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رشيد يلوح

*

الرّئاسة اإليرانيّة في ضوء تجربة أحمدي نجاد

تتناول هذه الدراس���ة مؤسس���ة الرئاس���ة اإليرانية من خالل زاويتين أساس���يتين ،األولى تتعلق
بالمعطيات النظرية والتاريخية التي أحاطت بتأس���يس رئاسة الدولة وممارستها في نظام
الجمهوري���ة اإلس�ل�امية ،كم���ا حاولت الزاوي���ة الثانية مناقش���ة تجربة الرئي���س الحالي محمود
أحمدي نجاد .وتسير المعالجة من الزاوية الثانية مستعينة بالمنهجين التحليلي والتاريخي،
نحو إثبات فرضيتين أساسيتين .تقول أوالهما بفشل مؤسسة الرئاسة في نظام الجمهورية
ً
س���جينة لنظرية
اإلس�ل�امية في تحقيق الكفاءة ومبدإ الس���يادة الش���عبية ،لكونها قد ظلت
ً
سلطات واسعة لمرشد الثورة
والية الفقيه السياسية ،التي أعطت في تطبيقاتها العملية
ٍ
عل���ي خامنئ���ي ،ولألجهزة المحيط���ة به ،بما فيه���ا الحرس الث���وري .أما الفرضي���ة الثانية التي
ً
نس���بة لم���ا اعتراها من
اجته���د الباح���ث في إثباتها فهي فش���ل تجربة أحمدي نجاد الرئاس���ية،
الخل���ل في طريقة انتخابها وفي ممارس���تها التي ش���ابها االضطراب ف���ي الخطاب والعمل.
كما شابها ً
أيضا االصطدام مع رموز وقوى مجتمعية وسياسية ،يُضاف إلى ذلك عجزها عن
اإليفاء بما وعدت به الناخبين.
*    باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

دراسات
الرّئاسة اإليرانيّة في ضوء تجربة أحمدي نجاد

المق ّدمة
مؤسسة ال ّرئاسة يف إيران عن النامذج الرئاس ّية العامل ّية األخرى
تختلف َّ
يف كونها تعمل تحت سلطة الو ّيل الفقيه ،إذ حاول منوذج "الجمهوريّة
الش��يعي اإلثني
اإلس�لام ّية" تجاوز التقابل القائم يف الفكر الس��يايس
ّ
عرشي بني الوالية اإلله ّية والوالية الش��عب ّية ،وقد اس��تقطبت التجربة
الرئاس�� ّية اإليران ّية اهتامم الدارس�ين ،فهي تق ِّدم فرص ًة الختبار مدى
السيادة الشعب ّية ،والقدرة عىل التداول يف تجربة الجمهوريّة
استحكام ِّ
اإلسالم ّية.
يف هذا اإلطار تندرج دراسة" :الرئاسة اإليرانيّة يف ضوء تجربة أحمدي
مؤسس��ة الرئاسة اإليرانيّة من
نجاد" ،وهي تس��عى إىل تناول نجاعة َّ
خالل تجربة الرئيس الحايل محمود أحمدي نجاد ،ذلك أ ّن الجمهوريّة
اإلس�لاميّة مقبل�� ٌة عىل انتخاباتها الرئاس��يّة الحادي��ة عرشة يف صيف
 ،2013بعد تجرب ٍة رئاس��يّة مثري ٍة للجدل و ُمثقلة بالخالصات ،ووس��ط
ٍ
ظروف إقليميّة ودوليّة مختلفة متا ًما عماّ عرفته يف السنوات املاضية.

99
وع�لى الرغم من كون رئيس الجمهوريّ��ة منتخ ًبا بطريقة مبارشة من
الشعب ،فالرتكيبة املتداخلة للنظام ،وتع ّدد مواقع ات ّخاذ القرار التابعة
لل��و ّيل الفقيه ،تجعل الرئيس يف كثريٍ من األحيان يظهر يف صورة مدير
رئيس السلطتني القضائ ّية والترشيع ّية.
للس��لطة التنفيذيّة إىل جانب يَ
وقد س��اهمت الصالحيات التي أعطاها الدس��تور يف فصله السادس
للربملان وملجلس صيانة الدس��تور ،يف تكريس محدوديّة سلطة رئيس
حق مجلس الشورى أن يعرتض عىل قرارات الرئيس
الجمهورية .فمن ّ
أو عزل��ه يف بعض الظروف ،بينام يس��تطيع مجلس صيانة الدس��تور
عرقلة برامج الرئاس��ة من خ�لال الحكم بعدم دس��توريتها ،حتى لو
مؤسسة الرئاسة يف
صادق عليها مجلس الش��ورى .هذا الوضع يجعل َّ
مؤسسة املرشد ومجلس
مؤسسات مركزيّة يف النظامَّ :
النهاية بني ثالث َّ
الش��ورى اإلس�لامي ومجلس صيانة الدس��تور ،لكن تبقى األوىل ،أي
سلطة الو ّيل الفقيه هي األكرث تأث ًريا وتح ّكماً يف حركة رئيس الجمهوريّة
وصالحياته.

وملعالجة املوضوع قامت الدراسة عىل فرض َّيتني أساس َّيتني هام:

•فشلت تجربة الرئاس��ة يف نظام الجمهوريّة اإلسالميّة يف تحقيق
الس��يادة الشعبية ،مام يس��توجب مراجع ًة عميقة لنظريّة
مبدإ ِّ
يرا عىل مس��توى البنية الدس��توريّة لنظام
والي��ة الفقيه ،وتغي� ً
الجمهوريّة اإلسالميّة.

•مل تنجح رئاس��ة أحمدي نجاد يف تحقيق مبدإ السيادة الشعب ّية،
وتفتقر إىل كفاءة اإلدارة وتنفيذ الربامج.
التاريخي
وإلثبات ما سبق ،استفدتُ من منهجني أساس ّيني هام :املنهج
ّ
يل ،وتع َّم��دتُ تقديم قاعدة نظريّ��ة وتاريخ ّية ضمن
واملنه��ج التحلي ّ
محورين كمدخ��ل لفهم ج��ذور القضايا املرتبطة مبوضوع الرئاس��ة
ص��ت املحور الثال��ث وما تف ّرع عنه م��ن محاو َر
خص ُ
اإليران ّي��ة ،ث�� ّم َّ
ثانويّة وعناوي َن فرع ّية لبس��ط أه ّم مح ِّددات تجربة نجاد الرئاس�� ّية
يل حاول استثامر نتائج
وإش��كاالتها ،ث ّم
ُ
أنهيت الدراس��ة مبحو ٍر تحلي ّ
املحاور السابقة وخالصاتها.

رشع اإليرا ّين أن يجعل من صالح ّيات رئيس الجمهوريّة
وق��د حاول امل ِّ
يرا ع��ن مفه��وم "إرادة وس��لطة الش��عب" ،إال أ ّن
التنفيذيّ��ة تعب� ً
الصالح ّيات الواس��عة التي يتمتّع بها مرشد الثورة تفرغ تلك السلطة
م��ن مضمونها ،فف��ي الفصل الثامن من الدس��تور ،املا ّدة  ،110جرى
تحديد إحدى عرشة وظيفة للمرش��د ،منها مثلاً  :إمضاء حكم تنصيب
رئيس الجمهوريّة بعد انتخاب الشعب له .ث ّم عزل الرئيس بعد صدور
حكم املحكمة العليا بتخلّفه عن وظائفه القانون ّية(((.

