
أبحاث سياسية 

األزمة في إيران: 
يات الثيوقراط الشيعي في الساحة السياسيّة المعاصرة 

ّ
تجل

الكاتب: ماهر لطيف 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ص
ّ

ُملخ

لة في )والية الفقيه اإلسالمية( وكيفية امتدادها في أكثر من 
ّ
تمث

ُ
يدرس هذا البحث أزمة النظام اإليراني امل

ي كشف ضعف الدول العربية 
ّ
بلد ضمن ما ُيسّمى بمبدأ تصدير الثورة، وبخاّصة بعد الربيع العربي الذ

وهشاشتها وعجزها عن فرض سيادتها على مواطنيها، وأثر التشّيع الواليتي في السياسات الداخلية والخارجية 
إليران.

عاصر يسعى إلى بلوغ جملة من 
ُ
ثير للخالف والجدل اليوم في التاريخ السيا�سي امل

ُ
وتخّيرنا لهذا املبحث امل

األهداف أهّمها:

رشد الخميني 
ُ
يعي، أوالهما عصر االزدهار في أّيام امل

ّ
- دراسة ُمقارنة لحقبتين ُمختلفتين للثيوقراط الش

رشد علي خامنئي.
ُ
وثانيتهما بداية تراجع األيديولوجيا اإلسالمية في عهد امل

يات الثيوقراط السيا�سي األكثر 
ّ
لت الطائفة اإلمامّية أحد تجل

ّ
يعي حيث مث

ّ
- دراسة الفكر الواليتي الش

تأثيًرا في الساحة السياسية املعاصرة. 

- تناول قضايا ذات صلة بإشكالية بحثنا من قبيل انتشار التعّصب والتكفير والتطّرف املذهبي، والطائفية 
الئمة بين مبادئ الُحكومة اإلسالمية وُدستور الُجمهورية املدنية.

ُ
الدينية والسياسّية، والعجز عن املـــ

- دراسة إمكانية التعايش وُحدودها في ظّل هيمنة الخطاب الواليتي.

عالجة هذه القضايا اعتمدنا املنهج النقدي لتحليل القضايا بقصد ربط الطروحات النظرية بالواقع 
ُ
ومل

 عن ُمقّدمة وخاتمة:
ً

العملي ومقارنتها باملعيش، وقد اعتمدنا على 3 عناصر فضال

1- دوافع االحتجاجات اإليرانية

أ- الدوافع االقتصادية

 ب - انتشار الفساد وغياب العدالة االجتماعية في توزيع الثروات

ج - سياسة التمييز ضد األقليات

د - تزايد الضغوط الخارجية على النظام اإليراني

2- الثيوقراط الشيعي من خالل نظرية والية الفقيه وتجلياته في السياسة الداخلية والخارجية

أ- الروافد الغربية والجذور الفلسفية لنظرية والية الفقيه

ب - تأثير والية الفقيه في السياسة الداخلية في إيران
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ج - تأثير والية الفقيه في السياسة الخارجية

3- انعكاسات األزمة على شرعية أيديولوجيا والية الفقيه

املفتاحية: إيران/ الولي الفقيه/ الثيوقراط الشيعي/ الدستور اإليراني/ السياسة الداخلية  الكلمات 
والخارجية/ الفلسفة الخمينية.
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Abstract:

This research studies the Iranian regime’s crisis represented in the “Islamic guardianship 
of the jurist” and how it extended in more than one country under the so-called principle of 
exporting the revolution, especially after the Arab Spring, which revealed the weakness and 
fragility of the Arab countries and their inability to impose their sovereignty over their citizens, 
and the impact of state Shiism on domestic and foreign policies. To Iran.

Our choice of this controversial and controversial topic today in contemporary political 
history seeks to achieve a number of goals, the most important of which are:

A comparative study of two different eras for the Shiite theocrats, the first of which is the 
era of prosperity during the days of the Khomeini guide, and the second is the beginning of the 
decline of Islamic ideology during the era of Supreme Leader Ali Khamenei.

- The study of the Shiite wilayat thought, where the Imamate sect represented one of the 
most influential political manifestations of theocracy in the contemporary political arena.

- Addressing issues related to the problem of our research, such as the spread of intoler-
ance, unbelief, sectarian extremism, religious and political sectarianism, and the inability to 
harmonize the principles of Islamic government with the constitution of the civil republic.

Studying the possibility of coexistence and its limits under the hegemony of the state dis-
course.

To deal with these issues, we adopted the critical approach to analyze the issues in order 
to link the theoretical theses with the practical reality and compare them with living. We have 
relied on 3 elements in addition to an introduction and conclusion.

1- The motives of the Iranian protests:

A- Economic motives:

B- The spread of corruption and the absence of social justice in the distribution of wealth:

C- The policy of discrimination against minorities:

D- Increasing external pressure on the Iranian regime:

2- The Shiite theocracy through the theory of velayat-e faqih and its manifestations on do-
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mestic and foreign policy:

 A The Western tributaries and the philosophical roots of the theory of velayat-e faqih:

B- The impact of Wilayat al-Faqih on domestic politics in Iran:

C- The impact of Wilayat al-Faqih on foreign policy:

3- The implications of the crisis on the legitimacy of the ideology of Wilayat al-Faqih

Keywords : Iran / Wali al-Faqih / Shiite theocracy / Iranian constitution / domestic 
and foreign policy / Khomeinist philosophy.
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مقّدمة

وفمبر 2019 تظاهرات عنيفة ودموية، 
ُ
شهدت الُجمهورية اإلسالمّية اإليرانية في شهر تشرين الثاني/ ن

حتّجون ُمستودًعا 
ُ
انطلقت من قرية )سرجان( في محافظة )كرمان( في وسط البالد، هاجم في إثرها امل

لتخزين الوقود في املدينة وحاولوا إضرام النار فيه.

وانتقلت عدوى االحتجاجات سريًعا إلى مدن أخرى مثل )برجند وبندر عّباس واألهواز وعبدان وخرمشهر( 
 إلى العاصمة )طهران(، 

ً
عد أحد أهّم معاقل النظام وصوال

ُ
قّدسة الّتي ت

ُ
مروًرا بمدينة )مشهد( املدينة امل

احتجاًجا على قرار الُحكومة القا�سي برفع سعر الوقود.

تظاهرون النظام مسؤوليتها، لهذا ُسرعان ما 
ُ
انطلقت االحتجاجات ألسباب اقتصادية حّمل فيها امل

ي حكم البالد أكثر 
ّ
ناداة بإسقاط نظام الولي الفقيه الذ

ُ
تحّولت الشعارات من طبيعتها االقتصادية إلى امل

لة في فشل السلطة الحاكمة في سّد 
ّ
تمث

ُ
طت الضوء على جوهر أزمة الدولة اإليرانية امل

ُّ
من 40 عاًما. وقد سل

متّدة في أكثر من بلد )سورية، العراق، 
ُ
احتياجات املواطن اإليراني وانعكاسات سياسات إيران الخارجية امل

لبنان، البحرين، اليمن( وتكلفتها الباهظة في ُمستوى معيشة املواطن اإليراني وُحقوقه.

عارض 
ُ
ل التيار اإلصالحي امل

ّ
والحقيقة أّن إيران عاشت أزمات ُمتعّددة منذ بداية التسعينيات مع تشك

ورى 
ُ

لسياسة املحافظين. الشّق التابع للُمرشد األعلى خامنئي. احتجاًجا على قوانين أصدرها مجلس الش
بية في 

ّ
ال

ُ
سعت أزمة النظام الحاكم مع اندالع االحتجاجات الط

ّ
قّيد حّرية الصحافة والتعبير في البالد. وات

ُ
ت

2009 املعروفة )بالحركة الخضراء( رفًضا لسياسات الرئيس نجاد، واستنكاًرا لدوره في تزوير االنتخابات 
خذت االحتجاجات في حينها طابًعا سياسًيا باألساس 

ّ
عارضين، وقد ات

ُ
الرئاسية وتبنيه سياسة إقصاء امل

وقادها بعض الُرموز السياسية املعروفة مثل موسوي وكروبي، لكّن النظام نجح في قمعها.

وقد توّضحت األزمة السياسية أكثر مع اندالع احتجاجات كانون األول/ ديسمبر 2017 الّتي خرجت 
 عن السياسات الخارجية الّتي تستهلك آالف 

ً
رفًضا لسياسات النظام الداخلية وفشل منوال التنمية، فضال

املليارات من ميزانيتها انتصاًرا ملشروعها الوهمي تصدير مبادئ الثورة اإلسالمية، ليسقط هذا املشروع تحت 
هّمشين من عاّمة الشعب اإليراني ويسقط معه ما تبّقى من شرعية األيديولوجيا الحاكمة 

ُ
أقدام الفقراء وامل

الّتي منعت كّل ُمحاولة إصالحية.

ط احتجاجات 2019 الضوء من جديد على ثالث قضايا رئيسية: أولها تدهور 
ّ
سل

ُ
لهذا فال غرابة أن ت

األوضاع االقتصادية وغالء املعيشة وثانيها إسقاط النظام وعلى رأسه الهرمي ُسلطة الولي الفقيه وثالثها 
رفض السياسات الخارجية الّتي تحاول إيران من خاللها تصدير مشروعها القائم على الثورة اإلسالمية 

الشيعية العابر لألوطان والحدود لتغطية فشلها الداخلي.

ط الضوء على تداعيات هذه االحتجاجات وتأثيراتها في النظام 
ّ
سل

ُ
حاول هذه الدراسة أن ت

ُ
وتبًعا لذلك ت

اإليراني وما رافقها من ظروف وعوامل ساهمت في اندالع شرارتها، من دون أن نن�سى التركيز على طبيعة األزمة 
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الّتي يمّر بها النظام وتوّسع حركات التمّرد الداخلية والخارجية الّتي ُيواجهها منذ التسعينيات.

