويعّزز موقف التيار احملافظ األقل استعداداً للحوار مع العالم اخلارجي.
يف ظ���ل هذه األجواء املتوترة واملضطربة للغاية تصاعدت هذه املخاوف 
م���ن فرض ترامب احلظ���ر على النفط اإليران���ي يف نوفمبر عام 2018، 
وإعالنه السماح لثماني دول باستيراد النفط اإليراني ملدة 6 أشهر فقط، 
ومع ذلك ال ميكن أن تضخم هذه السيناريوهات املتشائمة أكثر من الالزم، 
فتأثي���ر العقوبات قد ال يك���ون وفق توقعات املس���ؤولني األمريكان، بل إن 
تأثيراتها قد ال تكون كبيرة، وهو ما أكدته التجارب املاضية والوقائع على 

األرض.
وه���ذا الفص���ل يتن���اول اثن���ني م���ن الس���يناريوهات املمكن���ة، ويف كال 
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السيناريوهني يفترض عدم رفع العقوبات خالل األعوام اخلمسة القادمة 
على األقل، وأن آثارها على االقتصاد اإليراني ستبقى للعقود القادمة.

السيناريو األول يفترض أن قضية خالفة آية اهلل خامنئي ستحدث خالل 
الس���نتني أو الس���نوات الثالث القادمة، وتالياً سيتعني على املرشد القادم 
أن يواجه النتائج الفورية لقرارات اإلدارة األمريكية بإعادة العقوبات على 

إيران التي مت اتخاذها يف عام 2018.
الس���يناريو الثاني يرجح أن انتقال السلطة من املرشد الثاني إلى الثالث 
س���يحدث بعد عام 2021، وعندها س���يتمكن االقتصاد اإليراني بش���كل 

افتراضي من االستمرار حتت الضغوط اخلارجية القاسية.
وم���ن أجل حتليل م���دى تأثير الضغوط األمريكي���ة احلالية على املديني 
القصي���ر والبعيد على اقتصاد إيران، وأيض���اً من أجل التنبؤ باإلجراءات 
احملتمل���ة للمرش���د األعل���ى الثال���ث لتخفيف اآلث���ار الس���لبية للضغوط، 
س���يتناول هذا الفصل حتلي���ل جتربة إيران حتت العقوب���ات خالل أعوام 

.2015-2010
إن دراس���ة ه���ذه الفترة تبدو منطقي���ة؛ ألن التدابي���ر األمريكية احلالية 
للضغط على اقتصاد طهران تعكس العقوبات األمريكية التي كانت قائمة 
قبل تبني خطة العمل الشاملة )jcpoa(؛ لذلك فإن هناك تشابهاً تاريخياً 
بني الفترة 2010-2015 وما بعد 2018، خصوصاً أن االحتاد األوروبي 
ليس من مقّرري العقوبات على إيران هذه املرة، باإلضافة إلى أنها متّكننا 

من فهم التطورات املستقبلية.
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العقوبات األمرىکية قبل عام 2010 وأسباب اتخاذ اخلطوات الالحقة
بحل���ول ع���ام 2010 کان���ت إيران تط���وي عامها الثالث���ني حتت طائلة 

العقوبات األمريكية.
وطبق���اً لإلج���راءات األمريكي���ة، فق���د منع األميركان اس���تيراد الس���لع 
اإليراني���ة وتصدير إيران لبضاعتها للبلدان األخرى، كما ُمنع عن تصدير 
أي بضاع���ة إلى إيران، كم���ا ال يحّق ألي مواطن أمريكي التعاون التجاري 
م���ع احلكومة اإليراني���ة بصورة مباش���رة أو غير مباش���رة، وهكذا احلال 
بالنس���بة للش���ركات األمريكية؛ إذ لم يُسمح لها بش���راء النفط واملشتقات 
النفطي���ة والبتروكيماوية من إيران، فضاًل عن منعها من تقدمي اخلدمات 

الهندسية إلى الشركات اإليرانية أو تزويدها بالتكنولوجيا احلديثة)1).
يف ع���ام 2006 ُمنع���ت كاف���ة التعام���الت املالي���ة بني الوالي���ات املتحدة 
واملواطنني اإليرانيني، بينما شّددت أمريكا عام 2010 من عقوباتها على 
الدول األخرى التي كانت لديها عالقات جتارية أو اقتصادية مع إيران)2).
ورغم وجود بعض االس���تثناءات للشركات األجنبية، فإن العقوبات كانت 
متن���ع الش���ركات األجنبية من تصدير البضائ���ع األمريكية إلى إيران، كما 
كانوا يواجهون قيوداً على تصدير السلع واخلدمات من الواليات املتحدة)3).

(1( . H. G. Askari, J. Forrer, H. Teegen & J. Yang, Case Studies of U.S. Economic 
Sanctions: The Chinese, Cuban, and Iranian Experience (Westport, 2004): 171220-.

(2( . Ibid.
(3( H. G. Askari, J. Forrer, H. Teegen & J. Yang, Case Studies of U.S. Economic Sanctions: 

The Chinese, Cuban, and Iranian Experience (Westport, 2004): 171220-; Kenneth 
Katzman, Iran Sanctions. (Washington: Congressional Research Center, 2010);
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وقد ورطت أمريكا نفسها يف أحد أهم األعمال يف مجال العالقات بني 
إيران والدول األخرى، وكان ذلك قانون داماتو )قانون العقوبات على إيران 
وليبيا عام 1996(، حيث كانت هذه الوثيقة تلزم رئيس الواليات املتحدة 
باتخاذ التدابير الالزمة فيما يتعلق بالش���ركات األجنبية التي اس���تثمرت 
أكثر من 20 مليون دالر خالل 12 شهراً يف مشاريع تطوير حقول النفط 

والغاز اإليراني.
فأي شركة أجنبية تنتهك قانون عام 1996 )داماتو( فإنه يحق للحكومة 
األمريكية أن تس���تخدم على األقل اثنني من س���تة تدابير عقابية محتملة 

وهي كالتالي:
منع بنك التصدير واالستيراد يف الواليات املتحدة من توفير التسهيالت 

والقروض ورسائل االئتمان لتصدير السلع األمريكية.
إلغ���اء رخصة تصدير التقنيات العس���كرية للش���ركات الت���ي تنتهك هذا 

القانون.
ف���رض العقوبات على املؤسس���ات املالية من التزوي���د بقروض مصرفية 

تتجاوز 10 ماليني دوالر خالل أي فترة.
منع املؤسس���ات املالي���ة األجنبية التي تنتهك قان���ون داماتو من املتاجرة 
ب���أوراق الق���رض العموم���ي، كم���ا متنع الش���ركات املخالفة م���ن حقها يف 
ممارس���ة التجارة يف أدوات الدي���ن التابعة للحكوم���ة األمريكية أو العمل 

كمستودع ألموال احلكومة األمريكية.
حظر عقود املشتريات العامة على اجلهات املخالفة.
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حتجي���م قدرة الش���ركات املنتهكة على اس���تيراد البضائ���ع إلى الواليات 
املتحدة)1). 

 وال يخف���ى أن تنفيذ مثل هذه املجموعة الواس���عة م���ن العقوبات ضد بلد ما 
يعتبر أمراً نادراً جّداً، وال س���ابقة له تقريباً)2)، ومع ذلك فإن التدابير العقابية 

التي اتخذتها احلكومة األمريكية يف عام 2010 لم تكن ذات أثر واقعي.
إن قان���ون العقوب���ات اجلدي���د )2194( الذي وقعه الرئي���س األمريكي 

السابق باراك أوباما عام 2010 كان من املفترض أن يحسن الوضع)3).
وبص���ورة عام���ة ميك���ن أن نعزي الض���رورة التي تدعو للقب���ول بالقانون 

املذكور واعتماده إلى األسباب اآلتية:
إن القوانني الس���ابقة الت���ي ُفرضت مبوجبها العقوب���ات على إيران كان 
له���ا العدي���د من الثغرات والفج���وات التي منعت احلكوم���ة األمريكية من 
ممارسة الضغوط االقتصادية الفعالة على طهران، فعلى سبيل املثال، لم 
تتضمن فكرة االس���تثمارات احملظورة مبيع���ات املعدات واألجهزة حلقول 

النفط والغاز اإليراني، وكذلك معامل ومجمعات البتروكيماويات.
وهذا بدوره يخلق مشكالت أمام حتقيق الهدف الرئيسي لقانون داماتو 

(1( H. Alikhani, Sanctioning Iran. Anatomy of a Failed Policy (London: I. B. Tauris, 
2000(.

(2( G. C. Hufbauer, J. J. Schott, K. A. Elliott & B. Oegg, Economic Sanctions 
Reconsidered (Washington: 2007).

(3( Kenneth Katzman, Iran Sanctions. (Washington: Congressional Research Center, 
2010); I. Shayerah, Iran’s Economic Conditions: US Policy Issues (Washington: 
Congressional Research Center, 2010).
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ووق���ف تطوير قطاع���ات النف���ط والبتروكيماويات اإليرانية التي تش���كل 
العمود الفقري لالقتصاد اإليراني.

وم���ع أن احلكوم���ة األمريكي���ة متكنت خالل الفترة م���ن 2010-2006 من 
إقن���اع ش���ركات النفط من أوروب���ا الغربية بالتوقف عن بي���ع املعدات الالزمة 
والضروري���ة إل���ى إيران فإنها فش���لت يف كثير من األحي���ان يف أن تفعل نفس 
الش���يء مع الش���ركات من أوروبا الشرقية، وإن أكثر الشركات نشاطاً يف هذا 

املجال كانت شركات من رومانيا واملجر وبيالروسيا والشرق األقصى)1).
إن العقوبات األمريكية فش���لت أيضاً يف أن تؤثر بش���كل قوي على جتارة 
النف���ط والغ���از مع إيران، فعلى س���بيل املث���ال حتى الش���ركات األمريكية 
وجدت لها ثغرات اعتبرتها ضرورية يف نظام العقوبات األمريكية ملواصلة 
التعامل مع اإليرانيني، وهذا ما سهل تسريب األموال والتقنيات إلى إيران، 
والفرصة الرئيس���ة التي اس���تغلتها هذه الش���ركات هي عدم وجود قانون 
يحظ���ر الفروع والش���ركات األمريكية املس���جلة يف بلد ثال���ث من مواصلة 

التعامل والتجارة مع إيران.
والشركات األمريكية التي واصلت عملها يف إيران خالل هذه الفترة هي 
شركات هاليبرتون وجنرال إلكتريك وكوكاكوال التي انخرطت يف مواصلة 
التجارة واالس���تثمار يف إيران)2)، باإلضافة إلى بعض الشركات األمريكية 

(1( . H. G. Askari, J. Forrer, H. Teegen & J. Yang, Case Studies of U.S. Economic 
Sanctions: The Chinese, Cuban, and Iranian Experience (Westport, 2004): 171220-.

(2( . Kenneth Katzman, Iran Sanctions. (Washington: Congressional Research Center, 
2010(:16.
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الت���ي لم يتم حتديد هويتها أو غير معروف���ة الهوية، حيث قامت بتصدير 
معدات استخراج النفط عبر فروعها يف البرازيل)1).

���ق قانون داماتو بالقوة على الش���ركات األجنبية التي تس���تثمر  ول���م يطبَّ
روؤس األموال يف قطاع الطاقة يف إيران.

وقد كان النتقاد الش���ركاء األوروبيني للوالي���ات املتحدة فيما يتعلق بهذا 
القانون دور مهم يف خفض وحتجيم قوة قانون داماتو.

وبالنتيج���ة فإن أغلب الش���ركات األجنبية التي ف���رض عليها احلظر من 
قبل أمريكا قبل عام 2006 كان بسبب انتهاكها لقانون منع انتشار أسلحة 
الدم���ار الش���امل وتصديرها لألس���لحة الهجومي���ة والتقليدي���ة وتقنيات 

االستخدام املزدوج.
وم���ن ناحية أخ���رى، حاول���ت اإلدارة األمريكية عدم معاقبة الش���ركات 
األجنبية لالس���تثمار يف قطاع الطاقة اإليراني، أي أن مغادرة الش���ركات 
للس���وق اإليران���ي تعود فقط إل���ى التهديد احملتمل بتطبي���ق قانون داماتو 

عليهم.
وتكش���ف الدراس���ات والتحقيقات أن قرار الش���ركات مغ���ادرة إيران يف 
ه���ذه احلاالت جاء حتت ضغط حكوماتهم الت���ي ُطلب منها ذلك من قبل 

األمريكان)2).

(1( . Interview with a Russian expert on Iran. Rasht, Iran. August 2009.
(2( H. G. Askari, J. Forrer, H. Teegen & J. Yang, Case Studies of U.S. Economic Sanctions: 

The Chinese, Cuban, and Iranian Experience (Westport, 2004): 171220-; Kenneth 
Katzman, Iran Sanctions. (Washington: Congressional Research Center, 2010)
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ويف نفس الوقت جند أن معظم االتفاقيات املبرمة بني إيران والشركات 
األجنبي���ة يف مجال تطوي���ر قطاع النفط والغ���از اإليراني خالل 1996-
2010 صنِّف���ت يف خانة انتهاك قانون دامات���و)1)، وكانت احملاولة اجلادة 
والوحي���دة لتطبيق قانون 1996 ضد الش���ركات األجنبية من قبل أمريكا 
عام 1997، حيث حاولت احلكومة األمريكية معاقبة ش���ركة توتال وغاز 
ب���روم وماليزيا بتروناس لقراره���م تطوير املرحلتني 2 و3 من حقل بارس 
اجلنوب���ي للغ���از اإليران���ي يف اخلليج، وم���ع ما ذكر فقد واف���ق األمريكان 
-وبع���د محادث���ات مكثفة- على س���حب مطالبه���م مقابل تعزي���ز التعاون 
مع بروكس���ل يف مجال أنش���طة منع توليد ونش���ر أس���لحة الدمار الشامل 
ومكافحة اإلرهاب، وقد وعدت واش���نطن بعدم تطبيق قانون داماتو على 
الشركات األوروبية يف حاالت مماثلة، ويعتقد اخلبراء واملراقبون أن هذا 
الق���رار للحكوم���ة األمريكية جاء نتيجة الش���كوى التي تق���دم بها االحتاد 
األوروبي إلى منظمة التجارة العاملية WTO فيما يتعلق بقانون داماتو)2).
والالفت للنظر أنه مت س���حب الش���كوى من قبل األوروبيني مباشرة بعد 
قرار احلكومة األمريكية بعدم تطبيق قانون 1996 ضد توتال وغاز بروم 

وماليزيا بتروناس.
إن احلكوم���ة األمريكية -وحتى عام -2010 قد امتنعت عن اس���تخدام 

(1( Kenneth Katzman, Iran Sanctions. (Washington: Congressional Research Center, 
2010):6; I. Shayerah, Iran’s Economic Conditions: US Policy Issues (Washington: 
Congressional Research Center, 2010).

