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عمار العامري

التناف�س ال�سيا�سي
وغياب الثوابت الوطنية

متى ي�صبح الإعالم مهنيا م�صالحا؟!
واثق الجابري
تعم�د كل الفعالي�ات الحكومي�ة واملجتمعي�ة؛ على
تكريس املمكنات لكشف الغموض وتوضيح اإللتباس،
والس�عي بجدية اىل رت�ق الهوة ،وتمكين املجتمع اىل
العم�ل الجماع�ي؛ بتش�خيص األخط�اء والبحث عن
حل�ول ،ويأت�ي اإلعلام بدور س�لطة رقيب�ة وممثلة
للش�عب ،وهذا ال يعني س�كوتها عن ظواهر سلبية يف
املجتمع ،وما دورها يف تشخيص األخطاء؛ إال لتقريب
وجهات النظر يف حاالت اإلنقسام.
دور اإلعالم اصالحي؛ يف مجتمعات تشوبها الخالفات
السياس�ية واإلجتماعية ،ويعمل عىل تعميق املرشوع
الوطني؛ بعيدا ً عن التمايز والتأثريات.
يعتم�د اإلعالم عىل حري�ة الرأي واالس�تقالل للتعبري
بواقعية ،وما تش�خيص األخطاء إال للبحث عن حلول

تنطل�ق من الحاج�ة الفعلي�ة ،ويتعامل م�ع املراحل
بأدواته�ا ،وم�ا ث�ورة املعلوم�ات وش�بكات التواصل
اإلجتماع�ي؛ إالّ كسلاح بحدين؛ يفس�د يف مجتمعات
أفس�دتها األطاري�ح السياس�ية؛ أكثر م�ن فوائد نقل
املعلومة وتقارب وجهات النظر.
أدت كثير م�ن املنق�والت اإلعالمية؛ اىل س�عة الهوة
وتعمي�ق التش�ظي ،وطعن ما يؤس�س لبن�اء قواعد
مصالح�ة ،ول�م يرت�ق الخط�اب اىل مس�ؤولية إبعاد
املجتم�ع ع�ن التناح�ر ،واملطب�ات الت�ي حفرته�ا
السياس�ات وحفزتها الدوافع الش�خصية؛ لتنحدر اىل
مس�الك الظلم والطغيان واإلس�تبداد وإثارة الحروب،
ولم يس�هم اإلعالم بش�كل فاعل عىل إيجاد مشرتكات
لخط�اب تعايشي تصالحي تس�امحي ،وعىل رأس�ه
ساسة بني محركي وسائل إعالم او متملقني مبوقني.
مش�كلة معظم وس�ائل اإلعلام أما س�يئة اإلدارة او
ضعيف�ة املوارد ،واألوىل؛ تأتي بأش�خاص غري مهنيني
همهم إرضاء س�ادتهم وأرباب عيش�هم؛ فيرضونهم

أكث�ر مم�ا ينفعوه�م ،وأم�ا ضعيف�ة امل�وارد ،فتلجأ
اىل وس�ائل بدائي�ة او إعلام حزب�ي ،او الحاجة تدفع
إعالميه�ا اىل االنخ�راط يف مش�اريع؛ وأن كان�ت ترض
مؤسس�تهم او املصلحة العامة ،وما قراءاتهم للواقع
إال س�طحية ،ال تتع�دى الحص�ول عىل واف�ر املال من
املؤسس�ة بما يخالف توجهاتها ،وأما اإلعالم الوطني،
فبني مخالب س�وء اإلدارة وضع�ف املوارد ومن يعيش
بني ّ
دوي ورصاخ الفضائيات.
إن اإلعلام يعتم�د على االس�تقاللية والحيادي�ة من
املواق�ف السياس�ية؛ يف ح�ال كانت املي�ول رضرا ً عىل
الجم�ع ،وكش�ف للوقائع لكش�ف غم�وض الحقوق
وآلي�ات بناء ثقافة الديموقراطي�ة ،وإيجاد معالجات
بإحرتام رأي اآلخر ،وتمهيد ملفهوم التعايش الس�لمي
واملصالح�ة والتس�امح ،وخلق أجواء م�ن املحبة بني
ابناء الش�عب الواحد ،وإبعاد شبح الحروب والتناحر،
وكشف وسائل التحريض.
واج�ب اإلعالمي أن يتلقف الثقافة من تاريخ ش�عبه

