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  مركز الكاشف"ط الضوء على أفكار الكاتبمقاطع مقتبسة من النص األصلي تسلّ"

 في تحليل وشرح أظهر الخميني إقتداراً بالغاًميةً لسمعته أو شهرته بين رجال الدين الشيعة ، األكثر أه

 نصاً روحياً معقّداً ، ويعتبر تحديداً ، النص المحبوب واألكثر شهرةً في ا ، بإعتبارهه هذاألسفار األربعة

  مراكز الدراسات الدينية اإليرانية

آية اهللا  التي تم إيضاحها أو تثيبتها لفظياً من قبل نفس الرؤيةضرورة، هذه الرؤية كانت تقريباً ، أو بال

  .٢٠٠٥ في العراق في صيف عام الدستور الجديد أثناء المناقشات التي جرت على السيستاني

 ، هو الذي دفع ممثّلوا التشيع ورجال الدين فيه في إتجاه جديد حماية العالم الشيعيإن الشعور بأهمية 

كان الدفاع عن عالم ففي إيران ، وبشكل مبكّر من القرن العشرين .  مما هو مألوفقراطيةًأكثر ديم

وفي العراق بعد الحرب العالمية األولى، وعندما فرض . الشيعة أو الدائرة الشيعية يعني الدستورية

           البريطانيون سيطرة مباشرة على البلد بعد دحرهم األتراك، كان رد الفعل هو التمرد أو 

  الخروج الواضح الصريح

 ولذلك فقد ظهروا رافضين إيران دائرة شيعية أو مركز شيعيلم يدر في خُلد البهلويين على اإلطالق بأن 

فهموا التشيع على إنه حجر بل على العكس ، فإنهم . الدفاع عن التشيع أو إعتبار ذلك واجباً عليهم

  تحديثية أو العثرة في طريق أجندتهم التجديدية

ولم يؤكّد على هوية إيران  والمحاكم ، وحرم حجاب النساء ، علمنة النظام الشرعيلقد حاول رضا شاه 

وقد قاوم العلماء تلك .  ، وعاملَهم بقسوة ووحشية في بعض األحيانالشيعية وهمش دور العلماء

تراجع مع حداثتي قاد الى المعاملة ، وبعنف في بعض األحيان ،إالّ أن الجمع بين حكومة قوية ومجت

  إنكماش رجال الدين وأفول دورهم

 يأخذ التشيع دوراً ريادياً في النضال االجتماعيعلماء آخرون إعتقدوا في الوقت نفسه أنه ما لم 

 بل سيرى نفسه خاسراً قواعداَ أخرى في المجتمعوالسياسي في تلك األيام ، فإنّه سوف يجد نفسه 

   تحرك اليساريين ونشاطهم بفعلمركوناً الى الهامش

           إستفزازات  كانت ردوداً على الحكومة اإلسالميةوفي الحقيقة ، إن محاضرات الخميني حول 

  أحد تالميذ الخوئي

 الخوئي كان يرى بأن من الثيولوجيا الشيعية أو هي بدعة أو إبتكار بدون أي سندإنما ) والية الفقية(إن 

 الى محبس عقيق، وقد عبر عن ذلك حين أرسل يظهر إزدراءه لهان هنا كان الشريعة اإلسالمية، وم

         ، بل في ذروة الثورة اإليرانيةذروة التصعيد بين الشاه والخمينيالشاه مع دعاء خاص له في 

  ١٩٧٨في أواخر عام 
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موز ثقافية يكون  وتحويلها الى ركيفية ترجمة أفكار ماركس كان التحدي يختصر في لشريعتيفبالنسبة 

دخال ماركس بسالسة في المجتمع  وبكلمة أخرى كيف يمكن إ-بإمكان جمهور الشيعة التعاطي معها 

   بعد إلباسه معطفاً شيعياً أو سترة شيعية على األقّل؟االسالمي

يشير الى رواية ) أي تأريخ التشيع( كما إن تأريخه التشيع هو مذهب في الثورةلقد رأى شريعتي بأن 

  العدالة متواصل ومقدس عن بحثطويلة في 

وفي رأيه إن . لتحويلهم المنهج الثوري الشيعي الى إيمان هادئ وراكدلقد إنتقد شريعتي العلماء الشيعة 

والتقوى أكثر ) العرفان( حيث أصبح مذهباً في المعرفة الفترة الصفويةالتشيع فقد طريقه أو ضيعه أثناء 

  ماعية والثورةللعدالة االجتمنه مثابة 

وفي طريقه )) عالمات الزمان(( ومأخوذاً بقرائته لما سماه الكاثوليك مسكوناً بالماركسيةكان شريعتي 

