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ايران التي صارت يف عهدة رئيس جديد هو ابراهيم رئييس، مرشحة لتشهد تحت قيادة الرئيس الثامن للجمهورية منذ الثورة 
دوره  سيكون  خارجيا.  الجارية  التغيريات  وتدفعها  امللحة،  الداخلية  الظروف  تحتمها  كبرية  تحوالت   ،1979 عام  االسالمية 

محوريا يف بلورة مسرية انتقال ايران اىل مرحلة جديدة، مستفيدا من قاعدته الشعبية وعالقته باملرشد عيل خامنئي 

تقرير

إنتخاب ثامن رئيس بعد الثورة لحقبة جديدة 
أّي تغيير يحققه إبراهيم رئيسي إليران؟  

االيراين،  املجتمع  داخل  والليربالية  املحافظة 
امنا سيكون عليه ترقب ما ستنتجه مفاوضات 
بسياسة  يتعلق  ما  يف  وخاصة  النووية،  فيينا 
املفروضة  العقوبات  من  املتحدة  الواليات 
االيرانية، االقتصادية  القطاعات  عىل مختلف 
والسياسية والعسكرية وحتى الثقافية، ليبنى 

عىل اليشء مقتضاه. 
احيا  االمريكية  االنتخابات  يف  بايدن  جو  فوز 
النووي  االتفاق  اىل  واشنطن  بعودة  االمال 
دونالد  السابق  الرئيس  منه  انسحب  الذي 
ترامب، وكادت تقع مواجهة عسكرية شاملة 
القدس  قوة  قائد  اغتيال  بعد  البلدين  بني 

صحيح  طهران.   مع  املفاوضات  واشنطن 
قرارها  يقع  االيراين  النووي  امللف  قضية  ان 
اساسا بني يدي السيد خامنئي، لكن الحكومة 
اتباع  عىل  العمل  مهمتها  ستكون  الجديدة 
السفينة  لقيادة  الجمهورية  مرشد  تعليامت 
الساخنة  العالقة  امواج  خضم  يف  االيرانية 
يتعلق  ما  يف  او  واشنطن،  مع  واملضطربة 
بقرارات مفاوضات فيينا املصريية حيال مسار 
امريكية  مواقع  نرشت  لقد  النووي.  الربنامج 
تقارير عن رغبة ادارة بايدن يف ترسيع انهاء 
املفاوضات النووية قبل تسلم رئييس منصبه 

يف آب املقبل. 
الرئيس  سيتتبع  للجمهورية،  رئاسته  بحكم 
ملرشد  العامة  التوجيهات  الجديد  االيراين 
باحتامالت  يتعلق  ما  يف  ايضا  الجمهورية 
حدوث اخرتاق من عدمه مع اململكة العربية 
الخصومة، حيث  السعودية بعد سنوات من 
عن  قليلة  اسابيع  قبل  عهدها  ويل  اعلن 
رغبته يف اقامة عالقات طيبة مع الجمهورية 
االيرانية، وتبع ذلك الكشف عن سلسلة من 
االيرانيني  والتفاوض بني  الجليد  لقاءات كرس 

والسعوديني برعاية عراقية. 
بحسب ما ترسب من معلومات عن اللقاءات 
فانها  العراق،  بضيافة  السعودية   - االيرانية 
تركزت عىل حرب اليمن، لكنها طاولت ايضا 
متفاوتة،  بدرجات  اخرى  اقليمية  ملفات 
والسورية،  واللبنانية  العراقية  االزمات  بينها 
باالضافة اىل امن الخليج واملوقف من ارسائيل، 
ان  كثريون،  الحظ  كام  طهران  الحظت  اذ 
املوقعة  الدول  اىل الئحة  تنضم  السعودية مل 
التي رعتها  ابراهيم"  "اتفاقات  عىل ما سمي 

