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آفاق إيرانية

من سيحدد معامل اجلمهورية الثالثة!
إيران من الثورة إىل الدولة إىل ماذا بعد رحيل رفسنجاين؟

كان يكفى أن تنطق االسم جمرًدا »هشمى رفسنجاين« أو 
أبرزها  الدالالت،  عرشات  تتداعى  كى  فقط  »رفسنجاين« 
كل  أداء  ىف  اإليقاع«  »ضابط  أو  لألمة،  احلكيم«  »العقل  أنه 
هو  السياسية،  القوى  كل  وأداء  إيران،  ىف  احلكم  مؤسسات 
حمور ارتكاز أداء كل هؤالء، هو الرابط أو مهزة الوصل بني 
مؤسسة املرشد وكل من رئاسة اجلمهورية وجملس الشورى 
)الربملان( وجملس صيانة الدستور، ألنه هو »جممع تشخيص 
)حتديد( مصلحة النظام، كمؤسسة هو عنواهنا، وكدور مل يقم 
به أحد قبله، وال ُيعرف من ىف مقدوره أن يقوم به بعده، وهو 
أيًضا الرابط بني التيارين السياسيني الكبريين، تيار املحافظني 
متشددين(،  )ثوريني-  أصوليني  أو  تقليديني  من  بتنوعاته 
فهو  ويساريني،  وليرباليني  معتدلني  من  اإلصالحيني  وتيار 
املحافظني،  مع  املسئول  احلوار  عىل  القادر  املعتدل  املحافظ 
وهو اإلصالحى الوسطى أو املعتدل، القادر أيًضا عىل ضبط 
إيقاع هذا التيار، لذلك ظل حمور االنضباط ىف أداء التيارين، 
وعنوان التيار اجلامع هلام حتت عنوان »املصلحة« كام يعرب عنها 

عنها  يعرب  كام  األيديولوجية،  عنوان  وحتت  اإلصالحيون، 
املحافظون، فهو الذى استطاع أن يوثق برباعة الثقة والرابطة 

بني املصلحة الوطنية واأليديولوجية اإلسالمية للنظام.
 هلذا كله، كان رفسنجانى هو القائد، وهو املسئول الكبري 
الذى ال غنى عنه بالنسبة للمرشد األعىل السيد عىل خامنئي، 
فهام مًعا وجهان لعملة واحدة اسمها »اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية«. قد يكون رفسنجانى ثورًيا إسالمًيا، لكنه األقرب 
عنواًنا  خامنئى  يكون  وقد  الوطنية،  املصلحة  إىل  انحياًزا 
للمصلحة الوطنية، لكنه األكثر انحياًزا إىل ثورية اجلمهورية 
وعاملًيا.  إقليمًيا  القيادى  ودورها  اإلسالمية  وأيديولوجيتها 
مها مًعا استطاعا أن يمآل فراغ غياب اإلمام اخلمينى، مؤسس 

وعنوان هذه اجلمهورية الثورية اإلسالمية اإليرانية.
وكان  اجلمهورية،  هذه  اخلمينى  اهلل  روح  اإلمام  أسس 
الزعيم والقائد وملهم املؤسسات والزعامات كافة، وعندما 
اختياراته  الدنيا قد اقرتب حدد  الرحيل عن  أدرك أن موعد 

األمر الذى ال شك فيه أن إيران بدون عىل أكرب هاشمى رفسنجانى هى إيران أخرى. فرحيل هذا الرجل له أكثر من معنى، 
التى ظلت معتمدة عىل ركيزتني: أوهلام ركيزة موقع »الزعامة«، أو  الثانية«  بنهاية عرص »اجلمهورية  إيذان  أنه  أبرزها وأمهها 

»املرشد األعىل«، أو »الوىل الفقيه« وكلها تدل عىل شخص واحد هو آية اهلل عىل خامنئي، وثانيهام هاشمى رفسنجاين. 