 ، حتى لدرجة إعتناق يتطلب عمالً إجتماعياًإستطاع أن يقنع العديد من اإليرانيين بأن طريق إيمانهم 

  لشيعة وقديسوهمكما فعل أولياء االشهادة في سبيل العدالة االجتماعية ، 

                لمعالجةحتى مجئ اإلمام الثاني عشرفيما يزعم آخرون بأن كل شيء يجب أن يعلّق 

  أمراض العالم ونواقصه

، وإنما يجب عليهم مجرد منتظرين لإلمام وفي حالة سلبيةأن الشيعة ال ينبغي أن يبقوا : يقول شريعتي 

  )أي ظهوره( أو عودته للعمل بنشاط لتعجيل مجيئهعوين بدالً من ذلك ، أن يعتبروا أنفسهم مد

 أو إدعاء إنتحال أفكاره على جيل الشباب هو لكبح تأثير شريعتيإستنتج آخرون بأن الطريقة الوحيدة 

  تبنّيها على أنها أفكارهم الخاصة ومتبنّياتهم الخاصة

 فت حركة الخمينقراءة شريعتي الماركسية لإلسالمفإنتأكيدات. ي وقادت الطريق إليها هي التي عر إن 

تزوجت ماركسية الخميني وسجاالته ضد الملكية، وفي أفضلية حكم رجال الدين، وبهذه الطريقة كانت قد 

   الى الوجودإخراج هذه الحركة الثورية لتلفيق ومن ثم لشيعية اشريعتي

 ، وإنما جعله مساوياً أو اتفي درجة أرفع من بقية اآليأما في إيران ، فإنه ليس فقط وضع اإلمام 

  األولياء والقديسينمتكافئاً مع 

رأوا وجه الخميني في وفي ذروة تألّق الثورة نشر الحواريون المقربون للرجل إشاعة مفادها أنهم 

  ، األمر الذي يدّل على أن اهللا يبارك سبيله ويؤيدهالقمر

 ، ولكن الخميني لم ن هو المهدي الموعودفيما إذا كاوفي إحدى المناسبات سأله أحد أعضاء البرلمان 

  يجب على ذلك السؤال
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 السياسة الشيعية في لبنانهذا العشق أو اإلعجاب بالشهادة برهن أنه بنفس المستوى من األهمية في 

 في تنفيذ عمليات تفجير إنتحارية ضد الجيش االسرائيلي في أعوام الثمانينات إستخدمه حزب اهللاحيث 

  غبة في الموت في سبيل التشيع كان منطلقاً في سياسات الشرق األوسطإن الر . ١٩٨٠

 سائدة ، تُقرن عادة كظاهرة شيعية لهدٍف معين وحتى فترة قريبة ينظر إليها الرغبة في الموتفكانت 

   واإلمام الثاني عشرأساطير كربالءمع 

إن : ية للدولة قائالً وبال تردد ولقد أجاب مرة وأمام المأل على سؤال طُرح حول السياسة االقتصاد

، ثم أضاف وعلى طريقته العنيدة الكالحة عقّب ) أي ليس للبشر (السياسية االقتصادية إنما هي للحمير

  ))إننا لم نقُم بالثورة من أجل تحديد سعر البطيخ: (( قائالً

ين األصوليين السنّة في المفكّر المتوفرة في أعمال مناجم األفكار الغزيرة بعضهم أفكاراً من فإستعار

   لما يعطي شكالً لصورة الجمهورية االسالميةباكستان والعالم العربي

 التي إيجاد كربالء بطقوسها العاطفية الملتهبة على أساس تم تعريفهالتشيع ومنذ أيامه األولى كان قد 

 الذابلة في وقتها حية واصلت األمة إقامتها وأصبحت سبباً في إبقاء حرارتها ،واالحتفاظ بتلك التجربة

  مشتعلة متوهجة في النفوس

، يتحاشى مواكب عاشوراء ومراسمها وحسبوفي سني حكمه كقائد أو زعيم إيراني، لم يكن الخميني 

، وفي لم يكترث على اإلطالق بزيارة المرقد الشيعي الكبير إلمام الشيعة الثامن في مشهدولكنه أيضاً 

  تصوره ، أنه أرفع من ذلك

، فالمؤسسة الدينية الشيعية إليجاد نوع من البابويةترة معينة بدت الثورة اإليرانية ، وكأنها متوجهة لف

  تشبه الكهنوتية الكاثوليكيةكانت على الدوام 

تحقيق إذ بعد سنين طويلة تمكّن الشيعة من .  وإستقبلها بفخر كبيررحب العالم الشيعي بالثورة اإليرانية

