قراءة في استراتيجية نشر التشيع()4

منطلقات االستراتيجية «اإليرانية  -الشيعية»
د .حمدي عبيد
<< ت��رك��ز ه��ذه ال��ورق��ة على
استقراء ،وفهم استراتيجية نشر
التشيع  -حصان طروادة الختراق
ً
املجتمعات املسلمة ،-وأي��ض��ا فهم
ال��وض��ع االس��ت��رات��ي��ج��ي للصراع
الجاري ضد األمة ،وال��دور املحوري
لظاهرة التبشير الشيعي داخل
استراتيجيات هذا الصراع ،فتحدد
رؤي���ة وف��ه��م لطبيعة ومخاطر
وخ��ري��ط��ة ه���ذا ال����دور ،وع��وام��ل
الضعف وال��ق��وة ،وأه��م م��ا تحقق
ً
من نتائج املرحلة املاضية ،وأيضا
ال��دور الوظيفي إلي��ران في خدمة
استراتيجيات أعداء األمة؛ كدولة
مركزية راعية للتشيع في العالم.
وتنطلق ه��ذه االستراتيجية من
أرب��ع��ة منطلقات رئ��ي��س��ة ه��ي:
التاريخي ،وال��ق��وم��ي ،واملذهبي،
واالق��ت��ص��ادي ،نشرنا ف��ي العدد
السابق «التاريخي والقومي» ونواصل
في هذا العدد نشر «املذهبي».
 -3المذهبي:
ل��م يختلف األم���ر ك��ث��ي ً��را ففي
مرحلة ال��ش��اه ح���اول إب���راز إي��ران
بقوميتها الفارسية ونهجها العلماني
بينما ف��ي مرحلة
ك��دول��ة عظمى،
ُ
خميني ودول��ت��ه اس��ت��خ��دم التشيع
كنهج سياسي ُيخفي ت��اج��ه تحت
ع��م��ام��ة م�لال��ي ال��ش��ي��ع��ة؛ لترسيخ
نظرية جديدة قوامها أنها ليست
دول��ة عظمى فقط تنافس غيرها
ف��ي املنطقة ،ولكن بوصفها دول��ة
والي��ة الفقيه النائب ع��ن املهدي،
املمهدة لدولته العاملية التي تمثل
فيها إيران أم القرى التي تتبعها باقي
الدول اإلسالمية التي وضع لها محمد
ج��واد الريجاني (أح��د أب��رز العقول
السياسية اإليرانية..عضو ومستشار
في مجلس األم��ن القومي اإليراني
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وعضو مجلس الشورى ومدير مركز
الدراسات االستراتيجية التابع له)
نظريته تحت عنوان «مقوالت في
االستراتيجية الوطنية» التي تقوم
على:
أ -أولوية الحفاظ على أم القرى
دار اإلسالم على ّ
أي أمر آخر ،يشير
إلى ذلك بقوله« :في القرآن الكريم
أم القرى يعني مكة ،ول��ذا ينبغي
أن تكون قم هي مكة» ،وإلضفاء
املشروعية والقداسة على نظريته
والسنة
يدعي أنها تنبع من الكتاب
َ َ َ َ
ً
َمستدال بقول ُالله تعالى( :وك ُذ ِلك
ً
ْ
َ َ َ
ُأ ْو َح ْينا ِإل ْيك ق ْرآنا َع َر ُِب ًّيا ِلتن ِذ َر
ُْ
ْ
َ
ْ
أ َّم الق َرى َو َم��ن َح ْول َها َوتن ِذ َر َي ْو َم
َ ٌ
ْ َّ
ْ َ
َْ َ
يه ف ِريق ِفي ال َجن ِة
ال َج ْم ٌ ِع ال ريب ِف ِ
َ
َّ
ير) [الشورى اآلية
وف ِريق ِفي الس ِع ِ
 ، ]7وبالتالي تقوم أم القرى مقام
دار اإلس�لام في العصر الحديث،
فانتصارها ه��و انتصار اإلس�ل�ام،
وهزيمتها هزيمة اإلس�لام يقول:
«لب املوضوع في نظرية أم القرى
أنه إذا أصبحت دولة من بني البالد
اإلسالمية أم القرى دار اإلس�لام،
على نحو تعدً فيه هزيمتها أو
ً
انتصارا لإلسالم
انتصارها هزيمة ،أو