الس�يايس يف العراق عام  2003قد دفعت الرئيس اوباما
اىل االبتعاد عن هذه الطريقة بالتغيري وتجنب استعمالها
يف مكان اخر .وعىل هذا االس�اس كان�ت طريقة التغيري
يف ال�دول العربية االخرى تعتمد بش�كل ش�به كامل عىل
تحريض مجموعة ناقمة م�ن الجماهري وربما تمويلها
(التواجد العسكري غري املبارش) بغية ان تمارس ضغطا
يف�وق طاقة النظام الحاكم ومن ث�م تجعله ينهار دون
الحاجة للتدخل العسكري االمريكي املبارش يف ذلك البلد.
اما يف ما يخص سياسته تجاه العراق فهي االخرى كانت
تت�م من خالل ادارة البالد من بعي�د دون التدخل املبارش
فيه�ا ،فمن�ذ البداي�ة كان اوبام�ا ال يتوانى ع�ن انتقاد
سياسة سلفه بوش االبن يف هذا البلد وفاز يف االنتخابات
م�ن خالل طرح�ه مرشوعا بديلا او مخالفا ل�ه ،وهذا
املشروع انم�ا تمثل يف االنس�حاب م�ن الع�راق وادارة

االم�ور عن بع�د ومن خالل الحلف�اء املفرتضني يف البلد.
ان الفرتة التي اعقبت خروج الواليات املتحدة االمريكية
م�ن العراق لم تجيء بمثل ما كان مخططا لها امريكيا،
فحصول الواليات املتحدة عىل املكاسب دون عناء او دون
جه�د حقيقي من خلال حضور مب�ارش يف العراق كان
قد اثبت فش�له واجربها عىل اعادة النظر يف سياس�اتها
تج�اه الع�راق؛ اذ ان االنهي�ار االمني الرسيع وس�يطرة
االرهاب عىل ثلث العراق كان قد القى بظالله عىل صانع
القرار االمريك�ي ،حتى اوباما نفس�ه اصبح محط نقد
وس�خرية عىل اعتبار انه قد حطم ما بناه س�لفه بوش
ال�ذي وضع القواعد واألس�س العامة للنظام الس�يايس
يف الع�راق وف�ق الرؤي�ة االمريكية للمنطق�ة ،وكان من
املفترض ان يعم�ل اوباما على تطوي�ره ورعايته ال ان
ينس�حب برسعة ويرتكه عرضة لإلره�اب ،وهنا اضطر

ومشتركاته ،ويس�تخدم الوس�ائل التي تبعث اإلثارة
الوطنية ،ال إثارات تخالفية ملناهج إعالمية مسعورة.
املجتمعات تقوم بتاريخها وحضارتها وشخصياتها،
والس�لطات يقوده�ا الوطنيون وأن ط�ال انتظارهم،
والتواري�خ تس�جل دائم�ا يف ذاكرته�ا؛ تلك املش�اريع
الكبيرة الت�ي تبن�ي األوط�ان ،وال نجد م�ن يحتفظ
بذاكرت�ه او مذكرات�ه أق�وال الش�واذ واملتحاربني بال
حق؛ ب�ل تضعهم األوط�ان يف صفحاتها الس�وداء ان
ل�م تتهمهم بالخيانة؛ لذا يتحدث التاريخ عن ساس�ة
املصالح�ة والتس�امح وال يتحدث عن مثيري العنف
والفرقة والفتنة ،و ُيقال أن اإلعالم مهني إذا اس�تطاع
صناع�ة أج�واء املحب�ة ونس�يان الث�ارات ،وبث روح
االندم�اج وقب�ول اآلخ�ر ،وتعمي�ق الحوار واإلش�ارة
اىل الصواب ،ووس�ائل اإلعلام العراقية كثيرة؛ إالّ ان
طالحه�ا أكثر م�ن صالحها ،ويجد املتاب�ع أنها تتندر
وتتفنن يف تزويق وتشويه الحقائق ،وال تبحث عن نبذ
الكراهية واملصالحة والتعايش.