أو وجود إسالمي كان الناشطون السنّة ، واألخوان المسلمون ، ثورة إسالمية أهدافهم العليا في 

  تحدثوا عنها لعمر طويلوالجماعة اإلسالمية قد 

 في مطالبتهم بالحقوق والتمثيل ، أكثر جرأة وجسارةلقد أصبحوا  . أيقظت الشيعةكانت الثورة كذلك قد 

  الخميني سوف يدعمهممطمئنّين ومعتقدين بأن 

 مطالبين ١٩٧٩السبب ، وعندما ذهب الباكستانيون الشيعة بعشرات اآلالف الى إسالم آباد عام ولهذا 

 المعتمدة على التشريع السنّي ، لم يكن أمام الحكومة إال إستثنائهم من الضرائب اإلسالميةبإعفائهم أو 

  تُذعن لمطاليبهمأن 

 في كّل من أفغانستان، ياسات الشيعيةكانت السأثناء العقد ، أي العشر سنوات التي أعقبت الثورة 

 بدأت تتحرك، وبدأ الشيعةباكستان، العربية السعودية ، الكويت ، البحرين ، العراق ، ولبنان كلّها 
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 واأليديولوجيات اليسارية ليشاركوا مع الوجودات والحركات السياسية يتخلّون عن القومية العربية

 - من أجل دعم تتلقى دعماً مالياً وسياسياً من طهران بل أن بعضها كانت -المعلنة وبشكل واضح 

  األجندات الشيعية تحديداً

، كان صدام قلقاً بشكٍل خاص بسبب البلد المحكوم سنّياً مع أغلبيته الشيعيةفي عراق صدام حسين ، 

  ثورة الباب المجاور التي يمكن أن تنطلق من الموجات االهتزازية

 المزعجين قتل رجال الدينبأن السياسة السرية للعراق راغبة في أعرب صدام للشاه، أو جعله يعرف 

  الشاه رفض العرض الصداميإال إن . والمشاكسين 

 في ايران، تصاعد الظاهرة الخمينية في الوقوف بوجه تراخي الشاه وتباطئهمنـزعجاً ومتحسساً من 

 موكّداً بأن ١٩٧٧رتها للعراق عام  أثناء زيابتحذير ملكة ايران فَرح بهلويوتحديها له ، قام صدام 

لكال البلدين العراق وايراننجاح الخميني سوف يكون نذير شر   

ما كان ينبغي عليه أن يسأل الشاه في السنين الالحقة يستطيع صدام القول ولكن بحزٍن وكآبة ، إنه  

كبرى في سيرته هي  في طريقة تعامله مع الخميني، وإن الخطأ األكبر ، بل الخطيئة اللمنحه إجازة

  اَسماحه آلية اهللا بمغادرة العراق حي

بقتل كافة فقد قام . ، كانت ردة فعل صدام سريعة جداً وعنيفةالنشاط الشيعي التحرك بالعراقوعندما بدأ 

  ، دافعاً بهذا التنظيم الى العمل تحت األرضقيادات حزب الدعوة

 أو إضعاف الثورة االيرانية لم تتمكن من ١٩٨٨ -١٩٨٠ على إيران بين أعوام الحرب الوحشيةفإن 

  ، ودعمت سيطرتها على عموم إيرانجعلتها أكثر راديكاليةتفكيكها ، وإنما 

، هي األخرى ذات األقلّية السنّيةجميع الحكومات الملكية ، واألنظمة المتحالفة مع أمريكا ، واألنظمة 

  تتكبد خسائر وجروح كبيرة، أو على األقّل كانت تتمنى أن ترى إيران تخسر الحرب

   في الثورةيستجيبون لنداء الخمينيكانت إيران تأمل بأن شيعة العراق سوف 

   لبنان ، كمقياس لتأثير مستمر هو االنتشار فيهالمكان الوحيد الذي دبرت الثورة اإليرانية االنتقال له أو 

  حزب اهللا إنشاء قوتها الخاصة في لبنان ، وهي إيرانولذلك قررت 

في التأريخ  (أول دولة اسالمية الثورة االسالمية األولى والوحيدة في العالم مؤسسين نفذّ الشيعةلقد 

      في منطقٍة حاول الفلسطينيون أن يهزموها يهزمون إسرائيلواآلن يعيدونها ثانيةً وهم ). الحديث

  فيها ولكنهم فشلوا

اني وإلتهبت عواطفه في لبنان معززاً ذلك اإلنجاز  قد دفع حماسة التأثير اإليرإنتصار حزب اهللاكان 