ادارة ترامب قبل رحيلها. 
الكربى  القضايا  ايقاع  خامنئي  السيد  يضبط 
التي تعني ايران يف السياسة الخارجية واالمن 
ومداها  العالقات  ذلك حجم  مبا يف  القومي، 
فلسطني  من  كل  يف  املقاومة  فصائل  مع 
دمشق  مع حكومتي  العالقة  يف  كام  ولبنان، 
سنوات  منذ  قامئة  اسرتاتيجيا  وهي  وبغداد، 
طويلة، لذا من غري املتوقع حصول تغيري يذكر 
تبدل  مع  ومصالحها  ايران  ارتباط  طبيعة  يف 

موقع الرئاسة يف الجمهورية االيرانية.   
بالتايل، فان رئييس سيكون مكلفا متابعة تطبيق 

بنود اي تفاهامت بني طهران والرياض يف 

حصل ابراهيم رئييس عىل اصوات 18 مليون 
ايراين، بفارق كبري عن اقرب منافسيه، املرشح 
عىل  حصل  الذي  رضايئ  محسن  املحافظ 
عىل  املحسوب  واملرشح  صوت،  ماليني   3.3
حصل  الذي  همتي  عبدالنارص  االصالحيني 

عىل 2,3 مليون صوت. 
يكن  مل  رئييس  البراهيم  الفوز  هذا  لكن 
االكرث  انه  كثريين، حيث  اىل  بالنسبة  مفاجئا 
حضورا بني املرشحني الثالثة االخرين، وخاصة 
القضائية،  للسلطة  كرئيس  عمله  خالل  من 
وخوضه غامر االنتخابات ضد الرئيس املنتهية 
واليته حسن روحاين عام 2017، لكن الحظوظ 
اىل  تدخله  مل  السياسية  واملناخات  واالقدار 
عامل الرئاسة وقتها. كام يعترب رئييس من رموز 
مع  طيبة  عالقة  عىل  وهو  املحافظ،  التيار 

مرشد الجمهورية عيل خامنئي. 
املشهد  قلب  اىل  دفعاه  كبريان  تطوران 
االيراين الداخيل، وكان للمرشد خامئني دور 
املؤسسة  الدارة  عينه  عندما  اوال  ذلك،  يف 
مشهد،  يف  الرضا  االمام  مقام  تدير  التي 
وهو مزار ديني يدر الكثري من االموال التي 
واستثامرات  مشاريع  اقامة  يف  تستخدم 
مختلفة يف انحاء ايران، ومكنه هذا املنصب 
من اختبار مهاراته يف ادارة مؤسسة عمالقة 
والنزاهة  الكفاية  من  الكثري  تتطلب  كهذه 
مكامن  اىل  الدخول  اىل  باالضافة  النجاحها، 
الحقا  له  فتحت  خطوة  وهي  النظام،  قوة 
حساسية  يزيد  موقع  اىل  لالرتقاء  االبواب 
وخطورة ويتمثل يف رئاسة السلطة القضائية 

يف العام 2019. 
 من الواضح ان السيد خامنئي وجد يف ابراهيم 
واملؤهالت  القدرات  من  يكفي  ما  رئييس 
متهيدا  املجالني،  هذين  دخول  له  تتيح  التي 
لديه،  القيادة  مهارات  لصقل  يبدو  ما  عىل 

قائد  ونائب  سليامين  قاسم  الجرنال  االيرانية 
الحشد الشعبي العراقي ابومهدي املهندس يف 
بداية العام 2020، وهو ما ردت عليه طهران 
بقصف قواعد عسكرية امريكية عىل االرايض 

العراقية بصواريخ باليستية. 
االيرانيني  ريبة  من  االغتيال  هذا  عزز  كام 
من نيات واشنطن، لكن التغيري الذي حصل 
يف البيت االبيض احيا امال االيرانيني بامكان 
عىل  ترامب.  بعد  ما  مرحلة  من  االستفادة 
الرغم من صدور اول تعليق لوزارة الخارجية 
االمريكية تنتقد فيه انتخاب ابراهيم رئييس، 
التزام  املقابل  يف  اكدت  الوزارة  ان  اال 
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ايران  اىل  بالنسبة  الحساسية  بالغة  لحظة  يف 
معلوم  والخارجي.  الداخيل  الصعيدين  عىل 
ايضا ان رئييس كان احد طالب السيد خامنئي 
مدينة  من  مثله  ويتحدر  دينية،  مدرسة  يف 

