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ةيسايسلا تاساردلا ةدحو
هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.
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املطروحة للنقاش.
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شهدت إيران انتخابات رئاسية يف الثامن عرش من حزيران /يونيو 2021؛ وهي االنتخابات الثالثة عرشة منذ إقامة
الجمهورية اإلسالمية عام  .1979وفاز فيها رئيس السلطة القضائية ،إبراهيم رئييس ،يف الجولة األوىل،
بنسبة  62يف املئة من األصوات ،وبفارق كبري مقارن ً
حل ثانيًا بنسبة 11.8
ة بأقرب منافسيه محسن رضايئ الذي ّ
يف املئة من األصوات .وقد شهدت االنتخابات أقل مستوى مشاركة عىل اإلطالق يف أي انتخابات رئاسية؛ إذ
يحق لهم االقرتاع ( 28.9مليون من أصل  59مليون ناخب)(((.
بلغت نسبتها أقل من  49يف املئة باعتبار الذين
ّ

صعود اليمني املحافظ
جاءت نتائج االنتخابات متوافقة مع التوقعات بعد أن قام مجلس «صيانة الدستور» ،وهو السلطة املسؤولة
عن النظر يف صالحية املرشحني لالنتخابات ،باستبعاد أغلب املرشحني من التيارات السياسية املختلفة يف
البالد الذين كان ميكن أن يشكّلوا تحديًا أمام إبراهيم رئييس .بهذا املعنى ،ميكن القول إن االنتخابات متّت
«هندستها» بطريقة تؤدي إىل فوز رئييس ،املحسوب عىل اليمني املحافظ.
ما ،متييز ثالثة تيارات سياسية رئيسة يف إيران ،هي :اإلصالحيون ،واملحافظون املعتدلون
وميكن ،عمو ً

(الوسط) ،واليمني املحافظ .وقد كان اإلصالحيون يحظون بتأييد شعبي واسع يف تسعينيات القرن املايض
حتى مطلع األلفية ،إال أنهم أُبعدوا عن جميع املناصب املهمة يف الدولة ،كام جرى استبعاد مرشحيهم يف

االنتخابات الربملانية والرئاسية األخرية .وتعود أسباب تضاؤل حظوظ التيار اإلصالحي إىل جملة من العوامل
أي نوع من التكامل بينهم عىل الصعيد األيديولوجي أو التنظيمي .فاإلصالحيون مبنزلة طيف
أبرزها غياب ّ

واسع وغري منتظم من الناشطني السياسيني واملفكرين والتكنوقراط الذين يعتنقون مبادئ الثورة يف

خطوطها العريضة ،لكنهم يؤمنون كذلك برضورة إصالح النظام ،عىل أن يكون ذلك من دون اتفاق عىل ما
يجب إصالحه فيه ،ويف أي اتجاه أيضً ا .وقد نجح بعض رموز هذا التيار ،يف مرحلة سابقة ،يف حشد وتعبئة
جمهور واسع من الناخبني وراء بعض شعارات اإلصالح الفضفاضة؛ كام فعل الرئيس السابق محمد خامتي
( ،)2005-1997ورئيس الوزراء السابق مري حسني موسوي ( )1989-1981الذي ترشح لرئاسة الجمهورية يف

انتخابات عام  .2009لكن منذ ذلك الوقت فشل اإلصالحيون يف االتفاق عىل برنامج انتخايب شامل ومتامسك،
ومل يستطيعوا تشكيل أحزاب أو تيارات سياسية قادرة عىل بلورة تلك األفكار وحشد التأييد لها ،كام أنهم