الدس��توري يف إعطاء النظام الحاكم
وقد س��اهمت طبيعة هذا البناء
ّ
مؤسسة الرئاسة:
-1
َّ
ق��درة كبرية عىل إعادة إنتاج نفس��ه ،وذلك من خالل قوى موزَّعة يف
التأسيس والجذور
ومؤسساتها الحيويّة ،بحيث تنتظم هذه القوى
تفاصيل أجهزة الدولة ّ
يص َّنف البناء الدستوري اإليراين يف مق ّدمة دساتري العامل األكرث تعقي ًدا ،داخ��ل خيم ٍة يحكمها منطق الحامية مقابل النفوذ واملنفعة ،فالقوى
ّ
وذلك لسعيه إىل املوافقة بني الوالية اإللهيّة والوالية الشعبيّة ،إذ تركَّزت
 1دس��تور الجمهورية اإلس�لامية اإليرانية( ،طهران :رابطة الثقافة والعالقات اإلس�لامية،
األوىل يف منصب الو ّيل الفقيه ،بينام ميثِّل الثانية رئيس الجمهوريّة.
مديرية الرتجمة والنرش ،)1997 ،ص .95-94
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املتع ِّددة متثِّل األوتاد الضّ امنة للحامية واالستحكام ،بينام يؤ ّدي النظام الهج��ري اقتنع فقهاء املذهب بأ ّن نظريّة االنتظار تش��كّل حاج ًزا من
دون تأس��يس دولة ش��يعيّة ،فأج��ازوا لزعامئهم غ�ير املعصومني وال
دور العمود الذي يوفِّر لها النفوذ واملنافع املختلفة.
املنص��وص عليهم من الله القي��ام مبها ّم اإلمام��ة يف الحكم ،ويف هذا
تؤث ِّ��ر هذه العالق��ة بني النظام والقوى الحامية ل��ه بصور ٍة مبارشة يف
السياق ظهر حكم الصفويّني يف إيران.
صالحيات الرئيس وقدرته عىل مامرس��ة مها ّمه ،م�ّم�اّ دفع الكثري من
الباحثني إىل االعتقاد أ ّن الس��لطة التنفيذيّة يف الجمهوريّة اإلس�لام ّية ويف القرن  13الهجري ق َّدم أحمد مهدي الرناقي (توفيّ 1245هـجرية)
والنص
"ه��ي أضع��ف حلقة من حلقات الس��لطة يف إي��ران ،فهي ال تحظى نظريّ��ة "والي��ة الفقي��ه" ،وفيها تخلىَّ عن اش�تراط العصم��ة ّ
بالصالح ّي��ات التي تؤ ِّهلها لتكون س��لطة ذات تأثري مقارن ًة بس��لطة والساللة العلويّة يف اإلمام ،واكتفى برشطي الفقاهة والعدالة(((.
املؤسس��ات الدستوريّة التي تعلو يف سلطتها عىل
الو ّيل الفقيه ،وبقيّة َّ
وكان إس��قاط النظام املل�كي يف إيران س��نة  1979مرحلة جديدة يف
السلطة التنفيذيّة"(((.
تط ّور نظريّة "والية الفقيه" يف تاريخ املذهب االثني عرشي ،إذ حاول
حق اإلمام
الخمين��ي التوفيق يف من��وذج "الجمهوريّة اإلس�لاميّة" بني ّ
وحق الشّ ��عب يف تدبري أموره الدنيويّة.
الغائ��ب يف الحكم والقيادةِّ ،
مؤسس��تَي املرش��د والرئاس��ة ،ميثِّل
رشع من خالل ّ
وهو ما ترجمه امل ِّ
األوىل مرش��د الثورة ،بينام ميثِّل الثانية رئيس الجمهورية .لك ّن السؤال
الذي يطرح نفس��ه هنا هو :هل نجح ه��ذا التوفيق يف تجربة الحكم
مؤسس��ة الرئاسة أن
طوال العقود الثالثة املاضية؟ وهل اس��تطاعت َّ
مؤسسة املرشد من
ِّ
تحصن اإلرادة الشعبيّة أمام ما ميكن أن يصدر عن َّ
مت ّد ٍد يف الصالح ّيات أو استبداد يف الحكم؟
ويرجع هذا التفاوت الواضح يف البنية الدس��توريّة اإليران ّية إىل جذور
رشع للوالية اإلله ّية سلطة عليا
الدولة العقائديّة ،والتي أعطى فيها امل ُ ِّ
قابلة للتم ّدد بحس��ب الظروف والح��وادث ،وجعلها الضامن األوحد
الستمرار النظام وسالمته.
إذ وفق رواية املذهب الش��يعي االثني عرشي((( ،وبعد حادثة الغيبة
الكربى لإلمام املهدي بن الحس��ن العسكري((( ،اضط ّر فقهاء املذهب
إىل مب��ارشة أمر الوالي��ة الفقه ّية عن الغائب ،وت��رك أمور ال ُحكم إىل
أن يظهر اإلم��ام املؤ َّهل رش ًعا لقيادة األ ّم��ة ،ويف مطلع القرن العارش
 2سلطان النعيمي ،الفكر السيايس اإليراين :جذوره ،روافده ،أثره( ،أبوظبي :مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ،)2009 ،ص .116
 3االثن��ا عرشية من أكرب طوائف الش��يعة ،يؤمنون بأ ّن اإلمام محمد املهدي بن الحس��ن
العس��كري هو إمامهم الثاين عرش وهو غائب عن األنظار منذ أكرث من  1100عام حتّى يأذن
الله له بالظهور ،خرجت هذه الفرقة من الشيعة اإلمامية التي ظهرت يف القرن الثاين الهجري،
النص الديني
وتؤم��ن بأ ّن أمئة أهل البيت معصوم��ون ومع ّينون من الله .وأ ّن الخالف��ة وفق ّ
يجب أن تكون من بعد عيل يف ولديه الحسن والحسني ،وأن تستم ّر يف بعض ذ ّرية األخري حتّى
اإلمام األخري الثاين عرش.
 4اإلم��ام املهدي محمد بن الحس��ن العس��كري ،ه��و اإلمام الثاين عرش يف سلس��لة األمئّة
املعصوم�ين الذين يعتقد الش��يعة اإلثنا عرشية بتعيينهم من الل��ه ،ويقولون بوالدته يف 255
رسية ،واختفى بعد وفاة والده اإلمام العسكري سنة  260للهجرة ،يف سامراء.
هجرية بصورة ّ

ّ
محطات
-2
من تاريخ الرّئاسة اإليرانيّة
رشع اإليرا ّين بني والية الفقيه ووالية
ميكن رصد التجربة التوفيقيّة للم ِّ
الش��عب من خالل املامرس��ة عرب ع ّدة محط ٍ
ّ��ات تاريخيّة حدث فيها
التوافق أو التعارض بني الطرفني ،ما يق ِّدم من جه ٍة صور ًة واضح ًة عن
مؤسسة الرئاسة
مسار التقابل بينهام ،ومن جه ٍة أخرى مدى استحكام َّ
مؤسسة اإلرشاد.
يف مواجهة سلطة َّ
اختار اإليرانيّون الليربا ّيل أبا الحس��ن بن��ي صدر ( ) -1931أ ّول رئيس
ٍ
انتخابات شارك فيها  14مليون
للجمهوريّة اإلس�لام ّية س��نة  1980يف
ناخب(((.
 5انظ��ر :أحمد مهدى نراقي ،عوائد األيام ،تحقيق :مركز األبحاث والدراس��ات اإلس�لامية،
اإلسالمي.)1996 ،
(قم :املكتب اإلعالمي
ّ
 6عطاالل��ه باباپ��ور" ،تاريخ االنتخاب��ات اإليرانية م��ن البداية حت��ى اآلن" :موقع تبيان،
 ،2009/04/22الرابط:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=92445
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املؤسسات
كان أبو الحس��ن بن��ي صدر قري ًبا من الخمين��ي ومرافقًا له يف منفاه والية الفقيه املطلقة ،وتحجيم الرشع ّية الدستوريّة لصالح ّ
ير يف تصفية القوى الليرباليّة
الفرنيس قبل الثورة ،لك َّن طبيعة املرحلة التأسيس��يّة الثورية ،وضعف الثوريّ��ة الوليدة ،والتي كان لها دو ٌر كب� ٌ
الرشعيّة الدس��تورية ،إضاف ًة إىل تباي��ن االختالفات األيديولوج ّية بينه واليساريّة املعارضة للنظام.
وبني الق��وى الدين ّية املحافظة ،كانت من أه ّم مو ِّجهات رئاس��ة بني
مؤسيس حزب الجمهوريّة
بعد شهرين من إقالة بني صدر ،انتُ ِخب أحد ِّ
صدر.
رئيسا للجمهوريّة يف
اإلسالم ّية وهو محمد عيل رجايئ (ً )1981-1933
ٍ
يحيك أبو الحس��ن بني صدر يف سريته أنّه واجه
تدخالت متك ِّررة من الث��اين من آب  /أغس��طس ،1981لك َّن واليته مل تدم س��وى  29يو ًما
(((
مرش��د الثورة روح الله الخميني يف صالحياته الدس��تورية  .وتزامن بسبب اغتياله يف انفجاٍر استهدف مق ّر مجلس الوزراء يف طهران(.((1
ٍ
ضغوط قويّ ٍة وعرقل ٍة من مجلس الشورى الذي يسيطر عليه
ذلك مع
عبرّ ت رئاس��ة رجايئ عن طبيعة املرحل��ة الجديدة التي دخلتها الثورة
حزب الجمهوريّة اإلس�لاميّة الديني املحافظ ،فكان أ َّول اصطدام بني
اإليران ّية ،إذ مل يسمح بالتّنافس فيها إال ألربع شخص ّيات ذات مرجع ّية
الطرف�ين عندما رفض مجلس الش��ورى الوزير األ ّول مرشّ ��ح الرئيس،
إس�لام ّية ثورية ،خالفًا للرئاسة الس��ابقة التي فُتح فيها باب التنافس
وفرض محمد رج��ايئ من حزب الجمهوريّة اإلس�لام ّية بديلاً عنه ،ث ّم
لـ 107مرشّ ��حني من مختلف االت ّجاهات األيديولوجية .إ ّن فوز مرشّ ح
االتهامات املو َّجهة إىل الرئيس بتقاعس��ه يف إدارة الحرب ض ّد العراق،
حزب الجمهوريّة اإلسالميّة يعني بوضو ٍح نجاح القوى الثوريّة الدينيّة
وع��دم الكفاءة يف إدارة البالد ،والتبذير ،والتعاون مع القوى املعارضة
يف تحقيق الس��يطرة عىل الثورة والدولة م ًعا ،فهل س��يتحقَّق الوفاق
اإلسالمي(((.
للنظام
ّ
بني وظائف الرئاس��ة باعتبارها رمز الدولة ،ووظائف املرشد باعتباره