�آخر  10ايام من حياة اوباما ال�سيا�سية

د.س�عدياالبراهيم*
ش�ارفت مدة حكم الرئيس االمريكي ب�اراك اوباما عىل
االنته�اء ،وب�دأ الرئيس الجدي�د ترامب يه�م بالنزول اىل
س�احة االح�داث ،واذا ما اردن�ا ان نعط�ي تقييما اوليا
لحي�اة اوباما السياس�ية طوال ثمان س�نني م�ن توليه
للرئاس�ة االمريكية ،فإننا س�نجد بانه ق�د حكم الدولة
االكبر يف العال�م به�دوء ،وهو منه�ج غالبا ً م�ا يطبقه
رؤس�اء الوالي�ات املتح�دة م�ن الح�زب الديمقراط�ي،
مرتكزا ً على عدم االندفاع (التواجد العس�كري املبارش)
بش�كل كبري نحو القضاي�ا العاملية ،وبق�در تعلق االمر
بالعال�م العرب�ي فان التكالي�ف التي تحملته�ا الواليات
املتحدة جراء اس�تخدامها االلة العسكرية لتغيري النظام

اوبام�ا اىل ان يصغي لتلك االنتقادات وان يش�كل تحالفا
دولي�ا ملحاربة االره�اب ،فرسه البعض على انه بمثابة
ن�دم وتراجع عن قراره باالنس�حاب من العراق ،وفرسه
اخرون عىل انه اعادة انتشار للقوات االمريكية وترسيخ
للوجود العس�كري االمريكي يف هذا البلد عرب بناء قواعد
عس�كرية وربما اقامة بع�ض الرتتيبات التي ينتظر من
الرئي�س االمريكي الق�ادم اكمالها وتوضي�ح صورتها.
اذن ،لق�د كان�ت سياس�ات الرئيس االمريك�ي اوباما يف
اغلب صورها هي ردة فعل عىل سياس�ات س�لفه بوش
االبن ،فهل ستكون سياس�ات الرئيس االمريكي الجديد
هي ردة فعل عىل سياسات اوباما؟
السنني القادمة هي الكفيلة باإلجابة عىل هذا التساؤل.
* باحث يف مركز الدراس�ات االستراتيجية /قسم ادارة
االزمات  -جامعة كربالء