د. حممد السعيد إدريس
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لقيادة مجهوريته، وألنه ثورى دون انتقاص لوطنيته ومصالح 
مرحلتها  بعد  تكمل  مل  الوليد  اجلمهورية  أن  ولوعيه  بلده، 
عىل  القادر  الزعيم  ليكون  خامنئى  عىل  اختار  فقد  الثورية 
عىل  ووضع  اإليرانية،  للجمهورية  الثورى  املرشوع  إكامل 
وضابط  املصلحة  حامى  ليكون  رفسنجانى  هاشمى  يمينه 
خامنئي،  تولية  مهمة  إنجاز  مسئولية  له  ومحَّ الثوري،  اإليقاع 
لكن األهم هو حتميله مسئولة ديمومة العالقة الوفاقية معه، 
احلرس  قادة  أبرز  أحد  قاليباف،  باقر  حممد  نقله  ما  حسب 
الثورى، واملرشح األسبق لرئاسة اجلمهورية )حمافظ طهران 

احلايل(.
اخلمينى  من  التارخيية«  الوصّية  »مشهد  قاليباف  يروى 
إهبام رفسنجانى  اإلمام اخلمينى  فيقول: »مسك  لرفسنجانى 
والثانية  اهلل،  يتقبله  أن  إىل  الناس  يدعو  أن  باثنتني:  وأوصاه 
عندى  قلق  »ال  له:  فقال  بنائها«  ىف  تعب  أمة  ملسار  كانت 
السيد  وبني  بينك  خالف  يقع  أن  سوى  إيران،  مستقبل  عىل 
أميًنا  وكان  بحذافريها  الوصّية  رفسنجانى  وعى  خامنئي«. 
عليها. وعى أن اإلمام وضعه »موضع هارون من موسى«، 
نصيب  من  هى  للبالد  والعليا  الكربى  الوالية  أن  يعنى  ما 
الداعم  الوىف  يكون  أن  دوره  وأن  له،  وليست  خامنئي، 
يبعد  شيًئا  يدع  وأال  املختار،  القائد  هلذا  بإجيابية  واملخلص 

بينهام. 
اإلمام  رحل  فعندما  بوعده.  وفًيا  رفسنجانى  وكان 
تصمد  أن  إما  صعب،  طرق  مفرتق  البالد  دخلت  اخلميني، 
وإما  واجلمهورية  الثورة  مهمة  إكامل  مشوار  وتواصل 
واحد  سؤال  إجابة  حول  منعقًدا  كله  األمر  وكان  السقوط، 
وكيف  اخلميني،  اإلمام  خيلف  أن  بمقدوره  الذى  من  هو: 
تكون له الوالية، وكيف ستدعم األمة االختيار؟ كانت كل 
الذى  رفسنجاين،  بيد  منعقدة  األسئلة  هذه  عىل  اإلجابات 
اجتمع »جملس خرباء  فعندما  فائقة.  للمهمة بجدارة  تصدى 
القيادة« للبحث ىف املهمة املنوطة به، وهى اختيار »املرشد«، 
اجلمهورية  مؤسس  سيخلف  الــذى  الفقيه«  ــوىل  »ال أو 
اإلسالمية، بادر رفسنجاين، باعتباره عضًوا بمجلس اخلرباء، 
وكان ىف ذات الوقت رئيًسا ملجلس الشورى، والقائم بأعامل 
اخلمينى  اإلمام  وصية  عن  بالكشف  املسلحة،  القوات  قائد 
التى كان نجله »السيد أمحد« شاهًدا عليها، وآية اهلل مشكينى، 
اإلمام ىف  السيد خامنئى هو من خيلف  يكون  بأن  وآخرون، 
اإلمام ىف  فيه  أبرز  داخىل  بقراءة خطاب  وبادر  األمة،  زعامة 

أكثر من مناسبة وصيته بانتخاب خامنئى مرشًدا للثورة.
من سيقوم باملهمة املرة املقبلة؟

كان هذا الدور الذى قام به رفسنجانى ىف تنصيب خامنئى 
مع  ذلك  بعد  للجمهورية  مرشًدا  )أصبح  للثورة  مرشًدا 

التحول من الثورة إىل الدولة، وهى املهمة األهم واألصعب 
التى قام هبا رفسنجاين( هو اللبنة األوىل ىف إعالن اجلمهورية 
الثانية التى كان عنواهنا هو السيد خامنئى وكان دعامتها هو 
رئاسة  منصب  ىف  خامنئى  خلف  الذى  رفسنجانى  هاشمى 
اجلمهورية لدورتني )من 3 أغسطس 1989 إىل 2 أغسطس 
النظام،  مصلحة  تشخيص  جممع  رئاسة  توىل  ثم   ،)1997
تنافسات  ىف  الوطنية  املصلحة  بحامية  املعنية  املؤسسة  وهو 
اجلمهورية  )رئاسة  التنفيذية  احلكم:  مؤسسات  ورصاعات 
صيانة  وجملس  الشورى  )جملس  والترشيعية  واحلكومة(، 
الدستور(، وظل رئيًسا هلذا املجمع الذى نجح ىف حتويله إىل 
مؤسسة موازية ملؤسسة املرشد أو »موازنة هلا« إىل يوم رحيله 