يات الثيوقراط الشيعي 
ّ
تكّررة؟ وما هي تجل

ُ
فما هي مظاهر األزمة في إيران؟ وما هي دوافع االحتجاجات امل

في السياسة الداخلية والخارجية إليران؟
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: االحتجاجات اإليرانية ومالمح األزمة في إيران
ً

أوال

تزايد عاًما 
ُ
أظهرت االحتجاجات اإليرانية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 حجم الغضب الشعبي اإليراني امل

بعد عام، يظهر ذلك من خالل اتساع ُرقعتها لتشمل أكثر من 60 مدينة إيرانية وانتشارها بسرعة قياسية 
حين 

ّ
برى، ولتشمل أيًضا جميع طبقات الشعب من ُعّمال وفال

ُ
من الهوامش واألطراف إلى مراكز املدن الك

فين وطلبة. تمّيزت هذه التظاهرات بعفويتها وبعدم تحّزبها بمعنى أّنها غير محسوبة على التّيار املحافظ أو 
ّ
وُموظ

ة أطياف الشعب اإليراني ُمتجاوزة العرقيات واألقليات.
ّ
التّيار اإلصالحي، أيًضا وّحدت هذه االحتجاجات كاف

حتّجون 
ُ
كانت البداية مع قضية رفع أسعار البنزين لكّنها تحّولت سريًعا إلى مطلب إسقاط النظام، إذ رفع امل

ي لم يعد بإمكانه 
ّ
شعارات من قبيل )املوت لخامنئي ويسقط النظام( في إشارة إلى فشل نظام والية الفقيه الذ

االختباء وراء الحجاب الّديني وهو يقف على تركة كبيرة من الفساد واملحسوبية والدكتاتورية، إضافة إلى 
أزمة قاتلة يعيشها في ُمختلف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، كشفت هذه التظاهرات أيًضا 
رفض الشارع اإليراني سياسات بالده الخارجية بدعمها الكبير للجيوش املوازية الّتي أنشأتها في املنطقة على 
(، ُمطالبين 

ً
حساب املواطن اإليراني من خالل شعارات )ال سورية وال لبنان روحي فداء إيران( و)إيران أّوال

القيادة اإليرانية باالهتمام بالشأن الداخلي.

حتّجون على حرق بنوك 
ُ
وقد تحّولت االحتجاجات من طابعها السلمي إلى براديغم العنف حيث أقدم امل

نادية بإسقاط النظام ونهجه 
ُ
ر جديد على تصاعد حّدة االحتجاجات امل

ّ
عدة في طهران وأصفهان، في ُمؤش

ستشري وتخصيص الجزء األكبر من 
ُ
واطنين لسّد العجز الحاصل من الفساد امل

ُ
ي يعتمد على جيوب امل

ّ
الذ

وازنة للشؤون العسكرية والتدخل في شؤون دول الجوار، وُحرق عدد من املراكز الُحكومية وسيارات 
ُ
امل

وات األمن.
ُ
ق

خّربين وبالكفرة 
ُ
غب وبامل

ّ
حتّجين بُمثيري الش

ُ
رشد األعلى للثورة اإلسالمية امل

ُ
وكما جرت العادة وصف امل

مة ُمجاهدي 
ّ
وُعمالء الدول األجنبية )في إشارة إلى أميركا وإسرائيل(، ُمّتهًما في اآلن نفسه أنصار رضا بهلوي وُمنظ

خلق املعارضة بإشعال فتيل األزمة. وهو ضوء أخضر لُقوى األمن لقمع االحتجاجات الّتي استخدمت فيها 
الرصاص الحّي واعتقلت مئات املتظاهرين وحجبت مواقع التواصل االجتماعي.

ساع الُهّوة بين الشعب والطبقة الحاكمة وأزمة عميقة يعيشها النظام 
ّ
وقد كشف هذا التعامل األمني ات

عودة.
ّ
دًما في قرار رفع أسعار الوقود وفي انتهاج سياسة القمع إلى حيث الال

ُ
ي م�سى ق

ّ
الذ

ويمكن تحليل دوافع االحتجاجات من خالل العناصر اآلتية:

الدوافع االقتصادية– 1

جاءت التظاهرات اإليرانية تعبيًرا عن رفض الشارع السياسات الخاطئة وقد تقّدم العامل االقتصادي 
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ستوى املعي�سي من جّراء ارتفاع نسبة البطالة إلى 15 في املئة، 
ُ
ًيا في امل

ّ
األسباب، حيث تعيش البالد تدن

وازنة الّتي تعتمد على مبيعات النفط، رافق ذلك انهيار الُعملة الوطنية 
ُ
وغياب الخدمات األساسية وعجز امل

م إلى ُمستويات غير مسبوقة 
ّ
)الُتومان( التي فقدت قيمتها في خالل األشهر املاضية مع ارتفاع نسبة التضخ

)أكثر من 50 في املئة(.

ي ستفرضه حكومة روحاني على املواطن 
ّ
»وقد أظهرت ميزانية عام 2018 في جانب منها العبء الذ

ي سُيصاحب هذه الجوانب، ومن أهّمها رفع سعر البنزين بنسبة 50 باملئة 
ّ
وفي ُمقّدمتها ارتفاع األسعار الذ

كر أّن عدد 
ّ
وازنة، وجدير بالذ

ُ
عالجة امل

ُ
والديزل بنسبة 33 باملئة، ورفع الّدعم النقدي عن 34 مليون إيراني مل

عب، وفي حال 
ّ

ين يعيشون في فقر مطلق يتراوح ما بين 10 و12 مليون أي نحو 15باملئة من الش
ّ
اإليرانيين الذ

ع ُوصول عدد الُفقراء في إيران إلى 54 مليون إيراني أّي أكثر من 67 باملئة من الشعب«)1(.
ّ
رفع الدعم ُيتوق

ع ُصندوق النقد الدولي انكماش االقتصاد اإليراني بنسبة 9 في املئة في 2019 يعقبه ركود سنة 2020 
ّ
وتوق

وبخاصة بعد الُعقوبات األميركية األخيرة.

انتشار الفساد وغياب العدالة االجتماعية في توزيع الثروات– 2

عاني إيران تف�سّي ظاهرة الفساد ُمنذ سنوات طويلة على الرغم من قيام الثورة اإلسالمية على شعار 
ُ
ت

صوى في الداخل 
ُ
مكافحة الفساد وترسيخ العدالة االجتماعية، لذلك حظي موضوع الفساد بأهمية ق

 واسًعا بسبب توّرط شخصيات ُحكومية بارزة وتّيارات سياسية 
ً

اإليراني، وقد أحدث ضجة كبيرة وجدال
وٌرموز دينية.

وتّتفق املصادر الدولية على أّن سجل الفساد في إيران قد ازداد سوًءا في السنوات األخيرة، إذ صّنفت 
مة الشفافية الدولية إيران في املرتبة 131 من أصل 176 دولة في 2018.

ّ
ُمنظ

ويعود انتشار الفساد إلى أسباب عدة منها:

الُقصور الحاصل في منظومة إيران االقتصادية القائمة على االقتصاد النفطي الريعي - 
ي نتج منه ضعف الصناعة واالستثمارات وغياب الُقدرة التنافسية ما 

ّ
وأحادّية الدخل الذ

اضطّر أصحاب املناصب إلى اختالس األموال والتهّرب الضريبي.
الثغرات الكثيرة املوجودة في القانون اإليراني وغياب الُعقوبات الرادعة.- 
ق بالطابع األيديولوجي للنظام الحاكم: على الرغم من تأكيد النظام الثوري - 

ّ
أسباب تتعل

اإلسالمي ضرورة ُمحاربة الفساد واجتثاثه وتحقيق العدالة االجتماعية وضمان الحقوق 
والُحّريات، استخدم ثروات البالد على أرض الواقع من أجل حشد الدعم األيديولوجي له 
ؤّسسات والُرموز الثورية 

ُ
من خالل تقديم تسهيالت وامتيازات اقتصادية كبيرة لبعض امل

لضمان الوالء والطاعة، ما يعني أّن النظام يسمح بالفساد للموالين له ويحميهم من املالحقة 

)1( ـ  الحركات االحتجاجية وأزمات النظام السيا�سي في إيران، نشر مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية، جدة، 2018، ص 22ـو23.
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القانونية ومن بين هؤالء نذكر )الحرس الثوري وفيلق القدس وجهاز االستخبارات العاّمة 
هيد وُمؤّسسة إمداد( وغيرها 

ّ
دس رضوي وخاتم األنبياء والش

ُ
وُمؤّسسة الباسيج وُمؤّسسة ق

لها املرشد األعلى للثورة اإلسالمية.
ّ
رتبطة بمنظومة الولي الفقيه الّتي ُيمث

ُ
ؤّسسات امل

ُ
من امل

وقد أّدت هذه السياسات إلى انهيار القطاع املصرفي »ففي عام 2017 وحده انهارت خمسة مصارف 
توّسطة والطبقة 

ُ
وصناديق استثمارية، مّما عصف بُمّدخرات ما ال يقل عن 2،5 مليون أسرة من الطبقة امل

لي وكبار جنراالت الحرس الثوري، فإّن 
ّ
نهارة كان ُيسيطر عليها رجال املال

ُ
ؤّسسات امل

ُ
توّسطة. حيث إّن امل

ُ
دون امل

 للنظام الحاكم ذاته، وأّدى انهيار صناديق املعاشات بما في ذلك معاشات 
ً

ؤّسسات ُيعتبر فشال
ُ
فشل هذه امل

ه لم يتم اعتقال أحد«.)2(
ّ
ثير لالهتمام أن

ُ
مين إلى تفاقم آثار فضائح الفساد، ومن امل

ّ
عل

ُ
امل

سياسة التمييز ضد األقليات– 3

والبلوش  الفرس واألذريون والجيالك واألكراد  وُيعد  وتنّوعها،  بتعّدد األعراق  اإليراني  جتمع 
ُ
امل يتمّيز 

ان البالغ عددهم 
ّ
ل الفرس 51 في املئة من الُسك

ّ
كّونات العرقية في هذا البلد. وُيشك

ُ
والتركمان من أهّم املـــ

ل األكراد 24 في املئة، والجيالك املازندارنيون 8 في املئة، واألذريون 7 في 
ّ
قرابة 70 مليون نسمة، في حين ُيشك

املئة، واللور 7 في املئة، فيما يمثل العرب والبلوش والتركمان 2 في املئة من مجموع السكان. بطبيعة الحال 
تجدر اإلشارة هنا إلى أّن هذه األرقام ليست ثابتة، قد تزيد أو تنقُص بحسب مصادر بعض هذه القوميات 

الّتي تّدعي أرقاًما أعلى من تلك األرقام الرسمية.