إن الرساالت اإلنس�انية؛ تعد نفسها صاحبة فكر
وثقاف�ة وعقي�دة ,وتح�اول تغذي�ة املجتم�ع بما
تملك من قي�م ومبادئ ,لتضع أهدافه�ا وغاياتها,
بين اي�دي املتأثري�ن بأطروحاتها ,ه�ذه الحقيقة
ب�دأت تتضاءل يف عراق متع�دد األحزاب والتيارات,
فلم تك�ن هناك ثمة أهداف ومب�ادئ لدى أصحاب
ماض
الرس�االت ,أال من احتفظ بتاريخ يخفو عىل
ٍ
مجيد.
أصح�اب الرس�االت بعيدون ع�ن تاريخهم ودماء
رجاالتهم ,الذين أسسوا لتلك العناوين الكبرية التي
فق�دت مضمونها ,ول�م يكن بتفكريه�ا النهوض
بأهداف رساالتها ,وليس لديها مجال إلعادة قراءة
تاريخه�ا عىل أعضائه�ا الج�دد ,الن املنتمي اليوم
لتل�ك الق�وى ليس كال�ذي انتمى باألم�س ,فليس
هناك ثوابت واضحة ,وال املبادئ الثقافية والفكرية
والعقائدية هي من جمعته ,بقدر إن الغاية كس�ب
األصوات ,والحصول عىل املنافع واملناصب.
يف الع�راق تح�ول الصراع الس�يايس؛ إىل رصاع
مصال�ح ونزوات ,مبن�ي عىل االزمات السياس�ية,
والغاي�ات الحزبية م�ن اجل الك�رايس والنفوذ ,إذ
أصب�ح راديكالي�ا ً بامتي�از ش�عاره" :الغاية تربر
الوسيلة" ,يسعى لجمع املزيد من األوراق وامللفات
ض�د الخص�وم ,ليس عىل أس�اس مقارن�ة الرؤى
والثواب�ت الفكري�ة والعقيدية ,وإنما عىل أس�اس
االستهداف الس�يايس واالبتزاز الوظيفي ,ما يعني
أن الرصاع تحول يف البلد إىل رصاع األضداد.
الصراع بات من اجل ديمومة الح�زب أو التيار,
ولي�س م�ن اجل النج�اة إىل ب�ر األم�ان ونيل رضا
الل�ه تعاىل ,ألج�ل أن يحصل الح�زب وقياداته عىل
املزي�د من املناصب ,التي لم يقتنع الكثري بأداء من
تبوأها ,بالنتيجة تكون الفائدة ش�خصية وليست
عام�ة ,وهذا هو ابرز أس�باب االنتقام الجماهريي
على الجه�ات الحكومي�ة والق�وى السياس�ية,
باعتبارها املتنعمة باملل�ذات والراحة ,وجمهورها
يكابد الويالت والحرمان.
فالصراع الس�يايس والحزب�ي ,ابتع�د كل ال ُبعد
عن تقديم الخدم�ات وتنمية البلد ,ما خلف ابتعادا ً
عن املب�ادئ والقي�م ,ناهيك ع�ن القوة الش�بابية
ذات االندف�اع والعطاء ,والت�ي تمثل ثلثي املجتمع,
أصبحت غايتها تحقيق اهدافها الخاصة ,ما جعل
الكثير تنحرف وتبتعد ع�ن جادة الص�واب ,وهذا
يدل على أن املؤسس�ات السياس�ية واالجتماعية
والثقافي�ة ,بات�ت عاجزة ع�ن إنق�اذ املجتمع من
الدمار السلوكي ,وضياع مستقبل أبنائه.
وس�بب فقدان األهداف الحقيقية لرس�التها ,التي
جاءت أو أسست من اجلها ,مع استنزاف الطبقات
املحروم�ة يف غياه�ب الغرف الحزبي�ة املظلمة ,ما
ولد ف�وارق طبقية يف املجتمع ,كظهور سياس�يي
األحزاب ,وش�يوخ عش�ائر االس�ناد ,ورجال الدين
البريوقراطيين ,فالش�عب يسير إىل املجه�ول!! يف
خض�م اإلحداث العاملية املتس�ارعة ,واالضطرابات
الداخلي�ة التي أصبحت معت�ادة يف مجتمع يتحرك
يف دائرة ضيقة مفرغة ,سلبت منه مصادر االرادة.
األمر الذي يحتاج لوقفة مراجعة عملية؛ حقيقية
وش�جاعة ,م�ن قب�ل املجتم�ع اوالً ,كون�ه املعني
بتصوي�ب االمور ,واسرتش�اد القرارات املناس�بة,
وعلى التيارات السياس�ية املعنية ,اع�ادة النظر يف
برامجه�ا وأدبياتها ,مل�ا يخدم الوط�ن والجماهري
ثانياً ,الن العراق س�فينة يركبه�ا الجميع ,فإذا ما
غرق�ت فالجمي�ع يغ�رق ,واذا عربت اىل ب�ر االمام
فالجميع ينجو.