املفاجئ مساء األحد )2017/1/8(.
 وإىل جانب رئاسته لـمجمع تشخيص مصلحة النظام، 
أو )حتديد مصلحة النظام( خاض رفسنجانى انتخابات جملس 
خرباء القيادة املنوط به حماسبة املرشد واختيار من خيلفه، عام 
أشد  حيصل  مل  حني  ىف  األوىل،  املرتبة  عىل  وحصل   ،2006
أمحدى  حممود  الرئيس  لغريمه  األساسى  والداعم  منافسيه 
نجاد، آية اهلل حممد مصباح يزدى، إال عىل املرتبة السادسة بني 
الـ 12 عضوا باملجلس، لذلك فإنه، وىف أعقاب وفاة آية اهلل 
عىل مشكينى، رئيس هذا املجلس، انتخب رفسنجانى رئيًسا 
له، وظل ىف هذا املنصب حتى أوائل عام 2011، ىف الوقت 
الذى كان قد وصل فيه الرصاع السياسى بينه وبني املحافظني 
األعىل  املرشد  من  املدعومني  الثورى  واحلرس  األصوليني 
يف  بينهام  العنيف  الصدام  بعد  ذروته  إىل  خامنئى  عىل  السيد 
عندما   ،2009 عام  الرئاسية  االنتخابات  أعقاب  وىف  أثناء، 
اخلرضاء  وثورهتم  اإلصالحيني  تيار  إىل  رفسنجانى  انحاز 
بزعامة مري حسني موسوى، رئيس احلكومة األسبق، والشيخ 
وزعامات  األسبق  الشورى  جملس  رئيس  كروبى،  مهدى 
إصالحية أخرى كثرية،  الذين قادوا انتفاضة شعبية ضد فوز 
اعتربوه مزوًرا للرئيس حممود أمحدى نجاد الذى حظى بدعم 

املرشد األعىل السيد عىل خامنئي.
جانب  إىل  رفسنجانى  خاضها  وشاقة  طويلة  مسرية 
السياسى  النضال  من  طويلة  سنوات  سبقتها  خامنئى، 
احلوزة  ىف  أستاذه  جانب  إىل  الشاه  حكم  نظام  ضد  الصعب 
الثورى، اإلمام اخلميني،  النضال  بـ«قم«، وقائده ىف  العلمية 
الثورة  تفجري  ىف  ومشقة  صعوبة  يقل  ال  آخر  نضال  ثم 
اجلمهورية  وتأسيس  وانتصارها  قيادهتا،  جملس  وعضوية 
العراقية-  احلرب  خاصة  حتدياهتا،  ومواجهة  اإلسالمية، 
اإليرانية )1980- 1988( التى كانت عنواًنا بارًزا لتحالف 
واسع إلسقاط اجلمهورية اإلسالمية، وكانت ثمرة كل هذه 
النضاالت التى امتدت حتى عام 1989، عند رحيل اإلمام 
اخلميني،  اإلمام  مجهورية  األوىل«  »اجلمهورية  هى  اخلميني، 
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الذى توىل خالهلا رفسنجانى رئاسة جملس الشورى »الربملان« 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  منصب  جانب  إىل  لدورتني، 
املسلحة، وكان له الدور األبرز ىف إقناع اإلمام اخلمينى بقبول 
أغسطس  ىف  الدوىل  األمن  جملس  عن  الصادر   598 القرار 
جاءت  ثم  العراق،  مع  الطويلة  احلرب  أهنى  الذى   1988
نضاالت بناء الدولة ىف اجلمهورية الثانية، عقب وفاة اإلمام 

