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امللخص التنفيذي
مؤسســتَي
تحمــل مقرتحــات إعــادة هندســة ا َلعالقــة بــن َّ
املرشــد والرئاســة ،يف هــذا التوقيــت ،دالالت ليســت بعيــدة
عــن األزمــات التــي يعــاين منهــا النظــام اإليــراين ،ومحاولــة
أطــراف العمليــة السياســية إلقــاء الكــرة يف ملعــب اآل َخــر وإلقاء
املســؤولية السياســية عــن األوضــاع الداخليــة أو الخارجيــة
املتدهــورة عــى عاتقــه .كــا تكتســب هــذه املــداوالت أهميتهــا
ـي يف مرحلــة مــا بعــد
يف أ ّن النظــام ســيكون أمــام تحـ ٍّد حقيقـ ٍّ
خامنئــي ،وهــي بطبيعــة الحــال لــن تكــون كــا قبلهــا ،وال سـ ّيام
ـيايس يف املســتقبل ،وإعــادة
يف مــا يتعلّــق بشــكل النظــام السـ ّ
فضــا عــن أهميتهــا
ً
الســلطة الرئيســية فيــه،
توزيــع مراكــز ُّ
ـيايس الــذي يشــهده الشــارع اإليــراين،
يف ظـ ّـل الحــراك السـ ّ
وتطلُّــع األجيــال الجديــدة إىل عمليــة تحديـ ٍ
ـث رضوريــة للنظــام.
مؤسســة املرشــد ورئاســة الجمهوريــة؟
مــا طبيعــة ا َلعالقــة بــن َّ
مؤسســة
ومــا الصالحيــات املخ َّولــة لــكل طــرف؟ وهــل تســعى َّ
املرشــد مــن خــال هــذا التعديــل إىل االحتفــاظ مبزيـ ٍـد ِمــن
ـيايس؟ أم أ َّن منصــب رئيــس
التأثــر داخــل هيــكل النظــام السـ ّ
مؤسســة الرئاســة عبئًــا
الجمهوريــة قــد فقـ َد َّ
مهامــه وأصبحــت َّ
املؤسســات النافــذة يف النظــام الســيايس؟ وهــل ميكــن
عــى َّ
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أ ْن يُعالِــج تعديـ ٌـل ِمــن هــذا النــوع األزم ـ َة التــي يعــاين منهــا
ٍ
التفــاف عــى الواقــع ،ومحاولــة
النظــام؟ أم أنهــا مجــ َّرد
ِ
املمســكة بزمــام األمــور يف إيــران ،والقابضــةمؤسســة املرشــد
َّ
الســلطة داخــل النظام-النــأي بنفســها عــن األزمــة
فعل ًّيــا عــى ُّ
الراهنــة التــي بــات النظــام اإليــراين يعــاين منهــا بعــد أربعــن
عامــا مــن التجربــة؟ وهــل ميكــن أن تقــود املعطيــات الراهنــة
ً
إىل عمليــة تغيــرٍ
الســيايس وتركيبــة
حقيقــي تطــال النظــام
ّ
ٍّ
الســلطة داخلــه؟ أم أ َّن ذلــك ال يــزال ضمــن املنــاورة وإعــادة
ُّ
توزيــع األدوار مبــا مينــح النظــا َم مزيـ ًدا ِمــن الوقــت مــن أجــل
البقــاء واالســتمرارية؟
لإلجابة عن هذه التساؤالت ..تفرتض الدراسة ما يأيت:
مؤسســة املرشــد
1.يوجــد خلــل وتدا ُخــل يف الصالحيــات بــن َّ
ومؤسســة الرئاســة ،أدى إىل وجــود خالفــات وأزمــات بــن
َّ
الطرفــن ،اســتم َّرت منــذ تدشــن هــذا النظــام بعــد الثــورة
عــام .1979
2.النظــام اإليــراين بــات يعــاين إشــكاليات وإعاقــات حقيقيــة،
مؤسسـتَي الرئاســة واملرشــد.
نتيجــة الخالفــات املســتم َّرة بــن َّ
الرئــايس والعــودة إىل النظــام
3.مســألة تقويــض النظــام
ّ
ر
الربملــاين قــد تزيــد مــن تح ُّكــم املرشــد يف النظــام ٍّ
ككل ،ع ـ َ
اختيــا ِر َمــن يشــغل منصــب رئيــس الــوزراء.
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مؤسس ـتَي املرشــد والرئاســة
4.قــد ت ُعــاد صياغــة ا َلعالقــة بــن َّ
بنــا ًء عــى جملـ ٍة ِمــن املعطيــات الداخليــة والخارجيــة التــي قــد
تهــدد بقــاء النظــام.
وعــى هــذا األســاس ميكــن تقســيم الدراســة إىل املحــاور
اآلتيــة:
ً
مؤسس َتي املرشد ورئاسة الجمهورية
أول :مكانة ودور َّ
ين
يف النظام
السيايس اإليرا ّ
ّ
ميكــن تحديــد ا َلعالقــة بــن املرشــد والرئاســة يف النظــام
الســيايس اإليــراين مــن خــال العنــارص اآلتيــة:
السلطة
يئ للمرشد عىل ق ّمة هرم ُّ
1 .الدور االستثنا ّ
السلطة
2 .املكانة الثانوية لرئيس الجمهورية يف سلّم ُّ
3 .مها ُّم ومسؤوليات املرشد والرئيس
املؤسسات السيادية
4 .دور املرشد يف اختيار ممثيل َّ
السلطات الثالث
5 .مسؤولية املرشد عن اإلرشاف عىل ُّ
مؤسسات الحكم املوازية
6 .دور املرشد يف تشكيل َّ
7 .عزل وتعيني الرئيس
مؤسس َتي املرشد والرئاسة
ثان ًيا :إشكاليات ال َعالقة بني َّ
مؤسسـتَي املرشــد ورئاســة الجمهوريــة
كشــفت التفاعــات بــن َّ
ظــل
مؤسســة الرئاســة يف ّ
أبعــا َد األزمــة التــي تعــاين منهــا َّ
النظــام الســيايس الــذي دشــنته الثــورة ،وظهــرت مالمــح تلــك
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األزمــة مــن خــال مــا يــأيت:
1.الرصاع حول الصالحيات
2.تقييد دور الرئاسة يف اختيار الوزراء
3.الضغط بصالحية عزل الرئيس
4.عرقلة برامج اإلصالح
ين
5.التلويح بتغيري النظام
الرئايس إىل برملا ّ
ّ
6.غياب املسؤولية السياسية
ثالثًا :نتائج وتداعيات الرصاع بني املرشد ورئاسة
الجمهورية عىل فاعلية النظام السيايس
بنــا ًء عــى طبيعــة ا َلعالقــة غــر املتوازنــة والــراع بــن
مؤسسـتَي املرشــد والرئاســة ،ظهــر عــدد مــن اإلشــكاليات داخل
َّ
النظــام الســيايس اإليــراين ،منهــا مــا يــأيت:
1.ضعف القيم واملبادئ الجمهورية
مؤسسة الرئاسة يف توجيه السياسة العامة
2.تحجيم دور َّ
3.تعطيل اآللية الدميقراطية
4.التالعب بالدستور وبطبيعة النظام
5.تش ُّوه منط التنمية واتساع نطاق الفساد
6.اتساع الفجوة بني الجامهري والنخبة
7.ضعف الكفاءة وتص ُّدع النظام
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ومؤسسة الرئاسة
راب ًعا :مستقبل ال َعالقة بني املرشد
َّ
ومؤسســة الرئاســة
تطــرح الخالفــات املتزايــدة بــن املرشــد َّ
أســئلة جوهريــة حــول مســتقبل ا َلعالقــة بينهــا ،ال ســ ّيام يف
ظـ ّـل تصاعــد املطالــب بإجــراء تعديــات عــى النظــام الســيايس
مبــا يلغــي هــذا التناقــض ،ويكـ ّرس أحاديــة القــرار واملســؤولية
داخــل النظــام ،و ِمــن ث َــ ّم ميكــن اإلشــارة إىل عــدد مــن
الســيناريوهات ،وذلــك عــى النحــو اآليت:
1.تكريس هيمنة املرشد
2.تخلُّص الرئاسة من عبء االزدواجية وغياب املسؤولية
3.سيناريو التعايش
4.تغيري النظام
خالصة
مؤسســتَي املرشــد ورئاســة
ســيتح ّدد مســتقبل العالقــة بــن َّ
الجمهوريــة مــن خــال جملــة مــن العوامــل املرتابطــة ،أهمهــا:
قابليــة النظــام لعمليــة تغيــر وإصــاح مــن الداخــل وا َلعالقــة
بــن مكوناتــه وأجنحتــه ،وزخــم الحــراك الشــعبي املطالــب
بالتغيــر وحــدوده ،ومــدى قــدرة الحــرس عــى توجيــه دفــة
التفاعــات يف الداخــل لصالحــه يف مرحلــة مــا بعــد خامنئــي،
باإلضافــة إىل الضغــوط والعقوبــات الخارجيــة عــى النظــام،
إذ يف ظــروف ضاغطــة معينــة قــد توجــه هــذه العوامــل
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مجتمعــة نحــو عمليــة تغيــر حقيقيــة مبــا يضبــط ا َلعالقــة بــن
املؤسســتني .أ ّمــا غــر ذلــك فــإ ّن النظــام ســيحتفظ لنفســه
بالطبيعــة االســتثنائية ،ســواء بالبقــاء عــى وضعــه الراهــن أو
يل لحــن مواجهتــه لتحديــات غــر معتــادة.
عــر تغيــر شــك ّ
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مقدمة

ين تفــرض
ال تــزال الطبيعــة االســتثنائية للنظــام
الســيايس اإليــرا ّ
ّ
مؤسســاته ،وقــد كانــت التفاعــات املتبا َدلــة بــن
ط ً
ابعــا تنافسـ ًّيا بــن َّ
دليــا عــى هــذه
ً
مؤسســتَي املرشــد والرئاســة ضمــن هــذا النظــام
َّ
الطبيعــة االســتثنائية والرصاعيــة ،وقــد ظهــرت مالمــح ذلــك مــع إعــادة
طــرح الجنــاح املتش ـ ِّدد تعديـ ًـا دســتوريًّا يُعيــد مــر ًة أخــرى منصــب
رئيــس الــوزراء ،ويُلغــي منصــب رئيــس الجمهوريــة .ويف املقابــل أُعيــد
إحيــاء بعــض األفــكار اإلصالحيــة الخاصــة بتقليــص صالحيات املرشــد،
ـي مصطفى
و ِمــن بــن هــذه املقرتحــات مــا دعا إليــه الناشــط اإلصالحـ ّ
مؤسسـتَي املرشــد ورئاســة الجمهوريــة ،ليكــون
تــاج زاده بأهميــة دمــج َّ
الســلطة التنفيذيــة يف البــاد ويكــون اختيــاره
املرشــد منفــر ًدا يف رأس ُّ
التناقــض
باالنتخــاب ،وبالتــايل يُعالَــج مــن خــال هــذا الطــرح
ُ
ين ،وينتهــي
ـيايس اإليــرا ّ
واالزدواجيـ ُة اللــذان يتّســم بهــا النظــام السـ ّ
مؤسســاته.
واحــد مــن التنافســات بــن أه ـ ّم َّ
مؤسس ـتَي املرشــد
تحمــل مقرتحــات إعــادة هندســة ا َلعالقــة بــن َّ
والرئاســة ،يف هــذا التوقيــت ،دالالت ليســت بعيــدة عــن األزمــات
ككل ،ومحاولــة أطــراف العمليــة
التــي يعــاين منهــا النظــام اإليــراين ّ
السياســية إلقــاء الكــرة يف ملعــب اآل َخــر وإلقــاء املســؤولية السياســية
عــن األوضــاع الداخليــة أو الخارجيــة املتدهــورة عــى عاتقــه.
كــا تكتســب هــذه املــداوالت أهميتهــا يف أ ّن النظــام ســيكون أمــام
ـي يف مرحلــة مــا بعــد خامنئــي ،وهــي بطبيعــة الحــال لــن
تحـ ٍّد حقيقـ ٍّ
ـيايس يف
تكــون كــا قبلهــا ،وال سـيّام يف مــا يتعلّــق بشــكل النظــام السـ ّ
الســلطة الرئيســية فيــه ،فضـ ًـا عــن
املســتقبل ،وإعــادة توزيــع مراكــز ُّ
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ـيايس الــذي يشــهده الشــارع اإليــراين،
أهميتهــا يف ظـ ّـل الحــراك السـ ّ
ٍ
تحديــث رضوريــة للنظــام ،أو
وتطلُّــع األجيــال الجديــدة إىل عمليــة
يئ أو شــاملٍ ِمــن أجــل َدفْ ِعــه نحــو فاعليــة وحيويــة
تغيــرٍ ّمــا جــز ٍّ
أكــر ،بعيـ ًدا عــن حالــة الوصايــة الدينيــة الراهنــة التــي أصبحــت عبئًــا
حقيق ًّيــا عــى النظــام والدولــة ب ُر ّمتهــا.