كله؛ فإن الحفاظ عليها يأخذ أولوية
على ّ
أي أمر آخر».
مما يستوجب على ك��ل فرد
مسلم املحافظة عليها فيقول« :إيران
اإلس�لام��ي��ة ليست إح���دى ال��دول
اإلسالمية فحسب ،فهذا تجاهل
للوضع التاريخي للشعب اإليراني،
وفي الحقيقة هو تنازل (اإلنسان)
إل��ى اإلقليم الجغرافي ،وال��واق��ع
أن إي��ران -يقصد التي عاصمتها
الدينية ق��م -هي أم ال��ق��رى /دار
اإلسالم ،انتصار أو هزيمة إيران هما
انتصار وهزيمة اإلسالم ومن ناحية
أخ���رى ،إي���ران ه��ي مهد اإلس�لام
الحقيقي والخالص.»....
وقال« :أصبحت إيران أم القرى
دار اإلسالم ،وأصبح عليها واجب أن
تقود العالم اإلسالمي ،وعلى واجب
واليتها ،أي :أن إي��ران أصبحت لها
القيادة لكل األمةً .
بناء على ذلك
فإن اإلمام كان له مقامان في نفس
الوقت :األول مقام القيادة القانونية
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
ً
والتي تم تعريفها طبقا للدستور،
وقد حددت واجباتها وصالحيتها،
واملقام اآلخر والية العالم اإلسالمي

التي أقرها الواجب الشرعي» ( ،)1إن
كانت إيران هي أم القرى وفق هذه
النظرية ،فإن قم تكون عاصمتها
املقدسة؟!
ب -تصدير الثورة :وبناء على
نظرية أم القرى تلك ك��ان مبدأ
تصدير ال��ث��ورة الخمينية أب��رز
واجباتها للتمهيد للدولة املهدوية
ال��ت��ي سبق اإلش����ارة إليها يقول
خميني« :كلمتي األخ��ي��رة التي
أوجهها إليكم هي أن تبقوا أوفياء
للجمهورية اإلسالمية ..وأن تعملوا
على إعداد األرضية لظهور منقذ
البشرية وخاتم األوصياء ومفخرة
األولياء ..وذلك من خالل تجليكم
ب��االس��ت��ع��داد ال��دائ��م للتضحية
وتصدير الثورة.»...
م���ع ال���ح���رص ع��ل��ى ت��ص��دي��ر
أن ج��ن��اح��ي ال��ح��ك��م ف��ي إي���ران؛
الحمائم والصقور ،أو اإلصالحيون
واملحافظون ال يختلفان في ذلك،
يقول آية الله محمد علي تسخيري
مستشار آي��ة الله علي خامنئي
م��رش��د ال��دول��ة« :إن ك�لا الخطني
يؤمنان بالثورة اإلسالمية ،ويؤمنان
بمبادئ اإلم��ام الخميني ،ويؤمنان
بمبادئ الدستور ،ويؤمنان بأهم
مادة في هذا الدستور ،وهي لزوم أن
ً
فقيها أو ما يعبر عنه
يكون القائد
ً
بوالية الفقيه ،وأنهما معا يؤمنان
بهذه املبادئ ،ويختلفان في أساليب
التطوير وآلياته»)2(.
وأع��ت��ق��د أن ه���ذا ال��ك�لام من
تسخيري فيه ق��در م��ن املبالغة
وال��ت��ه��وي��ل ع��ل��ى ح��س��ب مبدأهم
لتصدير صورة للرأي العام الداخلي
والخارجي بوحدتهم وقوة تماسكهم؛
وذلك بسبب وجود اختالف وتباين
بني األجنحة السياسية والفكرية،
وما يرتبط بها من روابط وأحزاب
ومؤسسات ونقابات حول عدد من
العدد الرابع  -يناير 2018م