انتهت رئاس��ة بني صدر عندما س��حب مجلس الش��ورى الثقة منه ،رمز الثورة؟
وأخرجه من الرئاسة بعد ستّة عرش شه ًرا فقط من انتخابه ،وبعد ذلك
فاز عيل خامنئي ( ) -1939بانتخابات الرئاسة املوالية يف ترشين األ ّول
يعب فيها عن
هرب من إيران متّج ًها نحو باريس التي ال يزال إىل اليوم رِّ
ٍ
أصوات ش��به مطلق بلغ  15مليون صوت من
 /أكتوب��ر  ،1981بعدد
معارضته نظام الجمهوريّة اإلسالميّة.
بني نحو  16مليون صوت مشارك .حقَّق خامنئي فوزًا مامثلاً تقري ًبا يف
يؤكِّد حجم التأييد الش��عبي الذي ناله أبو الحسن بني صدر أ ّن ال َّرأي منافسات الرئاسة املوالية ،ليستم ّر حكمه حتّى سنة .((1(1989
الع��ا ّم اإليراين يومئذ كان متّج ًها نحو تأكيد مبدإ الجمهوريّة يف النظام
الجديد ،واالحرتاز من أي اتّجاه نحو مركزية للس��لطة تنتهي باستبدا ٍد مثّل فوز خامنئي بالرئاس��ة انتص��ا ًرا للت ّيار ال ّدين��ي التّقليدي داخل
ّ
ّ
مش��ابه للتجرب��ة امللكية ،خاص ًة أ ّن خطاب بني صدر الس��يايس كان تشكيالت القوى الثورية ،وهو استمرا ٌر أيضً ا لسيطرة حزب الجمهوريّة
ّ
ّ
ُؤسس روح الله الخميني ،عىل الرغم من
اإلسالميّة القائم عىل فكر امل ِّ
مخالفًا ملبدإ والية الفقيه املطلقة.
أ ّن التاميز مل يكن واض ًحا يف هذه املرحلة بني تلك القوى ،لك ّنه مل يصل
تختل��ف التحاليل التي تناول��ت هذه املرحلة من الثورة اإلس�لام ّية ،بع�� ُد إىل درجة التعارض الذي رأيناه بعد وفاة الخميني س��نة ،1989
فبعضه��ا يرى أ َّن الخميني اس��تفاد من غط��اء الليربال ّيني عندما كلّف والذي س��اهم حضوره إضاف�� ًة إىل ظروف الح��رب العراقيّة اإليرانيّة
املهندس بازرجان برئاسة الوزراء ،ووافق عىل ترشّ ح الليرباليني للربملان والتصفيات الدمويّة التي طالت رموز الثورة وأعداءهم عىل الس��واء،
ورئاس��ة الدول��ة ،لكن ق��راءات أخرى ت��رى أ ّن الخمين��ي مل يخطِّط يف إخف��اء ح�� ّدة االختالفات األيديولوج ّية بني يس��ار الق��وى الثوريّة
(((
لس��يطرة رجال الدين ع�لى الدولة  ،بل حدث ذلك بعد فش��له يف اإلسالم ّية وميينها.
إقن��اع الفقهاء بالعودة إىل قُم ،وتراجع��ه أمام ضغوط القوى الدين ّية
كل ما س��لف ذكره مل مينع من بروز اصطدامات عىل مس��توى
املتش�� ِّددة ومناوراتها ،ودخول الثورة يف مواجه ٍة مفتوحة ودمويّة مع لكنّ ،
مؤسس��ة الرئاسة ،تار ًة مع مجلس الش��ورى ،وأخرى مع مرشد الثورة
َّ
رسع االت ّجاه نحو تركيز مفهوم
مناوئيه��ا يف الداخل والخارج ،وهو ما َّ
نفس��ه .ففي املرحلة األوىل من رئاس��ته ،وجد خامنئي نفس��ه  -مثل

" 7زنديكنامه" (السرية الذاتية) ،موقع بني صدر الشخيص ،الرابط:
http://banisadr.org/index.php/zendeginameh
 8من��ال محمد أحمد ،إيران من الداخل :تحوالت القيادة السياس��ية من الرشعية الثورية
إىل الرشعية الدستورية( ،القاهرة :مركز املحروسة للنرش ،)2009 ،ص .166
 9املرجع نفسه ،ص .167 -164

 10عطاالل��ه باباپور" ،تاري��خ االنتخابات اإليراني��ة من البداية حت��ى اآلن" ،موقع تبيان،
 ،2009/04/22عىل الرابط:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=92445
 11املرجع نفسه.
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س��ابقه بني صدر -مق ّي�� ًدا يف اختيار رئيس وزرائ��ه ،إذ قاوم مجلس
الش��ورى رغبة الرئيس يف تكليف ع�لي أكرب واليتي بتوليّ مه ّمة رئيس
الوزراء ،وفرض عليه يف النهاية مري حس�ين موس��وي ،مماّ طبع عالقة
الرجل�ين بالتنافر ط��وال فرتة عملهام م ًعا ،وهو م��ا ب َّرر إلغاء منصب
رئيس الوزراء يف دستور .((1( 1989
وعرفت رئاس��ة خامنئي س��نة  1987حادث اصطدام مع سلطة الو ّيل
الفقيه ،وذلك عندما تدخّل الخميني بطريق ٍة مبارشة يف عمل الحكومة،
مجي�� ًزا تطبيق قانون العمل من دون إمتامه املراحل القانون ّية الالّزمة.
وميك��ن إجامل ذلك الحدث يف رفض مجلس املحافظة عىل ال ّدس��تور
أعده مجلس الشّ ��ورى وع ّدله مثاين
التّصويت عىل قانون العمل الذي ّ
م ّرات ،بح ّجة مخالفته لإلس�لام ،مماّ اضط ّر وزير العمل إىل االستعانة
بالخميني الذي كان ميثّل أعىل سلطة يف البالد ،فأجاز الخميني للوزير
رشعه مجلس الشّ ��ورى من دون أن يُوافق عليه
تطبيق القانون الذي ّ
مجلس املحافظة عىل ال ّدستور.

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

تس��تم ُّد مكانتها من ش��خص ّية من ميثِّلها ،ومدى ق ّوة الت ّيار أو الجناح
جس��دت ما جاء
الذي ينتس��ب إليهَّ ،
ولعل الش��خصيّة الوحيدة التي َّ
تنص عىل أ ّن الرئيس
يف ه��ذه املا ّدة [املا ّدة  113من الدس��تور والتي ّ
هو أعىل س��لطة يف البالد بعد املرش��د] هي هاشمي رفسنجاين ،وهي
بال ّ
ش��ك أقوى الش��خصيات اإليرانيّة وإحدى الركائ��ز األصليّة يف هذا
(((1
النظام" .
وجدت رئاسة رفس��نجاين نفس��ها أمام تح ّد ٍ
يات اقتصاديّة كبري ٍة بعد
انتهاء الحرب ،لذلك تب ّنت برنام ًجا اقتصاديًّا منفت ًحا تحت شعار (البناء
والتعمري) داخل ًّيا ،واعتمدت سياس��ة براغامت ّية معتدلة خارج ًّيا بهدف
إخراج البالد من عزلته��ا ،بينام فضَّ لت املحافظة يف ما يتّصل بالقضايا
الثقاف ّية واالجتامع ّية يف الداخل(.((1

لقي رفسنجاين يف الدورة األوىل من رئاسته معارض ًة من مجلس الشورى
الذي كان تحت س��يطرة اليس��ار الديني تجاه سياس��اته االقتصاديّة
املنفتحة ،والهادفة إىل الخصخصة وتشجيع االستثامر وحريّة التجارة،
اغتن��م وزير العمل فرصة س�ماح الخميني له بتطبي��ق ذلك القانون كام ف��رض عليه املجلس إقالة محمد خامت��ي ،وزير الثقافة حينئذ يف
لِيُب��ادر بتوس��يع صالحيّاته وتطبيق ع��د ٍد من القوان�ين التي مل تت ّم حكومته بسبب تو ّجهاته املنفتحة يف السياسة الثقافيّة للبالد(.((1
إجراءاتها القانون ّية بعد ،مماّ أثار حفيظة رئيس الجمهوريّة حينئذ عيل
خامنئي ،فخطب يف صالة الجمعة بتاريخ  31كانون األول  /ديس��مرب عرفت الدورة الثانية من رئاس��ة رفسنجاين سيطرة اليمني عىل مجلس
ّ
يخ��ل من مواجهات
 1987مدينا توس��ع وزير العمل باالستفادة من إجازة الخميني الذي الش��ورى ،م�ّم�اّ أتاح ح ًّدا أدىن من االنس��جام ،مل ُ
ُ ً ّ
غض��ب من حديث الرئيس ،ووجه له رس��ال ًة أكّد فيه��ا عىل املفهوم وتجاذب��ات بني الطرفني .فعىل الرغم من إق��رار الخميني قبيل وفاته
ّ
وس��عت صالحيات املرشد،
املطلق لوالية الفقيه .وتُع ّد هذه الرس��الة إىل اليوم وثيق ًة مثين ًة يف يد س��نة  1989تعديالت دس��توريّة جديدة ّ
مل تع��رف رئاس��ة هاش��مي رفس��نجاين بدورتيها ب�ين  1989و1997
أنصار والية الفقيه املطلقة.
اصطدامات ملحوظة مع مرشد الثورة عيل خامنئي ،بل كان رفسنجاين
تولىَّ عيل أكرب هاش��مي رفس��نجاين ( ) - 1934الرئاس��تني الخامس��ة يف الدورة األوىل من رئاسته يف موقع الشخص ّية األوىل يف النظام ،جمع
والسادس��ة ،بني عام��ي  1989و .1997فاز يف ال��دورة األوىل بأغلب ّية بني إدارة الس��لطة التنفيذيّة ورئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام،
مطلق��ة وصلت إىل نحو  15مليون صوت ،بينام تراجع عدد األصوات وكان الرجل أيضً ا وراء معظم القرارات الكربى للمرحلة ،يف حني كانت
لرفسنجاين الفائز يف الدورة الثانية إىل نحو عرشة ماليني صوت(.((1
وأق��ل بكثري من النموذج
ّ
ش��خص ّية عيل خامنئ��ي أضعف يف القيادة،
املؤسسني ،وقد الذي ق ّدمه الخميني(.((1
يُع ّد رفس��نجاين من أعمدة نظام الجمهوريّة اإلسالميّة ِّ
كان للرج��ل دو ٌر
ٌّ
أس��ايس يف إقناع أعضاء مجل��س الخرباء بأهل ّية عيل ويف ال��دورة الرئاس��يّة الثانية ب��دأت تظهر اختالفات بني رفس��نجاين
محل االختالف األس��اس بينهام هو
خامنئي ملنصب مرش��د الثورة بعد وفاة الخميني س��نة  ،1989لذلك الرئي��س وخامنئي املرش��د ،وكان ّ
اكتس��ب موقع الرئاس��ة يف عهده ق ّو ًة مل تكن لسابقيه .يرشح سلطان
النعيمي هذا األمر قائلاً .." :أثبت الواقع أ ّن هذه السلطة [التنفيذيّة]  14سلطان النعيمي ،ص .117
 12منال محمد أحمد ،ص .198
 13عطاالل��ه باباپور" ،تاري��خ االنتخابات اإليراني��ة من البداية حت��ى اآلن" :موقع تبيان،
 ،2009/04/22عىل الرابط:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=92445

 15ولي��د عبد النارص ،إيران :دراس��ة عن الثورة والدول( ،القاه��رة :دار الرشوق،)1997 ،
ص .75
 16منال محمد أحمد ،ص .230
17 Moslem Mehdi. Factional politics in post-Khomeini Iran. (New York:
Syracuse University Press, 2002) p. 88.
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الرّئاسة اإليرانيّة في ضوء تجربة أحمدي نجاد

ير يف الخطاب األيديولوجي للرئيس
وقد كان لهذه املراجعات أث ٌر كب� ٌ
محمد خامتي ،فالرجل ال يرى تعارضً ا بني مبادئ التجربة الدميقراطيّة
الغرب ّية ومبادئ الثورة اإلسالم ّية ،فكانت شعاراته الرئاس ّية تعب ًريا عن
هذا الدمج؛ وم��ن أه ّمها :املجتمع املدين ،واح�ترام القانون ،والتن ّوع
والتع ّدديّة الفكرية ،وحوار الحضارات.

