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تأسس معهد دول الخليج العربية في واشنطن عام  ،2015وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية تهدف إلى
تقديم أبحاث وتحاليل متخصصة حول األبعاد االجتماعية واالقتصادية والسياسية لدول الخليج العربية
ّ
ويركز المعهد على قضايا تنطلق من السياسات واألمن
السياس َت ْين المح ِّلية والخارجية.
وتأثيرها على
َ
ً
ً
وصول إلى المجتمع المدني
وصول إلى االقتصاد والتجارة واألعمال من جهة ،ومن الديناميات االجتماعية
والثقافة من جهة أخرى .ويسعى المعهد ،من خالل البرامج والمنشورات والتبادالت العلمية ،إلى تشجيع
النقاش الب ّناء وتثقيف المجتمع السياسي في الواليات الم ّتحدة بشأن هذه المنطقة الجيوستراتيجية
الحساسة.
ّ

©معهد دول الخليج العربية في واشنطن  .2015جميع الحقوق محفوظة.
ال يتخذ معهد دول الخليج العربية في واشنطن مواقف مؤسساتية بشأن قضايا السياسات العامة؛ واآلراء
الممثلة هنا تعكس وجهة نظر المؤلف ،وال تعكس بالضرورة وجهات النظر الخاصة بمعهد دول الخليج
العربية في واشنطن ،أو الموظفين العاملين فيه ،أو مجلس إدارته.
يحظر نسخ أو نقل أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة من دون الحصول على إذن خطي
من معهد دول الخليج العربية في واشنطن .لالستفسارات ،يرجى التواصل معنا على العنوان التالي:
info@agsiw.org

كما يمكن تحميل هذا المنشور من دون أي تكلفة عبر الموقع اإللكتروني التالي
حقوق صورة الغالف محفوظة لـ :موقع /Khamenei.irصفحة

www.agsiw.org

Wikimedia Commons

نبذة عن المؤلف
علي آلفونه هو زميل أول في معهد دول الخليج العربية في واشنطن .هو مؤلف كتاب كشف الحقائق
يحول الحرس الثوري إيران من نظام حكم ديني إلى نظام ديكتاتوري عسكري How the
في إيران :كيف ّ
 Revolutionary Guards are Transforming Iran from Theocracy into Military Dictatorshipالصادر
في نيسان/أبريل  2013عن دار نشر معهد أميركان إنتربرايز ألبحاث السياسة العامة.
نشأ آلفونه في طهران قبل أن ينتقل مع عائلته إلى الدنمارك عام  .1988كان عض ًوا منتخ ًبا في مجلس
مدينة هيرليف بين عام  1994وعام ( 1998الديمقراطيون االشتراكيون) ،وتشمل خبرته المهنية عدة
مناصب في مكتب الصحافة واإلعالم التابع التحاد الصناعات الدنماركية ،وفي المجموعة البرلمانية
للحزب االشتراكي الديمقراطي في الدنمارك ،باإلضافة إلى منصب محاضر باالقتصاد السياسي في جامعة
جنوب الدنمارك بين عا َمي  2003و 2004ومنصب زمالة في األبحاث لدى معهد االستراتيجية في كلية
الدفاع الملكية الدنماركية من عام  2004إلى  ،2006ومنصب زمالة في األبحاث لدى معهد أميركان
إنتربرايز من عام  2007حتى عام  ،2013ومنصب زميل أقدم في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بين
ّ
محل ً
ال رئيس ًيا للشؤون اإليرانية في صحيفة آراب
عا َمي  2013و .2016ومنذ العام  ،2016عمل آلفونه
ويكلي ،وهو زميل أقدم غير مقيم في مركز رفيق الحريري للشرق األوسط التابع للمجلس األطلنطي.
يعتبر آلفونه عال ًما سياس ًيا بفضل التدريب الذي حصل عليه ،وهو يحمل شهادتي بكالوريوس وماجستير
من جامعة كوبنهاغن ،ويجيد تحدث الفارسية والدنماركية واإلنكليزية ويحسن قراءة اللغة األلمانية
ً
أيضا.

علي

الملخص التنفيذي
ما من مؤشر على أن المرشد األعلى إليران آية اهلل علي خامنئي سيتنحى عن منصبه أو سيتمّ
إبعاده عن القيادة في أي وقت قريب ،وتقليديًا كانت البيولوجيا المحفز األكثر ترجيحً ا لتغيّر القيادة
في الجمهورية اإلسالمية .غير أن السؤال حول الخالفة السياسية في إيران ال يزال يطرح نفسه:
ما الذي سيحصل بعد وفاة خامنئي؟
ال يتنبأ هذا المنشور بمن سيخلف خامنئي .لكن انطالقًا من تحليل الديناميات السياسية التي كانت
ً
فضل عن دراسة التفاوت
قائمة خالل المرحلة االنتقالية في النظام عام  1979والخالفة عام 1989
ّ
يتوقع المنشور ما يلي:
بين الدستور وممارسات النظام السياسية،
•

•

كما حصل في مراحل سابقة ،سيتمّ تجاهل القواعد واإلجراءات الخاصة بالخالفة السياسية
التي يكرسها دستور الجمهورية اإلسالمية ويُصار إلى تعديلها بأثر رجعي إلضفاء طابع شرعي
على الفرد أو المجموعة المسيطرة في الصراع بين الفصائل على الخالفة.
ّ
ستشكل العالقات مع الواليات المتحدة أحد مواضيع الصراع بين الفصائل على الخالفة بسبب
التصوّ ر (الذي قد يكون خاط ًئا) بأن من يتولون شؤون سياسة إيران تجاه الواليات المتحدة
سيحظون ً
أيضا بفرصة أفضل لتعيين خلف خامنئي.

•

وعلى عكس ما حصل خالل مرحلة الخالفة عام  ،1989حيث كان الحرس الثوري اإليراني
شبه غائب عن الصراع بين الفصائل ،سيستخدم الحرس صالحياته االقتصادية والسياسية
والعسكرية لحشد التأييد الشعبي وتهميش الخصوم في أوساط النخب التكنوقراطية المدنية
في إيران ليبرز كصانع الملوك من خالل تحديد خلف لخامنئي ودعمه.

•

وعليه ،سيكون "قائد الثورة اإلسالمية" المستقبلي أو المرشد األعلى بحسب المصطلح
السياسي المعتمد ،بغض النظر عن هويته ،ولكافة األغراض العملية ،مدي ًنا بالفضل للحرس
الثوري اإليراني.

استنادًا إلى هذا السيناريو ،على صناع السياسة األمريكيين المشاركين في رسم السياسات إزاء
طهران أخذ تداعيات التنافس على الخالفة في الحسبان .كما يتعيّن عليهم التخطيط استراتيج ًيا
لكيفية مواجهة التحديات التي يطرحها أي تحول مستقبلي للجمهورية اإلسالمية إلى دكتاتورية من
الطراز العسكري ،ولو كان يرأسها رجل دين.

آلفونه | 1

 | 2الخالفة السياسية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية :صعود الحرس الثوري

مقدمة
1

في األنظمة السياسية التي تفتقر إلى مؤسسات ديمقراطية قوية وشرعية ،غال ًبا ما تتخبط الخالفة
في نوع من األزمات وعدم اليقين 2 .ففي أنظمة مماثلة ،تفاقم سياسات الخالفة الصراع على السلطة،
في ظل محاولة مختلف الفصائل حشد جمهور أكبر لدعم قضيتها ،حتى أنها قد تبلغ ذروتها من
خالل عمليات اإلقصاء في أوساط نخب النظام الحاكمة .وفي بعض األحيان ،تتأثر كامل العملية إلى
ّ
حد كبير بعوامل خارجية.

ّ
تشكل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أي استثناء على هذه القاعدة :فقد شهدت مرحلة انتقالية
ال
منهجية واحدة من النظام الملكي إلى الجمهورية اإلسالمية عام  1979وخالفة واحدة على مستوى
القيادة عام  ،1989حيث استلم حجة اإلسالم (اللقب الذي أصبح في ما بعد آية اهلل) علي خامنئي
ّ
ويشكل الحدثان ً
مثال على
زمام القيادة من سلفه ومؤسس النظام آية اهلل العظمى روح اهلل الخميني.
األزمات وحاالت عدم اليقين التي واجهتها معظم
األنظمة السياسية غير الديمقراطية ،وثمة بعض
تتجذر أزمات الخالفة في النظام في التجاهل الفاضح
المؤشرات على أن الخالفة بعد المرشد األعلى
للقواعد واإلجراءات ،والتعديل الدستوري بأثر رجعي
آية اهلل علي خامنئي ستطرح اإلشكالية ذاتها ،أو
لشرعنة حكم فرد أو فصيل له الغلبة في صراع الفصائل
ربما إشكالية أكبر ،بالمقارنة مع العام ْين 1979
على السلطة.
و .1989
ّ
حد كبير إلى غياب قواعد أو إجراءات
غير أن هذه األزمات وحاالت عدم اليقين ال ُتعزى إلى
واضحة للخالفة السياسية في الجمهورية اإلسالمية .فدستور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يتطرق
إلى معضلة الخالفة بإسهاب؛  3لكن المشاكل تتأتى من التباين بين الناحيتين النظرية والعملية.
تتجذر أزمات الخالفة في النظام في التجاهل الفاضح للقواعد واإلجراءات ،والتعديل الدستوري بأثر
رجعي لشرعنة حكم فرد أو فصيل له الغلبة في صراع الفصائل على السلطة.
رغم عدم وجود أي مؤشر على أن المرشد األعلى إليران آية اهلل علي خامنئي سيتنحى عن منصبه
أو سيتمّ إبعاده عن القيادة في أي وقت قريب ،ورغم أن البيولوجيا كانت تقليديًا المحفز األكثر
ترجيحً ا لتغيّر القيادة في طهران ،ال يزال يطرح السؤال حول الخالفة السياسية في الجمهورية
اإلسالمية نفسه :ما الذي سيحصل بعد وفاة خامنئي؟
 1يستخدم هذا المنشور تعريف بيالر للخالفة على أنها "النظام الذي بموجبه أو الظروف التي في ظلها يتبوأ شخص ما أو
مجموعة منص ًبا سياس ًيا ً
خلفا لشخص آخر ،وآثار هذه العملية على هيكليات وسياسات النظام السياسي للدولة القومية".
سويرين ببالر ( ،)Seweryn Bialerخلفاء ستالين :القيادة واالستقرار والتغيير في االتحاد السوفياتي (Stalin’s Successors:
( )Leadership, Stability, and Change in the Soviet Unionكامبريدج :مطبعة جامعة كامبريدج Cambridge University