  لتحالف إقليمي يشمل سوريا وحزب اهللابوضع قاعدة أو أساس 
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ولكنّه في الوقت نفسه جبهة شيعية إخترقت وتخترق إن هذا التحالف مناهض لكّل من إسرائيل وأمريكا، 

  قلب العالم العربي

 في إطار طالئع لها في نضال أكبرالم الشيعي بمثابة إيران كانت ترى أن التجمعات المختلفة في الع

 لتزعم الثورات يمكن تجييش الشيعة وتعبئتهمإنها لم تنظر الى التناقض بأن . الثورة االسالمية الشاملة

   أيضاًيقود الى دعم السنّةأن 

لذي كان يراه فا. إستمرار دور الطائفية وأهميته وفاعليتهالشيء الذي فات على طهران ولم تُدركه هو 

وتهديداً . كان السنّة ينظرون إليه منغصاً شيعياًالثوريون االيرانيون، تحركات ثورية إسالمية عامة، 

   للهيمنة السنّية التقليدية

 القديمة الشكوك الطائفيةلم تُبعد كثيراً شبح ) أي اإلسالمي العام(إن دعوة الخميني لإلحياء اإلسالمي 

  لدان االسالميةوتزايد ظنونها في الب

، الخوئيفآية اهللا . يكونوا جميعهم تحت سحر الخمينيهذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن الشيعة لم 

      الشخص األكثر مناوأة وتعويقاً للتأثير خصم الخميني القديم مثالً منذ أيام النجف، ربما كان 

  الخميني في العالم الشيعي

 وهالته، وضعف قد أضعف إغواء الخميني إزدراء الخوئي ، كان في العديد من أجزاء العالم الشيعي

   أو صنفينقسم الشيعة الى قسمينإعجاب الناس به ، وفي بعض األوقات كان قد 

فإن التشبث والعناد الذي وبإفتراض كون النظام االيراني يمنح ترقيات مستمرة ومتواصلة للخميني، 

 ، وهو ما يحسب تأثيره على المكانة التي عد بشكل مدهشيتصا كان هو اآلخر يلهمه الوفاء للخوئي

   في العراق اليومآية اهللا السيستانييحظى بها تلميذه وخليفته 

 في سياسة شيعية معتدلة بنجاح من أجل رسم آية اهللا السيستانيوهو نفس المنهج الذي حافظ عليه 

 وكأنه يقتفي في جزء كبير من هذا ٢٠٠٣ منذ سنة التهدئة التقليدية المعروفةالعراق ، تعتمد على 

  ) الخوئيأي (المنهج آثار معلّمه وأستاذه 

 دإنيبدو كأنه مالمح االعتدالو  الذي بدت على معالم ظهوره اآلن في العراقنموذج الدستور المقي 

 فرض سلطة دينية للجمهورية االسالمية في إيران ودعاواها المزهوة والمتعجرفة حول البديل الواقعي

  على الشؤون والقرارات السياسية 

 سيكون لها حصة مقاومة الخوئي العنيدة للخميني ، فإن النجاحوإذا ما قُدر لهذا النموذج النمو أو 

   في الحق السنين واألياموالقبول في الوسط الشيعيمعتبرة أو حظاً أوفر من الرضا 
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  الفصل الرابع

 لحظة الخميني
Khomeini's Moment 

أما والده فكان واحداً من أهم      .  كان فيلسوفاً وفقيهاً ، وآية اهللا عظمى في مجال إختصاصه          ائريمهدي الح 

 األب  الحـائري  كان   ١٩٢٠وعودة الى عشرينات القرن الماضي      . رجال الدين الشيعة في القرن العشرين     

 يضاهي ما كانـت عليـه       هو الذي أسس أو جعل من مدينة قم اإليرانية مركزاً لتعلم وتعليم العلوم الدينية             

  .مدينة النجف وينافسها

إبنة أخت الحائري الصغرى كانت قد تزوجت       .  ومعلّمه الخاص  روح اهللا الخميني  وكان أيضاً أستاذ السيد     

إبان الخمـسينات   . من نجل الخميني، وكان الحائري نفسه قد درس الفلسفة الباطنية والعرفان مع الخميني              

، وهـو  األسفار األربعةالحائري وعدد قليل آخر من طلبة الحوزة العلمية كتاب كان الخميني يدرس مهدي    

  . أثناء الفترة الصفويةمالّ صدرا الشيرازينص عرفاني صوفي أو باطني كُتب من ِقبل 

، ) متخصصاً بدراسة المنطق األرسطوطاليسي   ( كان الخميني في سيرته الشخصية المبكّرة يعتبر فيلسوفاً         