مؤسســة املرشــد ورئاســة الجمهوريــة؟ ومــا
فــا طبيعــة ا َلعالقــة بــن َّ
مؤسســة املرشــد مــن
الصالحيــات املخ َّولــة لــكل طــرف؟ وهــل تســعى َّ
خــال هــذا التعديــل إىل االحتفــاظ مبزيـ ٍـد ِمــن التأثــر داخــل هيــكل
مهامــه
ـيايس؟ أم أ َّن منصــب رئيــس الجمهوريــة قــد فقـ َد َّ
النظــام السـ ّ
املؤسســات النافــذة يف النظــام
مؤسســة الرئاســة عبئًــا عــى َّ
وأصبحــت َّ
الســيايس؟ وهــل ميكــن أ ْن يُعالِــج تعديـ ٌـل ِمــن هــذا النــوع األزمـ َة التــي
يعــاين منهــا النظــام؟ أم أنهــا مجـ َّرد التفـ ٍ
ـاف عــى الواقــع ،ومحاولــة
ِ
املمســكة بزمــام األمــور يف إيــران ،والقابضــة فعل ًّيــامؤسســة املرشــد
َّ
الســلطة داخــل النظام-النــأي بنفســها عــن األزمــة الراهنــة التــي
عــى ُّ
عامــا مــن التجربــة؟
بــات النظــام اإليــراين يعــاين منهــا بعــد أربعــن ً
ـي
وهــل ميكــن أن تقــود املعطيــات الراهنــة إىل عمليــة تغي ـرٍ حقيقـ ٍّ
الســلطة داخلــه؟ أم أ َّن ذلــك ال يــزال
ـيايس وتركيبــة ُّ
تطــال النظــام السـ ّ
ضمــن املنــاورة وإعــادة توزيــع األدوار مبــا مينــح النظــا َم مزيـ ًدا ِمــن
الوقــت مــن أجــل البقــاء واالســتمرارية؟
لإلجابة عن هذه التساؤالت ..تفرتض الدراسة ما يأيت:
ومؤسســة
مؤسســة املرشــد َّ
1.يوجــد خلــل وتدا ُخــل يف الصالحيــات بني َّ

الرئاســة ،أدى إىل وجــود خالفــات وأزمــات بــن الطرفــن ،اســتم َّرت
منــذ تدشــن هــذا النظــام بعــد الثــورة عــام .1979
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2.النظــام اإليــراين بــات يعــاين إشــكاليات وإعاقــات حقيقيــة ،نتيجــة
مؤسسـتَي الرئاســة واملرشــد.
الخالفــات املســتم َّرة بــن َّ
ـايس والعــودة إىل النظــام الربملــاين قــد
3.مســألة تقويــض النظــام الرئـ ّ
ر اختيــا ِر َمــن يشــغل
تزيــد مــن تح ُّكــم املرشــد يف النظــام ٍّ
ككل ،ع ـ َ
منصــب رئيــس الــوزراء.
مؤسس ـتَي املرشــد والرئاســة بنــا ًء
4.قــد ت ُعــاد صياغــة ا َلعالقــة بــن َّ
عــى جملـ ٍة ِمــن املعطيــات الداخليــة والخارجيــة التــي قــد تهــدد بقــاء
النظــام.
وعىل هذا األساس ميكن تقسيم الدراسة إىل املحاور اآلتية:

مؤسس ـتَي املرشــد ورئاســة الجمهوريــة يف النظــام
أ ّو ًل :مكانــة ودور َّ
ين.
ـيايس اإليــرا ّ
السـ ّ
مؤسستَي املرشد والرئاسة.
ثان ًيا :إشكاليات ا َلعالقة بني َّ
ثالثًــا :نتائــج وتداعيــات الــراع بــن املرشــد ورئاســة الجمهوريــة
الســيايس.
عــى فاعليــة النظــام
ّ
ومؤسسة الرئاسة.
راب ًعا :مستقبل ا َلعالقة بني املرشد َّ
ً
مؤسسـ َتي املرشــد ورئاســة الجمهوريــة يف
أول :مكانــة ودور َّ
ين
ـيايس اإليــرا ّ
النظــام السـ ّ
ميكــن تحديــد ا َلعالقــة بــن املرشــد والرئاســة يف النظــام الســيايس
اإليــراين مــن خــال العنــارص اآلتيــة:
السلطة:
1 .الدور االستثنا ّ
يئ للمرشد عىل ق ّمة هرم ُّ
يُ َعــ ّد القائــد األعــى أو املرشــد رأس الدولــة وأعــى ســلطة دينيــة
املؤسســة ومركزيتهــا داخــل النظــام
وسياســية فيهــا ،ويتحـ ّدد دور هــذه َّ
ين َوفْقًــا لنظريــة واليــة الفقيــه ،التــي تعــود إىل
الســيايس اإليــرا ّ
ّ
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ـيايس
األفــكار السياســية التــي تب ّناهــا الخمينــي وح َّولهــا إىل مــرو ٍع سـ ٍّ
للجمهوريــة الجديــدة ،و َوفْ ًقــا لهــذه النظريــة فــإ َّن املرشــد هــو مــن
ـامي (األُ َّمــة) حتــى ظهــور اإلمــام الثــاين عــر،
يو ِّجــه املجتمــع اإلسـ ّ
والدينــي.
الســيايس
ويأخــذ دوره
ّ
ّ
يُنت َخــب املرشــد ِمــن ِقبَــل مجلــس الخــراء ،ويتمتــع بســلطة واســعة
باحــرام أكــر داخــل
تفــوق ُســلطات رئيــس الجمهوريــة ،ويحظــى
ٍ
ككل ،إذ يقــوم بتعيــن العديــد مــن البريوقراطيــن رفيعــي
النظــام ّ
الســلطة
ويعــن
املســتوى يف الجيــش والقضــاء والحكومــة،
رئيــس ُّ
ِّ
َ
القضائيــة ملــدة مثــاين ســنوات ،وأعضــا َء مجلــس تشــخيص مصلحــة
ـن ســت ًة ِمــن أصــل اثنــي عــر
النظــام ملــدة خمــس ســنوات( ،)1ويعـ ِّ
ـن
عض ـ ًوا يف مجلــس صيانــة الدســتور ملــدة ســت ســنوات ،كــا يعـ ِّ
مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون ،وأمئ ـ َة الجمعــة يف ِّكل محافظــة
ـس َّ
رئيـ َ
مــدى الحيــاة ،وكذلــك قــادة الق ـ ّوات املســلحة ،والقيــادات األمنيــة.
و َوفْ ًقــا للدســتور اإليــراين ،فــإ َّن الــويل الفقيه/املرشــد ميثــل ضامنـ ًة
لعــدم انحــراف األجهــزة املختلفــة يف نظــام الجمهوريــة ووظائفهــا
ريا بأمــور العرص،
األصليــة ،ويجــب أن يكــون عـ ً
ـادل ،تق ًّيــا ،شــج ً
اعا ،بص ً
ـس عــا ّم ،وميــزاتٌ إداريــة وقياديــة ،ويختــاره مجلــس الخــراء
ولديــه حـ ٌّ
ِمــن بــن أولئــك الذيــن لديهــم الخصائــص والصفــات املذكــورة آن ًفــا.
مؤســس
ـب اثنــان ِمــن كبــار القــادة ،األول هــو ِّ
وقــد شــغل هــذا املنصـ َ
عامــي  1979و،1989
النظــام اإليــراين آيــة اللــه الخمينــي ،بــن َ
وال َّثــاين هــو عــي خامنئــي ،منــذ عــام  1989وحتــى اآلن.
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السلطة:
2 .املكانة الثانوية لرئيس الجمهورية يف سلّم ُّ
مؤسســات تُ َع ـ ّد يف ُصلْــب
الرئاســة هــي واحــدة مــن بــن أه ـ ّم تســع َّ
النظــام الســيايس اإليــراين ،والرئيــس هــو أعــى ســلطة سياســية
إيرانيــة منت َخبــة شــعب ًّيا ،إذ يُنت َخــب باألغلبيــة الفرديــة يف االنتخابــات
لعامــة ملــدة أربــع ســنوات ،وال ميكــن أن يســتم َّر أكــر مــن فرتتــن
ا ّ
رئاســيتني .وألنــه مســؤول أمــام املرشــد ،فإنــه يــرم االتفاقيــات مــع
ـن
الــدول األخــرى واملنظــات الدوليــة ،ويص ـ ِّدق عــى امليزانيــة ،ويعـ ِّ
نــ ّواب الرئيــس ،كــا يختــار وزراء الحكومــة ويقدمهــم إىل الربملــان
مــن أجــل املوافقــة عليهــم ،لكــن ليــس للرئيــس ُســلطات مطلَقــة عــى
الســلطة املطلَقــة يف
القـ ّوات املســلحة والسياســة الخارجيــة ،بــل تبقــى ُّ
هــذه املجــاالت للمرشــد األعــى.
كــا أ َّن رئيــس الجمهوريــة هــو رئيــس الحكومــة والشــخص الثــاين
يف النظــام اإليــراين بعــد املرشــد ،وهــو رئيــس مجلــس األمــن القومــي
اإليــراين ،ورئيــس مجلــس الثــورة الثقافيــة ،ودســتوريًّا يُنت َخــب رئيــس
الجمهوريــة ِمــن بــن شــخصيات دينيــة وسياســية تتوفــر فيهــا بعــض
ين األصل ،ويحمــل الجنســية اإليرانية،
املواصفــات ،منهــا أ ْن يكــون إيــرا ّ
وتتوفــر فيــه القــدرات اإلداريــة و ُحســن التدبــر ،ويتمتــع مبـ ٍ
ـاض ج ِّيــد،
وتتوفــر فيــه األمانــة والتقــوى ،ويؤمــن باملبــادئِ األساســية لجمهوريــة
ـيعي.
إيــران «اإلســامية» واملذهـ ِ
ـمي للبــاد ،وهــو املذهــب الشـ ّ
ـب الرسـ ِّ
مؤسســة الرئاســة أقـ َّـل أهميــة داخــل
مبؤسســة املرشــد ،تبــدو َّ
مقارنـ ًة َّ
النظــام حتــى مــع بعــض الصالحيــات التــي منحهــا الدســتور إياهــا.
وإذا كانــت الســيادة الشــعبية تعكــس الحـ َّـق األصيــل لألُ َّمــة يف ال ُحكم(،)2
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ـييس املســتق ّر مــن
فــإ ّن الدســتور اإليــراين ق ـ َّوض هــذا املبــدأ التأسـ ّ
مؤسســة الرئاســة( ،)3بــل
املؤسســات املنت َخبــة ،مبــا فيهــا َّ
خــال هامشــية َّ
ـب ِمــن الشــعب،
حـ ّد ِمــن اإلرادة الشــعبية ،فالــويل الفقيــه غــر منت َخـ ٍ
وميــارس ُسـ ٍ
ر محــدودة بــا مســاءلة أو محاســبة ،بــل ميلــك
ـلطات غـ َ
الحـ َّـق يف عــزل املمثلــن الشــعبيني املنت َخبــن ،أيًّــا كانــت مواقعهــم(.)4
الســلطة التنفيذيــة ال ميكن
فبدايـ ًة ِمــن عمليــة االختيــار ،فإ َّن رئيــس ُّ
أن يصــل إىل موقعــه إال مبوافقــة الــويل الفقيه/املرشــد ،أل َّن الدســتور
يحـ ِّدد مســبقًا رشوط اختيــاره َوفْـ َـق انتامءاتــه واعتقاداتــه ،فهــو يجــب
أن يكــون ِمــن «الرجــال املتدينــن السياســيني الذيــن يتمتعــون باألمانة
والتقــوى» ،وأن يكــون مؤم ًنــا ومعتقـ ًدا مببــادئ الجمهوريــة اإلســامية
ـمي للبــاد» ،وهــو املذهــب االثنــا عــري .وهنــا يبــدو
و«املذهــب الرسـ ّ
يئ ابتــدا ًء ،فاألولويــة لهــذه املعايــر ،والقــرار يف
أ َّن االنتخــاب انتقــا ٌّ
النهايــة للفقهــاء ليح ـ ّددوا ويحــروا التنافــس بــن بعــض املرشــحني
املنتخبــن ،وتكــون آليــة االنتخــاب بــن متشــابهني دين ًّيــا ومذهب ًّيــا
ووالئيًّــا ليظـ ّـل النظــام يــدور يف دائــر ٍة مف َرغــة عــر تغيــر الرؤســاء
والقيــادات مــع بقــاء السياســات واألفــكار عــى حالهــا دون تغيــر.
إذ إ َّن آليــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة ال تعــدو كونهــا مج ـ َّرد عملي ـ ٍة
املؤسســات املهيمنــة عــى
ضامنــ ٍة للتنافــس يف إطــا ٍر تُحــ ِّدد أبعــا َده َّ
التفاعــات السياســية ،فاملرشــحون للرئاســة تتــم تصفيتهــم مســبقًا،
حتــى االنتخــاب واالختيــار عــى املســتويات األقــل يتــم َوفْـ َـق قواعــد
دينيــة ومذهبيــة صارمــة .باختصــار ،ال تــزال االنتخابــات آليـ ًة للتنافــس
بــن أعضــاء النخبــة التابعــة للــويل الفقيــه.
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3.مها ُّم ومسؤوليات املرشد والرئيس:
الســلطة
لقــد عــزز الدســتور ســلطة رجــال الديــن ،وجعــل مركزيــة ُّ
السياســية يف أيــدي الفقهــاء َوفْ ًقــا لنظريــة واليــة الفقيــه( ،)5بــل مل
يكــن حـ ّـل الخمينــي إلشــكاليات املامرســة السياســية التي واجهــت رجال
الســلطة عــر إقــرار
الديــن مبــرور الوقــت ،ســوى مزيــد مــن تكريــس ُّ
الواليــة املطلقــة للفقيــه ،التــي جعلــت بدورهــا املرشــد فــوق القانــون
املؤسســات(.)6
وفــوق الدســتور وفــوق ّكل َّ
ـقف عملِهــا
الســلطات سـ ُ
و َوفْ ًقــا للــادة  57مــن الدســتور ،فــإ ّن ّكل ُّ
مرتب ـ ٌط بالســقف الــذي تح ـ ِّدده القيــادة الدينيــة ممثل ـ ًة يف املرشــد،
فهــو مــرف عــى عملهــا ،وميلــك مــن األدوات مــا ميكــن أن يفــرغ
للمؤسســات املنتخبــة ،وال قدرة
سياســاتها مــن مضمونهــا ،وال مرشوعيــة َّ
لديهــا للتعبــر عــن اســتقالليتها يف ظـ ّـل القيــود املفروضــة عليهــا مــن
مجلــس صيانــة الدســتور.