65 ،)Press، 1980

 2لالطالع على دراسة مقارنة لألزمات وحاالت عدم اليقين في أنظمة الكتلة الشرقية ،يرجى مراجعة مارتن ماكولي
( )Martin McCauleyوستيفن كارتر ( ،)Stephen Carterمحررون ،القيادة والخالفة في االتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية
والصين (( )Leadership and Succession in the Soviet Union, Eastern Europe and Chinaنيويورك :دار نشر ،M.E. Sharpe
ّ
وشكلت جمهورية الصين الشعبية في بعض األحيان االستثناء الذي يثبت هذه القاعدة كما تناولها بو زهيو (Bo
.)1986
 )Zhiyueفي سياسة النخبة في الصين – االنتقال السياسي وتوزان السلطة (China’s Elite Politics – Political Transition
( )and Power Balancingنيوجرسي :دار نشر  53-35، )2007 ،World Scientific Publishingو .33-431يمكن للتعديالت
الدستورية في آذار/مارس  ،2018بما في ذلك إلغاء مدة والية الرئيس ،أن تضع ً
حدا لهذا الشذوذ.
 3راجع الملحق ،الجدول .1
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ال يتنبأ هذا المنشور بمن سيخلف خامنئي .لكن انطالقًا من تحليل الديناميات السياسية التي
كانت قائمة خالل المرحلة االنتقالية في النظام عام  1979والخالفة عام  – 1989واستنادًا إلى
دراسة التفاوت بين الدستور وممارسات النظام السياسية ومن خالل مقارنة الديناميات السياسية
ً
القائمة في إيران الحديثة – ّ
محتمل لخالفة خامنئي.
يقدم المنشور سيناريو ًها

انتزاع الخميني للسلطة
منذ انتصار الثورة واإلطاحة بالنظام الملكي في  11شباط/فبراير  ،1979أصبحت إيران دولة
ثيوقراطية – أي أنها أصبحت نظامًا يخضع لحكم رجال دين شيعة ويحميه الحرس الثوري اإليراني
من األعداء الداخليين والخارجيين.
وبالفعل ،فإن الثيوقراطية أو والية الفقيه ،كانت ما طالب به الخميني
أساسا في خطابات أدلى بها من منفاه في النجف في العراق من عام 1965
ً
ُ
ولغاية  .1978وفي وقت الحق ،جُ معت هذه الخطابات في كتاب نشر
للمرة األولى في بيروت في لبنان عام  4 1971وجرى توزيعه في ما بعد
سرا في إيران .ولكن ،في الوقت الذي سعى فيه الخميني إلى توسيع
ً
وبخاصة خالل منفاه القصير في فرنسا عام
التأييد الشعبي للثورة،
ٍ
 1978ومطلع عام  ،1979طمأن باستمرار المعارضة العلمانية المعادية
لنظام الشاه حيال نيّته إقامة نظام ديمقراطي وليس ديني في إيران.
ويتجسد هذا الوعد على أفضل وجه في مسودة الدستور  5التي ّ
أعدها
شركاء الخميني في باريس بينما كان يستعد لعودته إلى إيران 6 .وقد
ّ
المعد الرئيسي ،النقاط الرئيسية لمسودة
أنجز حسن حبيبي ،وهو
الدستور في  22كانون الثاني/يناير  ،1979وهو النص الذي حمله معه
الخميني إلى طهران في  1شباط/فبراير  7 .1979ولم يرد أي ذكر لحكم
ديني أو لمبدأ والية الفقيه في مسودة الدستور ،بما يتوافق مع الوعود
التي قطعها الخميني في باريس .بل نصت المسودة على أن يتولى الرئيس آية اهلل روح اهلل الخميني يجلس مع رئيس وزراء
حكومته المؤقتة مهدي بازركان في طهران في
8
رئاسة البالد من دون أن تذكر "قائد الثورة اإلسالمية".
إيران 6 ،شباط/فبراير ( 1979صورة من وكالة
إيه بي/كامبيون)

 4روح اهلل الخميني ،واليت فقيه :حكومت اسالمى [والية الفقيه :الحكومة اإلسالمية] (بيروت :ما من دار نشر،
.)1971
" 5متن پیشنویس قانون اساسی تهیه شده در سال [ "1358نص من مسودة الدستور الصادر عام  ،]1979الموقع الرسمي
لعباس امیرانتظام ،تمّ الولوج إليه في  20كانون الثاني/يناير .2019
 6يستند المؤلف في وصفه لمسودة الدستور بشكل كبير إلى كتاب أصغر شيرازي بعنوان دستور إيران ،السياسة
والدولة في الجمهورية اإلسالمية ( ،)The Constitution of Iran, Politics and the State in the Islamic Republicالذي ترجمه
جون أوكاين (( )John O’Kaneنيويورك.38-22 ،)1997 ،I.B.Tauris :
 7المصدر نفسه.22 ،
" 8متن پیشنویس قانون اساسی تهیه شده در سال [ "1358نص من مسودة الدستور الصادر عام  ،]1979الموقع الرسمي
لعباس امیرانتظام ،تمّ الولوج إليه في  20كانون الثاني/يناير .2019
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في  4شباط/فبراير  ،1979وعقب عودة الخميني إلى إيران إنما قبل إعالن حيادية الجيش
اإلمبراطوري  9واالنتصار النهائي للثورة في  11شباط/فبراير  ،1979أصدر الخميني مرسومًا عيّن
رئيسا للحكومة .وقد ّ
كلف المرسوم ً
أيضا بازركان بتشكيل حكومة انتقالية،
فيه مهدي بازركان
ً
وتنظيم استفتاء "بهدف تغيير النظام السياسي في البالد وتحويله إلى جمهورية إسالمية" ،والدعوة
ّ
بحد ذاته
إلى "انعقاد جمعية تأسيسية لصياغة دستور النظام الجديد" 10 .وكان مفهوم والية الفقيه
ال يزال غائ ًبا عن مصطلحات الخميني في هذه المرحلة – وبحسب علي أكبر هاشمي رفسنجاني،
المؤتمن على أسرار الخميني ،يعزى هذا الغياب إلى "النسيان" 11 ،لكنه في
الواقع ينبع على األرجح من مكر الخميني وخداعه.
وقد دعم  98.2في المائة من الناخبين اإليرانيين قيام "جمهورية
إسالمية"  12في  30و  31آذار/مارس  ،1979إذ ربما أقنعتهم وعود الخميني
الكاذبة .وعقب االستفتاء ،تخلى الخميني على الفور عن دعمه السابق
لمسودة الدستور العلمانية ودعا إلى وضع دستور جديد استنادًا إلى مبدأ
والية الفقيه وقيام دولة إسالمية بقيادة رجل دين شيعي ،وقد عنى بذلك
فعل ًيا بقيادته هو نفسه.
ً
صراحة إلى هندسة تشكيلة مجلس
وقد فعل ذلك من خالل الدعوة
خبراء القيادة الناشئ – وهو االسم الذي أطلقه الخميني على الجمعية
ً
عوضا عن "أفراد ذوي ت ّوجه غربي"
التأسيسية ،لذا هيمن "خبراء اإلسالم"
على المجلس الذي كان من المقرر أن يُصدر أول دستور للجمهورية
ً
مزيفا ،وكانت
اإلسالمية 13 .وعليه ،كان انتخاب مجلس خبراء القيادة
أغلبية أعضائه من أتباع الخميني.
علي أكبر هاشمي رفسنجاني ،رئيس البرلمان
اإليراني آنذاك (الصورة ملتقطة بين )1985-1980
(من صفحة )Wikimedia Commons

“ 9متن اعالمیه بی طرفی ارتش و پیروزی انقالب اسالمی ایران” [إعالن الحيادية وانتصار الثورة اإلسالمية في إيران
الصادر عن الجيش] ،مؤسسة الدراسات وتدوين تاريخ إيران المعاصر (Institute for Iranian Contemporary Historical
 ،)Studiesتمّ الولوج إليه في  24كانون الثاني/يناير .2019
َ
بازركان" [مرسوم إلى السيد مهدي بازركان لتشكيل
 10روح اهلل الخميني" ،حكم تشكیل دولت موقت به آقای مهدی
حكومة انتقالية] في صحيفة امام :مجموعة آثار امام خمينى :بيانيات ،پيام ها ،مصاحبه ها ،احكام ،اجازات شرعى ونامه
ها [صفحات اإلمام :جمع أعمال اإلمام الخميني :التصاريح ،الرسائل ،المقابالت ،القرارات ،الفتاوى والخطابات] (طهران:
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،تمّ الولوج إليه في  20كانون الثاني/يناير .55-54 ،)2019
 11أكبر هاشمي رفسنجاني ،انقالب وپیروزی :كارنامه و خاطرات سالهای  1357و[ 1358الثورة واالنتصار :سجل
ومذكرات العامين  1979و ،]1980تحرير محسن هاشمي (طهران ،دفتر نشر معارف انقالب.58-355 ،)2004 ،
 12غريغوري جاينز (" ،)Gregory Jaynes 12الخميني يعلن االنتصار في تصويت على "حكومة الهية" في إيران"
( ،)Khomeini Declares Victory in Vote For A ‘Government of God’ in Iranنيويورك تايمز (2 ،)The New York Times
نيسان/أبريل .1979
 13روح اهلل الخميني" ،مصالح قانون اساسی ومجلس وشوراهای كارشكنی كروهك ها" [إصدار الدستور والبرلمان
والمجالس وعرقلة الجماعات الصغيرة] في صحيفة امام :مجموعة آثار امام خمينى :بيانيات ،پيام ها ،مصاحبه ها ،احكام،
اجازات شرعى و نامه ها [صفحات اإلمام :جمع أعمال اإلمام الخميني :التصاريح ،الرسائل ،المقابالت ،القرارات ،الفتاوى
والخطابات] (طهران :موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،تمّ الولوج إليه في  20كانون الثاني/يناير .170-169 ،)2019

علي

آلفونه | 5

وخوفًا من االعتقال ،لم يشارك عبد الرحمن قاسملو ،زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني اإليراني،
14
وهو العضو المنتخب الوحيد الذي عارض عل ًنا والية الفقيه ،في مناقشة الدستور.
أما بالنسبة للذين شاركوا في المناقشة ،فكانت قيادة الخميني وفرض والية الفقيه خارج إطار
النقاش .وفي معرض تفسيره لسبب تخلي مجلس خبراء القيادة عن مسودة الدستور ،قال جواد
ً
"أول ،إن الشعب اإليراني ،ومن خالل مشاركته في االستفتاء الذي
فتحي ،أحد واضعي الدستور،
جرى في  30و  31آذار/مارس  ،1979تجاوب
ّ
بشكل إيجابي مع حكم قائده وشهد من سلط أعضاء مجلس خبراء القيادة األقل حماسة إزاء فرض
خالل التصويت بنسبة  98في المائة لقيادة والية الفقيه ،الضوء على صعوبات إيجاد بديل للخميني،
اإلمام وأثبتها .وبقيامه بذلك ،أعلن تضامنه
لكنهم لم يجرؤوا قط أن يعارضوا مباشرة قيادته أو نظرية
معه .ومن وجهة نظر دينية وباعتباره مرجع
تقليد 15وفتوى وتوجيه ،تطيعه الشعوب في الدولة التي بني عليها حكمه.
الدول اإلسالمية .وبالتالي ،فاإلمام هو قائدنا
16
ورئيس مطلق الصالحية".
ّ
سلط أعضاء مجلس خبراء القيادة األقل حماسة إزاء فرض والية الفقيه ،الضوء على صعوبات إيجاد
بديل للخميني ،لكنهم لم يجرؤوا قط أن يعارضوا مباشرة قيادته أو نظرية الدولة التي بني عليها
17
حكمه.
وعليه ،كان دستور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الناتج ،والذي اع ُتمد بموجب استفتاء جرى في
و  3كانون األول/ديسمبر  ،1979عبارة عن مستند مليء بالتناقضات يحاول المواءمة بين المشرع
اإلسالمي مقابل العناصر العلمانية غير اإلسالمية من جهة والعناصر الديمقراطية مع تلك المناهضة
18
للديمقراطية من جهة أخرى.