(2( . Ibid.
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جميع أدوات العقوبات املتوفرة لديها من أجل توفير الفرصة لبدء احلوار 
مع إيران، وهذا يعني أن قانون داماتو كان مبثابة رسالة لطهران، وكان من 
املفترض أن تثبت واشنطن أن لديها العديد من الوسائل املختلفة لتدمير 
االقتص���اد اإليراني، لكنها لم ترغب يف القيام بذلك معتبرة أن ذلك ليس 
ضرورياً، ومن املهم هنا أن نتذكر أن النصف الثاني من تس���عينيات القرن 
املاض���ي كان���ت الفترة التي ح���اول فيها األمريكيون فت���ح قنوات االتصال 
مع اجلمهورية اإلس���المية اإليرانية، ورفعت واشنطن هذه احملاوالت عام 
1997 عندما مت انتخاب خامتي للرئاس���ة يف إيران، وخصوصاً يف يناير 
1998 حني أعلن استعداده لبدء حوارات مبدئية مع واشنطن. وبالنتيجة 
اتخ���ذت البلدان خطوات ع���ززت الوهم لديهم باإلحي���اء املبكر للعالقات 
ب���ني الوالي���ات املتحدة وإيران)1)، غي���ر أن األوضاع تغي���رت كلّياً يف يوليو 
ع���ام 2005 ح���ني أصبح محم���ود أحمدي جناد -عمدة طهران- رئيس���اً 
إليران، حيث اش���تهر كمتش���دد ومن أتباع السياس���ات األصولية والدولية 
الصارمة للخميني، وقد أعلن جناد بعد تنصيبه مباش���رة -يف أغس���طس 
-2005 عن حق إيران الثابت يف تطوير التقنية النووية، واستأنف العمل 
عل���ى تخصيب اليوراني���وم الذي علِّق العمل عليه من قبل، كما قام باتخاذ 
عدد من اخلطوات الصورية كالش���عارات الثورية القدمية من قبيل »املوت 

(1( H. G. Askari, J. Forrer, H. Teegen & J. Yang, Case Studies of U.S. Economic Sanctions: 
The Chinese, Cuban, and Iranian Experience (Westport, 2004): 171220-; I. Shayerah, 
Iran’s Economic Conditions: US Policy Issues (Washington: Congressional Research 
Center, 2010).
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إلسرائيل، املوت ألمريكا«، وأطلق تصريحات ساخرة بشأن الهولوكوست، 
كما أرسل رسائل وخطابات إلى جورج بوش، ما دفع األمريكان -ويف إطار 
الرد على اعتماد قانون دعم حرية إيران عام -2006 الذي نّص على منح 
احلركات االنفصالية واملعارضة اإليرانية التس���هيالت لتأس���يس تلفزيون 
مستقل وقنوات ومحطات إذاعية تسعى للتمهيد لالنتقال السلمي للنظام 
ورفع مس���توى االنتقادات ملوقف إيران من امت���الك التقنية النووية)1)، يف 
أواخر عام 2006 بدأت األوس���اط السياس���ية األمريكية مناقش���ة س���بل 

زيادة الضغط على طهران. 
يف ظل هذه الظروف، ش���كل القرار رقم: 1929 -الذي اعتمده مجلس 
األمن الدولي يف التاس���ع من حزيران 2010 بس���بب عدم استعداد إيران 
للتع���اون م���ع املجتمع الدولى بش���أن برنامجها الن���ووي- الضوء األخضر 
للس���لطات األمريكية للتحرك بحرية، وم���ع أن محتوى القرار كان ضعيفاً 
إل���ى حدٍّ م���ا، إال أنه أعطى الض���وء األخضر للذين كان���وا وراء مزيد من 
اإلج���راءات العدواني���ة األحادي���ة اجلانب، كم���ا أن القرار مه���د األرضية 
إلمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران، خصوصاً يف مجاالت االقتصاد 
اإليران���ي والقطاعات املصرفية والنقل والنف���ط والغاز والبتروكيماويات، 
وق���د ذكر أعضاء مجلس األم���ن الدولي يف الق���رار العالقة احملتملة بني 
العائدات اإليرانية املس���تمدة من بيع النفط وامليزانية اخلاصة بنشاطات 

(1( Kenneth Katzman, Iran Sanctions. (Washington: Congressional Research Center, 
2010(.



177

توسيع األسلحة النووية اإليرانية)1).
وش���دد القرار عل���ى حقيقة أن املع���دات واملواد الالزم���ة يف الصناعات 
البتروكيماوي���ة ميك���ن اس���تخدامها من قب���ل اإليرانيني يف مج���ال تنظيم 
دورة الوق���ود النووية)2)، وهن���ا لم يدخر املتش���ددون األمريكيون أي جهد 
لتبن���ي العقوبات اجلديدة ضد إيران، والتي س���وف تأتي بصورة رس���مية 
يف س���ياق املب���ادىء التوجيهية للقرار 1929، م���ا أدى إلى املصادقة على 
مش���روع القانون 2194 املعروف باس���م قانون العقوبات الشاملة ملساءلة 
إيران، واملالح���ظ أن العقوبات األمريكية لعام 2010 أيدت الصالحيات 
القانوني���ة لإلجراءات العقابية التي اتخذت يف وقت س���ابق، وأعطت إلى 
حدٍّ كبير قانون داماتو لعام 1996 مساحة واسعة للمناورة، وبالتالي فقد 
ارتقت مجموعة احلّد األدنى من العقوبات من الدرجة الثانية إلى الثالثة، 

واتسعت معها فترة العقوبات من ستة إلى تسعة أشهر.
واستكملت التدابير العقابية بفرض سلة عقوبات أخرى، وهي:

من���ع تنفيذ التب���ادالت التجارية من قبل جهات أجنبية عبر املؤسس���ات 
املالية األمريكية أو بوساطة ومساعدة مواطنني أمريكان.

منع إجراء أي معاملة مالية من خالل البنوك واملصارف األمريكية.
فرض احلظر على حيازة أصول وس���ندات ملكي���ة يف الواليات املتحدة، 
إضاف���ة إلى ص���دور أحكام لزي���ادة العقوب���ات املفروضة على الش���ركات 

(1( United Nations Security Council, Resolution 1929 (2010) (S/RES/1229 (2010)).
(2( Ibid.
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األجنبي���ة، فيم���ا أصبحت ش���روط اإلعفاءات من القي���ود املفروضة على 
العالقات االقتصادية مع إيران أكثر صرامة)1).

وأك���دت عقوبات عام 2010 على حتديد ميزانية 20 مليون دوالر كحد 
أقصى لالس���تثمار يف قطاع النفط والغاز يف إيران، كما حددت العقوبات 
معدالت االس���تثمار يف كل مش���روع تقوم الش���ركات القائمة بعدة مشاريع 
خالل 12 شهراً، بخمسة ماليني دوالر، شريطة أن ال تتجاوز االستثمارات 

20 مليون دوالر.

باإلضافة إلى ذلك ُمنعت الشركات األمريكية واألجنبية من تزويد إيران 
بأي س���لع أو خدم���ات أو تقنيات تدخ���ل يف بناء وتش���ييد مصايف النفط 
اجلديدة يف إيران، أو ترقية وصيانة أجهزتها، حتى لو كانت الشحنة ملرة 
واحدة، وتتجاوز قيمتها مليون دوالر، أو بلغت قيمتها اإلجمالية على مدى 

12 شهراً 5 ماليني دوالر.

كما يالحظ أنه ألول مرة يف تاريخ نظام العقوبات األمريكية ضد إيران، 
فرض���ت قيود خطي���رة على تصدير املش���تقات النفطي���ة كالبنزين ووقود 
الدي���زل ووقود الطائ���رات إلى إيران، ومنذ صيف ع���ام 2010 أصبحت 
الش���ركات -بغّض النظر عن جنس���يتها- معرضة للعقوبات األمريكية يف 
حال تصدير أي ش���حنة وقود تتجاوز قيمتها مليون دوالر أو بلغت الكلفة 

(1(  Congress of the United States of America, HR 2194, Comprehensive Iran 
Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (Washington: Congress of 
the United States of America, 2010)
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اإلجمالية للشحنات أكثر من 5 ماليني دوالر خالل عام واحد)1).
والالف���ت للنظ���ر أن ش���روط العقوب���ات طبق���ت على جمي���ع اخلدمات 

كالتأمني والتحويل والسمسرة املتعلقة بتجارة الوقود مع إيران)2). 
وبصرف النظر عن هذه اإلجراءات فقد ألغت السلطات األمريكية جميع 
أحكام تخفيف القيود على الواردات اإليرانية إلى الواليات املتحدة والتي 
مت تبنيها يف نهاية التس���عينيات، باإلضافة إلى ذلك، فقد منعت واش���نطن 
الفروع والش���ركات التابعة للش���ركات األمريكية املسجلة يف دول ثالثة من 

التجارة مع إيران.
ونصت اإلجراءات العقابية لعام 2010 أيضاً على تش���ديد منع إصدار 
تراخي���ص التصدير للش���ركات األجنبي���ة من البلدان األخ���رى كاإلمارات 
العربي���ة املتح���دة وماليزيا اللت���ني ترّددتا يف منع إع���ادة تصدير البضائع 

األمريكية إلى إيران.
وقد عززت العقوبات اجلديدة أيضاً التدابير ضد املؤسسات املالية التي 
تتعام���ل مع البنوك اإليرانية املش���تبه بتحويلها للبرنام���ج النووي اإليراني 
أو أنش���طة طه���ران اإلرهابية)3). كما أولت الس���لطات األمريكية اهتماماً 

خاصاً ملسألة دعم اإليرانيني املعارضني.
ويف خض���م هذه األوض���اع أعلنت أمريكا اس���تثناءات خاصة لقائمة من 

(1( Ibid.
(2( Ibid.
(3( Ibid.
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املنتجات الصناعية احملظورة إلعادة تصديرها إلى إيران، كسماح أمريكا 
ببي���ع أنواع من البرام���ج اإللكترونية إلى اجلمهورية اإلس���المية اإليرانية 

على سبيل املثال.
وم���ن املتوقع أن تس���هم اإلجراءات األمريكية ه���ذه بتطوير اإلنترنت يف 
إيران أو إفساح املجال ملستخدميها للتهرب من الفالتر اإللكترونية املثبتة 
بواس���طة الس���لطات؛ ملن���ع اإليرانيني من الوص���ول إلى مواق���ع املعارضة 

واملصادر اإللكترونية ذات محتوى مناهض للسياسات احلكومية)1).
وق���د تضمن���ت عقوبات عام 2010 تدابير عقابية حلظر الس���فر، ليس 
فقط على األش���خاص والشركات اإليرانية املش���اركة يف البرنامج النووي 
ودعم اإلرهاب، بل حتى بالنسبة ألولئك الذين يشتبه بتورطهم يف انتهاك 
حقوق اإلنس���ان)2). فالعقوبات األمريكية يف فترة 2015-2010 بش���كل 
ع���ام، وتبدو -إلى ح���دٍّ ما- امتداداً لقانون داماتو لعام 1996، ووّس���عت 
بشكل كبير من الفرص األمريكية ملمارسة الضغط على إيران، وتفصيلها 

كاآلتي:
أوالً- إن العقوبات ش���ّكلت إشارات خطيرة للمجتمع الدولي؛ إذ تفهمت 
الدول أن احلكومة األمريكية لن تتردد بشأن تنفيذ العقوبات ضد الشركات 
الت���ي تس���تثمر يف قطاع الطاقة اإليراني، باإلضاف���ة إلى أن مجموعة من 

(1( Kenneth Katzman, Iran Sanctions. (Washington: Congressional Research Center, 
2010(: 37.

(2( Ibid.
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اإلج���راءات العقابية التي ميكن لألمريكي���ني تنفيذها ضد منتهكي نظام 

العقوبات أصبحت أكثر وأوسع.

ثانياً- مت فرض قيود متش���ددة على تطوي���ر القطاع املصريف لالقتصاد 

اإليراني وعالقته مع النظام املالي الدولي.

ثالث���اً- لق���د حّدت العقوب���ات من قدرات إي���ران على اس���تيراد الوقود، 

وتع���رض ملس���تقبل قطاع الطاق���ة اإليرانّية بأكمله، ومع ذل���ك فقد أثبتت 

جترب���ة إيران أن العقوبات األمريكية ال تس���تطيع التأثير على طهران، أو 

إعادة نظر احلكومة اإليرانية يف مقاربتها للقضية النووية.

هل كانت العقوبات يف فترة 2015-2010 مؤثرة؟

العقوب���ات الدولية للفترة من 2015-2010 تركت آثاراً على االقتصاد 

اإليراني، حيث كانت فترة 2015-2012 )بعد أن دعم االحتاد األوروبي 

احلظر النفطي ضد إيران( األصعب بالنسبة القتصاد البالد.

وبحل���ول منتص���ف ع���ام 2013 كان كل من خامنئ���ي والرئيس أحمدي 

جناد مضطرين لالعتراف بأن اقتصاد البالد قد تعرض ألضرار جسيمة 

بس���بب العقوبات؛ لذلك صرح أحمدي جناد يف أكتوبر 2012 يف خطابه 

بأن السلطات مضطرة خلفض بعض بنود امليزانية بنسبة 25% أو توقيف 

التمويل املالى فى بعض احلاالت اخلاصة. إضافة إلى ذلك فقد اضطرت 

إيران بعد ش���هر إلى تنفي���ذ املرحلة الثانية م���ن اإلصالحات االقتصادية 
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التي تهدف إلى تخفيف عبء الدعم غير املباشر عن ميزانية البالد)1).
ويف وقت سابق، أوصى مستشار السياسة اخلارجية خلامنئي علي أكبر 

واليتي بعدم االستهانة بالعقوبات وعدم اعتبارها غير مجدية)2).
كما انخفض حجم إنتاج النفط وتصديره إلى اخلارج خالل فترة 2011-
2015 من 3.5 و2.5 مليون برميل يومياً إلى 207-203 و0.9-1 مليون 

برميل يومّياً )انظر اجلدول1(.
وقد ذكر وزير االقتصاد واملالية اإليراني آنذاك، ش���مس الدين حسيني 
يف 15 ديس���مبر 2012 أن حجم الدخل اإليراني من عائدات النفط بعد 
تطبيق احلظر على جتارة النفط يف االحتاد األوروبي عام 2012 كان أقل 

بنسبة 50% تقريباً عما كان عليه عام 2011.
وقد تس���بب ه���ذا االنخفاض الكبير بعجز يف امليزاني���ة العامة اإليرانية 

التي كانت تعتمد بشكل كبير على تدفق الدوالرات النفطية.
ر معدل ومنو الناجت احمللي اإلجمالي اإليراني  يف ظل هذه الظروف، قدِّ
يف عام 2012 بحوالي -704%، وبلغ معدل التضخم الرسمي إلى %26، 
وجتاوز معدل النمو السنوي ألسعار املستهلك إلى 32%، واستمرت وتيرة 

(1( Yegane Torbati, ‘Iran Budget under Pressure, Ahmadinejad Says’, Reuters, 9 October 
2012, https://www.reuters.com/article/us-iran-economy/iran-budget-under-pressure-
ahmadinejad-says-idUSBRE8980X120121009?feedType=RSS&feedName=worldNews
&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2
FworldNews+%28Reuters+World+News%29 accessed 24 March 2019

(2( Press TV, ‘Sanctions sped Iran’s self-sufficiency’, Press TV, 28 October 2010, 
http://www.presstv.ir/detail/148627.html accessed 17 January 2017
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معدالت التضخم لتصل عام 2013 إلى 40%. )انظر اجلدول1 (.
وق���د أثر نقص األموال يف امليزانية بش���كل س���لبي عل���ى البرامج احلكومية 
الهادف���ة إلى تطوير مصانع مش���تقات النفط والغ���از والبتروكيماويات، حيث 
كانت إيران عام 2012 قادرة على االستثمار يف قطاع النفط بقيمة 21 مليار 
دوالر يف ح���ني انخف���ض املبلغ إلى نحو 17 مليار دوالر وفق���اً لبيانات خبراء 
االقتص���اد، ول���و لم يتم التوقي���ع على االتفاق النووي ع���ام 2015 لكان حجم 

استثمارات إيران يف صناعة النفط قد انخفض إلى الصفر تقريباً)1).
وهك���ذا يف ع���ام 2015 وضعت العقوبات وانخفاض األس���عار إيران يف 
وض���ع صعب حيث لم تتمكن من احلص���ول على أكثر من 30 مليار دوالر 

من عائدات النفط.
وكان ه���ذا الرق���م أق���ل حتى من دخل إي���ران من جت���ارة النفط يف عام 

2014، والذي جلب 52 مليار دوالر إلى البلد. )انظر اجلدول 1(
يف ظل هذه الظروف، مت تعليق أو تخفيض تطوير عدد من حقول النفط 
)مث���ل حقول ي���اران وحقول آزادكان الش���مالية واجلنوبي���ة(، وكذلك البنية 
التحتية التي تربطهما مبحطات التصدير، رغم أن التنفيذ الناجح للمشاريع 
قد زاد من إنتاج النفط اإليراني مبقدار 600-700 ألف برميل يومياً)2).