و َوفْقًــا للدســتور فــإ ّن املرشــد مســؤول عــن ترســيم «السياســات
العامــة لجمهوريــة إيــران اإلســامية» واإلرشاف عليهــا ،مبــا يعنــي أنــه
يحـ ِّدد السياســات الداخليــة والخارجيــة ،ويتأكــد ذلــك باعتبــاره القائــد
األعــى للقـ ّوات املســلحة ويســيطر عــى عمليــات االســتخبارات واألمــن،
وميكنــه -وحــده -أن يعلــن الحــرب أو الســام.
املؤسسات السيادية:
4.دور املرشد يف اختيار ممثيل َّ
الســلطة القضائيــة ،وكذلــك
ميلــك املرشــد ســلطة تعيــن ورفــض قــادة ُّ
قــادة شــبكات اإلذاعــة والتلفزيــون الحكوميــة ،وهــو القائــد األعــى
للقــ ّوات املســلحة اإليرانيــة بأقســامها الثالثــة :الجيــش ،والحــرس
يعــن ســتة مــن األعضــاء
الثــوري ،وقــوى األمــن الداخــي .كــا ِّ
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الـــ 12يف مجلــس صيانــة الدســتور ،وهــي الهيئــة القويــة التــي تــرف
عــى أنشــطة الربملــان وتحـ ّدد املرشــحني املؤهلــن للرتشــح للمناصــب
العامــة.
ويتوســع نطــاق ســلطة املرشــد مــن خــال ممثليــه ،إذ ينتــر نحــو
ألفــن منهــم يف جميــع قطاعــات الحكومــة ويعملــون كــوكالء للقيــادة
الدينيــة ،وأحيانًــا يكــون ممثلــو املرشــد األعــى أكــر قــوة مــن وزراء
أي مســأ ٍلة نيابــ ًة عــن
الرئيــس ويتمتعــون بصالحيــات التد ّخــل يف ّ
املرشــد األعــى( ،)7بــل إ ّن إيــران هــي الدولــة الوحيــدة التــي ال تســيطر
الســلطة التنفيذيــة ورئيســها عــى الق ـ ّوات املســلحة ،بــل تخضــع
فيهــا ُّ
مبــارشة ُّلســلطة املرشــد .ومل يكــن يف مخيلــة أحــد أن يصبــح املرشــد/
الخمينــي -الــذي قــاد الثــورة عــى نظــام الشــاه االســتبداديُ -متمتِّ ًعــا
بصالحيــات عــى ق ّمــة النظــام فاقــت مــا متتَّــع بــه الشــاه نفســه يف
أوج ســلطانه.
السلطات الثالث:
5.مسؤولية املرشد عن اإلرشاف عىل ُّ
الســلطات
يل الفقيــ َه ســلط َة اإلرشاف عــى ُّ
ومينــح الدســتو ُر الــو َّ
«الســلطات الحاكمــة
الرئيســية الثــاث ،فاملــادة  57تنــص عــى أنُّّ :
والســلطة
الســلطة الترشيعيــةُّ ،
يف جمهوريــة إيــران اإلســامية هــي ُّ
والســلطة القضائيــة ،وهــي متــارس صالحياتهــا بــإرشاف
التنفيذيــةُّ ،
الســلطة الفوقيــة
يل األمــر املطلــق وإمــام األُ ّمــة .)8(»...ومــع هــذه ُّ
و ّ
للمرشــد يتــاىش واحــد مــن أه ـ ّم املبــادئ الدســتورية األصيلــة ،وهــو
الســلطات ،الــذي يحفــظ للنظــام
مبــدأ االســتقاللية والتــوازن بــن ُّ
الســيايس قــد ًرا مــن املســؤولية املتبادلــة ،وضامنًــا لعــدم انحــراف أو
الســلطات عــى األخــرى.
توغّــل ٍّ
أي مــن ُّ
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وقــد أخفقــت كل املحــاوالت للحـ ّد مــن ُســلطات املرشــد ،فهــو يرشف
الســلطة القضائيــة،
الســلطات الثــاث ،ويقــوم بتعيــن رئيــس ُّ
عــى ُّ
وإقــرار انتخــاب رئيــس الجمهوريــة أو عزلــه ،وتعيــن األعضــاء الفقهاء
يف مجلــس صيانــة الدســتور ،وتعيــن أعضــاء مجمــع تشــخيص مصلحة
النظــام .وتشــمل صالحيتــه كل يشء تقري ًبــا ،فهــي يف الدســتور متتـ ّد
يف العديــد مــن بنــود الدســتور ،باإلضافــة إىل إحــدى عــرة فقــرة يف
املــادة .110
مؤسسات الحكم املوازية:
6.دور املرشد يف تشكيل َّ
مؤسســات سياســية موازيــة يســتطيع مــن
يســهم املرشــد يف خلــق َّ
املؤسســات األخــرى ،فاالســتثناءات املقــررة يف
خاللهــا أن يقــ ِّوض َّ
الســلطة التنفيذيــة مــن القــدرة الفعليــة عــى
الفصــل التاســع تحــرم ُّ
مهامهــا وتح ّمــل مســؤولياتها ،فالرئيــس لديــه صالحيــات
مامرســة ّ
تجــب هــذه
واســعة لكــن صالحيــات املرشــد األعــى ميكــن أن
ّ
الســلطات
الصالحيــات وتلغيهــا( ،)9كــا أن اختيــاره واختيــار أعضــاء ُّ
الثــاث يتــم مــن خــال عمليــة فلــرة تقــوم بهــا مجالــس يهيمــن
عليهــا املرشــد والفقهــاء ،مبــا يجعــل قنــوات التمثيــل الســيايس املتاحــة
داخــل النظــام عــى املســتويات الوطنيــة واملحليــة مفتوحــة فقــط أمــام
العنــارص املقبولــة لــدى القيــادة ممثلـ ًة يف املرشــد ،ويقــوم بهــذا الدور
مجلــس صيانــة الدســتور الــذي يختــار املرشـ ُد نصـ َـف أعضائــه ويرشــح
الســلطة القضائيــة الــذي يع ِّينــه املرشــد(.)10
ـس ُّ
النصـ َـف اآلخ ـ َر رئيـ ُ
املؤسســات املوازيــة
ال شـ ّـك أ ّن الدســتور يوفِّــر للمرشــد مــن خــال َّ
أي رئيــس
يف النظــام الســيايس القــدر َة عــى تقييــد سياســات ِّ
إصالحــي ،فيســتخدم القضــا َء
وحكومــة لهــا تو ُّجهــات ذات طابــع
ّ
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لــرب الصحافــة املعارضــة ومالحقــة الرمــوز اإلصالحيــة والنشــطاء
السياســيني ،هــذا ناهيــك بــاألذرع األمنيــة والعســكرية التابعــة مبــارشة
للســلطات املهيمنــة بقيــادة املرشــد(.)11
ُّ
ويســتم ّر املرشــد يف منصبــه مــدى الحيــاة ،إىل أن يعجــز عــن أداء
وظائفــه أو ميــوت ،حينهــا يقــوم مجلــس الخــراء باختيــار البديــل
اإليــراين
ّ
بــأرسع وقــت( .)12يف الواقــع ،يجــد املدقِّــق يف الدســتور
الســلطات
أمامــه جمهوريـ ًة دينيـ ًة عقائديـ ًة يقودهــا املرشــد ،أ ّمــا بقيــة ُّ
فتــدور يف فلكــه.
7.عزل وتعيني الرئيس:
منحــت التعديــات الدســتورية التــي أُجريَــت يف عــام  1989املرش ـ َد
مؤسســات النظــام اإليــراين املختلفــة.
الحـ َّـق يف بســط ســيطرته عــى َّ
ِمــن الصالحيــات املمنوحــة للمرشــد ،مــا يُعــرف مبرســوم التوقيــع
عــى تنصيــب رئيــس الجمهوريــة ،أو مرســوم اســتالم وتــويل رئاســة
الجمهوريــة ،و َوفْقًــا للفقــرة التاســعة مــن املــادة  110مــن الدســتور
اإليــراين ،فــإ ّن هــذا املرســوم يقــع ضمــن صالحيــات املرشــد ،ويف
حــال عــدم تنفيــذه فــإ ّن الرئيــس املنت َخــب لــن يكــون بإمكانــه أداء
مهامــه كرئيــس إليــران.
الق ََســم الرئــايس ومامرســة ِّ
املهدي
وتنبــع فلســفة هــذا املرســوم مــن أ ّن املرشــد هــو نائب اإلمــام
ّ
الســلطة التنفيذيــة أن
ـن عــى رئيــس ُّ
يف عــر غيبتــه ،وبالتــايل يتعـ َّ
يحصــل عــى إذنــه أو موافقتــه قبــل مزاولــة عملــه كرئيــس للبــاد ،وإال
فإنــه ســيكون فاقـ ًدا للرشعيــة واألهليــة(.)13
ويف مــا يتعلــق بعــزل رئيــس الجمهوريــة ،فــإ ّن الدســتور اإليــراين
ـح املرش ـ َد هــذا الحـ َّـق بطريقتــن:
منـ َ
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األوىل :تتــم َوفْقًــا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة  89مــن الدســتور
اإليــراين ،فــإذا صـ َّوت ثلــث عــدد النــواب عىل األقــل الســتجواب رئيس
الجمهوريــة يف مجلــس الشــورى اإلســامي بشــأن مســؤولياته التنفيذية
وإدارة األمــور التنفيذيــة يف البــاد ،فعــى رئيــس الجمهوريــة أن يحرض
إىل املجلــس خــال شــهر مــن طلــب االســتجواب ،ويعطــي التوضيحــات
الكافيــة بشــأن املســائل املطروحــة ،وعنــد انتهــاء مناقشــات النــواب
املعارضــن واملؤيديــن وجــواب رئيــس الجمهوريــة ،إذا ص َّوتــت أكرثيــة
ثلثــي النــواب عــى عــدم كفــاءة رئيــس الجمهوريــة ،يُرفــع األمــر إىل
املرشــد لالطــاع واملوافقــة عليــه.
الثانيــة :متنــح الفقــرة  10مــن املــادة  110مــن الدســتور اإليــراين
الحـ َّـق للمرشــد األعــى 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
مهامــه إىل أن تُق َبــل اســتقالته ،وذلــك َوفْ ًقــا ملــا جــاء
يســتم ّر يف تأديــة ِّ
يف املــادة  130مــن الدســتور اإليــراين.
مــا ســبق يتضــح أ ّن الدســتور اإليــراين قــد ُو ِضــع بصــورة مت ِّكــن
الســلطات والصالحيــات التنفيذيــة لرئيــس
املرشــد مــن الحــ ّد مــن ُّ
الجمهوريــة ،واســتنا ًدا إىل عــدد مــن مــواد هــذا الدســتور فــإ ّن املرشــد
بإمكانــه التد ّخــل بشــكل مبــارش أو غري مبــارش يف كل الشــؤون املتعلقة
املؤسســات التــي يــرف عليهــا املرشــد
برئاســة الجمهوريــة ،كــا أن َّ
الســلطة القضائيــة والحــرس الثــوري ومجلــس صيانــة الدســتور
مثــل ُّ
والق ـ ّوات األمنيــة واإلذاعــة والتلفزيــون تلعــب دو ًرا مؤث ـ ًرا يف الح ـ ّد
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مــن هــذه الصالحيــات .ونتيجــة لهــذا الوضــع دخــل معظــم الرؤســاء
الذيــن حكمــوا إيــران مــا بعــد الثــورة يف خالفــات مــع املرشــد األعــى،
ورغــم أنهــم مل يعرتضــوا بشــكل رصيــح عــى اســتئثار املرشــد بالقــدر
األكــر مــن الصالحيــات ،فإنهــم عــروا عــن ذلــك باملطالبــة مبنحهــم
بســلطاتهم التنفيذيــة.
الصالحيــات الكافيــة التــي تُ ِعينهــم عــى القيــام ُ
مؤسس َتي املرشد والرئاسة
ثان ًيا :إشكاليات ال َعالقة بني َّ
مؤسس ـتَي املرشــد ورئاســة الجمهوريــة أبعــا َد
كشــفت التفاعــات بــن َّ
مؤسســة الرئاســة يف ظـ ّـل النظــام الســيايس
األزمــة التــي تعــاين منهــا َّ
الــذي دشــنته الثــورة ،وظهــرت مالمــح تلــك األزمــة مــن خــال مــا
يــأيت:
1 .الرصاع حول الصالحيات:
عــى مــدى العقــود األربعــة املاضيــة مــن عمــر النظــام اإليــراين ،أثــار
معظــم الرؤســاء الذيــن تعاقبــوا عــى حكــم إيــران موضــوع حــدود
ُســلطاتهم الفعليــة ،وطالــب معظمهــم مبزيــد مــن الصالحيــات بهــدف
املشــاركة الفاعلــة يف السياســات والقــرارات املصرييــة واالســراتيجية
الداخليــة والخارجيــة للنظــام اإليــراين.