إبـن   في التصوف والعرفان، وربما متـأثّراًَ فـي قرائتـه بالعرفـان الـصوفي األندلـسي       وكان يشتغل 

 .١٩٨٩، رغم أن هذا الشعر لم ينشر منه أي شيء قبل وفاته عـام               شعراً عرفانياً حتى إنه كتب    )١(.عربي

تحليـل وشـرح    األكثر أهميةً لسمعته أو شهرته بين رجال الدين الشيعة ، أظهر الخميني إقتداراً بالغاً في                

 نصاً روحياً معقّداً ، ويعتبر تحديداً ، النص المحبوب واألكثر شهرةً فـي              ا ، بإعتباره  هاألسفار األربعة هذ  

قد رسـم   ) أي مؤلف األسفار األربعة   (المال صدرا    في هذا العمل ، كان       .مراكز الدراسات الدينية اإليرانية   

ربع مراحل أو محطات يستطيع اإلنسان من خاللهـا         واضعاً هذا الوصول في أ    خطة للوصول الى الحقيقة     

أو اإللهـام   الى تلّقي الِحكَم الروحيـة،      ) أي ينفتح   ( أن يتخذ منهجاً يقوده الى اهللا، ويتعلم كيف يفتح نفسه           

 ، عاكـساً ، صـفاته       إتحد مـع اهللا   بعد أن كان قد     ) أي دنيا الناس  (، وبعد ذلك يرجع الى العالم       الروحي

  .ه اإللهيةالسماوية وخصائص

 اإليرانيـة ،    -أخبرني الحائري يوماً أنه في إحدى الليالي أثناء تلك السنين المظلمة في الحرب العراقيـة                

 سنّي الموت والدمار ونزف الدم، حيث آالف ال عد لهم وال حصر من              ١٩٨٠حيث كانت سني الثمانينات     

ذهب وهو مغمور بحزن بالغ، لزيارة صديقه       ) أي الحائري (الشباب اإليرانيين يهلكون على الجبهات ، أنه        

وكغيره من عموم   . لقد وجده لوحده جالساًَ أمام بركة صغيرة من الماء في حديقة منـزله             . القديم الخميني 

االيرانيين في تلك الفترة، كان الحائري مهموماً مغموماً بقصص الحرب المرعبة التي كانت تضم في مـا                 

. ف على الناس األبرياء في مدن البلدين المتحاربين كليهما وعلى حد سواء           تضم من قصص الهموم بالقذائ    

وجد طريقاً إليقاف تلك    لقد فتح قلبه المحزون المثقل بالهموم للخميني سائالً معلّمة الخاص فيما إذا كان قد               

  : قائالًالمذبحة الرهيبة
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مئات اآلالف يموتون في الحـرب      : ((وأضاف)) . من غير الصحيح أن يقتل المسلمون بعضهم البعض       ((

  )).التي ال نهاية لها وال هدف نبيل

بقى الخميني صامتاً لم ينبس ببنت شفة حتى توقّف الحائري عن الحديث، وبعدها ، وبدون أن يدير رأسـه          

 زليبعث الزال فهل أنت تنتقد اهللا أيضاً حينما       : ((الى صاحبه وبلهجٍة أو نغمٍة تأنيبية واضحة رد عليه قائالً         

  )).على الناس؟

، قـام   قارن نفسه مع صاحب الجاللة     ، أو المقارنة المفهومة ضمناً للخميني ، حيث          مصدوماً بهذا الجواب  

ولم يتكلّم بعدها مع الخمينـي مـرة        الحائري، ونهض من لحظته ، وغادر دون أن ينطق بكلمة واحدة ،             

 الليلة التي وصل الخميني فيها أن، يرى نفـسه ،           وبعد سنين ، إستذكر ، أو إستعاد ذكرياته في تلك         . ثانية

 حيث يجد المرء نفسه معرفاًَ تماماً من ِقبل اهللا وصفاته .يضع قدمه األخيرة في آخر سفر لمال صدراوكأنه 

ورغم كونه إنساناً ، إال إنّه يمكن أن يقوم بنفس الوظائف اإللهية ، التي يقـوم بهـا واهـب                    السماوية،  

  .ملياً وفعلياًالشريعة المقدس ع

فبينما يبدو الخميني للناس الناظرين إليه من الخارج على إنه مثال وخالصة الفكر التقليدي لالسالم بجبتـه                 

 ، مع خٍط وتيـاٍر يـسير        إال إنه نمط جديد للقائد الشيعي المتطرف العنيف       المسترسلة وعمامته السوداء ،     

، مع إيمان راسـخ  ال ينحني وال يلتوي، صارم وعنيدلشيعة، خلفه يمثّل خرقاً أو إنعطافةً كبيرة في تأريخ ا   

