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 في أربع دوائر2016  تحليل االقتراع التشريعي لسنة.االنتخابات والوجاهة في إيران
ملخص
 للمناطق التاريخية في، ال سيما منه االثني والمذهبي، وهو يمكن من التعبير عن التنوع.أصبح الحدث االنتخابي أمرا اعتياديا في إيران
 ومن المفارقة أن ترسيخ هذه الحرفية يدفع بالجمهورية إلى االنطواء حول نظام. ويؤشر على الحرفية المتزايدة للحياة السياسية،األقاليم
 التضامن واالنسجام الذي يحيل، وهي مستويات ترسخ اإلحساس بالقرب. االنتماء المحلي وحتى الحي أو المؤانسة التعبدية، القرابة،العائلة
 وال يناقض التطور الصناعي للبلد هذا." أصبحت الجمهورية اإلسالمية "جمهورية القرابة، حسب العبارة الشائعة.على مفهوم العصبية
 في أربعة مقاطعات أهمية2016  يكشف تحليل االنتخابات التشريعية ل.الثقل حيث إنه يقوم على نسيج من المقاوالت العائلية الجد صغيرة
 هكذا تظهر خطوط. والتي تبقى لصيقة بهذه التصورات للوعي المقرون بالخصوصية،المسألة العقارية في الحياة السياسية المحلية
. وكذا نزاعات زراعية قديمة لم تمحها قطيعة الثورة وتحييها االنتخابات المعاصرة،استمرار مع العهد القديم بخصوص الوجاهة

Elections et notabilité en Iran. Une analyse du scrutin législatif de 2016
dans quatre circonscriptions
Résumé
En Iran, le fait électoral s’est banalisé. Il permet l’expression de la diversité, notamment ethnique et confessionnelle,
des terroirs historiques dans les provinces, et témoigne de la professionnalisation croissante de la vie politique.
Paradoxalement, cette professionnalisation replie la république sur l’ordre de la famille, de la parenté, de
l’autochtonie, voire du quartier ou de la sociabilité dévotionnelle – autant d’instances instillant un sentiment de
proximité, de solidarité, de communion qui renvoie à la fameuse notion d’asabiyat. Selon une expression courante, la
République islamique est devenue une «parentocratie» (tâyefehsâlâri). Le développement industriel du pays ne
contredit pas cette pesanteur, dans la mesure où il repose sur un tissu de très petites entreprises familiales. L’analyse
des élections législatives de 2016 dans quatre circonscriptions révèle l’importance dans la vie politique locale de la
question foncière, indissociable de ces différentes consciences particularistes. Des lignes de continuité notabiliaire
avec l’ancien régime se dévoilent, ainsi que de vieux conflits agraires que n’a pas effacés la césure révolutionnaire et
qu’entretiennent ou ravivent les scrutins contemporains.

Elections and notability in Iran. Analyzing the 2016 legislative vote in
four wards
Abstract
Elections have been trivialized in Iran. They allow for the expression of diversity, in particular ethnical and
denominational, of historical regional identities, and prove the growing professionalization of political life.
Paradoxically, such professionalization withdraws the Republic away into the levels of family, parenthood,
autochthony, and even neighborhoods or devotional sociability, which are all institutions that instill a feeling of
proximity, solidarity, communion; close to the notion of asabiyat. As the saying goes, the Islamic Republic has
become a « parentocracy » (tâyefehsâlâri). The country’s industrial development isn’t at odds with such
ponderousness since it lies on a web of very small family businesses. The analysis of the 2016 legislative elections in
four wards reveals how important the issue of property is in political life, indivisible as it is of the various
particularistic consciences. The connections with notables are still there, revealing lines of continuity with the old
regime as well as longstanding agrarian conflicts that have not been erased by the Revolution and that are being kept
alive through contemporary elections.
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مرة أخرى ،شكلت محلة االنتخاابت الرائسية لسنة  2017يف إيران ،مناسبة ملعاينة املواجهة بني التيارات الكربى للمشهد السياسي واليت يتم اختزاهلا

بشيء من التعسف ،إذا ما استحضران طابعها املركب ،يف تيار اإلصالحيني ،تيار إعادة البناء وتيار احملافظني .1ومنذ سنة  ،1979مت إجراء هذا
االستحقاق املهم للحياة السياسية ألول مرة ،يف غياب علي أكرب هامشي رفسنجاين أحد الرجال الرئيسيني يف اجلمهورية اإلسالمية منذ إنشائها والذي
وافته املنية بداية السنة ،حيث يعترب ذلك على املستوى الرمزي ،طي صفحة من جتربة احلكم.

ومن أصل  1636مرشحا منهم  137من النساء ،مل حيتفظ جملس صيانة الدستور سوى بستة أمساء :حسن روحاين ،الرئيس املنتهية واليته (تيار
رفسنجاين)؛ انئبه إشاغ جاهنجريي (تيار إعادة البناء) والذي يعترب ترشيحه جمرد غطاء اهلدف منه هو حتويل األصوات اليت قد حيصل عليها يف الدور
األول إىل روحاين ،وأن كانت فرضية أن يتفوق على هذا األخري واردة؛ حممد ابقر قاليباف (من احملافظني املستقلني) ،عمدة طهران وضابط سابق يف
احلرس الثوري واحملرر لخورمشهر سنة 1982؛ سيد مصطفى هامشی طبا (تيار إعادة البناء) ،وزير سابق للصناعة؛ سيد مصطفى مريسليم (حمافظ) ،وزير
سابق للثقافة ،ذو توجه موتلفه ومقرب من املرشد األعلى للثورة؛ سيد إبراهيم رئيسي (حمافظ) ،عضو مجعية رجال الدين احملاربني (جممع روحانيون مبارز)
وهو أيضا مقرب من مرشد الثورة واملسؤول ،منذ  ،2016على إحدى أكرب التنظيمات الدينية (آستان قدس) القوية بفضل اخلمسة عشر بل العشرين
مليون من أتباعها الذين حيجون سنواي لضريح اإلمام الثامن ،واليت ال تشمل سيطرهتا االقتصادية مدينة مشهد فحسب حيث تتعداها إىل خراسان بل إىل
خراسان الكربى املتواجدة خارج حدود إيران ،هذا ابإلضافة إىل كوهنا جد نشيطة يف اخلليج والعراق.
لقد كان احلدث األبرز الذي طبع فرتة ما قبل احلملة االنتخابية هو نية الرئيس السابق حممود أمحدي جناد ،يف الرتشح وذلك على الرغم من موقف مرشد
الثورة .مل يكن مفاجئا أن يتم استبعاد هذا الرتشيح من طرف جملس صيانة الدستور ،غري أن اهلدف من ورائه قد يشكل يف حد ذاته حداث مميزا مبثابة تذكري
من صاحبه بوزنه وضرورة التعامل معه .وقد أكد مسلسل إجراء احلملة االنتخابية حتت إشراف اجمللس التنفيذي املركزي لالنتخاابت ،على الطابع
االحرتايف واملهين للحياة السياسية ابجلمهورية االسالمية االيرانية ،وهو ما يشهد به تنظيم النقاشات املتلفزة بني املرشحني واليت خضعت فيها تدخالت
املتنافسني لشروط صارمة اليت منها حتديد املدة الزمنية لكل فئة من املتدخلني.2

لقد تركز االنتباه بشكل طبيعي على البعد الوطين والدويل هلذا االستحقاق .ولكن الشيء األساسي رمبا ال يكمن هنا .فاالنتخاابت الرائسية رافقتها
انفتاحا لكوهنا تنفلت من صالحيات جملس صيانة الدستور .3وحيفل حتليل هذه األخرية عرب مقاربة "من األسفل" على
انتخاابت بلدية ،وهي أكثر
ً
مستوى الدوائر االنتخابية ابملقاطعات ،ابلعديد من الدروس حول أوجه االستمرارية الكامنة يف القطيعة الثورية لسنة  1979وحول الرهاانت احلقيقية هلذه

االستشارات ،على الصعيد احمللي .ويكشف هذا التحليل عن وجه آخر للجمهورية اإلسالمية كما سنرى ذلك عرب دراسة مسلسل إجراء االنتخاابت
التشريعية لسنة .2016

عندما يصي الحدث االنتخاب شأنا اعتياديا
أصبحت الواقعة االنتخابية يف إيران ،شيئا مألوفا تتم معاينته يف احلياة اليومية تقريبا .إهنا توشك أن هتم مجيع املؤسسات االجتماعية :النقاابت (أو
التنظيمات احلرفية) يف البازار ،ونقاابت املهن احلرة ،مجعيات اجملتمع املدين ،متثيلية أولياء أمور الطالب واالطالب أنفسهم داخل املؤسسات الدراسية،
جمالس املساجد ،أو حىت أثناء اختيار ممثلي املودعني ضحااي اهنيار مصريف .ويف وسائل املواصالت بني املدن ،ليس من النادر أن يعهد السائق إىل الركاب
 1انظر امللحق ،حول التوجهات الفصائلية االيرانية سنة .2016
 2حسب املادة  31من القانون املتعلق ابالنتخاابت الرائسية لسنة  ، 1982فإن تنظيم هذه األخرية يتم من طرف وزير الداخلية ،وحتت إشراف جملس تنفيذي مركزي لالنتخاابت .ويتشكل هذا اجمللس من سبع شخصيات
تعرف ب"املوثوقة" ،تنتمي إىل جماالت الثقافة ،اال قتصاد ،اجملتمع أو السياسة .وينضاف إليها أربع شخصيات بديلة .كما يضم اجمللس يف عضويته أيضا وزير الداخلية نفسه ،وأحد أعضاء مكتب الربملان (دون أن حيق له
يوما ،مقارنة
التصويت) ،والنائب العام ،ووزير االستخبارات .وعلى سبيل املثال ،فإن هذا اجمللس ،وبعد التشاور مع جملس صيانة الدستور ،هو من قرر أتجيل إجراء النتخاابت الرائسية لسنة  ،2017ملدة ستة وعشرين ً
ابالقرتاعات السابقة ،وذلك مراعاة لشهر رمضان .وتبعا للمادة  62من القانون نفسه ،جلنة تقييم الدعاية االنتخابية هي اليت تضمن الوصول العادل للمرشحني إىل وسائل اإلعالم العامة .وتتألف هذه اللجنة من مخسة أعضاء :
النائب العام أو ممثله؛ وزير الداخلية أو ممثله ،عضو من جملس اإلشراف على األنشطة املرتبطة بصوت وصورة اجلمهورية االسالمية ،اإلذاعة والتلفزيون العمومي (وقد أنشئ هذا اجمللس وف ًقا للمادة  175من الدستور ويضم هو
نفسه ستة أعضا ء  :اثنان يعينهم رئيس ، ...اثنان من طرف الربملان ،واثنان من قبل وزارة العدل)؛ عضو يف اجمللس التنفيذي املركزي لالنتخاابت؛ رئيس صوت وصورة اجلمهورية االسالمية ،أو ممثله .خبصوص مسلسل إضفاء
االحرتافية على احلياة السياسية ،انظر مقال:
F. Adelkhah, « La professionnalisation de la vie politique », Questions internationales, n° 77, janvier-février 2016, pp. 56-63.
أنظر الرابط التايل ،خبصوص النقاشات التلفزية:
http://www.aparat.com/v/dUC7p
 3حيظى جملس صيانة الدستور بدعم م ن مجيع مؤسسات اجلمهورية ملمارسة صالحياته املرتبطة ابالستحقاقات االنتخابية .وابستثناء جمال االنتخاابت البلدية ،فهو يشرف على انتخاابت كل من جملس اخلرباء ،ورئيسي اجلمهورية
والربملان ،وكذلك عمليات االستفتاء.
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ابلتصويت الختيار برجمة األفالم املذاعة أثناء الرحلة .لقد أصبح االنتخاب حبق ،إجراءا المناص منه يف التمثيل واالختيار والقرار اليومي ،وال يعد قطعا
مسألة شكلية .إن املنافسة حقيقية حىت عندما يتعلق األمر مبشاركة السلطة السياسية فيها .فخالل سنة  2015على سبيل املثال ،أسفرت عملية جتديد
أعضاء غرفة الصناعة والتجارة لطهران عن مواجهة ساخنة بني األعضاء املعيّنني من قبل الدولة واألعضاء املنتخبني من طرف جمتمع األعمال ،انتهت
ابستقالة رئيس الغرفة وانتخاب عضو مقرب من حممد هناونداين ،املستشار االقتصادي احلايل ملكتب رائسة اجلمهوريةـ انهيك عن الصدام واالنقسام بني
الفاعلني االقتصاديني أنفسهم تبعا الختالف مصاحلهم ووالءاهتم الفصائلية .وقد ارتفع عدد املرشحني هلذا االستحقاق بنسبة  63%مقارنة مع السابق
وعرفت املشاركة يف االنتخاابت املهنية لنفس السنة ،على املستوى الوطين ،زايدة مبعدل .430%
ومع ذلك ،وابلنظر إىل الطابع الدراماتيكي الذي يسمها يف بعض األحيان ،فإن االنتخاابت تعد حلظة لتعميق األواصر الوطنية اليت جتمع على مستوى
نفس اإليقاع السياسي جممل احملافظات والفئات االجتماعية ،وذلك على غرار األحداث الرايضية الكربى .إهنا متثل عنصرا للتمايز والفخر الوطين مقارنة
مبحيط إقليمي ال يوليها أي اهتمام يذكر بل ويعارضها من حيث املبدأ .ومن اجلدير ابملالحظة أن االنتخاابت تدمج املهمشني من النظام ،مثل ساكنة
املناطق احلدودية ،النساء ،الشباب وحىت اجلالية يف املهجر.
هكذا ،ويف كل اقرتاع منذ فرتات انتداب حممد خامتي ،ال يسع املرء إال اإلشارة إىل كتلة املصوتني ألول مرة والذين يناهز عددهم على سبيل املثال يف 21
فرباير  ،2016زهاء  3ماليني انخبا (من ضمنهم  400000قاطن بطهران و 268000مبحافظة خراسان الرضوية اليت تتخذ من مشهد عاصمة
هلا) .وعلى الرغم من التباطؤ الدميوغرايف امللحوظ منذ سنوات التسعينيات ،فإن اهليئة الناخبة استمرت يف االرتفاع ،يف الوقت الذي يلقى فيه موضوع
"الشباب" رواجا مهما على الرغم من كونه ال يتمتع سوى أبمهية سياسية وسوسيولوجية نسبية يف فهم النتائج االنتخابية.
ويف سياق مأسسة اجلمهورية اإلسالمية ،ترافقت املسحة االعتيادية للواقعة االنتخابية مع مجلة من التحوالت االجتماعية واالقتصادية والدميغرافية
احلقيقية ،واليت تتجاوز الدائرة السياسية لوحدها .وتتجسد املفارقة يف كوهنا هتدد بتشظي البنيان املؤسسي الذي مت تصميمه يف  ،1979من أجل بلد يبلغ
عدد سكانه حوايل  40مليون نسمة من ضمنهم عشرون مليون انخب .يف فرباير  ،2016ضمت إيران  54915024انخبًا ،أو ابألحرى مواطنا من
شأنه التصويت ،ألن البلد ال يقيم لوائح انتخابية (السن القانوين للتصويت مت حتديده حاليا يف  18سنة ،)5إلمجايل عدد ساكنة تقارب  80مليون نسمة.
لقد ارتفع عدد املرشحني لالنتخاابت الرائسية والتشريعية بشكل مهول ،حبيث انتقل من  3694يف  1980إىل  12072يف فرباير  2016ابلنسبة
للتشريعيات ،ومن  124يف  1980إىل  686يف  2012ابلنسبة للرائسيات ،وإىل غاية  1636مرشحا هذه السنة .ويبدو جملس صيانة الدستور عاجزا
عن معاجلة هذا الكم اهلائل من ملفات الرتشيح من أجل املوافقة عليها (انظر اجلدوالن  1و  .)2وهذا ما أراد أن يعرب عنه جناة هللا ابراهيميان ،أحد
األعضاء الستة القانونيني ابجمللس من غري رجال الدين والناطق الرمسي ابسم املؤسسة ،عندما هدد ابالستقالة منها  41يوما قبل إجراء االنتخاابت
التشريعية األخرية يف  ،2016وذلك لعدم القدرة على التعامل مع هذه الوضعية ـ وقد قوبلت هذه االستقالة ابلرفض قبيل االنتخاابت مث قبلت بعد ذلك.
وقد أشار هبذا اخلصوص إىل استحالة معاجلة حنو ستة آالف طعن مقدم من طرف املرشحني الراسبني وذلك يف غضون العشرين يوما اليت يقرها القانون.
وحىت لو تعلق األمر أبلف طعن فلن يغري ذلك من طبيعة املشكل .فبحسب جناة هللا ابراهيميان ،وحدها مراجعة القانون االنتخايب من شأهنا حلحلة هذا
االختناق .هذا يف حني أن مبادرة سن القوانني ليست من صالحيات جملس صيانة الدستور ،بل من مسؤوليات السلطة التنفيدية والربملان.6

ومن جهة أخرى ،تشكل االنتخاابت دليال ساطعا على تواري الفاعلني الثوريني وصعود جيل سياسي جديد .ومن الغريب أن حيف الصمت يف الغالب
هذه النقطة أثناء النقاش املتكرر حول اجلمهورية اإلسالمية والذي يسلط الضوء على الفعاليات الثابتة (مرشد الثورة ،جملس صيانة الدستور ،احلرس
تطور بعمق مع مرور
الثوري) .إن طول العمر السياسي للقادة الرئيسيني ،بدءا من علي خامنئي ،يعزز الشعور ابلدميومة .لكن دور املؤسسات املذكورة ّ
الوقت.