حوربوا  -عمليًّا  -من طرف مؤسسات الدولة.
ُ

أما تيار «الوسط» يف السياسة اإليرانية ،فيمثله التكنوقراط أصحاب النزعة اإلمنائية ،ويعترب هؤالء امتدادًا
ألفكار الرئيس السابق عيل أكرب هاشمي رفسنجاين وسياساته .وينتمي الرئيس حسن روحاين وعدد من
وزراء حكومته إىل هذا التيار .وينتظم هذا التيار يف حزب سيايس هو حزب «صناع اإلعامر» (حزب کارگزاران
سازندگی ایران) ،وهو يتبنى مواقف "معتدلة" يف قضايا السياستني الداخلية والخارجية ،وهو أيضً ا من
منارصي سياسة "االنفتاح" االقتصادي .وخالفًا للتيار اإلصالحي ،سمح ألحد أعضاء الـ "كاركزاران" ،وهو عبد النارص
همتي ،حاكم مرصف إيران املركزي السابق ،بخوض االنتخابات األخرية ،لكنه فشل يف الحصول عىل حصة وازنة
من األصوات؛ إذ بلغت نسبة املصوتني له  8.4يف املئة فقط من الناخبني.
أما تيار اليمني املحافظ يف الساحة السياسية اإليرانية ،فيطلق عىل أنصاره اسم "املبدئيون" ،أو
"األصوليون" ،لتمسكهم بالعقائد األساسية أو األصول التي انطلقت منها الثورة اإلسالمية يف إيران .وهم
بدورهم منقسمون بني "ميني جديد" و"ميني تقليدي" .ويضم اليمني الجديد ،الجيلني الثاين والثالث من أبناء
 1صابر غل عنربي" ،انتخابات الرئاسة اإليرانية :فوز إبراهيم رئييس بـ  62%من األصوات" ،العريب الجديد ،2021/6/19 ،شوهد يف  ،2021/6/27يف:
https://bit.ly/3xZbYhE
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الثورة؛ أي جيل أبناء صناع الثورة وأحفادهم .ويضم هؤالء ،عىل نحو رئيس ،كوادر الحرس الثوري ،ويتب َّنون
غال ًبا مواقف وسياسات شعبوية؛ مثل توزيع عوائد النفط مبارشة عىل الشعب يف شكل مبالغ نقدية .ومن
أبرز املحسوبني عىل هذا التيار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد .وقد مثّل هذا االتجاه يف االنتخابات
ن حظوظه كانت ضئيلة بحسب استطالعات الرأي العام؛ ما جعله ينسحب قبل
الرئاسية األخرية سعيد جلييل ،إال أ ّ
االنتخابات لصالح إبراهيم رئييس.
أما اليمني التقليدي فهو ممثَّل بشخص الرئيس املنتخب إبراهيم رئييس ،يقف عىل رأسه املرشد عيل
جا اقتصاديًا .أما يف
خامنئي ،وهو تيار معروف بتمسكه بـ "والية الفقيه" ،ويتب ّنى العدالة االجتامعية نه ً
السياسة الخارجية ،ف ُيعد هذا التيار معاديًا للواليات املتحدة ،ورافضً ا ألي تقارب معها .ويعترب نفسه امتدادًا
لخط مؤسس الجمهورية ،آية الله الخميني ،ومن بعده خامنئي .وبهذا املعنى ،تُعد هندسة االنتخابات لضامن
وصول رئييس إىل رئاسة الجمهورية محاول ً
ة لصون إرث خامنئي ،ومن قبله الخميني ،وضامن "السالمة
العقائدية" للجمهورية اإلسالمية أيضً ا.

بني االستمرارية والتغيري
بنا ًء عىل ما تقدّم ،لن يؤدي انتخاب إبراهيم رئييس  -عىل األرجح  -إىل تحوالت جوهرية يف السياسة
ن رئييس يُع ّد من أقرب التالمذة إىل خامنئي ،وقد حرص
جح االستمراريةً .
أول ،أ ّ
اإليرانية ،وهناك ثالثة عوامل تر ّ
خامنئي عىل دعم وصول رئييس إىل أرفع املناصب يف الدولة .وخالل االحتفاالت بالذكرى األربعني لقيام
سمه «املرحلة الثانية للثورة»؛ وهي جملة إجراءات تهدف،
الجمهورية اإلسالمية عام  ،2019أعلن خامنئي ما
ّ
بحسب قوله ،إىل «تعزيز أسس الثورة وقيمها وضامن استمراريتها يف السنوات الالحقة» .ومن بني اإلجراءات
ما بقيم الثورة ،بوصفهم ممثلني عنه يف
املتخذة ،قيام خامنئي بتعيني خطباء للجمعة أكرث شبابًا ،وأكرث التزا ً
رئيسا للسلطة
سمهم «أوفياء»؛ مثل رئييس الذي عيّنه
من
ّ
األقاليم .وحرص خامنئي أيضً ا عىل مساندة َ
ً
ن رئييس ،مبجرد وصوله
القضائية كتعويض له عن خسارته االنتخابات الرئاسية أمام روحاين عام  .2017وقد ش ّ
إىل رئاسة جهاز القضاء ،حملة تطهري واسعة قام فيها باستبدال القضاة الذين اعتربهم فاسدين بقضاة وقع
االختيار عليهم بسبب «صحة» معتقداتهم والتزامهم بخط املرشد.
ما العامل الثاين الذي يرجح استمرارية الخط الحايل للنظام هو تزايد تدخل املرشد يف إدارة شؤون الدولة؛
أ ّ
فقد أخذ خامنئي يضطلع بدور أكرب يف تفاصيل الحياة السياسية واالقتصادية للبالد بعد انتخابات العام 2009
الرئاسية التي طعن اإلصالحيون ومعهم فئات مدينية واسعة يف نتائجها .واتسعت تدخالته أكرث خالل الوالية
الثانية ألحمدي نجاد ،وقد كانت مشحونة باالضطرابات .وبهذا املعنى ،ميثّل انتخاب رئييس سابق ً
ة يف تاريخ
ما مع خط الويل الفقيه .ففي عهد الرئيس السابق هاشمي
الجمهورية اإليرانية؛ ذلك أ ّ
ن الرئاسة تتامهى متا ً
مستقل عن املرشد ،وقد اضطلع رفسنجاين نفسه بدو ٍر
ًّ
رفسنجاين ( ،)1997-1989تب ّنت الرئاسة خطًّا سياس ًيا
ٍ
رئيس يف تثبيت سلطة خامنئي ،الذي مل يكن شخصية مركزية يف النظام عندما توىل منصب املرشد عام
 .1989ويف عهد محمد خامتي ،تب ّنت الرئاسة خطًّا إصالح ًيا كان يهدف إىل تحديد السلطات املطلقة للمرشد
األعىل املعرب عنها يف «والية الفقيه» .ويف عهد محمود أحمدي نجاد ( ،)2013-2005مثّلت سياساته
محل
ّ
الشعبوية و»املهدوية» (التي تقوم عىل انتظار عودة املهدي ،آخر األمئة عند الشيعة االثني عرشية)
خالف شديد مع املرشد الذي اعترب أفكار نجاد «منحرفة» .بدوره ،حرص الرئيس حسن روحاين ( )2021-2013عىل

