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مقدمة 
ال تــزال الطبيعــة االســتثنائية للنظــام الســيايّس اإليــرايّن تفــرض 

ســاته، وقــد كانــت التفاعــالت املتباَدلــة بــن  طابًعــا تنافســيًّا بــن مؤسَّ

ــذه  ــىل ه ــًال ع ــام دلي ــذا النظ ــن ه ــة ضم ــد والرئاس ــتَي املرش س مؤسَّ

الطبيعــة االســتثنائية والرصاعيــة، وقــد ظهــرت مالمــح ذلــك مــع إعــادة 

ــب  ــرى منص ــرًة أخ ــد م ــتوريًّا يُعي ــًال دس د تعدي ــدِّ ــاح املتش ــرح الجن ط

رئيــس الــوزراء، ويُلغــي منصــب رئيــس الجمهوريــة. ويف املقابــل أُعيــد 

إحيــاء بعــض األفــكار اإلصالحيــة الخاصــة بتقليــص صالحيات املرشــد، 

وِمــن بــن هــذه املقرتحــات مــا دعا إليــه الناشــط اإلصالحــّي مصطفى 

ســتَي املرشــد ورئاســة الجمهوريــة، ليكــون  تــاج زاده بأهميــة دمــج مؤسَّ

ــلطة التنفيذيــة يف البــالد ويكــون اختيــاره  املرشــد منفــرًدا يف رأس السُّ

باالنتخــاب، وبالتــايل يُعالَــج مــن خــالل هــذا الطــرح التناقــُض 

واالزدواجيــُة اللــذان يتّســم بهــا النظــام الســيايّس اإليــرايّن، وينتهــي 

ســاته. واحــد مــن التنافســات بــن أهــّم مؤسَّ

ــتَي املرشــد  س ــن مؤسَّ ــة ب ــادة هندســة الَعالق ــل مقرتحــات إع تحم

ــات  ــن األزم ــدة ع ــت بعي ــت، دالالت ليس ــذا التوقي ــة، يف ه والرئاس

ــة  ــة أطــراف العملي ــي يعــاين منهــا النظــام اإليــراين ككّل، ومحاول الت

السياســية إلقــاء الكــرة يف ملعــب اآلَخــر وإلقــاء املســؤولية السياســية 

ــه. ــة املتدهــورة عــىل عاتق ــة أو الخارجي ــن األوضــاع الداخلي ع

كــا تكتســب هــذه املــداوالت أهميتهــا يف أّن النظــام ســيكون أمــام 

تحــدٍّ حقيقــيٍّ يف مرحلــة مــا بعــد خامنئــي، وهــي بطبيعــة الحــال لــن 

تكــون كــا قبلهــا، وال ســيّا يف مــا يتعلـّـق بشــكل النظــام الســيايّس يف 

ــلطة الرئيســية فيــه، فضــًال عــن  املســتقبل، وإعــادة توزيــع مراكــز السُّ
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أهميتهــا يف ظــّل الحــراك الســيايّس الــذي يشــهده الشــارع اإليــراين، 

ــام، أو  ــة للنظ ــٍث رضوري ــة تحدي ــدة إىل عملي ــال الجدي ــع األجي وتطلُّ

ــة  ــة وحيوي ــو فاعلي ــه نح ــل َدفِْع ــن أج ــامٍل ِم ــزيئٍّ أو ش ــا ج ــرٍ ّم تغي

أكــر، بعيــًدا عــن حالــة الوصايــة الدينيــة الراهنــة التــي أصبحــت عبئـًـا 

ــا عــىل النظــام والدولــة برُّمتهــا. حقيقيًّ

ســة املرشــد ورئاســة الجمهوريــة؟ ومــا  فــا طبيعــة الَعالقــة بــن مؤسَّ

ســة املرشــد مــن  الصالحيــات املخوَّلــة لــكل طــرف؟ وهــل تســعى مؤسَّ

خــالل هــذا التعديــل إىل االحتفــاظ مبزيــٍد ِمــن التأثــر داخــل هيــكل 

ــه  النظــام الســيايّس؟ أم أنَّ منصــب رئيــس الجمهوريــة قــد فقــَد مهامَّ

ســات النافــذة يف النظــام  ســة الرئاســة عبئـًـا عــىل املؤسَّ وأصبحــت مؤسَّ

الســيايس؟ وهــل ميكــن أْن يُعالـِـج تعديــٌل ِمــن هــذا النــوع األزمــَة التــي 

يعــاين منهــا النظــام؟ أم أنهــا مجــرَّد التفــاٍف عــىل الواقــع، ومحاولــة 

ســة املرشــد -املمِســكة بزمــام األمــور يف إيــران، والقابضــة فعليًّــا  مؤسَّ

ــلطة داخــل النظام-النــأي بنفســها عــن األزمــة الراهنــة التــي  عــىل السُّ

بــات النظــام اإليــراين يعــاين منهــا بعــد أربعــن عاًمــا مــن التجربــة؟ 

ــيٍّ  ــرٍ حقيق ــة تغي ــة إىل عملي ــات الراهن ــود املعطي ــن أن تق ــل ميك وه

ــلطة داخلــه؟ أم أنَّ ذلــك ال يــزال  تطــال النظــام الســيايّس وتركيبــة السُّ

ضمــن املنــاورة وإعــادة توزيــع األدوار مبــا مينــح النظــاَم مزيــًدا ِمــن 

الوقــت مــن أجــل البقــاء واالســتمرارية؟

لإلجابة عن هذه التساؤلت.. تفرتض الدراسة ما يأيت:

ســة املرشــد . 1 يوجــد خلــل وتداُخــل يف الصالحيــات بــن مؤسَّ

ســة الرئاســة، أدى إىل وجــود خالفــات وأزمــات بــن الطرفــن،  ومؤسَّ

ــورة عــام 1979. ــد الث ــذ تدشــن هــذا النظــام بع اســتمرَّت من
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النظــام اإليــراين بــات يعــاين إشــكاليات وإعاقــات حقيقيــة، . 2

ســتَي الرئاســة واملرشــد. نتيجــة الخالفــات املســتمرَّة بــن مؤسَّ

النظــام . 3 إىل  والعــودة  الرئــايّس  النظــام  تقويــض  مســألة 

، عــَر اختيــاِر  الرملــاين قــد تزيــد مــن تحكُّــم املرشــد يف النظــام ككلٍّ

ــوزراء. ــس ال ــب رئي ــغل منص ــن يش َم

ســتَي املرشــد والرئاســة . 4 قــد تُعــاد صياغــة الَعالقــة بــن مؤسَّ

بنــاًء عــىل جملــٍة ِمــن املعطيــات الداخليــة والخارجيــة التــي قــد تهــدد 

بقــاء النظــام.

وعىل هذا األساس ميكن تقسيم الدراسة إىل املحاور اآلتية:

ــة يف النظــام  ســتَي املرشــد ورئاســة الجمهوري ــة ودور مؤسَّ أّوًل: مكان
ــرايّن. الســيايّس اإلي

ستَي املرشد والرئاسة. ثانًيا: إشكاليات الَعالقة بن مؤسَّ
ــة  ــة الجمهوري ــد ورئاس ــن املرش ــرصاع ب ــات ال ــج وتداعي ــا: نتائ ثالًث

ــيايّس. ــام الس ــة النظ ــىل فاعلي ع

سة الرئاسة. رابًعا: مستقبل الَعالقة بن املرشد ومؤسَّ

ســَتي املرشــد ورئاســة الجمهوريــة يف  أوًل: مكانــة ودور مؤسَّ
النظــام الســيايّس اإليــرايّن

ــد الَعالقــة بــن املرشــد والرئاســة يف النظــام الســيايس  ميكــن تحدي

ــة: اإليــراين مــن خــالل العنــارص اآلتي

لطة:. 1 الدور الستثنايّئ للمرشد عىل قّمة هرم السُّ

يَُعــّد القائــد األعــىل أو املرشــد رأس الدولــة وأعــىل ســلطة دينيــة 

ســة ومركزيتهــا داخــل النظــام  وسياســية فيهــا، ويتحــّدد دور هــذه املؤسَّ

الســيايّس اإليــرايّن َوفًْقــا لنظريــة واليــة الفقيــه، التــي تعــود إىل 
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األفــكار السياســية التــي تبّناهــا الخمينــي وحوَّلهــا إىل مــروٍع ســيايسٍّ 

ــن  ــإنَّ املرشــد هــو م ــة ف ــذه النظري ــا له ــدة، وَوفًْق ــة الجدي للجمهوري

ــة( حتــى ظهــور اإلمــام الثــاين عــر،  ــه املجتمــع اإلســالمّي )األُمَّ يوجِّ

ــّي. ــيايّس والدين ــذ دوره الس ويأخ

ــل مجلــس الخــراء، ويتمتــع بســلطة واســعة  يُنتَخــب املرشــد ِمــن ِقبَ

ــل  ــر داخ ــرتاٍم أك ــى باح ــة، ويحظ ــس الجمهوري ــلطات رئي ــوق ُس تف

ــي  ــن رفيع ــن البروقراطي ــد م ــن العدي ــوم بتعي ــام ككّل، إذ يق النظ

ــلطة  املســتوى يف الجيــش والقضــاء والحكومــة، ويعــنِّ رئيــَس السُّ

ــس تشــخيص مصلحــة  ــدة مثــاين ســنوات، وأعضــاَء مجل ــة مل القضائي

ــن أصــل اثنــي عــر  النظــام ملــدة خمــس ســنوات)1(، ويعــنِّ ســتًة ِم

ــنِّ  ــا يع ــدة ســت ســنوات، ك ــة الدســتور مل ــس صيان عضــًوا يف مجل

ســة اإلذاعــة والتلفزيــون، وأمئــَة الجمعــة يف كلِّ محافظــة  رئيــَس مؤسَّ

ــة. ــادات األمني ــلحة، والقي ــّوات املس ــادة الق ــك ق ــاة، وكذل ــدى الحي م

وَوفًْقــا للدســتور اإليــراين، فــإنَّ الــويل الفقيه/املرشــد ميثــل ضانــًة 

ــا  ــة ووظائفه ــام الجمهوري ــة يف نظ ــزة املختلف ــراف األجه ــدم انح لع

األصليــة، ويجــب أن يكــون عــادًال، تقيًّــا، شــجاًعا، بصرًا بأمــور العرص، 

ولديــه حــسٌّ عــاّم، وميــزاٌت إداريــة وقياديــة، ويختــاره مجلــس الخــراء 

ِمــن بــن أولئــك الذيــن لديهــم الخصائــص والصفــات املذكــورة آنًفــا. 

ــس  وقــد شــغل هــذا املنصــَب اثنــان ِمــن كبــار القــادة، األول هــو مؤسِّ

ــي  ــن عاَم ــي، ب ــد الخمين ــى أحم ــه مصطف ــة الل ــراين آي ــام اإلي النظ

ــى  ــام 1989 وحت ــذ ع ــي، من ــي خامنئ ــو ع ــاين ه 1979 و1989، والثَّ

اآلن.
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لطة:. 	 املكانة الثانوية لرئيس الجمهورية يف سلّم السُّ

ســات تَُعــّد يف ُصلْــب  الرئاســة هــي واحــدة مــن بــن أهــّم تســع مؤسَّ

النظــام الســيايس اإليــراين، والرئيــس هــو أعــىل ســلطة سياســية 

إيرانيــة منتَخبــة شــعبيًّا، إذ يُنتَخــب باألغلبيــة الفرديــة يف االنتخابــات 

ــة ملــدة أربــع ســنوات، وال ميكــن أن يســتمرَّ أكــر مــن فرتتــن  العاّم

رئاســيتن. وألنــه مســؤول أمــام املرشــد، فإنــه يــرم االتفاقيــات مــع 

ق عــىل امليزانيــة، ويعــنِّ  الــدول األخــرى واملنظــات الدوليــة، ويصــدِّ

ــان  ــم إىل الرمل ــة ويقدمه ــار وزراء الحكوم ــا يخت ــس، ك ــّواب الرئي ن

مــن أجــل املوافقــة عليهــم، لكــن ليــس للرئيــس ُســلطات مطلَقــة عــىل 

ــلطة املطلَقــة يف  القــّوات املســلحة والسياســة الخارجيــة، بــل تبقــى السُّ

هــذه املجــاالت للمرشــد األعــىل.

كــا أنَّ رئيــس الجمهوريــة هــو رئيــس الحكومــة والشــخص الثــاين 

يف النظــام اإليــراين بعــد املرشــد، وهــو رئيــس مجلــس األمــن القومــي 

اإليــراين، ورئيــس مجلــس الثــورة الثقافيــة، ودســتوريًّا يُنتَخــب رئيــس 

الجمهوريــة ِمــن بــن شــخصيات دينيــة وسياســية تتوفــر فيهــا بعــض 

املواصفــات، منهــا أْن يكــون إيــرايّن األصل، ويحمــل الجنســية اإليرانية، 

وتتوفــر فيــه القــدرات اإلداريــة وُحســن التدبــر، ويتمتــع مبــاٍض جيِّــد، 

وتتوفــر فيــه األمانــة والتقــوى، ويؤمــن باملبــادِئ األساســية لجمهوريــة 

إيــران »اإلســالمية« واملذهــِب الرســميِّ للبــالد، وهــو املذهــب الشــيعّي.