وخ���الل فترة 2013-2012 ش���كلت تقلبات أس���عار الصرف يف س���وق 

(1( Interview with Iranian experts on oil market. Institute of Oriental Studies, Moscow. 
19 October 2016.

(2( Interview with Iranian experts on oil market. Institute of Oriental Studies, Moscow. 
19 October 2016.



184

الص���رف األجنب���ي يف إي���ران واح���دة م���ن أكثر اختب���ارات التوت���ر اجلاد 
لالقتصاد اإليراني.

وبحلول عام 2012 لم يتمكن البنك املركزي اإليراني CBI من السيطرة 
على سعر صرف الريال اإليراني املبالغ فيه، واضطر إلى تخفيض قيمته.
حيث ارتفع سعر صرف الدوالر من 18000 ريال يف حزيران/يونيو 2012 

إلى 33500-34500 ريال يف آذار/مارس 2013 )يف السوق احلرة(.
ع���الوة على ذلك، لم يكن منو س���عر ال���دوالر ثابتاً، حيث ارتفع الس���عر 
خ���الل فت���رة 2012-2013 أربع مرات على األقل، مما س���بب صدمات 

خطيرة للمشهد االجتماعي واالقتصادي يف إيران.
وقد بات أحد أخطر املواقف يف مطلع تشرين األول/أكتوبر عام 2012، 
حيث س���بب انخفاضاً آخر بس���عر صرف الريال مقابل الدوالر يف السوق 
احلرة بإغالق سوق طهران الكبير، ونقصاً يف األوراق املالية، فيما ارتفعت 

حدة التوترات واالضطرابات يف العاصمة)1).
إن انخف���اض قيمة العملة الوطنية، ونقص البترودوالرات باإلضافة إلى 
مش���كلة واردات بعض أنواع السلع االستهالكية، تسبب يف ارتفاع األسعار 

يف إيران، مما سبب أزمات وتقلبات يف بعض أسواق السلع.
وكان األم���ر أش���د يف متوز/يولي���و عام 2012 حيث س���ببت الش���ائعات 

(1( Guardian, ‘Iran Currency Crisis Sparks Tehran Street Clashes’, The Guardian, 
3 October 2012 https://www.theguardian.com/world/2012/oct/03/iran-currency-
crisis-tehran-clashes accessed 24 March 2019
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بش���أن نق���ص احتياطيات حل���وم الدواجن يف إيران، إل���ى تصاعد الطلب 
على الدواجن مما أدى إلى ارتفاع األسعار الحقاً.

وق���د تس���بب ذل���ك يف زي���ادة الطلب عل���ى حل���وم الدجاج ورفع أس���عار 
التجزئ���ة، بحي���ث فش���لت احملاوالت األولي���ة خلفض األس���عار عن طريق 
اس���تيراد الدواج���ن الرخيصة من اخل���ارج؛ إذ لم يتمكن املس���توردون من 
شرائها بالعملة الصعبة بأسعار منخفضة، وكان لديهم مشكالت يف مترير 
إج���راءات التلخيص اجلمركي للحوم املس���توردة، وفش���ل تدّخل احلكومة 

إلسعاف املوقف يف محاوالت حتسني الوضع على الفور)1).
يف ظ���ل هذه الظ���روف أظهرت املؤش���رات االجتماعي���ة نقاطاً س���لبية، فوفقاً 
للمصادر املطلعة على الوضع فإنه وبحلول عام 2013 كان يف املئة من الس���كان 
يعيشون يف مستوى خط الفقر أو دونه، وأن الفجوة الطبقية كانت كبيرة واستمرت 
باالتساع والتنامي، بحيث إن دخل ثالثة أعشار أثرياء املجتمع اإليراني كان أعلى 

من دخل الطبقة األكثر فقراً يف املجتمع بنسبة 15 إلى 16 ضعفاً.
وبلغت املعدالت الرسمية للبطالة 12/2% عام 2012، وطبقاً للحسابات غير 
الرس���مية فإنها بلغ���ت أكثر من 19%، وقد أدى إغالق املش���اريع الصناعية التي 

تتطلب تقنيات واستثمارات أجنبية إلى ارتفاع هذا املؤشر)2).

(1( Guardian, ‘Reports of Street Protests in Iran due to Soaring Price of Chicken’, 
The Guardian, 23 July 2012, https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2012/
jul/23/street-protests-iran-chicken accessed 24 March 2019

(2( Trading Economics, ‘Iran Unemployment Rate’, Trading Economics, January 
2019, https://tradingeconomics.com/iran/unemployment-rate accessed 24 March 
2019
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ويف ظ���ل هذه الظروف ش���ّكلت العقوب���ات اختباراً صعب���اً إليران، حيث 
أض���ّرت باالقتص���اد اإليراني دون أن تؤدي النهي���اره، وكانت فترة 2010 

وحتى مطلع عام 2013 من أصعب الفترات بالنسبة لطهران.
وخ���الل فترة 2013-2015 برزت مي���ول واجتاهات تدعو إلى التهدئة 

واستقرار الوضع االقتصادي يف البالد.
فف���ي ع���ام 2013 كان املعدل الع���ام لنمو الناجت احمللي اإلجمالي س���لبّياً إلى 
حدٍّ ما، لكنه ش���ّكل 2% مقابل 7/4% يف عام 2012، بينما ش���هد االقتصاد 
اإليراني عام 2014 منواً إيجابّياً بنس���بة 4/6%، وبعد عام 2014 انخفضت 
مع���دالت التضخ���م إلى م���ا دون 10% يف عام 2016 )انظ���ر إلى اجلدول 1( 
وانخف���ض مع تلك التحوالت االعتماد عل���ى عائدات النفط، حيث إن االعتماد 
على عائدات النفط كان 40% يف عامي 2013 و2014، بينما انخفض ذلك 
إل���ى 33% عام )1)2015، وهنا أكد املؤيدون لفكرة التأثير الس���لبي للعقوبات 
أن املؤشرات اإليجابية التي شهدها االقتصاد اإليراني بعد عام 2013 حّددها 
فوز حسن روحاني يف االنتخابات الرئاسية يف يونيو 2013، حيث كان االعتقاد 
الس���ائد لديهم أن سياسات روحاني االقتصادية متتاز بفاعلية أكثر، وقد أطلق 
روحاني جولة جديدة من املفاوضات بني إيران واملجتمع الدولي، ما أرغم حلفاء 
واش���نطن على التردد يف تنفيذ العقوبات، وتالياً صاحبتها تغييرات إيجابية يف 

(1( Financial Tribune, ‘Budget’s Oil Dependence Declines to %30’, The Financial 
Tribune, 25 April 2017, https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-
economy/63082/budget-s-oil-dependence-declines-to-30 accessed 24 March 2019
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أداء االقتص���اد اإليران���ي، غير أن الفضل يف عدم ق���درة العقوبات على ضرب 
اقتص���اد البالد -كم���ا تبني الحقاً- يجب أن ينس���ب إلى اإلج���راءات الداخلية 
واخلارجي���ة املعقدة التي مت تبنيه���ا يف عهد الرئيس أحمدي جناد، والتي كانت 

تهدف إلى إيجاد التوازن والتقليل من التأثير السلبي للضغوط اخلارجية.

رد إيران على عقوبات 2010-2012
أوالً- إن احلكومة اإليرانية كانت سريعة يف ترتيب األمور، حيث تعلمت 
كيفي���ة إدارة األم���ور يف ظل وجود عائدات نفطي���ة محدودة، وقد ُوضعت 
امليزاني���ة اإليراني���ة اجلدي���دة للس���نة اإليرانية 1392 )م���ارس 2013-
2014( من قبل الس���لطات على أس���اس بقاء حجم صادرات النفط دون 
1.33 مليون برميل يومّياً، وبأس���عار تتراوح بني 90-91 دوالراً للبرميل، 
وكان���ت ه���ذه احلس���ابات اإليرانية معقول���ة إلى حدٍّ كبي���ر، حيث كان من 
الصعب بالنس���بة للغرب تخفيض صادرات إيران إلى أقل من 1.3 مليون 
برمي���ل يومي���اً أو تخفيض أرباحها إلى أقل م���ن 91 دوالراً للبرميل، وقد 
حتّول���ت البت���رودوالرات إلى 40% فق���ط من امليزاني���ة، والتي كانت أقل 
بكثي���ر من حص���ة عائدات النفط، حيث كانت تت���راوح عادة يف امليزانيات 

السابقة بنسبة 60 إلى %80)1).
يف ظل هذه الظروف، أدت العقوبات إلى ما كان يعتبر سابقاً صعب املنال، 

(1( Patrick Clawson, ‘Iran beyond Oil?’, Policy Watch, No2062, 3 April 2013, http://
www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-beyond-oil accessed on 
13 May 2018
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حيث أجبرت احلكومة اإليرانية على حتويل وعودها لتنوع مصادر العائدات 
املالية للميزانية إلى خطوات عملية، وهكذا أعلنت احلكومة اإليرانية خالل 
الفترة 2010 -2012 إنش���اء نظام مالي حديث يف البالد، مبا يف ذلك آلية 
العمل جلمع ضريبة القيمة املضافة، وبعد ذلك صرح املس���ؤولون يف حكومة 
أحمدي جناد بأن الوقت قد حان لبدء استخدام هذا النظام وزيادة املصادر 
املالية للميزانية، وقد أبدى مجلس الشورى اإلسالمي ردة فعل سلبية فورية 
عل���ى ذلك، ومع ذلك فقد زادت احلكوم���ة اإليرانية املصادر املالية للميزانية 
عام 2012 من الضرائب، بجمع نحو 14 مليار دوالر، أي أنها كانت بنس���بة 

25%، وكان ذلك أكثر مما حصلت عليه يف عام 2011)1).

ول���م تقتصر عملية تنويع املصادر املالية على الضرائب فقط، بل عززت 
طه���ران خ���الل فترة 2013- 2012 تطوير جميع األنش���طة االقتصادية 
تقريب���اً، والت���ي كانت عصي���ة على التأث���ر بالعقوبات، كم���ا كثفت تطوير 
صناعاتها األساسية غير النفطية، مثل الصلب واإلسمنت وإنتاج الطاقة، 
والتعدي���ن خالل فترة 2010-2013 على س���بيل املث���ال، وكانت معدالت 
من���و الطاقة اإلنتاجية للصناعة الكهربائية يف إيران بنس���بة 7% س���نوياً 
خالل هذه الس���نوات، وكان هذا األمر مهّماً للغاية لطهران؛ حيث نظرت 
إل���ى الكهرب���اء كأح���د عناص���ر صادراتها، وعلي���ه ارتفع حج���م صادرات 
الكهرب���اء ع���ام 2012 بنس���بة 29% مقارنة مع العام الذي س���بقه، كما 

(1( Ibid.
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واصلت إيران تطوير صناعاتها البتروكيماوية والغازية، حيث إنها متكنت 
قبل عام 2012 من حتقيق أكثر من 10 مليارات دوالر س���نوّياً من خالل 
ص���ادرات املواد البتروكيماوي���ة، )1). كما أن احلكومة اإليرانية متّكنت من 
توفير سبيل للتغلب على القيود التي فرضتها العقوبات الستيراد املعدات 

والتقنيات والتكنولوجيا الالزمة لتطوير صناعاتها البتروكيماوية.
ثاني���اً- ركزت احلكومة اإليرانية بش���كل خاص على مش���اركة ش���ركات 
القط���اع اخل���اص يف بناء املصايف الصغيرة نس���بّياً بطاق���ة إنتاجية تصل 
إل���ى عش���رة آالف برميل يومياً، حيث لم حتتج مص���ايف التكرير هذه إلى 
تقنيات متطورة، وكانت قادرة على العمل مبعدات قدمية ُصنعت يف أوروبا 

الشرقية واجلمهوريات السوفييتية السابقة.
وحسب ما كان معروفاً فإن بناء هذه املصايف قد حصل بالفعل مبساعدة 
رج���ال األعم���ال الروس والكازاخس���تانيني)2)، ونتيجة لذل���ك فقد احتلت 
عائ���دات النفط اإليرانية -رغم أهميتها- جزءاً صغيراً من حجم التجارة 
اإليراني���ة)3)؛ إذ غط���ت الصادرات غير النفطية ع���ام 2012، 60% )بل 

(1( Tehran Times, ‘Iran’s Petrochemical Exports Approaching USD11 billion’, The 
Tehran Times, 1 January 2012, https://web.archive.org/web/20120204211907/
http://www.tehrantimes.com/economy-and-business/94108-irans-petrochemical-
exports-approaching-11-billion accessed 24 March 2019

(2( Interview with the Russian expert on the oil and gas market. 17 January 2018. 
Moscow, Russia.

(3( Patrick Clawson, ‘Iran beyond Oil?’, Policy Watch, No2062, 3 April 2013, http://
www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-beyond-oil accessed on 
13 May 2018
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75% وفق���اً للمصادر( من إجمالي وارادتها مقارنة ب� 24% عام 2002 
و14% يف ع���ام 1992 )1)، واجلدير باألهمية هنا أن إيران أوجدت هذا 
التحول عبر تكرير النفط وحتويله من شكله اخلام إلى املشتقات النفطية 
املختلف���ة وتصديره)2)، وبذلك بلغت الص���ادرات غير النفطية عام 2012 
)37/69( مليار دوالر، والتي ش���ملت العناصر الرئيسية للبتروكيماويات 
واملنتج���ات الكيماوية واملعادن واحلجر واإلس���منت ومنتجات زراعية، كما 
بلغت قيمة ما يسمى بالصناعات التقليدية مثل السجاد واحللويات حوالي 

مليار دوالر)3).
وق���د كان���ت العراق يف مقدمة الدول املس���توردة للس���لع اإليرانية، وذلك 
بقيمة استيراد بلغت 6 مليارات دوالر، ثم الصني، بقيمة 4.2 مليار دوالر، 
ثم اإلمارات العربية املتحدة، بقيمة 4 مليارات دوالر، ثم الهند بقيمة 2.6 
مليار دوالر، ثم أفغانس���تان بقيمة 2.5 مليار دوالر، أما عام 2014 فقد 
ر حجم صادرات إيران غير النفطية ب� 46 مليار دوالر مقابل 48 مليار  قدِّ

دوالر من إجمالي الواردات.
ه���ذه الزي���ادة يف الدخ���ل كان���ت مضمون���ة من خ���الل تنام���ي املنتجات 
البتروكيمياوي���ة يف هيكلي���ة الص���ادرات اإليراني���ة)4)، وش���كلت البروب���ان 

(1( . Ibid.
(2( . Ibid.
(3( . Ibid.
(4( Iran Project, ‘Non-oil Exports Leaving Sanctions Behind’, Iran Project, 18 

March 2019, https://theiranproject.com/blog/201918/03//non-oil-exports-leaving-
sanctions-behind/ accessed on 24 March 2019
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وامليثانول والبونان والبولي إيثيلني أبرز العناصر من السياالت الغازية يف 
سلة الصادرات اإليرانية إلى اخلارج.