املوقف من التعامل مع الغرب والثقافة الغرب ّية .رفس��نجاين بطبيعته
الرباغامتية كان يرى أ ّن الوقت قد حان لتجديد النظر يف بعض املواقف
واملقوالت السياس�� ّية الثورية ،بينام كان خامنئي يرى يف ذلك خرو ًجا
مؤس��س النظام روح الل��ه الخميني ،وهو
عىل مبادئ التش�� ّيع وخ ّط ِّ
م��ا دفع الطرفني إىل الدخول يف حال ٍة من االس��تقطاب بدأت بوادرها
مع نهاية والية هاش��مي رفسنجاين( .((1فقد برزت ميول خامنئي نحو
ٍ
ح��اول خامت��ي يف رئاس��ته أن يكبح جم��وح نخبة م��ن اإلصالحيّني
تيّار اليمني املحافظ ،بينام كان رفسنجاين براغامتيًّا ذا ميول تجديدية،
الراديكال ّي�ين ،إذ رف��ض محاولة البعض توظي��ف تجربة حكومته يف
وهي التط ّورات التي فس��حت املجال لظهور ت ّيار جديد يف الس��احة
إس��قاط النظ��ام وتقويض والي��ة الفقيه( ((2الت��ي كان مؤم ًنا برضورة
السياس ّية اإليران ّية بزعامة الرئيس الجديد محمد خامتي.
أساس��ا للنظام ،مع تقييدها مببادئ الدس��تور .ففي دورته
اعتامدها ً
دخل محمد خامتي ( ) - 1943إىل قرص الرئاس��ة يف سنة  1997بدعمٍ الرئاس�� ّية األوىل ( )2002-1997كان خامت��ي مدعو ًم��ا بالس��لطة
م��ن  20ملي��ون صوت ،م��ن بني نح��و  29مليون ناخب ش��اركوا يف الترشيع ّية التي كانت تحت س��يطرة اليس��ار ،لك ّنه مل يستطع تنفيذ
املؤسسات الدستوريّة املؤث ِّرة يف الحكم تقع تحت
العملية ،وارتفع هذا العدد يف الدورة الثانية من رئاسته التي فاز فيها برامجه لكون باقي ّ
إىل نحو  22مليون صوت(.((1
سيطرة اليمني املحافظ واليمني املتش ِّدد ،يف حني ضعفت فرص خامتي
كان��ت تجربة خامتي الرئاس��ية تعب ًريا عن نضج مرحل�� ٍة تاريخية من يف دورته الرئاس��يّة الثانية بعد عزوف ناخبيه عن انتخابات املجالس
ّ
ّ
مراجعات اليس��ار الديني ،هذا التيار الذي قام بدور الحارس املتش ِّدد املحل ّية ( )2003ومجلس الشورى اإلسالمي ( ،)2004وتصويت أنصار
ّ
مؤسس��ها روح الله الخميني ،الت ّيار املحافظ بكثافة ملرشّ حيهم يف تلك االنتخابات(.((2
يف الحفاظ عىل مبادئ الثورة قبل وفاة ِّ
ث�� ّم أصبح بعد وفاته رم ًزا للتجديد وإعادة القراءة يف مجمل التجربة .عىل عكس هاش��مي رفسنجاين الذي َّأسس تجربته عىل مرشوع البناء
القوي يف مرش��د الثورة عيل خامنئي ،كان محمد
وهو الت ّيار الذي اش��تهر إعالم ًّيا بـ"الت ّيار اإلصالحي" ،وتشكَّل من قوى االقتصادي ،والتأثري
ّ
اليسار املعتدل واليسار املتش ِّدد واليمني الوسطي.
مبشا ثقافيًّ��ا واجتامعيًّا ،اعتم��د آليّات الحوار مع املرش��د،
خامت��ي رِّ ً
كل مس�� ِّببات االصط��دام معه ،مماّ جعله أك�ثر انعطافًا
ونش�ير هن��ا إىل دور حلق��ة "كي��ان" الت��ي أ َّدت دور الحاضن األ ّول وابتع��د عن ّ
للمراجع��ات الفكريّ��ة العميقة التي قام بها اليس��ار الديني اإليرا ّين .واس��تجاب ًة لضغوط التيّ��ار اليميني "املحافظون" .لذل��ك ات ّ ِه َم محمد
وكان "أعضاء (كيان) مزي ًجا من الليرباليّني واليساريّني الذين يجتمعون خامتي من جانب الت ّيار ال ّداعم له بخذالن النخبة اإلصالح ّية ،والرتاجع
واحد من األعضاء ،وكانت الجلس��ات عن املبادئ والشِّ ��عارات التي قادته إىل الرئاس��ة ،بينام اشتهر الرجل
كل أربعاء يف من��ز ٍل ٍ
أس��بوع ًّيا ّ
(((2
ٍ
"رئيس��ا ذا صالحيات ّ
أقل من مواطنٍ
ٍ
إعالميًّ��ا يف نهاية واليته بوصفه ً
نقاشات معرف ّية وفلسف ّية" .
تتض ّمن
عادي" .أ ّما شعب ًّيا فظهر خامتي يف صورة رئيس خذل ناخبيه ومل يحقِّق
ّ
النظري عىل املراجعة الش��املة لألفكار الرائجة
ق��ام مرشوع "كي��ان"
ّ
شيئًا مماّ وعد به.
ب�ين جيلٍ كامل من أبناء الثورة اإلس�لاميّة ،ليخلص الجميع يف النهاية
إىل رضورة املواءم��ة ب�ين املبادئ اإلس�لام ّية والوطن ّي��ة والغربية(.((2
18 Appleby, Scott. Spokesmen for the despised: fundamentalist leaders of
the Middle East. (London: University of Chicago Press, 1997), p.18.
 19عطاالل��ه باباپور" ،تاري��خ االنتخابات اإليراني��ة من البداية حت��ى اآلن" :موقع تبيان،
 ،2009/04/22عىل الرابط:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=92445
 20فاطمة الصامدي ،التيارات السياسية يف إيران( ،الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2012 ،ص .155
 21مهرداد مش��ايخي" ،دكرديىس مباىن سياس��ت وروش��نفكرى س��ياىس"( ،تحول األسس
السياس��ية واالستنارة السياسية) ،مجلة آفتاب (طهران) ،الس��نة الثالثة ،ع ،2003/09/08 ،28

 -3أحمدي نجاد وتجربة الرّئاسة
أس��فرت ال ّنتائج االقتصاديّة الضعيفة لتجرب��ة محمد خامتي ،وتفاقم
ح ّدة االختالفات داخل التيّار اليساري "اإلصالحيون" عن فوز أحمدي
ص .8
22
23

فاطمة الصامدي ،ص .153
سلطان محمد النعيمي ،ص .140
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يستحق أحمدي
ما تغيرّ األمر يف واليته الثانية بعد سنة  .2009ولذلك
ّ
نج��اد لقب "الرئيس املختلف" بجدارة ،فالناظر إىل س��ابقيه يف تاريخ
الرئاس��ة اإليرانية ،س��يجد أ ّن تجربة الرجل تختلف كث ًريا عن تجارب
سابقيه يف تدبري منصب الرئاسة اإليرانيّة .كيف ذلك؟