اخلميني.
عن  رفسنجانى  يفرتق  مل  الطويلة  املسرية  هــذه  يف 
بسبب  بينهام  والصدام  اخلالف  ــرارات  م رغم  خامنئي، 
كموازن  دوره  عىل  أميًنا  يكون  أن  عىل  رفسنجانى  حرص 
البالد«  »مصلحة  أجل  من  السياسية  والقوى  السلطات  بني 
رثاء  كان  ولذلك  اإلسالمية.  أيديولوجيتها  عىل  واحلفاظ 
خامنئى لرفسنجانى ونعيه له هو األكثر تعبرًيا عن عمق الثقة 

والوفاء بني الرجلني.
كالًما  خامنئى  السيد  قال  لرفسنجانى،  ورثائه  نعيه  ىف 
الصديقني،  بني  الوفاء  منظور  من  فقط  ليس  األمهية  شديد 
إنجازاهتا  ىف  هائلة  عمل  سنوات  من  مىض  ما  إىل  والنظر 
ومشقاهتا، ولكن من منظور ما هو قادم، وما ينتظر إيران من 

دون رفسنجاين.
قال خامنئى بحق رفسنجانى ما مل يصدر عىل لسانه بحق 
ىف  خامنئى  عاشها  مضت  عقود  مدى  عىل  آخر  إنسان  أى 
قلب السياسة واحلكم ىف إيران. من أبرز وأهم ما قاله فقرتني 
مهمتني من منظور ما هو قادم إليران بدون رفسنجاين: »إن 
فطنته الوافرة )رفسنجاين( وإخالصه الفريد ىف تلك السنوات 
كانا سنًدا موثوًقا لكل األشخاص الذين تعاونوا معه، السيام 
أنا، وأن اختالف اآلراء واالجتهادات املختلفة ىف مراحل من 
أبًدا من قطع أوارص الصداقة  الطويلة، مل تتمكن  الفرتة  هذه 
التى كانت بدايتها بني احلرمني ىف كربالء، ووسوسة اخلناسني 
الذين كانوا يسعون خالل األعوام األخرية إىل االستفادة من 
هذه االختالفات بقوة وجدية، مل تتمكن من اإلخالل ىف الود 

العميق للراحل بالنسبة إلينا«.
ضد  املناضلني  من  األول  اجليل  من  نادًرا  نموذًجا  »كان 
باملخاطر  امليلء  الطريق  هذا  ىف  املعذبني  ومن  امللكي،  النظام 
السافاك  تعذيب  وحتمل  السجن،  سنوات  وأن  والفخر، 
كل  وجه  ىف  واملقاومة  الشاهنشاهي(،  االستخبارات  )جهاز 
جملس  ورئاسة  املقدس،  عن  الدفاع  ىف  اخلطرية  واملهام  هذا، 
أوراق  هى  وغريها،  اخلرباء،  وجملس  اإلسالمي،  الشورى 

ناصعة من حياة هذا املناضل القديم املليئة بالتغريات«.
والرفيق  للصديق  »الفقدان«  هو  قوله  خامنئى  أراد  ما 
الوىف األمني، لذلك ختم رثاءه بالقول: »ومع فقدان هاشمى 