وق���د مت حتفي���ز منو الصادرات غي���ر النفطية من خ���الل برامج الدعم 
احلكومية، حيث قامت الس���لطات اإليرانية ع���ام 2013- 2012 بتعديل 
البنود اخلاصة بتنظيم الصادرات، وخفضوا )أو حتى ألغوا جزئياً( عدداً 
من التعريف���ات اجلمركية على الصادرات، واعتمدوا حوالي 20 برنامجاً 
توفر آلية الدعم واإلعفاءات الضريبية على الشركات املصنعة، وقد متت 
عملية حتويل هذه البرامج إلى احتياطيات الصندوق الوطني للتنمية التي 

حتصل على 20% من عائدات النفط احلكومية.
وقد شكل حتويل ميزانية التنمية الصناعية يف البالد)1) األولية يف برامج 
احلكومة بعد عام 2012، وبذلك شّكلت العقوبات أهم العناصر احملفزة 
لتنمي���ة صادرات إيران غير النفطية، وش���ّكل هبوط س���عر صرف الريال 
مقاب���ل الدوالر األمريكي أم���راً مربحاً للغاية بالنس���بة للتجارة اخلارجية 
اإليراني���ة، وذل���ك يف إط���ار ص���ادرات عدد م���ن الصناع���ات اإليرانية يف 

قطاعات البتروكيمياويات والبناء والزراعة.
ورغم تأثيرات ارتفاع سعر الريال على أسعار السلع االستهالكية يف إيران 
بشكل مطرد خالل عام 2012 فإن نظيرتها –الدوالر- ظلت كما هي، أو 

(1( Nikolay Kozhanov, ‘Unilateral Economic Sanctions against Iran: Unexpected 
Implications’, Fair Observer, 14 May 2013, https://www.fairobserver.com/
region/middle_east_north_africa/unilateral-economic-sanctions-iran-unexpected-
implications-part-1/ accessed on 24 March 2019
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حتى انخفضت يف بعض احلاالت لتحسني مستويات املعيشة لتلك الفئات 
االجتماعي���ة العاملة يف مجال الصادرات، فالعقوب���ات -بذلك- أدت إلى 
زيادة دخل األش���خاص املرتبطني باملخطط الرمادي للعاملني يف مجاالت 
الص���ادرات النفطية واملعام���الت املصرفية الدولي���ة، وكذلك العاملني يف 

مجاالت سوق الصرف األجنبي.
ويف وق���ت الح���ق، بدا أن ه���ؤالء »اإليرانيني من األثري���اء اجلدد« الذين 
ُوج���دوا يف ظ���روف العقوبات توصل���وا إلى اتفاق ضمني غير رس���مي مع 
الس���لطات، تتجن���ب مبوجب���ه الطبقة املتوس���طة االنخ���راط يف القضايا 
السياس���ية، فيما متحورت اإلجراءات احلكومية حول تباطؤ وتيرة القمع 
األيديولوجي، ففي بعض الش���وارع بشمال العاصمة طهران شعر الشباب 
من الطبقة الغنية بوجود حرية يف طريقة ارتداء املالبس وتصرفاتهم)1). 
ورغم تع���ارض هذه الظاهرة مع أحكام الدين والعقيدة االجتماعية فإن 
شرطة )اآلداب( حاولت التغاضي عن ذلك قدر اإلمكان، وهو ما صاحبه 

أيضاً انخفاض وتيرة هجمات جماعات الضغط.
بحل����ول عام 2013 كانت النخب السياس����ية واالقتصادي����ة تؤكد على ضرورة 
والء الطبق����ات الدني����ا، حيث إنه رغم انخفاض مع����دالت العائدات النفطية فإن 
الس����لطة ال تزال تخصص مبالغ ضخمة لإلعانات االجتماعية أو تقدمي الدعم 
املالي بصورة مباش����رة أو غير مباش����رة؛ لذا لم جتد بعض البرامج االجتماعية 

(1( Multiple interviews with Russian experts on Iran. 28 – 30 January 2014. Moscow, 
Russia.
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الت����ي نظمه����ا ونفذها أحمدي جناد مقاومة كبيرة م����ن قبل معارضيه وخصومه 
السياس����يني، فعلى سبيل املثال، أطلقت احلكومة خالل الشهر شباط وآذار عام 
2013 برنام����ج الدع����م املالي ال����ذي تلقى مبوجبه كل إيراني مس����اعدات مالية 
قدره����ا 65-82 دوالراً ف����ى العام اإليراني اجلديد )الن����وروز( الذى بدأ يف 21 
مارس، كما حددت احلكومة السعر املالئم البالغ 1260 رياالً للدوالر املستخدم 
يف حتديد أسعار السلع األساسية يف املنافذ احلدودية اخلاضعة إلدارة الدولة)1)، 
كما أولت احلكومة اهتماماً خاصاً إلدارة س����وق الصرف األجنبي والسوق املالي 
من أجل مواجهة تداعيات االنخفاض احلتمي للعملة الوطنية، وش����ددت طهران 
إجراءات الس����يطرة على معامالت الصرف األجنبي، وأعادت إدخال نظام سعر 
الصرف املتعدد الذي سمح بتخفيض عمالت أجنبية أرخص للمستوردين للسلع 
األساس����ية، كما فرضت الس����لطات اإليرانية حظراً على واردات السلع الفاخرة 

لتخفيض وتيرة خروج العمالت الصعبة من إيران)2).
ويف إطار الهدف ذاته مت اس���تخدام أس���اليب وآليات جمركية للحد من 
واردات السلع التي يتم تصنيعها يف الداخل، فيما سمحت احلكومة للسوق 
احلرة باستيراد سبائك الذهب والفضة التي بدأت طهران استخدامها يف 

التعامالت األجنبية)3).

(1( . Nikolay Kozhanov, ‘Unilateral Economic Sanctions against Iran: Unexpected 
Implications’, Fair Observer, 14 May 2013, https://www.fairobserver.com/
region/middle_east_north_africa/unilateral-economic-sanctions-iran-unexpected-
implications-part-1/ accessed on 24 March 2019

(2( Ibid.
(3( Ibid.
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واملهمة األخرى التي حاولت الس���لطات اإليرانية تس���ويتها مباشرة بعد 
تطبي���ق عقوب���ات 2010-2012 كانت مش���كالت واردات وق���ود الديزل 
والبنزين، حيث أعلنت الس���لطات يف س���بتمبر من عام 2010 رسمّياً عن 
بلوغ املس���توى املطلوب من االكتفاء الذاتي احمللي من إنتاج البنزين ووقود 
الدي���زل، وقد حتقق ذلك بفعل تنفيذ خطة الطوارئ لزيادة إنتاج املصايف 

احمللية، وتتضمن هذه اخلطة ما يلي:
تشغيل مصايف البالد وفق جدول العمل املكثف.

اس���تخدام ج���زء من منش���آت البتروكيمياويات اإليراني���ة إلنتاج البنزين 
ووقود الديزل.

إنت���اج البنزين ووقود الدي���زل بالطريقة العطرية، واس���تخدام إضافات 
مختلف���ة لزيادة ع���دد األوكتان، وكذلك تقدمي بع���ض الدرجات منخفضة 

اجلودة يف السوق احمللية والتي كانت مخصصة سابقاً فقط للتصدير.
���ن الذي ال يُس���تخدم على نطاق واسع يف إيران مع  خلط البنزين احملسَّ
الن���وع العادي األكثر ش���عبية، وال���ذي دفع ببعض اخلب���راء اإليرانيني من 

الدرجة األولى إلى تسميته مبعجزة »الصناعة اإليرانية«.
وبذل���ك قف���ز إنتاج البنزين احملل���ي من 44 و47 ملي���ون لتر إلى 66.5 

مليون لتر يف اليوم.
وبع���د إثبات جن���اح جتربة إيران يف االعتماد على ال���ذات إلدارة املوارد احمللية 
املكتس���بة خ���الل احلرب العراقي���ة اإليرانية وتف���ادي العزلة اإليراني���ة، لم ينس 
اإليرانيون اس���تخدامها مرة أخرى لصالح الش���عب، وكان���ت آخر مبادرة حكومية 
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لترشيد استهالك الوقود بغية فسح املجال أمام أصحاب السيارات لشراء الوقود 
بالسعر املدعوم وبحصة محددة، حيث إنه يف حال جتاوز احلد احملّدد فإنه يتعني 
على أصحاب السيارات شراء الوقود اإلضايف بالسعر احلر أو غير املدعوم، وإذا 
جتاوز الشخص احلصة الشهرية من البنزين الرخيص أو املدعوم، سيضطر إلى 
ش���راء كميات الوقود اإلضافية بأس���عار أعلى أو بسعر السوق، وهذا بدوره أجبر 
املستهلكني على جتنب الشراء املفرط وغير الضروري للوقود فوق احلد املدعوم.
ورغم وجود بعض التساؤالت حول حقيقة حتقيق إيران لالكتفاء الذاتي 
يف إنتاج البنزين، فإن املؤشرات تؤكد انخفاض حجم وارداتها للبنزين عام 

.(1(2010
وبصورة عامة فإن القيادة اإليرانية يف هذه املرحلة تعلمت دروساً مهمة 
عّززت لديها جتربة مقاومة اآلثار السلبية للعقوبات والتي ميكن لسلطات 

البالد استخدامها بالتأكيد يف املستقبل، وهي:
أظهرت س���نوات 2010-2015 أن االقتصاد اإليراني لديه احتياطيات 

معينة تساعده على الصمود أمام اآلثار السلبية األولى للعقوبات.
أظهرت فترة 2010-2015 أهمية التدابير احلاس���مة لتعزيز القدرات 

االقتصادية احمللية ملواجهة العقوبات.
س���اعد ذلك على وضع قائمة بتلك اخلطوات التي ينبغي اتخاذها للحد 

(1( Econews.Ir, ‘Juziyat-e Trarkh-e Zarbati-ye Benzin E’lam Shod’, Econews.Ir, 
27.06.1389; Econews.Ir, ‘Sahmiye-ye Benzin-e Mehrmah 60 Litr Taain Shod’, 
Econews.Ir, 24.06.1389 http://www.econews.ir/fa/NewsContent.aspx?id=140305 
accessed 15 October 2016
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من اآلثار السلبية للعقوبات األمريكية.
وتالياً حني قررت السلطات األمريكية يف مايو عام 2018 مغادرة خطة 
العمل املش���تركة املعروف���ة باالتفاق الن���ووي كانت لدى القي���ادة اإليرانية 
مجموعة من التدابير التي يتعني تنفيذها للتعامل مع التداعيات الس���لبية 

للعقوبات التي أعيد فرضها.
ويف ظل هذه الظروف، إذا حل الزعيم األعلى الثالث محل خامنئي حتى 
عام 2022، فسيكون لديه مشروع خطة اإلنقاذ، حيث إنه سيحتاج »فقط« 
لالس���تعانة بحكمة من السياسات الس���ابقة وتنظيمها وفقاً لالحتياجات 

احلالية بدالً من تنظيم سياسات جديدة.
وم���ع ذلك، ف���إن الزعيم األعلى القادم س���وف يواجه حتدي���ات أكبر بعد عام 
2022 -كما س���يظهر- عندما يتطلب من القيادة اإليرانية التعامل مع النتائج 

الطويلة األجل لتنفيذ العقوبات والتي ستختلف عن نتائج تأثيرها الفوري.

عقوبات 2012 - 2010 والتجارة الخارجية

ال ش���ك أن التدابي���ر التي اتخذته���ا إيران على الس���احة الدولية ال تقل 
أهمية من التدابير احمللية لتجاوز اآلثار السلبية للعقوبات، وهي كاآلتي:

أوالً- تعزيز فرص التواصل والتعامل مع ش���ركائها التجاريني التقليديني 
يف محاول���ة لضم���ان والئهم إليران، وتش���جيعهم على مواجه���ة العقوبات 
الت���ي فرضته���ا الواليات املتحدة وش���ركاؤها، فعلى س���بيل املث���ال، قامت 
إي���ران -وبع���د تنفيذ احلظر النفط���ي الذي فرضه االحت���اد األوروبي يف 
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ع���ام -2012 بتزوي���د املش���ترين الباق���ني م���ن الهيدروكربونات بأس���عار 
رخيصة من أجل ضمان والئهم.

ويف بعض احل���االت، وّفرت طبيعة العقوبات املوجودة عدداً من الفرص 
لتجاوزه���ا؛ إذ كان���ت التدابير العقابي���ة تتعلق يف الغال���ب بالنقل البحري 
واجل���وي، بينم���ا ترك النقل الب���ري دون اهتمام، ويف الوقت نفس���ه، أدى 
وجود ش���بكة من الطرق البري���ة اإليرانية املتط���ورة ذات بنية حتتية قوية 
دوراً يف التناغ���م مع أنظمة النقل يف البلدان املجاورة، وهذا بدوره س���مح 
لإليرانيني بإرس���ال البضائع إلى كافة النقاط يف أوراس���يا دون استخدام 

طرق بحرية أو جوية.
نتيج���ة لذلك، فق���د كانت هناك تقاري���ر عن زي���ادات ملحوظة يف عدد 
ناقالت البنزين التي تعبر احلدود التركية والعراقية مع إيران بعد فرض 
العقوب���ات عام 2010، وكذلك يت���م نقلها عبر بحر قزوين إلى بعض دول 
آسيا الوس���طى، كما كانت السلطات اإليرانية تستخدم أيضاً تدابير غير 
قانونية، وهذا ما أدى إلى اتهامها بشكل دوري مبحاولة بيع النفط بصورة 

سرية خالل الفترة 2010-2015.
ويجادل اخلبراء بأن أس���هل طريقة لطهران كانت تزوير املستندات وبيع 
نفطه���ا كعراق���ي أصلي)1)، وكان هن���اك مخطط آخر يتضمن االس���تعانة 

(1( . Drummond J., Khalaj M., ‘Iran Finds Way Round Petrol Sanctions’, The Financial 
Times, 7 February 2011; Saul J., Kasolowsky R., ‘Iran feels sanctions heat at UAE 
ports’, Reuters, 3 August 2010; Rasheed A., Aqrawi S., Despite pledges, ‘Iraqi 
Kurd oil still flows to Iran’, Reuters, 22 July 2010



198

بش���ركات يف ال���دول املج���اورة كاإلمارات العربي���ة املتحدة، والتي تش���ير 
التقارير الفصلية إلى وجود حتركات لشاحنات نقل النفط قرب السواحل 
اإليراني���ة، ووصوله���ا بالتالي إل���ى موانئ الدول املج���اورة محملة بكميات 

كبيرة من النفط)1).
وكانت إحدى السبل التي استخدمتها إيران بتنفيذ عمليات جتارية سرية 

لبيع النفط، تتمثل بنقل النفط من سفينة إلى أخرى يف املياه الدولية.
وخالل فترة 2010-2015 وس���عت طهران من أسطول الناقالت، ليس 
فقط من خالل بناء س���فن جديدة، ولكن أيضاً عن طريق ش���راء ناقالت 

النفط القدمية التي كانت جاهزة تقريباً للتخليص اجلمركي.
ويش���ير االعتقاد الس���ائد إلى أن ناق���الت النفط احلديث���ة كانت تغادر 
املوانئ اإليرانية بش���كل منظم دون ذك���ر الوجهة احملددة، بحيث ميكن أن 

تظل يف عرض البحر واملياه اإلقليمية لبعض الوقت.
وح���ني مت���ت عملية بيع ما للنفط فإن ه���ذه الناقالت توقف نظام التتبع 
اخل���اص بها إلخفاء موقعها، وتنتقل بالتالي إلى نقطة متفق عليها لتقابل 
ناقلة الش���ركة التي أبرمت معها العقد، وهذا يعني أن الناقالت اإليرانية 
كان���ت تنقل حمولتها من النفط إل���ى ناقالت تابعة لدول أخرى يف عرض 

البحر ثم تعود فارغة إلى موانئها)2).
ولم تكن طرق التهرب من العقوبات يف املجال املصريف أقل تعقيداً، حيث 

(1( Ibid.
(2( Ibid.
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كانت الس���لطات اإليرانية يف البداية تقترب إلى حكومات الدول املختلفة 
مببادرة إنشاء بنوك مشتركة لها ومكاتب مفتوحة يف كال البلدين.