مشهد. 
القضائية،  السلطة  رئاسة  رئييس  توىل  عندما 
ملفات  عىل  للرتكيز  خامنئي  السيد  وجهه 
مكافحة الفساد، وهي قضية تكسبه بالتأكيد 
االيرانيني  الناخبني  اعني  يف  اكرب  مصداقية 
يشعر  وقت  يف  والدولة،  السلطة  دوائر  ويف 
االقتصادية  العقوبات  بتداعيات  االيرانيون 
االمرييك  الرئيس  ادارة  فرضتها  التي  الخانقة 
بالتايل  ويحتاجون  ترامب،  دونالد  السابق 
حقيقيا  جهدا  تبذل  دولتهم  بأن  الشعور  اىل 
لرضب الفساد واملفسدين، اقله للتخفيف من 
وطأة الصعوبات املعيشية، واالهم تعزيز ثقة 

االيرانيني بنظامهم.   
يخطو  بدأ  الجديد  االيراين  الرئيس  ان  يبدو 
او  بشكل  االهداف  هذه  لتحقيق  خطوات 
باخر، خصوصا انه اقتحم ملف الفساد بشكل 
ايران  داخل  الضجة  من  الكثري  واثار  كبري 
وعزز  كبارا،  مسؤولني  طاولت  قضايا  بسبب 

عىل  للتنافس  تقدمه  فرص  من  االمر  هذا 
موقع رئاسة الجمهورية. 

يف كل االحوال، كان فوز رئييس مرجحا، خاصة 
بعد انسحاب ثالثة مرشحني يف اليومني اللذين 
عدد  قلص  مام  االقرتاع،  صناديق  فتح  سبقا 

املتنافسني اىل اربعة بينهم رئييس نفسه.
من غري املستبعد ان يفتح باب الرئاسة امام 
اللعبة  بخيوط  االمساك  احسن  اذ  رئييس 
العقوبات  وحبائلها واستفاد من مرحلة رفع 
االقتصادية  املكاسب  لتحسني  االمريكية 
الصعيد  عىل  خصوصا  اليران  والسياسية 
الوصول  اجل  من  امامه  الطريق  الداخيل، 
بالسيد  اسوة  الجمهورية،  مرشد  موقع  اىل 
ايران  رئاسة  توىل  ان  له  سبق  الذي  خامنئي 
بني عامي 1981 و1989، وهو منصب ال يتم 
من  امنا  املبارش،  الشعبي  باالنتخاب  اختياره 
فيه  يتوىل رئييس  الذي  الخرباء  خالل مجلس 

موقع نائب الرئيس. 
الوحيدة  هي  الداخلية  التحديات  تكون  لن 
الجديد، سواء يف  االيراين  الرئيس  امام  املاثلة 
الشأن االقتصادي واملعييش، او معالجة ملفات 
الفقر وسد الفجوة السياسية بني االتجاهات 

ابراهيم رئييس يديل بصوته.

ترشح اكرث من 400 شخص لخوض االنتخابات الرئاسية 
يف ايران، لكن مجلس صيانة الدستور وافق عىل اهلية 

سبعة مرشحني فقط ورفض االخرين. 
التيار  عىل  املحسوبان  املرشحان  امليدان  يف  بقي 
االصالحي، مهر عيل زاده وعبدالنارص همتي. لكن من 
اربعة:  سوى  النهاية  يف  يبق  مل  مرشحني،  سبعة  اصل 
هاشمي،  زادة  قايض  رضايئ،  محسن  رئييس،  ابراهيم 

وعبدالنارص همتي.  