ســة الرئاســة أقــلَّ أهميــة داخــل  ســة املرشــد، تبــدو مؤسَّ مقارنــًة مبؤسَّ

النظــام حتــى مــع بعــض الصالحيــات التــي منحهــا الدســتور إياهــا. 

ــة يف الُحكم)2(،  وإذا كانــت الســيادة الشــعبية تعكــس الحــقَّ األصيــل لألُمَّ
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ــدأ التأســييّس املســتقّر مــن  ــراين قــوَّض هــذا املب ــإّن الدســتور اإلي ف

ســة الرئاســة)3(، بــل  ســات املنتَخبــة، مبــا فيهــا مؤسَّ خــالل هامشــية املؤسَّ

حــّد ِمــن اإلرادة الشــعبية، فالــويل الفقيــه غــر منتَخــٍب ِمــن الشــعب، 

وميــارس ُســلطاٍت غــَر محــدودة بــال مســاءلة أو محاســبة، بــل ميلــك 

الحــقَّ يف عــزل املمثلــن الشــعبين املنتَخبــن، أيًّــا كانــت مواقعهــم)4(.

ــلطة التنفيذيــة ال ميكن  فبدايــًة ِمــن عمليــة االختيــار، فإنَّ رئيــس السُّ

أن يصــل إىل موقعــه إال مبوافقــة الــويل الفقيه/املرشــد، ألنَّ الدســتور 

د مســبًقا رشوط اختيــاره َوفـْـَق انتاءاتــه واعتقاداتــه، فهــو يجــب  يحــدِّ

أن يكــون ِمــن »الرجــال املتدينــن السياســين الذيــن يتمتعــون باألمانة 

والتقــوى«، وأن يكــون مؤمًنــا ومعتقــًدا مببــادئ الجمهوريــة اإلســالمية 

و»املذهــب الرســمّي للبــالد«، وهــو املذهــب االثنــا عــري. وهنــا يبــدو 

ــة لهــذه املعايــر، والقــرار يف  ــداًء، فاألولوي أنَّ االنتخــاب انتقــايئٌّ ابت

النهايــة للفقهــاء ليحــّددوا ويحــرصوا التنافــس بــن بعــض املرشــحن 

ــا  ــا ومذهبيًّ ــابهن دينيًّ ــن متش ــاب ب ــة االنتخ ــون آلي ــن، وتك املنتخب

ــا ليظــّل النظــام يــدور يف دائــرٍة مفَرغــة عــر تغيــر الرؤســاء  ووالئيًّ

ــر.  ــا دون تغي ــىل حاله ــكار ع ــات واألف ــاء السياس ــع بق ــادات م والقي

ــٍة  ــة ال تعــدو كونهــا مجــرَّد عملي ــة انتخــاب رئيــس الجمهوري إذ إنَّ آلي

ــىل  ــة ع ــات املهيمن س ــاَده املؤسَّ د أبع ــدِّ ــاٍر تُح ــس يف إط ــٍة للتناف ضامن

ــبًقا،  ــم مس ــم تصفيته ــة تت ــحون للرئاس ــية، فاملرش ــالت السياس التفاع

ــَق قواعــد  حتــى االنتخــاب واالختيــار عــىل املســتويات األقــل يتــم َوفْ

دينيــة ومذهبيــة صارمــة. باختصــار، ال تــزال االنتخابــات آليــًة للتنافــس 

بــن أعضــاء النخبــة التابعــة للــويل الفقيــه.
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مهامُّ ومسؤوليات املرشد والرئيس:. 	

ــلطة  ــة السُّ ــل مركزي ــن، وجع ــال الدي ــلطة رج ــتور س ــزز الدس ــد ع لق

ــل مل  ــه)5(، ب ــة الفقي ــة والي ــا لنظري ــاء َوفًْق ــدي الفقه ــية يف أي السياس

يكــن حــّل الخمينــي إلشــكاليات املارســة السياســية التي واجهــت رجال 

ــلطة عــر إقــرار  الديــن مبــرور الوقــت، ســوى مزيــد مــن تكريــس السُّ

ــه، التــي جعلــت بدورهــا املرشــد فــوق القانــون  الواليــة املطلقــة للفقي

ســات)6(. وفــوق الدســتور وفــوق كّل املؤسَّ

ــلطات ســقُف عملِهــا  وَوفًْقــا للــادة 57 مــن الدســتور، فــإّن كّل السُّ

ــًة يف املرشــد،  ــة ممثل ــادة الديني ده القي ــذي تحــدِّ ــٌط بالســقف ال مرتب

فهــو مــرف عــىل عملهــا، وميلــك مــن األدوات مــا ميكــن أن يفــرغ 

ســات املنتخبــة، وال قدرة  سياســاتها مــن مضمونهــا، وال مروعيــة للمؤسَّ

لديهــا للتعبــر عــن اســتقالليتها يف ظــّل القيــود املفروضــة عليهــا مــن 

مجلــس صيانــة الدســتور.

ــات  ــيم »السياس ــن ترس ــؤول ع ــد مس ــإّن املرش ــتور ف ــا للدس وَوفًْق

العامــة لجمهوريــة إيــران اإلســالمية« واإلرشاف عليهــا، مبــا يعنــي أنــه 

د السياســات الداخليــة والخارجيــة، ويتأكــد ذلــك باعتبــاره القائــد  يحــدِّ

األعــىل للقــّوات املســلحة ويســيطر عــىل عمليــات االســتخبارات واألمــن، 

وميكنــه -وحــده- أن يعلــن الحــرب أو الســالم.

سات السيادية:. 4 دور املرشد يف اختيار ممثيل املؤسَّ

ــلطة القضائيــة، وكذلــك  ميلــك املرشــد ســلطة تعيــن ورفــض قــادة السُّ

ــد األعــىل  ــو القائ ــة، وه ــون الحكومي ــة والتلفزي ــادة شــبكات اإلذاع ق

للقــّوات املســلحة اإليرانيــة بأقســامها الثالثــة: الجيــش، والحــرس 

ــاء  ــن األعض ــتة م ــنِّ س ــا يع ــي. ك ــن الداخ ــوى األم ــوري، وق الث
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الـــ12 يف مجلــس صيانــة الدســتور، وهــي الهيئــة القويــة التــي تــرف 

عــىل أنشــطة الرملــان وتحــّدد املرشــحن املؤهلــن للرتشــح للمناصــب 

العامــة.

ويتوســع نطــاق ســلطة املرشــد مــن خــالل ممثليــه، إذ ينتــر نحــو 

ألفــن منهــم يف جميــع قطاعــات الحكومــة ويعملــون كــوكالء للقيــادة 

ــا يكــون ممثلــو املرشــد األعــىل أكــر قــوة مــن وزراء  الدينيــة، وأحيانً

ــن  ــًة ع ــألٍة نياب ــل يف أّي مس ــات التدّخ ــون بصالحي ــس ويتمتع الرئي

املرشــد األعــىل)7(، بــل إّن إيــران هــي الدولــة الوحيــدة التــي ال تســيطر 

ــلطة التنفيذيــة ورئيســها عــىل القــّوات املســلحة، بــل تخضــع  فيهــا السُّ

ــلطة املرشــد. ومل يكــن يف مخيلــة أحــد أن يصبــح املرشــد/ مبــارشة لسُّ

الخمينــي -الــذي قــاد الثــورة عــىل نظــام الشــاه االســتبدادي- ُمتمتًِّعــا 

ــع بــه الشــاه نفســه يف  بصالحيــات عــىل قّمــة النظــام فاقــت مــا متتَّ

أوج ســلطانه.

لطات الثالث:. 	 مسؤولية املرشد عن اإلرشاف عىل السُّ

ــلطات  ومينــح الدســتوُر الــويلَّ الفقيــَه ســلطَة اإلرشاف عــىل السُّ

ــة  ــلطات الحاكم ــىل أّن: »السُّ ــص ع ــادة 57 تن ــالث، فامل ــية الث الرئيس

ــلطة  ــة، والسُّ ــلطة التريعي ــي السُّ ــالمية ه ــران اإلس ــة إي يف جمهوري

ــإرشاف  ــا ب ــة، وهــي متــارس صالحياته ــلطة القضائي ــة، والسُّ التنفيذي

ــة  ــلطة الفوقي ــذه السُّ ــع ه ــة...«)8(. وم ــام األُّم ــق وإم ــر املطل ويّل األم

للمرشــد يتــالىش واحــد مــن أهــّم املبــادئ الدســتورية األصيلــة، وهــو 

ــام  ــظ للنظ ــذي يحف ــلطات، ال ــن السُّ ــوازن ب ــتقاللية والت ــدأ االس مب

ــا لعــدم انحــراف أو  الســيايس قــدًرا مــن املســؤولية املتبادلــة، وضانً

ــرى. ــىل األخ ــلطات ع ــن السُّ ــل أيٍّ م توّغ
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وقــد أخفقــت كل املحــاوالت للحــّد مــن ُســلطات املرشــد، فهــو يرف 

ــة،  ــلطة القضائي ــس السُّ ــن رئي ــوم بتعي ــالث، ويق ــلطات الث ــىل السُّ ع

وإقــرار انتخــاب رئيــس الجمهوريــة أو عزلــه، وتعيــن األعضــاء الفقهاء 

يف مجلــس صيانــة الدســتور، وتعيــن أعضــاء مجمــع تشــخيص مصلحة 

النظــام. وتشــمل صالحيتــه كل يشء تقريبًــا، فهــي يف الدســتور متتــّد 

يف العديــد مــن بنــود الدســتور، باإلضافــة إىل إحــدى عــرة فقــرة يف 

املــادة 110.

سات الحكم املوازية:. 	 دور املرشد يف تشكيل مؤسَّ

ــن  ــتطيع م ــة يس ــية موازي ــات سياس س ــق مؤسَّ ــد يف خل ــهم املرش يس

ــتثناءات املقــررة يف  ســات األخــرى، فاالس خاللهــا أن يقــوِّض املؤسَّ

ــة عــىل  ــة مــن القــدرة الفعلي ــلطة التنفيذي الفصــل التاســع تحــرم السُّ

ــات  ــه صالحي ــس لدي ــؤولياتها، فالرئي ــل مس ــا وتحّم ــة مهاّمه مارس

واســعة لكــن صالحيــات املرشــد األعــىل ميكــن أن تجــّب هــذه 

ــلطات  ــار أعضــاء السُّ ــاره واختي ــا أن اختي ــا)9(، ك ــات وتلغيه الصالحي

ــن  ــس يهيم ــا مجال ــوم به ــرتة تق ــة فل ــالل عملي ــن خ ــم م ــالث يت الث

عليهــا املرشــد والفقهــاء، مبــا يجعــل قنــوات التمثيــل الســيايس املتاحــة 

داخــل النظــام عــىل املســتويات الوطنيــة واملحليــة مفتوحــة فقــط أمــام 

العنــارص املقبولــة لــدى القيــادة ممثلــًة يف املرشــد، ويقــوم بهــذا الدور 

مجلــس صيانــة الدســتور الــذي يختــار املرشــُد نصــَف أعضائــه ويرشــح 

ــه املرشــد)10(. ــذي يعيِّن ــة ال ــلطة القضائي ــُس السُّ النصــَف اآلخــَر رئي

ســات املوازيــة  ال شــّك أّن الدســتور يوفِّــر للمرشــد مــن خــالل املؤسَّ

رئيــس  أيِّ  سياســات  تقييــد  عــىل  القــدرَة  الســيايس  النظــام  يف 

ــاَء  ــتخدم القض ــّي، فيس ــع إصالح ــات ذات طاب ه ــا توجُّ ــة له وحكوم
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لــرب الصحافــة املعارضــة ومالحقــة الرمــوز اإلصالحيــة والنشــطاء 

السياســين، هــذا ناهيــك بــاألذرع األمنيــة والعســكرية التابعــة مبــارشة 

ــد)11(. ــادة املرش ــة بقي ــلطات املهيمن للسُّ

ويســتمّر املرشــد يف منصبــه مــدى الحيــاة، إىل أن يعجــز عــن أداء 

ــل  ــار البدي ــراء باختي ــس الخ ــوم مجل ــا يق ــوت، حينه ــه أو مي وظائف

ــرايّن  ــتور اإلي ــق يف الدس ــد املدقِّ ــع، يج ــت)12(. يف الواق ــأرسع وق ب

ــلطات  أمامــه جمهوريــًة دينيــًة عقائديــًة يقودهــا املرشــد، أّمــا بقيــة السُّ

ــه. ــدور يف فلك فت

عزل وتعيني الرئيس:. 	

ــت يف عــام 1989 املرشــَد  ــي أُجريَ منحــت التعديــالت الدســتورية الت

ســات النظــام اإليــراين املختلفــة.  الحــقَّ يف بســط ســيطرته عــىل مؤسَّ

ــع  ــوم التوقي ــرف مبرس ــا يُع ــد، م ــة للمرش ــات املمنوح ــن الصالحي ِم

ــويل رئاســة  ــة، أو مرســوم اســتالم وت ــس الجمهوري ــب رئي عــىل تنصي

ــتور  ــن الدس ــادة 110 م ــن امل ــعة م ــرة التاس ــا للفق ــة، وَوفًْق الجمهوري

ــد، ويف  ــات املرش ــن صالحي ــع ضم ــوم يق ــذا املرس ــإّن ه ــراين، ف اإلي

ــه أداء  ــون بإمكان ــن يك ــب ل ــس املنتَخ ــإّن الرئي ــذه ف ــدم تنفي حــال ع

ــران. ــس إلي ــه كرئي ــايس ومارســة مهامِّ ــم الرئ الَقَس

وتنبــع فلســفة هــذا املرســوم مــن أّن املرشــد هــو نائب اإلمــام املهدّي 

ــلطة التنفيذيــة أن  يف عــرص غيبتــه، وبالتــايل يتعــنَّ عــىل رئيــس السُّ

يحصــل عــىل إذنــه أو موافقتــه قبــل مزاولــة عملــه كرئيــس للبــالد، وإال 

فإنــه ســيكون فاقــًدا للرعيــة واألهليــة)13(.