التمسك بقدر من االستقاللية ،رغم أنه تفادى دامئًا االحتكاك مع خامنئي .ومع أنه يجب انتظار تقلّد إبراهيم
ن جميع املؤرشات تدل عىل وجود تطابق بني برامجه
رئييس مقاليد الرئاسة حتى
تتبي سياساته الفعلية ،فإ ّ
ّ
الرئاسية وبني نهج خامنئي.
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جح استمرارية السياسة اإليرانية يف عهد رئييس ،فهو متعلق باملؤسسات التي
أ ّ
ما العامل الثالث الذي ير ّ
تصاغ فيها السياسات الخارجية واألمنية للدولة .هنا ،يؤدّي «املجلس األعىل لألمن القومي» دو ًرا محوريًا؛ إذ
تصاغ تقريبًا جميع السياسات املهمة والسيادية للدولة يف أروقته .ويتكون املجلس األعىل لألمن القومي
من أعضاء ينتمون إىل أجهزة الحكومة الثالثة :الترشيعي ،والتنفيذي ،والقضايئ  -الديني ،كام تشمل عضويته
قادة يف الحرس الثوري واملؤسسات األمنية ،إضاف ً
ة إىل ممثل عن مكتب خامنئي .وقد اضطلع املجلس بدور
م يف صياغة السياسة اإليرانية يف امللفات الكربى؛ مثل امللف النووي واملوقف من الواليات املتحدة.
مه ّ
ن ثوابت املجلس األعىل
وعىل الرغم من التغيريات يف رئاسة الجمهورية وطاقم السياسة الخارجية ،فإ ّ
لألمن القومي ال تزال راسخة.
داخليًا ،يُتوقع أن يواصل إبراهيم رئييس العمل يف مكافحة الفساد .وهو املرشوع الذي بدأه قبل عامني
ن وصوله إىل الرئاسة سوف تكون له تداعيات
عندما تسلّم رئاسة السلطة القضائية .ورغم انتشار أفكا ٍر مفادها أ ّ
ن الرتكيبة املعقدة للمجتمع اإليراين ستجعل
سلبية كبرية عىل املجالني السيايس واالجتامعي يف إيران ،فإ ّ
م وفق رؤية اليمني املحافظ .كام أنه من غري املتوقع حدوث تغيريات
من الصعب إعادة تشكيل املجال العا ّ
كبرية يف املجال االقتصادي ،حتى لو ُر ِ
ن تجري العودة إىل االتفاق
فعت العقوبات املفروضة عىل إيران ما إ ْ

النووي ،وحتى لو حصل تدفّق أكرب لرؤوس األموال واالستثامرات الخارجية .لذلك ،من املرجح أن تستمر برامج
بغض النظر عن شعارات العدالة االجتامعية التي يرفعها رئييس؛
الخصخصة التي انطلقت يف التسعينيات،
ّ
أي مشاريع محتملة ملحاربة الفقر.
ومن ث ّ
م سوف تتغلب سياسات الخصخصة عىل ّ