2

 14كتاب أصغر شيرازي ،دستور إيران :السياسة والدولة في الجمهورية اإلسالمية (The Constitution of Iran: Politics
 ،)and the State in the Islamic Republicالذي ترجمه جون أوكاين (( )John O’Kaneنيويورك.32 ،)1997 ،I.B.Tauris :

 15تتشابه الهرمية الدينية الشيعية بعض الشيء مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،لكن هيكليتها مبهمة على نحو
ّ
قسم الالهوت الشيعي "الشيعة إلى فئتين:
أكبر بسبب عدم وجود "بابا"
ليمثل السلطة العليا .ومنذ القرن السادس عشرّ ،
المجتهدون ،أولئك الذين يملكون المعرفة القانونية (وبالتالي مالكو السلطة) ومن يقلدونهم ويُفترض أن يطبقوا بدقة
توجيهاتهم للبقاء على المسار الصحيح".
ً
مجتهدا ،عليه أن يعترف بالتالي بمجتهدين آخرين .ويمكن لألفراد من المجتهدين الذين ينجحون في
وبغية أن يصبح المرء
عال من الشعبية االجتماعية" ويقومون "بنجاح" بتنظيم "شبكة ربحية من خالل عالقاتهم مع مختلف السلطات
بلوغ "مستوى ٍ
داخل الجماعة وخارجها ،على غرار رجال األعمال والسلطات السياسية أو االجتماعية" أن يصبحوا مرجعًا .راجع محمد
علي أمير–معزي" ،اإلسالم في إيران × جذور الشيعية السياسية" ،في الموسوعة اإليرانية ( ،)Encyclopaedia Iranicaتحرير
إحسان يارشاطر ،تمّ الولوج إليه في  23كانون الثاني/يناير 2019؛ ومهدي خلجي" ،المرجع األخير :السيستاني ونهاية
السلطة الدينية التقليدية في الشيعة" ،معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى (The Washington Institute for Near East
 ،)Policyالمجهر السياسي  ،59أيلول/سبتمبر .2006
" 16جلسه چهارم 29 ،مرداد [ "1358الجلسة الرابعة في  20آب/أغسطس  ]1979في مشروح مذاكرات مذاكرات قانون
اساسى (طهران :حقوقى و امور مجلس 5 ،أيلول/سبتمبر .)2009
 17راجع ،على سبيل المثال ،تصريحات رحمة اهلل مقدم مراغيهي في “جلسه پانزدهم 21 .شهريور [ ”1358الجلسة
الخامسة عشرة في  12أيلول/سبتمبر  ]1979في مشروح مذاكرات مذاكرات قانون اساسى (طهران :حقوقى و امور مجلس،
 10تشرين األول/أكتوبر .)2009
ومن بين النقاد اآلخرين نذكر أبو الحسن بني صدر ،وحميد اهلل مير مرادضاهي ،سيد أحمد نوربخش وعزة اهلل صحابي
 18كتاب أصغر شيرازي دستور إيران ،السياسة والدولة في الجمهورية اإلسالمية (The Constitution of Iran: Politics
 ،)and the State in the Islamic Republicالذي ترجمه جون أوكاين (( )John O’Kaneنيويورك.1 ،)1997 ،I.B.Tauris :
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وتوفر العناصر الدينية مبادئ الدستور األساسية" :فخالل انتظار عودة اإلمام المنتظر الشيعي،
تنتقل والية وإمامة األمة إلى الفقيه التقي المدرك تمامًا لظروف عصره والشجاع والواسع الحيلة،
ً 19
الذي تعتبره أغلبية الشعب وتعترف به باعتباره قائدا".
ال تشكل هذه المؤهالت الئحة سمات مثالية بل إنها تصف سمة الخميني وشخصيته كما يراها
بالفعل آباء دستور الجمهورية اإلسالمية .ولزيادة االطمئان ،تمّ ذكر اسم الخميني سبع مرات ،على
األقل ،في الدستور 20 .وتنب ًؤا بأن النظام سيواجه صعوبات في إيجاد بديل للخميني ،يفتح الدستور
ً
أيضا المجال أمام القيادة الجماعية" :في حال لم يتمتع أي رجل دين بمثل هذه األغلبية ،يمكن لقائد
مجلس قيادة مؤلف من علماء دين مؤهلين"  21أن يخلفه.
ويشدد الفصل الثامن من الدستور على أن الخميني "اع ُترف به ُ
وقبل كمرجع تقليد وقائد من قبل
22
ً
ونتيجة لذلك تمّ منحه أوسع الصالحيات ،بما في ذلك تعيين وصرف
أغلبية مطلقة من الشعب"
وقبول استقالة من يشغل المناصب الرئيسية التالية:
•

علماء الدين الستة في مجلس صيانة الدستور المؤلف من  12عض ًوا

•

السلطة القضائية العليا في البالد

•

القيادة العليا للقوات المسلحة :رئيس هيئة األركان المشتركة والقائد األعلى للحرس الثوري
اإليراني

•

رئيس الجمهورية (توقيع المرسوم الذي ينظم انتخاب الرئيس من الشعب أو فصله)

23

إن مجلس خبراء القيادة هو هيئة ذاتية التنظيم إلى ّ
حد كبير تتألف من مجتهدين (مراجع تقليد)
ً
تمّ تعيينهم في المقام األول من قبل الخميني وبادلوه أصول الثقة من خالل إعالن الخميني قائد
الثورة اإلسالمية أو المرشد األعلى ،فيما كانوا يعدون دستور الجمهورية اإلسالمية .يُذكر أن
االنتخابات األولى لهذه الهيئة عُ قدت في  10كانون األول/ديسمبر  1982وانتخب المصوتون في
ً
مجتهدا.
المجلس 82
غير أنه كان من الضروري ً
أول وبشكل مسبق أن يختار مجلس صيانة الدستور المفوّ ض دستوريًا
المرشحين لمجلس خبراء القيادة 24 .ويضمّ هذا المجلس المؤلف من  12عض ًوا "ستة علماء دين
عادلين" يعينهم المرشد األعلى و"ستة خبراء قانونيين مسلمين من غير رجال الدين" يعينهم
مجلس الشورى اإلسالمي ،أي البرلمان اإليراني.

" 19قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران" [دستور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية] الفصل  ،1المادة ( 5طهران :مركز
پژوهش هاي مجلس شوراى اسالمى ،تمّ الولوج إليه في  20كانون الثاني/يناير .)2019
 20المصدر نفسه ،الفصل  ،8المادة .107
 21المصدر نفسه ،الفصل  ،8المادة .107
 22المصدر نفسه ،الفصل  ،8المادة .107
 23المصدر نفسه ،الفصل  ،8المادة .107
 24المصدر نفسه ،الفصل  ،6المادة .91
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ويخضع المرشحون للبرلمان أنفسهم للتنقية على يد مجلس صيانة الدستور  25وكذلك األمر بالنسبة
للمرشحين لرئاسة الجمهورية 26 .بعبارة أخرى ،حتى بعد االنتخابات األولى لمجلس خبراء القيادة،
فإن هذه الهيئة التي من المفترض أن تكون هي الجهة التي تنتخب المرشد األعلى وتشرف على
أدائه ،قد تمّ تعيينها بشكل غير مباشر أو وافق عليها الخميني.
وإلى جانب المرشد األعلى ،يمنح دستور الجمهورية اإلسالمية مؤسسة أخرى صالحيات استثنائية:
"يجب أن يتم الحفاظ على الحرس الثوري اإليراني كي يتمكن من مواصلة دوره في حراسة الثورة
وإنجازاتها" 27 .كما يسمح الدستور ً
أيضا للحرس الثوري بالمشاركة في األنشطة االقتصادية" :خالل
فترة السالم ،على الحكومة استخدام عديد وعتاد الجيش الفنية في عمليات اإلغاثة ،وألغراض
تعليمية وإنتاجية ،وجهاد البناء [جهاد الهي للتنمية] ،مع التقيّد تمامًا بمعايير العدل اإلسالمي
28
وضمان أن مثل هذا االستخدام ال يلحق الضرر بجهوزية الجيش للقتال".
ّ
يشكله
يُذكر أن الحرس الثوري اإليراني لم
شخص واحد بل برز وسط إعالن الجيش وإذ شككوا في بقايا الجيش اإلمبراطوري ،لم يختر الخميني
اإلمبراطوري حياديته في الثورة وانحدار إيران وآباء الدستور االعتراف بالحرس الثوري اإليراني كقوة
في الفوضى الثورية .وقد برزت ميليشيات مقابلة للجيش فحسب ،بل منحوه الحق في التدخل في
ذات إيديولوجيات سياسية متضاربة ،مدججة السياسة المحلية.
بأسلحة مسروقة من الجيش ومواقع الشرطة،
لملء الفراغ في السلطة في إيران 29 .وإذ شككوا
في بقايا الجيش اإلمبراطوري ،لم يختر الخميني وآباء الدستور االعتراف بالحرس الثوري اإليراني
كقوة مقابلة للجيش فحسب ،بل منحوه الحق في التدخل في السياسة المحلية .ويتجلى هذا الدور
30
في االختالف بين دور الجيش ،الذي أوكلت إليه دستوريًا مهمة "حماية سيادة األراضي اإليرانية"
والحرس الثوري اإليراني ،الذي أوكل بما هو مطلق على نحو أكبر "حماية الثورة وإنجازاتها".
بهذه الطريقة ،استخدم الخميني" ،قائد الثورة اإلسالمية" ،مسودة الدستور لحشد تأييد الشعب
للثورة ،ومن ثم اغتصب القيادة في مخالفة لمسودة الدستور ،ليغير بأثر رجعي الدستور من أجل
تشريع انتزاعه للسلطة ،ولجأ إلى الحرس الثوري اإليراني من أجل قمع أي معارضة محلية.