ويتمّيز املشهد اإليراني بتداخل ما بين املذهبية والقومية، وتضيف امتداداتها الجغرافية اإلقليمية إليها 
ز في املناطق الحدودية، 

ّ
بعًدا إقليمًيا، ما يجعل األمر غاية في التعقيد، فُمعظم األقليات العرقية في إيران تترك

حيث نجد العرب في الجنوب والبلوش في الشرق والتركمان في الشمال الشرقي واألذريون في الشمال الغربي 
والوسط واألكراد في الغرب. وإذا تمّعنا أكثر الخريطة العرقية اإليرانية، نالحظ أّن لهذه األعراق امتداداتها 
في الدول املجاورة، فالعرب يمتّدون إلى العراق ودول الخليج في الجنوب، وللبلوش امتدادهم في إقليم 
بلوشستان في باكستان وأفغانستان، ويجاور التركمان تركمانستان، ويقطن األذريون في أذربيجان، بينما 
ردية تضّم جزًءا من تركيا وكردستان 

ُ
ل في إقامة دولة ك

ّ
تمث

ُ
ل األكراد جزًءا من الُحلم الكردي الكبير امل

ّ
ُيمث

العراق وسورية.

ل العامل املذهبي بعًدا آخر في النسيج العرقي اإليراني، فبحسب األرقام الرسمية فإّن 89 في املئة 
ّ
وُيمث

ل اليهود واملسيحيون 
ّ
ل أهل الُسّنة 10 في املئة، بينما ُيشك

ّ
ان إيران يدينون باملذهب الشيعي، وُيشك

ّ
من ُسك

ان.
ّ
األرمن واألرثوذكس والزرادشة 1 في املئة من مجموع الُسك

تعّمد 
ُ
وتنتقد هذه األقليات العرقية طريقة تعامل الحكومة املركزية معها بمنطق االستعالء والتجاهل امل

ي املناصب الرفيعة في الدولة. وعلى 
ّ
منهجة، إضافة إلى تهميشها وإقصائها من تول

ُ
باع سياسة التضييق امل

ّ
وات

)2( أمير طاهري، »ما وراء االحتجاجات اإليرانية األخيرة؟«، شبكة شام، بتاريخ 9 كانون األول/ ديسمبر 2018،
www.shaam.org

http://www.shaam.org
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سيطرة 
ُ
ط السيا�سي لألتراك حقًبا طويلة في إيران، فإّن اللغة والثقافة الفارسية بقيت هي امل

ّ
الّرغم من التسل

على الضمير الجمعي اإليراني، ومع انتقال السلطة السياسية إلى األسرة البهلوية الفارسية بعد انتهاء ُحكم 
الُهوّية  ُمكّونات  أهّم  عوبية أحد 

ُ
الش الفارسية  النزعة  القرن املا�سي أصبحت  القاجاريين في عشرينيات 

اإليرانية في القرن العشرين.

ولعب املذهب الشيعي اإلثني عشري دوًرا مهّما كذلك في ترسيخ دعائم هذه الُهوّية الّتي احتكرت جميع 
االمتيازات واملناصب »وبعد نجاح الثورة وقيام الجمهورية اإلسالمية اإليرانية عام 1979، استمّر املوروث 
ُرؤى  تشكيل  في  الحديثة  اإليرانية  القومية  واستمّرت  تأثيره،  ُممارسة  في  الفار�سي  اإلمبراطوري  والفكر 
وتصّورات ُمحّركة وداعمة للتوّسع والتمّدد اإليراني في الدول واملنطقة العربية. وإن جاءت تحت ُمسّميات 

جديدة من قبيل تصدير الثورة«)3(.

تزايد الضغوط الخارجية على النظام اإليراني– 4

ر في منطقة الشرق األوسط بين الواليات املتحدة وُحلفائها من ناحية وإيران ووكالئها 
ّ
تصاعدت حّدة التوت

اإلقليميّين من ناحية أخرى نتيجة أسباب عدة: أّولها االنسحاب األميركي من االتفاق النووي وُم�سي إيران 
دًما في إعادة تخصيب اليورانيوم، وإعادة تصنيع أجهزة الطرد املركزي في ُمفاعالتها النووية.

ُ
ق

ل ثانيها في تزايد الضغوط االقتصادية على النظام اإليراني منذ قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب 
ّ
ويتمث

فرض مزيد من الُعقوبات االقتصادية على إيران ضمن استراتيجية الضغوط القصوى إلجبارها على العودة 
فاوضات من جديد والحّد من برنامجها النووي والصاروخي »وقد ازدادت وطأة الُضغوط االقتصادية 

ُ
إلى امل

على إيران بشكل أفقد قادتها الُقدرة على الثبات بعد قرار إلغاء االستثناءات للدول الثماني )الصين واليونان 
والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا( في استيراد النفط اإليراني في أيار/ مايو 2019، إذ 

ب عليها انخفاض صادرات النفط اإليراني إلى 100 برميل في اليوم«)4(.
ّ
ترت

مة إرهابية، 
ّ
وقد زادت وطأة العقوبات األميركية قسوة على النظام اإليراني بتصنيف الحرس الثوري ُمنظ

رشد األعلى علي خامنئي وحفيده إضافة إلى شخصيات ُمقّربة منه، 
ُ
وطالت الُعقوبات ألول مّرة شخص امل

لل والتخّبط، »واستهدفت العقوبات أيًضا القطاعات الحيوية األخرى 
ّ

في تصعيد أصاب هرم الُسلطة بالش
وازنة اإليرانية بجانب القطاع النفطي مثل قطاع التعدين )يمثل 10 في املئة من إجمالي الصادرات 

ُ
في امل

اإليرانية(، وذلك في أيار/ مايو 2019، وقطاع البتروكيمياويات )صادراته تقدر بنحو 14 مليار دوالر(، وذلك 
في 8 تموز/ يوليو 2019«)5(.

ة حفريات، بتاريخ 8 كانون الثاني/ يناير 2020،
ّ
)3(  خالد بشير، »كيف ينظر الفرس إلى العرب؟«، مجل

www.hafryat.com

)4(  عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي« الوساطات الدولية لتسوية األزمة األمريكية واإليرانية ومستقبل نفوذ طهران اإلقليمي«، املعهد العالي 
للدراسات اإليرانية، 2 أيلول/ سبتمبر 2019، صـ  ص 6ـ7

املعهد العالي للدراسات اإليرانية، 2  الدولية لتسوية األزمة األمريكية واإليرانية ومستقبل نفوذ طهران اإلقليمي«،  )5(  عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي« الوساطات 
أيلول/ سبتمبر 2019، ص7.
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وقد زاد اغتيال الواليات املتحدة الجنرال قاسم سليماني في أوائل 2020 وطأة الصعوبات على النظام 
ي أصبح في مهّب الريح.

ّ
اإليراني الذ

قابلت إيران هذه الُضغوط بالتصعيد ضّد مصالح أميركا وُحلفائها التقليديين )السعودية واإلمارات( 
واألوروبيين في منطقة الشرق األوسط وضّد أمن املالحة الدولية الّتي تمّر عبر مضيق هرمز، باستهدافها 
ناقالت النفط السعودية واألميركية والبريطانية واحتجازها في موانئها، وضرب أهداف عربية وُدولية في 
تسليح  إلى  إضافة  أرامكو(،  على شركة  )الهجوم  نفطية سعودية  منشآت  واستهداف  العراقي،  الداخل 
امليليشيات التابعة لها )الحشد الشعبي في العراق، جماعة أنصار هللا الحوثية في اليمن، جمعية الوفاق 
بنان، وحركة الجهاد اإلسالمي في قطاع 

ُ
عارضة في البحرين، نظام بشار األسد، وحزب هللا في ل

ُ
الشيعّية امل

بعها منذ انتهاء الحرب العراقية - اإليرانية.
ّ
غزة( ضمن سياسة الحرب بالوكالة الّتي تت

رت هذه األزمات سلًبا في االقتصاد والشارع اإليراني بشكل عام وتدهورت معها األوضاع املعيشية 
ّ
وقد أث

ين دفعوا ثمن سياسات بالدهم، فجاءت احتجاجات تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 انعكاًسا 
ّ
للمواطنين الذ
لتلك األوضاع.
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ثانًيا: الثيوقراط الشيعي من خالل نظرية والية الفقيه وتجلياته في السياسة 
الداخلية والخارجية

الروافد الغربية والجذور الفلسفية لنظرية والية الفقيه– 1

بعد سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي وقيام نظام الجمهورية اإلسالمية، أصبحت إيران مثار 
جدل كبير في األوساط العاملية من خالل جمعها بين صيغتين في الحكم في الوقت نفسه إحداهما إسالمية 
ثيوقراطية والثانية جمهورية مدنية، وبناء على ذلك اتجهت أنظار الباحثين واملهتمين بالشأن اإليراني إلى 
البحث عن املبادئ واألسس التي يقوم عليها النظام اإليراني الساعي إلى السيطرة والتوسع في منطقة الشرق 

األوسط.

ُبني النظام اإليراني الجديد على الثيوقراطية التي تعني اصطالًحا حكم الكهنة والحكومة الدينية، تتكون 
كلمة ثيوقراطية من كلمتين ُمدمجتين في اللغة اليونانية هما )ثيو( وتعني الدين و)قراط( وتعني الحكم، وعليه 
فإن الثيوقراطية نظام حكم ديني يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من اإلله، ويتأسس مجلس حكمه على 
طبقة رجال الدين املهيمنة واملستفيدة في الوقت نفسه. وفي التجربة الشيعية يصبح الولي الفقيه أو املرشد 
 بعد أن 

ً
الذي ينوب صاحب الزمان هو الحاكم بحق إلهي حتى عودة املهدي املنتظر الذي سيمأل الدنيا عدال

ملئت ظلًما وقهًرا.