م�ستقبل احلركة الإ�صالحية فـي �إيران بعد وفاة رف�سنجاين

حمد جاسم محمد
تويف رئيس إيران االس�بق (عيل اكرب هاش�مي رفسنجاني) ،يف
يوم األحد  8كانون الثاني عام  ،2016عن عمر ناهز  83عاما،
بس�بب أزمة قلبية حس�ب تقاري�ر الحكوم�ة اإليرانية ،وكان
يش�غل عند وفاته منص�ب رئيس مجلس تش�خيص مصلحة
النظ�ام ،وقد قىض حيات�ه يف النضال ضد نظام الش�اه محمد
بهلوي ،وس�جن عدة مرات ،وبعد الثورة اإليرانية واس�تالم آية
الله الخميني ملقاليد السلطة يف إيران ،أصبح (رفسنجاني) احد
ق�ادة الثورة اإليرانية الكبار ،واس�تلم عدة مناصب منها وزيرا
للداخلي�ة يف حكومة مهدي بزركان ،ورئيس مجلس الش�ورى
اإلسلامي لدورتني حت�ى ع�ام  ،1989ثم رئيس�ا للجمهورية
لدورتين حت�ى ع�ام  ،1997بعده�ا اس�تلم رئاس�ة مجل�س
تش�خيص مصلحة النظام لعدة م�رات ،ودور املجلس هو حل
الخالفات بني مجلس الش�ورى ومجلس صيانة الدس�تور ،ثم
أصب�ح عض�وا يف مجلس خرباء القيادة عام  ،2007ثم ترأس�ه
لغاي�ة  ،2011بعدها أصبح رئيس ملجلس تش�خيص مصلحة
النظام مرة أخرى لغاية وفاته .2017
كان له دور كبري يف الثورة اإليرانية ويف معارضة الشاه بهلوي،
وبعد نفي آية الله الخميني عام  ،1962أصبح رفسنجاني رجل
الث�ورة األول داخل إيران ،وكان دوره يق�وم عىل جمع األموال
للمس�اهمة يف دع�م الث�ورة اإليراني�ة ،وبعد الث�ورة تقلد عدة
مناصب مهمة يف إيران.
كان ل�ه دورا كبريا يف إج�راء اتصاالت مع أمري�كا عام ،1986
من اجل الحصول عىل األس�لحة أمريكية وقطع غيار لطائرات
إيراني�ة ،وعرفت القضي�ة حينها بإيران–غي�ت ،كذلك كان له
دورا يف إقن�اع آي�ة الله الخميني ع�ام  ،1988بإيق�اف الحرب
مع الع�راق وذلك بعد إن وصلت تلك الحرب إىل طريق مس�دود
وانه ال يمكن تحقيق أي انجاز فيها للخس�ائر الكبرية باألموال
واألرواح.
ثم س�عى بعد توليه الرئاسة عام  ،1989إىل تقوية عالقة إيران
مع دول العالم كافة والغربية خاصة ،لفك العزلة عن إيران بعد
الحرب والدمار ،واالس�تفادة من االستثمارات األجنبية لتقوية
االقتصاد اإليراني ،وس�عى إىل تقوية القط�اع الخاص اإليراني
بهدف إنع�اش االقتصاد اإليراني الذي تده�ور بعل الحرب مع
الع�راق ،كما انه م�ن رموز االنفتاح على دول الخليج وتقوية
العالقة معهم وخاصة مع السعودية.