4

5

http: //www.magiran.com/npview.asp?ID=3105606 ; http: //www.bbc.com/persian/
business/2015/03/150310_l12_chamber_of_commerce_election_first_result
عاما لينخفض بعدها إىل  15يف
عاما بعد قيام الثورة ،بينما حدده الربملان يف  15عاما وذلك يف سنة  .1981ويف  ،1999متت إعادة اعتماده يف ً 16
مت حتديد عمر النضج السياسي من قبل اجمللس الثوري يف ً 16
عاما ،لكن الربملان رفض ذلك.
15
إىل
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ويف
عاما.
18
أي
عامليا،
به
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2000؛ ويف سنة  2006سيتم تعديله جمددا ليتوافق مع
ً
6
http://www.asriran.com/fa/news/454532
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جدول  :1عدد املرتشحني ونسبة املشاركة يف االنتخاابت التشريعية 2016-1980

جدول  :2عدد الرتشيحات اليت مت الغاؤها من طرف جملس صيانة الدستور

مؤخرا وفاة آية هللا عبد الكرمي موسوي أردبيلي رئيس كل من احملكمة
ويبدو أن حلظة خالفة اآلابء املؤسسني للجمهورية ،قد حانت فعليا كما أشَّرت عليه ً
العليا وجامعة مفيد يف قم ،بتاريخ  23نوفمرب  2016وكذا وفاة علي أكرب هامشي رفسنجاين يف  8يناير  .2017وعلى سبيل املثال ،فإن واعظ طبسی
مدير االستان قدس منذ  ، ،1979والذي مر حدث رحيله ابخلارج مرور الكرام ( 4مارس  ،)2015قد وضع يف دائرة الضوء رحيل جمموعة من
األشخاص األربعينيني الذين تزامنت مراحل طفولتهم أو مراهقتهم مع سنوات احلرب ضد العراق .إهنم حبق أبناء الثورة واجلمهورية ،ولكنهم جيسدون وجها
جديدا هلما.

يف اآلن ذاته ،تتأتى قوة النظام من التجديد الدميوغرايف لنخبه واستقرار طبقته احلاكمة عرب إعادة إنتاج العائالت واالستقطاب وعرب آلية اإلدماج
االنتخايب .وال خيلو هذا املسلسل املزدوج من توترات بني "أبناء األسياد" ،املستفيدين من اجلمهورية ،والذين جيسدهم أبناء واعظ طبسی وآخرون ،وبني
املستضعفني الذين هم يف نظر البعض ،من دفع يف الغالب مثن الثورة واحلرب ،ولكن مت إبعادهم غالبا عن التمتع بفوائدها .ومن صفوف هذه الفئة األخرية
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كثريا ما يتم جتنيد الباسيج (انظر أسفله) ،وهم جسم اجتماعي ال خيلو من اإلحالة على نوع من الفتوات 7اجلمهورية ،بل الثورية ،والذي يتأسس على نوع
من التعايش االجتماعي ابحلي الشبيه إىل حد كبري مبثيله داخل اهليات 8يف احلقل الديين أو داخل الدوريه 9يف اجملال الفكري والذي نعاين تناميه املتزايد.
الباسيج
ارتبط هذا اجلسم االجتماعي يف بداية األمر جبيش املتطوعني الذين استجابوا لدعوة مرشد الثورة وذهبوا للقتال على جبهة احلرب اإليرانية العراقية
( .)1988-1980ويشري هذا املصطلح اليوم إىل هيئة مدنية غري رمسية تعترب نفسها يف خدمة اجلمهورية ،وجتمع الشباب أو من هم دون
ذلك ،كما تضم مجيع الفئات املهنية (من طالب الثانوايت إىل أعضاء النقاابت ،مرورا ابجلامعيني ومؤسسات الدولة) ،والذين يتمايزون من
خالل والئهم لنظام والية الفقيه ،أي من خالل املكانة املركزية ملرشد الثورة يف مقابل مؤسسة احلكومة(" ،دولت)" .ويسري النشاط النضايل هلذه
اهليئة جنبًا إىل جنب مع الصعوابت اليت تالقيها اجلمهورية اإلسالمية من أجل دمج أعضائها يف املؤسسات .بعد العديد من املنعطفات ،خيضع
هؤالء األعضاء اليوم إىل احلرس الثوري .ويفضلون النأي أبنفسهم عن أي انتماء فصائلي هبدف إبراز استقالهلم واستقالليتهم الفكرية والتعبري
احلصري عن والئهم املطلق للمرشد .مع ذلك ،وعلى الرغم من مسلسل إضفاء الطابع الربجوازي عليهم ،وبدون شك بسببه ،تبدو انتقاداهتم
أكثر فأكثر حدة اجتاه الكوادر اجلمهورية الذين ال يتوانون عن نعتهم ابألرستقراطيني ،الفاسدين وأبناء أسياد (وهي إشارة إىل اجليل الثاين أو
الثالث من الثوريني الذين يستفيدون من إجنازات آابئهم) ،كما يعيبون عليهم التنكر لألخالق الثورية ،ولقضية الشهداء واملفهوم النبيل للخدمة.

وكنتيجة لذلك فإن الطبقة احلاكمة ليست متجانسة وتساهم االنتخاابت ،عرب طابعها التنافسي يف جتزئتها .وتعرب هذه الطبقة عن نفسها يف شكل
خصوصيات ذات طابع حملي ،إثين ،فئوي أو حىت تنظيمي واليت سامهت احلرب كثريا يف بلورهتا عرب تنظيم وتعبئة الباسيج واالحتفاء ابستشهاد عدد كبري
منهم على مستوى هذه اهليئات .لكن الفرق الكبري مقارنة ببداايت اجلمهورية ،يتجسد يف مأسسة التعبري عن هذه اخلصوصيات .بينما سادت ،يف بداية
الثمانينات ،االنتفاضات أو الكفاح املسلح واإلرهاب وذلك على الرغم من كون الناطقني ابللغة الرتكية يف أذربيجان ،والسنة يف بلوشستان ،شكلوا دائما
بؤرا حمتملة للمعارضة ،أكثر بكثري من األكراد ،الرتكمان او العرب.
ومنذ البداية ،متيزت النخبة الثورية بتنوعها ،إن مل يكن بطابعها احمللي ،واليت أخفت بوثقتها اإليديولوجية واالسطوغرافية يف أمناط القومية واجلهاد ضد الغزاة
العراقيني .احتلت بعض الوجوه الوطنية الكربى صدارة املشهد :مرتضى مطهري ،مهدي ابزركان ،آية هللا اتليغاين ،انهيك عن آية هللا اخلميين نفسه أو
بعض الشباب الراديكاليني ،من سكان املدن و املنفصلني عن احملافظات ،مثل معصومة ابتكار ،إبراهيم أصغرزادة أو عباس عبدي ،والثالثة هم من
خمتطفي الرهائن من سفارة الوالايت املتحدة االمريكية .وابالقرتان مع سياسة اقتصادية نيوليربالية ،أدى إضفاء الطابع املهين على احلياة السياسية إىل إعادة
موقعة املنظرين املذهبيني للحظة الثورية (ماكتايب) ،ونقاشاهتم االيديولوجية ،يف مرتبة اتلية .إن اخلطاب املتمركس والعامل اثلثي نوعا ما واملرتبط ابليسار
اإلسالمي لسنوات الثمانينات ،وكذا اخلطاب االصالحي لسنوات العقد األخري من القرن العشرين ،واملستوحى إىل حد كبري من كتاابت إرنست الكلو،
شانتال موف ،يورغان هابرماس وحىت ميشيل فوكو ،أصبحت خطاابت خافتة وعفا عنها الزمن ماعدا يف الصالوانت الفكرية .وحتت ستار الصعود القوي
ل"اخلرباء" (موختصص ،يف مقابل "املذهبيني" ،ماكتايب) ،ابتداء من التسعينيات ،مت استبداهلا حبساسية هي يف اآلن ذاته وطنية وشيعية ،وبنفس
مهدوي ،10واليت جيسدها عرب صخبه اإلعالمي ،حممود أمحدي جناد ،وجند هذه احلساسية تتعدى جمرد أتباعه .لقد تكلم مستشاره املقرب ،إسفنداير
رحيم مشائي ،بصوت مسموع ،وعلى حسابه اخلاص ،مبا يعتقده ويوشوش به كثريون :أبنه من حيث اجلوهر ،ال يكفي احلديث عما قدمه اإلسالم
إليران ،وأنه من الضروري أيضا مراعاة مسامهة إيران ابلنسبة لإلسالم .إنه ابلتايل خطاب بنربة جد شيعية ،لكنه حييل بشكل أقل على الدائرة الدينية ابملعىن
الدقيق ،منه إىل نزعة وطنية ثقافية ليست بغريبة عن طبقة رجال الدين اليت تويل اهتماما أكرب لالنقسام املذهيب لسنة  680الذي جتسده معركة كربالء،
ولكنها تقوم بتعريف نفسها ابملقارنة مع مرجعيات ثيولوجية وقانونية أخرى وابحلفاظ على أخذ مسافة إزاء الدائرة السياسية وكذا اجلمهورية ولو بصبغتها
االسالمية .واحلالة هذه ،ال يتعلق األمر ابلتزام السكينة ،كما قد يعتقد املرء ،ولكن بشيء أقرب إىل طائفة "عمل الرب" داخل الكنيسة الكاثوليكية،

 7يتعلق االمر مبيثاق أخالقي جملموعة من الرفقاء الفرسان ،اجلوامنرد .وهو حتيل أيضا على أخالقيات املفهوم النبيل للخدمة وتتأتى من التضحية ابلنفس ،وإغاثة الفقراء ،األيتام والضعفاء.
 8كلمة هيات تعين حرفيا "اللجنة" وتشري إىل االجتماعات الدينية املخصصة للرجال.
 9يتعلق االمر حبلقيات للقاء بني األقران .ويشري هذا املصطلح اىل نوع من التساكن االجتماعي بني جمموعات مهيكلة أو غري مهيكلة ،كما حتيل إىل شكل نشيط من العضوية والوالء داخل جمموعة من دوائر العالقات الودية أو
املهنية.
 10يقوم اعتقاد وقناعة أنصار املهدوية على اإلميان بعودة اإلمام الثاين عشر ،الذي يعتربونه الوحيد القادر على إقامة العدل وحماربة الفساد.
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والذي يتموقع كاستمرارية لتنظيم الحجتيه لسنوات اخلمسينيات ويتمايز عنه يف اآلن ذاته بتنازعات سياسية وجيلية .11ال يتعلق األمر بنزعة تقليدانية وال

حىت حمافظة ،على اعتبار أن هذا التوجه قد طور أشكاال دينية جديدة ،مثل اإلنشاد الدعوي ،الذي ميتهنه حجة اإلسالم 12غالمرضا قامسيان ،داعية
"اجلهاد االجتماعي" أو "جهاد الطيبوبة" (جهاد مهرابين) .13ويعد حجة االسالم علي رضا بناهيان ،الوجه األشهر هلذا التيار املتمركز كثريا يف مشهد
وقم .ويتم استقطاب أتباع هذا التوجه من ضمن املريدين ذوي الرتبية والتعليم اجليدين وحتديدا من االوساط اجلامعية ،مثل جامعيت صنعيت شريف وعلم
وصنعت،ـ مدرسة حممود أمحدي جناد،ـ وبشكل أكثر دقة من ضمن فئة املهندسني.
ويف هذا السياق ،فإن إضفاء الطابع االحرتايف على احلياة السياسية يعمل على انطواء اجلمهورية على نظام العائلة ،والقرابة (تريه وطايفه) ،واملنطقة
(ماحلي) ،واالنتماء احمللي (بوميجاراي) ،بل وعلى نظام احلي (ماحليه) ،واالنتماء لنفس النواة الثقافية (كانون فرهنگي) والتعبدية (هيات)،ـ أي للعديد
من اهليئات املنتجة لإلحساس والشعور ابلتقارب والتضامن وابلتجمع ،إن مل نقل ابلعشرية واليت حتيل على مصطلح العصبية 14الشهري مع ما ينطوي عليه
من معاين الشرف والدفاع عن مصاحل ومسعة اجلماعة واإلخالص بني أعضائها .ووفقا لتعبري شائع ،فقد أصبحت اجلمهورية اإلسالمية مبثابة "نظام حكم
مبين على القرابة" (طايفه ساالري) .وإن التنمية الصناعية امللحوظة يف البلد منذ التحرير االقتصادي لسنوات التسعينيات ،ال تتعارض مطلقا مع هذا الثقل
على اعتبار أهنا ،وكما يشري إليه تريي كوفيل ،تستند ابألساس على نسيج من املقاوالت العائلية الصغرية جدا ،و غالبا يف ظل االفتقار إىل رأمسال خاص
انهيك أيضا عن الرغبة يف جتنب خماطر املصادرة الناجتة عن التشريع املتعلق ابإلثراء غري املشروع،ـ واليت تشكل خطرا قائما ابستمرار بسبب التأميمات
الثورية ونزع امللكية لفائدة القطاع شبه العام ـ إن هذه املقاوالت حتوي أقل من عشرة أجراء وهو ما ميكن من ختفيف من وطأة التبعات يف حالة املصاعب
أو اإلفالس ،وكذا من زايدة منسوب الثقة ،وذلك ما يعد ميزة مقارنة من املفرتض أن توفرها أواصر القرابة.15

ونتيجة لذلك ،فإن احلياة السياسية وابألخص احلياة االنتخابية ،تبدو أكثر فأكثر التصاقا ابلقضية الكربى ملختلف أشكال االنتماء اخلاص ،وحتديدا
ملسألة حيازة األراضي مع ما تتضمنه من حتالفات أسرية/قرابية وكذا من استمرارية ودميومة أو انبعاث املطالب أو النزاعات السابقة على فرتة القطيعة الثورية
لسنة  .1979وحتيل مسألة حيازة األراضي هذه على سلسلة من األحداث السياسية املعقدة واليت تظل إىل اليوم عصية على فك رموزها .ومبنتهى
التبسيط ،ميكن االنطالق من الفكرة اليت مبقتضاها أن األراضي وإىل غاية أوائل الستينيات ،كانت بيد جمموعة من العائالت ،من الذين يتم نعتهم يف
تراث اليسار -دون أن حييل ذلك على مفهوم "االرستقراطية" -ب"الفيوداليني" والذين كانت طبقة رجال الدين الكبار من ضمنهم على اعتبار أن هؤالء
املتدينني الكبار كانوا عموما منحدرين مما يسمى ابلعائالت الكربى أو حمميني من طرفها  .ابإلضافة إىل ذلك يتوجب مراعاة خصوصيات حقوق
استعمال املياه يف نظام الري الباطين (قناة) أو يف تدبري اآلابر وحقوق الرعي يف احمليط القبلي ولدى الرحل ،وقوانني األمالك احملبسة (الوقف) وكذا طابع
االستغالل جد املفرط لألراضي .16ففي سنة  ،1962أدى اإلصالح الزراعي للثورة البيضاء واملعتمد حتت ضغط إدارة كينيدي ،إىل عمليات ملصادرة
وإعادة توزيع األراضي اليت مل تشمل بشكل مباشر األمالك الوقفية لرجال الدين ،ولكنها منحتهم الفرصة ألخذ زمام املبادرة ،ابسم القانون اإلسالمي
حلماية امللكية ،وللتصدي ملا كان يتم النظر إليه كاستيالء غري شرعي من وجهة النظر الدينية .ويف هذا السياق ابلضبط ،جرى اعتقال ونفي آية هللا
اخلميين ،بعيد موجة من التمردات يف مدينيت قم وطهران ،أواخر ربيع  .1963لقد زادت ثورة  1979من تعقيد الوضع .فمن جهة أوىل ،سعى اليسار
اإلسالمي لتحقيق اإلصالح الزراعي اخلاص به والذي ووجه مبعارضة اليمني احملافظ ،بل إنه سهل صعوده االنتخايب ،وابلتايل تالشى اإلصالح الزراعي ملا
بعد الثورة سريعا .ومن جهة اثنية ،صادر النظام اجلديد أمالك النخبة امللكية ،وهي االمالك اليت مازال وضعها إىل حدود اليوم يثري مشكال من الناحية
الدينية :ابلنسبة ألي مؤمن ،فإن حيازة ِملك معني مت االستيالء عليه هو شيء يستوجب التنديد ،بل وينسحب نفس احلكم على الصالة فوقه ،وهو ما ال