صحيح أن النظام اإليراني يقوم على نظرية عقائدية مستوحاة من كتب الفقه الشيعي إال أنه مزجها 
بروافد فلسفية غربية ونظريات دينية مسيحية وأخرى يهودية، حيث يتوافق الثيوقراط الشيعي مع نظرية 
حكم بالعدل بوساطة تفويض إلهي، لكل فرد فيها 

ُ
أفالطون القائمة على املدينة الفاضلة التي يجب أن ت

وظيفة محددة ويكون فيها الفالسفة واملفكرون هم والة األمر والنهي من خالل ما يمتلكونه من رأي وفكر 
اليوناني  الفيلسوف  يذكر  الشيعية،  النظرية  في  الفقهاء  والفالسفة  باملفكرين  ونقصد  وبصيرة  وثقافة 
أفالطون في كتابه )الجمهورية( أن الفالسفة الحقيقيين هم حكام الدولة املثلى، وهكذا جرى التطرق إلى 
استئناف البحث وتهذيب الحكام من خالل امتحانات يجتازونها قبل أن يتمتعوا بحقوق الحكم، واآلن نقول 
عالوة على تلك االمتحانات يلزم امتحانهم في دروس جمة، فيرتقون تدريجًيا من األدنى إلى األعلى الستكشاف 

صفاتهم العقلية واألدبية)6(.

وكان للتفكير األرسطي تأثير في النظرية السياسية الشيعية اإليرانية، إذ قسم )املعلم األول( املجتمعات 
إلى طبقات ومّيز بين مواطنيها على أساس مكانتهم في مجتمعاتهم وجعل القيادة ووالية األمر بيد العقالء 
د أن بعض الناس يولدون سادة بطبعهم وبعض آخر يولدون رقيًقا، والرق في حق 

ّ
واألصلح على اإلدارة وأك

هؤالء نافع بقدر ما هو عادل، وخّص املجتمع اإلغريقي بأنهم سادة ال يجوز استرقاقهم، أما كسب الثروة 

)6(  أفالطون »الجمهورية«، ترجمة مينا خباز مؤسسة هنداوي للنشر، القاهرة، طبعة1، سنة 2017 ص198.
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فخصه بطريقتين األولى: هي الطريقة الطبيعية حين يحصل املرء من الطبيعة على الثروة املطلوبة ألغراض 
 عن طريق املقايضة بالتجارة)7(.

ً
الحياة، والثانية: هي الحرب، تلك التي عّدها كذلك طبيعية للكسب، فضال

وقد أخذ النظام اإليراني بعض ما قاله أرسطو وأدخله في نظام الحكم خصوًصا ما تعلق بطرائق كسب 
ا عقائدية تتخطى التراب اإليراني لنصرة الشعوب املستضعفة 

ً
الرزق وإعالن الحرب )التي أنشأ لها جيوش

في كل مكان(.

إلى جانب ذلك أخذ النظام اإليراني من الفلسفة الفارابية، وبعض التعاليم املسيحية القديمة )نظريات 
القديسين توما اإلكويني وأوغسطين( حول نظرية الحكم املطلق للسلطة الدينية التي نّصت على أن هللا 
هو من فرض الحكام على الشعوب فأصبح من واجبها الوالء لهم والسمع والطاعة، وقد طّوعها النظام بما 
يتوافق مع رؤيته الخاصة للسيطرة على مقّدرات الدولة اإليرانية والشعوب العربية التي تتبع مشروعه 

اإلسالم الشيعي األممي.

وهنا ماثلت وظيفة املرشد األعلى وظيفة بابا الفاتيكان من خالل امتالكه السلطة الزمنية والروحية 
ص 

ّ
خل

ُ
ومن خالل حجم تأثيره في املاليين من أتباعه، وماثلت النظرية الشيعية املسيحية في فكرة البطل امل

ص األمم من الظلم والجور )ظهور املهدي املنتظر بصفة املسيح( وهذا تأليه للولي 
ّ
الذي سُيغير املجتمع وُيخل

الفقيه اإلنسان وعّده حاكًما وفقيًها واجبة طاعته في العالم اإلسالمي، وعّد مدينة )قم( املدينة املقدسة في 
هذا املشروع، ومرجعيتها الدينية فوق كل املرجعيات الدينية األخرى، بما فيها مرجعية النجف في العراق 
ص يضفي على املعاناة 

ّ
خل

ُ
ومرجعية جبل عامل في لبنان، ليغدو الولي الفقيه في ذهن املقلدين في صورة امل

واألزمة في إيران صفة القداسة لحفظ الوضع السائد واالمتيازات الطبقية والتضحية باملقهورين في أثناء 
الحرب بوصفها حروًبا ُمقّدسة. وتلتقي الشيعة مع اليهود في قومنة اإلله فاملهدي هو رمز الغائب العالم 

ختار.
ُ
بالغيب وتلتقي مع املجوسية الفارسية في مقولة شعب هللا امل

لتحقيق  والتقية  )التخفي  واإلخوانية  الصوفية  الفلسفة  من  جزًءا  الشيعية  النظرية  أخذت  أيًضا 
األغراض واملكاسب( وأعادت قولبتها في شكل جديد. وماثلت النظرية الشيعية النظرية السنية في الحكم 
حيث إن نظرية والية الفقيه عند الشيعة تماثل نظرية الخالفة عند السنة، لها دالالتها من النص القرآني 

ومن األحاديث النبوية، وتتنافس كل منهما على اإلقرار بكونها الفرقة الناجية الوحيدة التي ذكرها الرسول.

تاحة 
ُ
ويسعى املرشد األعلى إلى قيادة العالم اإلسالمي ككّل ويستغل كل الثروات والسياسات واإلمكانات امل

واملناسبات الستنهاض الجماهير اإلسالمية إلقامة حكومة إسالمية عاملية عادلة تضم جميع املسلمين على 
اختالف مذاهبهم تمهيًدا لعودة املهدي آخر الزمان، حيث تقوم والية الفقيه على فكرة إلغاء الحدود، بافتراض 
أن جميع الشعوب تتبع سلطة الولي الفقيه التي ال تقبل التقسيم والتجزئة، وذلك للوصول إلى اإلمبراطورية 
املوعودة وهي تتشابه مع النظرية الصهيونية التي تمزج األسطورة الدينية بالسياسة، وتلتقي النظريتان في 
ضرورة تحقيق الوعد اإللهي املتمثل عند األولى في املشروع اإلسالمي األممي املسمى بالولي الفقيه وعاصمته 
قّدسة، وعند الثانية عّد فلسطين أرض الخالص وامليعاد عند اليهود وعاصمتها القدس، 

ُ
املركزية قم امل

وتكمن نقطة االختالف الوحيدة بينهما في أن إسرائيل تجاهر بمشروعها أمام الجميع، بينما تمارس إيران 

)7(  أميرة حلمي مطر، »الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكالتها« دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط2، ،1998 ص329ـ330
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التقية للوصول إلى غايتها.

تأثير والية الفقيه في السياسة الداخلية في إيران– 2

هتّمين بالشأن اإليراني أّن األزمة اإليرانية تكمن في الصراع بين الُنخبة الحاكمة والدول 
ُ
يرى بعض امل

الغربية وعلى رأسها الواليات املتحدة األميركية، في حين يرى بعض آخر أّن األزمة تكمن حًقا في طريقة ُحكم 
ل جوهر األزمة عند 

ّ
ين يزدادون فقًرا، ويتمث

ّ
اإلدارة اإليرانية وعجزها عن توفير حياة كريمة ملواطنيها الذ

اآلخرين في إهدار ثروات الشعب اإليراني في صراعات إقليمية ال تنتهي.

برى الّتي 
ُ
ّل هذه التوصيفات لألزمة اإليرانية هي فقط نتيجة نابعة من األزمة الك

ُ
ولكن حقيقة األمر أّن ك

سّمى )والية الفقيه اإلسالمية(، وقد جاءت نظرية والية الفقيه رّدة فعل على األلف سنة الّتي عاشتها الشيعة 
ُ
ت

اإلثني عشرية في ُمقاطعة السلطة واألنظمة الحاكمة بعد غيبة اإلمام الثاني عشر من نسل أبناء علي بن أبي 
يعة بُحرمة العمل السيا�سي أو القيام 

ّ
طالب ُمحمد بن الحسن العسكري، في حينها أفتى كبار فقهاء الش

وكلة فقط إلى اإلمام الغائب، بلغ بهم الحّد تحريم 
ُ
بثورات على الّدولة أو إقامة حكومة بوصفها من املهمات امل

التفاوض مع الُسلطات القائمة بوصفها غاصبة لحقوق اإلمام السياسية إضافة إلى تحريم الجهاد وتنفيذ 
لين بكونها من مهمات اإلمام املعصوم وال حق لسواه في إدارتها أو القيام بها، 

ّ
الحدود وجمع أموال الزكاة ُمعل

وهذه تمثل نظرية االنتظار عند الشيعة)8(.

وقد سار األمر في ُمعظم تاريخ املذهب اإلثني عشري على القطيعة النسبية بين الدولة والفقيه، أو التعاون 
روط ُمحّددة، وحرصت كّل أشكال الدولة اإليرانية منذ الصفويين حتى الحديثة 

ُ
في أحسن األحوال ضمن ش

قّدم له االمتيازات الخاصة بالحوزة والتعليم، شرط أن ُيقابلها بالوالء أو على 
ُ
على أن تستر�سي الفقيه وت

األقّل عدم التحريض ضّدها، وكان ذلك حّتى عصر الشاه األخير محمد رضا بهلوي. في وقت ما ليس ببعيد 
ل في السياسة، بل وصل 

ّ
قبل الثورة اإليرانية األخيرة، بقيت الحوزة الرسمية الشيعية ضّد فكرة التدخ

بعضها حتى إلى نفي فكرة ُوجود )دستور حديث للدولة(، واألغلب أّن الحوزة كانت ترفض قراءة بعض 
جتهدين ملشاركة الفقيه في السياسة أو االشتراك في الُحكم)9(.