كما كان دوره مؤثرا قبل الثورة فان هذا الدور اس�تمر بعدها،
فق�د كان يحض بمقبولية ل�دى العديد من قطاعات الش�عب
اإليران�ي ،فه�و يعد أح�د رم�وز الرباغماتية يف إي�ران ،وميوله
االنفت�اح عىل كل دول العال�م حتى الغربية منه�ا أكثر من أي
مسؤول أخر.
إن (التي�ار الرباغمات�ي) ال�ذي يتزعم�ه الراح�ل (أي�ة الل�ه
رفس�نجاني) كان له دور يف مساندة ودعم الحركة اإلصالحية
يف إي�ران ،وقد ظهر ه�ذا التيار يف نهاي�ة الثمانينات من القرن
العرشي�ن م�ن قبل فريق س�يايس يق�ف عىل رأس�هم الرئيس
االس�بق الراحل (هاشمي رفس�نجاني) ،ويضم عدد من رجال
الدين ،وأوس�اط املثقفني ،الذين يدعمون سياساته ويتطلعون
إىل املزيد من املرونة السياس�ية واالنفت�اح عىل كافة األصعدة،
والس�يما عىل الصعيدين الس�يايس واالقتص�ادي ،مقارنة بما
كان علي�ه الحال خالل مدة حكم (آية الله الخميني) ،ويصنف
ضمن التيار الوس�ط أو املعتدل ،ويدع�و إىل نوع من الحكومة
الش�عبية الت�ي تكون له�ا قاع�دة يف املجتمع وتدار بواس�طة
الخبراء والتكنوق�راط ،وعلماء الدين معا ،أي الحكم الوس�ط
ال�ذي يجمع بني النخب السياس�ية والعامة يف تسير ش�ؤون
الحكم ،أي انه ال يؤمن بمرشوعية مطلقة للنخب السياسية ،يف
تس�يري شؤون الحكم ،وال بحكم مطلق من قبل عامة الشعب،
بل بحالة وس�ط بني االثنني ،ويدعو التيار يف املجال الداخيل إىل
التنمية السياس�ية والتطور ،وتقلي�ل دور الدولة يف االقتصاد،
ودعم القطاع الخاص مع زي�ادة الرضائب ،وخارجيا فهو من
دعاة الواقعية واالنفتاح يف الشؤون الدولية وإقامة عالقات مع
دول العالم عىل أس�اس املصالح املشرتكة ،ويرى هذا التيار إن
الدين حلي�ف الدولة ،ويرغب أن تكون املؤسس�ة الدينية تحت
س�لطة الدولة ،ويتبنى نظرية الخصخصة االقتصادية ،ويدعو
إىل سياسات اجتماعية تحررية ،وهي اغلبها مبادئ ينادي بها
تي�ار اإلصالح اإليران�ي .وقد كان (اية الله رفس�نجاني) ،وبما
عرف عنه من قابليته ومهاراته الش�خصية ،والسيما يف مجال
املناورة ،من إيجاد نوع من التفاهم مع املرش�د األعىل (آية الله
علي الخامنئي) ،مما س�اعد عىل تعزيز نف�وذه وقوة تأثريه يف
واقع السلطة وسياسية البالد.
كان ش�خصا قويا يف إيران ،وكان مرشحا لخالفة املرشد األعىل
علي الخامنئ�ي ،فهو يحضى بمقبولية داخل وخ�ارج إيران،
كم�ا ان�ه من رجاالت الث�ورة الكب�ار ،فهو من دع�اة اإلصالح
التدريجي يف إيران ،أي مس�ك العص�ا من املنتصف ،وكان دوره
يف الحرك�ة اإلصالحية واضحا من خالل دعم ترش�يح الرئيس
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الس�ابق محمد خاتمي الذي فاز لدورتين انتخابيتني ،ثم كان
دوره األخ�ر بدعم الرئيس الحايل حس�ن روحان�ي عام ،2014
ويف الش�ؤون الداخلي�ة ،ف�ان التي�ار يفض�ل إتب�اع الواقعي�ة
والعملية يف املواقف السياس�ية الداخلية واالعت�دال يف التعامل
مع التطورات السياسية ،ويلتزم بوالية الفقيه ويعدها أساس
املؤسس�ات يف نظ�ام الجمهورية اإلسلامية ،م�ع تأكيده عىل
دور الش�عب ،إذ إن اختيار األفضل للرئاس�ة والربملان يقع عىل
عاتق الش�عب ،وواجب علم�اء الدين توضي�ح معايري الصالح
للش�عب وحق االختي�ار ،ويدعو على الصعيد الثق�ايف إىل نوع
م�ن االنفت�اح الثقايف ،م�ن خالل تقلي�ل القيود على الحريات
الش�خصية ،وحرية النشر ،وإبداء اآلراء ،بم�ا ال يتعارض مع
قيم الجمهورية اإلسالمية .ويف مجال السياسة الخارجية ،فان
تيار رفس�نجاني يدعو إىل عالقات خارجي�ة تقوم عىل ضمان
مصالح إيران ،وعدم التدخل يف الش�ؤون الداخلية للدول ،وبناء
عالقات دولية عىل أس�اس الواقعية ،حس�ب الظ�روف الدولية
الس�ائدة ،وتحسين العالقات اإليرانية مع دول العالم ،إذ يدرك
هذا التي�ار الحاجة إىل تعديالت سياس�ية واقعية لضمان بقاء
النظام الس�يايس من خالل اإلصالحات االقتصادية املصحوبة