وق���د ورد أنه خ���الل فترة 2006-2010 تلقت كل من روس���يا والصني 
والهن���د وتركي���ا هذه العروض، وأن إنش���اء مثل هذه البنوك من ش���أنه أن 
يس���مح بإجراء املعامالت املباش���رة بني البلدان دون تدخل البنوك الغربية 

واملعامالت بالدوالر.
وبص���رف النظر عن البن���ك اإليراني الفنزويلي املش���ترك الذي افتتحه 
الرئي���س اإليراني آنذاك أحمدي جناد والرئيس الفنزويلي الراحل هوجو 

شافيز يف طهران عام 2009، فإن العملية لم تذهب أبعد من ذلك)1).
وبع���د ذلك اختارت طهران اس���تراتيجية أخرى، حيث بدأت اس���تخدام 
العم���الت احمللية الوطنية مع ش���ركائها التجاريني الرئيس���يني كمناقصة 
قانونية يف األنش���طة االقتصادية اخلارجية بدالً من الدالر واليورو، وقد 
صار هذا اإلجراء يف منتهى األهمية بعد العقوبات األمريكية عام 2010 

والتي حجمت قدرة طهران على استخدام الدوالرات.
وبحل���ول عام 2015 كانت البنوك اإليرانية قادرة على إجراء معامالتها 
املصرفي���ة بالعملة احمللية لكوري���ا والليرة التركية، والليوان الصيني والني 
الياباني والروبية الهندية والدرهم اإلماراتي، وناقشت السلطات اإليرانية 

(1( The Iran-Venezuela Joint Bank was established as a joint venture of by state-
owned Iranian and Venezuelan Banks to facilitate the development of bilateral 
economic relations..
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إمكانية اس���تخدام الروبل الروسي يف عملياتها التجارية مع موسكو، كما 
أن الس���لطات اإليراني���ة حاولت تعزيز التوس���ع يف البن���وك اخلاصة غير 
املص���رح بها لتش���جيعهم على فتح فروع لها يف اخل���ارج بعد عام 2010، 
وكان ميك���ن للمص���ارف اخلاضع���ة للعقوبة أيضاً إنش���اء بنوك خاصة يف 
بلد ثالث واس���تخدامها كغطاء ألنش���طتها، فعلى س���بيل املث���ال يف أكتوبر 
2011 مت إنشاء مصرفني على األقل من قبل اإليرانيني يف العراق خلدمة 

معامالتهم املالية الدولية.
وحسب التقارير، فإن أحد املصارف كان يرتبط بالبنك الوطني )املصرف 
الوطني أو البنك املركزي( اخلاضع للعقوبات وبحسب ما ورد يف التقارير 
فق���د فتحت هذه البنوك يف بلدان أخرى، مثل ماليزيا وأفغانس���تان، وقد 
تعم���د اإليراني���ون اختيار هذه البالد رغم الضع���ف االقتصادي فيها؛ ألن 
غياب الوضوح السياس���ي والضعف اإلداري فيها يعطي كثيراً من الفرص 
إلج���راء عملي���ات رمادي���ة وغي���ر قانونية، حي���ث ميكن اس���تخدام بنوكها 
الوطنية كعنصر يف اخلطة التي ميكن من خاللها حتويل األموال اإليرانية 

إلى االحتاد األوروبي أو حتى إلى الواليات املتحدة)1).
وق���د فت���ح عدد من الدول كالص���ني وفنزويال واإلك���وادور وتركيا ولبنان 
وس���وريا )قبل احلرب األهلية فيها(، وكذلك بعض دول آس���يا الوس���طى 

(1( Kenneth Rijock, ‘Where Could Iran Sanctions Evasion Originate?’, The World 
Check, 20 August 2010; Kenneth Rijock, ‘Is Ecuador Facilitating Iran’s Global 
Sanctions Evasion Programme?’, The World Check, 17 January 2011
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والقوقازية كأرمينيا أو حتى جورجيا بنوكاً ال تزال مفتوحة أمام اإليرانيني، 
مبا ميكن من استخدامها لتحويل األموال اإليرانية.

واألمر املهم بالنسبة لطهران أن أغلب هذه الدول لديها فروٌع للمصارف 
األوروبية واألمريكية، ما يعني إمكانية إرس���ال األموال من إيران إلى بنك 
متعاون يف جنوب ش���رق آس���يا مثاًل ثم إلى بنك يف آسيا الوسطى، ويتمثل 
هذا اإلجراء يف حتويل األموال إلى بنك أمريكي أو أوروبي يف البلد الذي 
ميتل���ك فروع���اً ملصارف أمريكية أو مصارف تتخذ م���ن أمريكا مقراً لها، 

فاملصادر املالية بإمكانها دخول األراضي األمريكية عبر فروع)1).
وكان رج���ال األعم���ال اإليرانيون غي���ر جادين يف تلقي عائ���دات النفط 
عل���ى ش���كل حتويالت مصرفية يف إي���ران قادمة من بل���د آخر، وذلك من 
أجل جتنب حدوث مش���كالت إضافية يف املعامالت املالية الدولية، فعلى 
س���بيل املثال س���محت احلكومة الكورية لإليرانيني -بع���د تنفيذ عقوبات 
ع���ام -2010 باالحتفاظ باملوارد املالية املكتس���بة من تصدير النفط إلى 
جمهوري���ة كوريا يف حس���ابات خاص���ة يف البنك الصناع���ي الكوري وبنك 
ووري، وكان من املفترض أن يتم اس���تخدام هذه األموال لش���راء املنتجات 
الكوري���ة وتصديره���ا إلى إي���ران، وقد أدى ذلك إل���ى تعزيز العالقات بني 
الدولتني، واس���تبعدت عمليات التبادل اخلارجي غير الضرورية بالدوالر 
الت���ي كان ميكن أن تتأثر بالعقوب���ات األمريكية عام 2010-2012، وقد 

(1( Ibid.
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اس���تخدمت تركي���ا وإيران نفس اخلطة تقريب���اً يف عالقاتها االقتصادية، 
حيث تِرك جزء من أموال الشركات اإليرانية التي تلقتها مقابل صادرات 
النفط والغاز يف حس���ابات املصارف التركية، ث���م أنِفقت هذه األموال يف 
متويل واردات الس���لع االستهالكية إلى إيران، أو اعتماد خيار آخر لشراء 
املعادن واألحجار الكرمية التي مت استيرادها الحقاً إلى إيران، باعتبارها 
س���تقوم بتجديد احتياطي���ات الذهب والعمالت األجنبي���ة يف اجلمهورية 

اإلسالمية أو استخدامها لدفع ثمن السلع املستوردة.
ويب���ني اس���تخدام الذهب والفضة كوس���يلة لدفع ثمن الس���لع اخلارجية 
بوضوح االس���تراتيجية اإليرانية يف تطبيق أبسط السبل ملواجهة املواقف 
الصعبة باعتبارها معزولة عن النظام املصريف الدولي، فاإليرانيون طاملا 
س���عوا إلبقاء املصارف خارج دائرة عملياتهم االقتصادية حيثما س���محت 
لهم الفرصة، فمنذ عام 2010 )أو حتى قبل ذلك( س���مع املؤلف بش���كل 
دوري قصص رجال األعمال اإليرانيني حول كيفية تنفيذ معامالت جتارية 
يف اخل���ارج من خ���الل حمل حقائب مليئ���ة بالنقود )بال���دوالر أو اليورو( 
التي مت شراؤها سلفاً من العراق أو أفغانستان، وقد يستخدمون احلوالة 
بدالً من الطريقة األولى، وهو نظام غير رس���مي لتحويل املال يعتمد على 
أداء ش���بكة ضخمة غير رس���مية من سماس���رة املال تنتشر يف املجتمعات 
اإلسالمية حول العالم، وال ترتبط بالنظام املالي الدولي، وإذا ما اعتبرت 
احلوالة أو املدفوعات النقدية غير قابلة للتطبيق، فإن السلطات اإليرانية 
ستعتمد على إجراء صفقات املقايضة، فعلى سبيل املثال، كانت الهند يف 
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فترة 2012-2014 تدفع املستحقات املترتبة عليها من وارداتها النفطية 
م���ن إيران عن طري���ق تصدير املنتجات الغذائي���ة، أي تّقدم النفط مقابل 

القمح والشاي واألرز)1).
كما بينت فترة 2015-2010 بوضوح أهمية العامل الدولي يف تخفيف 
األث���ر الس���لبي للعقوبات األمريكية عل���ى االقتصاد اإليران���ي، فمنذ عام 
1979 كان التع���اون االقتص���ادي ب���ني الواليات املتحدة وإي���ران يف حده 

األدن���ى؛ ل���ذا ال ميكن للوالي���ات املتحدة ممارس���ة تأثيرها الس���لبي على 
االقتصاد اإليراني إال من خالل التفاعل مع املجتمع الدولي )باس���تخدام 

تدابير عقابية ومحفزة للحد من قدراته على التعاون مع طهران(.
أم���ا إي���ران فق���د كان بإمكانها أن تخفف م���ن حدة التأثيرات الس���لبية 

للعقوبات األمريكية باعتماد نظام مناسب للعالقات الدولية.
وكانت العوامل اآلتية ذات أهمية حيوية لتوفير الفرص لتجاوز العقوبات 

األمريكية يف فترة 2010-2015:
موقف الشركاء التجاريني الرئيسيني إليران من العقوبات األمريكية.

اس���تعداد ش���ركاء أمريكا التباع متطلب���ات العقوب���ات األمريكية وتنفيذ 
تدابير عقابية خاصة بهم ضد إيران يف املمارسة العملية.

(1( Rick Gladstone, ‘Iran Finding Some Ways to Evade Sanctions, Treasury 
Department Says’, The New York Times, 10 January 2013, https://www.nytimes.
com/201311/01//world/middleeast/iran-finding-ways-to-circumvent-sanctions-
treasury-department-says.html accessed on 24 March 2019 
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وج���ود دول تعتبر ش���ركاء جتاريني أقل أهمي���ة للحكومة اإليرانية، حيث 
تعرض���ت هي أيض���اً لعقوبات، وبإمكانها اس���تخدام اإلج���راءات العقابية 
املفروض���ة كفرص���ة س���انحة لتعزي���ز وجوده���ا يف أجواء البل���د اخلاضع 
للعقوبات التي تفرضها الدول الكبرى للتقليل من اآلثار السلبية لإلجراءات 

العقابية)1).
وبالتال���ي فم���ن البديهي أن نتوق���ع أن تقوم إيران وبع���د خروج الواليات 
املتحدة من خطة العمل املشتركة باعتماد هذه اخلطوات مرة أخرى، لكن 
يف املقابل فإن املرش���د األعلى الثالث س���يولي اهتمام���اً مضاعفاً لتوفير 
ظ���روف مواتية لتش���كيل ظروف تس���مح لطه���ران باس���تخدام إجراءاتها 

القانونية والرمادية بفاعلية لتجاوز العقوبات.
خطة العمل املشتركة jcpoa وأهميتها بالنسبة لالقتصاد اإليراني

ال ش���ك أن إي���ران وعندما كانت تعيش حتت طائل���ة العقوبات يف الفترة 
م���ن 2006 إلى 2015، لم تش���هد تطوراً يف ظ���ل هذه الظروف، وبحلول 

عام 2015 أصبح موضوع رفع العقوبات من األولويات العليا لطهران.
وأت���اح لب���دء البناء م���ع املجتمع الدول���ي واعتماده الحق���اً خلطة العمل 
املش���تركة الفرص���ة للتخفي���ف من أعب���اء العقوب���ات وبدء عملي���ة إعادة 

االنخراط التدريجي للبلد يف االقتصاد العاملي.

(1( . E. V. McLean & T. Whang, ‘Friends or Foes? Major Trading Partners and the 
Success of Economic Sanctions’ in International Studies Quarterly 54 (2010): 
427 – 447.
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أوالً وقب���ل كل ش���يء، قامت خطة العمل املش���تركة jpcoa برفع القيود 
املفروض���ة على صادرات النفط اإليراني ليزداد بالتالي دخل امليزانية يف 

البالد وحتسني مؤشرات االقتصاد.
بع���د عام2015 بدأ املس���تثمرون األجانب اس���تثمار الفرص املتاحة يف 
إيران، صاحبه تعديالت ش���كلية وحتس���ني العالقات املصرفية مع النظام 
املص���ريف الدول���ي، وق���د جنحت الس���لطات اإليراني���ة خ���الل الفترة من 
2015-2018 يف انتعاش اقتصادي يف البالد، ولكن ليس على حس���اب 
ضمان النمو املس���تدام وحتس���ني الظ���روف االجتماعية واملعيش���ية، وكان 

لهذا األمر عدة أسباب.
فم���ن ناحي���ة وعل���ى النقيض من الالعب���ني اآلخرين، لم ترفع س���لطات 

الواليات املتحدة العقوبات التي فرضتها خارج احلدود اإلقليمية كلّياً.
وبررت ذلك باإلش���ارة إلى السياس���ات اإلقليمية إلي���ران التي اعتبرتها 
القي���ادة األمريكي���ة عدواني���ة، وكذل���ك حالة حق���وق اإلنس���ان يف إيران، 

واحلقائق املزعومة بشأن غسيل األموال من قبل السلطات اإليرانية.
ونتيجة لذلك، بقيت معظم العقوبات املالية التي فرضتها الواليات املتحدة 

سارية املفعول، ولم يتم رفع سوى العقوبات ذات الصلة باألسلحة النووية.
وكان هذا يحول دون استعادة طهران عالقاتها بالكامل مع النظام املالي 
الدولي، وجعل املس���تثمرين احملتملني حذرين للغاية بشأن متويل املشاريع 

يف إيران.
إضافة إلى أن الشركات األجنبية ويف الفترة من عام 2015 إلى 2016 
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لم تكن متيقنة من أن يحترم من س���يخلف الرئيس األمريكي أوباما خطة 
العمل املش���تركة والتمس���ك مببادئها، ما زاد من حدة املخاطر السياس���ية 
املرتبطة باالس���تثمارات يف إيران، ويف عام 2017، رس���خ انتخاب دونالد 
ترام���ب ه���ذا االعتق���اد بأنه من الس���ابق ألوان���ه العودة إل���ى اجلمهورية 
اإلس���المية، بحيث إنه وبحلول منتصف ع���ام 2018 كانت هذه املخاوف 

مبررة متاماً.
م���ن ناحية أخرى ورغم رفع العقوبات األكثر حساس���ية من قبل االحتاد 
األوروب���ي، اس���تمر االقتص���اد اإليراني يف مواجه���ة التداعيات الس���لبية 

للعقوبات التي فرضت يف الفترة من 2012-2006.
وبالتال���ي نظراً لعدم توف���ر التقنيات واملعدات األجنبية واالس���تثمارات 
اخلارجي���ة خالل فت���رة العقوبات ب���ني عام���ي2006 و2015، لم تتمكن 
طه���ران من حتديث قاع���دة اإلنتاج يف الوقت املناس���ب وإصالح األصول 

الثابتة لشركاتها يف الصناعات الرئيسية.
وبالتال���ي، ف���إن حلول عام 2015 كان أغلب هذه الش���ركات مفلس���ة أو 

قدمية أو منهكة كلّياً وبدرجة عالية من االستهالك.
وعلى س���بيل املثال فإن إنت���اج الصلب وعدد آخر م���ن الصناعات كانت 

بحاجة إلى استبدال أصولها الثابتة كلّياً.
وقد حدد هذا احلجم الكبير األولي لالستثمارات الالزمة إلعادة تنشيط 

اإلنتاج احمللي اإليراني وجعله قادراً على خوض املنافسة يف السوق.
وم���ع ذل���ك، لم يكن هن���اك ما يكف���ي من األم���وال املتاحة للقي���ام بهذه 
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االس���تثمارات؛ إذ مت اس���تنفاد احتياطي���ات إي���ران املالي���ة احمللي���ة م���ن 

خالل س���نوات العقوب���ات، يف حني إن انخفاض نس���ب الربحية ومخاطر 

االستثمارات العالية املرتبطة بالسياسات األمريكية جتاه إيران لم تسمح 

للمستثمرين األجانب بالتدخل ومعاجلة األوضاع.

يف ظ���ل هذه الظروف، لم يكن النمو االقتصادي إليران مس���اعداً، فيما 

شهد اقتصاد البالد خالل عام 2016 منّواً بنسبة %13.4.

وبع���د أن كانت نس���بة الركود خالل ع���ام )2015( )1.3%(، أصبحت 

النسبة عام )2017( )38%( فقط )انظر اجلدول 1(.

عالوة على ذلك، فإن حتس���ني األداء االقتصادي لم ينتقل إلى حتس���ني 

املؤشرات االجتماعية.

وبالتالي وبعد انخفاض طفيف يف عام 2016، أكدت التقارير الرسمية 

عودة معدل البطالة خالل عام 2018 إلى مستوى 12.5%، إضافة إلى 

استمرار انخفاض قيمة العملة اإليرانية.