مطالبــة الرؤســاء اإليرانيــن مبنحهــم صالحيــات إضافيــة ،بدأهــا
الرئيــس األســبق أبــو الحســن بنــي صــدر الــذي تــوىل الحكــم يف
فربايــر  ،1980وأُطيــح بــه يف يونيــو  ،1981إذ طالــب بنــي صــدر
مــرا ًرا بزيــادة صالحياتــه ،ففــي مايــو  1981اقــرح بنــي صــدر إجــراء
اســتفتاء عــام يف البــاد لحـ ّـل األزمــات التــي كانــت متـ ّر بهــا إيــران
آنــذاك ،لكــن مقرتحاتــه وتو ُّجهاتــه الليرباليــة اصطدمــت مــع تو ُّجهــات
مؤســس النظــام اإليــراين روح اللــه الخمينــي الــذي عزلــه مــن منصبــه
ِّ
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بعــد أن ســحب الربملــان الثقــة منــه بح ّجــة عــدم الكفــاءة السياســية(.)14
يل
رئيــس الجمهوريــة الثــاين يف النظــام اإليــراين ،وهــو املرشــد الحا ّ
عــي خامنئــي ،طالــب كذلــك بصالحيــات إضافيــة ،إذ طلــب مــن
الخمينــي يف  1987منــح «مجلــس إدارة الحــرب» صالحيــات إضافيــة
يف أثنــاء الحــرب اإليرانية-العراقيــة لتوحيــد جهــة ُصنع القــرار ومتكني
الرئيــس مــن إصــدار قــرارات اســتثنائية باملخالفــة للقوانــن ،وهــو مــا
حصــل بالفعــل عندمــا وافــق الخمينــي عــى منــح املجلــس الصالحيــات
الالزمــة بهــدف إدارة الظــروف الصعبــة التــي كانــت متـ ّر بهــا إيــران
يف تلــك الفــرة جـ ّراء الحــرب مــع نظــام صـ ّدام(.)15
أ ّمــا الرئيــس األســبق محمــد خامتــي فقــد ســعى كذلــك خــال
فرتتــه الرئاســية الثانيــة إىل زيــادة صالحياتــه والحـ ّد مــن صالحيــات
مجلــس صيانــة الدســتور ،وذلــك لتنفيــذ اإلصالحــات السياســية التــي
وعــد بهــا خــال حمالتــه االنتخابيــة ،وقــدم عــام  2002الئحتــن
للربملــان اإليــراين بهــدف التصديــق عليهــا ،وهــا «تعديــل قانــون
االنتخابــات» ،و«زيــادة وتحديــد صالحيــات الرئيــس».
كان لســيطرة اإلصالحيــن عــى مقاعــد الربملــان عظيــم األثــر يف
التصديــق عــى الالئحتــن ،لكنهــا اصطدمتــا بعقبــة مجلــس صيانــة
الدســتور ،الــذي درج عــى رفــض معظــم القوانــن التــي تتنــاىف
مــع سياســات وتو ُّجهــات املرشــد واملحافظــن الذيــن يلت ُّفــون حولــه.
مل يكــن رفــض مجلــس صيانــة الدســتور لهاتــن الالئحتــن باألمــر
املســتب َعد ،أل ّن التصديــق عــى الئحــة تعديــل قانــون االنتخابــات كان
ســيؤدي إىل تحجيــم عمــل هــذا املجلــس ودوره يف اإلرشاف عــى
جميــع القوانــن الصــادرة مــن مجلــس الشــورى واعتامدهــا أو رفضهــا،
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فضـ ًـا عــن إرشافــه عــى جميــع االنتخابــات التــي تجــرى يف إيــران
(الرئاســية ،والربملانيــة ،ومجلــس الخــراء) ،وتقييــم املرشــحني وإبــداء
رأيــه بشــأن أهليتهــم للرتشــح .وكاد رفــض مجلــس صيانــة الدســتور
لهاتــن الالئحتــن أن يُحـ ِـدث أزمــة بعــد أن هـ ّدد خامتــي وعــدد كبــر
مــن أعضــاء الربملــان بتقديــم اســتقالتهم.
لكــن قــام محمــد خامتــي بســحب مــروع القراريــن مــن الربملــان
قبــل قيــام مجلــس صيانــة الدســتور بتنفيــذ املــادة  112مــن الدســتور
ـت
اإليــراين ،التــي متنــح مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام الحـ ّـق بالبـ ّ
يف أي مــروع قــرار يصـ ِّدق عليــه الربملــان ويرفضــه مجلــس صيانــة
الدســتور ،وبُـ ِّر َرت هــذه الخطــوة بعــدم رغبــة خامتــي يف قيــام مجمــع
تشــخيص مصلحــة النظــام بإجــراء تعديــات عــى الالئحتــن ،لكــن
عــى مــا يبــدو قــام خامتــي بذلــك بعدمــا فق ـ َد األغلبيــة الربملانيــة
التــي كانــت تدعــم مرشوعــه اإلصالحــي ،وذلــك بعــد االنتخابــات
الربملانيــة التــي أجريــت يف  20فربايــر .2004
وبعــد مــرور نحــو  32ســنة مــن مطالبــة عــي خامنئــي بزيــادة
صالحيــات رئاســة الجمهوريــة ملواجهــة األوضــاع التــي كانــت متـ ّر بهــا
إيــران ج ـ ّراء الحــرب مــع العــراق ،هــا هــو الرئيــس روحــاين يطالــب
خامنئــي الــذي صــار مرشــ ًدا للنظــام اإليــراين مبنحــه صالحيــات
خاصــة ملواجهــة األزمــة االقتصاديــة التــي تتعـ ّرض لهــا إيــران ،والتــي
يــرى أنهــا تشــبه فــرة الحــرب(.)16
وبعدمــا فشــل روحــاين يف انتــزاع صالحيــات متكّنــه مــن مواجهــة
األزمــة ،اقــرح عــى املرشــد أن يديــر الحــرب االقتصادية التــي تتع ّرض
لهــا إيــران بنفســه ،وأضــاف« :لقــد قلــت للمرشــد عــي خامنئــي إ ّن
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الوضــع الــذي تعيشــه إيــران شــبيه بظــروف الحــرب ،وألن البــاد
تحتــاج إىل قائــد يقــود هــذه الحــرب فإننــي أقــرح أن تقودهــا أنــت؛
كونــك قائــ ًدا للنظــام والثــورة ،وإ ّن ّكل املســؤولني ســيكونون تحــت
قيادتــك .وكان ر ّد املرشــد مؤي ـ ًدا لوصفــي للوضــع االقتصــادي الــذي
مت ـ ّر بــه إيــران بالحــرب ،لكنــه رأى أ ّن قائــد الجبهــة املعنيــة بقيــادة
املعركــة التــي تواجههــا إيــران يجــب أن يكــون هــو رئيــس الجمهوريــة
نفســه وليــس أح ـ ًدا آخــر غــره»(.)17
اعرتاضــا غــر مبــارش مــن جانــب
هــذه الدعــوة تحمــل يف طياتهــا
ً
الرئيــس روحــاين عــى املرشــد الــذي يســتأثر بصالحيــات تح ـ ُّد مــن
حركــة الرئيــس ،وكأ ّن لســان حالــه يقــول لخامنئــي :إ ّمــا أن متنحنــي
الصالحيــات الالزمــة التــي يجــب أن يتمتــع بهــا رؤســاء الجمهوريــة،
وإ ّمــا أن تديــر البــاد بنفســك .كــا أنهــا تعكــس رغبــة من الرئاســة يف
الحصــول عــى بعــض الصالحيــات مــن املرشــد للخــروج مــن األزمــات
املتالحقــة.
وال يُســتب َعد أنهــا كانــت فرصــة مــن جانــب روحــاين للدفــاع عــن
ســجلِّه االقتصــادي والتأكيــد عــى أن األزمــة االقتصاديــة التــي
تشــهدها إيــران نتجــت يف املقــام األول عــن العقوبــات األمريكيــة
التــي يصفهــا الرئيــس روحــاين بالحــرب االقتصاديــة ،كــا ال تخلــو
مــن محاولــة إللقــاء الكــرة يف ملعــب املرشــد خامنئــي وتحميلــه جــز ًءا
مــن املســؤولية يف تــأزُّم الوضــع االقتصــادي ،وهــروب االســتثامرات
األجنبيــة ،والعقوبــات األمريكيــة.
جـ ّدد الرئيــس روحــاين يف مايــو  2019مطالبه للمرشــد مبنحــه قد ًرا
مــن الصالحيــات ،بالقــول إ ّن مطالبتــه بحـ ّـل األزمــات يجــب أن تكــون
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متناســبة مــع حجــم الصالحيــات املمنوحــة لــه ،ألن بعــض الحلــول
املوجــودة لحـ ّـل هــذه األزمــات ال تدخــل يف نطــاق صالحياتــه(.)18
عقــب مطالبــة روحــاين بزيــادة صالحياتــه ،و َّجــه  14ناش ـطًا بيانًــا
طالبــوا فيــه باســتقالة املرشــد وتغيــر الدســتور ،واعتــروا أن رئاســة
الجمهوريــة منصــب رشيفّ والصالحيــات املمنوحــة للرئيــس صالحيــات
اســمية ،ألنــه يُــدار ِمــن ِقبَــل املرشــد .وجــاء يف البيــان أن رئيــس
الجمهوريــة ليــس وحــده الــذي ال يتمتــع بصالحيــات كافيــة يف النظــام
الســلطة
اإليــراين ،بــل إ ّن الربملــان كذلــك هــو «برملــان صـ ّ
ـوري» ،وإن ُّ
القضائيــة غــر مســتقلّة(.)19
مل ِتقــف بعــض القيــادات اإلصالحيــة ،مثــل محمــد رضــا خبــاز
ومهــدي هاشــمي طبــا ،عنــد الحـ ّد الــذي وقــف عنــده الرئيــس روحاين
يل بفــرة الحــرب ،بــل ذهبــوا
عندمــا ش ـ َّبه الوضــع االقتصــادي الحــا ّ
إىل أبعــد مــن ذلــك باعتقادهــم أ ّن الوضــع الراهــن أســوأ مــن حــرب
الســنوات الثــاين بــن إيــران والعــراق ،وطالبــوا مبنــح روحــاين
وحكومتــه صالحيــات خاصــة(.)20
2 .تقييد دور الرئاسة يف اختيار الوزراء:
رغــم أن الدســتور اإليــراين مل يُلــزِم الرئيــس بالتشــاور مــع املرشــد
الختيــار الــوزراء ،لكــن درج املرشــد خــال الســنوات املاضيــة عــى
التد ّخــل يف اختيــار بعــض الــوزارات مثــل «الخارجيــة» ،و«الداخليــة»،
و«الدفــاع» ،و«األمــن» ،و«الثقافــة واإلرشــاد» .وللحيلولــة دون اتهــام
ر إىل أ ّن هــذه
املرشــد بالتد ّخــل يف صالحيــات رئيــس الجمهوريــة ،أُ ِشـ َ
العمليــة تتــم بـ«التنســيق مــع املرشــد الختيــار الحكومــة الجديــدة» ،فقد
كشــف العضــو األصــويل حميــد رضــا حــاج بابايــي ،الــذي كان حينهــا
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عض ـ ًوا بالهيئــة الرئاســية للربملــان اإليــراين ،يف أغســطس  ،2009أن
عمليــة اختيــار وزراء الخارجيــة والداخليــة واألمــن والدفــاع والثقافــة
تتــم عــر التنســيق املبــارش بــن الرئيــس واملرشــد عــي خامنئــي( .)21أ ّما
إســحاق جهانغــري ،النائــب األ ّول للرئيــس اإليــراين حســن روحــاين،
ـر عــن رجــوع حســن روحــاين إىل املرشــد يف أثنــاء تشــكيل
فقــد عـ َّ
الحكومــة يف .)22(2017
وقــد أثــر موضــوع تد ُّخــل املرشــد يف اختيــار بعــض الــوزراء ألول
مــرة عندمــا تح َّدثــت عنــه وســائل اإلعــام اإليرانيــة خــال فــرة
محمــد خامتــي ،إذ أوىص املرشــد بتعيــن عطــاء اللــه مهاجــراين
وزيـ ًرا لإلرشــاد يف حكومــة خامتــي ،لكــن ا َلعالقــة ســاءت بــن املرشــد
ومهاجــراين بســبب إرصار األخــر عــى رفــض مطالــب املرشــد بإغالق
بعــض الصحــف ،ووصــل الخــاف بينهــا إىل درجــة اضطــ َّر عــى
إثرهــا مهاجــراين إىل تقديــم اســتقالته التــي قَبِلهــا محمــد خامتــي يف
.)23(2001
ورغــم الدعــم الكبــر الــذي كان يلقــاه أحمــدي نجــاد مــن خامنئــي
ووصفــه لــه بأنــه األقــرب ملبــادئ الثــورة مــن الرؤســاء الذيــن ســبقوه،
ْ
فضـ ًـا عــن دعمــه الالمحــدود ألحمــدي نجــاد يف االنتخابات الرئاســية
يف  ،2009التــي اتهــم فيهــا النظــام بتزويــر تلــك االنتخابــات لصالــح
أحمــدي نجــاد ،فــإ ّن املرشــد عــي خامنئــي تد َّخــل بشــكل مبــارش يف
حكومــة أحمــدي نجــاد.