 وحـاز علـى   لقد كان عبقري وذكي جداً. وقوي، بل ثقة أو قناعة محلّقة في موقع روحي خاص متسامي   

واألكثر أهمية من ذلك، إن لديه إحساساً واضـحاً بالقـضاء           . قدر كبير من االحترام والمهابة بين تالميذه      

إن توجهاته السياسية ونظراته الدينية لـم تعكـس         . س خاص به ، وبالتشيع وإيران       والقدر مضافاً الى ح   

 كـان خارجـاً عـن الـسرب       وفي الحقيقة ، إنّه     ( الكثير الكثير من التأريخ الشيعي والثيولوجيا الشيعية ،         

فهمـه لمذهبـه    كما هي السلطة التي زعمها ونفّذها عملياً على ضـوء           ) ومبتكراً ثيولوجياً جديداً ومجدداً     

لقد كان تشيعه تشيعاً جديداً ، تمت قراءته أو ترجمته من قبل شخص يدعي أن لـه                 . الصوفي العرفاني 

  .معرفة مباشرة بالحقيقة

 التي ينطوي عليها المعتقد الشيعي التقليدي موظّفاً تـصوراته ، لـيس             القوة العاطفية لقد إستخدم الخميني    

 فقد حـول ضـمن      )٢(.ان، وإنما إللقاء دعواه على روح التشيع الحقيقية       لمساعدته فقط على اإلمساك بإير    

 يمكن أن تُغير الوجهات السياسية للمـسلمين مـن   األصولية االسالمية الى قوة سياسـية، مشروعه أيضاً   

  .مراكش الى ماليزيا

حسب ردود األفعـال    إذْ إن تصوراته نحو العالم تطورت       .  دائماً وعلى طول الخط ثورياً     الخمينيلم يكن   

على التحوالت التي ساهمت في صياغة إتّجاهات التحديث في القرن العشرين والتي وفدت أو جيء بهـا                 

ففي القرن السادس عشر أجرى تعاطي علمـاء الـشيعة          ) . ١٩٠٠يذكر أن الخميني ولد عام      . (الى ايران 

 ووافقوا على ذلـك  الشرعية) الحكوماتأي منح هذه     (منحهاااليرانيون مع الحكومات الملكية على أساس       

الـشروخ   . ما دامت تلك الحكومات وشاهاتها يقفون موقف المدافع عن الهوية الشيعية والعالم الشيعي            
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في هذه الفترة وجدت إيران  . األولى في هذه الشراكة بين الشاهات وآيات اهللا جاءت في القرن التاسع عشر           

كانـت  .  رغم إنها في الحقيقة لم تُـستعمر         ربية تجارياً وسياسياً  الضغوط األو نفسها ساقطةً فريسة تحت     

قد دعمت حكومات الشيعة إال إنهـا        ) ١٩٢٥ - ١٧٩٥( أي الحكومات الملكية القاجارية      القاجارملكيات  

كما كانت مجسات    . تنفّذ وباطّراد أوامر ودعوات البريطانيين والروس     برهنت على كونها ضعيفة وكانت      

ير االستعماري تُهدد العالم الشيعي بإخضاع البلد إقتصادياً وأخْـذه بعيـداً عـن إسـتقالله                وهواجس التأث 

ولعدم رغبة أو قدرة الشاهات في الدفاع عن األمة ، تقدم اآليات ، وتحملوا العبء األكبر فـي                  . السياسي

  .هذه المهمة الشاقّة دفاعاً عن الحقوق والمصالح الوطنية

 ، إستخدم هذا الشاه سلطته المطلقة ألن يمـنح أو يخـول             ناصر الدين شاه  مة   أي في حكو   ١٨٢٥في عام   

وهنا تـشكّلت معارضـة جماهيريـة       ) . التبغ (التنباك سيطرة حصرية لتجارة  إحدى الشركات البريطانية    

حيث إشتكى التجار االيرانيون ذلك لقادتهم الدينيين ، فقام عالم الـدين األقـوى              . واسعة ضد هذا التخويل   

حيث كانت هذه المدينة آنذاك جزءاً من        ( سامراء بإصدار فتوى من بيته في       ميرزا حسن شيرازي  نذاك،  آ

  .يحرم فيها إستخذام التنباك) األمبراطورية العثمانية ، اآلن في العراق

ان ك. نتيجة ذلك طبعاً ، ظهر أنّه كان يتحدى الشاه ، ويطالبه ألن يقف مع حقوق األمة وعدم التفريط بها                    

بإمكان الشاه أن يصدر أمراً بتأميم التنباك ، ولكن آية اهللا كان بإمكانه أن يقرر معنى وقيمة هذا التـأميم ،                     