وق���د رافق ه���ذه العملية انخفاض تدريجي يف القوة الش���رائية لألس���ر 

اإليرانية، وارتفاع مؤشر أسعار املستهلكني )انظر اجلدول1(.

وبالتالي، خالل 2015-2017 ميكن أن تصل معدالت منو أسعار املواد 

الغذائية إلى 20% على املنتجات املختارة.

وبقيت الفجوة الواس���عة بني طبقات السكان األكثر ثراء وفقراً كما هي، 
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كما بقيت نسبة السكان املنسوبة إلى الطبقات ذات الدخل املنخفض)1).
فيما ظل الشباب اإليراني أكثر عرضة للمخاطر اجتماعّياً، حيث قدرت 

نسبة البطالة بني هذه الشريحة بحوالي %40)2).
إن تبني خطة العمل املشتركة jcpoa أظهر بوضوح أنه سيكون من اخلطأ 

إلقاء اللوم فقط على العقوبات يف جميع مطبات االقتصاد اإليراني.
وبالتالي، ينبغي اعتبار املشاكل الهيكلية لالقتصاد اإليراني من العوامل 
الرئيسية األخرى التي لم تسمح للبلد بالتطور خالل الفترة القصيرة التي 

مت فيها رفع العقوبات الدولية جزئّياً.
وإن الدور املس���يطر للحكومة يف االقتصاد اإليراني، والتكاليف اإلدارية 
العالي���ة واحلجم الكبير للقطاع الرمادي يف االقتصاد اإليراني إلى جانب 
تدني فاعلية القطاع اخلاص، وتخلف آليات الس���وق املصحوبة بسياسات 
حمائي���ة أدت إلى خلق ظ���روف مالئمة مصطنعة للمنتجني اإليرانيني من 
بني تلك املشكالت التي واصلت تأثيراتها السلبية على مسيرة التطور بعد 

رفع العقوبات.
كان���ت هن���اك حاجة إلصالحات اقتصادية هيكلي���ة عميقة يف إيران لفترة 
طويلة، مبا فيها احلاجة إلى تقليص البرامج االجتماعية الكبيرة غير املبررة 
اقتصادّياً، والتي تستهلك سنوّياً قرابة 80 مليار دوالر من ميزانية البالد)3).

(1( Mohammad Reza Abdallahi, Tahlil-e Tahavvolat-e Akhir-e Eqtesad-e Iran 
(Tehran: Markaz-e pazhukheshkha-ye majles-e shoura-ye eslami, 1397). P. 4 – 6.

(2( Interviews with Iranian economists. October 2018. Tehran.
(3( Mohammad Reza Abdallahi, Tahlil-e Tahavvolat-e Akhir-e Eqtesad-e Iran 
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بإع���الن حماي���ة املظلوم���ني، كواح���دة من امله���ام الرئيس���ية للجمهورية 
اإلس���المية يف ع���ام 1979، ح���ّول آية اهلل خميني وأتباعه الش���عبوية يف 
واح���دة م���ن أهم العوام���ل الرئيس���ية لسياس���اتهم الداخلية، كم���ا جعلوا 

السلطات اإلسالمية تعتمد حتى النهاية على دعم الطبقات الدنيا.
وقد جعل القرار النظام اإلس���المي يف إيران مستداماً للغاية، يف الوقت 

نفسه كانت لهذه السياسات االجتماعية آثارها االقتصادية السلبية.
أوالً: اضط���رت الس���لطات اإليرانية إلى ش���راء والء مؤيديها، ومنذ عام 
1979 وكان أحد التدابير الرئيس���ية التي اس���تخدمتها احلكومة لضمان 

دعم الطبقات الدنيا من س���كان املدن يكمن يف إعانات املس���تهلك وتقدمي 
املنتجات األساسية الرخيصة.

نتيجة لذلك أنشأت السلطات اإليرانية نظاماً معقداً سمح لهم بالتأثير 
والتحكم يف عملية اس���تيراد وإنتاج وتوزيع الس���لع االستهالكية الرئيسية، 

وشكل إنشاء هذا النظام عبئاً يثقل كاهل امليزانية.
كانت اإلعانات أو الدعم املالي والبرامج االجتماعية الواسعة »تستهلك« 

األصول املالية التي كان باإلمكان االستفادة منها لتطوير االقتصاد.
م���ن ناحية أخ���رى، حول هذا النظام احلكومة إلى األداة الرئيس���ية )إن 
ل���م تكن الوحي���دة( التي تنظم العالقات بني املنتجني واملس���توردين وجتار 
التجزئة واملستهلكني، فضاًل عن أنه استبعد آليات اقتصاد السوق بالكامل 

(Tehran: Markaz-e pazhukheshkha-ye majles-e shoura-ye eslami, 1397). P. 4 – 6.
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تقريباً من هذه العملية.
ما يعني أن مشاركة الدولة أوجدت محدودية حلرية السوق، وسلب القدرة 
التنافس���ية منه، وش���كلت خطراً على مؤش���رات بيئة ممارسة األعمال يف 
إيران، وتقمع املبادرات اخلاصة، وتثبط االستثمارات األجنبية املباشرة.

كان للعالق���ات املصرفي���ة ال���دور امله���م يف تفاق���م مش���كالت االقتصاد 
اإليراني.

إن االعتم���اد الوحي���د على أف���كار االقتصاد اإلس���المي وحظر النماذج 
املصرفية الغربية أجبر البنوك اإليرانية على اختيار طريق معني للتنمية.
بع���د الثورة اإلس���المية ع���ام 1979، أصب���ح القطاع املال���ي لالقتصاد 
اإليراني وكذلك جميع األنشطة االجتماعية اإليرانية، متوافقة مع أحكام 

الشرع والقرآن.
أواًل: مت ف���رض حظ���ر صارم على اس���تخدام أس���عار الفائ���دة مبعناها 

التقليدي.
وبدالً من ذلك، كانت البنوك ملزمة باملشاركة يف مشاريع املقترضني.

ولم تقتصر املشاركة على األرباح فقط، بل إنها شاركتهم يف األخطار واملجازفات.
نتيج���ة لذلك فقدت املؤسس���ات املالية رغبتها يف توس���يع القروض، ما 

جعلها يف مهب التباينات املمنهجة يف االقتصاد اإليراني.
أدت السيطرة احلكومية، وفقدان التنافسية والعزلة عن العالم اخلارجي 
يف مجموعها إلى ركود النظام املصريف يف إيران وإضعاف دوره يف التنمية 

االقتصادية الوطنية.
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تس���ببت املش���اركة غير الطوعي���ة )يف الواقع على نطاق واس���ع( للبنوك 
اإليرانية يف مشاريع عمالئها، يف تشكل أحد العيوب األساسية يف النظام 

املصريف اإليراني.
حتولت املؤسس���ات املالية يف الب���الد إلى نوع من »الدولة داخل الدولة«، 
حيث تقوم بشكل أساسي بتوفير األموال للشركات التجارية التابعة لها.

وهذا بدوره أدى إلى عدم وضع البنوك )املصارف( اإليرانية للمحفزات 
جلذب العمالء واحملافظة عليهم، باعتبار أن البنوك اإليرانية تشارك يف 

الواقع يف األنشطة االقتصادية وليس يف األنشطة املالية.
ورغم وجود احلاجة املاسة لإلصالحات االقتصادية، فإنه كان وال يزال 

تنفيذها صعب املنال يف إيران.
فم���ن ناحية، تتعارض إصالحات القطاع املصريف والبرامج االجتماعية 
مع بعض املبادئ األيديولوجية للنظام السياس���ي احلاكم يف إيران، والتي 
أعلن���ت أن حماية املصالح االجتماعية واالقتصادية للطبقات ذات الدخل 
املنخفض من الس���كان تش���كل إحدى أهم أولوياتها وكذلك دمج العناصر 

اإلسالمية يف إدارة البالد.
ومن ناحية أخ���رى، حاولت القيادة اإليرانية جتنب أي إصالحات ميكن 
أن تؤث���ر س���لباً على الوض���ع االجتماعي- االقتصادي بينم���ا كانت البالد 

تعيش يف ظل الضغوط اخلارجية الكبيرة.
 يف ظ���ل ه���ذه املعطي���ات، فإن ع���دم تنفي���ذ االلتزام���ات يف إطار خطة 
العمل املشتركة، والتخفيف من حدة ضغوط العقوبات شكل بصيص أمل 
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للسلطات إلحداث تغييرات معينة يف هيكلية االقتصاد.
ولس���وء احل���ظ ضاعت هذه الفرص بقرار ترام���ب مبغادرة خطة العمل 

املشتركة jpcoa يف مايو 2018.
وبع���ودة فرض العقوبات ع���اد الوضع يف إيران واقتصادها وبأس���رع ما 
ميك���ن إل���ى مرحلة ما قبل عام 2015، مما يجعل قادة البالد غير جادين 

يف إحداث أي تغييرات هيكلية.
عالوة على ذلك، عزز خروج الواليات املتحدة من خطة العمل املش���تركة 
)JCPOA( مواق���ف الق���وى احملافظ���ة للنخب���ة اإليرانية الت���ي ال متيل 
إل���ى إحداث أي تغييرات من ش���أنها أن تش���كك يف الركائز األيديولوجية 

للجمهورية اإلسالمية.
يف ح���ني تس���تعد القيادة اإليراني���ة للتأقلم مع فترة جدي���دة وطويلة من 
العقوب���ات األمريكية اجلديدة التي من املتوقع أن تلحق املزيد من الضرر 

باالقتصاد اإليراني.
وبالتالي، ويف أكتوبر 2018، أقّر روحاني عالنية أن االستقرار والتحسني 
الالح���ق للوض���ع االقتصادي يف البالد ال ميك���ن حتقيقهما إال من منظور 

طويل األجل)1).
إن سياس���ات ترامب جتاه إيران ومحاوالته لربط موضوع رفع العقوبات 

(1( Vladimir Mesamed, ‘O Prichinakh Zabastovok v Irane’, Institut Blizhnego 
Vostoka, 17 October 2018, http://www.iimes.ru/?p=48884#more-48884 accessed 
24 March 2019 
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بالقضاي���ا التي ال تتعلق بامللف النووي مثل سياس���ات طهران يف الش���رق 
األوس���ط، أثبتت بوضوح للقيادة السياس���ية يف البالد أن الدافع الرئيسي 
وراء جول���ة العقوبات احلالية ليس املخ���اوف الدولية مع البرنامج النووي 

اإليراني، بل يكمن يف التوترات القدمية مع الواليات املتحدة.
يف ظ���ل وج���ود الرئي���س األمريك���ي احلال���ي ه���ذا يتب���ني أن الضغوط 
االقتصادي���ة األمريكية ميك���ن تخفيفها أو رفعها فق���ط يف حالة اعتراف 
الس���لطات اإليراني���ة بهزميتها يف هذه املواجهة الطويل���ة األمد، وهو أمر 

غير مقبول متاماً للزعيم احلالي إليران.
وبالتالي رس���م خامنئي اخلطوط العريضة للسياسات اإليرانية ملواجهة 
األزمات احلالية التي تدعمها إلى حدٍّ كبير النخبة يف البالد، ويستند هذا 

النهج إلى االفتراضات التالية:
كان موض���وع إع���ادة فرض العقوبات أمراً ال مف���ر منه، وكان على إيران 
التركي���ز على كيفية التقليل من الضرر الذي تس���ببه إلى أدنى حد ممكن 
باس���تخدام األس���اليب التي س���اعدت البالد على موازنة التأثير الس���لبي 
للضغ���وط االقتصادية يف املاضي، مبا يف ذلك تقوية االتصاالت التجارية 
والسياس���ية م���ع الدول الت���ي ترفض ق���رار ترامب مبغ���ادرة خطة العمل 
املش���تركة، ج���زء من ه���ذه اخلطة يعني احلف���اظ على االلت���زام اإليراني 

.)JCPOA( ب�خطة العمل املشتركة
• يجب ع���دم الثقة بالواليات املتحدة فهي خصم قوي وخطير، وس���يكون 
م���ن األفض���ل جتنب املواجه���ات املفتوح���ة، ويف املقابل يج���ب على إيران 
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االس���تمرار يف محاول���ة احلفاظ عل���ى عالقاتها مع الوالي���ات املتحدة يف 
حالة »ال سالم وال حرب«، وجتنب االشتباكات املباشرة، وتفضيل املواجهة 

غير املباشرة عبر احللفاء.
• إضافة إلى أن ذلك ال يس���تبعد إمكانية إجراء مفاوضات مع األمريكيني 
يف حالة تغيير سلوكهم لصالح حل أكثر منطقية )من وجهة نظر طهران( 

لقضية العقوبات.
• إن الضغط االقتصادي األمريكي ليس هو السبب للتخلي وقبول الطلبات 

األمريكية)1).
مبعنى آخر، إن إيران مستعدة ملواصلة املواجهة مع الواليات املتحدة حتت 
حكم ترامب، وال ترى أنه من الضروري التحدث إلى اجلانب األمريكي يف 

الوقت الذي يطالب بأمور تعتبرها القيادة اإليرانية باملهينة.
• يف ظل هذه الظروف، عندما خاطب خامنئي أعضاء املؤسسة العسكرية 

يف إي���ران يف 4 أكتوبر 2018، وضع خامنئ���ي حّداً للنقاش حول إمكانية 
تقدمي بعض التنازالت للواليات املتحدة يف النزاع حول خطة العمل الشاملة 
)JCPOA( عن طريق تسمية األشخاص الذين يعتقدون بإيجابية األمر 
ب� »اخلونة«)2)؛ لذلك جعل خامنئي أي ش���خص يش���ك يف ضرورة مواجهة 

(1( Ali Khamenei, ‘Amrika Chehel Sal Mglub-e Jumkhuri-ye Eslami-ye Iran Shode-
ast’, Arman-e Emruz, 13 Aban 1397. P. 2, 6; Ali Khamenei, ‘Mardam Tahrimha-
ra Shekast Midehand’, Arman-e Emruz, 14 Mehr 1397. C. 1, 6. 

(2( Ali Khamenei, ‘Mardam Tahrimha-ra Shekast Midehand’, Arman-e Emruz, 14 
Mehr 1397. C. 1, 6.



215

الضغط األمريكي، خارج القانون.
وأعرب عن ثقته يف أن البالد ستكون قادرة على البقاء على قيد احلياة 

رغم اجلولة اجلديدة من احلرب االقتصادية مع الواليات املتحدة.
ف���اآلراء احلالي���ة للقيادت���ني اإليراني���ة واألمريكي���ة حول آفاق تس���وية قضية 
العقوبات تقطع اآلمال يف حتقيق سريع حلل وسط بني الواليات املتحدة وإيران.
وهذا بدوره يعني أن العقوبات األمريكية لن تُرفع خالل السنوات القليلة القادمة.
وحتى إذا لم تتم إعادة انتخاب ترامب يف عام 2020، فإن تغيير نهج النخبة 
األمريكي���ة جتاه القضية النووي���ة ال يزال صعب املنال، حيث يفترض أن الدولة 

.)JCPOA( العميقة األمريكية تؤيد قراره بترك خطة العمل الشاملة
وبالتالي من احملتمل جّداً أن يرث املرشد األعلى التالي يف إيران قضية 
العقوبات كجزء من ميراث س���لفه، ومع ذلك، فإن وقت اخلالفة س���يحدد 

نوع اخلطوات التي سيتعني عليه القيام بها.

العمل  خطة  من  باالنسحاب  ترامب  قرار  بعد  إيران 
الشاملة )JCPOA) معضالت المرشد األعلى التايل

ألي تنب���ؤات، من الضروري حتديد نطاق وطبيع���ة تأثير العقوبات التي 
يتعني على الزعيم األعلى الثالث التعامل معها.