ُ
امل

ي غاب من دون أن يو�سي باإلمامة 
ّ
تجلت إشكالّية الفقه الشيعي في )عصر الغيبة( لإلمام الثاني عشر الذ

 بعد أن ُملئت 
ً

نتظر في آخر الزمان )ليمأل األرض عدال
ُ
ألحد من بعده، ومعها أّسست عقيدة عودة املهدي امل

ظلًما وقهًرا( وهي فكرة أساسية في الفقه الشيعي وبُمقتضاها ال يمكن ألحد غير املعصوم أن يشغل هذا 
املنصب. وتنتفي معها شرعية قيام دولة إسالمية أو املشاركة في تشكيل ُحكومة وُيسحب الحّق باملشروعية 
قهاء الشيعة، اجتهاد حمل معه بذور الخالف قديًما 

ُ
الدينية من أّي كان. وفي هذا السياق برز اجتهاد بين ف

عطاة له فجاء عبر رأيين:
ُ
ا حول ُحدود والية الفقيه والصالحيات امل

ً
وحديث

مجلة ذوات الصادرة عن مؤسسة  الحديثة«،  واطنية 
ُ

امل الدولة  إلى فقه  الفقه اإلسالمية  الشيعي من دولة  )8(  ماهر القدارات، »املسلم 
مؤمنون بال حدود، العدد 60، 15 كانون الثاني/ يناير 2020، الصفحة 32

)9(  محمد الرميحي، »أين تكمن األزمة اإليرانية الحقيقية؟« العربية، بتاريخ 13 تموز/ يوليو 2019،
www.alarabiya.net

http://www.alarabiya.net
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والحسبة -  والفقه  الّدين  أمور  في  واملحدودة  الُصغرى  بالوالية  القائل  األول: وهو  الرأي 
ي األمور السياسية.

ّ
واإلفتاء من دون تول

طلقة حيث يرى بعض الفقهاء أّن والية الفقيه غير - 
ُ
الرأي الثاني: وهو القائل بالوالية امل

مقصورة على األمور الدينية، بل تتعّداها نحو السياسة وقيادة املسلمين وإدارة شؤون 
األّمة وتولي الُحكومة اإلسالمية.

ميني لهذه األطروحة، فمعه تحّولت والية الفقيه العاّمة من 
ُ
وهنا تبرز اإلضافة النوعية الّتي قّدمها الخ

مارسة الفعلية ومن مجال الفقه إلى مجال علم الكالم ومسائله االعتقادية، وجعلها جزًءا 
ُ
التنظير إلى امل

ميني أصبح الولي الفقيه يملك جميع صالحيات اإلمام 
ُ
روعه، فمع الخ

ُ
من أصول الّدين بعد أن كانت من ف

املعصوم، »يملك هذا الحاكم من أمر اإلدارة والرعاية السياسية للناس ما كان يملكه الرسول )ص(. وأمير 
ؤمنين علي بن أبي طالب«)10(،والفارق الوحيد بحسب تعبيره هو أّن والية اإلمام املعصوم )تكوينية إلهية( 

ُ
امل

 إلمامة املعصوم نفسها في 
ً

في حين إّن والية الفقيه )اعتبارية(، وبُموجب ذلك أصبحت والية الفقيه »بديال
ميني 

ُ
عصر الغيبة ووجب على الناس أن يسمعوا له وُيطيعوه«)11(، هذه هي املرجعية النظرية والفقهية للخ

في رؤيته ملسألة الُحكم والدولة.

ى 
ّ
 وقد نجح في إقامة نظام الجمهورية اإلسالمية في إيران في 1979 على أساس نظرية والية الفقيه وتول

ل أعلى ُسلطة روحية ودستورية في البالد، ويتحّتم على رئيس 
ّ
ي ُيمث

ّ
ا للفقيه الذ الُحكم فيها بصفته وليًّ

 فلن ُيصبح رئيًسا شرعًيا ولن يستطيع ُممارسة مهماته.
ّ
الُجمهورية أن يأخذ تزكية وُموافقة من اإلمام وإال

ي ينّص على أّن 
ّ
ميني أن يحكم بما له من صالحّيات واسعة أقّرها الُدستور اإليراني الذ

ُ
استطاع الخ

الّدين الرسمي هو اإلسالم واملذهب الرسمي للدولة هو املذهب الجعفري اإلثني عشري وأّن هذه املاّدة تبقى 
إلى األبد غير قابلة للتغيير، وهو بذلك ُيثّبت أركان الُحكومة اإلسالمية حيث تنّص املاّدة الرابعة منه على 
أّن »املوازين اإلسالمّية أساس جميع القوانين واألنظمة املدنية الجزائية واملالية واالقتصادية واإلدارية 
والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها. ويسري هذا املبدأ على جميع مواد الُدستور والقوانين والقرارات 

ى الُفقهاء في مجلس صيانة الُدستور تشخيص ذلك«)12(.
ّ
األخرى على اإلطالق والُعموم، ويتول

ي ُيعد ركيزة من الركائز األساسية للُجمهورية اإلسالمية اإليرانية، 
ّ
د صراحة ُعلوّية الولي الفقيه الذ

ّ
وهو ُيؤك

ه »في زمن غيبة اإلمام املهدي، تكون والية األمر وإمامة األّمة في جمهورية 
ّ
حيث نّصت املاّدة الخامسة على أن

جاع القادر على اإلدارة والتدبير، وفًقا  ّتقي البصير بأمور العصر الشُّ
ُ
إيران اإلسالمية بيد الفقيه العادل امل

للماّدة 107«)13(.

ؤونه له فتواه 
ُ

وّجه للنظام السيا�سي ولجميع ش
ُ
رشد وامل

ُ
وبُموجب مواد الّدستور ُيصبح الفقيه هو امل

)10(  آية هللا الخميني، »الحكومة اإلسالمية«، دار عمار للنشر والتوزيع، طبعة1، 1988 ص 49.

)11(  آية هللا الخميني، »الحكومة اإلسالمية«، دار عمار للنشر والتوزيع، طبعة1، 1988 ، ص35

)12(  ـ املادة الرابعة من الدستور اإليراني الصادر عام 1979، ترجمة املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، ص8

)13(  املادة الرابعة من الدستور اإليراني الصادر عام 1979، ترجمة املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، ص9
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الّدينية والُسلطة لتنفيذها، يتأكّد ذلك من خالل املادة 57 الّتي نّصت على »أّن الُسلطات الحاكمة في 
مارس 

ُ
ُجمهورية إيران اإلسالمية هي الُسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وهي ت

ي يتمّتع بوضع خاص شديد التمّيز والتمّدد بما يملكه 
ّ
طلق وإمام األّمة«)14( الذ

ُ
صالحياتها بإشراف ولي األمر امل

ل في عمل ُمختلف هياكل الدولة، من خالل رسم السياسات العاّمة للبالد 
ّ
خّول له التدخ

ُ
من صالحيات ت

واإلشراف على تنفيذها وقيادة املؤسسة العسكرية وإعالن الحرب والسالم، وهو رئيس الُسلطة القضائية 
رئيس  عمل  ُمراقبة  أيًضا  ومن صالحياته  الثوري،  الحرس  وقائد  والتلفزيون  اإلذاعة  ُمؤّسسة  ورئيس 
الجمهورية وعزله مع عزل نصف أعضاء مجلس صيانة الُدستور وعزل القيادات الُعليا للجيش واألمن 

الداخلي إن اقت�سى األمر ذلك.

ّل الوزارات وُمؤّسسات الّدولة وأجهزتها في الداخل والخارج 
ُ
رشد صالحّيات تعيين ُممثلين له في ك

ُ
ك امل

ُ
ويمل

يصل عددهم إلى 2000 ُممثل بُرتب )ُحّجة هللا( و)آية هللا(.

د 
ّ
وبالّجمع بين املواد 4، 5، 12، 57، 60، 98، 99، 109، 110، 111، 112، 177 وتحليلها بعمق، يتأك

ل أدواًرا ثانوية وبصالحيات 
ّ
مث

ُ
ّل املراكز األخرى ت

ُ
لنا أّن املرشد األعلى ُيمسك بجميع الُسلطات في إيران وأّن ك

 إذ 
ً

نازع حّتى صالحيات الولي الفقيه، ويضرب لنا الُحقوقي األحوازي ناصر الُعوفي مثاال
ُ
محدودة ال ترق وال ت

قهاء دين وسّتة ُحقوقيين، 
ُ
ل من سّتة ف

ّ
ل عصًبا رئيسًيا في الّنظام تتشك

ّ
مث

ُ
ورى الفقهاء الّتي ت

ُ
يرى »أّن ش

يختار الولي الفقيه الفقهاء ويختار رئيس القضاة الُحقوقّيين، وهذا بدوره جاء باختيار الولّي الفقيه. ويخلص 
وجد انتخابات حقيقية وال صالحيات حقيقية للمراكز 

ُ
إلى أّن هؤالء األشخاص جميًعا ُمرتبطون بالقائد وال ت

ّل االنتخابات، 
ُ
كر على ك

ّ
ورى الفقهاء آنف الذ

ُ
الناشئة عنها وتّتضح ُسلطة الولي الفقيه من خالل إشراف ش

حيث يملك هذا املجلس صالحّية رّد أي ُمرشح ال ُيؤمن بوالية الفقيه وفي ذلك نقض ألصول الُحرّية 
والتنافس«)15(

وفي ُمتابعة لتحليل مضمون الدستور نجد ُمحاوالت إلدماج مفهومات وعناصر حديثة في سياقاته، 
ت أحد عناصر الصيغ 

ّ
علن أّن نظام الُحكم هو ُجمهوري إسالمي ما يعني أّن الثورة تبن

ُ
فاملاّدة األولى منه ت

قّدم نفسها بوصفها ُجمهورية بما ُيوحي أّنها تلتزم بقيم الُجمهوريات العصرية 
ُ
تداولة، وهي ت

ُ
العصرية امل

واطنة وتداول السلطة، ومن ثّم رفعت الحرج عن نفسها وعن باقي 
ُ
عترف بها ُدوليا وأهّمها السيادة وامل

ُ
امل

سلمين بخصوص عالقتهم بهذه الدولة. فصيغة الجمهورية اإلسالمية بعكس فكرة دولة الخالفة أو 
ُ
امل

سلمين، لكّن التطبيق العملي لفكرة تصدير 
ُ
اإلمامة ال تستلزم الهجرة إليها وال الوالء السيا�سي لها من باقي امل

الثورة ومهّمات الحرس الثوري خارج إيران أفرغ ذلك االّدعاء من مضمونه. من جهة ثانية صحيح أّن لفظ 
ّم أفرغهما من مضمونهما، فقد 

ُ
الديمقراطية لم يرد في الدستور لكّنه أقّر آليتين من اآلليات الديمقراطية ث

ا تصفوّية للُمرشحين وأقّر الفصل بين الُسلطات من خالل ُموافقته على قيام 
ً
أقّر االنتخاب واضًعا شروط

طلق وإمام األّمة 
ُ
ُسلطة تشريعية قائمة وُمنفصلة عن باقي الُسلطات، لكّنها بقيت تحت إشراف ولي األمر امل

)14(  املادة الرابعة من الدستور اإليراني الصادر عام 1979، ترجمة املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، ص15

)15(  ـ وسام الكبي�سي، »الولي الفقيه ينوب عن إمام الشيعة الثاني عشر بموجب الدستور اإليراني«، مجلة الخليج أونالين، بتاريخ 25/ـ12/
ـ2015.

www.alkhaleejonline.net

http://www.alkhaleejonline.net
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وفق املاّدة57)16(.