 11منظمة الحجتيه  ،اليت أنشأت يف سنوات اخلمسينيات هبدف حماربة البهائية ،مت حلها بطلب من اإلمام اخلميين ،يف السنوات األوىل للجمهورية .وكانت هذه املنظمة هتدف إىل التوفيق بني التصوف والرباغماتية العقالنية
احلديثة .كما أهنا كانت متجذرة يف أوساط البازار .انظر هبذا اخلصوص:
A. Vali, S. Zubaida, « Factionalism and political discourse in the Islamic Republic of Iran : The case of the Hujjatiyeh Society », Economy and
Society, 14 (2), 1985, pp. 139-173 ; C. Verleuw, « L’Association hojjatiyye mahdaviyya », in B. Badie, R. Santucci (dir.), Contestations en
pays islamiques, Paris, CHEAM, 1987, Vol. II, pp. 81-117.
 12حجة االسالم هي الدرجة املمنوحة للطلبة يف هناية السلك املتوسط ابملدارس الدينية.
13
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13951012000941
 14حييل مصطلح العصبية ،املستخدم من طرف الفيلسوف العريب للقرن الوسيط ،ابن خلدون ،على التضامن االجتماعي مع الرتكيز على الوحدة والوعي اجلماعي والتماسك االجتماعي.
 15أتوجه ابلشكر إىل تريي كوفيل ألنه أاثر انتباهي إىل هذه النقطة.
16
;A. Najmabadi, Land Reform and Social Change in Iran, Salt Lake City, University of Utah Press, 1987
A. K. S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia, Londres, Oxford University Press, 1953 et The Persian LandReform. 1962-1966, Oxford,
Clarendon Press, 1969.
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يشكل مزاحا يف مدينة مقدسة مثل مشهد .17من جهة اثلثة ،أدت الضجة الكبرية املصاحبة للثورة وللسنوات اليت تلتها ،إىل تعدد عمليات إعادة

التفاوض أو املراجعة اليت مهت املقتضيات اخلاصة ابألراضي .ففي مدينة سرخس على سبيل املثال ،حافظت منظمة االستان قدس لنفسها ،بعد الثورة،
على  400000هكتار من األراضي الصاحلة للزراعة واليت تسلمتها سنة  ،1936وذلك يف مقابل األراضي اليت كانت متلكها يف طهران ويطالب هبا
رضا شاه ،وهذا يف الوقت اليت استعادت فيه هذه األمالك األخرية يف سنة  .181984ومل ينطل ذلك على الفالحني ذوي احلقوق الذين احتجوا على
احتفاظ املؤسسة أبراضيهم ،وذلك ابالعتماد املكثف على املظاهرات ورفع القضااي أمام احملاكم .ومن مث فإن اتريخ الوعاء العقاري ألراضي الثورة مل ينته
بعد.
وهكذا ،تعرض وزير العدل صادق الرجياين ،هلجوم شديد يف خريف سنة  ، 2016وذلك بسبب الغموض يف تدبريه للحساابت املصرفية الستني
ويستحق اتريخ هذه احلساابت أن يُروى ألنه يكشف عن اتريخ اجلمهورية .ففي أعقاب الثورة ،مت فتح هذه احلساابت جلمع
املوضوعة حتت إدارته.
ّ
األموال اليت مت حتصيلها من طرف اجلمارك أو الشرطة .وهي تتأتى يف املقام األول من أموال املخدرات اليت ازدهرت املتاجرة هبا يف ظل النظام القدمي،
ولكن أيضا من عمليات حماربة الغش أو االنشطة التجارية احملظورة ،والتملك غري املشروع أو االختالسات وغريها من العمليات املالية املشبوهة .وجند من
ضمن متحصالت االمالك املكتسبة بطرق غري مشروعة ،العديد من املمتلكات العقارية وغري املنقولة اليت عهد هبا إىل مجلة من املؤسسات اجلمهورية من
بينها املؤسسة املعنية ابحملرومني ،وأيضا املمتلكات اليت متت إعادة بيعها ،لينتهي هبا املطاف إىل احلساابت املصرفية املذكورة .يف بداية األمر ،كانت النية
تتجه إىل وضع تلك احلساابت حتت سلطة ديوان مرشد الثورة ،ولكن آية هللا اخلميين ،ووفاء منه ملفهومه للدولة  ،قرر غري ذلك وجعل مقرها يف وزارة
العدل .ويف سنة  ،1994فطن الوزير آية هللا حممد يزدي إىل أن البنك املركزي مل يكن يدفع مستحقات تلك احلساابت على اعتبار أن املاسك هبا
شخصية معنوية ،وذلك يف الوقت الذي عرفت فيه إدارهتا جمموعة من الصعوابت يف إجناز مهامها نتيجة لضعف الوسائل واإلمكاانت املالية واملادية .لذا
حصل على املوافقة من املرشد اجلديد للثورة علي خامينائي ،أبن تقوم هذه احلساابت بقبض الفوائد ،وهو ما يتطلب حتويلها من طرف البنك املركزي إىل
حساابت امسية ابسم وزير العدل بصفته تلك .وهبذا وقع الرتاكم يف املال املتحصل من عوائد مصادرة التهرب الضرييب وعمليات االختالس املايل ،واليت
تكثفت كنتيجة ملسلسل التحرير االقتصادي .وعالوة على ذلك فقد تضخم رصيد تلك احلساابت لقاء أموال الكفاالت املدفوعة يف عمليات التحرير
املشروطة للمتهمني .ويف سنة  ،2016أعلن عضو التيار االصالحي حممود صادقي ،النائب عن مدينة طهران ورئيس جلنة الشفافية والتطهري املايل
واالقتصادي يف الربملان ،عن استنكاره لكون املصاحل البالغة األمهية هلذه احلساابت اجملهولة من طرف العموم ،واملقدرة ب 5ماليني يورو شهراي ،مل تكن
مدرجة يف امليزانية.19
وكمثال آخر ،فإن إجراءات التعويض يف حالة نزع امللكية ،قد مت استخدامها من أجل تسوية النزاعات مع أصحاب املمتلكات السابقني الذين صودرت
منهم خالل الثورة ،وكذا من أجل جعلها متوافقة مع القانون ،وهي اإلجراءات اليت بفضلها تنتعش جيوش من احملامني حتت إشراف جبهة تنفيذ أوامر
االمام (ستاد اجرای فرمان امام) ،واليت مت إنشائها سنة  1989من أجل النطق ابألحكام املتعلقة مبلفات انتقال املرياث يف هذا النوع من االصول .ومن
اجلدير ابلذكر ،أن اتريخ أراضي اجلمهورية اإلسالمية قد أاثر العديد من اإلفالسات ،ولكن أيضا العديد من عمليات اإلثراء أو ببساطة من حتسني
الظروف املعيشية للعديد من األسر الفقرية اليت استغلت حالة الفوران الثوري من أجل احتالل بعض األراضي أو البقع اليت تتمتع هبا ،بل وحصلت على
شهادات ملكيتها مستوفية لكل الشروط القانونية .وتعد املدن اجلديدة يف جنوب طهران ،مثل إسالمشهر ،من ضمن هذه احلاالت .وقد متت احملافظة
عليها من قبل السلطات العامة يف أعقاب عمليات التمرد بداية سنوات  .201990يف املقابل ،فإن املساكن اليت جرى احتالهلا يف سياق األحداث
الثورية ،قد مت حتريرها من طرف السلطات ،وبشكل خاص يف إطار سياسة التقنني الضرييب املعتمدة من طرف عضو تيار إعادة البناء وعمدة طهران ،غالم
حسني كرابسجي (.)1998-1989
من هنا ،فإن انكفاء اجلمهورية على النظام املطبوع ابخلصوصية ال ميكن فصله عن مسألة األراضي واليت يتم التعامل معها يف إطار من التمفصل بني املدينة
والبادية ،ويف كنف سياق رابعي من التمدن السريع ،من التصنيع ،من املضاربة العقارية ومن تكثيف االستغالل الزراعي .ليس من قبيل املبالغة يف شيء،
 17يرفض بعض املؤمنني أداء الصالة يف الساحات اجلديدة للضريح ،واليت شيدت فوق أراض صودرت بعد الثورة ،وعلى سبيل املثال فوق ما يسمى مبيدان اجلمهورية اإلسالمية .ابإلضافة لذلك ،فإن احلريق واالهنيار الذين طاال
برج بالسكو يف طهران يف أوائل  ،2017قد ذكرا البعض أن هذا املبىن قد متت مصادرته إابن الثورة ،وأنه ال يدوم التمتع إال ابألمالك اليت متت حيازهتا بطريقة شرعية.
18
A. Moghaddari, « Naghsh-e Astan-e qods dar oza-e gozachteh va konouni-ye Sarakhs » (le rôle de l’Astan-e Qods à Sarakhs hier et
aujourd’hui), multigr., 1381/2002.
19
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/660914 ; http://aftabnews.ir/fa/news/411901
20
A. Bayat, Street Politics. Poor People’s Movements in Iran, New York, Columbia University Press, 1997.
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احلديث عن حرب عقارية بني "ملتهمي البقع" ،وذلك لتوصيف حرب حول األراضي اليت تشكل أيضا وبال أدىن شك ،معركة بني جمموعة من العائالت
أكثر منها تنازعا بني فصائل سياسية .ولنقل بشكل أكثر دقة ،أن احلرب الفصائلية يف احملافظات ،تتشرب معامل حرب العائالت واليت يشكل متلك
األراضي أحد رهاانهتا الرئيسية .تع ّد االنتخاابت حلظة قوية يف هذا التجاذب وخاصة منذ تنظيم االنتخاابت البلدية لسنة  ،1999واليت أتخر انعقادها
لفرتة طويلة ابلنظر إىل تنصيص دستور  1979عليها .إن إضفاء الطابع البريوقراطي على اجلمهورية اإلسالمية واجملتمع اإليراين ،وهو واقع فعلي سواء يف
اجملال السياسي ويف احلقل الديين أو يف احلياة االقتصادية ،وهو مصاحب ملسلسل اضفاء االحرتافية على تلك اجملاالت ،هو انتكاسة لتناقضات املصاحل
اخلاصة والفئوية هذه كما أنه استيعاب وجتاوز هلا .لكن ما جيب وضعه جيدا يف احلسبان ،هو التوجه الفعلي والرهاانت اخلارجة عن السياسة اليت حتفل هبا
احلياة االنتخابية يف إيران املعاصرة .وهذا هو ما سيمكننا من إجراء حتليل سريع لالقرتاع التشريعي لسنة  2016يف أربع دوائر انتخابية :دوائر كل من
فرميان ،تربت جام ،قزوين وكاشان ،واليت فاز فيها ،على التوايل ،أحد أتباع أمحدي جناد عضو من تيار إعادة البناء ،أحد اإلصالحيني ومرشح من
احملافظني.21
اخلارطة  :1املقاطعات األربعة موضوع التحليل

انتخابات  2016عىل مستوى المقاطعات
ما يثري االنتباه عرب سري احلملة االنتخابية يف كل املقاطعات األربعة ،هو احلضور اخلافت لقضااي اإلسالم أو الثورة .الكل ينسب نفسه إليهما بطبيعة
احلال ،غري أن األمر على األغلب ال يعدو أن يكون نغمة قدمية تعزى إىل اهلابيتوس أو إىل اإلشكالية الشرعية للسياسة ابجلمهورية اإلسالمية ،وهذا أمر
عادي يف حد ذاته :فاالنتخاابت يف الدميوقراطيات الليبريالية تكرس أيضا خطااب منطيا .بيد أن املراقب سرعان ما سيالحظ أن هذا ليس هو املهم ،مبا أن
ال أحد جيادل فيه.
األمر األكثر إاثرة ،هو أن احلمة االنتخابية مرت بشكل متماثل يف املقاطعات األربعة على الرغم من التمايزات السوسيولوجية فيما بينها :نفس اللجوء إىل
تكنولوجيات االعالم والتواصل احلديثة ،بدءا ابهلواتف احملمولة وشبكات التواصل االجتماعي .وتعود حصة األسد هبذا اخلصوص إىل تطبيق تيليغرام ،كما
يف طهران وابقي كربايت احلواضر يف البالد؛ نفس تعبئة الشباب ،ال سيما من أجل محاية البيئة واليت أصبحت رهاان أساسيا يف البلد؛ نفس األمهية اليت
ترشيحهن يف هناية املطاف
أعلن
ّ
كن قليالت ممن ّ
حتظى هبا املسألة النسائية واليت رفعت شعارها املعنيات ابألمر أنفسهن داخل احللبة االنتخابية ،حىت وإن ّ
 21يعتمد حتليلي على عمل أنثروبولوجي ميداين وذلك يف الدوائر االنتخابية األربع ما بني  2015و .2016وقد اشتغلت كثريا على فارميان وتربت جام ،ومها جهتني أصبحتا مألوفتني ابلنسبة يل .يف كاشان وقزوين  ،جندت
شبكة غري رمسية من املتعاونني ،الذين بقيت على اتصال معهم خالل مدة احلملة واالقرتاع ،وابتداءا من ذلك التاريخ .وقد مت حترير املبحث املتعلق بكاشن مبعية مصطفى مسجدي اراين .ابإلضافة إىل الصحافة الوطنية وخاصة
مهما ،ميكن توصيفه ب"مصدر حمايث للفعل" وذلك ابعتباره مكاان حيواي للنزال االنتخايب .وقد قيل يل أنه "لوال التليغرام ملا كان مبقدوران فعل أي شيء".
احمللية ،شكلت املراسلة عرب التليغرام
مصدرا ً
ً
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(انظر اجلداول  4و)5؛ نفس تشكيل اجلبهات حول املرتشحني واملعهود إليها بتنشيط احلمالت مبا يف ذلك موسيقيا؛ ونفس احلرص على متثيلية جممل
القوى االجتماعية بدءا برجال الدين ومرورا ابجلامعيني وصوال إىل العمال ،لكن دومنا حضور الفت للمزارعني وملصاحلهم الفئوية (انظر اجلداول  3و)4؛
نفس الدقة يف سرد سجل خدمات املرتشحني ونفس اهلوس ابإلحصائيات أاي كان املوضوع؛ نفس مواكب السيارات ونفس املنصات املزخرفة ابمللصقات
واألعالم؛ نفس احملطات املتعارف عليها اليت مير منها لزوما املرتشحني الذين يقيمون جتمعات ابملدارس ،اجلوامع ،املالعب ،قاعات املطاعم أو األماكن
املستأجرة من أجل املناسبة ،أو حىت عند بعض األفراد؛ نفس احلرص أيضا على تعددية التعبري االنتخايب وعلى حياد السلطات العمومية والدينية واليت
تتمسك بعدم إظهار أي احنياز أو متنح أي معاملة تفضيلية لفائدة املرتشحني ،عكس اخلواص أو املؤسسات التجارية الذين ال ُخيفون أتييدهم واختياراهتم،
وإن كان قد أتتت يل معاينة تراجع امللصقات ذات الطابع السياسي على واجهة املتاجر بفرميان مقارنة ابالنتخاابت السابقة وخاصة اقرتاعات 1996
اليت قمت مبالحظتها .وذلك على األرجح ألن التجار ال يريدون املخاطرة ابستعداء جزء من زبنائهم.22
يتمثل املشرتك اآلخر بني املقاطعات األربعة ،يف طابعها اجلغرايف واالجتماعي املركب .التقطيع االنتخايب من األجبدايت يف فن السياسة ومتارسه بشكل
شائع األنظمة الغربية األكثر دميقراطية .وكون اللجوء إليه يعترب قاعدة أيضا يف اجلمهورية اإلسالمية ،ال يؤشر ابلضرورة على طابعها الدميوقراطي ،لكن يف
نفس الوقت ال يكفي لتسفيه عملياهتا االنتخابية ويكفي تسجيل األمر وحسب .فسواء كانت هنالك نية "التالعب" أم ال ،فوزارة الداخلية رمست