وه���ذا بالطبع يعتمد عل���ى اللحظة الزمنية التي حت���دث فيها اخلالفة، 
ففي العادة يتم التقليل من تعقيد تأثير العقوبات على االقتصاد اإليراني، 

وغالباً ما يتم جتاهل وجود مستويني من التأثير على االقتصاد:
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 • تأثير فوري ومباشر.
 • التأثي���ر التراكم���ي طويل األجل، حيث تصب���ح النتائج واضحة مبرور 

الوقت، لكن هذا التأثير يكون عادة أقوى بكثير من التأثير الفوري.
فالعقوبات تزيد من حدة التضخم، وتخفض العملة الوطنية، وتدفع منو 

أسعار املستهلك.
وم���ع ذلك فإن هذا أمر ميكن إدارته، نظراً لتجربة إيران يف التعامل مع 

هذه املشكالت يف املاضي.
ويعد مستوى التأثير الثاني أكثر خطورة على االقتصاد اإليراني باعتباره 
سيستمر لفترة أطول، وقد ال يكون مرئّياً يف البداية )ففي العادة يستغرق 

األمر سنوات قبل أن يصبح تأثير هذا املستوى واضحاً(.
وبطبيع���ة احلال فإن العقوبات يف هذه املرحلة تضر بأس���اس االقتصاد 
اإليران���ي، مث���ل قدرت���ه عل���ى توس���يع وتطوي���ر قاع���دة اإلنت���اج، وجذب 
االستثمارات األجنبية، واس���تخدام قروض البنوك األجنبية طويلة األجل 

والدخول إلى أسواق جديدة.
واأله����م من ذل����ك -وكما مت توضيحه من قبل- أن هذا التأثير لن يختفي فوراً 
إذا مت رف����ع العقوب����ات، فالتأخي����ر يف تطوير صناعات معينة س����يبقى لس����نوات 

قادمة؛ نتيجة حرمان إيران من الوصول إلى معدات وتقنيات جديدة.
ويف ظل هذه الظروف س���يتعني على الزعيم األعلى الثالث، التعامل مع 

املستوى األول من التأثير، إذا ما وصل إلى السلطة حتى عام 2022.
وس���يتعني على طه���ران وضع خط���ط اقتصادية مختلف���ة للتعويض عن 



217

خس���ائر توقف األعمال الوطنية كش���ركات صناعة الس���يارات الرئيسية، 
ومنتجي البتروكيماويات والنفط والغاز على سبيل املثال.

وس���وف حتتاج أيضاً إل���ى دعم تلك الصناعات املهم���ة إلبقاء االقتصاد 
متعافياً يف ظل العقوبات.

وم���ع ما ذكرنا فإن هذه السياس���ات ليس فقط س���تزيد م���ن دور الدولة 
يف االقتص���اد، ب���ل حتى إنها س���تخلق مزاي���ا إضافية للش���ركات املرتبطة 

باحلكومة على غيرها.
وهو ما سيؤدي حتماً إلى قمع آخر بقايا حرية السوق والقدرة التنافسية.
إضافة إلى أنه قد يعيد تشكيل توازن القوى بني مجموعات مختلفة من 

النخبة االقتصادية اإليرانية.
وم���ن املمكن أيضاً افت���راض أن خطوات الزعيم اجلديد ستس���تند إلى 
اخلب���رة الس���ابقة يف مواجهة العقوب���ات التي فرض���ت يف الفترة من عام 

.2012-2006
وهن���ا يتوقع أن حت���اول إيران زيادة حجم الضرائب، والتش���جيع للمزيد 
من تنوع االقتصاد، وتخصيص موارد إضافية جلذب والء الناس وموازنة 

انخفاض القوة الشرائية للسكان.
وأما على الس���احة الدولية فإن اجلهود اإليرانية ملواجهة اآلثار الس���لبية 

للعقوبات ستركز على تهريب السلع احملظورة.
وكذلك اس���تخدام العمالت الوطنية بدالً من الدوالر األمريكي لتس���هيل 
التجارة اخلارجية، وإنش���اء مراكز الش���فافية واالس���تخدام األكثر فاعلية 
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لصفقات املقايضة، وإنش���اء الشركات الواجهة يف اخلارج، وإغالق أجهزة 
تعقب ناقالت النفط.

اس���تخدام الش���ركات واملش���اغل الصغيرة واملتوس���طة األجنبية التي ال 
عالقة لها بالس���وق األمريكية لتلبي���ة احتياجات إيران، وتوفير خصومات 

على نفطها للمستهلكني.
وق����د حت����اول إيران حتس����ني عالقاته����ا مع الدول املج����اورة اعتق����اداً منها بأن 
العالقات اجليدة ستس����اعد عل����ى جتنب العزلة الدولي����ة، إضافة إلى أنه ميكن 

استخدام بعض هذه الدول املجاورة ملساعدة إيران على جتنب العقوبات.
ميكن أن يؤدي هذا إلى تعزيز العالقات الدبلوماس���ية اإليرانية فوراً مع 

الدول املجاورة إليران بهدف استرضائها، مبا فيها دول اخلليج.
إن توقي���ع اتفاقي���ة الوضع القانوني لبحر قزوين يف عام 2018 من قبل 

إيران ينبغي اعتباره جزءاً من هذه اجلهود.
وم���ع أن���ه يتم التعامل م���ع االتفاقية يف إيران كوثيقة ق���ادرة على إحلاق 
الضرر مبصالح طهران، فإن روحاني وقع عليها من أجل حتسني العالقات 

مع الدول الساحلية املطلة على بحر قزوين)1).
وعن���د ذلك س���تكون إي���ران قادرة عل���ى مواجهة التأثي���ر األول والفوري 

للعقوبات على اقتصادها.
كما كان خالل 2012-2015، سيكون العامان األوالن صعبني ويتسمان 

(1( Interviews with experts on Iran’s foreign policy. Tehran University, IRAS. Tehran. 
October 2018.
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بارتفاع معدالت التضخم ومنو الناجت احمللي اإلجمالي السلبي، وانخفاض 
قيم���ة العملة الوطنية اإليرانية، فيما س���تكون القي���ادة قادرة على حتقيق 

االستقرار لالقتصاد بحلول عام 2022.
وبص���ورة عامة س���يكون املوق���ف خ���الل الفت���رة 2019-2022 صعباً 
وحتدده معدالت التضخم املرتفعة، مما يرفع أس���عار املستهلكني والركود 

نحو اقتصاد بطيء، ولكن ال يؤدي إلى انهيار اقتصادي كامل.
ويف الس���نوات األول���ى من حقب���ة العقوب���ات اجلديدة، لن تنمو أس���عار 

املستهلك بالسرعة التي تنخفض بها قيمة العملة الوطنية.
وس���تبقى املنتجات الغذائية األساس���ية واخلدمات العامة باإلضافة إلى 

املجموعة احملدودة من السلع االستهالكية متاحة ويف متناول املستهلك.
كما ستنخفض القوة الشرائية لألسر خالل العامني األولني بشكل كبير 
يف مقابل الدوالر، ولكن ليس من حيث الريال ألن األس���عار س���تنمو ولكن 

ليس بسرعة انخفاض قيمة الريال.
وأم���ا الوالي���ات املتحدة فإنها لن تكون ق���ادرة على عزل إيران متاماً عن 
سوق النفط العاملية، ويتوقع أن يتراوح انخفاض صادرات النفط بني 0.5 

و1 مليون برميل يومياً.
 ويتوقع أيضاً أن يكون منو الناجت احمللي اإلجمالي سلبّياً للفترة 2020-2018.
بحي���ث ميكن أن يصل يف ع���ام 2019 إلى -5.5%، ولن تتمكن عندها 
إي���ران م���ن تصدير ما يزيد عن 1 - 1.1 ملي���ون برميل من النفط يومياً؛ 
إذ س���يواجه قطاع النفط الضربة األكثر حساسية جراء العقوبات، وتقدر 
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معدالت منوها لعام 2019 ب� )26 – %31(. 
وستعاني قطاعات البتروكيماويات والسيارات والبناء على الفور من آثار 
العقوبات؛ بس���بب اعتمادها على املعدات املس���توردة وقطع الغيار واملواد 

اخلام، وكذلك بسبب انخفاض القوة الشرائية للسكان.
وبخصوص قطاع اإلنتاج س����وف يعاني من آثار العقوبات، ولكن ليس بقدر ما 

سيعانيه إنتاج النفط، وسيكون منوها السنوي 3-5% يف عام 2019.
وق���د ال ي���زال القطاعان الزراع���ي واخلدمي يُظهران احل���د األدنى من 

املفاجأة اإليجابية.
وبالتالي فاالقتصاد غير النفطي سيش���هد عام 2019 منّواً بنسبة 0.5 

.(1(% 1 -
وم����ن املهم أيضاً أن يتس����بب انكم����اش االقتصاد اإليران����ي يف أول عامني بعد 
خروج الواليات املتحدة من خطة العمل املش����تركة، يف انخفاض حجم الواردات، 

وهذا بدوره سيساعد إيران يف احلفاظ على توازن جتاري إيجابي)2).
كما س���يتم تعويض انخفاض دخل النفط يف املوازنة من مصادر أخرى، 
وبالتال���ي أدى انخفاض قيمة الريال خ���الل خريف عام 2018 إلى زيادة 

دخل املصّدرين اإليرانيني، مبا يف ذلك دخل القطاعات غير النفطية.

(1(  Donya-ye Eqtesad, ‘Masir-e 98 Eqtesad-e Iran’, Donya-ye Eqtesad, 28 Esfand 
1397 https://donya-e-eqtesad.com/بخش-خبر64-/-3489702مسیر-اقتصاد-ایران accessed 
on 24 March 2019

(2(  See for instance, Mohammad Reza Abdallahi, Tahlil-e Tahavvolat-e Akhir-e 
Eqtesad-e Iran (Tehran: Markaz-e pazhukheshkha-ye majles-e shoura-ye eslami, 
1397(.
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وسيؤدي هذا بدوره إلى توفير أموال إضافية للميزانية، وبصرف النظر 
عن ذلك س���تنجح الس���لطات اإليرانية يف زيادة حصة الضرائب يف دخل 
امليزاني���ة، ع���الوة على ذلك فإنه يف عام 2018، حتس���نت بالفعل فاعلية 
حتصي���ل الضرائب بش���كل كبير؛ إذ تزايدت حص���ة الضرائب يف ميزانية 
إيران منذ عام 2012، فيما س���تحقق اس���تراتيجية االكتفاء الذاتي نتائج 

إيجابية كذلك.
ويف الوقت الذي س���تصبح فيه قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات 
وصناعة الس���يارات )التي تعتمد عل���ى واردات قطع الغيار واملواد اخلام( 
ضحاي���ا للعقوب���ات، فإن الضغ���ط االقتصادي اخلارجي وس���قوط العملة 
الوطنية لن يضر بشكل كبير بقطاعات االقتصاد التي تؤّمن االحتياجات 

األساسية للناس من املواد الغذائية والوقود واملالبس.
وستس���مح االحتياطيات املتراكمة للسلع االس���تهالكية خالل الفترة بني 

عامي 2019-2020 بإبطاء منو األسعار.
وإن االجتاه���ات الس���لبية لالقتصاد العام س���ترتفع، إضاف���ة إلى وجود 

التوقعات السلبية العامة.
نتيج���ة لذلك ميكن لبعض هذه االجتاهات أن تتحس���ن م���ع انتهاء فترة 

الهيستيريا والتوترات األولية.
لن يكون التهديد الرئيسي للنظام السياسي خالل الفترة 2020-2019 

اقتصادّياً فقط، وسيرتبط أيضاً بحالة املزاج العام.
كم���ا س���تكون توقعات الش���عب اإليراني متش���ائمة للغاية، رغ���م أن هذا 
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التشاؤم لن يعكس دائماً الوضع احلقيقي على أرض الواقع.
ويف ضوء هذه املعطيات، فإن الال مباالة والتشاؤم ستكون لها آثار سلبية للغاية، 
خصوص���اً على الوضع السياس���ي، حيث س���يصاب الناس بخيب���ة أمل أكبر ليس 

فقط يف مستقبلهم ولكن يف احلكومة، ما سيدفعهم للبحث عن البدائل.
وم���ع أنه س���يبقى هذا الوضع بعي���داً عن روح الثورية، ف���إن خيبة األمل 
املتزاي���دة س���تخلق درجة معين���ة من عدم الق���درة على التنب���ؤ مبزيد من 

التطور للوضع السياسي يف إيران.
وبع���د ع���ام 2022، س���تكون التحديات الت���ي يواجهه���ا الزعيم اجلديد 

إليران مختلفة عن تلك التي حدثت يف 2022-2019.
فيما س���يصبح الوضع االقتصادي أقل تقلباً واس���تقراراً، حيث إن إيران 
س���تروض نفس���ها على العيش حتت الضغط، وإن الفت���رة ما بعد 2022 
ستش���كل الوقت الذي سيتعني فيه على الدولة التعامل مع املستوى الثاني 
م���ن تأثير العقوب���ات إلى املزيد م���ن تدهور قاعدة اإلنت���اج يف االقتصاد 
اإليراني، الذي سيصبح العقبة الرئيسية أمام التنمية االقتصادية وضمان 

مصادر دخل مستقرة للميزانية.
وللتعامل مع هذه القضايا سيتعني على القيادة اجلديدة إدارة املشكالت 
االقتصادي���ة الهيكلية الناجمة ع���ن اخلصائص احلقيقية القتصاد إيران، 

واملتفاقم بسبب العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة وحلفاؤها.
وفيما لن تزيد قدرات إيران على الوقوف يف وجه اآلثار السلبية املباشرة 
للضغط األمريكي املزيد من الشكوك، بالنظر إلى التجربة السابقة إليران 
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يف العي���ش يف ظل الضغوط اخلارجية، فإن جن���اح الزعيم األعلى الثالث 
يف إنعاش االقتصاد اإليراني وضمان اس���تمرار التنمية سوف يعتمد على 

عدد من العوامل.
قبل كل ش���يء، يج���ب أن يكون الزعي���م األعلى الثالث مس���تعّداً التخاذ 
اخلط���وات التي ال حتظى بش���عبية، وإن إيران س���تحتاج بعد عام 2022 
إل���ى إع���ادة النظر يف إنفاقه���ا االجتماعي للحصول عل���ى أموال إضافية 
لالس���تثمار يف االقتصاد، وس���تحتاج أيضاً إلى إص���الح القطاع املصريف 

جلعله أكثر فاعلية.
ويج���ب أن تصبح بيئ���ة األعمال التجارية أكثر مالءم���ة للقطاع اخلاص 
وممثلي املستثمرين األجانب الذين ما زالوا راغبني يف التعاون مع إيران.
بعبارة أخرى، يجب أن يكون خليفة خامنئي مستعّداً »ملباركة« اإلصالحات 

االقتصادية العميقة، هذا بالطبع يعتمد على آرائه السياسية.
إن الس���باق غير الرس���مي ملنص���ب القائد األعلى الثال���ث الذي بدأ منذ 
فت���رة م���ن الزمن يظهر بوض���وح، وهناك فرص أكبر لش���غل هذا املنصب 
أمام أش���خاص ميثلون إما جماعات ميينية مركزية أو ميينية بني النخبة 
اإليراني���ة مث���ل ص���ادق الريجان���ي وإبراهي���م رئيس���ي الذي يع���ارض أي 

إصالحات ليبرالية عميقة.
فرص املعسكر اإلصالحي يف ضمان فوز مرشحه ليست عالية، باعتبار 
أن اإلصالحيني ليس لديهم شخصيات ذات معنى وجذابة بني صفوفهم، 

على استعداد خلوض املنافسة من أجل منصب القائد األعلى.
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ثانيًا: إن القضية اإلصالحية فقدت مصداقيتها إلى حدٍّ كبير؛ بس���بب 
فش���ل حكومة روحان���ي املرتبطة باألم���ل اإلصالحي يف حتس���ني الوضع 
االقتصادي يف البالد، كما أنهم ال يتمتعون بدعم املرشد األعلى احلالي.
أخي���راً: فإن���ه يف الفت���رة بعد ع���ام 2005، وعلى اخلص���وص بعد عام 
2009، حتول النظام السياسي واإلداري القائم يف البالد خلدمة مصالح 