حسب لوائح الشطب الرسمية السامء الناخبني املؤهلني للتصويت، هناك 59 مليون و310 االف 
و307 اشخاص، بينهم 29.980.038 من الرجال و29.330.269 من النساء.  هذه االنتخابات الرئاسية 
تحمل الرقم 13 النتخاب ثامن رئيس اليران منذ الثورة يف العام 1979.  بالتزامن مع االنتخابات 
الرئاسية، جرت انتخابات مللء ستة مقاعد شاغرة يف مجلس خرباء القيادة يف 4 محافظات، كام جرت 
انتخابات ملجلس الشورى )الربملان( يف 6 دوائر انتخابية. كذلك نظمت انتخابات عامة للمجالس 
املحلية للمدن والقرى.  ينتخب رئيس الجمهورية الذي هو عىل رأس السلطة التنفيذية، باالقرتاع 

العمومي املبارش ملدة اربع سنوات، وال يجوز ان يعاد انتخابه اال مرة واحدة فقط. 

4 من 
أصل 400

االنتخابات رقم 13
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والسري عىل خطى  وانجاحها،  االزمات  تلك 
ما  يف  خامنئي  السيد  يضعها  التي  االرشادات 

يتعلق بلبنان وسوريا والعراق وغريها. 
الثامن  الرئيس  بصفته  رئييس،  ابراهيم  امام 
اليران منذ الثورة االسالمية العام 1979، فرصة 
اىل مرحلة،  ببالده من مرحلة  لالنتقال  كبرية 
اذا اتقن قيادة الجمهورية يف فرتة دقيقة من 
كل  تكن  مل  متى  التساؤل هو  لكن  مسريتها. 
حافلة  مسرية  يف  محطة  ايران  يف  انتخابات 
هذه  التكليف  ان  غري  والدقة؟  بالحساسية 
ومرشد  االيرانيون  يأمل  املرة مختلف، حيث 
ابعد  مرحلة  اىل  ايران  انتقال  يف  الجمهورية 
من دولة ما بعد الثورة، دولة اكرث تصالحا مع 
ذاتها وحجمها كقوة اقليمية مقتدرة، ال ترهن 
ناخبات ايرانيات.مصريها بالغرب كام يراهن ابراهيم رئييس.  

جرت اول انتخابات رئاسية يف ايران يف 25 كانون الثاين عام 1980، وانتخب 
خاللها ابوالحسن بني صدر اول رئيس للجمهورية. وكان بني صدر من 
الثورة  التفت حول مفجر  التي  املعارضة  االيرانية  الشخصيات  مجموعة 
االمام الخميني يف اثناء وجوده يف باريس، وكان يبدو انه يحظى بثقته. 
لكن بني صدر الذي خاض انتخابات الرئاسة يف مواجهة منافسني عدة وفاز 
بها، مل يستمر يف منصبه سوى 17 شهرا، حيث اصطدم بافكاره التي اعتربت 
ليربالية اكرث مام يجب يف اجواء الثورة املهيمنة عىل ايران يف تلك املرحلة، 
مع ما كان يسمى مجلس الثورة. كام ان بني صدر اتهم بالتخاذل يف مواجهة 
الغزو العراقي املباغت لالرايض االيرانية، حيث كان يدعو اىل احتواء الرصاع 
مع بغداد بدال من الحرب. اقاله مرشد الجمهورية الخميني من منصبه 
يف ايار 1981، وفر بعدها جوا برفقة القيادي يف تنظيم "مجاهدي خلق" 
مسعود رجوي، اىل تركيا ثم اىل ملجئه يف فرنسا.  ثم جرى انتخاب محمد 
عيل رجايئ يف الثاين من آب 1981، وقد كان من الناشطني املعارضني لحكم 
الشاه منذ سنوات طويلة، وعرف مبواقفه املعادية لالفكار الغربية داخل 
الجامعات االيرانية. كان رئيسا للحكومة عندما اندلعت الحرب مع العراق، 
ثم بعد تنحية بني صدر انتخب رجايئ رئيسا للجمهورية، وكان يحظى 
بتأييد قوى الثورة، لكنه اغتيل يف الشهر نفسه، وتحديدا يف 30 آب 1981، 
اىل جانب رئيس الوزراء، بتفجري داخل قاعة اجتامع ملجلس الدفاع االعىل. 
مع اغتيال رجايئ، تم ترشيح السيد عيل خامنئي الذي كان يحظى بثقة 
االمام الخميني نظرا اىل سجله الطويل يف معاداة الشاه، واخالصه ملبادئ 
الثورة االسالمية وانخراطه يف نشاطها. توىل الوالية االوىل عام 1981 بعد 
فوزه بغالبية كاسحة من االصوات، ثم اعاد ترشيح نفسه عام 1985 حتى 
وفاة الخميني يف حزيران 1989، حيث تداعت قوى الثورة، مبا يف ذلك 
ثم  الخميني بشكل موقت،  اختاره لخالفة  الذي  القيادة  مجلس خرباء 