" 25قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران" [دستور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية] الفصل  ،7المادة ( 72طهران :مركز
پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى ،تمّ الولوج إليه في  20كانون الثاني/يناير .)2019
 26المصدر نفسه ،الفصل  ،9المادة .118
 27المصدر نفسه ،الفصل  ،9المادة .150
 28المصدر نفسه ،الفصل  ،9المادة .147
 29لمعرفة أولى مراحل تاريخ الحرس الثوري اإليراني ،راجع كتاب علي آلفونهْ ،
يحول الحرس
كش ْف وجه إيران :كيف ّ
الثوري اإلسالمي الحكم الثيوقراطي إلى ديكتاتورية عسكرية (Iran Unveiled: How the Revolutionary Guards is Turning
( )Theocracy Into Military Dictatorshipواشنطن العاصمة ،دار نشر .)2013 ،AEI Press
" 30قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران" [دستور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية] الفصل  ،9المادة ( 143طهران :مركز
پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى ،تمّ الولوج إليه في  20كانون الثاني/يناير .)2019
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ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻦ
اﻳﺮاﻧﻲ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
 290ﻧﺎﺋ ًﺒﺎ
)ﻣﻨﺘﺨﺒﻮن ﻟﻤﺪة  4أﻋﻮام(

ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳــﺘﻮر
 12ﻋﻀ ًﻮا

رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
)وﻻﻳﺔ ﻟﻤﺪة  5ﺳﻨﻮات(
ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻲ

اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم
)وﻻﻳﺔ ﻟﻤﺪة  5ﺳﻨﻮات(
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮي

اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ
)ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻟﻤﺪة  4أﻋﻮام؛
وﻻﻳﺘﺎن ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ(

ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻴﺎدة
 88ﻋﻀﻮًا دﻳﻨ ًﻴﺎ
)ﻣﻨﺘﺨﺒﻮن ﻟﻤﺪة  8أﻋﻮام ،ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر (

اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻋﻠﻰ
آﻳــﺔ ا ﻋﻠــﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ
)ﻣﻌ ّﻴــﻦ ﻟﻤﺪى اﻟﺤﻴﺎة(

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزﻳﺮا
18
ً
)ﻳﺼــﺎدق ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن(

رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺻﺎدق آﻣﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ
 6أﻋﻀﺎء دﻳﻨﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم
) 51ﻋﻀﻮًا(
إذاﻋﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻳﺮان اﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﻋﻠﻲ أﺻﻐﺮي

اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻳﺮاﻧﻲ
اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮي
 6ﺧﺒﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ
ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر

اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻤﻮﺳﻮي

رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ارﻛﺎن ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ أﻓﺸﺮدي

اﻧﺘﺨﺎب
اﻋﺘﻤﺎد
ﺗﻌﻴﻴﻦ

ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮى اﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﺷﺘﺮي
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انتزاع خامنئي للسلطة
ً
طويل على الخالفة
حر كت نزاعً ا
كان استيالء الخميني على السلطة حاس ًما ،لكن صحته الضعيفة ّ
في أوساط النخب الحاكمة في الجمهورية اإلسالمية .وكما يُزعم ،سبق أن بدأت أزمة المرحلة
تعر ض
االنتقالية ما بعد الخميني في كانون الثاني/يناير  ،1980حين ّ
لنوبة قلبية 31 .في ذلك الوقت ،لم يكن للمرشد األعلى مرشحٌ للخالفة،
وكانت الحكومة االنتقالية بقيادة بازركان قد استقالت في  5تشرين
الثاني/نوفمبر  32 ،1979احتجاجً ا على تأييد الخميني للهجوم على
33
السفارة األمريكية في طهران واتخاذ دبلوماسيين أمريكيين رهائن.
في غياب حكومة انتقالية وعقب استشفاء الخميني ،وبعد الغزو
العراقي إليران في  22أيلول/سبتمبر  1980ووسط التنافس الشديد
على من يجب أن يشارك في المفاوضات السرية مع الواليات المتحدة
من بين النخب الحاكمة في الجمهورية اإلسالمية ،نجحت ثالثية
رجال الدين المتوسطي الرتب "حجة اإلسالم" المؤلفة من خامنئي
ورفسنجاني وأحمد الخميني ،نجل آية اهلل العظمى ،في هزيمة معظم
منافسيهم المحليين وحكموا في الواقع إيران .غير أنه بغية المحافظة
على مظهر القانونية والشرعية ،انتخب مجلس خبراء القيادة في 17
تموز/يوليو  1985باإلجماع آية اهلل العظمى حسين علي منتظري
كنائب المرشد األعلى والمرشح للخالفة  – 34وهو منصب ما من بند
دستوري بشأنه وأفاد منتظري نفسه أنه لم يكن على دراية بهذا رئيس إيران آنذاك ،حجة اإلسالم علي خامنئي،
35
خالل مؤتمر صحفي في إيران في  8تشرين الثاني/
القرار.
نوفمبر

1982

(صورة من إيه بي)

في ذلك الوقت ،نظر الثالثي إلى منتظري على أنه عالم مولع بالكتب،
ّ
يفضل مكتبته في المعهد الديني في قم على الساحة السياسية في طهران .ولكن ما لم يدركوه
بخاصة صهره حجة اإلسالم هادي هاشمي وشقيقه حجة اإلسالم
كان نفوذ صحبة منتظري،
ٍ

" 31تصاوير تاريخى از راهى شدن امام خمينى به بيمارستان قلب در بهمن [ "58صور تاريخية لإلمام الخميني متوجهًا
لتلقي العالج في مستشفى القلب في كانون الثاني/يناير  ]1980وكالة تسنيم لألنباء 23 ،كانون الثاني/يناير .2017
َ
بازركان استعفا داد" [استقالة حكومة بازركان] تاريخ ايرانى ،تمّ الولوج إليه في  20كانون الثاني/يناير .2019
" 32دولت
 33اعتبر بازركان أن هزيمته كانت نتيجة القانون شبه الشامل الذي استحوذ بموجبه الراديكاليون على السلطة من
يد المعتدلين في أعقاب الثورات االجتماعية .راجع كتاب مهدي بازركان انقالب ايران در دو حركت [بازركان :ثورة إيران
في خطوتين] (طهران :مظهري .)1984 ،وباإلضافة إلى تجاربه الشخصية ،تأثّر كتاب بازركان إلى ّ
حد كبير بكتاب كراين
برينتون ( ،)Crane Brintonتحليل الثورة (( )The Anatomy of Revolutionنيويورك.)1938 ،W. Norton & Co.W. :
" 34انتصاب و عزل آيت اهلل منتظرى" [تعيين وعزل آية اهلل منتظري] مؤسسة الدراسات وتدوين تاريخ إيران المعاصر
( ،)Institute for Iranian Contemporary Historical Studiesتمّ الولوج إليه في  20كانون الثاني/يناير .2019
 35حاول مجلس خبراء القيادة على ما يبدو إبقاء تعيين منتظري سريًا ،لكن آية اهلل هادي باريك بين ،وكان عضوًا
ً
عرضا المعلومات مع العامة خالل إحدى خطبه .حسين علي منتظري ،خاطرات
في المجلس وإمام مسجد قزوين ،تشارك
آيت اهلل حسينعلى منتظرى [مذكرات آية اهلل حسين علي منتظري] (لوس أنجلوس :شركت كتاب .263 ،)2001 ،من أجل
مناقشة أداء منتظري كمرشح للخالفة ،راجع كتاب محسن كديور" ،شخصيت دوم نظام" [الشخص الثاني في النظام] Kadivar.
 1 ،comأيار/مايو 2016؛ محسن كديور "بهار قايم مقامى" [ربيع النائب] 8 ،Kadivar.com ،نيسان/أبريل .2017
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ً
مسؤول عن وحدة حركات التحرر التابعة للحرس الثوري اإليراني
مهدي هاشمي ،الذي كان
وكانت حركات التحرر وقوات القدس المنظمتين اللتين يشارك من خاللهما الحرس الثوري في
عمليات خارج الحدود ُ
القطرية .ولم تعترف وحدة حركات التحرر ،التي كان أعضاؤها من أتباع
منتظري ،بسلطة الثالثي المذكور وسعوا إلى أن يخلف منتظري الخميني ليكون المرشد األعلى.
36

–

وعند معرفته بصفقة أسلحة سرية بين الواليات المتحدة
والجمهورية اإلسالمية 37 ،أطلق عليها الرئيس رونالد ريغان في ما
بعد تسمية "االنفتاح االستراتيجي على إيران" 38 ،وبانخراط الثالثي في
سر ب مهدي هاشمي
شراء أسلحة أمريكية عبر وسطاء إسرائيليينّ ،
المعلومات إلى الصحيفة اللبنانية "الشراع" ،التي كشفت عن الصفقة
في  3تشرين الثاني/نوفمبر  .1986وقد أمل فصيل منتظري أن يفضح
هذا التسريب الثالثي ،غير أن حملة عزل الثالثي هذه باءت بالفشل.
فطلب الخميني ،الذي كان قد تلقى معلومات عن التسريب ،من وزير
االستخبارات محمد محمدي ري شهري توقيف الشقيقين هاشمي
و  50عض ًو ا بار ًز ا في شبكة منتظري ضمن حركات التحرر 39 .وتمّ
ّ
حل المنظمة نفسها بشكل تدريجي واستحوذت قوات القدس على
مسؤولياتها.
وعقب جهود مط ّو لة في العالقات العامة لتشويه صورة منتظري ،عزله
الخميني في  26آذار/مارس  1989من منصب المرشح للخالفة.
وفي مذكراته ،يشير منتظري إلى أن الخطاب كان بخط يد أحمد
آية اهلل حسين علي منتظري ،يحمل بندقية
مع حربة ثابتة ،وهو يخاطب حشد في جامعة الخميني ،ويشك في أن المرشد األعلى  41قد أماله .كما يقول منتظري
طهران ،في  23تشرين الثاني/نوفمبر  .1979إن علي فالحيان ،الذي شغل منصب نائب وزير االستخبارات في ذلك
42
(صورة من إيه بي)
تصر ف بالنيابة عن والده المريض.
الوقت ،أخبره أن أحمد الخميني
ّ
40