وقد احتّل الفقيه بهذا أعلى مرتبة في هرم الُسلطة بعد أن أخذ موقعه إلى جانب النّص الفقهي الديني، 
فهيمن من خالله على الُسلطة الروحية الّدينية والُسلطة الزمنية السياسية في جمهورية إيران اإلسالمية. 
ي هيمن على كامل مفاصل الدولة 

ّ
عّممين. أّي التيار األصولي املحافظ الذ

ُ
مت معه ُسلطة الفقهاء امل

ّ
وتضخ

ه الذي ال تقبل 
ّ
تأل

ُ
مقابل تراجع التيار الحداثي اإلصالحي، فغدت إيران دولة الزعيم الُروحي والحاكم امل

ا بوصفه حاكًما بأمر إلهي وُمفّوًضا من اإلمام املعصوم إلدارة شؤون البالد والعباد.
ً

قراراته مراجعة أو نقاش

ي أراد 
ّ
ميني وأّول رئيس بعد الثورة اإلسالمية مهدي بازرقان الذ

ُ
ونتيجة لذلك اشتّد الخالف بين الخ

العمل على بناء ُجمهورية إيرانية مدنية قائمة على ُمؤّسسات ثالث ُمنتخبة وإعادة تنقيح الدستور اإليراني 
تعارف عليها في الُنظم الحديثة بعيًدا من توّجهات الولي الفقيه، وبناء على ذلك أطيحت 

ُ
وفق املبادئ امل

ُحكومة بازرقان في تشرين األول/ أكتوبر 1979.

ي اختلف مع التّيار الديني املحافظ بعد أن كان يريد 
ّ
حصل األمر نفسه مع رئيس الوزراء بني صدر الذ

عّممين، 
ُ
حتكر من قبل امل

ُ
تأسيس ُحكومة توافقية تشاركية تضم تّيارات سياسية ُمختلفة التوّجهات وال ت

فصدر قرار من املرشد بسحب الثقة عنه وإقالته من منصبه في 1981.

طي االستبدادي وكان الضحّية هذه املرة الرئيس 
ّ
ميني التسل

ُ
وواصل املرشد علي الخامنئي نهج سلفه الخ

يعي 
ّ

ي أراد توسيع صالحيات رئيس الُجمهورية والخروج من ُجّبة رجل الّدين الش
ّ
األسبق أحمدي نجاد الذ

ح لفترة رئاسية ثانية بعد أن تعاظمت شعبيته وباتت 
ّ

تزّمت لكّنه وجد مصير سابقيه نفسه، فُمنع من الترش
ُ
امل

رشد الّدينية.
ُ
تمثل خطًرا على دولة امل

»وتحّول النظام اإليراني كما يظهر وُيمارس اليوم، إلى نظام استبدادي وشخصاني ُمطلق، استخدم 
لّية والشاملة، ما نتج منه فداحة في التعّدي 

ُ
ي يقود إلى الخوف ثم الصمت للسيطرة الك

ّ
سلطان الترهيب الذ

على الحقوق البسيطة للُمواطن في إيران، لقد خلق بعض رجال الّدين )الغول( واستع�سى عليهم ترويضه. 
طلقة بسبب االمتيازات، وأصبح 

ُ
األجنحة التقليدية إّما ُصّفيت أو ُهّمشت، أو أّن بعضها التحق بالوالية امل

ه امتياز حصري لإلمام 
ّ
هناك رجل واحد يملك ما كان يعتقد الفكر الشيعي اإلثني العشري التقليدي أن

الغائب، هنا تكمن أزمة النظام اإليراني الحالي وليس في أماكن أخرى، كّل األزمات هي ُمجّرد إفرازات لألزمة 
األّم وهي امتالك ُسلطة ُمطلقة على املال والعباد ليس لها راّد أو ُمنافس«)17(.

3 –
ّ
تأثير والية الفقيه في السياسة الخارجية

عملت إيران منذ نجاح الثورة سنة 1979 على توظيف املذهب الشيعي اإلمامي وعلى التوءمة بين الّدين 

ر: الصراع بين التقليد والحداثة في إيران«، مجلة الدراسات اإليرانية، السنة األولى، العدد الرابع أيلول/ سبتمبر 2017، ص15.
ّ
)16(  عبد الغني عماد »االنتقال املتعث

)17(  محمد الرميحي، »أين تكمن األزمة اإليرانية الحقيقية؟«،العربية، بتاريخ 13 تموز/ يوليو 2019،
www.alarabiya.net

http://www.alarabiya.net
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والسياسة من أجل تصدير ثورتها اإلسالمية، وقد استخدمت الخطاب الواليتي الديني في تعبئة الجماهير 
رشد األعلى جميع املناسبات اإلسالمية كشهر رمضان 

ُ
ّل أنحاء العالم. ويستثمر امل

ُ
الشيعية وحشدها في ك

وشهر ُمحّرم ويوم عاشوراء وأّيام والدات ووفيات األئّمة الشيعة وأّيام الُجمعة من أجل استنهاض الشيعة، 
ا من إيمانه بالوعد اإللهي بالنصر 

ً
ميني اإلسالمي انطالق

ُ
وعملية االستنهاض هي إحدى ركائز املشروع الخ

م*.
ُ

 أقدامك
ُ

م وُيثّبت
ُ

 ينُصُرك
ُ

*إن تنُصُروا الل

ّوة، »واالستنهاض 
ُ
 في ظّل قيادة إسالمية ُمخلصة وحكيمة وقادرة على تحويل الُضعف إلى ق

ّ
 وذلك ال يتّم إال

ب 
ّ
ال

ُ
ثّقفين أو ط

ُ
ف عند دائرة الحوزات وامل

ّ
ميني ال ينحصر بدائرة ضّيقة وخاّصة، فهو ال يتوق

ُ
عند اإلمام الخ

حين 
ّ
 ال يستثني في خطابه االستنها�سي الفال

ً
جتمع عرًضا وطوال

ُ
الجامعات، بل يتعّداهم جميًعا إلى كّل شرائح امل

ام وغيرهم من 
ّ
 عن الُتّجار واألحزاب والسياسيين والُحك

ً
والُعّمال حّتى الُجنود في الجيوش الرسمية هذا فضال

ختلفة. ولم يتوقف االستنهاض عند اإلمام في دائرة ُجغرافية خاّصة وُمحّددة بل تعّدى 
ُ
شرائح املجتمع امل

 إلى الساحة العاملية«)18(، وفي ذلك تجسيد لفكرة 
ً

الساحة اإليرانية إلى ساحة األّمة اإلسالمية والعربية وصوال
أممية اإلسالم وعامليته التي تتخطى الحدود واألوطان.

يعة وللُمستضعفين في العالم من خالل رفعها شعارات ثورية مثل 
ّ

قّدم إيران نفسها الحامي الوحيد للش
ُ
ت

ستضعفون في ُمواجهة أجهزة االستكبار العاملية( و)املوت ألميركا واملوت إلسرائيل(، و)أميركا الشيطان 
ُ
)امل

صرة الشعوب املستضعفة عاًدا املسلمين أّمة 
ُ
األكبر(. وتماهًيا مع هذا التوّجه أكّد الدستور اإليراني مبدأ ن

واحدة. وهو ما أتاح للولي الفقيه دعم الحركات والتواصل مع الجماعات وامليليشيات الشيعية والقفز على 
مفهوم الدولة الوطنية واختراق سيادتها وتهديد استقرار نسيجها الداخلي والضغط على دول أخرى إلدخالها 

تحت الوالء اإليراني.

وقد ساهم احتالل العراق في 2003 في تصاعد النفوذ اإلقليمي اإليراني في ظّل بيئة إقليمية غير ُمستقّرة 
لت عقيدة والية الفقيه الغطاء 

ّ
لت املرجعيات الشيعية العراقية جسًرا للنفوذ اإليراني في العراق وشك

ّ
»ومث

األيديولوجي الّديني لهذا النفوذ وصارت إيران اآلمر الناهي في السياسة العراقية، وال يتم تنصيب أّي رئيس 
حكومة أو تشكيل أّي تحالف سيا�سي دون ُموافقتها وُمباركة الخامنئي«)19(.

وتبدو السيادة العراقية هامشية وثانوية أمام الهيمنة اإليرانية، ويبدو العراق معها جزًءا صغيًرا من 
تتالية والفو�سى الضاربة في بالد الرافدين من أجل 

ُ
مشروع الهيمنة التوسعية. وتستغّل إيران األزمات امل

إتمام مشروعها القائم على ربط طهران بُحلفائها في سورية ولبنان )وبخاّصة من أجل نقل األسلحة واإلمداد 
البشري لحلفائها(. »ويميل امليزان التجاري بين البلدين لصالح إيران بنسبة 90 في املئة، فاملنافذ الحدودية 
ل في وجود ُضّباط من فيلق القدس ُيشرفون على 

ّ
الواقعة بين الجانبين تشهد سيطرة إيرانية كبيرة تتمث

عملّيات سحب الُعملة الصعبة من العراق إلى إيران. وكذلك على عمليات تهريب النفط واملخّدرات واملواد 

ـ يوم القدس أنموذجا«، مجلة بقية هللا، العدد 123، 7  ـ قّدس هللا سره  )18(  عبد هللا القصير، »حركة االستنهاض عند اإلمام الخميني 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

مجلة ذوات الصادرة عن مؤسسة  واطنية الحديثة«، 
ُ

)19(  ماهر القدارات، »املسلم الشيعي من دولة الفقه اإلسالمية إلى فقه الدولة امل
مؤمنون بال حدود، العدد 60، 15 كانون الثاني/ يناير 2020 ص 35
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ردة الحديد، وتجني امليليشيات واألحزاب التابعة إليران 
ُ
الغذائية والصناعية واألدوية الفاسدة واألسلحة وخ