ــراين  ــة، فــإّن الدســتور اإلي ــق بعــزل رئيــس الجمهوري ويف مــا يتعل

ــَح املرشــَد هــذا الحــقَّ بطريقتــن: من
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ــتور  ــن الدس ــادة 89 م ــن امل ــة م ــرة الثاني ــا للفق ــم َوفًْق األوىل: تت

اإليــراين، فــإذا صــوَّت ثلــث عــدد النــواب عىل األقــل الســتجواب رئيس 

الجمهوريــة يف مجلــس الشــورى اإلســالمي بشــأن مســؤولياته التنفيذية 

وإدارة األمــور التنفيذيــة يف البــالد، فعــىل رئيــس الجمهوريــة أن يحر 

إىل املجلــس خــالل شــهر مــن طلــب االســتجواب، ويعطــي التوضيحــات 

ــواب  ــات الن ــاء مناقش ــد انته ــة، وعن ــائل املطروح ــأن املس ــة بش الكافي

املعارضــن واملؤيديــن وجــواب رئيــس الجمهوريــة، إذا صوَّتــت أكريــة 

ثلثــي النــواب عــىل عــدم كفــاءة رئيــس الجمهوريــة، يُرفــع األمــر إىل 

املرشــد لالطــالع واملوافقــة عليــه.

الثانيــة: متنــح الفقــرة 10 مــن املــادة 110 مــن الدســتور اإليــراين 

الحــقَّ للمرشــد األعــىل يف عــزل رئيــس الجمهوريــة، بعــد صــدور حكــم 

املحكمــة العليــا مبخالفتــه لوظائفــه الدســتورية.

وحتــى إذا قــرر رئيــس الجمهوريــة تقديــم اســتقالته ألي ســبب مــن 

األســباب، فيجــب عليــه تقديــم هــذه االســتقالة إىل املرشــد، وعليــه أن 

ــه إىل أن تُقبَــل اســتقالته، وذلــك َوفًْقــا ملــا جــاء  يســتمّر يف تأديــة مهامِّ

يف املــادة 130 مــن الدســتور اإليــراين.

ــن  مــا ســبق يتضــح أّن الدســتور اإليــراين قــد ُوِضــع بصــورة متكِّ

ــس  ــة لرئي ــات التنفيذي ــلطات والصالحي ــن السُّ ــّد م ــن الح ــد م املرش

الجمهوريــة، واســتناًدا إىل عــدد مــن مــواد هــذا الدســتور فــإّن املرشــد 

بإمكانــه التدّخــل بشــكل مبــارش أو غر مبــارش يف كل الشــؤون املتعلقة 

ــي يــرف عليهــا املرشــد  ســات الت ــة، كــا أن املؤسَّ برئاســة الجمهوري

ــلطة القضائيــة والحــرس الثــوري ومجلــس صيانــة الدســتور  مثــل السُّ

ــّد  ــرًا يف الح ــب دوًرا مؤث ــون تلع ــة والتلفزي ــة واإلذاع ــّوات األمني والق
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مــن هــذه الصالحيــات. ونتيجــة لهــذا الوضــع دخــل معظــم الرؤســاء 

الذيــن حكمــوا إيــران مــا بعــد الثــورة يف خالفــات مــع املرشــد األعــىل، 

ورغــم أنهــم مل يعرتضــوا بشــكل رصيــح عــىل اســتئثار املرشــد بالقــدر 

األكــر مــن الصالحيــات، فإنهــم عــروا عــن ذلــك باملطالبــة مبنحهــم 

الصالحيــات الكافيــة التــي تُِعينهــم عــىل القيــام بُســلطاتهم التنفيذيــة.

سَتي املرشد والرئاسة ثانًيا: إشكاليات الَعالقة بني مؤسَّ

ســتَي املرشــد ورئاســة الجمهوريــة أبعــاَد  كشــفت التفاعــالت بــن مؤسَّ

ســة الرئاســة يف ظــّل النظــام الســيايس  األزمــة التــي تعــاين منهــا مؤسَّ

ــا  ــك األزمــة مــن خــالل م ــورة، وظهــرت مالمــح تل ــذي دشــنته الث ال

يــأيت:

الرصاع حول الصالحيات:. 1

عــىل مــدى العقــود األربعــة املاضيــة مــن عمــر النظــام اإليــراين، أثــار 

ــران موضــوع حــدود  ــم إي ــوا عــىل حك ــن تعاقب معظــم الرؤســاء الذي

ُســلطاتهم الفعليــة، وطالــب معظمهــم مبزيــد مــن الصالحيــات بهــدف 

املشــاركة الفاعلــة يف السياســات والقــرارات املصريــة واالســرتاتيجية 

الداخليــة والخارجيــة للنظــام اإليــراين.

ــة، بدأهــا  ــات إضافي ــة الرؤســاء اإليرانيــن مبنحهــم صالحي مطالب

ــم يف  ــوىل الحك ــذي ت ــدر ال ــي ص ــن بن ــو الحس ــبق أب ــس األس الرئي

فرايــر 1980، وأُطيــح بــه يف يونيــو 1981، إذ طالــب بنــي صــدر 

مــراًرا بزيــادة صالحياتــه، ففــي مايــو 1981 اقــرتح بنــي صــدر إجــراء 

اســتفتاء عــام يف البــالد لحــّل األزمــات التــي كانــت متــّر بهــا إيــران 

هــات  هاتــه الليراليــة اصطدمــت مــع توجُّ آنــذاك، لكــن مقرتحاتــه وتوجُّ

ــس النظــام اإليــراين روح اللــه الخمينــي الــذي عزلــه مــن منصبــه  مؤسِّ
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بعــد أن ســحب الرملــان الثقــة منــه بحّجــة عــدم الكفــاءة السياســية)14(.

رئيــس الجمهوريــة الثــاين يف النظــام اإليــراين، وهــو املرشــد الحايّل 

ــن  ــب م ــة، إذ طل ــات إضافي ــك بصالحي ــب كذل ــي، طال ــي خامنئ ع

الخمينــي يف 1987 منــح »مجلــس إدارة الحــرب« صالحيــات إضافيــة 

يف أثنــاء الحــرب اإليرانية-العراقيــة لتوحيــد جهــة ُصنع القــرار ومتكن 

الرئيــس مــن إصــدار قــرارات اســتثنائية باملخالفــة للقوانــن، وهــو مــا 

حصــل بالفعــل عندمــا وافــق الخمينــي عــىل منــح املجلــس الصالحيــات 

الالزمــة بهــدف إدارة الظــروف الصعبــة التــي كانــت متــّر بهــا إيــران 

يف تلــك الفــرتة جــرّاء الحــرب مــع نظــام صــّدام)15(.

ــالل  ــك خ ــعى كذل ــد س ــي فق ــد خامت ــبق محم ــس األس ــا الرئي أّم

فرتتــه الرئاســية الثانيــة إىل زيــادة صالحياتــه والحــّد مــن صالحيــات 

مجلــس صيانــة الدســتور، وذلــك لتنفيــذ اإلصالحــات السياســية التــي 

ــن  ــام 2002 الئحت ــدم ع ــة، وق ــه االنتخابي ــالل حمالت ــا خ ــد به وع

ــون  ــل قان ــا »تعدي ــا، وه ــق عليه ــدف التصدي ــراين به ــان اإلي للرمل

ــس«. ــات الرئي ــد صالحي ــادة وتحدي ــات«، و»زي االنتخاب

كان لســيطرة اإلصالحيــن عــىل مقاعــد الرملــان عظيــم األثــر يف 

ــا بعقبــة مجلــس صيانــة  التصديــق عــىل الالئحتــن، لكنهــا اصطدمت

ــاىف  ــي تتن ــن الت ــم القوان ــض معظ ــىل رف ــذي درج ع ــتور، ال الدس

ــه.  ــون حول ــن يلتفُّ هــات املرشــد واملحافظــن الذي مــع سياســات وتوجُّ

ــر  ــن باألم ــن الالئحت ــة الدســتور لهات ــس صيان ــن رفــض مجل مل يك

ــات كان  ــون االنتخاب ــل قان ــق عــىل الئحــة تعدي املســتبَعد، ألّن التصدي

ســيؤدي إىل تحجيــم عمــل هــذا املجلــس ودوره يف اإلرشاف عــىل 

جميــع القوانــن الصــادرة مــن مجلــس الشــورى واعتادهــا أو رفضهــا، 
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فضــًال عــن إرشافــه عــىل جميــع االنتخابــات التــي تجــرى يف إيــران 

)الرئاســية، والرملانيــة، ومجلــس الخــراء(، وتقييــم املرشــحن وإبــداء 

ــتور  ــة الدس ــس صيان ــض مجل ــح. وكاد رف ــم للرتش ــأن أهليته ــه بش رأي

لهاتــن الالئحتــن أن يُحــِدث أزمــة بعــد أن هــّدد خامتــي وعــدد كبــر 

مــن أعضــاء الرملــان بتقديــم اســتقالتهم.

لكــن قــام محمــد خامتــي بســحب مــروع القراريــن مــن الرملــان 

قبــل قيــام مجلــس صيانــة الدســتور بتنفيــذ املــادة 112 مــن الدســتور 

اإليــراين، التــي متنــح مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام الحــّق بالبــّت 

ق عليــه الرملــان ويرفضــه مجلــس صيانــة  يف أي مــروع قــرار يصــدِّ

الدســتور، وبـُـرِّرَت هــذه الخطــوة بعــدم رغبــة خامتــي يف قيــام مجمــع 

ــن  ــن، لك ــالت عــىل الالئحت تشــخيص مصلحــة النظــام بإجــراء تعدي

ــة  ــة الرملاني ــَد األغلبي ــا فق ــك بعدم ــام خامتــي بذل ــدو ق ــا يب عــىل م

ــات  ــد االنتخاب ــك بع ــي، وذل ــه اإلصالح ــم مروع ــت تدع ــي كان الت

ــر 2004. ــي أجريــت يف 20 فراي ــة الت الرملاني

ــادة  ــي بزي ــي خامنئ ــة ع ــن مطالب ــنة م ــو 32 س ــرور نح ــد م وبع

صالحيــات رئاســة الجمهوريــة ملواجهــة األوضــاع التــي كانــت متــّر بهــا 

إيــران جــرّاء الحــرب مــع العــراق، هــا هــو الرئيــس روحــاين يطالــب 

ــات  ــه صالحي ــراين مبنح ــام اإلي ــًدا للنظ ــار مرش ــذي ص ــي ال خامنئ

خاصــة ملواجهــة األزمــة االقتصاديــة التــي تتعــرّض لهــا إيــران، والتــي 

يــرى أنهــا تشــبه فــرتة الحــرب)16(.

وبعدمــا فشــل روحــاين يف انتــزاع صالحيــات متّكنــه مــن مواجهــة 

األزمــة، اقــرتح عــىل املرشــد أن يديــر الحــرب االقتصادية التــي تتعرّض 

ــي إّن  ــت للمرشــد عــي خامنئ ــد قل ــران بنفســه، وأضــاف: »لق ــا إي له
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ــالد  ــرب، وألن الب ــروف الح ــبيه بظ ــران ش ــه إي ــذي تعيش ــع ال الوض

تحتــاج إىل قائــد يقــود هــذه الحــرب فإننــي أقــرتح أن تقودهــا أنــت؛ 

ــت  ــيكونون تح ــؤولن س ــورة، وإّن كّل املس ــام والث ــًدا للنظ ــك قائ كون

ــًدا لوصفــي للوضــع االقتصــادي الــذي  قيادتــك. وكان رّد املرشــد مؤي

ــادة  ــة بقي ــه رأى أّن قائــد الجبهــة املعني ــه إيــران بالحــرب، لكن متــّر ب

املعركــة التــي تواجههــا إيــران يجــب أن يكــون هــو رئيــس الجمهوريــة 

نفســه وليــس أحــًدا آخــر غــره«)17(.

هــذه الدعــوة تحمــل يف طياتهــا اعرتاًضــا غــر مبــارش مــن جانــب 

ــات تحــدُّ مــن  الرئيــس روحــاين عــىل املرشــد الــذي يســتأثر بصالحي

ــي  ــا أن متنحن ــي: إّم ــه يقــول لخامنئ حركــة الرئيــس، وكأّن لســان حال

الصالحيــات الالزمــة التــي يجــب أن يتمتــع بهــا رؤســاء الجمهوريــة، 

وإّمــا أن تديــر البــالد بنفســك. كــا أنهــا تعكــس رغبــة من الرئاســة يف 

الحصــول عــىل بعــض الصالحيــات مــن املرشــد للخــروج مــن األزمــات 

املتالحقــة.