أما يف السياسة الخارجية ،فقد سبق أن أعلن إبراهيم رئييس تأييده للمفاوضات الجارية يف فيينا بشأن
امللف النووي والعودة إىل اتفاق  ،2015كام أعرب عن رغبته يف تحسني العالقات مع السعودية ،لكنه يرفض
املس بعالقتها بامليلشيات املسلحة يف سورية
التفاوض يف برنامج صواريخ إيران الطويلة املدى ،أو
ّ
بغض النظر عن
والعراق ،أو دولة أخرى من دول املنطقة .والواضح أن هذه السياسات لن تتعرض ألي تغيري
ّ
هوية الرئيس ،باعتبارها سياسات النظام املتمثل يف هذا املجال باملجلس األعىل لألمن القومي الذي
تشكّل فيه رئاسة الجمهورية أحد األطراف.

خامتة
ن النظام اإليراين يواجه تحديات متصلة برشعيته يف الحكم؛ إذ بلغت
ب ّينت انتخابات إيران الرئاسية األخرية أ ّ
ما .ومقارن ً
ة بآخر دورتني
نسبة املشاركة الشعبية أدىن مستوى لها منذ إعالن الجمهورية قبل  42عا ً
مي  2013و ،2017يف حني بلغت نسبة
انتخابيتني؛ حيث شارك ما يقارب  73يف املئة من الناخبني املسجلني عا َ
ن
املشاركة  85يف املئة يف انتخابات  ،2009ت ُشري األرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية ،يف املقابل ،إىل أ ّ
نسبة املشاركة يف انتخابات  2021مل تتجاوز  49يف املئة .وإذ نظرنا إىل هذه األرقام من منظور مناطقي/
إقليمي ،فإننا نالحظ أن أعىل نسب مشاركة كانت يف املحافظات النائية واألقل تطو ًرا؛ مثل محافظة سيستان
وبلوشستان ،التي بلغت نسبة املشاركة فيها  65يف املئة ،ومحافظة إيالم ،حيث أدىل  63يف املئة من
الناخبني بأصواتهم ،يف حني مل تتجاوز نسبة املشاركة يف محافظة طهران الكربى  24يف املئة .ويعود
االرتفاع النسبي للمشاركة يف الريف اإليراين إىل أن االنتخابات الرئاسية والبلدية جرت يف اآلن نفسه.
عا قويًّا لسكان الريف للمشاركة يف االنتخابات
واملعروف أن وشائج القرىب والروابط العشائرية متثّل داف ً
البلدية .من الواضح أنه وقع رشخ عام  - 2009وهو مستمر يف االتساع  -يتمثل باغرتاب املدن اإليرانية واملراكز
ريا عن هذا االغرتاب
املدينية عمو ً
ما عن النظام القائم وخطابه وشعاراته .ويُعد العزوف عن التصويت أكرث تعب ً
من املشاركة بالتصويت للمعارضة.
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ومن أجل استعادة ثقة الجمهور بالنظام ،يف ظل هذه الظروف ،ليس لألصوليني  -الذين يشغلون أكرث
املناصب العليا يف الدولة اليوم  -إال العمل عىل تحسني الحياة املعيشية لعامة الشعب اإليراين ،وخفْض
نسب البطالة والبطالة املق ّنعة التي تبلغ بحسب أرقام الحكومة  11يف املئة (يف حني أنها تبلغ ،بحسب أرقام
مجلس الشورى ،ضعف هذا الرقم) ،وخفْض التضخم الذي تصل نسبته إىل  36يف املئة سنويًّا ،بحسب مركز
اإلحصاء القومي يف إيران ،ووقف تدهور قيمة العملة ،وتعزيز اإلنتاج الصناعي .أما عىل الصعيد الخارجي،
فمن غري الواضح الكيفية التي ستكون عليها نتائج ظهور النظام اإليراين بصوت واحد عىل الساحة الدولية؛
ن دعوات حسن روحاين ووزير خارجيته جواد ظريف إىل الحوار
إذ طاملا اعتربت دول الجوار ،الخليجية
خصوصا ،أ ّ
ً
غري ذات قيمة ،باعتبار أنها ال متثّل خامنئي والحرس الثوري؛ أي السلطة الفعلية يف إيران .اآلن ،لن يعود
يسك بكل مقاليد الحكم ،وبعد أن أصبح
هناك مربر للحديث عن ازدواجية سلطة يف إيران بعد أن أصبح اليمني ُ
حديثُ الجميع بلسان املرشد.

4