ببعض درجات التحرر االجتماعي ،وسياس�ة خارجية واقعية،
وعلى الرغم من إدراك التيار للتغري الس�يايس ،فانه ينطلق من
أن اإلصالح�ات االقتصادي�ة تق�ود إىل اإلصالحات السياس�ية،
ويتخ�ذ التي�ار م�ن الصين أنموذج�ا بإعطائه أهمي�ة كبرية
للمصلحة وتفضيله إياه عىل االيدولوجيا ،فاملصلحة س�تجعل
السياس�ة اإليرانية أكث�ر مرونة للتالقي مع الخارج وتس�وية
املسائل العالقة واستقطاب االستثمارات األجنبية.
وكم�ا كان هو م�ن داعمي االصالح يف إيران ،ف�ان عائلته كان
له�ا دورا يف دع�م الح�ركات االصالحي�ة ومنهم ابنت�ه (فائزة
رفس�نجاني) التي طالبت بدور سيايس للمرأة مساويا للرجل،
وطالب�ت الس�ماح للم�رأة يف املش�اركة يف الرتش�يح ملنص�ب
الرئي�س الذي يعد حكرا عىل الرجال ،كذلك س�جن ابنه (مهدي
رفس�نجاني)  12عامً �ا بع�د ادانت�ه بوقائ�ع مرتبط�ة باألمن
وجرائم اقتصادية ،وهو كان من داعمي املرش�ح (مري حسين
موس�وي) يف انتخابات عام  ،2009واتهم ابناءه باملش�اركة يف
مظاهرات ضد نتائج االنتخابات لعام .2009
ه�ذه هي اغلب املبادئ الصالحية التي كان ينادي بها تيار (آية
الله رفس�نجاني) ،وقد وجدت لها صدى كبريا يف داخل وخارج
إي�ران ،بل أصبح أحد أبرز دعاة اإلصالح املعتدل يف إيران ،ولكن
يف نف�س الوقت يرى بعض املراقبني ان هن�اك عدد من النقاط
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التي تسجل عىل تياره اإلصالحي واملعتدل ومنها:
 1يح�اول إن يم�ازج بني اإلصلاح وبقاء النظام الس�يايس،فه�و يدعو إىل تحسين ص�ورة النظام على الصعي�د الداخيل
والخارج�ي ،واس�تمراره بوصف�ه أنموذج�ا متط�ورا ولي�س
جامدا ،ورغم دعمه للتيار اإلصالحي خالل انتخابات الرئاس�ة
ع�ام  ،2009فان�ه اخذ منح�ى آخر مع تفاق�م اإلحداث ولعب
دور الوس�يط بني التيارات املتنافس�ة ،وأكد زعيمه (هاش�مي
رفس�نجاني) يف أول خطبة له بع�د االنتخابات انه يؤيد موقف
املرش�د األعلى ،ويحرتم قرارات�ه ،ودعا إىل االس�تقرار ،وحفظ
النظ�ام الس�يايس ،وحرض تنصيب (صادق الريجاني) رئيس�ا
للس�لطة القضائية ،ودعا إىل حل الخالفات بالطرق الدستورية
والقانونية ،والوق�وف بوجه مثريي االضطرابات األخرية ،وهو
بهذا يسعى إىل إصالح النظام بالتدرج وليس باالنهيار.
 2يعاني تيار الرئيس األس�بق الراحل (هاشمي رفسنجاني)الي�وم م�ن تراجع مكانت�ه لدى الجماهير اإليراني�ة منذ عدة
س�نوات مضت ،عىل الرغم من ثقله السيايس الكبري داخل بنية
النظ�ام الس�يايس ،من خالل توليه رئاس�ة مجمع تش�خيص
مصلح�ة النظ�ام ،ومجلس الخرباء ،فقد فش�ل ع�ام  2000يف
الحص�ول عىل مقع�د يف الربمل�ان اإليراني وكان ه�ذا دليل عىل
انخفاض ش�عبيته ،كذل�ك خس�ارته يف االنتخابات الرئاس�ية
عام  ،2005هاتان الهزيمتان تعربان بال ش�ك عن انخفاض يف
الثقل السيايس لتيار الرئيس الس�ابق (هاشمي رفسنجاني)،
ولقد دخل ساحة الرصاع السيايس يف انتخابات  ،2009معتمدا
على مكانته السياس�ية يف النظام اإليراني ،ويرجع س�بب قلة
ش�عبيته إىل االنتهازية التي يتصف بها هذا التيار ورئيس�ه من
خالل اس�تغاللها الف�رص املتاحة لتحقيق أه�داف ذاتية ،عىل
حساب االطراف األخرى املتصارعة.
 3إن ه�ذا التي�ار مؤث�ر حالي�ا يف السياس�ة اإليراني�ة بحكمت�رؤس الرئيس األس�بق الراحل (هاش�مي رفس�نجاني) أهم
مؤسس�تني وهما مجلس الخرباء ،ومجلس تشخيص مصلحة
النظ�ام ،وهم�ا يتيح�ان للتيار ورئيس�ه إمكاني�ة للتأثري عرب
األط�ر القانونية والسياس�ية ،غري إن بقاء ه�ذا التيار متوقف
عىل شخصية رئيسه واستمراره بالسلطة وليس عىل احتساب
قاعدته الجماهريية.
أخيرا ،فان الحرك�ة اإلصالحية يف إي�ران وان كانت قد خرست
اح�د ابرز داعميه�ا من داخ�ل النظام الس�يايس اإليراني وهو
الرئيس األس�بق الراحل (هاشمي رفس�نجاني) ،إال إن بقاءها
غري مرتبط بأي ش�خص ،الن حركة اإلصلاح تضم العديد من