نج��اد ( ) -1956بالرئاس��ة يف انتخاب��ات س��نة  2005والت��ي عرفت
مش��اركة نحو  28ملي��ون ناخبُ ،محرزًا نح��و  17مليون صوت .ويف
انتخابات س��نة  ،2009والتي ش��ارك فيها نح��و  39مليون ناخب ،فاز
أحمدي نجاد بأصوات نحو  24مليون منهم( .((2ومل يعرتف املنافس��ان
الرئيسان املعارضان مري حسني موسوي ومهدي كرويب( ((2بهذه النتائج،
ٍ
احتجاجات أ .عقيدة أحمدي نجاد وفكره
واتّهام أجهزة النظام بتزويرها ،وكان إعالنها سب ًبا يف اندالع
حاشدة يف إيران ُعرفت إعالميًّا بـ"الحركة الخرضاء"(.((2
وأيديولوجي واض ٍح مثل
مل يك��ن أحمدي نجاد يُ��ر ِّوج ملرشو ٍع ثق��ا ّيف
ّ
مل يك��ن محم��ود أحم��دي نجاد معروفًا مب��ا يكفي ،ك�ما أنّه مل يكن محم��د خامتي ،إال أنّه كان صاحب عقي��د ٍة وأفكا ٍر ال يرت ّدد يف التعبري
مدعو ًم��ا يف حملته االنتخاب ّية من الهيئات السياس�� ّية التي كان مق ّربًا عنه��ا .ابتعد ع��ن التلفيق بني النظريّات اإلس�لاميّة والغربيّة ،لك ّنه مل
فكري منس��جمٍ يحظى بالح ّد
منها .وكان خطابه الس��يايس مو ّج ًها باألساس للفئات الشعبيّة الفقرية ،ينج��ح يف تقديم قناعاتِ��ه ضمن منه ٍج ّ
وأيديولوج ًّي��ا ميكن اعتبار أحمدي نجاد طريقً��ا ثالثًا من داخل الت ّيار األدىن م��ن القبول ،مماّ جل��ب إليه الكثري من االنتق��ادات واملتاعب.
اليميني املحافظ ،أثارت تجربته الرئاسيّة التي ستنتهي يف صيف  2013وتمُ ثّ��ل املهدويّة أه�� َّم عنوانٍ
عقدي يف خطاب أحم��دي نجاد ،فمنذ
ّ
جدلاً كب ًريا يف الداخل والخارج اإليرا ّين .ففي الداخل م َّرت رئاسته بأكرث بداية رئاس��ته وهو يتح َّدث عن دور املهدي املنتظر يف رئاسته وتدبري
م��ن محطّة صداميّة ،كان معظمها ض ّد التي��ار اليميني املحافظ ،مبن حكومته ،ومل يرت َّدد يف التبش�ير أكرث من م�� ّرة بقدوم املهدي من عىل
فيهم املراجع الدين ّية وأنصار املرشد خامنئي ،وقيادات الحرس الثوري .منرب األمم املتّحدة.
أ ّما أس��باب ِّ
ٍ
انتقادات شديد ًة من املرجعيات الدين ّية يف قُم ،ومن
الصدام فكانت يف الغالب ثقافيّة ،أو سياسيّة ،أو قانونيّة .لقي هذا التو ّجه
كل األطي��اف السياس�� ّية اإليران ّية .بل وأثار أيضً ا حفيظة املرش��د عيل
مماّ جعل فرتة رئاس��ة الرجل ما ّد ًة دس��م ًة للمتابعني والدارس�ين عىل ِّ
السواء.
خامنئي الذي رأى فيه ترام ًيا عىل صالح ّياته الدينية ،وقد مل َّح يف إحدى
خطب��ه إىل ذلك ،قائلاً " :إ ّن ا ّدعاء البعض أش��ياء غ�ير واقعية ،وبطرقٍ
رشف بلقائه ،والصالة خلفه ،هي
خراف ّي��ة مثل رؤية اإلمام املهدي والت ّ
برأيي ا ّدع��اءات مخجلة وبدع باطلة تهدف إىل زعزعة هذه الحقيقة
املضيئة يف قلوب املؤمنني"(.((2
يعتق��د كثريون داخل إيران وخارجها ،أ ّن الرئيس نجاد مل يكن س��وى
وس��يلة بيد املرش��د عيل خامنئي أعاد بها ترتيب املش��هد الس��يايس
بحس��ب رغباته ،وقطع بها دابر التيّار اإلصالحي( .((2وقد ع َّزز خضوع
أحمدي نجاد يف بداية رئاسته إلرادة خامنئي هذا التص ّور ،لكن رسعان
 24عطاالل��ه باباپور" ،تاري��خ االنتخابات اإليراني��ة من البداية حت��ى اآلن" :موقع تبيان،
 ،2009/04/22عىل الرابط:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=92445
 25يخضع موسوي وكرويب لإلقامة اإلجبارية منذ  2009إىل غاية كتابة هذه السطور.
كل أطياف املعارضة اإليرانية يف داخل وخارج إيران ،تز ّعمها
 26جمعت "الحركة الخرضاء" ّ
يف الداخل مري حس�ين موس��وي ومهدي كرويب ،والليرباليون واليساريون وامللكيون يف الخارج.
(جنبش س��بز) ،وات ّخذت اللون األخرض ش��عا ًرا لها ،وتوجد بني أطيافه��ا خالفات أيديولوجية
وسياسية متباينة ،منعتهم من تنسيق جهدهم ومواصلته يف معارضة النظام.
 27فاطمة الصامدي.253-252 ،

ٍ
رئي��س إي��را ّين أن وظّ��ف عقيدة املهدويّ��ة يف خطابه
ألي
مل يس��بق ّ
السيايس كام فعل أحمدي نجاد ،األمر الذي جعل خصومه السياسيّني
ّ
ينظرون إىل ذلك التوظيف كمنافس��ة غري رشيفة ،وتغطية عىل فشله
يف إدارة البالد .وإىل جانب املهدويّة ،ر َّوج أحمدي نجاد خالل رئاس��ته
أيضً ا ملفهوم "اإلسالم اإليرا ّين" ،وهو مفهوم يسعى إىل املزج بني عنارص
التش��يّع االثني ع�شري ومق ّومات الثقافة الفارس��يّة القدمي��ة .إالّ أ ّن
الفقهاء ع ّدوا ال ّنظريّة محاول ًة لهدم إسالم ّية ال ّدولة ،واستهدافًا لعقيدة
ال ّنظام .ويبدو أ ّن حديث نجاد عن "اإلس�لام اإليرا ّين" ليس إلاّ استاملة
للت ّي��ار القومي اإليرا ّين ،وبحثًا عن ُهويّ�� ٍة إيران ّية متف ِّردة وبعيدة عن
اإلس�لامي .وميثّل موقف أحمدي نجاد من املرأة تعب ًريا
املجال العر ّيب
ّ
 28ورد ضمن خطاب لخامنئي أمام جمهور من املواطنني يف مناسبة منتصف شعبان 1429
هجرية (.)2008
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ثقاف ًّيا متمي ًزا ،إذ عبرَّ عن رفضه الحمالت التي تش ّنها الرشطة ملالحقة
النس��اء يف الش��وارع بتهمة "عدم االلتزام بالحجاب" ،كام سبق له أن
عبرّ عن تأييده حضور النساء ملشاهدة مباريات كرة القدم.

عىل سياس��ات سابقيه ،رفس��نجاين وخامتي .يرشح تيريي كوفيل هذا
األم��ر بقوله.." :اختار ال َّرئيس الجديد ك�ما أعلن يف حملته االنتخابيّة
العمل ألجل (إيران ِّيي الشارع) ،الفقري املؤمن ،وض ّد (الكادر الفاسد).
رمزيًّا كان الش��يخ هاشمي رفس��نجاين قد قام بدور القائد الرباغاميت
و(الداهية) ،الذي س��يع ِّمر إيران ،وكان س��يد محم��د خامتي قد قام
الدين��ي والحدايث ،أ ّما أحمدي نجاد فهو يريد أن يكون
بدور املثقّف
ّ
(((3
(خادم الشعب)" .

وي��رى خصوم أحمدي نجاد يف معس��كر اليمني املحاف��ظ أ َّن الرئيس
يف عقيدت��ه وتص ّوراته الفكريّة والثقافيّ��ة يخضع لتأثري صهره ورئيس
مكتبه الس��ابق اس��فنديار رحيم مش��ايئ( ،((2وال��ذي يتّهمونه بتز ّعم
(التيّار املنحرف)( ،((3وقد س��بق ألحم��دي نجاد أن حاول تعيينه نائبًا
ل��ه يف بداية رئاس��ته ،لك ّن تدخّ��ل خامنئي منعه م��ن ّ
امليض يف هذا ومن مفارقات خطاب أحمدي نجاد غري املس��بوقة يف تاريخ الرئاس��ة
القرار(.((3
اإليران ّي��ة ،اعتامده لغة الخطاب الشّ ��عبي اليوم��ي ،إذ تع َّمد الرجل
اإلس�لامي أو الصحافة
أن يخاط��ب الشّ ��عب أو مجل��س الش��ورى
ّ
ب .خطاب أحمدي نجاد
بلغة الش��ارع اإليرا ّين ،وهي لغة تخلو من أدب ّيات النخبة وأس��اليب
ق ّدم أحمدي نجاد نفس��ه للمجتمع اإليرا ّين باعتباره منقذًا يس��تطيع الطبقة السياس��يّة ،ويكرث فيها اس��تخدام الفذلكات اللغويّة واألمثال
تحقيق آمال الشعب ،لذلك كان خطابه
السيايس َّ
ّ
مؤس ًسا عىل مجموعة والحكايات ،وقد س��بق ألعضاء يف مجلس الشورى أن ق َّدموا احتجا ًجا
من الشِّ عارات املو ِّجهة للفقراء واملحرومني ،ومن أه ّمها" :توزيع أموال للرئيس دعوه فيه إىل رفع مستوى لغة خطابه ،وتج ّنب ابتذال منصب
البرتول عىل الفقراء"" ،تش��غيل العاطلني"" ،فضح املفسدين ومحاربة رئيس الجمهوريّة.
الفساد املايل واالقتصادي"" ،خدمة الشعب"(.((3
ولنئ اس��تفاد نجاد من خطابه الشعبوي يف بداية السنوات األوىل من
رئاس��ته ،فإ َّن ذلك الخطاب قد ج ّر عليه س��خط الطبقات الفقرية يف
خاص ًة بعد اش��تداد الحصار االقتصادي
ال��دورة الثانية من رئاس��تهّ ،
وانهيار العملة املحلّية ،وغالء األسعار ،لك َّن نجاد ح ّمل القوى النافذة
الثوري ومحيط
يف النظام مس��ؤول ّية فش��ل برامجه ،مل ِّم ًحا للح��رس
ّ
خامنئي.
إ ّن مش��كلة إيران بحس��ب رأي نجاد هي غياب العدالة االجتامعية،
وليست الحاجة إىل الدميقراط ّية .ميكن أن يكون هذا التص ّور نو ًعا من ج  .أحمدي نجاد بين االضطراب واالصطدام
"الشعبوية" التي تسعى إىل استاملة عواطف الناس بتسطيح املشاكل يُنظر إىل رئاسة أحمدي نجاد عىل أنّها أكرث التجارب الرئاسيّة يف إيران
املؤسس��ات الدستوريّة والخصوم
وتجاه��ل جذوره��ا العميقة ،لكن البع��ض يراها ر َّدة فع��لٍ طبيع ّية اضطرابًا يف تدبريها ،واصطدا ًما مع ّ
 29ولد اس��فنديار رحيم مش��ايئ عام  ،1960وهو متخصص يف الهندس��ة اإللكرتونية ،وقد
تد ّرج يف تشكيالت الباسيج منذ بداية شبابه .كان له دور ف ّعال يف جهاز املخابرات العسكرية،
بعد ذلك اهتم بالعمل الثقايف .تربطه بأحمدي نجاد عالقة صداقة قدمية تح ّولت إىل مصاهرة،
ليع ّينه بعد فوزه بالرئاس��ة عام  2009نائ ًبا له ،إال أ ّن خامنئي رفض هذا التعيني ،وعاد أحمدي
نج��اد بعدها ليع ّينه مدي��را ملكتبه ،وقد أقيل من هذا املنصب يف نهاية ترشين الثاين  /نوفمرب
.2012
 30يعتقد خصوم مش��ايئ أنّه زعيم تيار عقدي وفكري يسعى إىل تقويض دعائم املؤسسة
خاص
الديني��ة يف إيران ،يتهمونهم برتوي��ج فكرة قرب خروج اإلمام امله��دي ،إضافة إىل فهمٍ ّ
لبعض املفاهيم مثل :األخ ّوة والحرية والجهاد.
 31فاطمة الصامدي ،ص .307
 32مدح��ت أحمد حامد ،إيران :رئاس��ة أحمدي نجاد املضطرب��ة( ،القاهرة :املركز الدويل
للدراسات املستقبلية واإلسرتاتيجية ،)2007 ،ص .5-4

السياسيّني واملرجعيّات الدينية.