" 36شهيد منتظرى و جنبش هاى آزادى بخش" [الشهيد منتظري وحركات التحرر] ،راسخون ،تمّ الولوج إليه في  20كانون
الثاني/يناير .2019
 37أبلغ فتح اهلل أميد نجف عبادي ،وكان عضوًا في البرلمان األول بعد ثورة  1979وصديق منوتشهر قرباني فر ،تاجر
أسلحة ووسيط في قضية إيران كونترا ،منتظري عن صفقة األسلحة بين الواليات المتحدة والجمهورية اإلسالمية .وقد تمّ
سجنه بعد هزيمة معسكر منتظري وأُعدم في  7تشرين الثاني/نوفمبر  1988بتهم اللواط .حسين علي منتظري ،خاطرات
آيت اهلل حسينعلى منتظرى [مذكرات آية اهلل حسين علي منتظري] (لوس أنجلوس :شركت كتاب.277 ،)2001 ،
 38رونالد ريغان" ،خطاب األمة حول األسلحة اإليرانية والخالف بشأن مساعدة كونترا" ،المكتبة الرئاسية رونالد
ريغان 4 ،آذار/مارس .1987
 39محمد محمدي ري شهري ،خاطرات سياسى [ 1365-1366مذكرات سياسية ( ]87/1986طهران :موسسه مطالعات و
پژوهش هاى سياسى.22 ،)1388 ،
 40عمار إيراني "داليل عزل منتظرى" [أسباب عزل منتظري  ،]...مدوّ نة عمّ ار إيراني 23 ،أيار/مايو .2016
 41حسين علي منتظري ،خاطرات آيت اهلل حسينعلي منتظري [مذكرات آية اهلل حسين علي منتظري] (لوس أنجلوس:
شركت كتاب.370 ،)2001 ،
 42المصدر نفسه.369 ،
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ّ
ليتسلم مقاليد القيادة
ولكن على أيّ حال ،لقد م ّهد الثالثي عقب عزل منتظري الطريق أمام خامنئي
تعرض فعل ًيا للتخريب .وتبع ذلك
بعد الخميني 43 ،لكن مسعى واشنطن لتحسين العالقات مع طهران ّ
عملية دقيقة للغاية أ ّدت إلى اغتصاب خامنئي ورفسنجاني للسلطة في الجمهورية اإلسالمية ،ما
يشير بوضوح إلى أن تاريخ إبرام اتفاق لتشارك السلطة بين االثنين يعود إلى األيام األولى للثورة.
نص من دفتر يوميات رفسنجاني ُدوّ ن في  6نيسان/أبريل  ،1989أي بعد مرور  11يومًا
واستنادًا إلى ّ
على عزل الخميني لمنتظري كمرشحه للخالفة ،دعا كل من رفسنجاني
وخامنئي حلفاءهما السياسيين إلى اجتماع سري في البرلمان من أجل
"البحث في المرشد المقبل" ودور رفسنجاني المستقبلي كرئيس" 44.وفي
 19و 23نيسان/أبريل ،اتّصل رفسنجاني بأحمد الخميني من أجل مناقشة
مراجعة الدستور 45.وفي  24نيسان/أبريل ،اتّصل أحمد الخميني بخامنئي
"قراءة نص خطاب اإلمام" الذي أمر بموجبه الرئيس بدعوة مجموعة مؤلفة
من  20فردًا معينين باالسم لمراجعة الدستور 46.وفي  29نيسان/أبريل،
تلقى آية اهلل علي مشكيني ،رئيس مجلس خبراء القيادة ،رسالة يُزعم أنها
ّ
تشدد ،بما يالئم خامنئي ،على أنه ما من حاجة ألن يكون
من الخميني،
47
المرشد األعلى المستقبلي مرجع تقليد .وعند استالم الرسالة ،كتب
رفسنجاني في يومياته" :يعتقد بعض أفراد [مجلس خبراء القيادة] أنه ال
يتوجب التخلي عن كونه مرجع تقليد كشرط [للقيادة] .سيغيرون على
48
األرجح رأيهم عقب هذه الرسالة".
وبالفعل ،كان العائق األكبر في طريق خامنئي هو الشرط بأن يكون
المرشد األعلى مرجع تقليد .ولدى مناقشة مراجعة الدستور ،استخدم
كل من مشكيني وخامنئي ورفسنجاني رسالة الخميني كمرجع.

أحمد الخميني ،نجل آية اهلل روح اهلل الخميني،
يرافقه حراس مسلحون خارج السفارة األمريكية
في طهران في إيران ،في  17تشرين الثاني/نوفمبر
( 1979صورة من إيه بي)

وخالل مناقشات المجلس لمراجعة الدستور التي حصلت في  2أيار/مايو  ،1989قال خامنئي ،الذي
لم يكن بعد مرشحً ا رسم ًيا للقيادة ،بشكل فطن إن الخميني لم يكن مرجع تقليد في  ،1962وهو العام
49
الذي انطلقت فيه االنتفاضة الدينية األولى ضد نظام الشاه ،ولكن مع ذلك ثار الشعب ضد الشاه.

" 43واقعيت ماجراى رفراندمى كه آيت اهلل هاشمى در جلسه انتخاب رهبرى از آن سخن َكفت" [الحقيقة بشأن
االستفتاء الذي تحدث عنه آية اهلل هاشمي في الجمعية التي اختارت المرشد] ،دنياى اقتصاد 21 ،كانون الثاني/يناير
َ
سازندكى :كارنامه و خاطرات سال [ 1368إعادة البناء وإعادة االعمار :سجل
 44أكبر هاشمي رفسنجاني ،بازسازى و
ومذكرات العامين  ]1990-1989تحرير علي الهوتي (طهران :دفتر نشر معارف انقالب اسالمى .76 ،)2012 ،1391
 45المصدر نفسه 91 ،و.98
 46المصدر نفسه.99-98 ،
 47المصدر نفسه.105 ،
 48المصدر نفسه.105 ،
َ
" 49مشروح مذاكرات شوراى بازنكرى قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران  12ارديبهشت [ "1368مداوالت مع تعليقات
لمراجعة المجلس لدستور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في  2أيار/مايو  ]1989حقوقى و امور مجلس 26 ،آب/أغسطس

.2018

.2009
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ولم يكن أسد اهلل بيات زنجاني ،وهو من أعضاء المجلس ً
أيضا ،مقتنعًا وقال" :لقد انتصر اإلمام بفضل
صالحيته كمرجع تقليد 50"...وأجاب خامنئي بإصرار" :كيف تمكن المرشد الذي لم يحظ بأي دعم
51
شعبي من أن يصبح المرشد؟"
تدخل رفسنجاني بالنيابة عن خامنئي ولجأ إلى إحدى حيله القديمة ونقل عن اجتماعاته
الخاصة المزعومة مع الخميني ما يلي:
مؤخر ا في حضرة اإلمام وسمعت جملة ،سأقولها  ...قال إن وضع وظروف
كنت
ً
وضروريات أن يكون المرء مرجع تقليد تختلف عن حاجات إدارة البلد اليوم .فمن هم
على مستوى أن يكونوا قادة ليسوا من [أنواع] تشبه أولئك الذين على مستوى مراجع
التقليد ...فإدارة البلد والقيادة عمالن مختلفان .لم يسبق لي أن سمعت هذه الكلمات
من قبل من اإلمام .كان هذا أمر جديد أسمعه منه .وهذا آخر ما سمعته ...على كل
حال ،هذه هي الحالة الراهنة :أعداد هائلة من الناس يتبعون أفرا دًا ال يديرون الدولة،
وقد تختلف التشريعات والمراسيم التي تصدرها سلطات الدولة عن فتاوى رجال هم
مراجع تقليد.

52

وفي الجلسة التالية ،قال رفسنجاني ،في إشارة من جديد إلى محادثاته الخاصة المزعومة مع
الخميني حول نقاط ضعف الدستور" :كانت مسألة المرشح لخالفة المرشد من بين المسائل
المطروحة للنقاش حتى قبل أن تصبح علنية .وكان يقول" :ال أعرف إلى متى سأعيش وأعتقد أنه
في غيابي ،من شأن أي مسؤولية لم أنفذها أن تتسبب بمشكلة للنظام .بالنسبة لي ،من الصعب
وأساسا ،هو الوحيد القادر على ّ
حل هذه
وأصر [الخميني] على هذا.
االنتظار ،حتى لليلة واحدة".
ّ
ً
53
المسألة ،وكانت هذه هي الطريقة التي اع ُتمدت للحل."...
ً
منهمكا في مراجعة الدستور ،توفي الخميني في
وفي حين كان مجلس خبراء القيادة ال يزال
 3حزيران/يونيو  54 .1989فدعا المجلس إلى عقد جلسة استثنائية في  4حزيران/يونيو
من أجل انتخاب خلف له .وحاول كل من رفسنجاني ،الذي خطط لعزل منتظري ،وخامنئي
إقناع مجلس خبراء القيادة بإقامة مجلس قيادة .غير أن أغلبية المجلس صوّ تت لصالح اإلبقاء
على القيادة الفردية.

َ
بازنكرى قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران  12ارديبهشت [ "1368مداوالت مع تعليقات
" 50مشروح مذاكرات شوراى
لمراجعة المجلس لدستور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في  2أيار/مايو  ]1989حقوقى و امور مجلس 26 ،آب/أغسطس

.2009

 51المصدر نفسه.
 52المصدر نفسه.
َ
بازنكرى قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران  12ارديبهشت [ "1368مداوالت مع تعليقات
" 53مشروح مذاكرات شوراى
لمراجعة المجلس لدستور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في  2أيار/مايو  ]1989حقوقى و امور مجلس 26 ،آب/أغسطس

.2009

َ
سازندكي :كارنامه و خاطرات سال [ 1368إعادة البناء وإعادة االعمار :سجل
 54أكبر هاشمي رفسنجاني ،بازسازى و
ومذكرات العامين  ]1990-1989افتتاحية علي الهوتي (طهران :دفتر نشر معارف انقالب اسالمى .147 ،)1391
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ّ
َ
ّ
يحظ
ترشح السيد محمد رضا الكلبيكاني للقيادة ،لكنه لم
وتمثلت الخطوة التالية في مناقشة
بعدد كبير من األصوات .وفور هزيمة الكلبيكاني ،استخدم رفسنجاني كل نفوذه إلقناع المجلس
55
ً
يرد أي بند بشأنه في الدستور.
بانتخاب خامنئي
"مرشد ا مؤق ًتا" ،في منصب لم ِ
ّ
وال ّ
شكل مفاجأة غير سارة ألحمد الخميني ،الذي دعم
بد من أن دعم رفسنجاني لخامنئي
رفسنجاني وخامنئي ،وهو يأمل ربما في أنه سيخلف والده كمرشد أعلى .غير أن رفسنجاني،
وخالل مخاطبه مجلس خبراء القيادة ،أتى على ذكر اجتماع خاص مزعوم آخر مع الخميني حيث
عبّر خالله مؤسس الجمهورية اإلسالمية عن دعمه لقيادة خامنئي .عندها ،صوّ ت المجلس بشكل
ً
ً
مرشدا أعلى.
خلفا للخميني
ساحق لصالح خامنئي
ً
شر ع استفتاء أُجري في  28تموز/
ما إن تمّ انتخاب خامنئي
مرشد ا من قبل مجلس خبراء القيادةّ ،
يوليو  56 1989بأثر رجعي استيالءه على السلطة .وإذ بات خامنئي المرشد األعلى بحكم الواقع،
أعلنه رفسنجاني "آية اهلل" و"مجتهد" بين
ليلة وضحاها وتمّ تعديل المتطلبات القانونية وإذ بات خامنئي المرشد األعلى بحكم الواقع ،أعلنه
57
وتم
للقيادة كي تناسب وصف خامنئي .وفي اليوم رفسنجاني "آية اهلل" و"مجتهد" بين ليلة وضحاها ّ
ً
أيضا لرئيس جديد،
نفسه ،ص ّوت اإليرانيون
تعديل المتطلبات القانونية للقيادة من أجل أن تناسب
وانتخبوا رفسنجاني .وعلى نحو مالئم تما مًا،
تعديل الدستور لزيادة صالحيات الرئيس وصف خامنئي.
تمّ
وبشكل يعكس الصالحيات
بشكل ملحوظ
ٍ
الفعلية التي أدخلها رفسنجاني إلى منصب الرئاسة .وبالتالي ،هزم الثنائي رفسنجاني وخامنئي
أحمد الخميني وأصبحا الزعيمين الجديدين إليران.