إمتثـاالً  ( ،   إذ أن زوجة الشاه نفسه وهكذا حريمه كن قد تركن التـدخين           . وفيما إذا كان يعني أي شيء       

ولم تنته هـذه المحنـة أو       . إعداد النرجيلة له  رفضن  ) أي خادمات الشاه  (وإن الخادمات       ) للفتوى طبعاً   

 مع الشركة البريطانية المذكورة، وهنا ظهر       وألغى تلك االتفاقية  األزمة إال بعد أن خضع الشاه أمام آية اهللا          

العلماء وكأنهم أصبحوا خطّ دفاع إيران األول في الذود عن مصالح األمة اإليرانية ، والناطقين الرسميين                

  .ضد االستعماراألعلى صوتاً 

 بين  الحركة الدستورية وبعد قرابة العقد من هذا التأريخ ذهبوا الى ما هو أبعد من ذلك، حيث شاركوا في                 

بأمل وضع حـدود أو      التي إتبدأها المثقفون الليبراليون والناشطون االجتماعيون،        ١٩٠٦ - ١٩٠٥عامي  

ية أداةً طيعة بيد اإلستعمار، إتّجـه العلمـاء         وخشية أن تصبح سلطة الشاه ثان     . قيود على الحكومة الملكية   

 معظم  آية اهللا محمد حسين النائيني    لقد قاد   . إليجاد نفوذ أكبر في وسط الجمهور أكثر من أي وقت مضى          

متطـابقين  وإعتبارهمـا   ) أي أحكام  الشريعة والديمقراطية    (العلماء للدفاع عن حكم القانون والديمقراطية       

، شريطة أن ال تطعن القوانين العلمانية أحكام الشريعة االسالمية أو تخرق            دينيةومنسجمين مع التعاليم ال   

وهنا لم يحاول العلماء ترقية أو تعزيز وجهات نظرهم الخاصة فـي الحكومـة              . )∗(وتنتهك مصالح الشيعة  

ف بـسلطة   االسالمية ، التي يجب أن تؤسس لسلطة اهللا وهيمنته ، وإنما، بدالً عن ذلك، قبلوا بدستوٍر يعتر                

هذه الرؤية كانت تقريباً ، أو بالضرورة، نفس الرؤية التي تم إيضاحها أو تثيبتها              . الشعب مع بعض القيود   

                                                 

  ). المترجم(وهو ما سمي في حينها الحركة الدستورية أو معركة المستبدة والمشروطة ) ∗(
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 أثناء المناقشات التي جرت على الدستور الجديد في العراق في صـيف             آية اهللا السيستاني  لفظياً من قبل    

  .٢٠٠٥عام 

ذي دفع ممثّلوا التشيع ورجال الدين فيه في إتجاه جديد أكثر           إن الشعور بأهمية حماية العالم الشيعي ، هو ال        

ففي إيران ، وبشكل مبكّر من القرن العشرين كان الدفاع عن عالم الـشيعة أو               . ديمقراطيةً مما هو مألوف   

وفي العراق بعد الحرب العالمية األولى، وعنـدما فـرض البريطـانيون          . الدائرة الشيعية يعني الدستورية   

  .رة على البلد بعد دحرهم األتراك، كان رد الفعل هو التمرد أو الخروج الواضح الصريحسيطرة مباش

 الشراكة القديمة بين ملوك إيران ورجـال الـدين        أما في إيران، فلقد شهد القرن العشرين توتّراً حاداً في           

العالم المبرز، الذي  أقنع علماء ايران ، بمن فيهم والد الحائري ١٩٢٥ففي سنة . وصل الى درجة االنفجار   

لقد كـانوا   .  الذي قاد إنقالباً على أن يعلن نفسه شاهاً        رضا خان ذكرناه قبل قليل، أحد ضباط الجيش إسمه        

 ألنهم كانوا يعتقدون ، بأنـه       مصطفى كمال أناتورك   ، وعلى نموذج     لحاكم أتاتوركي يخافون إنبثاق نموذج    

 مـن الـنمط     أفضل من جمهورية علمانية عدوانية    ها تبقى   مهما كانت أخطاء الملكية الشاهنشاهية ، إال إن       

 غير أن رجال الدين ساوموا أكثـر        )٣ (. يشيده على مقربٍة منهم في تركيا      مصطفى كمال أتاتورك  الذي كان   

إذ تكشّف بعد فترة )  المترجم - كما يقولون -فظهر أن حسابات الحصاد غير حسابات البيدر ( من الالزم 