ــب روحــاين للدفــاع عــن  ــت فرصــة مــن جان ــا كان ــتبَعد أنه وال يُس

التــي  ســجلِّه االقتصــادي والتأكيــد عــىل أن األزمــة االقتصاديــة 

ــة  ــات األمريكي ــن العقوب ــام األول ع ــت يف املق ــران نتج ــهدها إي تش

ــو  ــا ال تخل ــة، ك ــرب االقتصادي ــاين بالح ــس روح ــا الرئي ــي يصفه الت

مــن محاولــة إللقــاء الكــرة يف ملعــب املرشــد خامنئــي وتحميلــه جــزًءا 

ــأزُّم الوضــع االقتصــادي، وهــروب االســتثارات  مــن املســؤولية يف ت

ــة. ــات األمريكي ــة، والعقوب األجنبي

جــّدد الرئيــس روحــاين يف مايــو 2019 مطالبه للمرشــد مبنحــه قدًرا 

مــن الصالحيــات، بالقــول إّن مطالبتــه بحــّل األزمــات يجــب أن تكــون 
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ــول  ــض الحل ــه، ألن بع ــة ل ــات املمنوح ــم الصالحي ــع حج ــبة م متناس

املوجــودة لحــّل هــذه األزمــات ال تدخــل يف نطــاق صالحياتــه)18(.

ــا  ــه 14 ناشــطًا بيانً عقــب مطالبــة روحــاين بزيــادة صالحياتــه، وجَّ

طالبــوا فيــه باســتقالة املرشــد وتغيــر الدســتور، واعتــروا أن رئاســة 

الجمهوريــة منصــب رشيّفّ والصالحيــات املمنوحــة للرئيــس صالحيــات 

ــس  ــان أن رئي ــاء يف البي ــد. وج ــل املرش ــن ِقبَ ــدار ِم ــه يُ ــمية، ألن اس

الجمهوريــة ليــس وحــده الــذي ال يتمتــع بصالحيــات كافيــة يف النظــام 

ــلطة  اإليــراين، بــل إّن الرملــان كذلــك هــو »برملــان صــورّي«، وإن السُّ

القضائيــة غــر مســتقلّة)19(.

ــاز  ــا خب ــد رض ــل محم ــة، مث ــادات اإلصالحي ــض القي ــف بع مل تِق

ومهــدي هاشــمي طبــا، عنــد الحــّد الــذي وقــف عنــده الرئيــس روحاين 

عندمــا شــبَّه الوضــع االقتصــادي الحــايّل بفــرتة الحــرب، بــل ذهبــوا 

إىل أبعــد مــن ذلــك باعتقادهــم أّن الوضــع الراهــن أســوأ مــن حــرب 

الســنوات الثــاين بــن إيــران والعــراق، وطالبــوا مبنــح روحــاين 

ــة)20(. ــات خاص ــه صالحي وحكومت

تقييد دور الرئاسة يف اختيار الوزراء:. 	

ــد  ــع املرش ــاور م ــس بالتش ــزِم الرئي ــراين مل يُل ــتور اإلي ــم أن الدس رغ

ــىل  ــة ع ــنوات املاضي ــالل الس ــد خ ــن درج املرش ــوزراء، لك ــار ال الختي

التدّخــل يف اختيــار بعــض الــوزارات مثــل »الخارجيــة«، و»الداخليــة«، 

و»الدفــاع«، و»األمــن«، و»الثقافــة واإلرشــاد«. وللحيلولــة دون اتهــام 

املرشــد بالتدّخــل يف صالحيــات رئيــس الجمهوريــة، أُِشــَر إىل أّن هــذه 

العمليــة تتــم بـ»التنســيق مــع املرشــد الختيــار الحكومــة الجديــدة«، فقد 

كشــف العضــو األصــويل حميــد رضــا حــاج بابايــي، الــذي كان حينهــا 
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ــراين، يف أغســطس 2009، أن  ــان اإلي ــية للرمل ــة الرئاس عضــًوا بالهيئ

عمليــة اختيــار وزراء الخارجيــة والداخليــة واألمــن والدفــاع والثقافــة 

تتــم عــر التنســيق املبــارش بــن الرئيــس واملرشــد عــي خامنئــي)21(. أّما 

إســحاق جهانغــري، النائــب األّول للرئيــس اإليــراين حســن روحــاين، 

ــاء تشــكيل  فقــد عــرَّ عــن رجــوع حســن روحــاين إىل املرشــد يف أثن

ــة يف 2017)22(. الحكوم

ــل املرشــد يف اختيــار بعــض الــوزراء ألول  وقــد أثــر موضــوع تدخُّ

ــرتة  ــالل ف ــة خ ــالم اإليراني ــائل اإلع ــه وس ــت عن ث ــا تحدَّ ــرة عندم م

محمــد خامتــي، إذ أوىص املرشــد بتعيــن عطــاء اللــه مهاجــراين 

وزيــرًا لإلرشــاد يف حكومــة خامتــي، لكــن الَعالقــة ســاءت بــن املرشــد 

ومهاجــراين بســبب إرصار األخــر عــىل رفــض مطالــب املرشــد بإغالق 

ــىل  ــرَّ ع ــة اضط ــا إىل درج ــالف بينه ــل الخ ــف، ووص ــض الصح بع

إثرهــا مهاجــراين إىل تقديــم اســتقالته التــي قَِبلهــا محمــد خامتــي يف 

.)23(2001

ورغــم الدعــم الكبــر الــذي كان يلقــاه أحمــدي نجــاد مــن خامنئــي 

ووْصفــه لــه بأنــه األقــرب ملبــادئ الثــورة مــن الرؤســاء الذيــن ســبقوه، 

فضــًال عــن دعمــه الالمحــدود ألحمــدي نجــاد يف االنتخابات الرئاســية 

يف 2009، التــي اتهــم فيهــا النظــام بتزويــر تلــك االنتخابــات لصالــح 

ــل بشــكل مبــارش يف  أحمــدي نجــاد، فــإّن املرشــد عــي خامنئــي تدخَّ

حكومــة أحمــدي نجــاد.

فبعــد إعــادة انتخابــه لفــرتة رئاســية ثانيــة يف 2009، اختــار أحمــدي 

نجــاد صهــره اســفنديار رحيــم مشــايئ ليكون نائبــه األول، لكــن رَسْعان 

مــا قُوِبــل هــذا التعيــن برفــض واســتنكار شــديَدين مــن املحافظــن 
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ــه املرشــد رســالة إىل الرئيــس أحمــدي نجــاد  يف النظــام اإليــراين، ووجَّ

طالبــه فيهــا بإلغــاء هــذا التعيــن، معتــرًا أن تعيــن مشــايئ يف هــذا 

ــه،  ــاد ومصلحــة حكومت ــدي نج ــع مصلحــة أحم ــارض م املنصــب »يتع

ــذا الرفــض  ــع ه ــاًما وســط أنصــاره«. وتحــت وقْ ــر انقس وســوف يث

اضطــرَّ مشــايئ إىل تقديــم اســتقالته بعــد 8 أيــام فقــط مــن تعيينــه)24(.

ــل 2011  ــر بــن املرشــد وأحمــدي نجــاد يف أبري ــب خــالف آَخ نَش

عندمــا قــرر األخــر إقالــة وزيــر االســتخبارات حيــدر مصلحــي، لكــن 

ــبّب  ــر الــذي تس ــي إىل منصبــه، األم ــر بإعــادة مصلح خامنئــي أم

ــور  ــن حض ــب ع ــذي تغيَّ ــاد ال ــدي نج ــس أحم ــديد للرئي ــرج ش يف ح

ــا،  ــدة 11 يوًم ــه مل ــف يف منزل ــي، واعتك ــا مصلح ــن حره اجتاع

لكنــه تلقــى تحذيــرات شــديدة مــن املتشــددين الذيــن مارســوا ضغوطـًـا 

ــة نشــاطه)25(. ــاد عــىل إثرهــا إىل مزاول ــه، فع علي

ــي  ــك يف حكومت ــوزراء كذل ــار ال ــد يف اختي ــل املرش ــتمرَّ تدخُّ اس

روحــاين األوىل والثانيــة، فبعــد اكتــال القامئــة النهائيــة لــوزراء 

الحكومــة، التــي قّدمهــا الرئيــس روحــاين عقــب فــوزه يف االنتخابــات 

ــن  ــدد م ــد لع ــض املرش ــن رف ــث ع ــر الحدي ــية يف 2013، ك الرئاس

ــح  ــيس املرش ــي يون ــم ع ــة، ومنه ــك القامئ ــن يف تل ــوزراء املقرتح ال

لــوزارة األمــن، وأحمــد مســجد جامعــي لــوزارة اإلرشــاد، وجعفــر 

ــاع. ــوزارة الدف ــي ل ــن عالي ــوم، وحس ــوزارة العل ــي ل توفيق

ــر  ــري، يف أكتوب ــي مطه ــراين ع ــان اإلي ــو بالرمل ــد العض ــد أكّ وق

2013، خــر رفــض املرشــد الوزيــر املقــرتح لــوزارة العلــوم والبحــوث 

والتكنولوجيــا، بعدمــا كشــف مطهــري أن الرئيــس روحــاين كان ُمــرِصًّا 

ــض  ــد رف ــّن املرش ــوم لك ــوزارة العل ــي ل ــر توفيق ــار جعف ــىل اختي ع



19

ــن أن  ــم م ــىل الرغ ــي ع ــض توفيق ــرار رف ــاء ق ــرتح)26(. وج ــذا املق ه

وزارة العلــوم ليســت مــن ضمــن الــوزارات الخمــس التــي يجــب عــىل 

ــا  ــه، م ــىل موافقت ــول ع ــا للحص ــد حوله ــع املرش ــق م ــس أن ينسِّ الرئي

ــوزراء. ــار عــدد آخــر مــن ال ــل املرشــد يف اختي ــة تدخُّ ــي احتالي يعن

الضغط بصالحية عزل الرئيس:. 	

عــىل مــدى أربعــن عاًمــا مــن عمــر النظــام اإليــراين، مل يُعــزل ســوى 

ــذ  ــو 1981، ومن ــي صــدر يف يوني ــو الحســن بن ــس واحــد وهــو أب رئي

ذلــك التاريــخ ظلَّــت قــوَّة صالحيــات املرشــد وهيمنــة املتشــّددين عــىل 

صناعــة القــرار ســيًفا مســلطًا عــىل رقــاب رؤســاء الجمهوريــة، لهــذا مل 

يتخــلَّ خامنئــي عــن تهديــد أّي رئيس بالعزل ممن ال تنســجم سياســاتهم 

ــه  ــرًا اتج ــم. ومؤخ ــن ميثِّله ــددين الذي ــات املتش ه ــه وتوجُّ هات ــع توجُّ م

خامنئــي إىل التلويــح بإمكانيــة عــزل الرئيــس روحــاين يف حال تســببت 

سياســاته يف حــدوث انقســام داخــل املجتمــع اإليــراين)27(، وذلــك عــىل 

خلفيــة برنامــج اإلصــالح الــذي كان يتبّنــاه روحــاين، والــذي كان مــن 

ــة  ــوري، وإعــادة هيكل ــدور االقتصــادي للحــرس الث ــص ال ــه تقلي ضمن

ســات املوازيــة يف  االقتصــاد بصــورة تــؤدي إىل وقــف تزايــد دور املؤسَّ

ــس لالســتجواب  ــرَّض الرئي ــل تع الســيطرة عــىل مفاصــل االقتصــاد، ب

ــي  ــىل التخ ــه ع ــادات أرغمت ــه انتق ــت إلي َه ــورى وُوجِّ ــس الش يف مجل

عــن بعــض سياســاته وجعلهــا أكــر انســجاًما مــع تطلعــات املتشــددين.

عرقلة برامج اإلصالح:. 4

تبنَّــى معظــم الرؤســاء اإليرانيــن خــالل العقــود األربعــة املاضيــة مــن 

عمــر النظــام الســيايس اإليــراين مشــاريع إصالحيــة طموحــة، ســواء 

َضــت جميعهــا  اقتصاديــة أو سياســة أو ثقافيــة أو اجتاعيــة، لكــن قُوِّ
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ــه، فقــد كان أليب  ســات التابعــة ل ــل املرشــد اإليــراين أو املؤسَّ ــن ِقبَ ِم

ــراين عــر إعــادة  ــي صــدر مــروع إلصــالح النظــام اإلي الحســن بن

ــوري  ــرس الث ــىل الح ــي ع ــاء التدريج ــلطة، والقض ــز السُّ ــاء مراك بن

ســات الحكوميــة الرســمية، فضــًال  واملحاكــم الثوريــة ودمجهــا يف املؤسَّ

عــن الحــّد مــن دور رجــال الديــن، وتنميــة االقتصــاد اإليــراين. لكــن 

كان واضًحــا أّن هــذه اإلصالحــات بعيــدة املنــال يف ظــّل الــروح الثورية 

التــي كانــت تســيطر عــىل املشــهد الســيايس اإليــراين يف ذلــك الوقــت.