فبعــد إعــادة انتخابــه لفــرة رئاســية ثانيــة يف  ،2009اختــار أحمــدي
سعان
نجــاد صهــره اســفنديار رحيــم مشــايئ ليكون نائبــه األول ،لكــن َ ْ
مــا قُو ِبــل هــذا التعيــن برفــض واســتنكار شــدي َدين مــن املحافظــن
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يف النظــام اإليــراين ،وو َّجــه املرشــد رســالة إىل الرئيــس أحمــدي نجــاد
را أن تعيــن مشــايئ يف هــذا
طالبــه فيهــا بإلغــاء هــذا التعيــن ،معتـ ً
املنصــب «يتعــارض مــع مصلحــة أحمــدي نجــاد ومصلحــة حكومتــه،
وســوف يثــر انقس ـ ًاما وســط أنصــاره» .وتحــت وقْــع هــذا الرفــض
اضطـ َّر مشــايئ إىل تقديــم اســتقالته بعــد  8أيــام فقــط مــن تعيينــه(.)24
نشَ ــب خــاف آ َخــر بــن املرشــد وأحمــدي نجــاد يف أبريــل 2011
عندمــا قــرر األخــر إقالــة وزيــر االســتخبارات حيــدر مصلحــي ،لكــن
خامنئــي أمــر بإعــادة مصلحــي إىل منصبــه ،األمــر الــذي تســ ّبب
يف حــرج شــديد للرئيــس أحمــدي نجــاد الــذي تغ َّيــب عــن حضــور
اجتامعــن حرضهــا مصلحــي ،واعتكــف يف منزلــه ملــدة  11يو ًمــا،
لكنــه تلقــى تحذيــرات شــديدة مــن املتشــددين الذيــن مارســوا ضغوطًــا
عليــه ،فعــاد عــى إثرهــا إىل مزاولــة نشــاطه(.)25
اســتم َّر تد ُّخــل املرشــد يف اختيــار الــوزراء كذلــك يف حكومتــي
روحــاين األوىل والثانيــة ،فبعــد اكتــال القامئــة النهائيــة لــوزراء
الحكومــة ،التــي ق ّدمهــا الرئيــس روحــاين عقــب فــوزه يف االنتخابــات
الرئاســية يف  ،2013كــر الحديــث عــن رفــض املرشــد لعــدد مــن
الــوزراء املقرتحــن يف تلــك القامئــة ،ومنهــم عــي يونــي املرشــح
لــوزارة األمــن ،وأحمــد مســجد جامعــي لــوزارة اإلرشــاد ،وجعفــر
توفيقــي لــوزارة العلــوم ،وحســن عاليــي لــوزارة الدفــاع.
وقــد أكّــد العضــو بالربملــان اإليــراين عــي مطهــري ،يف أكتوبــر
 ،2013خــر رفــض املرشــد الوزيــر املقــرح لــوزارة العلــوم والبحــوث
ـرا
والتكنولوجيــا ،بعدمــا كشــف مطهــري أن الرئيــس روحــاين كان ُمـ ِ ًّ
عــى اختيــار جعفــر توفيقــي لــوزارة العلــوم لكــ ّن املرشــد رفــض
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هــذا املقــرح( .)26وجــاء قــرار رفــض توفيقــي عــى الرغــم مــن أن
وزارة العلــوم ليســت مــن ضمــن الــوزارات الخمــس التــي يجــب عــى
ينســق مــع املرشــد حولهــا للحصــول عــى موافقتــه ،مــا
الرئيــس أن ِّ
يعنــي احتامليــة تد ُّخــل املرشــد يف اختيــار عــدد آخــر مــن الــوزراء.
3 .الضغط بصالحية عزل الرئيس:
عامــا مــن عمــر النظــام اإليــراين ،مل يُعــزل ســوى
عــى مــدى أربعــن ً
رئيــس واحــد وهــو أبــو الحســن بنــي صــدر يف يونيــو  ،1981ومنــذ
ذلــك التاريــخ ظلَّــت قـ َّوة صالحيــات املرشــد وهيمنــة املتشـ ّددين عــى
صناعــة القــرار ســيفًا مســلطًا عــى رقــاب رؤســاء الجمهوريــة ،لهــذا مل
أي رئيس بالعزل ممن ال تنســجم سياســاتهم
يتخـ َّـل خامنئــي عــن تهديــد ّ
مــع تو ُّجهاتــه وتو ُّجهــات املتشــددين الذيــن ميثِّلهــم .ومؤخــ ًرا اتجــه
خامنئــي إىل التلويــح بإمكانيــة عــزل الرئيــس روحــاين يف حال تســببت
سياســاته يف حــدوث انقســام داخــل املجتمــع اإليــراين( ،)27وذلــك عــى
خلفيــة برنامــج اإلصــاح الــذي كان يتب ّنــاه روحــاين ،والــذي كان مــن
ضمنــه تقليــص الــدور االقتصــادي للحــرس الثــوري ،وإعــادة هيكلــة
املؤسســات املوازيــة يف
االقتصــاد بصــورة تــؤدي إىل وقــف تزايــد دور َّ
الســيطرة عــى مفاصــل االقتصــاد ،بــل تع ـ َّرض الرئيــس لالســتجواب
يف مجلــس الشــورى و ُو ِّج َهــت إليــه انتقــادات أرغمتــه عــى التخــي
عــن بعــض سياســاته وجعلهــا أكــر انســج ًاما مــع تطلعــات املتشــددين.
4 .عرقلة برامج اإلصالح:
تب َّنــى معظــم الرؤســاء اإليرانيــن خــال العقــود األربعــة املاضيــة مــن
عمــر النظــام الســيايس اإليــراين مشــاريع إصالحيــة طموحــة ،ســواء
اقتصاديــة أو سياســة أو ثقافيــة أو اجتامعيــة ،لكــن قُ ِّو َضــت جميعهــا
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املؤسســات التابعــة لــه ،فقــد كان أليب
ِمــن ِقبَــل املرشــد اإليــراين أو َّ
الحســن بنــي صــدر مــروع إلصــاح النظــام اإليــراين عــر إعــادة
الســلطة ،والقضــاء التدريجــي عــى الحــرس الثــوري
بنــاء مراكــز ُّ
املؤسســات الحكوميــة الرســمية ،فضـ ًـا
واملحاكــم الثوريــة ودمجهــا يف َّ
عــن الح ـ ّد مــن دور رجــال الديــن ،وتنميــة االقتصــاد اإليــراين .لكــن
كان واض ًحــا أ ّن هــذه اإلصالحــات بعيــدة املنــال يف ظـ ّـل الــروح الثورية
التــي كانــت تســيطر عــى املشــهد الســيايس اإليــراين يف ذلــك الوقــت.
كانــت جهــود هاشــمي أكــر رفســنجاين اإلصالحيــة اقتصاديــة أكــر
مــن كونهــا سياســية ،ويعــود تركيــزه عــى الجانــب االقتصــادي نســبة
إىل تزامــن دورتــه الرئاســية األوىل مــع فــرة إعــادة إعــار إيــران
مــن الدمــار الــذي لحــق باقتصادهــا وبنيتهــا التحتيــة ج ـ ّراء حربهــا
مــع نظــام ص ـ ّدام حســنُ .ع ـرِف الربنامــج اإلصالحــي الــذي ســعى
رفســنجاين إىل تطبيقــه بـ«برنامــج اإلصــاح االقتصــادي» ،ويقــوم عىل
اســتقرار النظــام االقتصــادي مــن خــال معالجــة األزمــات األساســية
التــي تواجهــه ،مبــا يف ذلــك الفجــوة بــن الدخــل الحكومــي واإلنفــاق،
والفجــوة بــن العــرض والطلــب ،والفجــوة بــن الصــادرات والــواردات،
إضافــة إىل إحــداث تح ـ ُّول يف التجــارة الخارجيــة مــن أجــل تحويــل
ي ميكنــه التك ُّيــف مــع
االقتصــاد اإليــراين املغلَــق إىل اقتصــاد دينامي ـ ّ
تط ـ ُّورات الســوق العامليــة ،كــا هــدف املــروع إىل تشــجيع تصديــر
فضــا عــن
ً
بــدل مــن تصديــر املــوا ّد الخــام،
املنتجــات اإليرانيــة ً
الرتكيــز عــى الســوق ،وذلــك لــدور الرئيــس يف التخصيــص األمثــل
للمــوارد ،وتحريــر النشــاط االقتصــادي ،وخصخصــة الوحــدات
اإلنتاجيــة يف الدولــة.
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كانــت هنالــك قناعــة لــدى رفســنجاين بــأن عمليــة اإلصــاح
االقتصــادي تتطلــب االنفتــاح عــى العــامل وإقامــة َعالقــات طبيعيــة مع
ُد َولِــه ،لكــن هــذا التصـ ّور اصطــدم مبوقــف املرشــد الــذي كان يرفــض
ـادي يُب َنــى عــى التعامــل مــع الخــارج.
أي إصــاح اقتصـ ّ
ّ
الرئيــس محمــد خامتــي أكــر الرؤســاء اإليرانيــن الذيــن تب َّنــوا
فكــرة إصــاح النظــام اإليــراين ،لكــن مرشوعــه اإلصالحــي قُوبِــل
مبعارضــة رشســة مــن املرشــد واملحافظــن ،و ُوضــع أمامــه العديــد مــن
العراقيــل التــي حالــت دون تحقيقــه .وكــا قــال خامتــي نفســه إ ّن
حكومتــه كانــت تتعــرض ألزمــة جديــدة كل  9أيــام( ،)28منهــا مــا ُعــرف
باالغتيــاالت املتسلســلة ،واقتحــام املدينــة الجامعيــة التابعــة لجامعــة
طهــران ،وإغــاق الصحــف ،واعتقــال ومحاكمة الناشــطني السياســيني،
املؤسســات املدنيــة املســتقلة مثــل
وقمــع الطــاب واألســاتذة ،وقمــع َّ
واملؤسســات العلميــة والبحثيــة والثقافيــة.
األحــزاب ،واملحامــن،
َّ
أ ّمــا بالنســبة إىل الرئيــس حســن روحــاين ،فقــد أعلــن منــذ الوهلــة
األوىل أنــه بصــدد إجــراء إصالحــات اقتصاديــة وسياســية ،ولتحقيــق
هــذا الهــدف تب َّنــى عــد ًدا مــن أفــكار ورؤى التيــار اإلصالحــي ،األمــر
الــذي دفــع اإلصالحيــن إىل التصويــت لــه ،و ِمــن ث َـ ّم فــوزه مبنصــب
رئيــس الجمهوريــة .ولكــن بعــد مــرور أكــر مــن  6ســنوات مــن رئاســته
إليــران ،تشــر الشــواهد إىل إخفاقــه كبقيــة الرؤســاء الذيــن ســبقوه
يف تنفيــذ وعــوده اإلصالحيــة.
وقــد دفعــت الظــروف التــي كانــت تعمــل يف ظلِّهــا حكومــة روحاين،
النائــب األ ّول لرئيــس الجمهوريــة
املحســوبة عــى اإلصالحيــن،
َ
ين إســحاق جهانغــري إىل التطــ ُّرق مــن جديــد إىل حــدود
اإليــرا ّ
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صالحيــة الحكومــة يف إقــرار امليزانيــة واملخصصــات اإللزاميــة لبعــض
ـا عــن الحكومــة أو دون موافقتهــا(،)29
املؤسســات مــن امليزانيــة ،رغـ ً
َّ
املؤسســة أو املرجــع الــذي ينبغــي أن يكــون
فضـ ًـا عــن تســاؤله عــن َّ
ـؤول عــن االنحــراف يف كيفيــة تخصيصهــا وإنفاقهــا ،مبــا يعكــس
مسـ ً
الــراع الداخــي بــن الرئيــس والحكومــة مــن جهــة ،وبــن املرشــد
املؤسســات التــي
واألجهــزة التابعــة لــه والحــرس الثــوري وغريهــا مــن َّ
تعمــل مبعــزل عــن ســيطرة الحكومــة مــن جهــة أخــرى ،وتحديــ ًدا
لعامــة وتوجيــه أوجــه إنفــاق امليزانيــة
دورهــا يف إقــرار السياســة ا ّ
ـا عــن الرئاســة وتو ُّجهاتهــا.
رغـ ً
واملؤسســات املوازيــة التــي يتحكــم يف قراراتهــا
لقــد كان املرشــد
َّ
أي مــروع إصــاح ال يتوافــق مــع توجيهــات
حجــ َر عــرة أمــام ّ
واملؤسســات التابعــة لــه ،وقــد كان لذلــك انعكاســات عــى
املرشــد
َّ
األداء االقتصــادي ،وعــى الفاعليــة السياســية ،بــل عــى رشعيــة النظام
التــي تتــآكل مــع الوقــت .لقــد أديــر االقتصــاد بصــورة شــعبوية وبــا
رؤيــة شــاملة تحــت تســميات «اقتصــاد املقاومــة» و«االكتفــاء الــذايت»
و«االســتغناء عــن الخــارج» ،مــا دفــع األوضــاع يف النهايــة إىل التــأزم
ـعبي واحتجاجات واســعة
الداخــي ،وبــات النظــام أمــام حالــة غضب شـ ّ
النطــاق ،آخرهــا الحركــة الواســعة مطلــع عــام  ،2018واالحتجاجــات
الفئويــة املتواصلــة يف عديــد مــن املــدن تحــت وطــأة اإلخفــاق عــى
عــدة مســتويات منــذ ذلــك التاريــخ ،واألهـ ّم مــن ذلــك حالــة التنميــة
يف إيــران بوجــه عــام ،التــي يعــزو النظــام إخفاقــه يف تحقيقهــا إىل
الضغــوط والعقوبــات الخارجيــة ،مــع عــدم االلتفــات إىل اإلعاقــات
مؤسســاته،
الهيكليــة داخــل النظــام ،التــي مــن ضمنهــا الــراع بــن َّ
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وأه ّمهــا الــراع بــن املرشــد والرئاســة.
ين:
5 .التلويح بتغيري النظام
الرئايس إىل برملا ّ
ّ
حاســا يف تغيــر شــكل الحكــم مــن النظــام
لعــب خامنئــي دو ًرا
ً
القائــم يف حينــه ،الــذي كان عــى قمــة ســلطته التنفيذيــة شــخصان،
هــا الرئيــس ورئيــس الــوزراء ،إذ ألغــى منصــب رئيــس الــوزراء ،بعــد
تغيــر الدســتور اإليــراين عــام  ،1989وظهــرت رغبــة خامنئــي يف
رئيســا إليــران بســبب
ـايس منــذ أن كان ً
تغيــر النظــام القائــم إىل رئـ ّ
الخالفــات العديــدة التــي نشــبت بينــه وبــن رئيــس الــوزراء حينهــا،
مــر حســن موســوي ،حــول طريقــة إدارة الحكومــة.