مقاطعات تتضمن خطوط انقسامات متنوعة ،واليت يستغلها الفاعلون السياسيون .فمثال تضم الدائرة االنتخابية كاشان املدينتني املتنافستني آران و
بيدگل ،وتشمالن حوايل عشرة آالف نسمة ،ومها متباعداتن بستة كيلومرتات ،حيث مت حتويلهما إىل حمافظة يف  ،1996ومها تنازعان مدينة كاشان يف
االستثمارات الصناعية واملنشآت العمومية :أاثر حتديد اجلماعتني الرتابيتني نزاعا عقاراي حول ثالثة آالف هكتار تقريبا من األراضي األكثر إاثرة لألطماع،
يف مدينة مشكات ،وهو نزاع مل جيد طريقه للحل إىل اليوم .تضم كذلك مقاطعة فرميان مدينة سرخس اليت تعترب منطقة حرة ،عند احلدود مع تركمانستان،
وتشتد املنافسة بني احلاضرتني نظرا لصعود املكانة التجارية املنجمية والصناعية للثانية يف الوقت الذي حتولت فيه األوىل إىل مدينة مضجع يف فلك مشهد.
يرتكز التقسيم فيما خيص مقاطعة تربت جام ،على التعايش بني أغلبية سنية وأقلية شيعية .وتضم مدينة مهمة أخرى اتيباد ،اليت هلا انشغالهتا واهتماماهتا
اخلاصة .وأخريا أتوي مقاطعة قزوين "سلجوقيني" متحدثني ابلرتكية حسب ما ينعتون به أنفسهم ،واملوتيني املتحدثني ابلفارسية.
اجلدول  :3عدد رجال الدين املنتخبني يف االنتخاابت التشريعية اإليرانية 2016-1980

22

احلجة اليت يتدرع هبا التجار من أجل رفض امللصقات هي احملافظة على نظافة الواجهات واملدينة .من جهة أخرى ،هناك نكتة متداولة ،مفادها أن السلطات قد طلبت من العائالت االمتناع عن عرض صورة أقارهبم املتوفون
خالل احلملة لتجنب تصويت الناخبني لصاحلهم عن غري قصد ،كما حدث يف االقرتاع السابق.
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اجلدول  :4عدد النساء ورجال الدين املرتشحني يف االنتخاابت التشريعية اإليرانية 2016-1980

تكمن إحدى جتسيدات هذه التوترات الداخلية للمقاطعات املذكورة ،يف اجلدل حول تسميتها .تعتمد التسمية الرمسية لوزارة الداخلية امسي مدينتيهما
الرئيسيتني :مثال ،فرميان/سرخس ،أو تربت جام/اتيباد .لكن يف امليدان ،ال يتواىن املرتشحون وأنصارهم عن ذكر املدن األقل أمهية األخرى ،حىت وإن
تشاجروا حول ترتيبها.
يشكل كل واحد من هذه التقاطبات نزاعات وموارد تعبئة انتخابية ممكنة واليت قد تستثمر يف السيطرة أو التعبئة السياسيتني حسب الفاعلني والظروف.
وهذه التقاطبات ال تتناىف مع انقسامات أخرى مبنية على املداخيل االقتصادية ،التعليم ،االنتماءات املهنية ،الدينية أو غريها .لكنها تنحو إىل إعطاء
هيكلته للتنافس االنتخايب .لقد عزز الطابع املركب للمقاطعات ،انكماش النقاش السياسي على ما هو حملي ،وإخضاع اصطفاف األطراف على الصعيد
الوطين هلذا البعد احمللي .يف نفس الوقت ،تساءل هذه التقاطبات مدى وجاهة االنقسامات اليت يتم الرتكيز عليها .فعلى هذا النحو ،توجد جسور عدة
بني السنة والشيعة يف "تربت جام" سواء يف جمال املصاهرة ،العالقات التجارية ،الدين والتعليم .فالشيعة يزورون األضرحة السنية يف بعض املناسبات
الصوفية ويقومون بدفن مواتهم يف نفس املقابر كما يفضلون إرسال أبنائهم حلفظ القرآن لدى معلمني من السنة حيث يعتربون أن طريقة نطق هؤالء
للعربية أسلموحيرصون على إيداعهم مدارس سنية ذات مسعة رفيعة حمليا .كذلك ال جيب املبالغة يف أمهية العامل اللغوي :فمهما كانوا انطقني ابلرتكية ،فإن
"سلجوقيي" قزوين يبدون متيّزهم ابلنسبة لآلذريني الرتكيو اللسان أيضا ،غري أنه يُنظر إليهم كعثمانيني.
تتعلق نقطة مشرتكة أخرى بني املقاطعات األربع ،بشروط قبول أو رفض املرتشحني من طرف جملس صيانة الدستور ،واليت أفرزت بعض الغموض،
اإلحباط ،الطعون ،وإعادة الرتكيب .ودفعت ابلبعض ،اإلصالحيني أساسا ،إىل مساندة مرتشحني من تيارات مغايرة وفق معايري حملية .من الواضح أن
االنزايح حنو بعض هذا اإلقصاء راجع إىل اعتبارات سياسية على املستوى الوطين ،أي إىل رغبة احملافظني والذين يهيمنون على جملس صيانة الدستور ،يف
إبعاد أكرب عدد ممكن من املرتشحني اإلصالحيني عن املنافسة .فحسبما صرح به هؤالء ،فقد مت إقصاء  90%من بينهم على املستوى الوطين.23
غري انه ما عدا هذه احلاالت ذات الطابع السياسي احملض ،فإن جزءا من امللفات قد مت رفضها يف الغالب ألهنا ال تستويف الشروط املوضوعية اليت يفرضها
القانون على مستوى التعليم مثال (انظر أسفله).

http://fa.euronews.com/2016/01/19/iran-parliamentary-election

23

Sociétés politiques comparées, 48, mai/août 2019
11

مسطرة انتقاء املرتشحني لالنتخاابت
حسب الفصل  28من القانون االنتخايب لسنة  1985واملراجع عام  ،1999واملتعلق ابالنتخاابت التشريعية ،فشروط الرتشيح سبعة:
 -1أن يكون مؤمنا ملتزما ابإلسالم؛
 -2أن حيمل اجلنسية اإليرانية؛
 -3الوالء للدستور وملبدأ والية الفقيه؛
 -4أن يكون حائزا على املاسرت أو ما يعادله على األقل؛
 -5أال تكون له سوابق عدلية؛
 -6أن يكون حبالة جسمانية سليمة؛
 -7أن يكون عمره  30سنة على األقل ،و 76سنة على األكثر.
بطبيعة احلال األقليات املسيحية واليهودية والزرادشتية ،غري ملزمة ابلشرط األول .لكن على املرتشحني املنتمني إىل هذه الطوائف أن يكونوا مؤمنني ملتزمني
بشعائر دينهم .ابإلضافة إىل ذلك ،ومن أجل مراعاة الربملانيني األوائل يف عهد اجلمهورية ،الذين هم مناضلني ثوريني لكن ال يتوفرون ابلضرورة على
شهادات عليا ،ويصعب إقصاؤهم من اللعبة االنتخابية ،مت إقرار كون الوالية الربملانية تعادل شهادة جامعية ،وأن نظام املعادلة هذا ميكن مراكمته من والية
إىل أخرى .فالوالية األوىل تعادل الباكالوراي أو اإلجازة وتعادل الثانية املاسرت ،إخل( .عدد من ثوار سنة  1979يف األقاليم ،مل يكونوا يتوفرون على
الباكالوراي).
حسب الفصل  48من القانون االنتخايب ،فإن اعتماد املرتشحني يطرح على وزارة االستعالمات ،املدعي العام ،مكتب تسجيل احلالة املدنية واألنرتبول.
ويتعني على هذه اجلهات أن جتيب بقبول ملف الرتشيح او رفضه خالل اخلمسة أايم املوالية للتوصل بالئحة املرتشحني من طرف وزارة الداخلية أو
مصاحلها احمللية.
وال جيوز ترشح املسؤولني الساميني يف اجلمهورية ،سواء املدنيني أو العسكريني أو حىت االقتصاديني مامل يستقيلوا من مناصبهم على األقل ستة أشهر قبل
االنتخاابت (الفصل  29من قانون االنتخاابت) .ومينع مدى احلياة ،ترشح رموز النظام السابق ،كبار املالكني العقاريني الذين استحوذوا بدون وجه حق
على األراضي املوات كاألراضي الرعوية ،األعضاء يف أحزاب أو منظمات حمظورة" ،الفاسدين" وغريهم من الزاندقة (الفصل  30من نفس القانون).
جيب أن يتوصل املرتشحون بقرار وزارة الداخلية عشرة أايم بعد انتهاء أجل تقدمي الرتشيحات .ترسل السلطات احمللية يف غضون أربعة وعشرين ساعة
القرارات املتخذة من طرف خمتلف املصاحل التنفيذية واإلشراف داخل الوزارة .وميكن ملن استبعد ترشيحه أن يقدم طعنا داخل أجل أربعة أايم .ويتم اختاد
القرار النهائي يف األسبوع املوايل.
جيرى انتقاء املرتشحني من طرف جملس صيانة الدستور بشكل موازي ،حيث مل يتم إرساء هذه املسطرة إال منذ سنة  .1992وقد قام اجمللس سنة 1991
من تلقاء نفسه ،بتوسيع اختصاصاته معتربا أن "اإلشراف على االنتخاابت ،حسب الفصل  99من الدستور ،أمر استباقي" .ما يعين أنه اعترب أن من
سلطته التدخل مبقتضى خربته وخالل خمتلف أطوار املسار االنتخايب ،انطالقا من تقييم الرتشيحات حىت أداء املنتخبني للقسم.
قبل هذا التاريخ ،كان يسود الصمت إن مل نقل التوافق ،حول إجراء فرز أويل للمرتشحني ،والذي كان حمدودا إذا ما قارانه مبا نالحظه اليوم ،وإن كان قد
استهدف وقتها أعضاء حركة التحرير الوطين لمهدي ابزرگان أحد الوجوه التارخيية للمعارضة الوطنية واإلسالمية وأول وزير أول للجمهورية .مل يصبح فرز
جملس صيانة الدستور مكثفا إال منذ سنة  2004عقب احلركة الطالبية لسنة  1999وفوز اخلامتيني يف انتخاابت سنة .2000
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تسود اليوم ،يف هناية املطاف ،قناة مزدوجة للمصادقة .هكذا تقوم وزارة الداخلية ب"أتييد الصالحية" ،وجملس صيانة الدستور ب"إحراز الصالحية".
وبصيغة أخرى ،تراقب وزارة الداخلية مدى استيفاء املرتشح للشروط القانونية ،بينما مينحه جملس صيانة الدستور صك املالءمة والشرعية الثورية،
اجلمهورية ،األخالقية والدينية أو ,يرفض ذلك .حسب املادة  4من قانون االنتخاابت ،ميكن أن جترى املسطرة الوزارية اليت تنطلق مخسة أشهر قبل االقرتاع
يف غياب ممثلني عن جملس صيانة الدستور.
أصبح جملس صيانة الدستور يبث يف ملفات الرتشيح على ثالثة أوجه :يقبلها أو يرفضها اعتمادا على شروط موضوعية ،أو يعلن عن رفضها لعدم
استكمال امللف .من بني  12000ترشيح سنة  ،2016مت قبول  ،42%إلغاء  30%من امللفات غري مكتملة ،ورفض  .25%ويبدو أن  3%املتبقني
قد ختلوا عن الرتشح (.)HTTP://WWW.EBTEKARNEWS.COM/?NEWSID=32267
جيب أن ندرك أن األسباب وراء الرتشح هي ،يف غالب األحيان ،حملية وال ميكن اختزاهلا يف الصراع بني التيارات على املستوى الوطين .ففي بعض األحيان
ال يتوهم الناس إمكانية الفوز عرب الصناديق .املهم ابلنسبة إليهم هو أن يؤكد جملس صيانة الدستور ترشيحهم ،وأن يقوموا حبملة كيفما كان احلال من
أجل كسب رصيد من االعرتاف االجتماعي الذي يعتربونه أساسيا من أجل أنشطتهم التجارية ،املهنية ،اجلمعوية أو الدينية .ابختصار فاملشاركة يف
املنافسة االنتخابية تعترب عنصر متيّز اجتماعي وتساهم يف تشكيل الوجاهة احمللية .ومن وجهة النظر هاته ،ميكننا احلديث عن منطق انتقائي على أساس
القدرة الضريبية للجمهورية اإلسالمية :أكيد أن هذه العتبة تنتج االقصاء ،غري أهنا تتحدد جزئيا من األسفل ،مببادرة من الفاعلني احملليني أنفسهم.
واآلن سوف نستعرض املقاطعات األربع من أجل اكتشاف املنطق االجتماعي للسلوكيات االنتخابية اليت يقوم عليها االقرتاع التشريعي .2016
كاشان /آران  /بیدگل
تفتخر مدينة كاشان ،مركز مقاطعة كاشان/آران/بيدگل ،بتارخيها املمتد على سبعة آالف سنة أبصوهلا العلوية– أوائل أتباع علي الذين جلأوا إليها فور
اغتياله ،-بشهرهتا ك"دار املؤمنني" ،جبمال معاملها اليت من بينها ضريح أبو لؤلؤة قاتل اخلليفة عمر ،والذي أصبحت زايرته ممنوعة حرصا على التقريب بني
املذاهب ،وقد مت مت حتويل هذا الضريح إىل مقر قيادة قوات األمن ،كما تفتخر هذه املدينة بغىن صناعتها التقليدية .اقتصاداي ،استفادت كاشان ،من
استثمارات صناعية انطالقا من هناية الثمانينيات ،وذلك يف مخسة عشر منطقة يشتغل هبا  30000عامال ،ال سيما يف صناعة الصلب ،صناعة
السيارات ،النسيج وصنع ماء الورد .واستفادت كذلك من إنشاء مطار مل تظهر منفعته إال يف يونيو  ،2016اتريخ افتتاح خطني جويني حنو مشهد

وجزيرة كيش؛ كما استفادت من افتتاح الطريق السيار الرابطة مبدينة قم وإن كانت حركة السري ال تربر إقامتها؛ ومن أتسيس جامعة .تتوفر املدينة على
مؤهالت سياحية حقيقية .وابختصار ،مل تعد تلك املدينة اجلميلة النائمة كما كانت يف السبعينيات من القرن العشرين .اجتماعيا ،املدينة حمافظة لدرجة
أنه ال تستطيع املرأة أن تتجول دون ارتداء اجلادور ،الشكل األكثر تقليدية للحجاب ،علما أن األمر يتعلق بتقليد استحدث يف القرن العشرين؛ فاملمثلة
فاطمه معتمدآراي تعرضت للسب ومت استقباهلا بربودة مبناسبة نقاش حول فيلم حيييسکوتنکرد (حيىي مل خيرت السكوت) ،خالل شتاء ،2016-2015
قبيل االنتخاابت حبجة أن أنشطة اللهو واللعب غري مرحب هبا يف "دار املؤمنني".
فيما خيص اجلانب الديين ،فاألمور تبدو أكثر تعقيدا .من جهة ،يهيمن رجال الدين احملافظون على احلياة السياسية واالجتماعية للمدينة ،لكنهم اخنرطوا
بعزم منذ بداية الستينيات يف التعبئة الثورية خلف اإلمام اخلميين .وإىل غاية اليوم ،الزالوا يتوفرون على مسؤوليات داخل مؤسسات اجلمهورية :ال سيما آية
هللا امامي كاشاين ،عضو جملس صيانة الدستور منذ سنة  .1981من جهة أخرى ،على رجال الدين يف كاشان أن يسايروا حيوية "اهليئات" ،واليت تعود
هلا دائما كلمة احلسم يف حال اخلالفات واليت تُروج أحياان لتعبريات بدعية يف العبادة .وهذا هو الشأن ابلنسبة ألداء جمالس العزاء ذائعي الصيت ،لكن ال
يَنظر إليهم دائما رجال الدين بعني الرضى .وكذلك ابلنسبة للمنشد جواد ذاكر املنحدر من مدينة خوي ،وابلتايل تركي اللسان ،والذي فرض نفسه خالل
سنوات التسعينيات كأحد أبرز جنوم اإلنشاد الديين على رأس جمموعة كاشانية ،جمانني احلسني ،واليت كان أعضاؤها يظهرون عراة الصدر يف جمالس عزاء
البلد مرتدين قالئد الكالب ومقلدين النباح يف رمزية للخنوع لإلمام احلسني ،وسط حشود من الشبان الذين يلطمون على صدورهم يف طقس جدير
ابملالهي الليلية ،ليسامح هللا على هذه املقارنة .24كان أسلوبه يف تسرحية الشعر واللباس يثري مجهوره .أصيب بسرطان ابحلنجرة ،وفقد شعره ،فلم يرتدد
املعجبون به يف حلق رؤوسهم وارتداء قبعات كتلك اليت كان يستعمل .أاثرت وفاته سنة  2006أتثريا عميقا على الرغم من القيود اليت قررهتا السلطات

http://www.aparat.com/v/8WPpg
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مبناسبة تشييع جنازته ،وال سيما منع دفنه داخل ضريح قم .وال يزال املعجبون به حلد اليوم يرتددون بكثافة على مدفنه مبقربة أبو حسني يف قم .لقد ج ّدد
جواد ذاكر صنف املديح كليا ،حيث أدخل عليه إيقاعات وترتيبات جديدة ،وأبدع كلمات جديدة ،واعتمد الكورال ،وطور تعبريات جسدية مثرية وجلأ
إىل فن اخلشبة ،ومزج بني هذا الصنف من التعبد مبوضة الشباب .منع من عرض فعالياته يف مدن خمتلفة ،ال سيما يف طهران ،األمر الذي مل يكن تصوره
ممكنا يف كاشان .اليزال إرثه حاضرا ابملدينة بفعل أصدقائه ،كاحلاج رضى هاليل ،سيد علية مومين ،كربالئي محيد عليمي ،جواد مقدم .25هكذا يتأرجح
مكون من شبكات وهيئات ،وبني مؤسسة دينية حمافظة متاما.
احلقل الديين يف املقاطعة بني جمتمع مدين ورع مييل إىل التمرد والتجديدَّ ،
اخلارطة  :2املناطق اليت متت فيها الدراسة