ال أعرف شخصية أخرى كان ىل معها جتربة مشرتكة، وهكذا 
كالم  وقع  املصريية«.  املرحلة  هذه  متغريات  من  طويلة  مدة 
اخلصوصية  شديد  متاس  له  املصريية«  و«املرحلة  »الفقدان« 
يرشحه هو  كان  العضال  أن مرضه  يدرك  الذى  مع خامنئى 
إيران  عىل  مطمئًنا  كان  وربام  رفسنجاين،  وليس  للمغادرة 
كان  أيًضا  وربام  رفسنجاين،  وجود  ىف  وثورهتا  ومجهوريتها 
ىف  األبرز  الدور  وحكمته  لرفسنجانى  يكون  أن  ىف  طامًعا 
العبور بإيران، بأمان، إىل مجهوريتها الثالثة، عندما يأتى موعد 
رحيله، وأن يقوم بالدور نفسه الذى قام به باالنتقال السلمى 
وأن  خامنئي،  مجهورية  إىل  اخلمينى  مجهورية  من  للسلطة 
أن  خامنئى  أراده  الذى  اجلديد،  املرشد  والية  ويدير  يرشف 
يكون »ثورًيا« عىل نحو ما أفصح عن ذلك يف اجتامعه األول 
مع جملس خرباء القيادة ىف أول اجتامعاهتم عقب االنتخابات 
 26( القيادة  خرباء  وجملس  الشورى  ملجلس  أجريت  التى 
رفسنجانى،  يرحل  أن  األقدار  شاءت  لكن   ،)2016 فرباير 
السياسى  وربام  اإلنساين،  باملعنى  وحيًدا  خامنئى  يرتك  وأن 
رغم كل اخلالفات التى تفجرت بينهام ىف السنوات األخرية 
األصوليني  املحافظني  جلنوح  رفسنجانى  رفض  بسبب 
واحلرس الثورى باحلكم عىل حساب الديمقراطية، واإلمعان 
خامنئى  ودعم  العامل،  دول  كل  مع  إيران  عالقات  تأزيم  ىف 
األمر  واجلمهورية«  الثورة  »محاية  مزاعم  حتت  اجلنوح  هلذا 
مًعا،  واجلمهورية  الثورة  عىل  خطًرا  رفسنجانى  رآه  الذى 
ودفعه للتحالف مع اإلصالحيني واملعتدلني، واختار حسن 
انتخابات  ىف  به  وفاز  الوسطى  التيار  هلذا  عنواًنا  روحانى 
اإلصالحيني  مع  متحالًفا   2013 عام  اجلمهورية  رئاسة 
املدعومني من الرئيس األسبق حممد خامتى الذى لعب دوًرا 
حمورًيا مع رفسنجانى ىف فوز حسن روحانى، بعد أن تم إقصاء 
رفسنجانى عن خوضها، ثم ىف إعادة التيار اإلصالحى جمدًدا، 
وبقوة إىل جملس الشورى ىف انتخابات 26 فرباير 2016، عىل 
انتخابات جملس  املحافظون ىف  الذى حققه  الفوز  الرغم من 
خرباء القيادة التى أجريت ىف نفس التاريخ، وهى االنتخابات 
عن  اخلميني(  اإلمام  )حفيد  اخلمينى  حسن  إبعاد  تم  التى 
الفوز  وروحانى  رفسنجانى  من  كل  واستطاع  خوضها، 

بعضوية هذا املجلس.
معامل اجلمهورية الثالثة

إذا كان هاشمى رفسنجانى بوسطيته وبرامجاتيته وحرصه 
قد  وتعظيمها  اإليرانية  الوطنية  املصالح  حتقيق  عىل  الدءوب 
استطاع مع عىل خامنئى بصالبته الثورية أن يؤسسا مًعا معامل 
اجلمهورية اإليرانية الثانية، بعد انتهاء اجلمهورية األوىل بوفاة 
اإلمام اخلمينى عام 1989، ونجحا ىف حتقيق »االنتقال اآلمن« 
إليران من »الثورة إىل الدولة«، دون إفقاد هذه الدولة رسالتها 
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رحيل  وتوقعات  املفاجئ،  رفسنجانى  رحيل  فإن  الثورية، 
معامل  حول  مهمة  تساؤالت  تطرح  آجاًل  أو  عاجاًل  خامنئى 
للجمهورية  امتداًدا  ستكون  هل  الثالثة:  اإليرانية  اجلمهورية 
الثانية التى نجحت ىف املواءمة بني املصلحة واأليديولوجيا، 
قوة  وعسكرًيا  اقتصادًيا  إيران  لبناء  األولوية  كل  وأعطت 
واملقاطعة  التحديات  أمام  الصمود  عىل  قادرة  كربى  إقليمية 
والتمدد  التوسع  إىل  الصمود  من  واالنطالق  الدولية، 
اإلقليمى ونرش النفوذ، دون تفريط ىف األيديولوجيا الثورية، 
أم ستكون األولوية  التمدد والتوسع،  بل جعلها عنواًنا هلذا 
الثورية  واألهداف  األيديولوجيا  حساب  عىل  الدولة  لبناء 
والدخول ىف مساومات وحتالفات إقليمية، عىل نحو ما حيدث 
اآلن مع روسيا وتركيا، بعيًدا عن الرسالة األيديولوجية من 
أجل محاية الدولة وبناء إيران قوة اقتصادية – عسكرية كربى 
وسوف  العكس،  سيحدث  أم  الصيني،  بالنموذج  اقتدًاء 
خماطر  ىف  إيران  وتدخل  املصلحة،  عىل  األيديولوجية  تطغى 
وإقليمية  دولية  وأطراف  قوى  مع  العسكرية  الرصاعات 
مرتبصة، خاصة مع اإلدارة األمريكية اجلديدة للرئيس دونالد 
ترامب وانحيازه املطلق إلرسائيل التى تدفع باجتاه إهناء التزام 
واشنطن باالتفاق النووى مع إيران، وما يمكن أن حيدث من 