كانــت جهــود هاشــمي أكــر رفســنجاين اإلصالحيــة اقتصاديــة أكــر 

مــن كونهــا سياســية، ويعــود تركيــزه عــىل الجانــب االقتصــادي نســبة 

ــران  ــار إي ــادة إع ــرتة إع ــع ف ــية األوىل م ــه الرئاس ــن دورت إىل تزام

ــة جــرّاء حربهــا  مــن الدمــار الــذي لحــق باقتصادهــا وبنيتهــا التحتي

ــرِف الرنامــج اإلصالحــي الــذي ســعى  مــع نظــام صــّدام حســن. ُع

رفســنجاين إىل تطبيقــه بـ»برنامــج اإلصــالح االقتصــادي«، ويقــوم عىل 

اســتقرار النظــام االقتصــادي مــن خــالل معالجــة األزمــات األساســية 

التــي تواجهــه، مبــا يف ذلــك الفجــوة بــن الدخــل الحكومــي واإلنفــاق، 

والفجــوة بــن العــرض والطلــب، والفجــوة بــن الصــادرات والــواردات، 

إضافــة إىل إحــداث تحــوُّل يف التجــارة الخارجيــة مــن أجــل تحويــل 

االقتصــاد اإليــراين املغلَــق إىل اقتصــاد ديناميــّي ميكنــه التكيُّــف مــع 

ــر  ــة، كــا هــدف املــروع إىل تشــجيع تصدي تطــوُّرات الســوق العاملي

ــن  ــًال ع ــام، فض ــواّد الخ ــر امل ــن تصدي ــدًال م ــة ب ــات اإليراني املنتج

ــل  ــص األمث ــس يف التخصي ــدور الرئي ــك ل ــز عــىل الســوق، وذل الرتكي

الوحــدات  وخصخصــة  االقتصــادي،  النشــاط  وتحريــر  للمــوارد، 

ــة. ــة يف الدول اإلنتاجي
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كانــت هنالــك قناعــة لــدى رفســنجاين بــأن عمليــة اإلصــالح 

االقتصــادي تتطلــب االنفتــاح عــىل العــامل وإقامــة َعالقــات طبيعيــة مع 

ُدَولـِـه، لكــن هــذا التصــّور اصطــدم مبوقــف املرشــد الــذي كان يرفــض 

ــى عــىل التعامــل مــع الخــارج. أّي إصــالح اقتصــادّي يُبَن

ــوا  ــن تبنَّ ــن الذي ــاء اإليراني ــر الرؤس ــي أك ــد خامت ــس محم الرئي

ــل  ــي قُوِب ــه اإلصالح ــن مروع ــراين، لك ــام اإلي ــالح النظ ــرة إص فك

مبعارضــة رشســة مــن املرشــد واملحافظــن، وُوضــع أمامــه العديــد مــن 

ــه إّن  ــي نفس ــال خامت ــا ق ــه. وك ــت دون تحقيق ــي حال ــل الت العراقي

حكومتــه كانــت تتعــرض ألزمــة جديــدة كل 9 أيــام)28(، منهــا مــا ُعــرف 

ــة  ــة لجامع ــة التابع ــة الجامعي ــام املدين ــلة، واقتح ــاالت املتسلس باالغتي

طهــران، وإغــالق الصحــف، واعتقــال ومحاكمة الناشــطن السياســين، 

ــل  ــتقلة مث ــة املس ــات املدني س ــع املؤسَّ ــاتذة، وقم ــالب واألس ــع الط وقم

ــة. ــة والثقافي ــة والبحثي ســات العلمي األحــزاب، واملحامــن، واملؤسَّ

أّمــا بالنســبة إىل الرئيــس حســن روحــاين، فقــد أعلــن منــذ الوهلــة 

ــق  ــة وسياســية، ولتحقي ــه بصــدد إجــراء إصالحــات اقتصادي األوىل أن

هــذا الهــدف تبنَّــى عــدًدا مــن أفــكار ورؤى التيــار اإلصالحــي، األمــر 

الــذي دفــع اإلصالحيــن إىل التصويــت لــه، وِمــن ثـَـّم فــوزه مبنصــب 

رئيــس الجمهوريــة. ولكــن بعــد مــرور أكــر مــن 6 ســنوات مــن رئاســته 

ــة الرؤســاء الذيــن ســبقوه  إليــران، تشــر الشــواهد إىل إخفاقــه كبقي

يف تنفيــذ وعــوده اإلصالحيــة.

وقــد دفعــت الظــروف التــي كانــت تعمــل يف ظلِّهــا حكومــة روحاين، 

الجمهوريــة  لرئيــس  األّول  النائــَب  اإلصالحيــن،  عــىل  املحســوبة 

اإليــرايّن إســحاق جهانغــري إىل التطــرُّق مــن جديــد إىل حــدود 
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صالحيــة الحكومــة يف إقــرار امليزانيــة واملخصصــات اإللزاميــة لبعــض 

ــا)29(،  ــة، رغــًا عــن الحكومــة أو دون موافقته ســات مــن امليزاني املؤسَّ

ســة أو املرجــع الــذي ينبغــي أن يكــون  فضــًال عــن تســاؤله عــن املؤسَّ

مســؤوًال عــن االنحــراف يف كيفيــة تخصيصهــا وإنفاقهــا، مبــا يعكــس 

الــرصاع الداخــي بــن الرئيــس والحكومــة مــن جهــة، وبــن املرشــد 

ســات التــي  واألجهــزة التابعــة لــه والحــرس الثــوري وغرهــا مــن املؤسَّ

ــًدا  ــرى، وتحدي ــة أخ ــن جه ــة م ــيطرة الحكوم ــن س ــزل ع ــل مبع تعم

ــة  ــاق امليزاني ــه إنف ــه أوج ــة وتوجي ــة العاّم ــرار السياس ــا يف إق دوره

ــا. هاته رغــًا عــن الرئاســة وتوجُّ

ــا  ــم يف قراراته ــي يتحك ــة الت ــات املوازي س ــد كان املرشــد واملؤسَّ لق

حجــَر عــرة أمــام أّي مــروع إصــالح ال يتوافــق مــع توجيهــات 

ــىل  ــات ع ــك انعكاس ــد كان لذل ــه، وق ــة ل ــات التابع س ــد واملؤسَّ املرش

األداء االقتصــادي، وعــىل الفاعليــة السياســية، بــل عــىل رشعيــة النظام 

التــي تتــآكل مــع الوقــت. لقــد أديــر االقتصــاد بصــورة شــعبوية وبــال 

رؤيــة شــاملة تحــت تســميات »اقتصــاد املقاومــة« و»االكتفــاء الــذايت« 

و»االســتغناء عــن الخــارج«، مــا دفــع األوضــاع يف النهايــة إىل التــأزم 

الداخــي، وبــات النظــام أمــام حالــة غضب شــعبّي واحتجاجات واســعة 

ــع عــام 2018، واالحتجاجــات  ــة الواســعة مطل النطــاق، آخرهــا الحرك

الفئويــة املتواصلــة يف عديــد مــن املــدن تحــت وطــأة اإلخفــاق عــىل 

عــدة مســتويات منــذ ذلــك التاريــخ، واألهــّم مــن ذلــك حالــة التنميــة 

يف إيــران بوجــه عــام، التــي يعــزو النظــام إخفاقــه يف تحقيقهــا إىل 

ــات  ــات إىل اإلعاق ــدم االلتف ــع ع ــة، م ــات الخارجي ــوط والعقوب الضغ

ســاته،  الهيكليــة داخــل النظــام، التــي مــن ضمنهــا الــرصاع بــن مؤسَّ
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وأهّمهــا الــرصاع بــن املرشــد والرئاســة.

التلويح بتغيري النظام الرئايّس إىل برملايّن:. 	

ــام  ــن النظ ــم م ــكل الحك ــر ش ــًا يف تغي ــي دوًرا حاس ــب خامنئ لع

القائــم يف حينــه، الــذي كان عــىل قمــة ســلطته التنفيذيــة شــخصان، 

هــا الرئيــس ورئيــس الــوزراء، إذ ألغــى منصــب رئيــس الــوزراء، بعــد 

ــي يف  ــة خامنئ ــرت رغب ــام 1989، وظه ــراين ع ــتور اإلي ــر الدس تغي

تغيــر النظــام القائــم إىل رئــايّس منــذ أن كان رئيًســا إليــران بســبب 

ــا،  ــوزراء حينه ــس ال ــه وبــن رئي ــي نشــبت بين ــدة الت الخالفــات العدي

ــة. ــة إدارة الحكوم ــر حســن موســوي، حــول طريق م

عــاد خامنئــي يف 2011، أي بعــد عامــن مــن أعــال العنــف التــي 

ــع إذا  ــن ميان ــه ل ــول بأن ــية يف 2009، للق ــات الرئاس ــت االنتخاب أعقب

تقــرر الرجــوع إىل النظــام الرملــاين)30( الــذي كان قامًئــا يف إيــران 

حتــى عــام 1989، عندمــا تــم إلغــاؤه يف التعديــالت الدســتورية 

ــة. ــس الجمهوري ــوزراء إىل رئي ــس ال ــات رئي ــت صالحي وفُوِّض

شــكَّل حديــث خامنئــي عــن عــدم مانعتــه يف تحــوُّل النظــام 

ــر  ــن، واعتُ ــبة لبعــض األصولي ــًة مناس ــايّن أرضي ــايّس إىل برمل الرئ

مبثابــة ضــوء أخــر للمــّي قُدًمــا يف املطالبــة بتغيــر النظــام. مــن 

ــم يف  ــام الحك ــتبدال نظ ــرة اس ــن فك ــن ع ــن املدافع ــرز األصولي أب

ــدي نجــاد، والعضــو الحــايل  ــة أحم ــة يف حكوم ــر الثقاف ــران، وزي إي

ــذي  ــدي، ال ــار هرن ــد صف ــام، محم ــة النظ ــخيص مصلح ــع تش مبجم

طالــب بتحويــل كالم املرشــد حــول تغير النظــام الرئــايّس إىل واقع)31(.

ــاين  ــي الريج ــراين ع ــان اإلي ــس الرمل ــن أن رئي ــم م ــىل الرغ وع

يعتقــد أن النظــام الرئــايس لــه محاســن كثــرة، فإنــه يــرى أن النظــام 
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ــًدا  ــيخلق مزي ــالث، وس ــلطات الث ــك السُّ ــيؤدي إىل متاس ــاين س الرمل

ــيكون  ــان س ــا أن الرمل ــية، ك ــات السياس س ــاط يف املؤسَّ ــن االنضب م

ــن  ــد م ــه الح ــوزراء، وبإمكان ــس ال ــع رئي ــل م ــة يف التعام ــر راح أك

ــه)32(. صالحيات

ورغــم هــذا التأييــد فــإّن عــدًدا مــن األصوليــن أبــدوا موقًفــا رافًضا 

ــابق  ــون الس ــة والتلفزي ــة اإلذاع س ــس مؤسَّ ــم رئي ــرتح، منه ــذا املق له

ــيقوِّض  ــاين س ــر أن النظــام الرمل ــذي اعت ــي، ال ــه رضغام ــزت الل ع

ــو  ــل أب ــو الفض ــراين أب ــان اإلي ــو الرمل ــا عض ــم الجمهوري. أّم الحك

ــل إنــه يريــد إقــرار ذلــك، بــل  تــرايب فقــال إّن املرشــد األعــىل مل يُق

ــع إذا تقــرَّر التحــوُّل إىل النظــام الرملــاين)33(. ــن ميان ــه ل قــال إن

لكــّن الدعــوة إىل تغيــر نظــام الحكــم القــت معارضــة، ال ســيّا مــن 

التيــار اإلصالحــي الــذي يــرى أن موضــوع اســتبدال النظــام الرئــايس 

حــرب جديــدة يســتخدمها األصوليــون إلزاحــة روحــاين واإلتيــان 

بحكومــة متشــددة تحكــم البــالد بقبضــة حديديــة، وتبعــد اإلصالحيــن 

ســات الحكــم. عــن مؤسَّ

إضافــة إىل مواقــف املؤيديــن والرافضــن ملــروع تغيــر النظــام 

الرئــايّس إىل برملــايّن، ظهــرت أصــوات أخــرى أثــارت بعــض املخــاوف 

مــن تســبُّب إلغــاء منصــب الرئيــس يف تقويــض مفهــوم »الجمهوريــة«، 

ــرى أّن  ــذي كان ي ــنجاين، ال ــمي رفس ــل هاش ــط الراح ــذا كان خ وه

ــذان يقــوم  »الجمهوريــة« و»اإلســالمية« هــا الركنــان األساســيان الل

عليهــا النظــام اإليــراين، وأّن هذيــن الركنــن غــر قابلــن للتغيــر، 

وأن تغيرهــا مخالــف للقانــون ويتطلب إجــراء تعديل يف الدســتور)34(.



25

غياب املسؤولية السياسية:. 	