مثّل هذه املؤسسة منذ زمن بعيد ،خطيب اجلمعة وممثل والية الفقيه ،26آية هللا سيد مهدي يثريب الذي عينه آية هللا اخلميين صيف  ،1979والذي كان
الزعيم السياسي احلقيقي للمدينة حىت وفاته سنة  .2006مارس سلطته على اللعبة االنتخابية ،وكذلك يف تطوير املدينة ،ما أضر مبصاحل آران املدينة
وحسن من توزيع املاء الصاحل للشرب.
املنافسة وجعل األغنياء يستفيدون .هكذا عمل على مترير الطريق السيار عرب كاشان ،واهتم إبنشاء حي جامعي ّ
من سوء حظه أن ابنه كانت له ميوالت إصالحية ما أبعده عن خالفة والده بغض النظر عن أي اعتبار مجهوري .على أي حال ،جيب اإلشارة أن مرشد
عني شخصيا عبد النيب منازي كخطيب مجعة جديد ،وهو أمر غري اعتيادي ابلنسبة ملدينة اثنوية ككاشان .رمبا أراد أن يظهر
الثورة ،علي مخينائي ،هو من ّ
سيادته بعد مخسة وعشرين سنة من زعامة حملية عينها اإلمام اخلميين ،أو تفادي نشوب حالة صراع بني عدة متنافسني ،أورمبا تغليب تصور إسالمي
مجهوري وسياسي بشكل أكرب مما كان جيسده آية هللا سيد مهدي يثريب من تصور قروي (وجتاري) .مهمة تنظيم االنتخاابت ترجع إذن ،منذ ،2016
لعبد النيب منازي .لكن املوارد السياسية والشرعية االنتخابية اليت يتوفر عليها تقل أمهيتها عن تلك اليت كانت عند سلفه ،وذلك رمبا بسبب تعيينه من
طرف مرشد الثورة .فمما له داللة مثال إقامة صالة العيد يف حملني خمتلفني يف آن واحد غداة انتهاء رمضان  ،2007علما أهنا مناسبة ترمز إىل وحدة
املسلمني! ما هو مؤكد هو استمرار شبكات آية هللا يثريب ،ووالءها جزئيا البنه الذي اشتغل إىل جانبه لسنوات .األمر هنا ليس اعرتاضا على سياسية
طهران أو املرشد بقدر ما هو حرص على استقاللية كاشان وازدهارها ،حسب منطق تفاضل األقاليم وعواصمها والذي نسجله على مستوى البلد ،دون
أن يؤدي هذا إىل املس بوحدة هذا األخري.
خلق هذا التغيري يف الوضع احمللي فرصة لآلرانيني الذين متكنوا عام  ،2012من انتخاب برملاين من صفوفهم على الدائرة ،حيث حصدوا  1200صوات
https://www.youtube.com/watch?v=MOrnL8DyGcA
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يف كاشان (من أصل  49000صوت) ،مستغلني االنقسام داخل صفوف اليمني بني احملافظني واألمحدينجاديني .ويف سنة  ،2016اتفق احملافظون
على مرشح مشرتك ،سيد جواد سادات نژاد املنحدر أيضا من آران ،من أجل تفادي فوز مرشح جبهة املقاومة ذات امليول األمحدينجادي .وابلفعل فاز
سادات نژاد .بعيدا عن جتاذب التيارات ،يبقى اهلدف من املناورات إجياد توافق بني مصاحل كاشان اإلدارية والعقارية وبني مصاحل غرميتها ،مع مراعاة
املكانة التارخيية لألوىل ،والطموح يف التحرر من وصاية أصفهان وذلك عرب تشكيل حمافظة جديدة مستقلة بذاهتا ،وهو احللم الذي كان سيهدده ربط آران
مبحافظة قم ،والذي كان يطالب به جزء من الساكنة املتدمرين من هيمنة كاشان.
الرهان احلقيقي للمشاورات االنتخابية هو إعادة إنتاج الطبقة السائدة الكاشانية وتفردها مبمارسة السلطة على الصعيد احمللي ،ولو على حساب بعض
التنازالت االنتخابية؛ يعين ضمان مشاريعها االقتصادية ،وإن كان على حساب استغالل مبالغ فيه لليد العاملة مبا فيها النساء واألطفال27؛ مواصلة
اغتنائها بفضل التحرير االقتصادي ،وإن حتت غطاء التعاونيات" ،القطاع الرابع" 28واإلحسان؛ االستمرار يف الولوج إىل القروض البنكية وإن بتناسي
تسديد الديون السابقة؛ إبقاء سيطرهتا على قنوات استرياد املواد األولية للنسيج من اهلند والصني ،وإن عرب التهريب والغش .الكلمة األساسية يف هذا اجملال
هي "االنتماء احمللي" .الواقع اجملرد هو استمرار سيطرة عدد حمدود من أسر األعيان حىت بعد قطيعة الثورة ،بدءا أبسرة اليثريب.
تربت جام/تايباد/صالح اباد/باخرز

يف مقاطعة تربت جام/اتيباد/صاحل اابد/ابخرز ،متّ انتخاب جليلرحيمی جهان آابدی حتت لواء االئتالف املسمى زنده بيل نسبة إىل الشيخ الصويف امحد
سين ،حمسوب على تيار إعادة البناء ،رئيس اجلامعة
جامي املعروف بجامي الزنده بيل (احلكيم) ( ،)1141-1048والذي يرقد يف ضريح املدينة .هو ّ
سين مفاجأة يف حد ذاته مبا
– اإليرانية – احلرة (دانشگاهآزاد) يف كابول ،وابلتايل هو من دعاة التقريب بني املذهبني السين والشيعي .ال يعترب فوز مرشح ّ

أهنم يشكلون األغلبية يف املقاطعة ،كما رأيناه سابقا ،ويتحكمون يف اجمللس البلدي للمدينة .لكن الطريقة اليت مرت هبا احلملة االنتخابية تبني أن املسألة
املذهبية مل تكن منطلق ومنتهى احلملة .ابلتأكيد كانت أغلبية الشيعة تفضل التصويت لصاحل النائب املنتهية واليته غالمرضا اسداللهی حمافظ وشيعي،
مقدمني انتماءهم الطائفي على اخنراطهم لصاحل تيار سياسي :يظهر أن عدة أنصار من التيار اإلصالحي وتيار إعادة البناء ساندوه ،على األقل إىل غاية
ثالثة أايم قبل موعد االقرتاع .هذا امليل هو جزء من سياق ميكن تفسريه من حيث هيمنة النخب واملؤسسات الشيعية على املنطقة .العامل واحملافظ شيعة،
والسنة مقصيون أصال من اجليش ومن قوات األمن :هناك طبيبة نسائية سنّية ،كانت ترأس اجمللس البلدي بتربت جام واليت سوف نتحدث عنها الحقا،
ال تتوفر على اعتماد مؤسسة اإلمام لإلغاثة ،ما حيرمها من عدد ال يستهان به من املريضات واللوايت لن يتم تعويضهن إن ذهنب عندها .كذلك قامت
اجلمهورية اإلسالمية إبنشاء مصلّى مبدخل املدينة ،وكأهنا تريد أن تربزه ويف نفس الوقت أن ترّكز على أن سلطته خارجية ابلنسبة للواقع السوسيولوجي
للحاضرة وإن كانت يف الواقع مسائل عقارية هي اليت تفسر بال شك هذا االختيار.
معرب يف حد ذاته ،على األقل كما قد يُظن ألول وهلة :فهو خيفي تنوعا اجتماعيا كبريا وعددا ال
السين غري ّ
لكن إذا نظران إىل األمر عن قرب ،فإن العامل ّ
29
يستهان به من اخلالفات السياسية .أعلى سلطة دينية سنية يف تربت جام هو املولوي شرف الدين جامي األمحدي املدعو حاجي قاضي ،خطيب
اجلمعة ألهل السنة ابملدينة املسؤول عن حمكمتهم املدنيّة ألمور األحوال الشخصية ،القيم ابلوراثة على ضريح جامي الزنده بيل ،يقال أنه قريب من املرشد،
والذي قامت اجلمهورية اإلسالمية بتعزيز سلطاته على املولويّني اآلخرين ،وإن كان هذا األمر يُغضبهم ،كما هو احلال ابلنسبة لاتيباد .ابإلضافة إىل
ذلك ،فالضريح يقدسه الشيعة كما السنة .وقد مت اإلضرار ابملصاحل االنتخابية للقيم على الضريح من طرف أهل طائفته ،على الرغم من سلطته التقليدية
يف هذا اجملال .يف اجملتمعات القبلية ،وتربت جام واحد منها ،تعود االختيارات السياسية إىل أولئك الذين ميكن أن ننعتهم بكبار الناخبني ،أي الزعامات
الدينية و/أو العشائرية .غري أن األمور مل جتر على هذا النحو يف  ،2016ما يؤشر على علمنة الناخبني السنة .هذا وقد عززت االنتخاابت ،ال سيما منها
اخلاصة ابلبلدايت سنة  ،1999خصوصيتهم حني جعلت من الضريح مكاان مميزا لتعبئتهم السياسية .يف خريف  ،2015اجتمع حنو مثامنائة شخص
انفذ ميثلون القوى االجتماعية واألحياء من أجل تكليف مائة وستة عشر من األعيان مهمة اختيار مرشح وحيد لرابطة الزنده بيل ،ومراقبة عمله املقبل عرب
"الربملان احمللي" الذي سوف يشكلونه حيث سيتوجب عليه اطالعه ابنتظام عن عمله .لقد كان وراء هذه املبادرة املرتشحون احملسوبون على تيار إعادة

Z. Karimi, « Hozour-e mohâjerin-e afghâni dar san’at-e farsh-e dastbâf-e kashan » (la présence de l’immigration afghane dans l’artisanat
du tapis à Kashan), Goft-o-gou, n° 50, 1386/2007, pp. 99-117.
 28مييز دستور  1979بني القطاع العام ،القطاع اخلاص والقطاع التعاوين ابلنسبة القتصاد إيران .وقد أفرز التحرير االقتصادي واخلوصصة منذ التسعينيات "قطاع رابع" ،على مساحة التماس بني القطاعات العام ،التعاوين
واخلاص .انظر:
F. Adelkhah, Les Mille et une frontières de l’Iran. Quand les voyages forment la nation, Paris, Karthala, 2012.
 29لقب حيمله املسؤولون الدينيون السنّة.
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البناء االصالحيونالذين هلم على العموم مستوى دراسي جيد وخربة يف العمل السياسي واإلداري احلديث وخاصة املنتمون لحزب املشاركة لحممد رضا
خامتي شقيق رئيس اجلمهورية السابق .كان ميكن أن تعترب ردا على نداء املرشد للمرتشحني ،أن يتفادون املبالغة يف التنافس واملصاريف خالل احلملة
االنتخابية ،وهي توصية رأينا آاثرها على تشكيل حتالف حمافظ بني أعيان كاشان وآران -بيدگل ،واليت يستسيغها املرتشحون أنفسهم حيث إن إمكاانهتم
املادية حمدودة و من مصلحتهم تقاسم التكاليف .بفعل التنازالت ورفض ملفات الرتشيح من طرف جملس صيانة الدستور ،أربعة عشر مرتشحا فقط من
بينهم امرأة من أصل مثانية عشر متسجل ،كلهم سنّة ،تقدموا أمام الناخبني الكبار الئتالف زنده بيل.
املرتشحون الشيعة الثالثة والعشرون الذين أجازهم جملس صيانة الدستور (من أصل سبعة وثالثون أودعوا ملف ترشيحهم) قاموا من جهتهم حبمالت
مستقلة عن هذا االئتالف ،حيث كان مخسة من بينهم يف املقدمة .إن األحداث تتحدث مرة أخرى عن نفسها .لو كان املنطق املذهيب حم ِّددا ،لتكتَّل
املرتشحون الشيعة وراء واحد منهم من أجل حماولة صد املرشحني السنة .حيث كان هلذا األمل أن يكون معقوال إذ التزم املولوي جامي الصمت ومل يعلن
السين الذي اختاره الناخبون الكبار الئتالف زنده بيل .والسبب أهنم استبعدوا ابنه ووضعوه يف املرتبة الثانية!
دعمه املرشح ّ
إذا كان العامل الطائفي ال يساعد على فهم نتائج االنتخاابت ،فما هي التفسريات الوجيهة؟ السبب األول يستحق أن نٌذكر به رغم وضوحه يتعلق
ابلنوع .فهيأة الناخبني الكبار ال تضم إال عددا ضئيال من النساء .إن املرتشحة الوحيدة ،الطبيبة النسائية هوران امحدي املتمتعة بشهرة كبرية يف مهنتها،
إحدى أوىل النساء السنيات الطبيبات وهي منتخبة سابقة ابجمللس البلدي ،مل حترز على أي صوت رغم شعار محلتها القوي" :أان من أتى أبطفالكم إىل
الدنيا" ،ما حييل على أهنم مدينون هلا وأهنا جديرة ابلثقة .مع هذا ،يتعني اإلشارة إىل أن االنتخاابت متنح النساء مبن فيهن السنيات ،فرصا للتأثري يف حياة
كن جد نشيطات داخل جبهات مساندة املرتشحني ومت انتخاهبن مرارا يف اجملالس البلدية.
املدينة ،حيث َّ
اجلدول  :5عدد النساء املنتخبات يف االنتخاابت التشريعية اإليرانية 2016-1980

نقطة أخرى جديرة ابإلشارة ،هي الطموح الشخصي للمرتشحني ،ابإلضافة إىل حظوظ أتكيد الرتشيح .البعض فضل احملاولة يف أماكن أخرى ،بناء على
عوامل طائفية بطبيعة احلال – اعترب شيعة تربت جام أن مقاطعات أخرى قد تكون واعدة أكثر ،ال سيما مقاطعة مشهد اليت تضم عدة مقاعد ولكن
ذلك مت أيضا لعوامل أخرى .فقد تصدى جملس صيانة الدستور لعدة ترشيحات مهمة ،بغض النظر عن العامل الطائفي .هكذا ،رفض ترشيح املنتخب
املنتهية واليته ،الشيعي غالمرضا اسداللهی قبل أن يتم إعادة قبوله يف آخر حلظة .حسني سلجوقي الشيعي الذي لعب دورا حموراي يف استدعاء الثمامنائة
شخصا انفذا يف ائتالف زنده بيل املكلفني ابختيار كبار انخبيهم والذي كان يطمح إىل الرتشح ،مل يٌقبل ملفه من طرف جملس صيانة الدستور .ويف
بعض األحيان يغلب االنتماء احمللي على االنتماء الطائفي :يبدو أن الزايرة اليت قام هبا املولوي عبد احلميد من زاهدان يف عز الفرتة االنتخابية ، ،أحرجت
أهل السنة بتربت جام والذين ال يعرتفون له أبي سلطة سياسية.
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على مر خمتلف حمطات املسار االنتخايب ،كانت احللقة امليكرو-حملية حمددة ،وهذه نقطة جيب الرتكيز عليها .ابلفعل ،تضم خانة فئة السنة تنوعا بشراي