تداعيات ملثل هذه اخلطوة إن جرت. 
ترجيح أى من هذه املشاهد أو السيناريوهات املستقبلية 
السلطة  هلم  تؤول  سوف  من  عىل  بالطبع  يتوقف  إليران 
هلاشمى  املفاجئ  الرحيل  وتداعيات  خامنئي،  رحيل  بعد 
التوازن بني املصلحة  إيقاع املحافظة عىل  رفسنجانى، ضابط 
واأليديولوجى، ومن سيخلفه ىف منصبه، وال نقول ىف دوره.

رحيل  بعد  ما  ملرحلة  املحتملة  املشاهد  قراءة  حاولنا  إذا 
رفسنجانى سنجد اجتاهني خمتلفني: األول، يرجح أن يؤدى 
اإلصالحيني  تيار  بني  التامسك  إعادة  إىل  رفسنجانى  رحيل 
برموزه املعروفة: حممد خامتى، ومري حسني موسوى، ومهدى 
كروبى، والزعامات اجلديدة، وتيار االعتدال الوسطى الذى 
ىف  روحاين،  حسن  الرئيس  مع  رموزه  أهم  رفسنجانى  كان 
حسن  مبايعة  خالل  من  رفسنجاين،  غياب  فراغ  مللء  حماولة 
موقف  يتقوى  وأن  تقارهبام،  بعد  للتيارين  زعياًم  روحانى 
التى  الرئاسية  االنتخابات  معركة  بقوة  وخيوض  روحانى 

سوف جترى ىف مايو املقبل.
رفسنجانى  غياب  أن  يرى  األقوى،  االجتاه  وهو  الثاين، 
الوسط  وتيار  تقارب بني اإلصالحيني  إهناء كل  إىل  سيؤدى 
وفائه  وعدم  روحانى  حسن  ضعف  أوهلام  لسببني:  املعتدل 
االعتبار  رد  وخاصة  اإلصالحية،  وتعهداته  بالتزاماته 
أحداث  منذ  اجلربية  لإلقامة  اخلاضعني  اإلصالحيني  لزعامء 
وإهناء  كرويب(،  ومهدى  موسوى،  حسني  )مري   2009 عام 

احلصار اإلعالمى والسياسى املفروض عىل الرئيس األسبق 
األشهر  ىف  أظهر  روحانى  حسن  أن  ثانيهام  خامتي.  حممد 
املرشد  مع  والتقارب  رفسنجانى  عن  للتباعد  مياًل  األخرية 
أن  تعمد  حيث  األصوليني،  واملحافظني  خامنئى  السيد 
ىف  الشعبية  اإلرادة  إىل  الرئاسية  باالنتخابات  فوزه  يرجع 
ذات  ىف  وخامتى.  رفسنجانى  من  كل  لدور  ضمنى  إنكار 
الوقت، سوف يتفرد املحافظون األصوليون واحلرس الثورى 
بالسيطرة عىل مقاليد السلطة سواء حتالفوا مع حسن روحانى 
رئيس  فرض  ىف  نجحوا  أو  املقبلة،  الرئاسية  االنتخابات  ىف 

بديل أكثر ثورية من منظورهم.
له ما يدعمه من أحداث وتطورات فرضت  هذا االجتاه 
نفسها خالل السنة املاضية ىف أعقاب توقيع االتفاق النووى 
لسان  عىل  حتذيرات  وظهور   ،»1+5 »جمموعة  مع  اإليرانى 
املحافظني  ــوز  ورم خامنئى،  عىل  السيد  األعــىل  املرشد 
االنفتاح  يؤدى  أن  من  الثورى  احلرس  وقادة  األصوليني، 
املتحدة  والواليات  الغربية  االقتصادات  عىل  االقتصادى 
وثقاىف  سياسى  انفتاح  إىل  اخلصوص،  وجه  عىل  األمريكية، 
للجمهورية  الثورية  واأليديولوجية  الثورى  التامسك  هيدد 
جملس  انتخابات  خلوض  االستعدادات  مع  اإلسالمية، 
واحلرس  املرشد  كان  حيث  القيادة،  خرباء  وجملس  الشورى 
فوز  ملنع  حتفًزا  أكثر  األصوليون  واملحافظون  الثورى 
باملجلسني  الفوز  احتكار  عىل  حرًصا  وأكثر  اإلصالحيني، 
عن  تدافع  أن  عىل  ــادرة  ق ثورية  قيادات  وجــود  لضامن 
ورجاله  املرشد  أن  يعني  الذى  األمر  اإلسالمية،  اجلمهورية 
الثورية، األمر الذى يعنى  مع إعطاء األولوية لأليديولوجية 
سيكون  السياسى  املشهد  عن  وغيابه  رفسنجانى  رحيل  أن 
فرصة مواتية لسيطرة املحافظني األصوليني واحلرس الثورى 