يصف مدح��ت أحمد حامد فرتة رئاس��ة أحمدي نج��اد باملضطربة،
ويرى أ َّن الرجل مدفو ٌع به نحو الرئاسة بهدف إثارة األجواء الداخليّة
والخارج ّية ،يقول حامد" :إ َّن النظام الس��يايس اإليرا ّين كان يدرك ج ّي ًدا
الس�مات الشخصيّة ألحمدي نجاد ،وربمّ ا كان قراره بالدفع به
حقيقة ِّ
النتخاب��ات رئاس��ة الجمهوريّة إنمّ ا كان عملاً عمديًّ��ا ومقصو ًدا لذاته
33

تيريي كوفيل ،إيران الثورة الخف ّية( ،بريوت :دار الفارايب ،)2008 ،ص .453
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انطالقًا من قناع ٍة مفادها أ َّن النظام السيايس اإليرا ّين يف حاج ٍة اآلن إىل التحقي��ق معه اعرتف بأ ّن أحم��دي نجاد كان وراء تل��ك الترسيبات
بهدف ال ّنيل من خصومه السياسيِّني(.((3
شخصيّة اضطرابية ،أي مثرية للقلق واالضطراب.((3("..
بغ��ض النظر ع��ن الدوافع الت��ي كانت وراء الس�ماح ألحمدي نجاد
ّ
بدخول حلبة الس��باق الرئايس ،فقد تركت تجربته املضطربة يف قيادة
السلطة التنفيذيّة أث ًرا بالغًا يف الحياة السياس ّية واالقتصاديّة اإليران ّية،
خصوصا .وميكن رص��د اضطرابات أحمدي نجاد
ويف منصب الرئاس��ة
ً
الرئاسيّة واصطداماته من خالل ع ّدة عناوين ،من أبرزها:
كثرة اإلقاالت

يُع ّد أحمدي نجاد من أكرث الرؤس��اء اإليرانيّني إقال ًة لفريقه الحكومي،
فق��د أقال  13وزي ًرا ،كان آخرهم وزير املخابرات حيدر مصلحي الذي
عاد إىل منصبه بقرا ٍر من املرش��د عيل خامنئي يف  19نيس��ان  /أبريل
الس��ابق منوشهر متيك يف  13كانون
 .2011وقبله أقال وزير الخارج ّية ّ
األ ّول  /ديس��مرب  ،2010وهو يف مه ّمة رس��م ّية خارج البالد ،بينام بلغ
عدد املستشارين الذين أقالهم نجاد نحو  14مستشا ًرا(.((3
االصطدام بالمرجعيات الدينيّة

ألي رئيس إيرا ّين أن اصطدم باملرجعيّة الدينيّة كام حدث مع
مل يسبق ّ
أحمدي نجاد .وتعود أس��باب هذا االصطدام باألساس إىل إرصار نجاد
عىل موضوع "املهدوية" ،والذي عد ّه آيات الله استفزازًا للمرجعيّات،
للمؤسس��ة الدينية ،ويف نظر
املتخصص ،وتقويض
ألنّ��ه جرأة من غري
ّ
َّ
أنصار خامنئي تطاول ع�لى صالحيات الو ّيل الفقيه .هناك أيضً ا قناعة
متأصلة عند نجاد بفس��اد الكثري من الش��خصيات الدين ّية ،لتو ّرطهم
ّ
ورش ،وامتياز ٍ
ات رضيبيّة واقتصاديّة غري مرشوعة،
يف قضايا اخت�لاس ىً
وقد فش��ل نجاد يف محارصة هؤالء ،وذلك بعد فش��ل خطّة ترسيبات
ُعرفت يف الصحافة اإليرانيّة بـ"ترسيبات باليزارد" .وهي ترسيبات قام
بها عباس باليزارد الرئيس الس��ابق ملكتب دراس��ات البنية التحت ّية يف
مركز أبحاث مجلس الشورى اإلسالمي ،ومراجع الحسابات يف املحكمة
العليا بش��أن ملفّات الفساد ،وتتض َّمن ات ٍ
ّهامات رصيح ًة بالفساد املايل
تس��ع
واالقتص��ادي لنح��و  44ش��خصيّة مؤث ِّ��رة يف النظام ،من بينها ْ
شخص ّيات دين ّية معروفة .اتُّهم باليزارد باملساس باألمن القومي ،وعند
 34مدحت أحمدي حامد ،ص .49
 35انظر ورقة تقييم حالة" :ملاذا أُقيل متيك؟ بحث يف حدث" ،موقع املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،2011/02/06 ،عىل الرابط التايل:
http://www.dohainstitute.org/release/9386b3c4-6fd4-44cc-8283251f41ab5a81

ويف املقابل ،يرفع الفقهاء املق ّربون من خامنئي مجموعة من العناوين
ي ِّربرون بها سخطهم عىل نجاد ،وهي :مواقفه بخصوص املرأة ،وحديثه
عن اإلسالم اإليرا ّين ،وقربه من اسفنديار رحيم مشايئ املتّهم باالنحراف
العقدي.
االصطدام بمجلس الشورى

عىل الرغم من سيطرة الت ّيار اليميني املق ّرب من خامنئي عىل مجلس
الش��ورى ،فإنَّه مل يكن يو ًما موافقًا عىل تو ّجهات نجاد وسياس��اته ،إذ
معاكسا للرجل ،ومعرقلاً لربامجه
ظل املجلس طوال السنوات املاضية
َّ
ً
وظل الطرف��ان إىل اليوم يتب��ادالن االت ّهامات يف ما
كل املج��االتَّ ،
يف ّ
بينهام .وميكن أن نذكر هنا موقف املجلس يف بداية رئاسة نجاد ،فقد
خاص ًة وزارة النفط التي متثّل
رفض ترشيحاته الوزاريّة ألكرث من وزارةّ ،
حج��ر الزاوية يف وعوده االنتخابيّة ،وذلك بتطهريها من الفس��اد .لقد
رفض املجلس لثالث م ّرات مرشَّ ��حي الرئيس ،وه��ي امل ّرة األوىل التي
يحص��ل فيها هذا الرفض لوزير النفط املرشَّ ��ح م��ن الرئيس يف تاريخ
حكومات الجمهوريّة اإلسالميّة(.((3
تع َّمق االصط��دام بني الطرفني بخصوص مجموع��ة من القوانني التي
رآه��ا املجلس مخالفة للدس��تور ،وبل��غ الرصاع بينه�ما أوجه عندما
اس��تدعى املجل��س أحمدي نجاد للمس��اءلة يف آذار /م��ارس ،2012
وهي امل ّرة األوىل التي تجري فيها مس��اءلة الرئيس يف مجلس الشورى
اإلس�لامي( ،((3وكاد هذا األمر يتك َّرر يف ترشي��ن األول  /أكتوبر 2012
ّ
تحت عنوان عدم كفاءة الرئيس يف إدارة أزمة انهيار العملة اإليرانيّة،
لك�� َّن تدخُّل خامنئي أوقف هذا املس��ار يف لحظاته األخرية ،بح ّجة أ َّن
مساءلة الرئيس فيها إضعاف للنظام.
يتّهم أحمدي نجاد مجلس الش��ورى بالعرقل��ة الدامئة لربامجه ،بينام
يتّهمه املجلس بعدم احرتام الدستور والقوانني ،وعدم الكفاءة يف إدارة
البالد ،ويتح َّدث مجموعة من أعضاء املجلس عن وجود نحو  40ملفًّا
أي
جاه�� ًزا من املخالفات القانونيّة للرئيس ،وميكن تقدميها للقضاء يف ّ
لحظة.
 36فاطمة الصامدي ،ص .301
 37تيريي كوفيل ،ص .453
 38مل نحتس��ب هنا اس��تدعاء الرئيس بني صدر للمجلس ،إذ كان ذلك االس��تدعاء بهدف
حجب الثقة عن الرئيس ،وهو ما مل يحصل يف حالة نجاد.
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أحمدي نجاد والسلطة القضائيّة

الثوري
أحمدي نجاد والحرس
ّ

واملؤسسات التي اصطدم معها
ت ُضاف الس��لطة القضائ ّية إىل الجهات
ّ
الرئيس ،ويُع ّد منعه من زيارة سجن (إفني) يف طهران يف ترشين األ ّول/
أكتوبر  2012من أه ّم محطّات االصطدام بني الطرفني .فالدستور يع ّد
الس��لطة القضائ ّية املتكفِّ��ل الوحيد يف الدولة بإدارة الس��جون .وقد
حكوم��ي فقط ،ومل تنفعه صفته
ب��رز نجاد يف هذا املوقف كموظّف
ّ
الرئاسيّة يف انتزاع زيارة إىل سجن العاصمة.