جدد اختياره رسميا يف آب 1989.  
بانتخابه مرشدا للثورة، فتح السيد خامنئي الطريق امام عيل اكرب هاشمي 

و1993،   1989 عامي  متتاليتني  لواليتني  الرئاسة  توىل  الذين  رفسنجاين 
وهو كان من الرموز االوىل للثورة االسالمية، ومعارضا للشاه الذي سجنه 
سنوات عدة، وتوىل االرشاف عىل الحرب مع العراق ثم ساهم يف اقناع 
االمام الخميني بانهائها من خالل املوافقة عىل قرار ملجلس االمن لوقف 
اطالق النار. عىل الرغم من انتامئه اىل الرعيل االول، اال ان رفسنجاين متيز 
برباغامتية سياسية كبرية، وساهم يف النهضة االعامرية والسري يف طريق 
االيرانيني  التجار  كبار  مع  الوثيقة  بعالقاته  عرف  كام  النووي.  الربنامج 
ومبحاوالت التقارب مع دول الخليج وخاصة السعودية. حاول العودة اىل 

الرئاسة عام 2005 لكنه خرس. 
االيراين،  السيايس  املشهد  كبري يف  تحول  عام 1997، حصل  انتخابات  يف 
تأييدا شعبيا كبريا. ركز  الرئيس االصالحي محمد خامتي ونال  حيث فاز 
خالل سنوات حكمه عىل تعزيز الحريات الداخلية واالنفتاح، كام حاول 
ترميم عالقات ايران مع املجتمع الدويل، واطلق مبادرته الشهرية "حوار 
الحضارات". لكن مجيء الرئيس االمرييك جورج بوش اىل البيت االبيض 
ثم وقوع هجامت 11 ايلول وغزو افغانستان والعراق، خيمت بتأثرياتها 
السلبية عىل عهد خامتي الذي كان اعيد انتخابه عام 2001 وظل يف منصبه 

حتى عام 2005. 
بذلك تهيأت االجواء االيرانية لتحول جديد، حيث صعد اىل املشهد الرئيس 
االيراين السادس محمود احمدي نجاد، االكرث تشددا وعنادا يف التعامل مع 
التحديات االقليمية الجديدة التي فرضها االمريكيون يف املنطقة، وقد اعيد 
انتخابه مجددا العام 2009. جاء من بلدية طهران اىل الرئاسة حامال شعار 

الدفاع عن فقراء ايران.
ثم جاء الرئيس السابع حسن روحاين لواليتني )2013 و2017(، وهو شكل 
بالنسبة اىل كثريين تيار اعتدال كانت ايران يف حاجة اليه بعد واليتي نجاد. 
باراك  االمرييك  الرئيس  عهد  االيراين خالل  النووي  االتفاق  ابرم  يف عهده 

اوباما عام 2015، اىل ان انسحب منه الرئيس دونالد ترامب الحقا. 

الرؤساء السبعة