املسائل الحيوية ،ومن أهمها :مبدأ
والي���ة الفقيه ،ب�ين َم��ن ي��رى أن
منصبه منصب إلهي معصوم ،عبارة
عن امتداد ملنصب األنبياء وأئمتهم
املعصومني عندهم ،وال رأي للشعب
في اختياره ،ولذلك فإن صالحياته
فوق الدستور ،وأنه غير مسئول عن
أعماله وقراراته أمام الشعب ،ويمثل
هذه اآلراء :تيار الزعامة الدينية
والتكتالت ذات االت��ج��اه الواحد
املرتبطة به ،)3( ..وجمعية الدفاع
عن القيم( ،)4وأنصار حزب الله (،)5
وعلى الطرف املقابل نرى مجمع
علماء الدين وأنصاره ( ،)6وجماعة
ك���وادر البناء «ت��ي��ار العمال» (،)7
والحركة الطالبية ( ،)8على العكس
تنزع عن منصب الولي
من ذلك؛ إذ َ
الفقيه القداسة ،وتدعو النتخابه
من الشعب مباشرة ال��ذي له حق
محاسبته ،وأن صالحياته يحددها
الدستورً .
وانطالقا من العقيدة املهدوية،
وع��ص��ر ال��ظ��ه��ور؛ ف���إن أح���د أه��م
واجبات الدولة اإليرانية التمهيد
لدول املهدي «التخلص من الطغاة،
وإحالل العدل واملساواة» ،وبوصفها
راع��ي��ة التشيع ف��ي ال��ع��ال��م مما
ً
ً
ومبررا للتدخل في
أعطاها مسوغا
شئون الدول اإلسالمية؛ بحجة دعم
املستضعفني ومحور املقاومة .وهو ما
تم النص عليه في الدستور اإليراني
بأشكال متعددة فتشير املادة ( )9إلى
أن مسئولية الجيش وقوات حرس
الثورة ال تنحصر في حماية الحدود،
ً
بل إنها تتحمل أيضا أعباء رسالتها
اإللهية ،وهي الجهاد في سبيل الله،
والنضال من أج��ل بسط حاكمية
العدد الرابع  -يناير 2018م

القانون اإللهي في العالم.
وفي امل��ادة ( )154تعتبر إيران
أن «سعادة اإلنسانية في املجتمع
البشري كله قضية مقدسة لها»،
وعليه فإنها «تقوم بدعم النضال
امل����ش����روع ل��ل��م��س��ت��ض��ع��ف�ين ضد
املستكبرين ف��ي أي��ة منطقة من
العالم ،وفي الوقت نفسه ال تتدخل
ف��ي ال��ش��ئ��ون الداخلية للشعوب
األخرى».
وبالفعل فهي ال تتدخل في
الشئون الداخلية للشعوب غير
ً
ألنها ال تعترف أصال
اإلي��ران��ي��ة؛ ً
بدولها؛ انطالقا من نظريتها تلك،
وإن استخدمت التقية السياسية –
الدبلوماسية  -وتبادل األدوار بني
رئاسة الدولة ومرشدها األعلى،
وهو األمر الذي لم ينتبه له الكثير
م��ن ال��س��اس��ة ال��ع��رب؛ لتنحيتهم
العقدي وتأثيراته
وفصلهم للجانب ً
السياسية ،ان��ط�لاق��ا م��ن نهجهم
العلماني في التصور واملمارسة.
وق��د اختلف أس��ل��وب وتكتيك
تصدير الثورة بعد الهزيمة املنكرة
للمشروع اإلي��ران��ي خ�لال الحرب
العراقية اإليرانية ،وبخاصة بعد
تولي خامنئي مقام الولي الفقيه
إلى التصدير الناعم الذي يهدف إلى
التغيير التدريجي في املنطقة؛ بما
يضمن لها النفوذ األكبر ،فانتقلت
االستراتيجية م��ن تصدير الثورة
املسلحة ،وم��ا أحدثته م��ن محاولة
االن��ق�لاب ع��ل��ى ن��ظ��ام ال��ح��ك��م في
البحرين ع��ام 1981م إل��ى تصدير
الثورة الثقافية على ما ستأتي اإلشارة
ً
إليه الحقا بإذن الله تعالى)9( .