عــاد خامنئــي يف  ،2011أي بعــد عامــن مــن أعــال العنــف التــي
أعقبــت االنتخابــات الرئاســية يف  ،2009للقــول بأنــه لــن ميانــع إذا
تقــرر الرجــوع إىل النظــام الربملــاين( )30الــذي كان قامئً ــا يف إيــران
حتــى عــام  ،1989عندمــا تــم إلغــاؤه يف التعديــات الدســتورية
وفُ ِّوضــت صالحيــات رئيــس الــوزراء إىل رئيــس الجمهوريــة.
شــكَّل حديــث خامنئــي عــن عــدم مامنعتــه يف تحــ ُّول النظــام
ين أرضيــ ًة مناســبة لبعــض األصوليــن ،واعتُــر
الرئــايس إىل برملــا ّ
ّ
ـي قُد ًمــا يف املطالبــة بتغيــر النظــام .مــن
مبثابــة ضــوء أخــر للمـ ّ
أبــرز األصوليــن املدافعــن عــن فكــرة اســتبدال نظــام الحكــم يف
إيــران ،وزيــر الثقافــة يف حكومــة أحمــدي نجــاد ،والعضــو الحــايل
مبجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام ،محمــد صفــار هرنــدي ،الــذي
ـايس إىل واقع(.)31
طالــب بتحويــل كالم املرشــد حــول تغيري النظــام الرئـ ّ
وعــى الرغــم مــن أن رئيــس الربملــان اإليــراين عــي الريجــاين
يعتقــد أن النظــام الرئــايس لــه محاســن كثــرة ،فإنــه يــرى أن النظــام
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الســلطات الثــاث ،وســيخلق مزيــ ًدا
الربملــاين ســيؤدي إىل متاســك ُّ
املؤسســات السياســية ،كــا أن الربملــان ســيكون
مــن االنضبــاط يف َّ
أكــر راحــة يف التعامــل مــع رئيــس الــوزراء ،وبإمكانــه الحــد مــن
صالحياتــه(.)32
رافضا
ورغــم هــذا التأييــد فــإ ّن عــد ًدا مــن األصوليــن أبــدوا موق ًفــا ً
مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون الســابق
لهــذا املقــرح ،منهــم رئيــس َّ
عــزت اللــه رضغامــي ،الــذي اعتــر أن النظــام الربملــاين ســيق ِّوض
الحكــم الجمهوري .أ ّمــا عضــو الربملــان اإليــراين أبــو الفضــل أبــو
تــرايب فقــال إ ّن املرشــد األعــى مل ُيقــل إنــه يريــد إقــرار ذلــك ،بــل
قــال إنــه لــن ميانــع إذا تق ـ َّرر التح ـ ُّول إىل النظــام الربملــاين(.)33
لكـ ّن الدعــوة إىل تغيــر نظــام الحكــم القــت معارضــة ،ال سـيّام مــن
التيــار اإلصالحــي الــذي يــرى أن موضــوع اســتبدال النظــام الرئــايس
حــرب جديــدة يســتخدمها األصوليــون إلزاحــة روحــاين واإلتيــان
بحكومــة متشــددة تحكــم البــاد بقبضــة حديديــة ،وتبعــد اإلصالحيــن
مؤسســات الحكــم.
عــن َّ
إضافــة إىل مواقــف املؤيديــن والرافضــن ملــروع تغيــر النظــام
ين ،ظهــرت أصــوات أخــرى أثــارت بعــض املخــاوف
ـايس إىل برملــا ّ
الرئـ ّ
مــن تسـ ُّبب إلغــاء منصــب الرئيــس يف تقويــض مفهــوم «الجمهوريــة»،
وهــذا كان خــط الراحــل هاشــمي رفســنجاين ،الــذي كان يــرى أ ّن
«الجمهوريــة» و«اإلســامية» هــا الركنــان األساســيان اللــذان يقــوم
عليهــا النظــام اإليــراين ،وأ ّن هذيــن الركنــن غــر قابلــن للتغيــر،
وأن تغيريهــا مخالــف للقانــون ويتطلب إجــراء تعديل يف الدســتور(.)34
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6 .غياب املسؤولية السياسية:
يجســد مضمــون الســيادة الشــعبية مــن
عــى الرغــم مــن أن الرئيــس ِّ
الســلطة إليــه عــر االنتخابــات الشــعبية املبــارشة ،و ِمــن
خــال إســناد ُّ
الســلطة
ث َــ ّم فــإ ّن لديــه املســؤولية السياســية كاملــة ،باعتبــاره رأس ُّ
التنفيذيــة واملســؤول عــن القــرارات والخطــط والربامــج واملشــاريع
التــي تقــوم بهــا حكومتــه ،غــر أنــه مــن اإلجحــاف يف ظـ ّـل هيمنــة
املرشــد عــى مفاصــل النظــام ومراكــز قوتــه تأكيد املســؤولية السياســية
املؤسســات املوازيــة التــي يديــر
للرئيــس باســتثناء هامــش يحـ ّدد ســقفه َّ
مــن خاللهــا املرشــد النظــام ،فكــا ذكــر س ـابقًا تعطلــت كل مشــاريع
الرؤســاء ،واصطدمــت برامجهــم الطموحــة بــإرادة املرشــد .ليــس هــذا
أي رئيــس وحكومتــه املســؤولية،
وحســب ،بــل تع ّمــد املرشــد تحميــل ّ
ي للسياســات.
عــى الرغــم مــن أنــه املو ِّجــه الفع ـ ّ
جســد االتفــاق النــووي املوقَّــع يف  2015منوذ ًجــا مثال ًّيــا لهــذا
ّ
الوضــع ،إذ رشعــت حكومــة روحــاين يف توقيــع االتفــاق مبباركــة مــن
مؤسســات النظــام ،ومل يكــن لروحــاين أن يقــدم عــى
املرشــد ومــن كل َّ
مؤسســات النظــام التــي يديرهــا
هــذه الخطــوة دون اعتامدهــا مــن َّ
املرشــد ،مبــا فيهــا مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام ،والحــرس
ومؤسســة املرشــد نفســها ،لكــن بعدمــا تعــ َّرض االتفــاق
الثــوريَّ ،
النتكاســة بعــد االنســحاب األمريــي مــن االتفــاق يف مايــو 2018
والسياســة املتشــددة للرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب تجــاه إيــران،
نــأى املرشــد بنفســه عــن هــذا الفشــل وح َّمــل روحــاين وحكومتــه
املســؤولية ،ومتلَّــص مــن املســؤولية السياســية عــن األوضــاع املعيشــية
التــي ســاءت ،واالحتجاجــات الشــعبية التــي اندلعــت نتيجــة تداعيــات
35

هــذا الفشــل .ومل يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد ،بــل تــم إخضــاع
روحــاين نفســه وحكومتــه للمســاءلة وفُـرِض عليــه التخـ ّـي عــن مطالبــه
باإلصــاح االقتصــادي ،واألدهــى أ ّن الحــرس الثــوري اكتســب مزي ـ ًدا
ـدل مــن تقليــص دوره االقتصــادي.
مــن املكاســب االقتصاديــة بـ ً
مؤسســة املرشــد يف تدويــر العمليــة السياســية وإدارة
لقــد نجحــت َّ
تفاعالتهــا مــن خــال ازدواجيــة جهــات صناعــة القــرار ،التــي خلقــت
معهــا ازدواجيــة مامثلــة يف املســؤولية السياســية ،ويظــل املرشــد يف
ظــل هــذه االزدواجيــة و َوفْ ًقــا ملكانتــه املق َّدســة من َّز ًهــا عــن الخطــأ،
بينــا تتح ّمــل الحكومــة املكبلــة باألســاس كل املســؤولية.
ثالثًا :نتائج وتداعيات الرصاع بني املرشد ورئاسة
الجمهورية عىل فاعلية النظام السيايس
مؤسســتَي
بنــا ًء عــى طبيعــة ا َلعالقــة غــر املتوازنــة والــراع بــن َّ
املرشــد والرئاســة ،ظهــر عــدد من اإلشــكاليات داخــل النظام الســيايس
اإليــراين ،منهــا مــا يــأيت:
1 .ضعف القيم واملبادئ الجمهورية:
خلقــت محاولــة إضفــاء طابــع متــوازن عــى الدســتور اإليــراين يف
فضــا
ً
شــكل ف ًّجــا مــن التناقضــات،
ً
عــام  ،1979ليكــون عرصيًّــا،
عــن فجــوة كبــرة بــن النــص والواقــع ،فالنظــام الســيايس يتألــف
مــن قطبــن متقابلــن :الرشيعــة (القانــون اإلســامي) وميثلهــا املرشــد
األعــى ،والجمهوريــة (إرادة الشــعب) وميثلهــا رئيــس الجمهوريــة.
ويف حــن ترمــز االنتخابــات إىل الجمهوريــة (حكــم الشــعب) ،متثــل
الرشيعــة القطــب الدينــي للبنيــة السياســية ،التــي تضمــن حكــم رجــال
الديــن وتق ـ ِّوض دور الشــعب.
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َوفْ ًقــا للــادة  4مــن الدســتور ،فــإ ّن كل القــرارات يجــب أن تكــون
ـص عــى
موافقــة للرشيعــة ،ومــن ســيح ّدد ذلــك هــم الفقهــاء ،إذ تنـ ّ
أنــه «يجــب أن تكــون املوازيــن اإلســامية أســاس جميــع القوانــن
والقــرارات املدنيــة والجزائيــة واملاليــة واالقتصادية واإلداريــة والثقافية
والعســكرية والسياســية وغريهــا .هــذه املــادة نافــذة عــى جميــع مــواد
الدســتور والقوانــن والقــرارات األخــرى إطالقًــا وعمو ًمــا ،ويتــوىل
الفقهــاء يف مجلــس صيانــة الدســتور تشــخيص ذلــك»(.)35
وإذا كانــت كلمــة «الجمهوريــة» تعنــي «دولــة دميقراطيــة حديثــة»
ترتكــز عــى ســيادة الشــعب ،والتمثيــل واملشــاركة مــن خــال االقــراع
الســلطات التنفيذيــة والترشيعيــة والقضائيــة ،فــإ ّن
العــام ،وفصــل ُّ
الجمهوريــة اإلســامية مــن الواضــح أنهــا تناقــض ذلــك مت ًامــا ،بــل
يتناســب بصــورة واضحــة معنــى الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة مــع
البنيــة التقليديــة الشــيعية(.)36
بهــذا مل يكــن النظام اإليــراين بعد الثــورة جمهوريًّا باملعنــى املتعارف
عليــه يف األنظمــة الجمهوريــة التــي يتح ـ ّدد النظــام الســيايس فيهــا
َوفْـ َـق أحــد األشــكال املتعــارف عليهــا يف النظــم السياســية الحديثــة،
ســواء كان رئاسـ ًّيا أو برملان ًّيــا أو مختلطًــا .فالطبيعــة اإلســامية للحكومة
كــا تص ّورهــا الخمينــي ،كانــت أقــرب إىل الحكــم الثيوقراطــي منــه
إىل الحكــم الدميقراطــي باملعنــى الغــريب املتعــارف عليــه ،إذ غابــت
قواعــد ومبــادئ أساســية مرتبطــة ببنيــة نظــم الحكــم الحديثــة وقيمهــا
الســلطات ،والســيادة
وأدواتهــا وآليــات عملهــا ،ومنهــا :الفصــل بــن ُّ
الســلطة ،وحريــة الــرأي ،والشــفافية ،إلــخ ،وهــو
الشــعبية ،وتــداول ُّ
مــا انتفــت معــه الطبيعــة الجمهوريــة للحكومــة وأصبحــت أقــرب إىل
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الحكــم الدينــي ،عــى الرغــم مــن التصــ ّور واالنطبــاع الــذي دأب
النظــام عــى إقنــاع اآلخريــن بــه.
مؤسسة الرئاسة يف توجيه السياسة العامة:
2 .تحجيم دور َّ
الســلطة التنفيذيــة،
عــى الرغــم مــن أن الرئيــس يــأيت عــى رأس ُّ
لكــن واقع ًّيــا هــذا ليــس ممك ًنــا ،إذ إ ّن تحديــد أولويــات السياســتني
الداخليــة والخارجيــة ،واتخــاذ القــرارات املصرييــة املتعلقــة بالحــرب
والســلم ،يدخــل يف نطــاق صالحيــات املرشــد .إضافــة إىل ذلــك ،يعتــر
املرشــد هــو القائــد األعــى للقــ ّوات املســلحة اإليرانيــة مبكوناتهــا
الثالثــة (الجيــش والحــرس الثــوري وقــوى األمــن الداخــي) ،فضـ ًـا
مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون ،ودوره يف
عــن إرشافــه املبــارش عــى َّ
الســلطة القضائيــة.
اختيــار رئيــس ُّ
مؤسســة املرشــد عــى كل
تغـ ُّو ًل عــى صالحيــات الرئاســة ،تســتويل َّ
الســلطة التنفيذيــة يف النظــم
الصالحيــات املتعــارف عليهــا لرئيــس ُّ
السياســية املعــارصة ،إذ ال تتوقــف ســيادة املرشــد عنــد مكانتــه الروحية
والدينيــة ،بــل منحــه الدســتور كل الصالحيــات ليكــون الحاكــم الفــرد
املهيمــن عــى النظــام ب ُر ّمتــه.