 طائلة من واردات املنافذ الُحدودّية والحال ذاته في الجانب اإليراني«)20(
ً

أمواال

ت إيران التحّوالت الحاصلة في بنية ُدول املشرق وبخاّصة بعد الربيع العربي وسقوط نظام علي 
ّ
استغل

عبد هللا صالح ُمحّولة أطماعها نحو اليمن )املستعمرة الفارسية القديمة( لتكون بوابتها نحو السيطرة على 
ستعملة في 

ُ
موانئ البحر األحمر فدّعمت ميليشيا أنصار هللا الُحوثية باملال والسالح والتقنيات الحديثة امل

براء عسكريّين إيرانيين.
ُ
تفّجرات، إضافة إلى إرسال خ

ُ
سّيرة واأللغام وامل

ُ
تطوير الصواريخ والطائرات امل

رشد 
ُ
د تصريحات قادة حزب هللا وميثاقه الداخلي -مراًرا وتكراًرا- تبعّية الحزب لتعاليم امل

ّ
ؤك

ُ
وفي لبنان ت

لين للوضع اللبناني، فإّن العالقة بين حزب هللا وإيران تتمّيز بتداخل الُبعدين السيا�سي 
ّ
األعلى، »وبحسب ُمحل

ين ُيمثلون كوادر حزب هللا تربطهم باملرجعيات الدينية اإليرانية روابط 
ّ
بنانيون الشيعة الذ

ُ
والّديني فيها، فالل

روحية عميقة، وُيعتبر مرشد الثورة اإليرانية آية هللا علي خامنئي أكبر مرجعية دينية بالنسبة لهم، وُيسمى 
زّود إيران حزب هللا بنحو 700 مليون 

ُ
أمين عام حزب هللا حسن نصر هللا الوكيل الشرعي آلية هللا خامنئي. وت

ق النقدي ساعدت طهران الحزب في 
ّ
دوالر في السنة، وفًقا ملسؤولي الحكومة األميركية، وإلى جانب هذا التدف

بناء ترسانة من حوالي 150،000 صاروخ«)21(.

مارسات اختراق السيادة اللبنانية وانهيار سلطة الدولة الّتي فشلت في بسط سيطرتها 
ُ
دت هذه امل

ّ
وقد أك

على أراضيها.

أيضا دّعمت إيران نظام بشار األسد على مدى سنوات األزمة الُسورية وحالت دون سقوطه عبر ميليشياتها 
الّتي يرأسها مباشرة قائد فيلق القدس املقتول الجنرال قاسم سليماني، »وتطّور التدخل اإليراني في سورية 
منذ 2012 من الدعم املالي واللوجستي إلى االنخراط والتموضع واملشاركة العسكرية إلى جانبها في ما بعد، 
لها العسكري إلى جانب 

ّ
م ببعض املوارد االقتصادية للدولة. وتسعى إيران من خالل تدخ

ّ
 إلى التحك

ً
وصوال

قوات النظام السوري لتحقيق مصالح اقتصادية ودينية واستراتيجية)22(.

نت 
ّ
واجهتها تحقيق كثير من املكاسب، حيث تمك

ُ
لقد استطاعت إيران في ظّل غياب مشروع عربي ُموّحد مل

من السيطرة على ثروات الُبلدان املجاورة وبناء خاليا وشبكات تجّسس كبيرة وتكوين ميليشيات وجماعات 
 جمعية الوفاق الشيعية املعارضة في البحرين 

ً
مسلحة ُموالية لها ودعم تنظيمات سياسية ُمعارضة )مثال

وشيعة الكويت(. ولم يقتصر التوّسع الشيعي على دول املشرق العربي بل تجاوزها نحو دول املغرب العربي 
وأفريقيا، حيث نجحت في تأسيس شبكات كبيرة تعمل ملصلحتها من نيجيريا إلى السودان ومن السنغال إلى 
 إلى املغرب عبر بناء الجامعات واملساجد والُحسينيات 

ً
الغابون وساحل العاج ُمروًرا بتونس والجزائر وصوال

ة فقرهم إلى جانب ُضعف الدول وتساهلها في 
ّ
ونشر الكتب الشيعية وتقديم املنح املغرية للطلبة، ُمستغل

)20(  ألفة الحاجي، »إيران تدفع ثمن حربها املتعجرفة ضّد العرب«، أخبار اآلن، دبي، جانفي 2020،
www.akhbaralaan.net

)21(  مرجع سابق

)22(  ألفة الحاجي، »إيران تدفع ثمن حربها املتعجرفة ضّد العرب«، أخبار اآلن، دبي، كانون الثاني/ يناير 2020،
 www.akhbaralaan.net

http://www.akhbaralaan.net
http://www.akhbaralaan.net
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تزايد في القارة األفريقية.
ُ
التعامل مع النشاط التبشيري الشيعي امل
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ا: انعكاسات األزمة على شرعية أيديولوجيا والية الفقيه
ً
ثالث

 لم تعد املبادئ الّتي قامت عليها الثورة اإلسالمية اإليرانية ُملهمة لعاّمة الشعب اإليراني كما كانت أيام 
ي كان يعتمد في أسلوبه على اإلقناع والتعبئة وعلى منهج فكري وفقهي بعكس النظام 

ّ
ميني الذ

ُ
ُحكم الخ

ي أصبح يفرض مشروعه بُقّوة السالح وبوساطة امليليشيات الّتي يستعملها في قمع كل ُمعارض 
ّ
الحالي الذ

ًقا عليها 
ّ
حّقق تلك األيديولوجيا ما كان ُمعل

ُ
ميني بشخصيته وفقهه وشعبيته، ولم ت

ُ
له، »فليس خامنئي هو الخ

مينية قد 
ُ
خالفة لفكرة والية الفقيه بقراءتها الخ

ُ
من آمال وما وعدت به من وعود، إضافة إلى أّن األصوات امل

 عن أّن مشروع هذه النظرية فقد شرعيته الشعبية في ُمحيطه اإلقليمي 
ً

تعالت من قم داخل إيران، فضال
ي تلعبه إيران في املنطقة)23(.

ّ
بسبب الدور السلبي الذ

لت الُجمهورية اإلسالمية اإليرانية حلم اإلسالمويّين في إقامة دولة الشريعة والعدل أي دولة هللا على 
ّ
مث

ميني املثالي عن الدولة الدينية الفاضلة واملنشودة الّتي تحكم بين الناس 
ُ
األرض، وعلى الرغم من الطرح الخ

ه عاد وناقض نفسه حيث وضع بنًدا في الدستور ينصُّ على ضرورة أن يكون رئيس 
ّ
باملساواة والعدل إال أن

واطنة 
ُ
ا، وهو بذلك ُيقدم سلطة املذهب على ُسلطة الدولة ويعطيه األولوية على حساب امل البالد شيّعيا إماميًّ

وعلى حساب بقية املذاهب والّديانات األخرى.

ي يزعم 
ّ
وقد كشف بذلك أّن إيران دولة ثيوقراطية تتبع سلطة رجل واحد وحكمه، وهو الولّي الفقيه الذ

حراسة الّدين والُدنيا نيابة عن اإلمام املعصوم، ُسلطته ُمطلقة تفوق جميع الُسلطات بما فيها سلطة رئيس 
ا، 

ً
ط

ّ
الدولة وسلطة البرملان »وبهذا يكون الّتيار اإلسالموي في طبعته الشيعية قد فاق الشاه استبداًدا وتسل

ؤّسسة إليران 
ُ
فالشاه كان يستند في ُحكمه واستبداده على شرعية تاريخية وهي األسرة البهلوية الفارسية امل

قّدس والسماء بصفتهم الناطقين بلسانها، أي 
ُ
ميني ورجال هللا من حوله يستندون إلى امل

ُ
الحديثة، بينما الخ

د 
ّ
قل

ُ
ى بشرعّية دينية إيمانية هي ُجزء من صميم التدّين للُمواطن اإليراني الجعفري امل

ّ
إّن استبدادهم ُمغط

ي ينوب عن صاحب الزمان قّدس هللا سّره«)24(
ّ
إلمامه الذ

بعه عقائدًيا ومذهبًيا نذكر منها على سبيل املثال 
ّ
حة الّتي تت

ّ
سل

ُ
وقد توّسل املرشد األعلى باملجموعات امل

ل أعمدة 
ّ
مث

ُ
وات التعبئة املعروفة بقوات الباسيج وأنصار حزب هللا الّتي ت

ُ
الحرس الثوري وفيلق الُقدس وق

النظام وذراعه الداخلية في قمع االحتجاجات والتظاهرات الرافضة لسلطة الولي الفقيه، »وعلى الرغم من 
التزام الحرس بأوامر الولي الفقيه وعّدهم القوة املسلحة املخلصة له، فإّن هناك بعض التقارير الّتي تتحّدث 
عن أّن قوة حرس الثورة السياسية واألمنية والعسكرية واالقتصادية تجعل قيادته الحاكم الفعلي للبالد 
وتدفع املرشد نفسه إلى أخذها في الحسبان، وبالتالي فإّن نفوذ الحرس على خامنئي ومكتبه يكاد يوازي نفوذ 

األخير على حرس الثورة«)25(.

)23(  مقال »الحركات االحتجاجية وأزمات النظام السيا�سي في إيران«، مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية، ص 20.