( )1س��ع��ي��د ل��ب��ي��ب امل���ن���ور ،إي���ران
واإلمبراطورية الشيعية املوعودة ،ص،76
.106-102 ،77
( )2ص��ح��ي��ف��ة ال���ل���واء األردن���ي���ة
2001/4/25م.
( )3ت��ي��ار ال��زع��ام��ة الدينية أحد
أجنحة التيارات السياسية الفاعلة في
السياسة اإليرانية ،والتي تشكلت بعد
��ي ع��ام 1979م،
نجاح ث��ورة خميني ف ً
وشكلت مع غيرها ائتالفا تحت زعامة
ح��زب جمهوري إسالمي في مواجهات
ً
عددا
املناوئني للثورة وتوجهاتها ،وتضم
من الجمعيات الفاعلة ،ومن أشهر رموزها
مرتضى مطهري ومحمد رض��ا مهدوي
أمني عام الرابطة السابق ،وعلي أكبر
ناطق نوري رئيس الرابطة ،وسيد محسن
بهشتي وأكبر هاشمي رفسنجاني ،ومن
أب��رز وسائله اإلعالمية نشرتا :شما ،
وجام ..وتعد صحيفة الرسالة قريبة من
توجهات الرابطة .للمزيد انظر :حجت
مرتضى ،التيارات السياسية في إيران
املعاصرة ،ترجمة محمود عالوي ،ص-47
.52
( )4جمعية ال��دف��اع ع��ن القيم
تأسست عام 1995م للحفاظ على قيم
الثورة الخمينية التي رأى مؤسسوها
وع��ل��ى رأس��ه��م م��ح��م��دي ري شهرأمني عام الجمعية -أنه تم االبتعاد
التدريجي عنها ب��دع��وى االنفتاح
والتعايش ال��دول��ي ،وتعبر صحيفة
(آرزشها) عن وجهة نظر الجمعية.
املرجع السابق ،ص.69-59
( )5أن��ص��ار ح��زب ال��ل��ه :تشكل ّهذا
الجناح من اللجان املختلفة التي شكلها
امل��ح��ارب��ون بعد ع��ودت��ه��م م��ن الحرب
العراقي اإليرانية في عام 1993م؛ حيث
تبدل االسم من حزب الله طهران الذي
ألنصار بني ص��در ،وط��ارد غير
تصدى
ً
املحجبات سابقا إل��ى أنصار ح��زب الله
لينشط في مواجهة املفاسد االجتماعية
واملنكرات ..وتعتبر املجلة الشهرية (يا
لثارات الحسني) ومجلة (شلمجة) النصف
شهرية صوتا الحزب ،وتعتبر صحيفتا:
(صبح) ،و(كيهان) قريبتني من توجهات

الحزب .للمزيد انظر :املرجع السابق،
ص.73-72
( )6مجمع علماء الدين املجاهدين:
وتشكل ف��ي أوائ���ل ع��ام 1988م خالل
اإلعداد النتخابات الدورة الثالثة ملجلس
الشورى بعد أن انشقوا عن رابطة علماء
الدين املناضلني ،وأمني عام املجمع مهدي
ك��روب��ي ،وم��ن أب��رز أعضائه علي أكبر
محتشمي ،وبها يرتبط عدد من املنظمات
الفاعلة ،ومن أبرزها منظمة مجاهدي
ال��ث��ورة اإلس�لام��ي��ة ،وتعتبر صحيفتا
(س��ل�ام) ،و(ع��ص��رم��ا) ناطقتني بلسان
املنظمة ،وكذلك تعد صحيفة (مبني)
قريبة من توجهات املجمع .للمزيد انظر
املرجع السابق ،ص.59-52
( )7جماعة ك��وادر بناء إي��ران (تيار
العمال) :أعلنت هذه االجماعة وجودها
ًّ
رسميا تحت هذا املسمى في عام 1995م،
رغم أن وجودها غير الرسمي بدأ قبل
ه��ذا في ع��ام 1989م من مجموعة من
التكنوقراطيني الذين درسوا في الغرب
برئاسة عطا الله مهاجراني ،وغالم حسني
كرباسجي األمني العام ،وعضوية فايزة
رفسنجاني ،وعلي رفسنجاني ،وغيرهما..
وتقوم على الدعوة لتوخي املصلحة في
السياسة الخارجية واالهتمام بالبناء
الداخلي ،وتعتبر صحيفة (همشري)
وصحيفة (إي���ران) من الصحف املؤيدة
لهذا التيار .للمزيد انظر املرجع السابق،
ص.75-73
( )8الحركة الطالبية :تأسس تحت
مسمى الجمعية اإلس�لام��ي��ة لطالب
خريجي الجامعات ومراكز التعليم العالي
عام 1983م ،وقد شاركت في انتخابات
مجلس الشورى ورئاسة الجمهوري عام
1987،1983م ،ومن أبرز مؤسسيها:
حشمت الله طبروزي ،ومحمد مسعود
سالمتي ..وتعتبر نشرة (بيام ونشجو)
ص��وت الحركة .للمزيد انظر املرجع
السابق ،ص.72-69
( )9مؤسسة تنظيم ونشر تراث اإلمام
الخميني (الشئون الدولية) ،تصدير الثورة
كما يراه اإلمام الخميني ،ص .39
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