توتَّ��رت العالقة ب�ين أحمدي نج��اد والحرس الث��وري عندما رشعت
الحكومة يف مامرسة الرقابة عىل أنشطة الحرس االقتصاديّة والتجاريّة.
وه��و التصعيد الذي بلغ أوجه بترصيح��ات تلفزيون ّية ألحمدي نجاد
ات ّه��م فيها الحرس الثوري باس��تغالل موانئ صغرية لتهريب الس��لع
والعملة(.((4

أحمدي نجاد وخامنئي

الصدام بني أحم��دي نجاد ومرش��د الثّورة ع�لي خامنئي ،أكرث
يع�� ّد ِّ
الصدام ّية التي فاج��أت املراقبني ،وهي التي قلبت
محطّ��ات الرئيس ِّ
النظ��رة إىل الرج��ل .فبع��د أن كان أحمدي نجاد يف دورته الرئاس��يّة
األوىل يف موقف الرئيس املطيع للمرش��د ،وقد نال وقتها شهادة تزكية
استثنائ ّية منه( ،((3أصبحنا يف الدورة الرئاس ّية الثانية أمام ٍ
رئيس يواجه
املرشد ،وربمّ ا ينازعه يف سلطاته الدينيّة والدنيوية.

حساسة يف حكومته ،أقال
وسع ًيا منه إلبعاد الحرس
ّ
الثوري عن مواقع َّ
نجاد يف ش��باط  /فرباير  2010وزير النفط مري كاظمي ،وحاول إقالة
وزير املخابرات حيدر مصلحي يف نيسان  /أبريل  ،2011والرجالن من
الش��خصيات التابعة للحرس الثوري يف حكومت��ه .ويف املقابل ،كانت
الثوري رسيعة ،إذ تع َّرضت مجموعة من الشخصيَّات
ر ّدة فعل الحرس
ّ
الحكوميّ��ة واالقتصاديّة املوالية لنجاد لإلقال��ة أو االعتقال واملحاكمة
واإلداري(.((4
بتهم االنحراف العقدي والفساد املا ّيل
ّ

كان موض��وع املهدويّة عند نجاد أم ًرا مزع ًجا لخامنئي ،فهو اس��تفزاز
للو ّيل الفقيه باعتباره الش��خص الوحيد يف النظ��ام الذي ميلك مفتاح
هذا املوضوع .وه��و النائب الشرَّ عي لإلمام املهدي ،والقائم بأمره إىل
وأي جهة تس��عى للتبشري بقرب عودته هي يف الحقيقة
حني ظهورهّ ،
تبش س��وى بنهاية س��لطة الو ّيل الفقيه ،وانحسار س��لطة الفقهاء
ال رِّ
واملؤسسة الدينيّة الشيعيّة.
َّ
كان��ت إقال��ة نجاد ملنوش��هر متيك وزي��ر الخارج ّية املحس��وب عىل
خاص ًة
خامنئي ،إعالنًا للخالف بني الرجلني يف إدارة القضايا الخارجيّةّ ،
أ ّن خامنئي قد أحبط قبل ذلك محاول ًة من نجاد لتأس��يس خل ّية من
املستش��ارين يف الرئاسة كانت مه ّمتهم مبارشة ملفّات دول ّية .وعندما
ح��اول نجاد أن يك ِّرر املوقف ذاته مع حيدر مصلحي وزير املخابرات
املحس��وب أيضً ا عىل خامنئي ،تدخَّل املرشد ،وأعاد الرجل إىل منصبه،
فكان املوقف سببًا يف تف ّجر أزمة غري مسبوقة يف تاريخ رصاع الرئاسة
واملرشد ،إذ اعتكف نجاد يف بيته مل ّدة عرشة أيّام احتجا ًجا عىل تدخّل
خامنئي ،مماّ ج َّر عليه ات ٍ
ّهامات بعصيان الو ّيل الفقيه(.((4
ورصح بكون حكومة نجاد هي األكرث
 39أثنى خامنئي عىل أحمدي نجاد يف إحدى خطبهّ ،
شعب ّية عىل اإلطالق منذ قيام الثورة اإلسالم ّية سنة .1979
 40انظ��ر تفصي�لات الحدث يف ورق��ة تقدير موقف" :إي��ران ،رصاع عىل الس��لطة أم عىل
الصالحيات؟" ،موقع املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2011/05/24 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/061e8fe2-f07e-4793-b0aa-2b3c717baf7b

أحمدي نجاد وآخرون

اصط��دم أحمدي نجاد يف حملت��ه االنتخابيّة س��نة  2009مع رئيس
مج َّمع تشخيص مصلحة النظام ،ورئيس مجلس الخرباء سابقًا هاشمي
رفس��نجاين ،وذلك بعد أن ات ّهم أرسته يف مناظرة تلفزيونيّة بالفس��اد
واالقتصادي ،وقد تس��بَّبت ه��ذه االت ّهامات يف توتري العالقة بني
املا ّيل
ّ
رفس��نجاين واملرش��د خامنئي الذي كان حينها داع�ًم�اً ألحمدي نجاد.
كام اصطدم نجاد أيضً ا مع قيادات تيّار اليس��ار الديني (اإلصالحيون)
وأنصاره ،وكان متح ّم ًسا لالعتقاالت واملحاكامت التي تع َّرض لها وزراء
ومثقّفون وديبلوماس��يون من اإلصالح ّيني ،ويع ّد هؤالء أحمدي نجاد
41
42
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املبس��طة لألزمة يف الجمهوريّة اإلس�لام ّية إىل الدخول يف مسا ٍر
رشا ع��ن ّ
كل التجاوزات واالعت��داءات التي لحقتهم بعد نجاد ِّ
مس��ؤولاً مبا ً
جهات وش��خصيّ ٍ
ٍ
ات يُع ّد بعضها من
من االضطرابات والصدامات مع
أحداث انتخابات .2009
ركائز النظام.
نجاد وقضايا الفساد

واالقتصادي" من أبرز الشِّ ��عارات
كان ش��عار "محاربة الفس��اد املا ّيل
ّ
ظل أحمدي نجاد ير ِّددها بق ّوة طوال س��نوات رئاس��ته األوىل.
الت��ي َّ
وقد صاحب ذلك تهديده بكشف ملف ٍ
ّات ووثائق تفضح تو ّرط جهات
واقتصادي ،وقد تكون "ترسيبات باليزارد"
نافذة يف قضايا فس��ا ٍد ما ّيل
ّ
خط��و ًة يف هذا االت ّجاه .لكن املفاجأة الت��ي حدثت عند الجميع هي
االتّهام��ات واالعتقاالت يف صفوف مق ّربني من أحمدي نجاد يف قضايا
فس��ا ٍد ما ّيل غري مس��بوقة ،وكان أه ّمها قض ّية امللياردي��ر اإليراين أمري
منصور خ�سروي التي ه َّزت إيران س��نة  ،2011وصفها رئيس وحدة
التّحقي��ق القضايئ بأنّها من أكرب قضايا الفس��اد املا ّيل يف تاريخ إيران.
فقد جرى فيها االس��تيالء عىل ما يقارب ثالثة مليارات دوالر ،وتهريبها
عىل ما يبدو خارج البالد ،واملتّهم ال ّرئيس يف القضيّة هو امللياردير أمري
ٍ
بن��وك إيران ّية ع ّدة منذ عام 2007
منص��ور خرسوي الذي احتال عىل
َ
مصارف
بنا ًء عىل سلس��لة من الق��روض املرصفيّة ،جرى س��حبها من
ع�� ّدة كان أبرزه��ا "بنك ص��ادرات إيران" .وهي ق��روض مال ّية كانت
ت ُس��تخدم لرشاء ال�شركات املخصخصة من جانب الدولة ،لتس��تخدم
هذه الرشكات كضامن للحصول عىل قروض أكرب(.((4

وبينام يؤمن أحمدي نجاد بكون رئاس��ته للجمهوريّة اإلس�لام ّية هي
رئاسة استثنائيّة غري مس��بوقة من حيث اإلنجازات واملكاسب املاديّة
واملعنويّ��ة التي حقّقتها ،عىل الرغم مماّ واجهه من حصا ٍر ومعاكس��ة
م��ن أجهزة النظام ،يرى خصومه أ ّن رئاس��ته بالفعل اس��تثنائ ّية ،لكن
يف االتّجاه الس��لبي ،بالنظر إىل هزال حصيلتها السياسيّة واالقتصاديّة
واالجتامع ّية.