)24(  سامي أبو داود، »مأزق الدولة الدينية في إيران: هل يحتضر نظام املاللي فعال؟«، مجلة حفريات، بتاريخ 7 كانون الثاني/ يناير 2020

مجلة الدراسات اإليرانية، السنة  الداخلية والخارجية«،  السياسات  الفقيه على  أثر والية  إيران:  في  والدولة  الّدين  )25(  هيثم مزاحم،« 
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ط الولي الفقيه يلحظ عمق أزمة مشروع الدولة 
ّ
رتهن لتسل

ُ
جتمع اإليراني امل

ُ
تتّبع اليوم ألحوال امل

ُ
وامل

الّدينية الّتي أوقعت الشعب اإليراني )املغلوب على أمره( في أتون الكراهية والعوز االقتصادي، حيث تتوالى 
م إلى ُمستويات 

ّ
ت قيمة الُعملة وارتفع ُمستوى التضخ

ّ
األزمات في ُعمق بنية االقتصاد اإليراني، بحيث تدن

لي البائس 
ّ
كبيرة تماًما كما كان الوضع أّيام الشاه، بما ي�سي بُقرب ُحدوث ثورة شعبّية عارمة ضّد ُحكم املال

لي اإلقصائية 
ّ
نبت ال أرًضا قطع وال ظهًرا أبقى. وبذلك هّيأت سياسة املال

ُ
ي أهلك الحرث والنسل، فكان كامل

ّ
الذ

الحقات األمنية والتمييز العرقي والفشل االقتصادي إلى رفض 
ُ
ي ُيعاني قمع الُحرّيات واملـــ

ّ
الشعب اإليراني الذ

قّدس)26(.
ُ
صوص امل

ُ
مشروع الدولة الدينية، وتحّين الفرصة للثورة على ُحكم آيات هللا ول

وقد أظهرت االحتجاجات األخيرة في العراق ولبنان حجم الخالف الفلسفي والفقهي الكامن بين املرجعيات 
حافظين )مراجع التقليد( واإلصالحيين وكذلك بين الحوزة 

ُ
الدينية الشيعية، ذلك الخالف القائم بين امل

العلمية في النجف والحوزة العلمية في إيران.

ر الُدستورية ُيريدون تأسيس دولة مدنية 
ّ
لون امتداًدا لفكر آية هللا النائيني ُمنظ

ّ
ين ُيشك

ّ
فاإلصالحّيون الذ

تقوم على الحقوق والُحرّيات ودولة املؤسّسات وسيادة الشعب والتعامل مع الدولة بفقه الواقع، بخالف 
ي ما زال يتعامل بفقه النصوص ويرفض االحتكام إلى 

ّ
التّيار األصولي املحافظ على مرجعية التقليد الذ

املبادئ الدستورية ويتمّسك بإقامة دولة دينية تنوب عن اإلمام املعصوم إلى حين ظهوره، فتحّول الخالف 
ل أزمة داخل البيت الشيعي.

ّ
من ُبعده الفلسفي الفقهي إلى فقه الدولة والسياسة وهو ما شك

ي 
ّ
ويمتّد الخالف أكثر داخل التّيار التقليدي نفسه حيث نجد تعارًضا بين مدرسة النجف العراقية )الذ

ؤمن بوالية الفقيه، وال 
ُ
لها السيد السيستاني( ومدرسة قم اإليرانية، »فاملرجعية العليا في النجف ال ت

ّ
ُيمث

دلي برأيها في األحداث املحورية للّداخل العراقي، وليس من 
ُ
 أّنها ت

ّ
بالعمل السيا�سي في ظّل غياب املعصوم إال

عاداتها أن تصدر بيانات ملا يحدث خارج العراق بخالف الُنخبة الدينية اإليرانية الّتي تؤمن بوالية الفقيه 
ومركزيتها، وكونها من ضرورات املذهب الشيعي وامتداد والية الفقيه لتشمل كافة الشيعة بل املسلمين في 
ه، وليس داخل الحدود اإليرانية فقط، وهيمنة املرشد األعلى اإليراني حّتى على غيره من الُفقهاء، 

ّ
العالم كل

ورى الفقهاء، أو صيغة تحّد من صالحياتها أو تعمل على تقسيمها«)27(.
ُ

وعدم إيمانه بوالية الفقهاء أو مجلس ش

صفوة القول، تحّول مشروع تصدير الثورة اإلسالمية اإليرانية إلى بناء مجال ُهوّياتي عابر للُحدود 
والدول واألوطان، ُممتّد بامتداد املسلمين وُمتجاوز للسيادة الوطنية للدول العربية، مشروع ُهوّياتي ُمؤدلج 
وُمتمذهب يطرح نفسه في ُمواجهة االدعاء بنهاية األيديولوجيات متماهًيا مع ُمقاربة صدام الحضارات، وقد 
ل 

ّ
كشفت الصراعات الدامية في سورية واليمن والعراق ولبنان النفوذ اإليراني املتزايد واملكشوف، وتشك

حة خارجة على سلطة الدولة وموازية لها في الوقت نفسه 
ّ
ُهوّيات مذهبية طائفية تمتلك ميليشيات ُمسل

الثانية، العدد الخامس، كانون األول/ ديسمبر 2017، ص22

)26(  سامي أبو داود، »مأزق الدولة الدينية في إيران: هل يحتضر نظام املاللي فعال؟«، مجلة حفريات، بتاريخ 7 كانون الثاني/ يناير 2020

)27(  محمد سيد الصياد، »أزمة البيت الشيعي: موقف النخب الدينية من احتجاجات العراق ولبنان«، املعهد الدولي للدراسات اإليرانية، 
بتاريخ 18ـ 11ـ 2019،

www.rasganah-iiis.or
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تدين بالوالء والتبعية للخارج.

ميني، صار عند خلفه خامنئي يمّر بكربالء ومأرب 
ُ
وبعد أن كان الطريق إلى القدس يمّر بكربالء عند الخ

هم في العالم وفي ُمقّدمتهم 
ّ
 إلى دمشق »بتحويل إيران والية الفقيه نفسها إلى مركز الشيعة كل

ً
وبيروت وصوال

الشيعة العرب. فقد جرى توسيع التأثير السيا�سي اإليراني عبر دعم أحزاب سياسية دينية )أو مذهبية 
شيعية(، فاختلطت الطائفية بالتدّين السيا�سي، ومعه الدافع السيا�سي لنشر املذهب«)28(.

)28(  عزمي بشارة، »الطائفة، الطائفية، الطوائف املتخيلة«، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الطبعة 1، الدوحة، آذار/ مارس 
2018، ص 55
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خاتمة

توّصلت الشيعة اإلمامية إلى إنتاج خطاب قائم على مبدأ )والية الفقيه( وقد استعملت جملة من املباحث 
الكالمية واستثمرت املرجعيات النّصية والحديثّية إلقامة الدليل النقلي على ذلك وفق آليات التأصيل 

اإلسالمي املعروفة إلضفاء القداسة واملشروعية لحكم )الولي الفقيه(.

فماثلت الدعوة الشيعية في بداياتها الدعوة السلفية حيث كّفر كالهما الُنظم املوجودة إضافة إلى 
شكلة الّتي تحتاج إلى حّل في املستوى الفقهي هي املوقف من الُحكم في 

ُ
رفضهما التعامل معها، وبقيت امل

عصر الغيبة الكبرى لإلمام الثاني عشر، فمركز اإلمامة أو الخالفة ليس شاغًرا بوجود اإلمام الثاني عشر في 
الغيبة، ووفًقا لذلك تنتفي شرعية الدولة.

ا وبخاّصة أنهم اشترطوا في 
ً
ي ذهب إليه أغلب الفقهاء قديًما وحديث

ّ
هذا هو الرأي الفقهي الشيعي الذ

اختيار الحاكم القرابة من آل البيت والعصمة في أقواله وأفعاله، وتفّرع عن هذه اإلشكالية اتجاهين عند 
فقهاء الشيعة:

يذهب أصحاب االتجاه األّول إلى عدم مشروعية إقامة ُحكم إسالمي في عصر الغيبة الكبرى - 
جاه الثاني إلى القول بمشروعية إقامة حكم إسالمي في عصر - 

ّ
في حين يذهب أصحاب االت

صطلح عليه )بوالية الفقيه العاّمة( ولهم في ذلك مباحث فقهية 
ُ
الغيبة ُمستندين إلى ما ا

عدة.

وبفضل الثيوقراط الشيعي تحّولت فكرة )والية الفقيه( إلى مفهوم ُمتكامل وقائم الذات ُيماثل مشروع 
ي كان قائًما بين الوالية الدينية والوالية السياسية 

ّ
الخالفة عند )أهل الُسّنة( حيث جرى تجاوز الفصل الذ

جتهد(، وفي عهده جرى تصعيد مبحث 
ُ
ي وسع صالحيات )الفقيه امل

ّ
رشد األعلى الخميني الذ

ُ
للفقيه مع امل

ه أصبح جزًءا من 
ّ
ي نقله من حّيز الفقه ومسائله إلى حّيز علم الكالم ومسائله، بما يعني أن

ّ
)والية الفقيه( الذ

 إلمامة املعصوم نفسها في عصر الغيبة باستعمال 
ً

أصول الّدين ال من فروعه، وأصبحت معه الوالية بديال
األدلة العاّمة للُنبّوة واإلمامة وإسقاطها على الوالية العامة.

ه على الرغم من التبّني الرسمي اإليراني لنظام )والية الفقيه( لم يحظ الخطاب الواليتي 
ّ
املثير للجدل هو أن

ين يدعون إلى 
ّ
باإلجماع في الوسط الشيعي، بل زادت االعتراضات عليه من طرف الفقهاء واإلصالحيين الذ

توسيع صالحيات رئيس الجمهورية والحّد من صالحيات املرشد األعلى، إضافة إلى فصل الّدين عن السياسة 
وجعل الوالية ّدينية فقط.

واطن الشيعي يتخّبط بين حاكمّية النّص الّديني وإكراهات الواقع العملي، ما ساهم 
ُ
هذا األمر جعل امل

في تهميش مفهوم الدولة الوطنية في التنظير السيا�سي اإلسالمي الُسّني والشيعي ملصلحة مفهوم األّمة، ومن 
لع على الُنصوص السياسية واأليديولوجية لإلسالميين يجد أّن مفهوم الدولة هو الترجمة السياسية 

ّ
يط

ملفهوم األّمة كما يتصّورونها في أدبياتهم.
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وبناء على ذلك يحّق لألّمة اإلسالمية أن تتبلور وفق ُمكّوناتها التاريخية أو الثقافية أو وفق موروثاتها الفقهية 
يعي أو )الدولة اإلسالمية( في النّص اإلخواني 

ّ
 الدينية في دولة قد تأخذ شكل )دولة الولي الفقيه( في النّص الش

ؤسسات 
ُ
بَن نظرية حديثة للدولة واملواطنة وامل

ُ
أو بالعودة إلى الخالفة في بعض خطابات السلفية، فلم ت

وتداول الُسلطات وفصلها وإقرار الحقوق والحرّيات العامة بقدر ما جرى االهتمام بالتنظير لكّل ما له عالقة 
بالُهوّية واالنتماء واألّمة والجماعة والوحدة والشريعة واألصالة والتراث والحاكمية والوالية واإلمامة.
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