التيارات س�واء كانت الديني�ة والعلماني�ة والقومية ،كذلك إن
حركة اإلصلاح تضم الي�وم العديد من الش�خصيات اإليرانية
وه�م يف مراكز الق�وى أيضا ومنه�م الرئيس األس�بق (محمد
خاتم�ي) والرئي�س الحايل (حس�ن روحاني) ال�ذي يعد قطب
اإلصالح األساس ،وهو يمكن إن يشبه بالرئيس األسبق الراحل
(رفس�نجاني) من خالل ش�عبيته الواس�عة كذلك م�ا قام به
م�ن عقد اتفاق نووي م�ع الدول الكربى ،ال�ذي أفىض إىل رفع
العقوب�ات عن إيران ،صحيح إن هذا االتفاق لم يكن يتم بدون
موافقة املرش�د األعلى ،ولكن يف النهاية ت�م يف مرحلة الرئيس
(روحان�ي) وهذا ي�دل عىل ق�وة الرئيس وتأثريه يف السياس�ة
اإليراني�ة .كذل�ك إن الحركة اإلصالحية تحظ�ى بدعم عدد من
علم�اء الدي�ن املؤثرين يف إيران ،وهم م�ن يقودها االن ،خاصة
إذا عرفن�ا إن اغلب حركات اإلصالح والتغيري خالل تاريخ إيران
الحديث تمت عن طريق علماء الدين بش�كل أساس وان كانت
تس�لم إىل رجال السياس�ة فيما بع�د مثل الثورة الدس�تورية،
وحتى اس�تالم (رضا بهلوي) للحك�م عام  1925كان بمباركة
من علماء الدين بعد إن فش�ل حك�م القاجار ،لهذا إن االعتقاد
الس�ائد إن وفاة (رفس�نجاني) وان كانت مؤثرة بيشء ما عىل
حركة اإلصالح ،إال إن الحركة اإلصالح مستمرة وتسري بمنوال
واح�د ،إذ ت�رى بع�ض املصادر إن ف�وز اإلصالحيين بعدد من
مقاعد مجلس الشورى اإلسلامي الحايل ،وقبلها فوز الرئيس
(روحاني) الذي يحس�ب عىل اإلصالحيني ،سوف يعزز االنفتاح
اقتصادي�ا ولتقدي�م إصالح�ات يحتاجه�ا ماليين اإليرانيين
بصورة ماس�ة ،فيما يتعلق بتوفري وظائف ،والنمو ،واإلسكان
والرعاي�ة الصحي�ة ،ورغم إن ه�ذا يهدد بش�كل كبري مصالح
املحافظني واسعي النفوذ ،خاصة الحرس الثوري ،فان حصول
اإلصالحيني عىل الدعم الش�عبي سوف يكون عامل ضغط عىل
املحافظني لقبول اإلصالحات الداخلية التي هي تصب يف صالح
الشعب اإليراني.
ول�م تعد إي�ران كما كان�ت قبل عام واح�د فق�ط ،إذ إن إبرام
االتف�اق النووي ووف�اة (آية الله هاش�مي رفس�نجاني) االن
وضعها أمام تحديات من نوع جديد داخلياً وخارجياً.
ان عودة إي�ران إىل املجتمع الدويل املرتتبة عىل ذلك االتفاق فتح
أب�واب الفرص واألخط�ار يف آن معاً ،ما يجعل مس�تقبل إيران
مرتهناً إىل حد كبري بمجموعة ٍالسياسات التي ستنتهج داخلياً
وخارجياً ،واالستحقاق االنتخابي القادم ُيع ّد من أهم املؤرشات
عىل اتجاهاتها العامة املستقبلية.
* مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية
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