عىل السياسة واحلكم ىف إيران.
الوسطى،  اآلخر  للخيار  انحياًزا  أكثر  رفسنجانى  كان 
بدور  وقام  الدولة،  عىل  املتشددين  سيطرة  دون  واحليلولة 
للجمهورية،  كرئيس  روحانى  حسن  إنجاح  ىف  أساسى 
»جملس  عىل  واإلصالحيني  املعتدلني  لسيطرة  خيطط  وكان 
طاحًما   ،2016 فرباير   26 انتخابات  ىف  القيادة«  خرباء 
لتجديد الدعوة إىل إجراء تغيريات جذرية ىف »والية الفقيه«، 
»الوالية  بداًل من  »الوالية اجلامعية«  ليطرح فكرة  حيث عاد 
التى  الدعوة  وهى  وفرديتها.  جنوحها  خشية  الفردية«، 
حممود  الرئيس  انتخاب  إلعادة  املرشد  انحياز  عقب  أطلقها 
جانب  من  وصفت  انتخابات  ىف   2009 عام  نجاد  أمحدى 
قادة اإلصالحيني بأهنا »انتخابات مزورة« وبسببها نزلوا إىل 
رفسنجانى  اعترب  فقد  اخلرضاء،  ثورهتم  وأطلقوا،  الشوارع 
وقتها أن تورط املرشد ىف إعالن فوز أمحدى نجاد قبل أن يعلن 
جملس صيانة الدستور املختص باألمر هذا الفوز رسمًيا، كان 
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»خروج عن احليادية« ما دفعه إىل الذهاب إىل »قم«، واللقاء 
اجلامعية«،  »الوالية  إىل  والدعوة  العلمية«،  »احلوزة  بأعمدة 
أى اختيار عدد من كبار قادة الدولة ممن تنطبق عليهم رشوط 
الوالية للقيام بدور »الوىل الفقيه« كقيادة مجاعية ومؤمتنة عىل  
املسئولية الكربى امللقاة عىل عاتقها بحكم نصوص الدستور.
التجرؤ- طالت  أثامًنا غالية -هلذا  الذى دفع  رفسنجانى 
سمعته الشخصية وأبناءه عىل  مدى السنوات املاضية، جدد 
القيادة  جملس  انتخابات  إجراء  قبيل  ثانية  مرة  تلك  الدعوة 
ىف  يكون  أشخاص  النتخاب  مغزاه  له  متهيد  ىف  األخــرية 
البالد،  إليه  حتتاج  الذى  املطلوب  التغيري  إحداث  مقدورهم 
عاد  فقد  اجلديد.  الفقيه«  »الوىل  اختيار  موعد  حيني  عندما 
رفسنجانى للحديث عن »الوالية اجلامعية« عندما فتح ملف 
اخلرباء  جملس  »سيتحرك  بقوله:  املغلق  السياسية«  »اخلالفة 
عند احلاجة لتعيني زعيم جديد، إهنم يستعدون لذلك اآلن، 
ويدرسون اخليارات«، وأوضح أهنم ىف جملس اخلرباء »أعدوا 
املجلس  ىف  للتصويت  وستطرح  للمنصب،  باملؤهلني  قائمة 
أن  أوضح  كام  خامنئي(«،  رحيل  )ويعنى  أمر  حيدث  حني 
جملس اخلرباء مستعد الختيار »جملس زعامء« إذا دعت احلاجة 