صعود الحرس الثوري اإليراني وأزمة الخالفة بعد
خامنئي
بعد مرور أربعة عقود على الثورة وإنشاء الجمهورية اإلسالمية ،يتجلى عدد من السمات التي
ّ
تذكر بالعمليات االنتقالية الماضية في الصراع الحالي على من سيخلف خامنئي ،لكن ثمة
اختالفات صارخة هذه المرة تنتج عن تغ ُّير الظروف الداخلية والخارجية .ويأتي في طليعة
هذه االختالفات الصعود التدريجي للحرس الثوري اإليراني باعتباره القوة االقتصادية والسياسية
58
المهيمنة في الجمهورية اإلسالمية.
 55أكبر هاشمي رفسنجاني ،بازسازى و سازندكى :كارنامه و خاطرات سال [ 1368إعادة البناء وإعادة االعمار :سجل
ومذكرات العامين  ]1990-1989افتتاحية علي الهوتي (طهران :دفتر نشر معارف انقالب اسالمى .51-150 ،)1391
 56المصدر نفسه.240 ،
 57المصدر نفسه153 ،؛ "قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران" [دستور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية] الفصل  ،8المادة
( 109طهران :مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى ،تمّ الولوج إليه في  20كانون الثاني/يناير  .)2019لالطالع على
انتقاد عدم شرعية قيادة خامنئي ،راجع محسن كديور" ،شروع رهبرى دينى با تدليس" [القيادة بدأت بالزحف]Kadivar. ،
 8 ،comآذار/مارس .2015
 58للحصول على لمحة عن الصالحيات االقتصادية للحرس الثوري اإليراني ،راجع كتاب علي آلفونه "مدى تشابك الحرس
الثوري في االقتصاد اإليراني؟" ،معهد أميركان إنتربرايز ( ،)American Enterprise Instituteالرقم  22( 3تشرين األول/أكتوبر
)2007؛ علي آلفونه" ،سلب الحرس الثوري القتصاد إيران" ،معهد أميركان إنتربرايز ( ،)American Enterprise Instituteالرقم 3
( 23حزيران/يونيو .)2010
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ويمكن إعادة تاريخ صعود الحرس الثوري اإليراني كقوة اقتصادية وسياسية إلى ما بعد اتفاق وقف
إطالق النار برعاية األمم المتحدة الذي أنهى الحرب التي دامت ثماني سنوات مع العراق في 20
آب/أغسطس  .1988وفي ظل عودة مئات اآلالف من المحاربين المسلحين المخضرمين إلى قراهم
بعد حرب باهظة التكاليف انتهت من دون الغلبة ألحد ،خشي رفسنجاني وخامنئي من الطموحات
السياسية للحرس الثوري اإليراني ،ونجح رفسنجاني في تقديم اإلغراءات إلبقائه خارج مضمار
السياسة.
وقد ّ
بدل فيلق المهندسين في الحرس الثوري اإليراني ،الذي شارك ساب ًقا في تحصينات والبناء السريع
للمالجئ والجسور ،اسمه ليصبح قاعدة البناء ومُنح شبه احتكار على أعمال إعادة إعمار إيران بعد
الحرب 59 .وتشمل هذه األنشطة ،التي ال تزال مستمرة ،بناء السدود والطرقات ،والشوارع السريعة
وأنظمة تحويل وإمداد المياه واألنفاق ومنشآت النفط والغاز البحرية والمرفئية ومستودعات
ً
فضل عن بنى تحتية كبيرة بحرية وبرية  60للنفط والغاز .وفي الوقت نفسه ،شارك الحرس
النفط،
61
الثوري اإليراني في اقتصاد الظل وعمليات التهريب في إيران.
أجرا لقاء مشاركته في كل مشروع
ولم ينفذ الحرس الثوري اإليراني أنشطة البناء مجانًا؛ بل تلقى
ً
أضيف إلى حصته في ميزانية الدفاع الوطني .وفي الوقت نفسه ،أسّ س الحرس الثوري مصارفه
ومؤسساته المالية الخاصة حيث جمع أرباحً ا كبيرة من مشاريع حكومية وبيّض األرباح غير
62
المشروعة من اقتصاد الظل.
وحين ان ُتخب محمود أحمدي نجاد ،الذي كان بدوره محاربًا وعض ًوا ساب ًقا في الحرس الثوري
رئيسا في العام  ،2005باشر سياسة "خصخصة" شركات ومؤسسات الدولة .فاستخدم
اإليراني،
ً
الحرس الثوري اإليراني ،الذي زعم أنه يمثل القطاع الخاص ،أمواله المتراكمة من أجل شراء
الكيانات والشركات الحكومية بأسعار دون أسعار السوق .واليومُ ،ت ّ
عد مصارف الحرس الثوري
اإليراني ومؤسساته المالية من بعض أكبر الجهات الفاعلة في بورصة طهران لألوراق المالية.
ولم يقتصر صعود الحرس الثوري اإليراني منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي على الساحة
االقتصادية ،فبدأ بحلول مطلع العام  2000يستخدم أمواله من أجل تنظيم حمالت محاربيه
المرشحين لمناصب في الدولة في كافة المستويات اإلدارية في الجمهورية اإلسالمية .وقد بلغ
هذا الوجود ذروته في ظل حكم أحمدي نجاد الذي سيطر على مجلس وزرائه ضباط من الحرس
الثوري اإليراني .وانخفض هذا العدد بشكل ملحوظ خالل حكم الرئيس حسن روحاني الذي عمل
على إخضاع الحرس الثوري للسيطرة المدنية.
لكن من جهة أخرى ،وافق خامنئي على تغلغل الحرس الثوري اإليراني في االقتصاد والسياسة
اإليرانية .وخوفًا من االنشقاق الداخلي وكذلك الضغوط الخارجية ،يرى أن صعود الحرس الثوري
اإليراني وسيلة لضمان بقاء النظام واستمراره .في الموازاة ،ينشغل الحرس الثوري اإليراني ونقاده
بالتخطيط لحقبة ما بعد خامنئي.

َ
َ
سازندكي خاتم االنبيا ،تمّ الولوج إليه في  25كانون الثاني/يناير .2019
قراركاه
“ 59درباره م” [لمحة عنا]،
َ
َ
“ 60پروژه ها” [المشاريع] ،قراركاه سازندكي خاتم االنبيا ،تمّ الولوج إليه في  25كانون الثاني/يناير .2019
 61علي آلفونه" ،سلب الحرس الثوري القتصاد إيران" ،معهد أميركان إنتربرايز ( ،)American Enterprise Instituteالرقم 3
( 23حزيران/يونيو )2010
 62المصدر نفسه.
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بشكل دقيق ،لكن
صحيح أنه ال يمكن تحديد تاريخ انطالق صراع الفصائل بشأن خالفة خامنئي
ٍ
ّ
استبعاد رفسنجاني المفاجئ قبل االنتخابات الرئاسية  63في  14حزيران/يونيو  2013يمثل نقطة
إسناد مفيدة.
وربما استند رفسنجاني إلى عقود من الشائعات بشأن سرطان البروستات المزعوم  64الذي يعانيه
ينصب نفسه في موقع يخ ّوله السيطرة على الخالفة السياسية الوشيكة
خامنئي عندما حاول أن ّ
تمامًا كما نجح في التحكم بخالفة الخميني عام .1989
غير أن رفسنجاني واجه هذه المرة التحالف المتنامي
الخطير لخامنئي والحرس الثوري اإليراني ،الذي حال
بشكل فعال دون ّ
ترشح رفسنجاني للرئاسة عازيًا السبب
تعرض رفسنجاني للعزل تمامًا
ظاهريًا إلى العمر 65 .وقد ّ
كما عزل بنفسه منتظري ومؤيديه وأبعدهم نهائ ًيا في
ثمانينيات القرن الماضي.
لكن لم تكن فكرة التخلي عن السباق واردة على
اإلطالق ،فبعد أن أقنع رفسنجاني بذكاء روحاني ،وهو
أحد أتباعه ،بالترشح للرئاسة  66كمرشح احتياطي،
67
ّ
ً
حديثا أمام منصة للمتفرجين
حض مؤيديه ودعاهم إلى "عدم فقدان األمل" وأ يّد عرض الحرس الثوري اإليراني المؤسس
ّ
ترشح روحاني في  11حزيران/يونيو  68 .2013ومن في طهران ،إيران في  16أيار/مايو ( .1983صورة من إيه بي)
خالل قيامه بذلك ،أشرك رفسنجاني مرة جديدة الشعب
اإليراني في إعداد األرضية لصراع الفصائل على خالفة
خامنئي.
ّ
وتكللت استراتيجية رفسنجاني بالنجاح ومنذ ذلك الحين واصل روحاني ،الذي فاز باالنتخابات
الرئاسية ،حشد الغضب الشعبي ضد الحرس الثوري اإليراني من خالل تعييره ،مته ًما إياه بسوء
ّ
يشكل نهج
استعمال األموال العامة وخدمة مصالحه االقتصادية المؤسسية الخاصة 69 .وبالكاد
روحاني مفاجأة :فيعتبر الرئيس ،وبشكل محق ،الموارد االقتصادية التي يتمتع بها الحرس الثوري