واترخييا خمتلفا يسم جمال مقاطعة تربت جام .يف إطار حركات السكان الضاربة جدورهم يف التاريخ ،تشمل هذه األخرية على سبيل املثال ال احلصر :بعض
اهلزاراه السنة ،يدعون امياق (خيتلفون عن بربر فرميان ،اهلزاره الشيعة الذين فروا مثلهم من اضطهادات عبد الرمحن هناية القرن )19؛ هزاراه سنة آخرون،
يدعون نداي واملستقرون ابحلي الذي حيمل نفس االسم بتربت جام معظمهم مزارعون ومنهم صولت السلطنه زعيم آخر ثورة عشائرية كبرية بخرسان
عام 301941؛ بعض الرتكمان املنحدرين من أوزبكستان أو من مناطق أخرى وسط آسيا ،استقروا بعد سقوط هرات يف عهد القاجار سنة 1857؛
اجلات والفيوج الذين قدموا من اهلند ،وهم من طبقة املوسيقيني واملطربني صناع العود ،حرفيني متخصصني ابألساس يف صناعة األدوات الفالحية
وحالقني ،مشهورين حببهم للعراك؛ املروين منحدرين من مدينة مرو قدموا منها يف عصر القاجار خالل القرن  ،19واستقروا بعدة مدن منها كالته ،حممود
آابد أو لنگر؛ الغلهات ،وسطاء حموريني يف جتارة طريق احلرير منذ القدم ،واملقيمني مبدينة جام؛ البهلوليني ،انزحني بسبب املناخ على األرجح إثر موجة
جفاف  1968مبنطقة برجيند وزابل ،هم اليوم مزارعون حول بالجام على بعد  40كم من تربت جام؛ الدرهبة ،جنارين وحدادين ،قدموا من اهلند على
عهد اندر شاه ( ،)1747-1688موسقيني كما الفيوج ،إال أهنم حيظون ابالحرتام ويقيم عروضا يف مجيع أحناء العامل؛ الغاراي ويتكونون من جمموعتني:
العلي بلوش والگرگعلي شهريين بعنفهم الشديد؛ وأخريا وليس آخرا ،اخلجه أكرب عشائر أو أسر تربت جام الذين يزعمون أهنم من نسل الشيخ جامي
كونوا ثروهتم من خالل حقوهلم وبساتينهم ،ومؤخرا
وقاموا بنشر مبادئه الصوفية يف أفغانستان ،وسط آسيا واهلند .يعتربون أكرب مالك األراضي ابملنطقةَّ ،
عرب زراعة الزعفران .استثمروا مداخيلهم الزراعية يف التجارة وهم مستقرون غرب مدينة تربت جام ويتحكمون يف الطرق التجارية الرئيسية ويف التجارة عرب
احلدود وحيرصون على تعليم أبنائهم يف اجلامعات.
بصفة عامة ،اخلجه أو األمحديني 31هم من يتحكم يف االنتخاابت ،سواء على املستوى البلدي أو مبناسبة االنتخاابت التشريعية .وهم من جينون مثارها عرب
لواء التحالف الزنده بيلي .هم املهندسون الرئيسيون للتصويت ،يعبؤون وينسقون بني القوى االجتماعية األخرى ويسامهون يف التحكيم بني صراع
التيارات .يؤهلهم تعليمهم احلديث من االستفادة من مؤسسات الدولة والتنافس السياسي الذي حتتضنه هذه األخرية .ابملقابل ،ارتكزت الدولة عليهم من
أجل ترسيخ وجودها يف األقاليم ،حىت وإن كان ذلك عرب خدمة مصاحلهم وطموحاهتم مبضاعفة جماهلا ووسائلها .قامت اجلمهورية بفك العزلة على
األعيان احملليني مبنحهم فرصة اللعب على الصعيد الوطين .غري أن هذا األمر خلق متايزا بني الفاعلني وعقد املعطى .ش ّكل الفوز االنتخايب الذي حققه
رحيمی جهان آابدی يف  2016مؤشرا على تقوية مصاحل خمتلفة ،منها مصاحل األعيان العقاريني األقل أمهية (من اخلجه) ،أصحاب املهن احلرة،
األساتذة ،املثقفني ،أو حىت مولويي اتيباد احلريصني على فرض أنفسهم أمام ضريح تربت جام .غري أهنم بدورهم منقسمون دينيا وسياسيا – مزيج من
الدخالء الذين أكدوا استقالليتهم عن املولوي شرف الدين ،لكن ليس دون أن جيعلوا أنفسهم حتت لواء الزنده بيل .نالحظ جمددا أن منطق العقار
والوجاهة والذي يستمد قوة شرعيته من اجملال ،خيضع له منطق التيارات ،الطوائف ،االثنيات ،اللغة أو حىت األجيال ،وإن كانت اللعبة االنتخابية تفرض
مسايرة كل هذه األخرية .لكن األمر مل حيسم ،فاخلجه واملولوي شرف الدين اللذين أتثرت وجاهتهم إثر اقرتاع  2016يهيؤون أثرهم عرب االنتخاابت
البلدية املقبلة ،واليت لن تكون للمناطق األخرى من املقاطعة أتثري عليها وال سيما اتيباد.

ما يسم أساسا مقاطعة تربت جام ،هو طابعها احلدودي سواء من جهة اقتصادها السياسي ودورها يف التجارة العاملية أو حىت شىت أصناف التهريب وكذا
التاريخ القدمي لتعمريها .ما مييزها أيضا هو تشابك االنتماءات واملصاحل الفئوية ،والذي عوض أن يشتت الساحة السياسية ،يفرض مفاوضات وتكامالت
ال منتهية حيث تشكل النار الذي يغلي عليها القدر االنتخايب للجمهورية اإلسالمية.
فريمان/سخس/احمد آباد /رضويه
تتميز مقاطعة فرميان/سرخس ،كما مقاطعة تربت جام ،بـكوهنا من املناطق احلدودية .فمدينة فرميان على عالقة مباشرة أبفغانستان .فمن جهة استقبلت

هذه املدينة ،كما سبقت اإلشارة إىل ذلك ،فوجا من جمموعة اهلزارة الشيعة هناية القرن التاسع عشر ،والذين يعرفون اليوم حتت اسم الرببر .32ومن جهة
اثنية فهي ترتبط أبفعانستان عرب الطريق الرئيسية اليت تربط بني مشهد ،تربت جام ،واسالم قلعه ،وكذلك عرب املسالك اجلبلية اخلاصة اليت يسلكها
املهِّربون .لقد أعطى االجتار ابملخدرات طابعا مأساواي هلذه التجارة عرب احلدود حيث شهدت الساحة الرئيسية للمدينة إعدامات علنية عديدة .ابملقابل،
 30ينشط أحفاد صولت السلطنه اليوم يف األعمال ،ابملدينة اجلمركية دوغارون /اسالم قلعة ،ويقيمون على جانيب احلدود اإليرانية-األفغانية.
 31حيمل عموما آل خجه لقب امحدي ،مقرون أبمساء متعددة ،مثل سرور امحدي ،جان امحدي ،خنل امحدي ،اخل .لكن االنتساب إىل الشيخ جامي يبقى احملدد الذي ميكن من التمييز بني االمحديني األصليني األصيليني ،وبني
امل ّدعني النسب االمحدي األغراب.
 32ال ينبغي أن يكون االسم العرقي بربري مربكا :إنه أيخذ اسم سد يف مقاطعة غزين األفغانية ،من حيث قدم جزء من هؤالء الالجئني الذين فروا اضطهاد عبد الرمحن.
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"يستخ ُفون" ويودعون أطفاهلم لدى األسر اإليرانية اليت تربطهم هبا عالقات مصاهرة،
فإن هجرة األفغان حنو هذه املقاطعة حمدودة جدا ،إما ألن املهاجرين
ْ
كما بتربت جام ،وإما ألن الرببر سعوا إىل إبقائهم على مسافة منهم ،وإن اقتضى احلال إبالغ السلطات عنهم إعماال ابملبدإ املتعارف عليه القاضي أبن
الوافد األخري حياول إغالق الباب خلفه.

اجلغرافية البشرية لسرخس ،املدينة اليت اكتسبت هالة حني وطأها اإلمام الثامن ودرس هبا كذلك عدد من الشيوخ الصوفيني ،واليت لعبت دورا منذ أجيال
يف جتارة احلرير ،أصبحت خمتلفة إىل حد كبري .فاستغالل حقول الغاز انطالقا من  ،1962وتعزيز مكانة املدينة منذ  1983بفضل تشغيل آابر جديدة
وتشغيل مصفاة خانگريان عام  1952واليت تبعد حبوايل  30كم عن املدينة ،إنشاء خط قطار وربطه ابلشبكات البني-قارية اآلسيوية واألوروبية يف
 ،1996افتتاح منطقة اقتصادية خاصة يف نفس السنة (إذ مل يتح إنشاء منطقة حرة اليت كان يستبعد فكرهتا واعظ طبسی حىت ال يفقد سيطرته على
اجلهة لفائدة السلطة املركزية) ،كل ذلك ساهم انطالقا من الثمانينيات يف تدفق وافدين غري أصليني .بيد أن هذه الطفرة االقتصادية مل جتلب الرخاء
لساكنة جد فقرية واليت تعاين شحا يف مياه الشرب ويف استشراء اإلجرام والتدهور املقلق للحالة الصحية .واليوم فإن  55%من سكان سرخس أصلها
منزابلي ،و ثلثهم أو أكثر من البلوش ،و 10%من العرب .كما أن اللغة الرتكية شائعة االستعمال إىل جانب الفارسية .ثلث السكان ينتمون ملذهب
السنة ،على خالف فرميان ،ذات الغالبية الشيعية ،حيث ذكرى آية اهلل مرتضى مطهري ال تزال حاضرة بقوة (أحد الوجوه احملورية يف الثورة اإليرانية ،مت
اغتياله ربيع عام  1979على يد مجاعة الفرقان) ،وإن مل تكن ألسرته حظوة على الصعيد احمللي .33تتقاسم السلطة االجتماعية يف سرخس بني املولويني،
املسؤلني الدينيني من السنة ،واخلان ،وكبار املالكني العقاريني.

تستند اللعبة االنتخابية يف هذه املقاطعة ،واليت تضم ،على وجه اخلصوص مدن فرميان وسرخس ،إىل هذه املعادلة .تشكل املنافسة بني هاتني املدينتني
الرئيسيتني أمرا واقعا حبيث يثري الرتتيب الذي يرد به امسهما يف خطاابت املرشحني اجلدل .غري أن بعض السرخسيني قد يصوتون لصاحل مرشح من مدينة
فرميان يف مواجهة مرشح آخر من مدينتهم ،بقدر ما يراتبون من املهاجرين الزابلي ،مهما كان اتريخ قدومهم مستغرقا يف القدم :فالزابلي يٌتهمون ابحتالل
املنطقة وينعتون ب"االسرائيليني"! وكما سنرى ،فإن الفرمياين حسني غازي زاده ،أحد الوجوه البارزة على الساحة االنتخابية منذ الثمانينيات ،مل يتوان عن
العزف على هذا الوتر .من جهة أخرى ،جيب أن يتم األخذ بعني االعتبار املقاومة القوية والعابرة للحدود لطبقة الفالحني بآستان قدس .ففي سياق
ارتفاع قيمة العقار عقب الثورة ،يشكل رفض هذه الطبقة أن تتحول إىل بروليتاراي فالحية أو يتم جتريدهم من وضع مزارعني مستأجرين ويؤدوا إلدارة
األوقاف إاتوات تبدو مبالغا فيها ،عامال أساسيا يف التعبئة االنتخابية بسرخس .ويعترب حممد علي مقدري احملرك األساسي ،الذي يعمل دون كلل على
مدى االقرتاعات املتتالية عرب "مشروع املقاومة" ،وهو عنوان كتيب قام بنشره سنة  2001حيث حيكي عن ملحمة الفالحني والرعاة يف مواجهة سياسة
إدارة األوقاف.
تنحصر املنافسة يف االنتخاابت التشريعية منذ الثمانينيات هبذه املقاطعة ،بني ثالثة مرشحني :سيد حسني حسيين ،املقرب من "الشاهدارات" (مالك
اآلابر املياه) ،وامليسر للقروض البنكية لفائدة أنصاره ،وقد انتخب انئبا برملانيا سنيت  2004و ،2008وكان مدعوما من طرف اآلستان قدس؛ علريضا
داروغه ،34اسم على مسمى ،ذو التوجهات احملافظة الذي يساند ابلرغم من ذلك اخلط احلكومي الروحاين ،وهو عقيد سابق بقوات األمن ،مهندس ورجل
قانون وخمطط حضري ،أحد املالكني الكبار منذ العهد القدمي ،بصفته مسري لنظام الري (مرياب)؛ حسني قاضیزاده ،مناضل ثوري ،شعبوي ،انتخب يف
 1984ويف  ،1988محل على عاتقه حفر عدة آابر يف جتاهل للقانون .عالقته حساسة مع جملس صيانة الدستور ،رجل قوي داخل املقاطعة يستعني
أبشخاص يستخدمهم كواجهة حينما يكون ممنوعا من الرتشح.
يف  ،2016مت انتخاب احسان قاضیزاده ،ابن العم غري شقيق لحسني قاضیزاده .35سليل أسرة فارميانية مشهورة ،و كان على رأسها حاجي رئيسي،
عطار مشهور ،كان يصنف يف ترشيحه كأمحدي جنادي .املفارقة هي أن اإلصالحييني ساندوا داروغه ،من األعيان الزراعيني ،من أجل التخلص من كال
 33ذهب مرتضى مطهري صغريا إىل قم ،وأتلق خصوصا يف طهران سنوات الستينيات والسبعينيات .انتخب شقيقه حممد تقي يف الربملان غداة الثورة ،غري أنه مل يتألق بسبب تعاطيه املخدرات واستقال بعد سنة .ابنه علي ،النائب
الربملاين احملافظ عن طهران ،مؤسس ومرتأس الالئحة الوطنية "صوت الشعب" ،يعيش يف العاصمة ومل تبقى له أية عالقات مع فرميان .ميكن تفسري النفوذ احمللي احملدود ألسرة مطهري أبصوهلم األفغانية ،اهلراتية أوالزابلية ،حسب
الشهادات .لإلشارة ،فآية هللا مطهري ليس القيادي الوحيد يف الثورة ذو األصول األفغانية .فجالل الدين فارسي  ،الذي لعب دورا حموراي يف الثورة ،كان أيضا أفغانيا ،ما جعله يسحب ترشيحه لالنتخاابت الرائسية سنة
 .1980جيب التذكري أن مؤسسة رجال الدين الشيعة األفغان تعيش اليوم بني البلدين.
 34داروغه يعين رئيس ابللغة الرتكية ،وإذن كذلك ابملنطقة ،ويستعمل هذا اللفظ كلقب عائلي لكبار املالك العقاريني ،كما هو احلال ابلنسبة لخان.
 35والد احسان قاضیزاده هو ابن حاجي رئيسي ،ولكن من زوجة اثنية ،وهو ما يعين أن جدة احسان ليست هي نفسها جدة حسني .مما يضيف بال شك عنصرا هاما إىل التنافس املعروف بني أبناء العمومة .والدة احسان هي
اليت أدخلت إىل املدينة مکتب نرجس ،مدرسة دينية ومركز للمهدوية.
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املرشحني الأمحدي جنادي وحسيين مرشح اآلستان قدس ،أمام تعذر التصويت لفائدة حسني قاضیزاده ،اليساري الشعبوي املمنوع من االقرتاع من

طرف جملس صيانة الدستور بفعل مشاكله مع العدالة ومسعته الصاخبة.