مؤسسة الرئاسة اإليرانيّة
-4
َّ
وجدل التغيير

ال يفصلنا اليوم عن نهاية رئاسة أحمدي نجاد سوى بضعة أشهرٍ ،وهي
الفرتة التي يو ّد املرش��د عيل خامنئي أن مت ّر من دون مشاكل وأزمات
إضافية ،إذ يبدو أ ّن كلفة نجاد بالنس��بة إليه أصبحت باهظة بعد أن
س��انده يف س��نة  .2009وقد تؤ ّدي إخفاقات أخ��رى لنجاد إىل املزيد
من التعرية الختيار خامنئي وفش��له يف التقدير ،يف مرحلة يواجه فيها
س��يلاً من االتّهامات يف الداخل والخارج تح ِّمله مسؤوليّة ما آلت إليه
ظل حصا ٍر اقتصادي خانق
البالد ،وما ميكن أن تؤول إليه مس��تقبلاً يف ّ
ويتّهم أنصار خامنئي اس��فنديار مش��ايئ مدير مكت��ب أحمدي نجاد
وانسدا ٍد سيايس وعزلة عن العامل.
وصهره بتس��هيل عمليات امللياردير منصور عرب ش��بكة من املوظّفني.
اس��تنكر أحمدي نجاد االتّهامات التي طالت مق ّربيه ،وع ّدها تصفي ًة وال َّ
ش��ك يف أ ّن املنهج الذي س��لكه أنصار عيل خامنئي تجاه أحمدي
سياس��يّ ًة لفريقه الذي وقف أمام املفس��دين املتحكّمني يف الس��لطة نجاد منذ س��نتني تقري ًبا ،قد بدأ يعطي مثاره بالفعل ،وذلك حني عمل
مؤس ٍ
سات
هؤالء عىل تحييد الشخصيات املحسوبة عىل ت ّيار نجاد من َّ
والرثوة يف إيران.
وأجهزة حكوم ّية .فأنصار املرش��د ومستشاروه مشغولون كث ًريا مبصري
ح��اول أحمدي نجاد أن يُعيد ملنصب الرئاس��ة وهج��ه
ّ
الثوري ،وكان هذا التيّار بعد انتهاء والية نجاد ،ومن امله ّم بالنس��بة إليهم أن يجري
منهجه مفي ًدا ملرش��د الثّورة عيل خامنئ��ي وأنصاره من حيث فاعليته تحجي��م فاعليتهم وإضع��اف تأثريهم ،حتّى ال تتك َّرر تجربة رئاس�� ّية
يف تحييد تيّار اليس��ار الديني (اإلصالحي��ون) املر ِّوج لقراءات جديدة أخرى مشابهة لتجربة أحمدي نجاد.
للثورة اإلس�لام ّية ومقوالتها الكربى .لك ّنه مل يكن مفي ًدا للمرش��د من
ٍ
حديث مو َّج��ه ألصحاب هذا التو ّجه ،حذَّر أحم��دي نجاد يف بداية
يف
جهة كونه يطرح ازدواج ّية التمثيل السيايس والديني للثورة ورشع ّيتها،
كان��ون األ ّول  /ديس��مرب  2012من خطط جامعة تر ِّوج الس��م الرئيس
مساس��ا بصالحياته ،يف حني قادت قراءة أحمدي
وهو ما يراه املرش��د ً
اإليرا ّين املقبل ،وتس��عى للتالعب بأصوات الشعب .وأضاف أ ّن انتخاب
ألي مجموع ٍة يف التدخّل فيه أو
" 43پشتوانه مهم امیر منصور خرسوی آریا" (الداعم األسايس ألمري منصور خرسوى آريا) ،الرئي��س ينبغي أن يبقى ح ًّرا ،وال َّ
ح��ق ّ
موقع مرشق نيوز ،2011/09/24 ،عىل الرابط:
أي تغيري يطال قانون االنتخابات
یورسخ-روصنم-ریما-مهم-هناوتشپ http://www.mashreghnews.ir/fa/news/68333/توجيهه وفق رغباتها .ويف سياق رفضه ّایرآ الرئاس ّية ،مل يرت َّدد نجاد يف املقارنة بني آل ّية انتخاب الرئيس وآل ّية انتخاب
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املرش��د( .((4وباعتقادنا تس��تبطن ه��ذه املقارنة متجي��د رشع ّية رئيس
الجمهوريّة املنتخب مبارش ًة من الشعب من دون وسيط.
وانتقا ًدا لتدخّالت مجلس الش��ورى ،قال نجاد" :يعتقد البعض ،ومثل
ما كان الوضع يف زمن االس��تبداد القاجاري ،أ ّن حقوق الشّ عب تتبلور
كلّها يف مجلس الش��ورى ،بينام األمر ليس كذلك ،فمكاس��ب الشّ عب
والثّ��ورة ال تتلخّص يف املجلس فقط"( .((4وين��درج هذا املوقف طب ًعا
ضمن رصاع الرشعيّة والصالحيّات ،فأحمدي نجاد  -مثل بقيّة ال ّرؤساء
السابقني  -يعتقد أ َّن التأييد الشّ عبي الذي يحصل عليه ،يؤ ِّهله لتنفيذ
ّ
ألي جه ٍة ،س��واء كانت املرشد أو املجلس،
برنامجه االنتخايب ،وال ّ
يحق ّ
أن تُح ِّجم من سلطة الرئيس.
ويس��عى أحم��دي نج��اد بق�� ّوة إليق��اف م�شروع "إص�لاح قانون
االنتخابات" الذي يجري إعداده يف مجلس الشورى ،ويسعى أصحابه
املوالون للمرش��د إىل استخدامه س�لا ًحا يف وجه أنصار نجاد ،وربمّ ا يف
وجه خطط هاش��مي رفسنجاين للعودة إىل الرئاسة يف الصيف املقبل.
رشا
ويبدو واض ًحا من حديث أحمدي نجاد أنّه استش��عر استهدافًا مبا ً
ملق ّربني منه ينتظر أن يق ِّدموا ترش��يحاتهم للرئاسة ،إذ إضاف ًة إىل بنو ٍد
تضيف رشوطً��ا جديدة إىل الرشوط املنصوص عليها دس��توريًّا ،فمن
املتوقَّ��ع أن يحرم القانون املذكور يف حال املوافقة عليه الحكومة من
بالنص عىل تأس��يس
مه ّمة اإلرشاف عىل االنتخابات الرئاس��ية ،وذلك ّ
لجنة تقوم بهذه امله ّمة برئاسة النائب العا ّم.
الصاع الدائر حال ًّيا بني أحمدي نجاد واملرشد عيل خامنئي ومجلس
إ َّن رِّ
الش��ورى اإلس�لامي ،يعيدنا إىل مق ّدمة هذه الورق��ة ،ونقصد معادلة
الوالية الشعبيّة والوالية اإللهيّة ،وبوضو ٍح أكرث معادلة الرئيس/املرشد،
وهي املعضلة املستحكمة يف بنية النظام السيايس اإليرا ّين.
حل هذه املعضلة يف نظر مرش��د الث��ورة عيل خامنئي هو
يب��دو أ َّن َّ
مؤسس��ة مرشد الثورة
تحقيق الح ِّد األقىص من التوافق والتطابق بني َّ
مؤسس��ة الرئاس��ة ،ففي اعتقاد
املؤسس��ات املنتخ َبة ،مبا فيها َّ
وباقي َّ
تجارب
الرج��ل مل يعد هناك أم��ام النظام خيارات أخرى بع��د عرش
َ
ٍ
ٍ
اصطدامات بني الطرفني،
وبدرجات متفاوتة،
رئاس��يّة ،ش��هدت كلّها
فالحف��اظ عىل نظ��ام الجمهوريّة اإلس�لام ّية وضامن اس��تمراره من
أولويّات خامنئي املطلقة.
" 44أول�ين هامی��ش ملی ق��وه مجریه در حق��وق اساس��ی جمهوری إس�لامی"(املؤمتر
الوطني األول للس��لطة التنفيذية يف الحقوق األساس��ية للجمهورية اإلسالمية) ،موقع انتخاب،
 ،2012/12/02عىل الرابط:
http://www.entekhab.ir/fa/news/85959
 45املرجع نفسه.

ولتنفيذ هذه القناعة عىل املدى القريب ،من املر َّجح أن يلجأ خامنئي
مس��تخد ًما وسائل دس��توريّة ،إىل منع وصول رئيس غري متوافق معه
إىل منصب الرئاسة يف حزيران  /يونيو  .2013وينطبق هذا األمر أيضً ا
املتوسط والطويل ،فمن
عىل مجلس الشورى اإلسالمي .أ ّما عىل املدى ّ
املحتم��ل ج ًّدا أن يلجأ خامنئي إىل ال َّدفع مبرشوع ال ِّرئاس��ة الربملان ّية،
إذ س��بق له أن تح َّدث عن رضورة إعادة هندس��ة نظ��ام الجمهوريّة
يرا إىل إمكانيّة استبدال نظام الرئاسة املبارشة بالرئاسة
اإلسالميّة ،مش� ً
الربملانيّة التي تحرص مه ّمة انتخاب رئيس الجمهوريّة يف الربملان(.((4
مؤسس��ة الرئاس��ة اإليرانيّة تعاين من فشلٍ شاملٍ
من الواضح إذن أ ّن َّ

السيادة الشعبية،
يف أداء وظيفتها املفرتَضة دس��توريًّا ،وهي تجس��يد ِّ
وتدب�ير أحوال الدولة واملجتمع اآلنيّة واملس��تقبليّة .ومن املس��تبعد
يف اعتقادي أن تنجح اإلجراءات االحتوائيّة السياس��يّة والدستوريّة يف
معالجة هذا الفش��ل ،ذلك أ ّن أس��بابه تع��ود إىل القصور الحاصل يف
نظريّ��ة والية الفقي��ه ،والذي انعكس بدوره ع�لى هيكلة النظام كام
مؤسسة الرئاسة يف الجمهوريّة
يرس��مها الدس��تور .وعليه ،فإ َّن تجاوز َّ
اإلس�لاميّة ملعضلته��ا البنيويّة ،يفرض عىل قيادة النظ��ام التو ّجه نحو
القيام مبراجعات عميقة لنظريّة والية الفقيه ،عىل اعتبار أنّها اجتها ٌد
ب�شري برز ضمن ٍ
رشوط تاريخيّة ومعرفيّ��ة أصبحت متجاوزَة اليوم،
ّ
وقد يش��كِّل جهد بع��ض املرجعي��ات الفقهيّة واملفكّري��ن اإليرانيّني
الس��ياق .وستكون
والعرب عىل الس��واء ،نقط َة انطالقٍ مالمئة يف هذا ّ
دس��توري يعيد
ألي إصال ٍح
ّ
ه��ذه املراجعة النظريّ��ة مق ّدم ًة طبيعي ًة ّ
الس��يادة الش��عبية ،ولحريّة املجتمع يف ات ّخاذ قراراته
االعتبار ملفهوم ِّ
وتحديد مصريه.
وختا ًما ،ال ميكن للنظام اإليرا ّين أن ينجح يف هذا املس��عى من دون أن
يفتح ب��اب املصالحة والوفاق الوطني بني مختلف القوى السياس�� ّية
السيايس أن يكون
واملجتمع ّية يف الداخل والخارج ،وينبغي لهذا القرار
ّ
تعب ًريا عن صريورة شاملة ت ُخرج إيران من أزماتها التاريخ ّية والثقاف ّية.

46

موقع مرشد الثورة آية الله عيل خامنئي ،2011/10/16 ،عىل الرابط التايل:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=8729