َ
بزركترين رد صالحيت تاريخ جمهورى اسالمى" [ 3نقاط حول االستبعاد الكبير في الجمهورية
" 63سه نكته درباره
اإلسالمية] ،عصر إيران 31 ،أيار/مايو .2013
 64أشار خامنئي بنفسه إلى الشائعات في خطابه أمام القوات الجوية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية في  8شباط/فبراير
" ،2007ديدار فرماندهان و هزاران نفر از نيروى هوايى ارتش" [استقبال قادة واآلالف من أعضاء القوات الجوية] ،پايكاه
اطالعات رسانى دفتر مقام معظم رهبرى 8 ،شباط/فبراير 2007
َ
بزركترين رد صالحيت تاريخ جمهورى اسالمى" [ 3نقاط حول االستبعاد الكبير في الجمهورية
" 65سه نكته درباره
اإلسالمية] ،عصر إيران 31 ،أيار/مايو .2013
" 66دكتر حسن روخانى رسما اعالم كانديداتورى كرد" [د .حسن روحاني يعلن ترشحه رسم ًيا] ،خبر َكزارى آفتاب،
 11نيسان/أبريل .2013
" 67هاشمي :از مردم مي خواهم مايوس نشوند" [هاشمي :أطلب من الشعب أال ييأس] ،بهار 23 ،أيار/مايو .2013
" 68حمايت هاشمى از روحان" [دعم هاشمي لروحاني] ،تابناك 11 ،حزيران/يونيو .2013
 69من أجل االطالع على إحدى الهجمات المباشرة من روحاني على أنشطة الحرس الثوري اإليراني االقتصادية ،راجع
"سخنرانى جنجالى روحاني در مراسم با فعاالن اقتصادى" [خطاب روحانتي المثير للجدل خالل حفل مع رواد أعمال]،
َ
پايكاه اطالع رسانى رياست جمهورى اسالمى ايران 22 ،حزيران/يونيو .2017
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اإليراني كأحد أصول الحرس األكثر قيمة في الصراع على خالفة خامنئي 70 .ومن خالل محاولة
منع نفاذ الحرس الثوري اإليراني إلى المشاريع الممولة من الحكومة ،يأمل في إضعافه اقتصاديًا
وسياس ًيا خالل المرحلة التي تسبق تعيين خلف لخامنئي.
ووسط خضوع خامنئي لعملية جراحية في البروستات في  8أيلول/سبتمبر  71 ،2014عادت
شائعات إصابة المرشد األعلى بسرطان البروستات إلى الواجهة مجددًا .ووصف رئيس الفريق
72
الطبي لخامنئي العملية بأنها إجراء "روتيني"،
ومن خالل محاولة منع نفاذ الحرس الثوري اإليراني إلى
في محاولة منه إلخماد الشائعات ،وزعم على
المشاريع الممولة من الحكومة ،يأمل [روحاني] في إضعافه نحو ال يُصدق بأن المرشد األعلى تلقى "مخد ًرا
موضع ًيا" فقط 73 .ولو أنه كان تحت تأثير البنج
وسياسيا خالل المرحلة التي تسبق تعيين خلف
اقتصاديً ا
ً
الكامل ،لتوجّ ب على النظام شرح سلسلة القيادة
لخامنئي.
خالل فترة عجز خامنئي .ومن خالل االدعاء
ّ
ّ
تمكن النظام من الحفاظ
المخدر،
بعدم تلقيه
أساسا.
على سرية سلسلة القيادة ،في حال وجدت
ً
واكتسبت المحادثات بشأن خالفة خامنئي زخ ًما أكبر بعد الجراحة وخالل الفترة التي سبقت
انتخابات مجلس خبراء القيادة في  26شباط/فبراير  2016التي تعيّن رسم ًيا المرشد األعلى.
وفي  13كانون األول/ديسمبر  ،2015كشف رفسنجاني أن مجموعة عاملة ضمن مجلس خبراء
القيادة تنصب بالكامل على تحديد مرشحين مؤهلين لخالفة خامنئي" :إنهم يستعدون  ...وهناك
مجموعة تدقق باألفراد كي يتمكن المؤهلون منهم فقط ،وفقط في حال حصول أي حادث [ ...من
استالم القيادة] .وهذه هي مهمة مجلس خبراء القيادة الرئيسية"ّ 74 .
وأكد ادعاء رفسنجاني عضوا
المجلس هاشم هاشم زاده هريسي في  23أيار/مايور  752016وآية اهلل أحمد خاتمي في  5آذار/
77
مارس  76و  15كانون األول/ديسمبر .2017
مسيطرا على الوضع ،ومن خالل تعليقه على الموضوع المحظر بشأن
ورأى رفسنجاني نفسه
ً
احتمال وفاة خامنئي ،كان يأمل حشد التأييد الشعبي.

 70من أجل الحصول على لمحة عامة عن صالحيات الحرس الثوري اإليراني االقتصادية ،راجع كتاب علي آلفونه "مدى
تشابك الحرس الثوري في االقتصاد اإليراني؟" ،معهد أميركان إنتربرايز ( ،)American Enterprise Instituteالرقم  22( 3تشرين
األول/أكتوبر )2007؛ علي آلفونه" ،سلب الحرس الثوري القتصاد إيران" ،معهد أميركان إنتربرايز (American Enterprise
 ،)Instituteالرقم  23( 3حزيران/يونيو )2010
" 71وضعيت عمومى رهبر انقالب اسالمى كامال خوب و طبيعى است" [الشروط العامة لمرشد الثورة اإلسالمية جيدة
وطبيعية] ،دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل العظمى خامنه اى 8 ،أيلول/سبتمبر .2016
 72المصدر نفسه.
 73المصدر نفسه.
َ
جايكزين رهب" [تصريحات هاشمي رفسنجاني المهمة المتعلقة بخلف
" 74ظهارات مهم هاشمى رفسنجانى درباره
المرشد] ،ايلنا 13 ،كانون األول/ديسمبر .2015
" 75كانديداهاى جانشين وهبرى شناسايى شده اند" [تمّ تحديد المرشحين لخالفة المرشد األعلى] ،فرارو 23 ،أيار/مايو
.2016
" 76جزييات درباره كميته اى كه انتخاب رهبر آينده را بر عهده دارد" [تفاصيل عن اللجنة الموكلة بتحديد المرشد
المستقبلي] ،خبركزاري آفتاب 5 ،آذار/مارس .2017
َ 77
"كزينه هاى رهبرى آينده به صورت فوق العاده محرمانه بررسى مى شوند" [خيارات القيادة المستقبلية تخضع
َ
خبركزارى مشرق 15 ،كانون األول/ديسمبر .2017
لتحقيق سري للغاية]،

علي
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لكن في الوقت نفسه تقري ًبا ،بدأ الحرس الثوري اإليراني وحلفاؤه بالتحضير للمرحلة الثانية من
أجل االستيالء على السلطة عبر تطهير مجلس خبراء القيادة من حلفاء رفسنجاني بشكل منهجي.
وتمّ استبعاد حسن الخميني ،حفيد مؤسس الجمهورية اإلسالمية وأحد أبرز حلفاء رفسنجاني،
إضافة إلى العديد من الحلفاء اآلخرين 78 .ومن خالل ذلكّ ،
تمكن خامنئي والحرس الثوري اإليراني
بشكل فعال من إزالة الهالة السحرية التي كانت تحيط باسم وساللة الخميني الشاب ،ما كان
ليسمح لرفسنجاني وحلفائه بأن يقتربوا من مركز السلطة في إيران .غير أن حياة رفسنجاني
انتهت فجأة في  8كانون الثاني/يناير  792017بعدما تعرض لنوبة قلبية مشكوك بأمرها بينما كان
يسبح ،ما ّ
عزز التكهنات بشأن عملية التطهير
في إطار الصراع على الخالفة .يُذكر أن ملف تؤجج الضغوط المتنامية التي تمارسها واشنطن ،بعد
80
انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي المعروف
وفاة رفسنجاني ال يزال يخضع للتحقيق.

بخطة العمل الشاملة المشتركة ،والتي يمارسها حلفاؤها
ً
عوضا عن
االقتتال بشكل إضافي بين الفصائل في إيران
توحيد النخب الحاكمة في الجمهورية اإلسالمية ضد
األعداء األجانب.

بحلول كانون األول/ديسمبر  ،2017كان
الحرس الثوري اإليراني وروحاني يحاوالن
حشد التأييد الشعبي ضد بعضهما البعض
استباقًا للخالفة .وقد حشد الحرس الثوري
اإليراني وحلفاؤه من رجال الدين سكان مدن
الصفيح الفقيرة ضد سياسات حكومة روحاني المعلنة المتعلقة بخفض إعانات المواد الغذائية
انصب غضب المحتجين على الرئيس ،لكن في ظل الحملة
األساسية والوقود 81 .وفي بادئ األمر،
ّ
التي شنها مؤيدو روحاني عل ًنا ضد فساد الحرس الثوري اإليراني االقتصادي ،وجّ ه هؤالء المحتجون
نفسهم غضبهم ضد الحرس الثوري وتدخالت إيران العسكرية المكلفة في الشرق األوسط وحتى
ّ
ضد خامنئي.

كما برز شرخ حول هذه الخطوط نفسها بين النخب الحاكمة في إيران بشأن احتجاجات أخرى
اندلعت في اآلونة األخيرة .وإلى ّ
حد ما ،أقدم الحرس الثوري اإليراني وحلفاؤه أو روحاني والنخب
التكنوقراطية في إيران إما على تأييد أو حشد االحتجاجات الشعبية ضد ندرة المياه ،واحتجاجات
النساء على فرض ارتداء الحجاب ،واحتجاجات الصوفيين المعتدلين أو حتى رجال الدين الشيعة
المنشقين عقائديًا ضد الحكومة .وال يمكن تحليل هذه االحتجاجات بشكل منفصل عن الصراع
على خالفة خامنئي.
أخيرا ،تؤجج الضغوط المتنامية التي تمارسها واشنطن ،بعد انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق
ً
النووي المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة ،والتي يمارسها حلفاؤها االقتتال بشكل إضافي
ً
عوضا عن توحيد النخب الحاكمة في الجمهورية اإلسالمية ضد األعداء
بين الفصائل في إيران
األجانب .وفي وقت تتهم فيه حكومة روحاني الحرس الثوري اإليراني بالتسبب بأزمات في العالقات

َ
َ
خبركزارى آفتاب 10 ،شباط/فبراير .2016
بنيانكذار انقالب رد شد" [استبعاد حفيد مؤسس الثورة]،
" 78صالحيت نوه
" 79پيام خانواده رفسنجانى .مهدى :پدرم وا كشتند" [رسالة عائلة رفسنجاني .مهدي :قتلوا والدي] ،وكالة األنباء
اإليرانية 1 ،أيلول/سبتمبر .2017
مرك پدرم َ
َ
مركي طبيعى نبود" [ابنة أكبر هاشمي رفسنجاني :أنا مقتنعة
" 80دختر اكبر هاشمى رفسنجانى :مطمينم كه
أن وفاة والدي لم تكن ألسباب طبيعية] ،بي بي سي فارس 1 ،كانون الثاني/يناير .2019
" 81جدال سياسى بر سر اعتراض هاى خيابانى باال َكرفت" [احتدام االقتتال السياسي الداخلي بسبب االحتجاجات في
الشوارع] ،خبركزاري فرارو 31 ،كانون األول/ديسمبر .2017
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مع الواليات المتحدة ،طالب الحرس الثوري اإليراني الدولة بإلغاء خطة العمل الشاملة المشتركة
التي تمّ التفاوض بشأنها في عهد روحاني ،ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية و"استئناف
82
األنشطة النووية بدون قيد أو شرط".
ويبدو كذلك أن روحاني وأبرز ضباط الحرس الثوري اإليراني يتنافسون على اهتمام واشنطن.
ومجددًا ،تواجه الجمهورية اإلسالمية تحديًا قديما بقدم النظام الثوري نفسه وهو :من يجب أن
يشارك في المفاوضات مع الواليات المتحدة وأن يستفيد ربما منها ومتى يجب القيام بذلك؟ وكان
خطاب اللواء قاسم سليماني في  26تموز/يوليو  2018في همدان  83وخطاب روحاني المتلفز  84في
 6آب/أغسطس  2018محاولتين ماكرتين إلطالق حوار مع واشنطن .فبرأيهما من شأن حوار مماثل
أن يساعدهما على تحقيق هدف أكثر إلحاحً ا وأهمية حتى وهو ضمان السيطرة على خالفة خامنئي.