بداًل من املرشد األعىل الوحيد الذى حيكم مدى احلياة. 
فرض  أجل  من  قاتل  لكنه  بذلك،  رفسنجانى  يكتف  مل 
حسن اخلمينى )حفيد اإلمام اخلميني( مرشًحا لعضوية جملس 
التصدى  كان  لذلك  إنجاحه.  عىل  أكثر  حرص  مع  اخلرباء، 
املزدوج من جانب رفسنجاين،  التوجه  بقوة وحزم ضد هذا 
بإبعاد حسن اخلمينى أواًل عن الرتشح لعضوية جملس اخلرباء 
بحجة  الدستور  صيانة  جملس  من  إقصائى  بقرار  وذلك 
كاف  عدد  فوز  دون  باحليلولة  وثانًيا  الفقهية«،  خربته  »قلة 
اإلصالحيني  وتيارى  رفسنجانى  من  املقربني  األعضاء  من 
عندما  وتأكد  حدث،  ما  وهو  املجلس،  بعضوية  واملعتدلني 
امينى  إبراهيم  من  بداًل  املجلس  هذا  برئاسة  جنتى  أمحد  فاز 
املرشد  تقدير  مثار  كان  الذى  الفوز  وهو  رفسنجاين،  مرشح 
عىل خامنئى، وعرب عن ذلك ىف رسالة مهمة قائاًل: »إن أمهية 

جملس اخلرباء تكمن ىف احلراسة الدقيقة والشاملة والرفيعة«.
املعانى  لتكمل  الشورى  وجاءت رسالة خامنئى ملجلس 
حول  القيادة  خرباء  جملس  إىل  رسالته  ىف  تأكيدها  أراد  التى 
أولوية الدفاع عن اهلوية اإلسالمية والثورية للدولة اإليرانية. 
ونرش  املقاوم  االقتصاد  »دعم  إىل  النواب  خامنئى  دعا  فقد 
يكون  أن  املجلس  طالب  كام  وتعميقها«،  اإلسالمية  الثقافة 
يتصدى  حصيًنا  وخندًقا  والثورى،  املؤمن  الشعب  »ركيزة 

ألطامع االستكبار الوقحة«.
خامنئى  منه  حذر  أن  سبق  ما  مع  تالقت  املعانى  هذه 
الشورى وجملس خرباء  انتخابات جملس  قبيل إجراء  مبكًرا، 
من  ختوفاته  عن  أعرب  عندما   ،)2016 فرباير   26( القيادة 
اإلصالحى  التيار  وقيادة  األمريكيني  بني  حتالف  حيدث  أن 
حدث  كان  الذى  املحدود  االنفراج  لتوظيف  إيران  داخل 
عىل  التوقيع  أعقاب  ىف  اإليرانية،   – األمريكية  العالقات  ىف 
داخلية  حتوالت  إلحداث   ،)2015 )مايو  النووى  االتفاق 
األمريكى،  الرئيس  أطامع  وحتقق  واشنطن،  تريدها  درامية 
باراك أوباما، ىف احتواء النظام اإليرانى، ومتكني اإلصالحيني 
السياسى  بالنظام  واالنحراف  السلطة،  عىل  السيطرة  من 
للجمهورية اإلسالمية. فقد حرض خامنئى )2016/1/4( 
النتخابات  الصاحلني  غري  املرشحني  رفض  »رضورة  عىل 
»حيبط  بأن  وتعمد  الشورى«،  وجملس  القيادة  خرباء  جملس 
الشعب اإليرانى العظيم تربص الواليات املتحدة باالقرتاع«. 
حياة  وىف  تقول،  كانت  املؤرشات  كل  أن  يعنى  هذا  كل 
رفسنجاين، أن إيران تتجه إىل تغليب تيار التشدد ىف الداخل 
واخلارج، واآلن بعد رحيل رفسنجانى الذى كان جياهد من 
أمريكية  إدارة  جمئ  ومع  األداء،  وانضباط  االعتدال  أجل 
غياب  بعد  األرجــح  االجتــاه  فإن  عدوانية،  أكثر  جديدة 
رفسنجانى هو سيطرة احلرس الثورى واملحافظني األصوليني 
عىل عملية هندسة معامل اجلمهورية الثالثة ىف إيران بعد غياب 
ىف  األهم  املهندس  هو  نفسه  خامنئى  يكون  وربام  خامنئي، 

حتديد معامل هذه اجلمهورية دون رشيك منافس. 