ــد مضمــون الســيادة الشــعبية مــن  عــىل الرغــم مــن أن الرئيــس يجسِّ

ــلطة إليــه عــر االنتخابــات الشــعبية املبــارشة، وِمــن  خــالل إســناد السُّ

ــلطة  ــاره رأس السُّ ــة، باعتب ــية كامل ــؤولية السياس ــه املس ــإّن لدي ــّم ف ثَ

ــاريع  ــج واملش ــط والرام ــرارات والخط ــن الق ــؤول ع ــة واملس التنفيذي

ــة  ــه مــن اإلجحــاف يف ظــّل هيمن ــه، غــر أن التــي تقــوم بهــا حكومت

املرشــد عــىل مفاصــل النظــام ومراكــز قوتــه تأكيد املســؤولية السياســية 

ســات املوازيــة التــي يديــر  للرئيــس باســتثناء هامــش يحــّدد ســقفه املؤسَّ

مــن خاللهــا املرشــد النظــام، فكــا ذكــر ســابًقا تعطلــت كل مشــاريع 

الرؤســاء، واصطدمــت برامجهــم الطموحــة بــإرادة املرشــد. ليــس هــذا 

ــؤولية،  ــه املس ــس وحكومت ــل أّي رئي ــد تحمي ــد املرش ــل تعّم ــب، ب وحس

ــه الفعــّي للسياســات. عــىل الرغــم مــن أنــه املوجِّ

ـع يف 2015 منوذًجــا مثاليًّــا لهــذا  جّســد االتفــاق النــووي املوقَـّ

الوضــع، إذ رشعــت حكومــة روحــاين يف توقيــع االتفــاق مبباركــة مــن 

ســات النظــام، ومل يكــن لروحــاين أن يقــدم عــىل  املرشــد ومــن كل مؤسَّ

ــي يديرهــا  ســات النظــام الت هــذه الخطــوة دون اعتادهــا مــن مؤسَّ

املرشــد، مبــا فيهــا مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام، والحــرس 

ســة املرشــد نفســها، لكــن بعدمــا تعــرَّض االتفــاق  الثــوري، ومؤسَّ

ــو 2018  ــاق يف ماي ــن االتف ــي م ــحاب األمري ــد االنس ــة بع النتكاس

والسياســة املتشــددة للرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب تجــاه إيــران، 

ــه  ــاين وحكومت ــل روح ــل وحمَّ ــذا الفش ــن ه ــه ع ــد بنفس ــأى املرش ن

املســؤولية، ومتلَّــص مــن املســؤولية السياســية عــن األوضــاع املعيشــية 

التــي ســاءت، واالحتجاجــات الشــعبية التــي اندلعــت نتيجــة تداعيــات 
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ــم إخضــاع  ــل ت ــذا الحــد، ب ــد ه ــر عن ــف األم ــذا الفشــل. ومل يتوق ه

روحــاين نفســه وحكومتــه للمســاءلة وفـُـرِض عليــه التخــّي عــن مطالبــه 

باإلصــالح االقتصــادي، واألدهــى أّن الحــرس الثــوري اكتســب مزيــًدا 

ــص دوره االقتصــادي. ــن تقلي ــدًال م ــة ب ــب االقتصادي ــن املكاس م

ــة السياســية وإدارة  ســة املرشــد يف تدويــر العملي لقــد نجحــت مؤسَّ

تفاعالتهــا مــن خــالل ازدواجيــة جهــات صناعــة القــرار، التــي خلقــت 

ــد يف  ــل املرش ــية، ويظ ــؤولية السياس ــة يف املس ــة ماثل ــا ازدواجي معه

ــأ،  ــن الخط ــا ع ســة منزًَّه ــه املقدَّ ــا ملكانت ــة وَوفًْق ــذه االزدواجي ظــل ه

ــة باألســاس كل املســؤولية. ــة املكبل ــل الحكوم ــا تتحّم بين

ثالًثا: نتائج وتداعيات الرصاع بني املرشد ورئاسة 
الجمهورية عىل فاعلية النظام السيايس

ــتَي  س ــن مؤسَّ ــرصاع ب ــة وال ــر املتوازن ــة غ ــة الَعالق ــىل طبيع ــاًء ع بن

املرشــد والرئاســة، ظهــر عــدد من اإلشــكاليات داخــل النظام الســيايس 

اإليــراين، منهــا مــا يــأيت:

ضعف القيم واملبادئ الجمهورية:. 1

ــراين يف  ــتور اإلي ــىل الدس ــوازن ع ــع مت ــاء طاب ــة إضف ــت محاول خلق

ــًال  ــات، فض ــن التناقض ــا م ــكًال فجًّ ــا، ش ــون عرصيًّ ــام 1979، ليك ع

ــف  ــع، فالنظــام الســيايس يتأل ــص والواق ــن الن ــرة ب عــن فجــوة كب

مــن قطبــن متقابلــن: الريعــة )القانــون اإلســالمي( وميثلهــا املرشــد 

األعــىل، والجمهوريــة )إرادة الشــعب( وميثلهــا رئيــس الجمهوريــة. 

ــل  ــة )حكــم الشــعب(، متث ويف حــن ترمــز االنتخابــات إىل الجمهوري

الريعــة القطــب الدينــي للبنيــة السياســية، التــي تضمــن حكــم رجــال 

ــوِّض دور الشــعب. ــن وتق الدي
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ــا للــادة 4 مــن الدســتور، فــإّن كل القــرارات يجــب أن تكــون  َوفًْق

ــّص عــىل  ــاء، إذ تن ــك هــم الفقه ــة، ومــن ســيحّدد ذل ــة للريع موافق

ــن  ــع القوان ــاس جمي ــالمية أس ــن اإلس ــون املوازي ــب أن تك ــه »يج أن

والقــرارات املدنيــة والجزائيــة واملاليــة واالقتصادية واإلداريــة والثقافية 

والعســكرية والسياســية وغرهــا. هــذه املــادة نافــذة عــىل جميــع مــواد 

ــوىل  ــا، ويت ــا وعموًم ــرى إطالقً ــرارات األخ ــن والق ــتور والقوان الدس

الفقهــاء يف مجلــس صيانــة الدســتور تشــخيص ذلــك«)35(.

وإذا كانــت كلمــة »الجمهوريــة« تعنــي »دولــة دميقراطيــة حديثــة« 

ترتكــز عــىل ســيادة الشــعب، والتمثيــل واملشــاركة مــن خــالل االقــرتاع 

ــلطات التنفيذيــة والتريعيــة والقضائيــة، فــإّن  العــام، وفصــل السُّ

ــل  ــا، ب ــك متاًم ــا تناقــض ذل ــة اإلســالمية مــن الواضــح أنه الجمهوري

يتناســب بصــورة واضحــة معنــى الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة مــع 

ــيعية)36(. ــة الش ــة التقليدي البني

بهــذا مل يكــن النظام اإليــراين بعد الثــورة جمهوريًّا باملعنــى املتعارف 

ــا  ــي يتحــّدد النظــام الســيايس فيه ــة الت ــة الجمهوري ــه يف األنظم علي

ــة،  ــا يف النظــم السياســية الحديث ــارف عليه ــَق أحــد األشــكال املتع َوفْ

ســواء كان رئاســيًّا أو برملانيًّــا أو مختلطـًـا. فالطبيعــة اإلســالمية للحكومة 

ــه  ــت أقــرب إىل الحكــم الثيوقراطــي من ــي، كان كــا تصّورهــا الخمين

ــت  ــه، إذ غاب ــارف علي ــريب املتع ــى الغ ــم الدميقراطــي باملعن إىل الحك

قواعــد ومبــادئ أساســية مرتبطــة ببنيــة نظــم الحكــم الحديثــة وقيمهــا 

ــيادة  ــلطات، والس ــن السُّ ــل ب ــا: الفص ــا، ومنه ــات عمله ــا وآلي وأدواته

ــو  ــخ، وه ــفافية، إل ــرأي، والش ــة ال ــلطة، وحري ــداول السُّ ــعبية، وت الش

مــا انتفــت معــه الطبيعــة الجمهوريــة للحكومــة وأصبحــت أقــرب إىل 
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ــذي دأب  ــاع ال ــّور واالنطب ــن التص ــم م ــىل الرغ ــي، ع ــم الدين الحك

النظــام عــىل إقنــاع اآلخريــن بــه.

سة الرئاسة يف توجيه السياسة العامة:. 	 تحجيم دور مؤسَّ

ــة،  ــلطة التنفيذي ــىل رأس السُّ ــأيت ع ــس ي ــن أن الرئي ــم م ــىل الرغ ع

ــتن  ــات السياس ــد أولوي ــا، إذ إّن تحدي ــس ممكًن ــذا لي ــا ه ــن واقعيًّ لك

ــة بالحــرب  ــة املتعلق ــرارات املصري ــة، واتخــاذ الق ــة والخارجي الداخلي

والســلم، يدخــل يف نطــاق صالحيــات املرشــد. إضافــة إىل ذلــك، يعتــر 

املرشــد هــو القائــد األعــىل للقــّوات املســلحة اإليرانيــة مبكوناتهــا 

ــوري وقــوى األمــن الداخــي(، فضــًال  ــش والحــرس الث ــة )الجي الثالث

ــون، ودوره يف  ــة والتلفزي ســة اإلذاع ــارش عــىل مؤسَّ ــه املب عــن إرشاف

ــة. ــلطة القضائي ــس السُّ ــار رئي اختي

ســة املرشــد عــىل كل  تغــوًُّال عــىل صالحيــات الرئاســة، تســتويل مؤسَّ

ــم  ــة يف النظ ــلطة التنفيذي ــس السُّ ــا لرئي ــارف عليه ــات املتع الصالحي

السياســية املعــارصة، إذ ال تتوقــف ســيادة املرشــد عنــد مكانتــه الروحية 

والدينيــة، بــل منحــه الدســتور كل الصالحيــات ليكــون الحاكــم الفــرد 

املهيمــن عــىل النظــام برُّمتــه.

ــاب  ــة االنتخ ــدم بثنائي ــية يصط ــات رئاس ــن صالحي ــى م ــا يتبق م

والتعيــن التــي تســيطر عــىل الحيــاة السياســية اإليرانيــة، إذ تبقــى هي 

ــة  ــذه الثنائي ــود به ــن. واملقص ــاء اإليراني ــام الرؤس ــر أم ــق األك العائ

ــل  ــن قب ــا م ــم انتخابه ــراين يت ــام اإلي ــات يف النظ س ــض املؤسَّ أن بع

الشــعب مثــل رئيــس الجمهوريــة وأعضــاء الرملــان ومجلــس الخــراء، 

ســات يتــم اختيــار أعضائهــا أو رؤســائها  ويف املقابــل هنــاك مؤسَّ

ــي،  ــل املرشــد عــي خامنئ ــارش مــن قب ــارش أو غــر املب ــن املب بالتعي
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ــس  ــة ورئي ــلطة القضائي ــس السُّ ــل رئي ــعة، مث ــات واس ــح صالحي ومُتن

وأعضــاء مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام، إضافــة إىل مجلــس 

ــع  ــي تربَّ ــة، الت ــا املاضي ــة الدســتور. وعــىل مــدى الثالثــن عاًم صيان

ســات  فيهــا املرشــد خامنئــي عــىل عــرش النظــام اإليــراين، مثلــت املؤسَّ

ســات النظــام  املعينــة إحــدى أهــّم أدوات املرشــد للســيطرة عــىل مؤسَّ

اإليــراين. ومــا مل يتــم إجــراء تعديــل يف الدســتور اإليــراين، خصوًصــا 

ــات  ــح صالحي ــة مبن ــإّن املطالب ــة، ف ــذه االزدواجي ــة به ــود املتعلِّق البن

ــدوى. ــتظّل دون ج ــة س إضافي

ــا مــن هــذا الواقــع يــرى بعــض اإلصالحيــن أنــه كان مــن  انطالقً

ــن 2013،  ــة م ــت، بداي ــنوات الس ــالل الس ــاين خ ــس روح األَْوىل للرئي

ســات املنتخبــة يف مواجهــة  العمــل عــىل تعديــل الدســتور وتقويــة املؤسَّ

ســات املعيَّنــة بــدًال مــن املطالبــة بصالحيــات خاصــة. وهنــا يريــد  املؤسَّ

اإلصالحيــون القــول إنــه حتــى إذا حصــل روحــاين عــىل الصالحيــات 

ســات نافــذة يف النظــام  الخاصــة التــي يطالــب بهــا فــإّن هنــاك مؤسَّ

اإليــراين ســتمنعه مــن االســتفادة بهــذه الصالحيــات)		(.

تعطيل اآللية الدميقراطية:. 	

تعنــي كلمــة »الجمهوريــة« أن جميــع النــاس شــاركوا يف تأســيس 

الحكومــة ولعبــوا دوًرا يف إدارة املجتمــع والحكومــة مــن خــالل انتخاب 

مســؤويل الحكومــة واملشــاركة يف املجالــس الشــعبية، والواقــع أن هناك 

ســة الرئاســة ملبــدأ الســيادة الشــعبية يف إيــران. خلــًال يف تجســيد مؤسَّ

ــذا  ــد له ــن ال يوج ــون، لك ــون واملحافظ ــس اإلصالحي ــكليًّا، يتناف ش

التنافــس صــدى واقعــّي ومؤســيّس عــىل املســتوى االجتاعــي، فالنظام 

بقيــادة املرشــد ال يســمح ألي تيــارات سياســية بحّريــة العمــل إال لتلــك 
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املؤمنــة بواليــة الفقيــه، وِمــن ثَــّم فــإّن املجــال العــام والتنافــس عــىل 

ــكار  ــخاص واألف ــن األش ــة م ــا مجموع ــه متاًم ــة يحتلّ ــب الرئاس منص

بينهــا تبايــن شــكّي.