مــا يتبقــى مــن صالحيــات رئاســية يصطــدم بثنائيــة االنتخــاب
والتعيــن التــي تســيطر عــى الحيــاة السياســية اإليرانيــة ،إذ تبقــى هي
العائــق األكــر أمــام الرؤســاء اإليرانيــن .واملقصــود بهــذه الثنائيــة
املؤسســات يف النظــام اإليــراين يتــم انتخابهــا مــن قبــل
أن بعــض َّ
الشــعب مثــل رئيــس الجمهوريــة وأعضــاء الربملــان ومجلــس الخــراء،
مؤسســات يتــم اختيــار أعضائهــا أو رؤســائها
ويف املقابــل هنــاك َّ
بالتعيــن املبــارش أو غــر املبــارش مــن قبــل املرشــد عــي خامنئــي،
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الســلطة القضائيــة ورئيــس
وتُ نــح صالحيــات واســعة ،مثــل رئيــس ُّ
وأعضــاء مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام ،إضافــة إىل مجلــس
عامــا املاضيــة ،التــي تربَّــع
صيانــة الدســتور .وعــى مــدى الثالثــن ً
املؤسســات
فيهــا املرشــد خامنئــي عــى عــرش النظــام اإليــراين ،مثلــت َّ
مؤسســات النظــام
املعينــة إحــدى أه ـ ّم أدوات املرشــد للســيطرة عــى َّ
خصوصــا
اإليــراين .ومــا مل يتــم إجــراء تعديــل يف الدســتور اإليــراين،
ً
البنــود املتعلِّقــة بهــذه االزدواجيــة ،فــإ ّن املطالبــة مبنــح صالحيــات
ســتظل دون جــدوى.
ّ
إضافيــة
انطالقًــا مــن هــذا الواقــع يــرى بعــض اإلصالحيــن أنــه كان مــن
األَ ْوىل للرئيــس روحــاين خــال الســنوات الســت ،بدايــة مــن ،2013
املؤسســات املنتخبــة يف مواجهــة
العمــل عــى تعديــل الدســتور وتقويــة َّ
ـدل مــن املطالبــة بصالحيــات خاصــة .وهنــا يريــد
املؤسســات املع َّينــة بـ ً
َّ
اإلصالحيــون القــول إنــه حتــى إذا حصــل روحــاين عــى الصالحيــات
مؤسســات نافــذة يف النظــام
الخاصــة التــي يطالــب بهــا فــإ ّن هنــاك َّ
اإليــراين ســتمنعه مــن االســتفادة بهــذه الصالحيــات(.)37
3 .تعطيل اآللية الدميقراطية:
تعنــي كلمــة «الجمهوريــة» أن جميــع النــاس شــاركوا يف تأســيس
الحكومــة ولعبــوا دو ًرا يف إدارة املجتمــع والحكومــة مــن خــال انتخاب
مســؤويل الحكومــة واملشــاركة يف املجالــس الشــعبية ،والواقــع أن هناك
مؤسســة الرئاســة ملبــدأ الســيادة الشــعبية يف إيــران.
خلـ ًـا يف تجســيد َّ
شــكليًّا ،يتنافــس اإلصالحيــون واملحافظــون ،لكــن ال يوجــد لهــذا
ـي عــى املســتوى االجتامعــي ،فالنظام
ـي ومؤسـ ّ
التنافــس صــدى واقعـ ّ
بقيــادة املرشــد ال يســمح ألي تيــارات سياســية بح ّريــة العمــل إال لتلــك
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املؤمنــة بواليــة الفقيــه ،و ِمــن ث َـ ّم فــإ ّن املجــال العــام والتنافــس عــى
منصــب الرئاســة يحتلّــه مت ًامــا مجموعــة مــن األشــخاص واألفــكار
يل.
بينهــا تبايــن شــك ّ
عــى هــذا األســاس ورغــم وصــول بعــض الشــخصيات اإلصالحيــة
الســلطة ،لكــن الدســتور نفســه ق َّيــد قــدرة هــؤالء يف ظـ ّـل ســلطة
إىل ُّ
واملؤسســات التابعــة لــه .لهــذا فــإ ّن
اإلرشاف الواســعة للمرشــد
َّ
الحكومــات قــد تعــاين مــن الشــلل نتيجــة للتناقــض الدســتوري الــذي
ينــص عــى حكــم إيــران الدينــي وشــبه الدميقراطــي عــى حــد ســواء،
فهنــاك تناقــض بــن املمثلــن املنتخبــن للشــعب وممثــي اإلمــام غــر
املنتخبــن .وهنــا نالحــظ أنــه عــى الرغــم مــن أن الدســتور اإليــراين
ســمح لإلصالحيــن مثــل محمــد خامتــي بالصعــود الســيايس بنــا ًء عــى
مؤسســات النظــام ،لكــن النظــام
أفــكار أكــر تقدميــة ،ومــن داخــل َّ
نفســه ق َّيــد حركتــه يف النهايــة ،وأعــاد إنتــاج النظــام االســتبدادي
بصــور مختلفــة ،ورمبــا بنســخ أكــر تشــد ًدا.
4 .التالعب بالدستور وبطبيعة النظام:
تتصاعــد مطالــب التيــار املتشــدد بإقــرار النظــام الربملــاين بــدلً مــن
الرئــايس ،ويبــدو أن املناديــن بتغيــر النظــام الرئــايس إىل برملــاين
يســعون إىل إلغــاء االنتخابــات الرئاســية ،وإلغــاء منصــب رئيــس
الســلطة،
الجمهوريــة ،وهــو مــا يقلــل مــن دور ومشــاركة الشــعب يف ُّ
وإذا تــم التحــ ّول إىل النظــام الربملــاين فــإ ّن املرشــد ســوف يلعــب
دو ًرا أكــر يف اختيــار رئيــس الــوزراء ،يف حــن أن النظــام الربملــاين
يتطلــب وجــود تع ّدديــة حزبيــة حقيقيــة ،وهــو مــا يتوفــر يف إيــران
بصــورة حقيقيــة.
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ويبــدو مــن الواضــح أن املرشــد يهــدف مــن وراء هــذا املــروع
إىل إحــكام قبضتــه عــى النظــام ،واختيــار رئيــس وزراء يكــون
ـا لسياســاته وتوجيهاتــه ومطي ًعــا يف تنفيــذ السياســات الداخليــة
داعـ ً
والخارجيــة .وإذا كان الرئيــس املنتخــب يجــب تح ُّملــه ملــدة  4ســنوات،
وقــد متتــد هــذه املــدة إىل  8ســنوات كــا حــدث ملعظــم الرؤســاء
(عــي خامنئــي ،وهاشــمي رفســنجاين ،ومحمــد خامتــي ،ومحمــود
أحمــدي نجــاد ،وحســن روحــاين الــذي تبقــت لــه ســنتان إلكــال فرتته
الرئاســية الثانيــة) ،لكــن اســتبدال نظــام الحكــم ســوف مي ِّكــن املرشــد
مــن اســتبدال رئيــس الــوزراء يف أي وقــت يــرى فيــه أنــه غــر كفــؤ أو
ضعيــف أو خالــف توجيهاتــه وسياســاته.
5 .تش ُّوه منط التنمية واتساع نطاق الفساد:
نتيجــة لفشــل الرؤســاء املتعاقبــن يف تنفيــذ برامجهــم اإلصالحيــة،
فقــد تشــ َّوه منــط التنميــة القائــم ،ومتــت إدارة االقتصــاد بخليــط
مــن السياســات التــي تجمــع بــن ســيطرة الدولــة وبعــض سياســات
التحريــر االقتصــادي ،وذلــك متاشـ ًيا مــع العقوبــات الدوليــة املفروضــة
عــى النظــام ،والتــي فرضــت عــى النظــام تب ِّنــي سياســات اقتصاديــة
ـي الفســاد
تقودهــا الدولــة ،وهــو بطبيعــة الحــال مــا تســبب يف تفـ ّ
بصــورة جعلــت إيــران ضمــن قامئــة الــدول األكــر فســا ًدا يف العــامل.
جديــر بالذكــر أن إيــران مــن الــدول التــي ينتــر بهــا الفســاد
تحتــل َ -وفْقًــا لتقريــر الشــفافية الدوليــة لعــام
ّ
بصــورة كبــرة ،إذ
 -2017املرتبــة  136مــن أصــل  175دولــة( ،)38كــا كشــف اســتطالع
ين أ ّن 63.3%
رأي أجرتــه جامعــة مريالنــد عــى أكــر مــن ألــف إيــرا ّ
رأوا أن الفســاد املحـ ّـي هــو العائــق األكــر أمــام االقتصــاد( ،)39وكذلــك
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ُصنفــت إيــران األوىل عالَميًّــا للعــام الرابــع عــى التــوايل مــن ضمــن
 146دولــة يف العالَــم يف قامئــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب(،)40
وهــذا أمــر متوقَّــع يف ظـ ّـل غيــاب الشــفافية وضعــف قواعــد املحاســبة
ين ،إذ إ ّن دولــة الفقهــاء ت ُعـ ِـي مــن شــأن االلتــزام
داخــل ال ِّنظــام اإليــرا ّ
ـخيص عــى القاعــدة القانونيــة املكتوبــة ،وهنــا يجــد رجــال الديــن
الشـ ّ
واملســؤولون الح ّريــة يف ترصفاتهــم واختياراتهــم بعيـ ًدا عــن الحســاب
خاصــة
واملراجعــة .وقــد جلبــت املحســوبية األرسيــة مصالــح وامتيــازات ّ
ـر حصــول أفــراد العائلــة عــى قــروض وفــرص
ألفــراد العائلــة ،تيـ ِّ
عمــل وتوظيــف ،بينــا تعــاين بعــض الفئــات والرشائــح االجتامعيــة
مــن أجــل توفــر فــرص عمــل مناســبة ،ال س ـ ّيام بــن الشــباب.
6 .اتساع الفجوة بني الجامهري والنخبة:
هنــاك فجــوة بــن اإلصالحيــن والكتلــة الشــعبية الحرجــة ،وال س ـ ّيام
مــن الشــباب ،فالشــارع ينبــض مبعارضــة النظــام ويطالــب بإصالحــات
سياســية واجتامعيــة واقتصاديــة ،ويبحــث عــن عمليــة إصــاح واســعة،
بينــا يعمــل اإلصالحيــون يف إطــار الــدور املحـ ّدد لهــم داخــل النظام.
وقــد عكســت شــعارات املحت ّجــن خــال العــام املــايض عــدم الثقــة
الشــعبية يف أي مــن التيــارات السياســية اإليرانيــة ،كالشــعار الــذي
خــرج يف احتجاجــات مطلــع « :2018اإلصالحيــون واألصوليــون..
انتهــت اللعبــة اآلن!»( .)41لهــذا ،ال تعــدو تحــركات اإلصالحيــن داخــل
النظــام عــن كونهــا حــركات بهلوانيــة يف ســرك السياســة اإليرانيــة،
ومشــاركتهم تضفــي مزيـ ًدا مــن الرشعيــة عــى النظــام وتظهــره بأنــه
يحــرم التنافــس والدميقراطيــة .ويبــدو أن الشــارع بــات يــدرك ذلــك
ـي يف
الــدور الوظيفــي وأصبــح ال فــرق لديــه بــن محافــظ وإصالحـ ّ
ظـ ّـل واليــة الفقيــه.
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ـعبي واســع النطــاق بعــدم صالحيــة
لقــد أصبــح هنــاك إميــان شـ ّ
النظــام عــى وضعــه الراهــن ،بــل أصبــح مطرو ًحــا عــى الســاحة
مصطلــح «الجمهوريــة اإليرانيــة» بديـ ًـا عــن «الجمهوريــة اإلســامية»،
وذلــك نتيجــة إخفــاق منــوذج الدولــة التــي كرســها الخمينــي بعــد
الثــورة.
ولعــل تزامــن األوضــاع املعيشــية الصعبــة مــع وجــود ممثــل
الســلطة وهــو روحــاين ،والتوظيــف الســيايس
لإلصالحيــن عــى رأس ُّ
مــن جانــب املحافظــن لإلخفاقــات عــى أنهــا بســبب سياســة
اإلصالحيــن ،جعلــت الخســارة الكبــرة مــن نصيــب اإلصالحيــن .لكــن
عــى أي حــال وصــل األمــر إىل التــأزّم ،وأصبحــت رشائــح مختلفــة
يف املجتمــع تعــاين مــن ظــروف اقتصاديــة ومعيشــية صعبــة ،وقــد
اســتنتجت أن اللعبــة االنتخابيــة لإلصالحيــن واألصوليــن مجــرد
«دورات متكــررة مــن الخــداع»( .)42وعــى مــا يبــدو ،إميانًــا مــن
املحت ّجــن برشعيــة شــعاراتهم ،وثقتهــم يف املؤيديــن لهــم ،فإنهــم
يطالبــون بإجــراء اســتفتاء مــن خــال شــعار «اســتفتاء ،اســتفتاء ،هــذا
هــو شــعار الشــعب».