اجلماعات احملافظة، وهذا ما زاد من نفوذهم.
ويجب أيضاً التشكيك يف حسم حسن روحاني )الذي متت تسميته أيضاً 
كمرش���ح محتمل، والذي ال ميكن متييز تفضيالته السياسية بوضوح على 
أن���ه مؤيد لإلصالحي���ني( إلجراء إصالحات هيكلية، إذا متكن من ش���غل 

هذا املنصب.
يف فترة روحاني بني مكتب رئيس اجلمهورية بأنه وخالل هذه الفترة قام 
بتعليق الكثير من املب���ادرات املفيدة كتقليل البرامج االجتماعية الضخمة 
والدع���م املقدم ملنتجي الس���لع غير االس���تهالكية بغي���ة مواجهة املعارضة 

الشعبية احملتملة.
وهذا بدوره يوضح حتدّي�������ًا آخر يجب على الزعيم الثالث التعامل معه 

بعد عام 2022:
حيث سيتعني عليه اإلذعان بأن أي إصالحات هيكلية سوف تتسبب يف 
ردود أفعال س���لبية إما بني الطبقات ذات الدخل املنخفض من الس���كان؛ 
ألنه���ا س���تخفض مس���توى الدع���م االجتماع���ي، أو بني تل���ك اجلماعات 

السياسية التي تستفيد من االختالالت الهيكلية القائمة.
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ميكن توضيح احلالة األخيرة من خالل قضية االنضمام إلى فرقة العمل 
:)FATF( املالية

يف ع���ام 2018، واجهت محاوالت الس���لطات اإليراني���ة لالنضمام إلى 
فريق العمل املالي مقاومة شديدة من أولئك الذين اعتقدوا أن املتطلبات 
اجلديدة للمس���اءلة املالية قد تكشف عن مداخيلهم وإنفاقهم أمام الذين 

يرغبون يف االبتعاد عن أعينهم.
يف النهاي���ة واعتب���اراً من مارس 2019، مت تعلي���ق ارتباط إيران بحركة 
العم���ل املالي بحكم الواقع، على الرغم من أن ذلك ش���كل أحد الش���روط 
غير الرس���مية الت���ي فرضها االحتاد األوروبي لضمان زيادة املس���اعدات 

األوروبية املقدمة إليران يف نضالها ضد الواليات املتحدة. عقوبات)1).
ويف ظل هذه الظروف، ال يلوح يف األفق أن يقرر روحاني إجراء إصالحات 

هيكلية كبيرة، إذا ما أصبح املرشد األعلى الثالث.
التحدي الثالث واألخير الذي سيواجهه املرشد األعلى املقبل فيما يتعلق 
بالعقوبات هو ضمان استعداد البيئة الدولية ملواصلة تزويد إيران بفرص 

لتجاوز العقوبات.
فف���ي الوق���ت احلالي، تب���دو قدرة الوالي���ات املتحدة على االس���تمرار يف تنفيذ 
العقوبات ضد إيران أكثر وضوحاً بكثير من حسم املجتمع الدولي ملوازنة ذلك.

بينما تعتمد إيران على مس���اعدة االحتاد األوروبي، مبا يف ذلك إنش���اء )آلية 

(1( Interviews with the representatives of German business. Berlin. November 2018. 
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INSTEX( خاص���ة ميكنه���ا نظرّي���اً ضمان أمن املعام���الت املالية بني إيران 
واالحت���اد األوروبي وصيانتها من العقوبات األمريكي���ة، هناك فهم واضح بني 
صانعي السياسة األوروبيني ومجتمع اخلبراء، بأنه ال ميكن لالحتاد األوروبي 

فعل الكثير فيما يتعلق بضغوط العقوبات األمريكية على إيران)1).
كما ال ميكن ألي تدابير مقترحة موازنة التأثير الس���لبي للعقوبات على 
االقتص���اد اإليراني، أو حماية الش���ركات األوروبي���ة الكبرى من العقوبات 

الثانوية األمريكية.
ومع ذلك، فإن حقيقة أنهم ال يس���تطيعون فعل الكثير ملس���اعدة إيران ال 

جتعل سلطات االحتاد األوروبي يف وضع اخلمول.
إنهم يريدون التحرك، وغايات األوروبيني معقدة، فقبل كل ش���يء تراهم 
يعتقدون بأن اإلدارة األمريكية تش���ّن حرباً على شركات االحتاد األوروبي 

إلبعادها عن إيران)2).
ثانياً: يعتقد مس���ؤولو االحتاد األوروبي أن قرار ترامب باالنس���حاب من 
خطة العمل املش���تركة ليس فقط لم تدمر اآلليات التي سمحت للمجتمع 
الدولي بإبقاء البرنامج النووي اإليراني حتت السيطرة فحسب، بل تقّوض 

نظام عدم االنتشار يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ثالث���اً: يش���عر األوروبي���ون باإلهان���ة األخالقي���ة، ورأوا أن خط���ة العمل 
املش���تركة )JCPOA( مبثاب���ة اتف���اق دولي متعدد األط���راف، حيث قدم 

(1( Interviews with the representatives of German business. Berlin. November 2018.
(2( Interviews with the representatives of German business. Berlin. November 2018.
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جميع املش���اركني مساهماتهم اخلاصة جللبه إلى طاولة املفاوضات، ومن 
ثم التوقيع على هذه الوثيقة.

وم���ع ذلك، فإن القرار األمريكي أحادي اجلانب يوضح ألوروبا أن إدارة 
ترامب ال تعتبر االحتاد األوروبي شريكاً متساوياً)1).

هذا وتش���عر بروكس���ل بالقلق من أنه ميكن اس���تقراء مثل هذا النهج يف 
القضاي���ا األخ���رى التي نوقش���ت يف مجتمع عبر احمليط األطلس���ي، وأن 

أوروبا ال تريد أن تلعب الدور الثانوي)2).
تثير س���لطات االحتاد األوروبي أيضاً مس���ألة ما إذا كان ينبغي اعتبار سلوك 
ترام���ب هذا انحرافاً سياس���ّياً يختف���ي مبجرد مغادرة ترام���ب للبيت األبيض، 
أو أن���ه وض���ع للتّو اجتاهاً جديداً يف السياس���ة اخلارجية للواليات املتحدة، من 
شأنه أن يؤثر على العالقات عبر احمليط األطلسي لسنوات قادمة، ما يعني أن 

االحتاد األوروبي يريد أن يقاتل حتى لو كان بيد ضعيفة)3).
يف ظ���ل هذه الظروف، س���تكون إحدى األولويات الرئيس���ية إليران هي 
حتفيز أعضاء االحتاد األوروبي على اإلبقاء على حسمهم، وتطبيق املزيد 

من اجلهود ملساعدة طهران يف التهرب من العقوبات.

(1( See Thomas Muller-Farber, In a Quagmire? How Could Europe Improve its Iran 
Policy. Loccum: Evangelische Akademie Loccum, 2019.

(2( Ibid.
(3( Bijan Khajehpur, ‘Road Map for Iran-EU Trade and Investment Relations’, Al-

Monitor, 20 March 2019, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/201903//
iran-instex-spv-europe-eu-roadmap-trade-smes-sanctions.html accessed on 24 
March 2019
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ومع ذلك فإن جناح هذه اجلهود ال يزال محل تس���اؤل، وكذلك استعداد 
النخبة اإليرانية لتكون ثابتة يف تش���جيع االحتاد األوروبي على مس���اعدة 

طهران)1).
وبص���رف النظر عن ذلك، هناك العبان آخران ميكن أن يلعب موقفهما 
دوراً إيجابّي���اً يف مس���اعدة طه���ران عل���ى مواجه���ة العقوب���ات املفروضة 
وتزويدها باالحتياطيات التكنولوجية واملالية لتعويض املس���توى الثاني من 

تأثير العقوبات على اقتصاد البالد:
وهما الصني وروس���يا، ومع ما ذكر فإن احتماالت قيام هذه الدول بلعب 

دور »املنقذين إليران« ال تزال غير واضحة.
فبك���ني حريص���ة للغاية على مش���اركتها يف املش���اريع اإليراني���ة، بالنظر 
إلى التحديات القائمة التي تفرضها العقوبات، ويف الوقت نفس���ه، هناك 
عقبات أمام تعاون إيران مع روسيا يف التهرب من العقوبات، ومن الصعب 
أن ترى موس���كو تش���تري وتبيع النفط اإليراني بكميات كبيرة، خصوصاً 
وأن روسيا متتلك ما يكفي من مواردها لتلبية احتياجات مصافيها، فضاًل 

عن أن نفط إيران مكلف وأن نفقات النقل ستكون مرتفعة أيضاً.
يقول بعض احملللني يف الس���وق، إن الطريقة الوحيدة إليران السترضاء 
روسيا يف صفقة االستيراد هي منح الشركات الروسية خصماً بقيمة 10 

(1( Kayhan, ‘Tulu-ye Sal-e 1398 ba Ghurub-e Tawaham-e Amid-e Gharb’, Kayhan, 
27 Esfand 1397, http://www.kayhan.ir/fa/news/157258?fbclid=IwAR3rYX_
n9WYN7Tk7kjWBRo4S1U-JXkq9uwqpyOjFcnvUG763avpPc6m9GBc 
accessed on 24 March 2019



229

يف املائ���ة )م���ن الناحي���ة املثالية 30 يف املائة( على ص���ادرات النفط، ويف 
الوقت نفس���ه ضمان مس���تويات هائلة من الصادرات إلى روس���يا، كما أن 

الدفعات الصغيرة ستكون غير مربحة)1).
وستحتاج روسيا إلى دفع ثمن هذا النفط بالعملة الصعبة.

إن الوضع املالي ملنتجي النفط الروسيني صعب، وقد ال يكونوا مستعدين 
لذلك - رغم وجود احتمال أن تقنع موسكو إيران باستخدام هذه األموال 

لسداد ثمن املعدات الصناعية التي استوردتها طهران من روسيا.
ويف ظ���ل ه���ذه الظروف، يبدي املس���ؤولون الروس اهتمام���اً أكبر بكثير 
باس���تئناف ما يس���مى ببرنام���ج النفط مقاب���ل البضائع، وال���ذي مبوجبه 
تتوس���ط روس���يا للنف���ط اإليراني يف اخلارج مقابل ش���راء إي���ران اآلالت 

الصناعية الروسية وتوفير فرص استثمارية ملوسكو.
وقد ناقشت روسيا وإيران مبادرة النفط مقابل البضائع لسنوات، وكان 
م���ن املفترض يف البداية أن تس���اعد طهران على التهرب من حظر جتارة 

النفط للفترة من 2015-2010.
وعندم���ا مت رف���ع هذه العقوبات كجزء من الصفقة النووية لعام 2015، كان 
من املتوقع أن تعوض املبادرة عن افتقار إيران إلى االحتياطيات املالية، األمر 

الذي حال دون دفع طهران لواردات املعدات الروسية بالعملة الصعبة.

(1( Georgiy Stepanov, Oksana Kozlova, ‘Iranskaya Neft Stanet Rossiyskoy’, News.
Ru, 15 October 2018, https://news.ru/den-gi/neft-iran-rossiya-kaspij-ssha-
sankcii/ accessed on 24 March 2019
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ومع ذلك وبعد انسحاب ترامب من الصفقة يف عام 2018 وبدأت إعادة 
فرض العقوبات، اكتس���بت صفقة النفط مقابل الس���لع أهمية مرة أخرى 
كوس���يلة للتهرب من العقوبات، يف نوفمبر 2017، تلقت موسكو 1 مليون 
برمي���ل من إيران كدفعة مقابل معدات الس���كك احلديدية املس���توردة من 
روس���يا، وكانت الترتيبات قيد اإلعداد بالنس���بة لروسيا لشراء 5 ماليني 

طن إضافية من النفط يف عام 2018. 
يف الواقع كانت هناك بعض التقارير يف شهري يناير وفبراير تشير إلى 
نق���ل النفط من إيران إلى الش���ركات الروس���ية، ومع ذل���ك بحلول مارس، 
توقفت اخلطة وال تزال موس���كو تخطط إلحياء الصفقة يف عام 2019، 

رغم أنها قد ال حتدث أبداً.
ومن ناحية أخرى، واجهت روس���يا مش���كالت يف إيجاد مش���ترين للنفط 
اإليراني، عندما حاولت لعب دور الوسيط وإعادة بيع النفط الذي حصلت 
عليه من إيران يف أواخر عام 2017 ومطلع عام 2018، كجزء من النفط 

مقابل صفقة. 
وم���ن ناحي���ة أخرى، يع���ارض عامة الش���عب اإليراني ونخبته بش���دة أي 
صفق���ات جوهري���ة م���ع موس���كو)1)؛ إذ ال يث���ق اإليرانيون يف روس���يا وال 
يرحبون بها، ولديهما تاريخ طويل من اخلالفات، وقال خبير إيراني مطلع 

(1( . Interviews with experts on Iran’s foreign policy. Tehran University, IRAS. 
Tehran. October 2018. 
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ومحترم يف السياسة اخلارجية لطهران شريطة عدم الكشف عن هويته: 
إن مبادرة روسية للنفط مقابل البضائع سيكون من الصعب تنفيذها.

وق���ال إن غالبي���ة املجتمع اإليراني يعتقدون أن إعطاء نفطنا لروس���يا - 
خاصة بأسعار مخفضة - ليس أفضل من املوافقة على مطالب ترامب)1).
ولتخفيف هذه املخاوف يجادل املس���ؤولون اإليرانيون بشكل دوري، بأنه 

ال توجد خطط لتصدير نفط إيران مبساعدة الكرملني)2).

(1( . Interviews with experts on Iran’s foreign policy. Tehran University, IRAS. 
Tehran. October 2018.

(2( Elena Alifirova, ‘Ne Znayu – Znachit Net’, Neftegaz, 26 October 2018, https://
neftegaz.ru/news/view/176324-Ne-znayu-znachit-net.-D.-Kozak-o-shemah-
eksporta-nefti-iz-Irana-s-uchastiem-Rossii accessed on 24 March 2019
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خامتة

رغم كل التكهنات، يبدو أن إيران قادرة على مواجهة اجلولة اجلديدة من 
العقوب���ات األمريكية على املدى القصير، وس���يكون لدى حكومتها القدرة 
على بس���ط الس���يطرة على الوضع السياس���ي الداخلي، وس���وف يتضرر 

اقتصاد البلد ولكن لن ينهار بالکامل. 
فبالرغ���م من أن طه���ران لن تنج���ح يف التعويض الكامل لألثر الس���لبي 
للعقوبات، فإنها ستنجح يف التخفيف من آثارها على املدى القصير، وتربح 

الوقت الالزم لتصميم برنامج طويل األجل لتدابير مكافحة العقوبات.
وس���يواجه الزعيم األعلى التالي صعوب���ات كبيرة بعد 2021 – 2022، 
عندما يحتاج إلى اتخاذ خطوات إلعادة تنش���يط اقتصاد البالد ومحاربة 

اآلثار السلبية العميقة للعقوبات التي أضرت بأساس االقتصاد.
وم���ن أجل اس���تخدام املوارد اخلارجية ملواجهة املوج���ة الثانية من تأثير 
العقوبات، سيحتاج الزعيم األعلى الثالث إلى حل لغز السياسة اخلارجية 

الصعب.
فم���ن ناحية س���وف يحتاج إلى حتفيز االحت���اد األوروبي والصني ليكونا 
أكث���ر نش���اطاً يف دعم طه���ران، وإن احلس���م األوروبي والصين���ي ملقاومة 
الضغط األمريكي سيشكل مثاالً مهماً لالعبني اآلخرين، رغم أننا نفترض 
أن الوضع الدولي لن يس���مح لألمريكيني بقطع صادرات النفط اإليرانية 

بالكامل على أي حال.
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م���ن ناحية أخرى، يجب على القيادة اإليرانية اإلجابة عن الس���ؤال عما 
إذا كان���ت تريد ضم روس���يا وبدون موارد خارجية إضافية س���يتعني على 
طهران االعتماد فقط على مواردها وقدراتها التي س���يتطلب استخدامها 
الكام���ل إصالحات اقتصادية أكثر نش���اطاً وفاعلية، وه���و أمر قد يتردد 

املرشد األعلى التالي يف القيام به.
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