املسألة األوىل املهمة ابلنسبه هلاته الدائرة ،مقاطعة فرميان-سرخس ،هي أن االنتماء األسري ال يشكل عامال حم ِّددا فوق العادة :فحسني قاضیزاده
وإحسان قاضیزاده ،رغم كوهنما أبناء عمومة أو رمبا ألهنم أبناء عمومة ،ال ينتمون لنفس الصف السياسي وال يتبادلون القدر الكايف من املودة .النقطة

الثانية اليت جتدر اإلشارة إليها هي أنه يف نفس الوقت كل شيء مسألة عائلية مبا أن هذه السالالت الثالثة املهيمنة انتخابيا على املقاطعة منذ عدة عقود،
وأن الناخبني يدلون أبصواهتم لصاحل أو ضد أنساب كإسم قاضیزاده مثال ،حىت وإن اختلط عندهم حسني الشعبوي بإحسان الأمحدي جنادي ،أو
حىت بسيد حسن قاضیزاده ،وزير الصحة احملافظ يف احلكومة الرفسنجانية لحسن روحاين ،الذي مل يكن حىت مرشحا ،غري أن صيته انعكس على
أبناء عمومته .فهناك أوراق اقرتاع كانت حتمل اسم حسني قاضیزاده ،و الذي كان قد ُرفض ترشحه ،احتسبت لفائدة ابن عمه إحسان حلظة الفرز يف
بعض املكاتب .اجلواب الذي وصلت إليه بعد استغراب ،هو "إهنم من أسرة واحدة" .فمن استطاع النفاذ إىل فهم أكثر فليفعل .لكن هناك من أدرك
قواعد اللعبة جيدا :فئة اخلان والداروغه ،أي الوجهاء من مالك األراضي ،الذين استطاعوا بعد الثورة كما قبلها ،أن حيافظوا على مصاحلهم ساملة من
اللهيب االنتخايب.
قزوين /اليز  /آبيک
الدائرة األخرية يف جمموعتنا ،مقاطعة قزوين ،تضم مدينتني أخريني ،حمافظيت الربز وآبيك .مدينة قزوين اليت هي نفسها مركز اقليم ،استحدث سنة 1997
على مناطق كانت اتبعة لطهران وزجنان .وكما هو معتاد يف إيران ،فالساكنة تعيش على إيقاع مزيج لغوي وعرقي .فمن بني األعرق اليت تشملها ،فرس،
أتراك ،اتت ،لر ،أكراد ،شهسون .غياب التجانس هذا حييل على أحداث اترخيية ،مثل ترحيل السكان الذي كان أمرا مألوفا عند الصفويني .يع ّد اإلرث
املعماري لإلقليم من بني األغىن يف البالد .لكن قزوين هي أيضا مدينة صناعية يف تطور مطرد ،استفادت من الالمركزية ومن قرار منع انشاء مصانع جديدة
داخل نطاق مائة وعشرين كيلومرتا حول طهران .36هي أيضا مفرتق طرق مهم يوصل بعضها إىل النقاط احملورية األربعة للبالد .يهيمن على اقليم قزوين
اجتماعيا وثقافيا ،التقاطب بني الشمال وغالبيته فارسي اللسان ،واجلنوب الذي يتحدث أساسا ابلرتكية.
سياسيا ،الرجل القوي يف قزوين هو حجة اإلسالم قدرتاهلل عليخانی ،يساعده ابنه حممد .كما أنه من كبار املناضلني يف الثورة .سجن مرتني ،وكان
مسؤوال عن دعم عائالت املعتقلني السياسيني حبيث ال يدعم عرب توزيع األموال فحسب ،ولكن أيضا مبنح األراضي والبقع حىت قبل سقوط النظام
السابق .هو أيضا مسؤول حملي عن مؤسسة اإلمام لإلغاثة وعن مؤسسة الشهيد ،وهو ممثل مرشد الثورة لدى القوات العمومية ،قام بدور رايدي يف محلة
إعادة البناء .غاب قدرتاهلل عليخانی عن الساحة بعد وفاة اإلمام اخلميين ،لكنه رجع إىل واجهة احللبة االنتخابية يف خضم تشريعيات  .1996مت منعه
من املشاركة يف االقرتاع بعد أزمة  2009بسبب دفاعه احلماسي عن مري حسني موسوي أحد املرشحني الذين مل يسعفهم احلظ يف الدور األول من
الرائسيات وأحد الوجوه األكثر شعبية يف "احلركة اخلضراء" .37ال يزال ميارس أتثريا حامسا على الدائرة ،معززا بنضاالتة الثورية وبعالقاته الشخصية بعلي
أكرب هامشي رفسنجاين .فقد كان مدير محلته يف رائسيات  2005ومستشاره يف الشؤون الربملانية داخل جملس متييز مصلحة النظام (الذي يتدخل يف
حالة اخلالف بني الربملان وجملس صيانة الدستور) .كما تعزز آبلياته السياسية احمللية ،مبا فها داخل ادارة االقليم .يف  ،2016ألغى جملس صيانة الدستور
ترشيحي قدرتاهلل وحممد عليخانی ،ومل يثنهما ذلك عن العمل حثيثا يف امليدان عرب تشكيل حتالفات حول محيده زرآابدی ،أستاذة جامعية يف اهلندسة
الكهرابئية وحفيدة آية اهلل سيد جليل زرآابدی .ترشحت حتت لواء اإلصالحيني ،ومت انتخاهبا حيث سامهت يف تقليص مد احملافظني يف اإلقليم .كان من
املمكن أن يصري كل شيء على مايرام يف أفضل العوامل االصالحية .بيد أنه نشب صراع ،داخل معسكر محيده زرآابدی ،وبني عائليت عليخاين وقامسي.
ومبا أن األوائل ُتركيّو اللسان واآلخرين الوماتيني وانطقون ابلفارسية ،فقراءة سطحية قد توحي أن اخلالف مرده لغوي .ويف الواقع ،فإن آل القامسي ساندوا
محيده زرآابدی ألهنا الوماتية مثلهم ،وحري هبا أن جتعل اهليمنة احمللية آلل عليخاني موضع مساءلة .غري أن املنطق السياسي هو الذي آلت له الغلبة:
املنافسة بني اخلاسرين يف أزمة  ،2009احملسوبني مجيعهم رغم بعض التفاواتت كرفسنجانيني ،من تيار إعادة البناء ،وإال كإصالحيني ،لكنهم متنافسني؛
تنافس األجيال بني احلرس القدمي من األعيان واملتجسد يف حقبة سيادة قدرتاهلل عليخانی الطويلة ،و بني جيل جديد من القامسيني املتعاطفني مع حركة
ندى للرفسنجاين صادق خرازي؛ التسابق حول الوظائف اإلدارية املنشأة عرب تكاثر اجلماعات الرتابية ،يف خضم الالمركزية ،واطفاء الطابع االحرتايف

 36قزوين هي اثين أكرب حمافظة صناعية يف البالد ،وراء مسنان مشال-شرق العاصمة.
https://www.youtube.com/watch?v=DFiv361ycpQ
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الرتميدوري 38على تسيري الدولة ،وتصاعد مكانة القطاع االقتصادي الرابع إثر تكاثر املناطق الصناعية.
غالبا ما يكون مرد االنقسامات السياسية إىل مثل هذا التعارض بني األجيال أكثر منه إىل االنسجام االديولوجي للفصائل املتنافسة .لقد برزت عائلة
قامسي وشبكتها على الساحة اليت كانت وقتها مستحوذة من طرف بيت آخر منذ حنو ثالثني سنة .وأاتح تعيني ساالر قامسي رئيسا جلامعة بقزوين من
طرف حكومة حسن روحاين ،موارد سياسية يف قطاع حموري اباجلمهورية :التعليم .حيث مكنته تلك املوارد من منازعة احتكار آل عليخاين .وإن التواؤم
الفصائلي بني حسن روحاين وهامشي رفسنجاين على الصعيد الوطين والذي يوحي أنه قد يثري تالؤما على املستوى احمللي ،مل يكن له أي أتثري .من هنا،
فاملفاهيم املناسبة من أجل إدراك جيد للمشهد السياسي بقزوين ،تبقى ،البيوت/األسر ،عالقات الزبونية ،القرابة والتضامن واآلليات السياسية
واالنتخابية .ابملقابل ،تظل فكرة االنتماء احمللي أقل أتثريا مقارنة مع املقاطعات احلدودية بتربت جام وفرميان ،حىت وإن كان آل عليخاين وآل قامسي من
أصول حملية خمتلفة تركية اللسان وفارسية اللسان ،ويستغلون هذا األمر .وكما رأينا ،فإن الصراع مداره حول التحكم يف املناصب االدارية والتمكن من
االمتيازات االقتصادية أو السياسية املرتبطة هبا بدءا ابلولوج إىل القروض البنكية واالستفادة من األراضي يف املدينة وأطراف املدينة – أكثر مما يدور حول
االلتزام االديولوجي – وكال الطرفني ينتمي إىل تيار إعادة البناء الرفسنجاين.
ما يثري االندهاش هو الصمت الذي خييم على هذه املسألة .لقد نتج عن احليوية االقتصادية ابقليم قزوين متدين سريع وتكاثر املناطق الصناعية والتجارية
واليت يكون التحكم فيها إىل حد كبري بيد من ميتلكون السلطة السياسية احمللية .فعوض التحدث عن "مبتلعي األراضي" ،نتكلم يف قزوين "عن مبتلعي
البلدات" حني يكون القصد احلديث عن املستفيدين من هاته املضاربة العقارية .النزاعات هبذا اخلصوص أصبحت شائعة إىل حد أن املدعي العام
ببوئني زهرا مسقط رأس آل عليخاين يف جنوب االقليم ،حيث على تنظيم دورات تكوين يف القانون العقاري لفائدة القضاة .39ولكن يف هذه األثناء،
تبقى الوليمة حصرا على أسرتني ،واحدة ترتأس املأدبة ،واألخرى تنازعها الصدارة ،ومل توسع انتخاابت  2016دائرة املدعوين.
ويف هذا الصدد ،يتمتع آل عليخاين مبيزة مقارنة .فهم يتوفرون ،ابإلضافة ألمالكهم العائلية ،على رصيد اجتماعي احرزوا عليه عرب نضاهلم الثوري.
فقدرتاهلل عليخانی كان يقوم إبعادة توزيع األراضي لفائدة أسر املعتقلني السياسيني حىت قبل سقوط النظام القدمي ،كما ساهم يف عدة أوراش التأهيل
القروي يف إطار محلة إعادة البناء.
غري أن النفوذ العقاري آلل عليخاين تتخطى قطيعة ثورة  .1979فحكاية روابطهم مع هبژبر يزدانی ،والذي كان الرجل القوي للنظام امللكي يف
حصارخروان مبنطقة قزوين وأحد كبار املقاولني يف عهد ساللة هبلوي ،جد معربة .فبعد اعتقاله من طرف حكومة ازهاري بتهمة اختالس األموال والرتامي

على أراضي الدولة ،أطلق سراح هبژبر يزدانی يوم  10فرباير /شباط  1979حيث استقر بعدها مبنفاه بكوستاريكا ،وتفرغ للرعي .ومل تتأثر طويال من
رحيله احلسينية 40اليت أنشأها يف السبعينيات من القرن املاضي ،واليت كان ينظم هبا تعزايت ذائعة الصيت .لقد صارت من بني أماكن العبادة املفضلة لدى
النخبة السياسية للجمهورية ولدى الرفسنجانيني على وجه اخلصوص إن مل نقل لدى اإلصالحيني .وقد اسرتجعت أسرته األراضي اليت صودرت بعد
مغادرته غداة الثورة .ومن الوارد أن نفوذه لعدة أوساط على الصعيد الدويل ،ذو صلة إبقامة مصنع احلليب نستله مبنطقة قزوين .فشركة نستله توجد ضمن
قائمة املعلنني أبسبوعية اتابن اليت كان رئيس حتريرها هو حممد عليخاين .يندرج هذا الصنف من التعاون ومن اجملاملة وتبادل املصاحل أو حىت من التواطؤ،
ضمن التاريخ الطويل للوجاهة وامللكية العقارية الذي مل يتوقف جمراه إثر قيام الثورة .من الوارد أن تكون جتربة االعتقال قد شكلت الرتبة اخلصبة لنشأة مثل
هذه الروابط خالل سنوات السبعينات ،فهذا ما يستشف على األقل من مسار هژبر يزدانی ،وبوجه عام من تشكل النخبة الثورية على الصعيد الوطين.

خاتمة
يف  ،1997جعل حممد خامتي من إدانة هذه الروابط واإلشادة ابجملتمع املدين ودولة احلق والقانون ،املوضوع الرئيسي حلملته االنتخابية .وال بد من

االعرتاف أن الواليتني اللتني قضامها كرئيس مل تغري الواقع ،كما مل متنع من تعميق منطق القرابة والزبونية داخل اجلمهورية اإلسالمية .وأكثر من ذلك،
نالحظ تكريس هذا األمر مع صعود األجيال اجلديدة ،ال سيما مع األفواج اجلديدة من الباسيج ومأسستها االنتخابية.

38

J.-F. Bayart, L’Islam républicain. Ankara, Téhéran, Dakar, Paris, Albin Michel, 2010, chap. 4, et « Thermidor en Iran », Politique étrangère, n°
3, automne 1991, pp. 701-714 ; J.-F. Bayart, F. Adelkhah et O. Roy, Thermidor en Iran, Bruxelles, Complexe, 1993.
39
http://boinemrooz.ir/boin-news/boinzahra-news/1333
 40مكان عبادة مكرس لإلمام احلسني.
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إن عددا من األسر الكبرية ،مثل آل عليخاين بقزوين ،آل يثربی بكاشان ،آل قاضیزاده بفرميان ،آل أمحدي أو آل خجه بتربت جام ،تشكل