ــة  عــىل هــذا األســاس ورغــم وصــول بعــض الشــخصيات اإلصالحي

ــد قــدرة هــؤالء يف ظــّل ســلطة  ــلطة، لكــن الدســتور نفســه قيَّ إىل السُّ

فــإّن  لهــذا  لــه.  التابعــة  ســات  واملؤسَّ للمرشــد  الواســعة  اإلرشاف 

الحكومــات قــد تعــاين مــن الشــلل نتيجــة للتناقــض الدســتوري الــذي 

ينــص عــىل حكــم إيــران الدينــي وشــبه الدميقراطــي عــىل حــد ســواء، 

فهنــاك تناقــض بــن املمثلــن املنتخبــن للشــعب وممثــي اإلمــام غــر 

املنتخبــن. وهنــا نالحــظ أنــه عــىل الرغــم مــن أن الدســتور اإليــراين 

ســمح لإلصالحيــن مثــل محمــد خامتــي بالصعــود الســيايس بنــاًء عــىل 

ســات النظــام، لكــن النظــام  ــة، ومــن داخــل مؤسَّ أفــكار أكــر تقدمي

ــتبدادي  ــام االس ــاج النظ ــاد إنت ــة، وأع ــه يف النهاي ــد حركت ــه قيَّ نفس

بصــور مختلفــة، ورمبــا بنســخ أكــر تشــدًدا.

التالعب بالدستور وبطبيعة النظام:. 4

تتصاعــد مطالــب التيــار املتشــدد بإقــرار النظــام الرملــاين بــدًال مــن 

ــاين  ــايس إىل برمل ــام الرئ ــر النظ ــن بتغي ــدو أن املنادي ــايس، ويب الرئ

يســعون إىل إلغــاء االنتخابــات الرئاســية، وإلغــاء منصــب رئيــس 

ــلطة،  ــل مــن دور ومشــاركة الشــعب يف السُّ ــة، وهــو مــا يقل الجمهوري

ــب  ــوف يلع ــد س ــإّن املرش ــاين ف ــام الرمل ــّول إىل النظ ــم التح وإذا ت

دوًرا أكــر يف اختيــار رئيــس الــوزراء، يف حــن أن النظــام الرملــاين 

ــران  ــر يف إي ــا يتوف ــة، وهــو م ــة حقيقي ــة حزبي ــب وجــود تعّددي يتطل

ــة. بصــورة حقيقي
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ــروع  ــذا امل ــن وراء ه ــدف م ــد يه ــح أن املرش ــن الواض ــدو م ويب

النظــام، واختيــار رئيــس وزراء يكــون  إىل إحــكام قبضتــه عــىل 

داعــًا لسياســاته وتوجيهاتــه ومطيًعــا يف تنفيــذ السياســات الداخليــة 

لــه ملــدة 4 ســنوات،  والخارجيــة. وإذا كان الرئيــس املنتخــب يجــب تحمُّ

ــاء  ــم الرؤس ــدث ملعظ ــا ح ــنوات ك ــدة إىل 8 س ــذه امل ــد ه ــد متت وق

ــود  ــي، ومحم ــد خامت ــنجاين، ومحم ــمي رفس ــي، وهاش ــي خامنئ )ع

أحمــدي نجــاد، وحســن روحــاين الــذي تبقــت لــه ســنتان إلكــال فرتته 

الرئاســية الثانيــة(، لكــن اســتبدال نظــام الحكــم ســوف ميكِّــن املرشــد 

مــن اســتبدال رئيــس الــوزراء يف أي وقــت يــرى فيــه أنــه غــر كفــؤ أو 

ــاته. ــه وسياس ــف توجيهات ــف أو خال ضعي

تشوُّه منط التنمية واتساع نطاق الفساد:. 	

ــة،  ــم اإلصالحي ــذ برامجه ــن يف تنفي ــاء املتعاقب ــل الرؤس ــة لفش نتيج

ــط  ــاد بخلي ــت إدارة االقتص ــم، ومت ــة القائ ــط التنمي ــوَّه من ــد تش فق

ــة وبعــض سياســات  ــي تجمــع بــن ســيطرة الدول مــن السياســات الت

التحريــر االقتصــادي، وذلــك متاشــيًا مــع العقوبــات الدوليــة املفروضــة 

عــىل النظــام، والتــي فرضــت عــىل النظــام تبنِّــي سياســات اقتصاديــة 

ــة الحــال مــا تســبب يف تفــّي الفســاد  ــة، وهــو بطبيع تقودهــا الدول

بصــورة جعلــت إيــران ضمــن قامئــة الــدول األكــر فســاًدا يف العــامل.

ــاد  ــا الفس ــر به ــي ينت ــدول الت ــن ال ــران م ــر أن إي ــر بالذك جدي

بصــورة كبــرة، إذ تحتــّل -َوفًْقــا لتقريــر الشــفافية الدوليــة لعــام 

ــتطالع  ــف اس ــا كش ــة)38(، ك ــل 175 دول ــن أص ــة 136 م 2017- املرتب

رأي أجرتــه جامعــة مرالنــد عــىل أكــر مــن ألــف إيــرايّن أّن 63.3% 

رأوا أن الفســاد املحــّي هــو العائــق األكــر أمــام االقتصــاد)39(، وكذلــك 
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ــا للعــام الرابــع عــىل التــوايل مــن ضمــن  ُصنفــت إيــران األوىل عالَميًّ

146 دولــة يف العالَــم يف قامئــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب)40(، 

وهــذا أمــر متوقَّــع يف ظــّل غيــاب الشــفافية وضعــف قواعــد املحاســبة 

داخــل النِّظــام اإليــرايّن، إذ إّن دولــة الفقهــاء تُعــِي مــن شــأن االلتــزام 

الشــخيّص عــىل القاعــدة القانونيــة املكتوبــة، وهنــا يجــد رجــال الديــن 

واملســؤولون الحّريــة يف ترصفاتهــم واختياراتهــم بعيــًدا عــن الحســاب 

واملراجعــة. وقــد جلبــت املحســوبية األرسيــة مصالــح وامتيــازات خاّصــة 

ــة عــىل قــروض وفــرص  ــرِّ حصــول أفــراد العائل ــة، تي ألفــراد العائل

ــة  ــح االجتاعي ــات والرائ ــض الفئ ــاين بع ــا تع ــف، بين ــل وتوظي عم

مــن أجــل توفــر فــرص عمــل مناســبة، ال ســيّا بــن الشــباب.

اتساع الفجوة بني الجامهري والنخبة:. 	
هنــاك فجــوة بــن اإلصالحيــن والكتلــة الشــعبية الحرجــة، وال ســيّا 
مــن الشــباب، فالشــارع ينبــض مبعارضــة النظــام ويطالــب بإصالحــات 
سياســية واجتاعيــة واقتصاديــة، ويبحــث عــن عمليــة إصــالح واســعة، 
بينــا يعمــل اإلصالحيــون يف إطــار الــدور املحــّدد لهــم داخــل النظام. 
ــة  ــام املــايض عــدم الثق وقــد عكســت شــعارات املحتّجــن خــالل الع
ــذي  ــعار ال ــة، كالش ــية اإليراني ــارات السياس ــن التي ــعبية يف أي م الش
خــرج يف احتجاجــات مطلــع 2018: »اإلصالحيــون واألصوليــون.. 
انتهــت اللعبــة اآلن!«)41(. لهــذا، ال تعــدو تحــركات اإلصالحيــن داخــل 
النظــام عــن كونهــا حــركات بهلوانيــة يف ســرك السياســة اإليرانيــة، 
ومشــاركتهم تضفــي مزيــًدا مــن الرعيــة عــىل النظــام وتظهــره بأنــه 
يحــرتم التنافــس والدميقراطيــة. ويبــدو أن الشــارع بــات يــدرك ذلــك 
الــدور الوظيفــي وأصبــح ال فــرق لديــه بــن محافــظ وإصالحــّي يف 

ظــّل واليــة الفقيــه.
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ــة  ــدم صالحي ــعبّي واســع النطــاق بع ــاك إميــان ش ــح هن ــد أصب لق

ــاحة  ــىل الس ــا ع ــح مطروًح ــل أصب ــن، ب ــه الراه ــىل وضع ــام ع النظ

مصطلــح »الجمهوريــة اإليرانيــة« بديــًال عــن »الجمهوريــة اإلســالمية«، 

ــد  ــي بع ــها الخمين ــي كرس ــة الت ــوذج الدول ــاق من ــة إخف ــك نتيج وذل

ــورة. الث

ممثــل  وجــود  مــع  الصعبــة  املعيشــية  األوضــاع  تزامــن  ولعــل 

ــلطة وهــو روحــاين، والتوظيــف الســيايس  لإلصالحيــن عــىل رأس السُّ

أنهــا بســبب سياســة  املحافظــن لإلخفاقــات عــىل  مــن جانــب 

اإلصالحيــن، جعلــت الخســارة الكبــرة مــن نصيــب اإلصالحيــن. لكــن 

ــة  ــح مختلف ــت رشائ ــأزّم، وأصبح ــر إىل الت ــل األم ــال وص ــىل أي ح ع

ــد  ــة، وق ــية صعب ــة ومعيش ــروف اقتصادي ــن ظ ــاين م ــع تع يف املجتم

اســتنتجت أن اللعبــة االنتخابيــة لإلصالحيــن واألصوليــن مجــرد 

»دورات متكــررة مــن الخــداع«)42(. وعــىل مــا يبــدو، إميانًــا مــن 

ــم  ــم، فإنه ــن له ــم يف املؤيدي ــعاراتهم، وثقته ــة ش ــن برعي املحتّج

يطالبــون بإجــراء اســتفتاء مــن خــالل شــعار »اســتفتاء، اســتفتاء، هــذا 

ــعب«. ــعار الش ــو ش ه

ع النظام:. 	 ضعف الكفاءة وتصدُّ

ــن  ــد م ــاء مزي ــس أدَّت إىل إضف ــب الرئي ــكلية ملنص ــة الش إّن الطبيع

الضعــف عــىل النِّظــام الســيايّس اإليــرايّن، وأدَّى عــدم ســيادة القانــون 

ــلطات إىل فشــل أّي محــاوالت  وعــدم وجــود خطــوط فاصلــة بــن السُّ

إلصــالح النِّظــام مــن داخلــه، بــل إّن بعــض املحــاوالت واجهــت مقاومة 

ســات والقيــادات النافــذة يف النِّظــام، ِمــاَّ خلق توتُّــرًا ورصاعات  املؤسَّ

بــن أركانــه، بلغــت حــّد التخويــن واالتهــام بالفســاد والرشــوة. وتــأيت 
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ههــا الرئيــس الســابق أحمــدي نجــاد إىل املرشــد حول  الرســالة التــي وجَّ

ــرًا  ــة، تعب ــلطة القضائي ــيّا يف السُّ ــاد، ال س ــات الفس ــن ملف ــدد م ع

ــلطة القضائيــة  عــن هــذا التصــدُّع، إذ اتهــم نجــاد املســؤولن يف السُّ

ــب  ــع والنه ــة الريجــاين »باســتخدام ســلطتهم يف القم ــًدا عائل وتحدي

ــِف نجــاد  ــة والشــعب«. ومل يكت واالختــالس والســطو عــىل مــال الدول

ــات يف  ــة »عصاب ــر مبواجه ــب الجاه ــل طال ــات، ب ــه االتهام بتوجي

ــل مســؤولية تدهــور األوضــاع  ــا تتحم ــرار«، اعتره ــع الق ــع ُصن مواق

السياســية واالقتصاديــة)43(. كــا أّن نــر نجــاد »وثائــق تُظِهــر مصادرة 

أراٍض وأمــالك وعقــارات لصالــح الريجــاين وعائلتــه وحاشــيتهم«)44(، 

ــل أدىن  ــاد دون تَحمُّ ــات فس ــة مبلفَّ ــذه العائل ــاَط ه ــًة ارتب ــد بداي يؤك

ــد يف الوقــت نفســه مــدى الخالفــات  ــك، كــا يؤكِّ مســؤولية عــن ذل

التــي يعــاين منهــا النِّظــام الســيايّس اإليــرايّن، ويؤكِّــد القلــق مــن هــذه 

ــق القــدس عــىل خــط  ــد فيل التصدعــات دخــول قاســم ســلياين قائ

األزمــة التــي طالــت انتقــاد املرشــد نفســه بعــد االحتجاجــات، وتحذيــره 

ــارات الداخليــة »التــي تحــاول لعــب دور املعارضــة« مــن تصعيــد  التيَّ
نــرة انتقادهــا عــىل هــذا النحــو)45(.