7 .ضعف الكفاءة وتصدُّع النظام:
إ ّن الطبيعــة الشــكلية ملنصــب الرئيــس أ َّدت إىل إضفــاء مزيــد مــن
ين ،وأ َّدى عــدم ســيادة القانــون
ـيايس اإليــرا ّ
الضعــف عــى ال ِّنظــام السـ ّ
أي محــاوالت
الســلطات إىل فشــل ّ
وعــدم وجــود خطــوط فاصلــة بــن ُّ
إلصــاح ال ِّنظــام مــن داخلــه ،بــل إ ّن بعــض املحــاوالت واجهــت مقاومة
ـا خلق توت ُّـ ًرا ورصاعات
املؤسســات والقيــادات النافــذة يف ال ِّنظــامِ ،مـ َّ
َّ
بــن أركانــه ،بلغــت حـ ّد التخويــن واالتهــام بالفســاد والرشــوة .وتــأيت
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الرســالة التــي و َّجههــا الرئيــس الســابق أحمــدي نجــاد إىل املرشــد حول
را
عــدد مــن ملفــات الفســاد ،ال ســ ّيام يف ُّ
الســلطة القضائيــة ،تعبــ ً
الســلطة القضائيــة
عــن هــذا التص ـ ُّدع ،إذ اتهــم نجــاد املســؤولني يف ُّ
وتحدي ـ ًدا عائلــة الريجــاين «باســتخدام ســلطتهم يف القمــع والنهــب
واالختــاس والســطو عــى مــال الدولــة والشــعب» .ومل يكتـ ِ
ـف نجــاد
بتوجيــه االتهامــات ،بــل طالــب الجامهــر مبواجهــة «عصابــات يف
مواقــع ُصنــع القــرار» ،اعتربهــا تتحمــل مســؤولية تدهــور األوضــاع
السياســية واالقتصاديــة( .)43كــا أ ّن نــر نجــاد «وثائــق تُظ ِهــر مصادرة
ٍ
أراض وأمــاك وعقــارات لصالــح الريجــاين وعائلتــه وحاشــيتهم»(،)44
يؤكــد بدايــ ًة ارتبــا َط هــذه العائلــة مبلفَّــات فســاد دون ت َح ُّمــل أدىن
مســؤولية عــن ذلــك ،كــا يؤكِّــد يف الوقــت نفســه مــدى الخالفــات
ين ،ويؤكِّــد القلــق مــن هــذه
ـيايس اإليــرا ّ
التــي يعــاين منهــا ال ِّنظــام السـ ّ
التصدعــات دخــول قاســم ســليامين قائــد فيلــق القــدس عــى خــط
األزمــة التــي طالــت انتقــاد املرشــد نفســه بعــد االحتجاجــات ،وتحذيــره
الت َّيــارات الداخليــة «التــي تحــاول لعــب دور املعارضــة» مــن تصعيــد
(.)45
نــرة انتقادهــا عــى هــذا النحــو
ومؤسسة الرئاسة
راب ًعا :مستقبل ال َعالقة بني املرشد
َّ
ومؤسســة الرئاســة أســئلة
تطــرح الخالفــات املتزايــدة بــن املرشــد َّ
ظــل تصاعــد
جوهريــة حــول مســتقبل ا َلعالقــة بينهــا ،ال ســ ّيام يف ّ
املطالــب بإجــراء تعديــات عــى النظــام الســيايس مبــا يلغــي هــذا
التناقــض ،ويكـ ّرس أحاديــة القــرار واملســؤولية داخــل النظــام ،و ِمــن ث َـ ّم
ميكــن اإلشــارة إىل عــدد مــن الســيناريوهات ،وذلــك عــى النحــو اآليت:
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1 .تكريس هيمنة املرشد:
ويقصــد بــه اتجــاه املرشــد واملتشــددين إىل تغيــر طبيعــة النظــام مــن
ين مبــا يعنيــه ذلــك مــن زيــادة هيمنــة املرشــد عــى
ـايس إىل برملــا ّ
رئـ ّ
النظــام .لكــن هــذا التغيــر قــد ال يجلــب نف ًعــا يــوازي مكاســب بقــاء
الوضــع القائــم بالنســبة إىل املرشــد ،الــذي يقــود النظــام فعل ًّيــا دون
تح ُّمــل مســؤولية مبــارشة ،بــل إنــه يوظــف وجــود منصــب الرئاســة
ليمتــص مــن خاللــه أي فشــل أو إخفــاق يواجهــه النظــام ،ويظــل
املرشــد يقــود مــن خــال وصايــة اســتثنائية يو ِّجــه بهــا السياســات دون
تح ُّمــل تبعاتهــا.
إ ّن هــذه الثنائيــة تحفــظ للنظــام مــاء وجهــه دين ًّيــا وسياسـ ًّيا بوصــف
املرشــد صاحــب مكانــة رفيعــة وقدســية خاصــة ،وبالتــايل توفــر
الرئاســة غطــاء لخطايــا النظــام السياســية ،ويظــل االحتفــاظ بهــا
يحقــق مصلحــة جوهريــة يف الحفــاظ عــى بقــاء النظــام اإليــراين
عــى الرغــم مــن كل مــا يتعــرض لــه مــن انتقــادات.
وعــى الرغــم مــن إمكانيــة متريــر املرشــد لهــذا التغيــر فإنــه مل
يُ ْقـ ِـدم عليــه ،وهــو مــا يؤكــد رغبــة النظــام يف الحفــاظ عــى تلــك
الثنائيــة.
لكــن مــع هــذا قــد تدفــع االنتقــادات املبــارشة للمرشــد ،وتصاعــد
مطالــب مــن داخــل النظــام للحـ ّد 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 عــى رشعيــة واليــة الفقيــه وتزايــد االنتقادات
لهــا عــى 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
الســلطة ،بحيــث يتــوىل املرشــد القــادم أو مجلــس مــن الفقهــاء
مركــز ُّ
مســؤولية رمزيــة ودينيــة وحســب ،وتصبــح املســؤولية السياســية يف يــد
رئيــس وزراء تُس ـ َند إليــه املســؤولية السياســية كاملــة.
وقــد يلعــب الحــرس الثــوري دو ًرا بــارزًا يف مرحلــة مــا بعــد
توغــا
ً
خامنئــي باعتبــاره القــوة الفعليــة األكــر جاهزيــة واألكــر
الســلطات
مؤسســات الدولــة يف إعــادة هيكلــة ا َلعالقــة بــن ُّ
داخــل َّ
لصالحــه ،ال سـ ّيام إذا كانــت هنــاك بــوادر تغيــر يف غــر صالحــه مــن
جانــب النخبــة اإلصالحيــة املتحفظــة عــى دوره الســيايس واالقتصــادي
الواســع.
2 .تخلُّص الرئاسة من عبء االزدواجية وغياب املسؤولية:
ويعنــي هــذا الســيناريو تفكيــك االزدواجيــة التــي يعــاين منهــا النظــام،
واألخــذ مبقتضيــات النظــام الرئــايس يف مــا يتعلــق باملســؤولية
السياســية ،وعــدم تدخــل املرشــد يف عمــل الرئاســة ،وإتاحــة مســاحة
كافيــة ملمثــي الشــعب لتطبيــق برامجهــم االنتخابيــة وسياســاتهم
اإلصالحيــة ،وتنفيــذ سياســاتهم دون عقبــات أو وصايــة أو إلغــاء أو
املؤسســات املوازيــة غــر املنتخبــة ،وهــذا يتطلــب
مراجعــة مــن جانــب َّ
ـتوري،
تعديـ ًـا جوهريًّــا عــى النظــام القائــم مــن خــال تعديــل دسـ ّ
يقـ ّر نظ ًامــا حديثًــا بعيـ ًدا عــن وصايــة واليــة الفقيــه ،وقــد يكــون عــى
غــرار األفــكار التــي طُرحــت إبــان الثــورة الدســتورية اإليرانيــة بوجــود
ســلطة إرشافيــه للفقهــاء عــى القوانــن الخاصــة بالرشيعــة.
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قــد يقــع هــذا التغيــر مــن داخــل النظــام ،فعــى الرغــم مــن أن
الخطــوط الفاصلــة بــن التيــارات السياســية يف إيــران غــر واضحــة،
ـب يف مســار بعينــه،
ويبــدو أنهــا جمي ًعــا تســتقي مــن معــن واحــد وتصـ ّ
غــر أن التيــار اإلصالحــي ورمــوزه وممثليــه يف الرئاســة والربملــان،
يجهــرون ليــل نهــار بالخلــل الــذي يعــري النظــام ،نتيجــة للقيــود التــي
يضعهــا نظــام واليــة الفقيــه ،فضـ ًـا عــن الفشــل يف اإلدارة والفســاد
املؤسســات واتســاع دورهــا ،وضعــف الصالحيــات املخ َّولة
وتغـ ُّول بعــض َّ
ملمثــي الشــعب لصالــح ممثــي املرشــد واتباعــه.
كــا قــد يتــم اســتغالل حالــة الغضــب الشــعبي والرشعيــة االنتخابيــة
يف إضعــاف أو تقليــص هيمنــة املرشــد ،ال سـ ّيام أن آيديولوجيــا النظــام
أصبحــت محـ ّـل انتقــادات واســعة ،وهنــاك قلــق مــن داخــل النظــام
عــى فقــدان واليــة الفقيــه لرشعيتهــا الشــعبية ،واحتــال تعــرض
النظــام القائــم لثــورة قــد تطيــح بــه كــا متــت اإلطاحــة بنظام الشــاه،
عامــا تواجــه تحديــات عديــدة يف
ً
خصوصــا أن الثــورة بعــد أربعــن ً
تحقيــق أهدافهــا عــى املســتويني الداخــي والخارجــي.
3 .سيناريو التعايش:
ويقصــد بــه اســتمرار الوضــع الراهــن كــا هــو ،وبقــاء حالــة التعايــش
الراهنــة التــي ينتابهــا نــوع مــن الشــد والجــذب مــن حــن آلخــر،
لكــن دون الدخــول يف عمليــة تغيــر قــد تقــود إىل هيمنــة إحــدى
املؤسســتني عــى األخــرى.
َّ
عامــا مــن هــذا التعايــش كفيلــة بــأن تؤكــد عــى اســتمرار
أربعــون ً
هــذا النمــط مــن ا َلعالقــة ،باعتبــار أنهــا تحقــق أهدافًــا وظيفيــة ،منهــا
تجديــد النظــام لخطابــه وإعــادة إنتــاج لرشعيتــه مــن خــال رشعيــة
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واقعــي يف السياســات والتو ُّجهــات،
االنتخابــات ،لكــن دون تغيــر
ّ
إضافــة إىل حفــاظ املرشــد عــى مكانتــه مــن خــال االختفــاء خلــف
مؤسســة الرئاســة التــي تتحمــل مســؤولية شــكلية أمــام الجامهــر
َّ
عــن القــرارات التنفيذيــة ،كــا تســهم تلــك االزدواجيــة عــى املســتوى
الخارجــي يف املراوغــة والتملــص مــن االلتزامــات واالتفاقيــات ،إذ
هنــاك جهــة متثــل إيــران يف الخــارج وتعقــد االتفاقيــات وتقــوم مبها ّم
الدولــة عــى املســتوى الخارجــي ،لكــن واقع ًّيــا هنــاك ســلطة ُعليــا
خفيــة تديــر ّكل املل ّفــات الخارجيــة.
4 .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 انقــاب مــن داخــل النظــام بعــد رحيــل خامنئــي،
ـاب النخب ـ ُة العســكرية مــن الحــرس الثــوري ،التــي
وقــد تقــود االنقـ َ
أصبــح لديهــا مصالــح واســعة ،اقتصاديــة وسياســية ،وستســعى للحفــاظ
عــى مكتســباتها .أو قــد يعمــل الحــرس الثــوري عــى توجيــه النظــام
الســلطة مــن خــال إعــادة إنتــاج نســخة معدلــة مــن
والســيطرة عــى ُّ
نظــام واليــة الفقيــه ،يهيمــن مــن خاللهــا عــى املشــهد الســيايس
ككل .وقــد تــؤدي اســراتيجية املواجهــة التــي يتبناهــا النظــام ضــد
الواليــات املتحــدة إىل تغيــر نتيجــة الدخــول يف مواجهــة عســكرية
غــر محســوبة قــد تع ـ ِّرض النظــام لخســارة ،أو قــد تــؤدي الضغــوط
إىل حالــة استســام ،وبالتــايل تــآكل واســع لرشعيــة النظــام وتقليــص
فــرص بقائــه عــى وضعــه االســتثنايئ الراهــن.
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خالصة
ال شــك أ ّن الطبيعــة االســتثنائية للنظــام اإليــراين بقــدر مــا وفّــرت
لــه قــد ًرا مــن املرونــة للتعاطــي مــع التحديــات الداخليــة والخارجيــة
وإدارة العمليــة السياســية لصالــح بقــاء النظــام واســتمراريته ،لكنهــا
يف الوقــت نفســه هــي واحــدة مــن اإلعاقــات الحقيقيــة أمــام عمليــة
االنتقــال مــن التســلطية إىل الدميقراطيــة الحقيقيــة ،ومــن الوصايــة
إىل املســؤولية ،وعامــل مــن عوامــل تراجــع مــؤرشات التنميــة عــى كل
مســتوياتها.
ومــع تزايــد التحديــات التــي يواجههــا هــذا النظــام يف ظـ ّـل هيمنــة
ظــل متــ ّدد
املرشــد وتوغُّــل ُســلطاته عــى صالحيــات الرئيــس ،ويف ّ
املطالبــات مــن داخــل النظــام نفســه وعــى املســتوى الشــعبي بــرورة
معالجــة هــذه اإلشــكاليات ،واملرحلــة الحرجــة املتوقعــة يف مرحلــة مــا
را حتم ًّيــا ســوف يطــرأ عــى ا َلعالقــة بــن
بعــد خامنئــي ،فــإ ّن تغي ـ ً
مؤسس ـتَي املرشــد والرئاســة.
َّ
ســيتح ّدد مســتقبل هــذه ا َلعالقــة مــن خــال جملــة مــن العوامــل
املرتابطــة ،أهمهــا :قابليــة النظــام لعمليــة تغيــر وإصــاح مــن الداخــل
وا َلعالقــة بــن مكوناتــه وأجنحتــه ،وزخــم الحــراك الشــعبي املطالــب
بالتغيــر وحــدوده ،ومــدى قــدرة الحــرس عــى توجيــه دفــة التفاعــات
يف الداخــل لصالحــه يف مرحلــة مــا بعــد خامنئــي ،باإلضافــة إىل
الضغــوط والعقوبــات الخارجيــة عــى النظــام ،إذ يف ظــروف ضاغطــة
معينــة قــد توجــه هــذه العوامــل مجتمعــة نحــو عمليــة تغيــر حقيقيــة
مبــا يضبــط ا َلعالقــة بــن املؤسســتني .أ ّمــا غــر ذلــك فــإ ّن النظــام
ســيحتفظ لنفســه بالطبيعــة االســتثنائية ،ســواء بالبقــاء عــى وضعــه
يل لحــن مواجهتــه لتحديــات غــر معتــادة.
الراهــن أو عــر تغيــر شــك ّ
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