قدرهتم على احملافظة على وجاهتهم عرب عدة عقود ،على الرغم من االضطراابت الثورية واجلمهورية ،ويف أحيان كثرية بفضل تعبئة الشباب النقدية إىل حد
ما ،مؤشرا على ثقل هذا األمر .فعند تدقيق النظر ،يتبني أن احلقب املختلفة من اجلمهورية كانت مواتية الستمرارية الروابط اخلصوصية .وعلى الرغم من
احلماسة الوطنية ،عززت احلرب مع العراق الطابع األهلي عرب طقوس االحتفاء ابلشهداء .ومن املفارقة أن عودة السلم شكلت هي األخرى تربة خصبة
لذلك الشأن عرب انفتاح املنافسة االنتخابية .وقد شكلت االنتخاابت التشريعية لسنة  1996منعطفا رئيسيا يف هذا الشأن ،بتحرير االقتصاد وتطوير
التجارة اخلارجية املقننة غري مهيكلة وغري القانونية ،وكذا تكثيف حركات اهلجرة مع بقية العامل وال سيما مع اخلليج فضال عن انتعاش اجملال الرابع وتعزيز
املكانة االقتصادية لبعض األوقاف بدءا أبحباس اآلستان قدس.
غري أن ترسخ منطق هذه الروابط ال جيب أن حيجب التطورات املعاكسة .فصعود اجليل اجلديد ممن يعرفون كالباسيج نيو لوك والذين أصبحوا بعيدين إىل
حد كبري مما كان عليه اجملندون يف اجلبهة إابن الثمانينيات ،قد يكون التعبري األكثر بالغة على املستوى السياسي .وطنيون ،متعلقون بصدق آبل بيت
النيب وخاصة ابحلسني ،أمري األئمة ،يضعون أنفسهم بكل تواضع يف خدمة اآلخرين سريا على روح الفروسية اليت تقتضيها اخلدمت ،يطورون عالقات
صحبة رجولية يف نطاق دوائر صداقة ضيقة ،حتيل إىل روابط اجتماعية قريبة من الفتوات القدمية أو من الكشفية .إهنم يتقامسون رؤية بطولية للحياة،
مزدرين فساد النخبة .هؤالء الشبان أو الرجال الشباب ،ميثلون اجليل الثاين من اجلمهورية ،وهم يشكلون شبكات على الصعيد احمللي ،اجلهوي أو حىت
الوطين .وهلم حضور ونفوذ متزايدين يف اجملتمع املدين ويف األعمال ويف اللعبة االنتخابية ،وجيسدون يف نفس اآلن منطق روابط ال ختتزل يف احمللية ويف
رهاانهتا العقارية واألسرية التقليدية وتستند إىل احملافظة على النظام وعن الشرف.
يفسر هذا التوتر بني تصلب اخلطاب االديولوجي والثوري من جهة ،وبني انسيابية شىت مستوايت الروابط اليت جتمع الفاعلني من جهة أخرى ،تلك
املفارقات اليت تطبع النظام السياسي اإليراين .وال تفتأ الفصائل عن تبادل الشجب فيما بينها حبدة من جهة ،ومن جهة اثنية تتداخل وتعيد تشكيل نفسها
ابستمرار ،لرتهن على قابلية االنتماءات على التبادل والنزوع إىل التوافقات املفيدة ابسم املصلحة الوطنية و"شرف النظام" و"مصلحة الشعب".
كذلك ،كون مسألة امللكية العقارية تطرح ابستمرار قبل كما بعد القطيعة اليت تشكلها ثورة  ،1979واليت تشكل االنتخاابت البلدية والتشريعية أحد
مفاتيحها عرب مواقع السلطة السياسية واإلدارية احمللية اليت تتيحها ،ميكن من ربط اجلمهورية اإلسالمية ببنية أمدها أطول من أمد النظام السياسي وأطواره
املتعاقبة  :بنية أو تركيبة ميكن وصفها ب"الوضع العقاري" ،يف إحالة على "احلالة الكولونيالية" أو "احلالة السلطوية" كما وصفهما تباعا "جورج ابالنديي"
و"كي هريمي" .غري أن استمرارها ال جيب أن حيجب التحوالت العميقة اليت عرفتها "احلالة العقارية" منذ عدة عقود .فانطالقا من هناية اخلمسينيات من
القرن العشرين ،تراجعت قيمة الريع العقاري أمام قيمة الريع النفطي ،ما أاتح للشاه القيام ابلثورة البيضاء .ومنذ الثمانينيات ،مت استئناف وترية التعمري
واملضاربة العقارية وذلك يف خضم تدين قيمة النقود ،والتصنيع ،وعودة املغرتبني إىل اللعبة .،كل هذه األشياء غريت األمور بعمق .فمثال أصبحت املناطق
الصناعية أو األراضي املخصصة للبناء تثري األطماع أكثر من األراضي الفالحية اليت تتآكل لفائدة األوليني .فإصرار قدرتاهلل عليخانی الذي هو خانزاده
كبري (وابن خان) من بني الكبار ،على منتخيب قزوين كي يصبحوا أعضاء يف جلنة الصناعة ابلربمبان يؤشر على هذا .من جهة أخرى ،أصبح األعيان
الفالحيون اليوم ممولني بشكل واسع عربانتشار الولوج إىل املصارف يف اجملتمع .ومن جهة اثنية ،فغالبا ما تكون قيمة األراضي الفالحية لذاهتا أقل بكثري
من كوهنا تتيح الولوج للقروض املصرفية وميكن رهنها .وهكذا ،فاملصارف اليوم هي أكرب مالك العقار بفعل هذه الرهون ،لكن كذلك وأساسا ألهنا
بدورها استثمرت بشكل مكثف يف العقار ،يف اجملال احلضري كما يف القروي.
يقودان حتليل املقاطعات األربع مبناسبة االقرتاع التشريعي  2016إىل عدة استنتاجات ذات طابع عام.
أوال ،جتعل مركزية الرهان العقاري من االنتخاابت البلدية والتشريعية بال شك ،مواعيد أهم ابلنسبة ملستقبل إيران من االنتخاابت الرائسية.
اثنيا ،اجلمهورية اإلسالمية ،هي "مجهورية يف القرية" (روستا) ،ويتطلب فهمها اعتماد املقرتب االثنولوجي أو االنرتبولوجيا التارخيية كتلك اليت شكلها
الكتاب الشهري ملوريس اكيلون 41من خالل االنتخاابت ،لكن أيضا من خالل اجلوالت الرائسية اليت كانت من وصمات حممود امحدي جناد ،ميكن
القول إنه فعال قامت اجلمهورية اإلسالمية ب"النزول إىل القرية" وإىل املناطق احملرومة).
M. Agulhon, La République au village. Les populations du Var de la Révolution à la IIe République, Paris, Le Seuil, 1979.
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اثلثا ،مل يعد ممكنا أن تكتفي دراسة اجلمهورية اإلسالمية ،على إشكاليات اإلسالم السياسي أو صراع التيارات بني اإلصالحيني واحملافظني .جيب أن تعيد
الربط ابلتقاليد السوسيولوجية ،األنثروبولوجية والتارخيية لسنوات الستينيات والسبعينيات واليت كانت تضع يف قلب انشغاالهتا التحوالت السوسيو-
اقتصادية وال سيما املسألة الزراعية.
رابعا وأخريا ،من الواضح أن التحدي األساسي الذي على السلطات السياسية اإليرانية رفعه هو توضيح نظام العقار ،وهو شرط الزم ابلنسبة لالستثمار.
ذلك أن هذا األخري يفرتض من جهة ،أن تكون رسوم امللكية اثبتة ال تقبل اجلدال؛ ومن جهة أخرى ألنه ال يتوافق مع تكلفة املبالغة يف أسعار للعقار.
ومن انحية أخرى ،فإن الكارثة البيئية اليت تتخبط فيها البالد ،تعزى شيئا ما لضبابية امللكية العقارية :فإذا كانت التحوالت املناخية تفسر جزئيا النقص
املأساوي للمياه ،فتكاثر احلفر العشوائي لآلابر عامل حمدد كذلك.
ويف الوقت الذي بدأ فيه رحيل الرعيل األول من املؤسسني للجمهورية عن الساحة ،يبقى شبح "احلراك األخضر" لسنة  2009خميما على منظومة احلياة
االنتخابية .وقد مت ذلك أحياان عن بعد نظرا لوجود عدد من قادته ابملنفى ،أو غيابيا بفعل وضع أبرز قيادييه ،مهدي كرويب ومري حسني موسوي ،حتت
اإلقامة اجلربية واللذين يعتربان من بني الزعماء التارخييني للثورة ،ويبدو االفراج عنهما معقدا حىت وإن كان جزء من اهليأة االنتخابية يصر عليه .إن هناية
جيل ال تعين هناية نظام سياسي .لقد شكلت االنتخاابت حلظات مهمة يف السري حنو احرتافية احلياة السياسية ،ابلرغم من أهنا تقوي "الروابط"
واخلصوصيات احمللية ورمبا ألهنا تغذيهما .فالكل خيضع لدوريتها ،رجال الدين كما اآلخرين ،اإلصالحيني كما احملافظني ،القدماء كما الوافدين اجلدد،
الرجال والنساء .متثل االنتخاابت بـَنَدول إيقاع احلياة السياسية .إهنا تعطي اإليقاع ،دون أن تعطي ابلضرورة الدميوقراطية .لقد حتدث غسان سالمة يف
كتاب حول الشرق األوسط عن "دميوقراطيات بدون دميوقراطيني" .42إيران إذن ابألحرى بلد الدميوقراطيني بدون دميوقراطية.

ملحق
من فاز باالنتخابات ر
التشيعية 2016؟
أقيم الدور األول من االنتخاابت التشريعية يوم  26فرباير/شباط ،والدور الثاين يوم  29أبريل/نيسان .من بني  12123ترشيح (بينها  1234ترشيحات
نسائية ،43و 8700مرتشحني ألول مرة) 30% ،منها مت رفضها لعدم استيفاء الشروط ،و 25%مل يتم قبوهلا .إبمكان املرتشحني املرفوضني ابتدائيا
تقدمي طعن ،مآله ليس ابلضرورة الفشل (خصوصا وأن الرئيس روحاين تدخل لصاحلهم يف  .)2016هكذا ،قام جملس صيانة الدستور بقبول استئناف
 1500مرتشح يف  ،2016لتصبح نسبة املرتشحني املقبولني ( 55%أي  ،)6500غري أن االنسحاابت كانت عديدة ،وفقط  5000مرتشح خاضوا
احلملة .ابلقطع ،عدده زاد ابلثلث تقريبا ابلنسبة ل ،2012ولو أن جملس صيانة الدستور يؤكد أنه أجاز عدد أكرب من املرتشحني عام .442012
يصعب حتديد نسبة املشاركة االنتخابية حيث أن إيران ال تتوفر على قوائم انتخابية .فكل شخص بلغ سن التصويت يعترب انخبا .على هذا األساس،
ميكن تقدير نسبة املشاركة يف  .61%وجيب اإلشارة إىل أنه ميكن التصويت خارج دائرته.
عقب الدور الثاين ،أعلن اإلصالحيون أنفسهم فائزين ابالقرتاع ،إذ أحرزوا على  133مقعد من أصل  95( 2090يف الدور األول ،و 38يف الدور
الثاين) مقابل  125للمحافظني و 26للمستقلني ،حسب تعداد وكالة األنباء الفرنسية .حىت وإن كان هذا االقرتاع قد عزز مكانة الرئيس حسن روحاين،
والذي هو يف الواقع ميكن أن حيسب على تيار إعادة البناء أكثر من اإلصالحيني ،وشكل تراجع للمحافظني يف الربملان ،فهذه النتائج ليست واضحة كما
قد يبدوا ألول وهلة .فقد اقرتح بعض املالحظني تقسيم خمتلف املقاعد بني التيارات السياسية .فأساسا أي األطراف غري متجانس حد ما قد توحي به
التصنيفات مثل "احملافظني"" ،اإلصالحيني" أو "تيار إعادة البناء".
يتكون التحالف الكبري للمحافظني (اصولگرااين) من التيارات التالية :
42

G. Salamé (dir.), Démocraties sans démocrates, Fayard, 1994.
 43مقابل  428ترشيح يف انتخاابت  ، 2012أي ثالثة أضعاف .وهو أعلى عدد ترشيحات نسائية جمل على اإلطالق .ويعزى هدا األمر أساسا إىل احلملة االعالمية الرائعة على ايبارت ،أشهر مواقع نشر الفيديوهات إبيران
("محلة من أجل تغيري الصورة الذكورية للمجلس") واليت حتتج على ضعف متثيلية النساء ابلربملان ،واملطالبة ب 50مقعد من أصل  290هلن .مبادرة نسائية مستقلة ،كتلك اليت عرفت ب"محلة املليون توقيع" ،بداية سنوات
 ،2000لقيت "احلمل ة من أجل تغيري الصورة الذكورية للمجلس" مساندة واسعة من طرف شهيندخت موالوردی ،مستشارة رئيس اجلمهورية من أجل قضااي املرأة واألسرة (انظر
http://ir-women.com/ spip.php?article11215et http://irannewspaper.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=107477
44
http://www.ensafnews.com/21042
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جبهة املقاومة (جبهه اپيداری) لآية هللا مصباح يزدي ،واليت تعترب منذ فرتة طويلة مقربة من حممود أمحدي جناد.
-

حزب مؤتلفه اسالمی (الكوكبة اإلسالمية) لحممد نيب حبييب ،واملعروف تقليداي بتجذره الكبري يف اوساط البازار ويف غرفة التجارة
والصناعة؛

-

جتمع ضحااي الثورة االسالمية (مجعيت ايثارگران انقالب اسالمی) حلسني فدايی؛

-

جتمع أتباع الثورة االسالمية (مجعيت رهپواين انقالب اسالمی) لعلريضا زاکانی؛

-

جبهة أنصار خط اإلمام واملرشد (جبهه پريوان خط امام و رهربی) حملمد رضا ابهنر؛

-

جمموعات خمتلفة تتحلق حول اجلمعية األم لرجال الدين اجملاهدين ،الذي يرأسه آية هللا موحدی کرمانی ،وحول جتمع األساتذة الذي
يقوده آية هللا حممد يزدي.

تتموقع جبهة صوت األمة (جبهه صدای ملت) لعلي مطهري ضمن التيار احملافظ ،وذلك ابلرغم من كوهنا التنتمي إىل حتالف اصولگرااين.

وعلى الصعيد احلكومي ،فقد توىل حممد ابقر نوابخت ،املتحدث ابسم احلكومة اإليرانية ،قيادة القائمة االنتخابية لحزب االعتدال والتنمية (اعتدال
وتوسعه) ،وقاد بعض أنصار روحاين الئحة جبهة االعتدال والعقالنية (جبهه اعتدال و عقالنيت) اليت تشكلت غداة انتخاب حسن روحاين رئيسا
للجمهورية.

يتواجد اإلصالحيون يف إحدى وعشرين جمموعة ،أمهها :
-

جبهة املشاركة لحممد رضا خامتي ،شقيق الرئيس السابق للجمهورية؛

-

حزب الثقة الوطنية (اعتماد ملى) لمهدي كرويب املوضوع رهن اإلقامة اجلربية منذ 2011؛

-

منظمة جماهدي الثورة اإلسالمية املرتبطة مبجموعة من املناضلني واملثقفني ،مثل حمسن أرمني ،مصطفى اتج زاده ،حممد سالميان ،هبزاد
نبوي ،وهي جمموعة انبعة من حتالف تشكل غداة الثورة ،واليت سرعان ما اختطت لنفسها مهمة حماربة الليرباليني املرتبطني ابحلكومة املؤقتة
لمهدي ابزركان ،وألول رئيس للجمهورية ،أبو احلسن بين صدر؛

-

رابطة رجال الدين احملاربني (جممع روحانيون مبارز) ،اليت أسسها مهدي كرويب ،يف عام  ،1987مبباركة من آية هللا اخلميين ،وذلك بعد
االنقسام داخل اجلمعية األم لرجال الدين اجملاهدين؛

-

حزب إعادة البناء (کارگزاران) والذي يتوىل منصب سكرتريه العام ،عمدة طهران السابق ،غالم حسني كرابسجي؛

-

حزب العمل اإلسالمي (حزب اسالمی کار) لأبو القاسم سرحدي زاده؛

-

الرابطة اليت جتمع بني الشبكات االجتماعية اليت دعمت "احلركة اخلضراء"(راه سبز اميد) ،سنة 2009؛

-

حزب الدميقراطية (مردمساالری) لمصطفی کواکبيان؛

-

حزب حتالف الشعب اإليراين (احتاد ميلت)  ،الذي أتسس قبل االنتخاابت مباشرة ،وأمينه العام علي شكوري راد؛

-

حزب ندا (اختصارا لشعار اجليل الثاين للثورة  :نسل دوم انقالب) لصادق خرازي (سفري إيران السابق يف ابريس)؛
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حركة املنظمات الطالبية لكل من "دفرت حتكيم" (مكتب تدعيم الوحدة) و"ادور حتكيم" ،واليت جرى إضعافهما كثريا منذ احلملة القمعية

-

لسنة .2009

عمليا ،تتفاعل كل هذه اهلياكل فيما بينها أو تتداخل  ...أو ميزق بعضها البعض اآلخر إابن إعداد القوائم االنتخابية أو عند تشكيل حتالفات (أو
ائتالفات) ،سواء على املستوى الوطين أو على املستوى احمللي .وهكذا ،مافتئ "االصالحيون" يضاعفون عدد اجملالس واهليئات األخرى اخلاصة ابلتخطيط
لالنتخاابت على املستوى الوطين وذلك هبدف تشكيل القوائم االنتخابية ـ واليت من أمهها الئحة األمل (اميد) وتلك اخلاصة بتيار االعتدال واالصالح،
املعدة بناءً على مبادرة اجمللس األعلى للتخطيط االنتخايب املؤسس من قبل التحالف العظيم (فراگري) ـ وكذا من أجل التغلب على النزاعات عشية االقرتاع.
وبفضل هذه اهلندسة متكنوا من إعالن فوزهم يف االنتخاابت .لكن هذا النصر قد مت غالبا من خالل االلتئام مع املرشحني احملافظني أو املستقلني ،أو عن
طريق الدعم املتزامن للمرشحني احملافظني واإلصالحيني ،كما مارسه جملس تنسيق اجلبهة املتحدة لإلصالحيني يف خراسان ،حسب الدوائر االنتخابية (يف
فرميان ،قام اجمللس بدعم املرشح احملافظ علريضا داروغه؛ وكذا مساندة مرشح إعادة البناء ،جليل رحيمي يف تربت جام ،وذلك بشكل متأخر ومع الكثري
من الرتدد) .وجيد هذا االرتباك تفسريه حتما يف مسألة عدم الرتخيص للمرشحني اخلاصني هبم ،كما هو احلال يف كاشان وفرميان.
جدا .ففي مدينة مشهد على سبيل املثال ،فإن مدير جلان احملافظة التابع لجبهة أنصار خط االمام قد أصر على
وبدوره ،فقد كان حتالف احملافظني مرًان ً
كون تشكيلة هذه األخرية ،يف حمافظة خراسان الرضوية ،ميكن أن ختتلف عن مثيلتها املوجودة يف طهران ،حيث تُرتك احلرية للمحافظات للتصرف وف ًقا
للنمط (الگوی) احمللي ،كما أن تعليمات التصويت النابعة من املركز تصدر على سبيل النصيحة دون أن تكون هلا صفة االلزامية .ونتيجة لذلك ،فقد
فضلت جبهة أنصار خط اإلمام دعم احملافظ علريضا داروغه بدال عن مرشح آخر من التيار احملافظ ،هو النائب املنتهية واليته.
ولذلك فمن الصعب معرفة من فاز يف االنتخاابت أكثر ممن مل يفوزوا  :ومن مجلتهم النساء ،حيث أن الربملان اجلديد ال يضم يف عضويته سوى  17انئبة
من أصل  290انئبا ،واحلال هذه فقد بلغ جمموعهن  9انئبات فقط برسم االنتخاابت التشريعية السابقة.

الكاتبة
فاريبا عدخلاه ابحثة انرتوبولوجية ،مديرة حبث ابملؤسسة الوطنية للعلوم السياسية (مركز الدراسات واألحباث الدولية) .من بني مؤلفاهتا : :الثورة حتت
احلجاب .نساء إسالمية يف إيران (كاراثال )1991 ،؛ أن تكون حداثيًا يف إيران (كاراثال )1998 ،و األلف حد وحد إليران .عندما تشكل األسفار
األمة (كاراثال .)2012 ،
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