سة الرئاسة رابًعا: مستقبل الَعالقة بني املرشد ومؤسَّ

ــئلة  ــة أس ــة الرئاس س ــد ومؤسَّ ــن املرش ــدة ب ــات املتزاي ــرح الخالف تط

ــد  ــّل تصاع ــيّا يف ظ ــا، ال س ــة بينه ــتقبل الَعالق ــول مس ــة ح جوهري

ــذا  ــي ه ــا يلغ ــيايس مب ــام الس ــىل النظ ــالت ع ــراء تعدي ــب بإج املطال

التناقــض، ويكــرّس أحاديــة القــرار واملســؤولية داخــل النظــام، وِمــن ثـَـّم 

ميكــن اإلشــارة إىل عــدد مــن الســيناريوهات، وذلــك عــىل النحــو اآليت:
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تكريس هيمنة املرشد:. 1

ويقصــد بــه اتجــاه املرشــد واملتشــددين إىل تغيــر طبيعــة النظــام مــن 

رئــايّس إىل برملــايّن مبــا يعنيــه ذلــك مــن زيــادة هيمنــة املرشــد عــىل 

النظــام. لكــن هــذا التغيــر قــد ال يجلــب نفًعــا يــوازي مكاســب بقــاء 

ــا دون  الوضــع القائــم بالنســبة إىل املرشــد، الــذي يقــود النظــام فعليًّ

ــة  ــب الرئاس ــود منص ــف وج ــه يوظ ــل إن ــارشة، ب ــؤولية مب ــل مس تحمُّ

ــل  ــام، ويظ ــه النظ ــاق يواجه ــل أو إخف ــه أي فش ــن خالل ــص م ليمت

ــه بهــا السياســات دون  املرشــد يقــود مــن خــالل وصايــة اســتثنائية يوجِّ

ــل تبعاتهــا. تحمُّ

إّن هــذه الثنائيــة تحفــظ للنظــام مــاء وجهــه دينيًّــا وسياســيًّا بوصــف 

املرشــد صاحــب مكانــة رفيعــة وقدســية خاصــة، وبالتــايل توفــر 

ــا  ــاظ به ــل االحتف ــية، ويظ ــام السياس ــا النظ ــاء لخطاي ــة غط الرئاس

ــراين  ــام اإلي ــاء النظ ــىل بق ــاظ ع ــة يف الحف ــة جوهري ــق مصلح يحق

ــادات. ــه مــن انتق ــرض ل ــا يتع عــىل الرغــم مــن كل م

ــه مل  ــر املرشــد لهــذا التغيــر فإن ــة متري وعــىل الرغــم مــن إمكاني

ــك  ــىل تل ــاظ ع ــة النظــام يف الحف ــد رغب ــا يؤك ــو م ــه، وه ــِدم علي يُْق

ــة. الثنائي

لكــن مــع هــذا قــد تدفــع االنتقــادات املبــارشة للمرشــد، وتصاعــد 

مطالــب مــن داخــل النظــام للحــّد مــن صالحيــات املرشــد، إىل تغيــر 

بوصلــة السياســة نحــو تغيــر النظــام للتخلــص مــع عــبء االنتقــادات 

التــي تتــواىل مــن الرئاســة واملطالــب املتواصلــة بزيــادة الصالحيــات، 

وتأثــر هــذه االنتقــادات عــىل رشعيــة واليــة الفقيــه وتزايــد االنتقادات 

لهــا عــىل املســتوى الشــعبي، بوصفهــا صاحبــة املســؤولية الحقيقيــة عــن 
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األوضــاع التــي وصلــت إليهــا حالــة الدولــة يف إيــران داخليًّــا وخارجيًّا.

كــا قــد يــؤدي غيــاب املرشــد الحــايل إىل تغيــر يف طبيعــة النظــام 

يف ظــل العديــد مــن األطروحــات التــي قــد تدفــع نحــو توحيــد 

ــلطة، بحيــث يتــوىل املرشــد القــادم أو مجلــس مــن الفقهــاء  مركــز السُّ

مســؤولية رمزيــة ودينيــة وحســب، وتصبــح املســؤولية السياســية يف يــد 

رئيــس وزراء تُســَند إليــه املســؤولية السياســية كاملــة.

وقــد يلعــب الحــرس الثــوري دوًرا بــارزًا يف مرحلــة مــا بعــد 

ــًال  ــر توغ ــة واألك ــر جاهزي ــة األك ــوة الفعلي ــاره الق ــي باعتب خامنئ

ــلطات  ــن السُّ ــة ب ــة الَعالق ــادة هيكل ــة يف إع ــات الدول س ــل مؤسَّ داخ

لصالحــه، ال ســيّا إذا كانــت هنــاك بــوادر تغيــر يف غــر صالحــه مــن 

جانــب النخبــة اإلصالحيــة املتحفظــة عــىل دوره الســيايس واالقتصــادي 

الواســع.

تخلُّص الرئاسة من عبء الزدواجية وغياب املسؤولية:. 	

ويعنــي هــذا الســيناريو تفكيــك االزدواجيــة التــي يعــاين منهــا النظــام، 

يتعلــق باملســؤولية  الرئــايس يف مــا  النظــام  واألخــذ مبقتضيــات 

السياســية، وعــدم تدخــل املرشــد يف عمــل الرئاســة، وإتاحــة مســاحة 

كافيــة ملمثــي الشــعب لتطبيــق برامجهــم االنتخابيــة وسياســاتهم 

ــاء أو  ــة أو إلغ ــات أو وصاي ــاتهم دون عقب ــذ سياس ــة، وتنفي اإلصالحي

ســات املوازيــة غــر املنتخبــة، وهــذا يتطلــب  مراجعــة مــن جانــب املؤسَّ

ــل دســتورّي،  ــم مــن خــالل تعدي ــا عــىل النظــام القائ ــًال جوهريًّ تعدي

يقــّر نظاًمــا حديثـًـا بعيــًدا عــن وصايــة واليــة الفقيــه، وقــد يكــون عــىل 

غــرار األفــكار التــي طُرحــت إبــان الثــورة الدســتورية اإليرانيــة بوجــود 

ــة. ــه للفقهــاء عــىل القوانــن الخاصــة بالريع ســلطة إرشافي
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ــر مــن داخــل النظــام، فعــىل الرغــم مــن أن  قــد يقــع هــذا التغي

الخطــوط الفاصلــة بــن التيــارات السياســية يف إيــران غــر واضحــة، 

ويبــدو أنهــا جميًعــا تســتقي مــن معــن واحــد وتصــّب يف مســار بعينــه، 

ــان،  ــه يف الرئاســة والرمل ــوزه وممثلي ــار اإلصالحــي ورم غــر أن التي

يجهــرون ليــل نهــار بالخلــل الــذي يعــرتي النظــام، نتيجــة للقيــود التــي 

يضعهــا نظــام واليــة الفقيــه، فضــًال عــن الفشــل يف اإلدارة والفســاد 

ســات واتســاع دورهــا، وضعــف الصالحيــات املخوَّلة  وتغــوُّل بعــض املؤسَّ

ملمثــي الشــعب لصالــح ممثــي املرشــد واتباعــه.

كــا قــد يتــم اســتغالل حالــة الغضــب الشــعبي والرعيــة االنتخابيــة 

يف إضعــاف أو تقليــص هيمنــة املرشــد، ال ســيّا أن آيديولوجيــا النظــام 

ــق مــن داخــل النظــام  ــاك قل ــادات واســعة، وهن أصبحــت محــّل انتق

عــىل فقــدان واليــة الفقيــه لرعيتهــا الشــعبية، واحتــال تعــرض 

النظــام القائــم لثــورة قــد تطيــح بــه كــا متــت اإلطاحــة بنظام الشــاه، 

ــدة يف  ــات عدي ــا تواجــه تحدي ــد أربعــن عاًم ــورة بع ــا أن الث خصوًص

تحقيــق أهدافهــا عــىل املســتوين الداخــي والخارجــي.

سيناريو التعايش:. 1

ويقصــد بــه اســتمرار الوضــع الراهــن كــا هــو، وبقــاء حالــة التعايــش 

ــر،  ــن آلخ ــن ح ــذب م ــد والج ــن الش ــوع م ــا ن ــي ينتابه ــة الت الراهن

ــدى  ــة إح ــود إىل هيمن ــد تق ــر ق ــة تغي ــول يف عملي ــن دون الدخ لك

ســتن عــىل األخــرى. املؤسَّ

أربعــون عاًمــا مــن هــذا التعايــش كفيلــة بــأن تؤكــد عــىل اســتمرار 

هــذا النمــط مــن الَعالقــة، باعتبــار أنهــا تحقــق أهدافـًـا وظيفيــة، منهــا 

تجديــد النظــام لخطابــه وإعــادة إنتــاج لرعيتــه مــن خــالل رشعيــة 
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هــات،  االنتخابــات، لكــن دون تغيــر واقعــّي يف السياســات والتوجُّ

إضافــة إىل حفــاظ املرشــد عــىل مكانتــه مــن خــالل االختفــاء خلــف 

ــر  ــام الجاه ــكلية أم ــؤولية ش ــل مس ــي تتحم ــة الت ــة الرئاس س مؤسَّ

عــن القــرارات التنفيذيــة، كــا تســهم تلــك االزدواجيــة عــىل املســتوى 

ــات، إذ  ــات واالتفاقي ــن االلتزام ــص م ــة والتمل ــي يف املراوغ الخارج

هنــاك جهــة متثــل إيــران يف الخــارج وتعقــد االتفاقيــات وتقــوم مبهاّم 

ــا  ــلطة ُعلي ــاك س ــا هن ــن واقعيًّ ــي، لك ــتوى الخارج ــىل املس ــة ع الدول

ــة. ــات الخارجي ــر كّل امللّف ــة تدي خفي

تغيري النظام:. 	

ويقصــد بــه تغيــر النظــام ككل أو بصــورة جزئيــة، وهــو أمــر وارد يف 

إطــار عــدد مــن املعطيــات، منهــا انــدالع ثــورة يف إيــران ضــد النظــام 

القائــم، أو حــدوث انقــالب مــن داخــل النظــام بعــد رحيــل خامنئــي، 

ــُة العســكرية مــن الحــرس الثــوري، التــي  وقــد تقــود االنقــالَب النخب

أصبــح لديهــا مصالــح واســعة، اقتصاديــة وسياســية، وستســعى للحفــاظ 

عــىل مكتســباتها. أو قــد يعمــل الحــرس الثــوري عــىل توجيــه النظــام 

ــلطة مــن خــالل إعــادة إنتــاج نســخة معدلــة مــن  والســيطرة عــىل السُّ

ــيايس  ــهد الس ــىل املش ــا ع ــن خالله ــن م ــه، يهيم ــة الفقي ــام والي نظ

ــد  ــام ض ــا النظ ــي يتبناه ــة الت ــرتاتيجية املواجه ــؤدي اس ــد ت ككل. وق

ــكرية  ــة عس ــول يف مواجه ــة الدخ ــر نتيج ــدة إىل تغي ــات املتح الوالي

غــر محســوبة قــد تعــرِّض النظــام لخســارة، أو قــد تــؤدي الضغــوط 

إىل حالــة استســالم، وبالتــايل تــآكل واســع لرعيــة النظــام وتقليــص 

فــرص بقائــه عــىل وضعــه االســتثنايئ الراهــن.
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خالصة

ــرت  ــا وفّ ــدر م ــراين بق ــام اإلي ــتثنائية للنظ ــة االس ــك أّن الطبيع ال ش
لــه قــدًرا مــن املرونــة للتعاطــي مــع التحديــات الداخليــة والخارجيــة 
ــا  ــاء النظــام واســتمراريته، لكنه ــح بق ــية لصال ــة السياس وإدارة العملي
يف الوقــت نفســه هــي واحــدة مــن اإلعاقــات الحقيقيــة أمــام عمليــة 
ــة  ــة، ومــن الوصاي ــة الحقيقي االنتقــال مــن التســلطية إىل الدميقراطي
إىل املســؤولية، وعامــل مــن عوامــل تراجــع مــؤرشات التنميــة عــىل كل 

مســتوياتها.
ومــع تزايــد التحديــات التــي يواجههــا هــذا النظــام يف ظــّل هيمنــة 
ــّدد  ــّل مت ــس، ويف ظ ــات الرئي ــىل صالحي ــلطاته ع ــل ُس ــد وتوغُّ املرش
املطالبــات مــن داخــل النظــام نفســه وعــىل املســتوى الشــعبي بــرورة 
معالجــة هــذه اإلشــكاليات، واملرحلــة الحرجــة املتوقعــة يف مرحلــة مــا 
ــن  ــة ب ــا ســوف يطــرأ عــىل الَعالق ــرًا حتميًّ ــإّن تغي ــي، ف ــد خامنئ بع

ســتَي املرشــد والرئاســة. مؤسَّ
ــل  ــن العوام ــة م ــن خــالل جمل ــة م ســيتحّدد مســتقبل هــذه الَعالق
املرتابطــة، أهمهــا: قابليــة النظــام لعمليــة تغيــر وإصــالح مــن الداخــل 
ــه، وزخــم الحــراك الشــعبي املطالــب  والَعالقــة بــن مكوناتــه وأجنحت
بالتغيــر وحــدوده، ومــدى قــدرة الحــرس عــىل توجيــه دفــة التفاعــالت 
ــة إىل  ــي، باإلضاف ــد خامنئ ــا بع ــة م ــه يف مرحل ــل لصالح يف الداخ
الضغــوط والعقوبــات الخارجيــة عــىل النظــام، إذ يف ظــروف ضاغطــة 
معينــة قــد توجــه هــذه العوامــل مجتمعــة نحــو عمليــة تغيــر حقيقيــة 
ــك فــإّن النظــام  ــا غــر ذل ــط الَعالقــة بــن املؤسســتن. أّم مبــا يضب
ــه  ــىل وضع ــاء ع ــواء بالبق ــتثنائية، س ــة االس ــه بالطبيع ــيحتفظ لنفس س
الراهــن أو عــر تغيــر شــكّي لحــن مواجهتــه لتحديــات غــر معتــادة.
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