الخاتمة
إن األثر التراكمي والتفاعل بين عدد من العوامل في الجمهورية اإلسالمية اليوم يكشفان النقاب
عن سمات الخالفة الشائعة وهي التغاضي عن قواعد وإجراءات الخالفة السياسية التي يكرسها
دستور الجمهورية اإلسالمية المترافق مع التنافس بين الفصائل على تولي زمام سياسة إيران تجاه
الواليات المتحدة كوسيلة للتحكم بالخالفة السياسية في طهران.
لكن ثمة صراع بين الفصائل حال ًيا على السلطة يتخطى حدود االقتتال السياسي الداخلي المعتاد
في الجمهورية اإلسالمية .وبعكس خالفة عام  ،1989حين غاب الحرس الثوري اإليراني عن الصراع
بين الفصائل بشكل شبه تام ،نراه اليوم يستخدم سلطته االقتصادية والسياسية والعسكرية لحشد
التأييد الشعبي وتهميش خصومه في أوساط النخب التكنوقراطية المدنية في إيران.
وفي وقت يحشد فيه روحاني والحرس الثوري الشعب ضد بعضهما البعض ،قد يخرج الوضع عن
السيطرة ويؤدي إلى تعبئة مناهضة للحكومة تكون أوسع نطاقًا بكثير من احتجاجات كانون األول/
ديسمبر  2017وكانون الثاني/يناير  .2018ومن شأن وضع مماثل أن يرغم الحرس الثوري اإليراني
على التدخل بالقوة لضمان صمود النظام .وقد يقلص الحشد الشعبي الواسع النطاق ،والمترافق مع
تطهير منهجي ينفذه الحرس الثوري اإليراني لحلفاء روحاني ومؤيديه ،احتماالت حدوث تسوية
بين النخبة ويحوّ ل أفراد النخبة الحاليين أو السابقين إلى قوة معارضة فعلية ضد النظام.
وفي أغلب الظن ،قد تكون الغلبة للحرس الثوري اإليراني في الصراع بين الفصائل على خالفة
ً
متحالفا تمامًا من الناحية
خامنئي وسيكون المرشد األعلى المستقبلي ،بغض النظر عن هويته،
العملية مع الحرس الثوري ويتشارك معه السلطة.

" 82سردار سليمى :نظام ما از هميشه مستحكم تر است" [القائد سليمي :نظامنا أقوى من أي وقت مضى] ،باالترين ها،
 27نيسان/أبريل .2018
" 83سردار سليمانى :آقاى ترامب! نيروى قدس به تنهايى حريف شماست" [القائد سليماني :ترامب! قوات القدس وحدها
توازنكم] ،كيهان 27 ،تموز/يوليو .2018
 84مشروح َك َ
فتكوي تلوزيونى روحانى با مردم [خطاب روحاني المتلفز إلى الشعب مع تعليقات] ،دنياى اقتصاد 6 ،آب/
أغسطس .2018

علي

انطالقًا من هذا السيناريو ،على صناع السياسة األمريكيين المنخرطين في رسم السياسات
المعتمدة تجاه طهران أن يأخذوا في الحسبان تداعيات الخصومات على الخالفة .كما عليهم أن
يحوّ لوا تركيزهم عن المرشحين األفراد المحتملين للقيادة وأن يولوا اهتمامًا أكبر الحتمال تحويل
الجمهورية اإلسالمية إلى ديكتاتورية عسكرية ،ولو كانت برئاسة رجل دين.
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الجدول  :1مقارنة شروط القيادة في دستور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
وتعيدالته
الفصول والمواد

دستور

1979

( 2-3كانون األول/ديسمبر )1979

دستور

1989

( 28تموز/يوليو )1989

الفصل  ،1المادة

5

خالل تغييب ولي العصر (عجل اهلل تعالى فرجه خالل تغييب ولي العصر (عجل اهلل تعالى فرجه
الشريف) ،آلت والية وإمامة األمة إلى الفقيه الذي
الشريف) ،آلت والية وإمامة األمة إلى الفقيه
يكون تق ًيا وعالمًا تمامًا بأحوال عصره وشجاعً ا
الذي يكون تق ًيا وعالمًا تمامًا بأحوال عصره
وواسع الحيلة ويتمتع بمهارات إدارية ،وسيتولى
وشجاعً ا وواسع الحيلة والذي تعتبره أغلبية
َ
الشعب وتعترف به ً
يحظ أي هذا المنصب وفق المادة .107
قائدا .وفي حال لم
فقيه باألغلبية ،سيتولى رئيس مجلس القيادة
المؤلف من فقهاء مؤهلين هذه المهمة وفق المادة
.107

الفصل  ،8المادة

107

متى أقرت أغلبية ساحقة من الشعب واعترفت بعد وفاة مرجع التقليد البارز والمرشد األعلى
بأحد الفقهاء المتمتع بالمؤهالت الواردة في المادة للثورة اإلسالمية العالمية ،ومؤسس الجمهورية
ً
 5باعتباره مرجع تقليد
ومرشدا ،كما هي الحال اإلسالمية اإليرانية آية اهلل العظمى اإلمام الخميني،
أقرت واعترفت به األغلبية الساحقة من
مع مرجع التقليد ومرشد الثورة آية اهلل العظمى الذي ّ
الشعب كمرجع تقليد ومرشد ،سيتولى الخبراء
اإلمام الخميني ،يتمتع المرشد بكافة صالحيات
المنتخبون من الشعب مهمة تعيين المرشد.
والية األمر والمسؤوليات الناتجة عنها.
وسيقوم مجلس خبراء القيادة بالتباحث والتشاور
وبخالف ذلك ،سيقوم الخبراء الذين ينتخبهم
في ما بينهم بشأن كافة الفقهاء الذين يتمتعون
الشعب بالتباحث والتشاور في ما بينهم بشأن
بالمؤهالت الواردة في المادتين  5و .109في
المؤهلين ليكونوا مراجع تقليد ومرشدين .وفي حال وجدوا أن أحدهم أكثر علمًا بتعاليم اإلسالم
حال وجدوا أن أحدهم يتمتع بمؤهالت أكبر
ومواضيع الفقه أو بالقضايا السياسية واالجتماعية،
ً
مرشدا ،سيقدمونه إلى الشعب باعتباره
ليكون
أو يتمتع بشعبية كبيرة أو بميزة خاصة في أي
المرشد؛ وإال سيتمّ تقديم  3أو  5مراجع تقليد
من المؤهالت الواردة في المادة  ،109ينتخبونه
مؤهلين إلى الشعب باعتبارهم أعضاء في مجلس كمرشد .بخالف ذلك ،وفي حال غياب هذا التميّز،
القيادة.
ً
ً
مرشدا.
واحدا منهم ويعلنونه
ينتخبون
يتمتع المرشد المنتخب من مجلس خبراء القيادة
بكافة صالحيات الوالية والمسؤوليات الناتجة
عنها .ويكون المرشد وسائر الشعب سواسية أمام
القانون.
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الفصل  ،8المادة

109

شروط وسمات المرشد أو أعضاء مجلس القيادة:

شروط وسمات المرشد:

 -1مؤهالت دينية وتقوى لكي يصدر فتاوى
دينية ويكون مرجع تقليد

 -1مؤهالت دينية لكي يصدر فتاوى دينية بشأن
مختلف القضايا الدينية

 -2أن يتمتع بصفات المرشد العادل والتقي لقيادة
 -2التمتع بالفطنة السياسة واالجتماعية
األمة
وبالشجاعة وبالقوة وبالمهارات اإلدارية لتولي
القيادة
 -3التمتع بالفطنة السياسية واالجتماعية المحقة،
وبالحكمة والشجاعة والمهارات اإلدارية
وبالقدرات المناسبة للقيادة .في حال تعدد
األشخاص الذين يتمتعون بالمؤهالت والشروط
الواردة أعاله ،سيحظى الشخص الذين يتمتع
بفطنة أكبر من الناحيتين الفقهية والسياسية
باألفضلية.
الفصل  ،8المادة

111

عندما يعجز المرشد أو أحد أعضاء مجلس
القيادة عن تأدية واجباته الدستورية أو يفتقر
إلى إحدى المؤهالت الواردة في المادة ،109
سيتمّ إعفاؤه من منصبه .ويتمتع الخبراء
المحددون في المادة  108بصالحية الفصل
في هذه المسألة .وسيتمّ االتفاق على المبادئ
التوجيهية لدعوة المجلس إلى االجتماع بغرض
بحث هذه المسألة خالل االجتماع األول لمجلس
الخبراء.

عندما يعجز المرشد عن تأدية واجباته
الدستورية أو يفتقر إلى إحدى المؤهالت الواردة
في المادتين  5و ،109أو يصبح من المعلوم أنه لم
يمتلك بعض المؤهالت في األساس ،يتمّ إعفاؤه من
منصبه .ويتمتع الخبراء المحددون في المادة 108
بصالحية الفصل في هذه المسألة .في حال وفاة
المرشد أو استقالته أو فصله ،يتخذ الخبراء في
أقرب وقت ممكن الخطوات الالزمة لتعيين مرشد
جديد.
وإلى حين تعيين المرشد الجديد ،يتولى مجلس
مؤلف من الرئيس ،ورئيس السلطة القضائية
ورجل دين من مجلس صيانة الدستور ،بناء على
قرار مجلس تشخيص مصلحة النظام ،تنفيذ كافة
واجبات المرشد بشكل مؤقت .وفي حال عجز
خالل هذه الفترة أي منهم عن تأدية واجباته
ألي سبب كان ،يتمّ انتخاب شخص آخر ليحل
ّ
محله بناء على قرار أغبية رجال الدين ضمن
مجلس تشخيص مصلحة النظام في البالد .على
هذا المجلس اتخاذ الخطوات المناسبة وف ًقا للمواد
 1و 3و 5و 10واألقسام "د" و"ه" و"و" من البند 6
من المادة  ،100بناء على قرار ثالثة أرباع أعضاء
مجلس تشخيص مصلحة النظام .متى أصبح المرشد
ً
عاجزا بشكل مؤقت عن تأدية واجبات القيادة
بسبب مرض أو أي حادثة أخرى ،يتولى المجلس
الوارد ذكره في هذه المادة واجبات المرشد خالل
هذه الفترة.
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