تي أسسها رضاخان لم تكن تكترث إال قليالً بما يسمى حفظ التشيع ، وكان جّل إهتمامها                أن ملكية بهلوي ال   

.  بأرديٍة أو زخـارف ملوكيـة        التحديث وإنشاء حكومة أشبه ما تكون بجمهورية عصرية       يتمحور حول   

ـ                نعم،   د ظهـروا   لم يدر في خُلد البهلويين على اإلطالق بأن إيران دائرة شيعية أو مركز شيعي ولذلك فق

حجر بل على العكس ، فإنهم فهموا التشيع على إنه . رافضين الدفاع عن التشيع أو إعتبار ذلك واجباً عليهم

  . في طريق أجندتهم التجديدية أو التحديثيةStumbling block عثرة

اء كان هذا الشاه قد ساهم أو شارك في مراسـم عاشـور           .قبل أن يعتلي الشاه البهلوي األول عرش إيران       

كما إن إسم هذا الشاه كان يتضمن إسم اإلمام الثامن للـشيعة وهـو              . وسمع أو شوهد وهو ينادي يا حسين      

ومع ذلك، فإنه كان يرى بـأن نمـوذج         . اإلمام رضا ، ناهيك عن إنه ضمن إسم جميع أوالده هذا اإلسم             

  .من تحديث أو تجديد إليران لما كان يريده نموذج قاتل، إنما هو الدولة العلمانية على النمط التركي

لقد حاول رضا شاه علمنة النظام الشرعي والمحاكم ، وحرم حجاب النساء ، ولم يؤكّد على هوية إيـران                   

وقد قاوم العلماء تلك المعاملة ،      . الشيعية وهمش دور العلماء ، وعاملَهم بقسوة ووحشية في بعض األحيان          

ين حكومة قوية ومجتمع حداثتي قاد الى تراجع إنكماش رجـال           وبعنف في بعض األحيان ،إالّ أن الجمع ب       

  .الدين وأفول دورهم

نضالهم الدائرة الوحيدة التي إستطاع العلماء من خاللها إثبات وجودهم ودعوة اآلخرين لإلحساس بهم هو               

  . ضد اإلمبريالية
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 دعموا الحركة الجماهيريـة   ، كما١٩٠١ عام تأميم الصناعة النفطية اإليرانيةلقد دعم رجال الدين مسألة     

 بـإنقالب   ١٠٥٣هذا التأميم قاد الى مواجهة بين إيران والغرب وإنتهى عـام            . التي أوجدتها تلك االلتفاتة   

 وإسـتعادة الـسلطة     محمد مـصدق   أدى الى إبعاد رئيس الوزراء الوطني        CIAعسكري مدعوم من قبل     

 وبينما دعم العديد من علماء الشيعة أهـداف         . نجل رضا شاه     محمد رضا بهلوي  ومنحها الى الشاه الشاب     

، دعموا عودة الملكية الشاهنشاهية   مصدق ، إال إنهم في نهاية النهار، وباألحرى معظم كبارهم وأساتذتهم            

فلقـد نــحوا جانبـاً    .  على مقاليد الحكم في البالديخشون من الفوضى أو سيطرة الشيوعيةألنهم كانوا   

وتعاطفوا مع نفس ردة الفعل والمخاوف التي دعمت الواليات المتحدة لدعم  ، طنياالتجاه الوتعاطفهم مع 

  .االنقالب على مصدق

 ال يمكنهم معه الدفاع عـن       - كما تصور كبار رجال الدين       -إنهم صنعوا بذلك عمالً أو خياراً صعباً آخر       

  .دائرة اإليمان الحقيقية ، وباألحرى التشيع الحقيقي

 ما كان يقصده العلماء أو يعنون به في ذلك الوقت ، فإن األحداث التي وقعـت فـي                   وعلى الرغم من كلّ   

 لم تُشر الى والدة إمكانية لقيام تقارب أو عالقات ودية بين التاج الشاهنـشاهي               ١٩٥٠بدايات الخمسينات   

ت  شـهد  ١٩٧٠ و   ١٩٦٠بل على العكس فإن سنّي الـستينات والـسبعينات          . والمؤسسة الدينية الشيعية    

  .معزوفات مشروخة ومتوترة بين الطرفين أوصلت العالقات بينهما الى أدنى حد لها

 االجتماعي فضالً عن الضغط الـسياسي، وتنـامي أو          -إن التطورات السريعة على الصعيد االقتصادي       

لك تصاعد تأثير الثقافة الغربية على المجتمع ، ناهيك عن العالقات القريبة بين طهران وواشنطن ، وكـذ                

إتّساع الفجوة بين األغنياء والفقراء كّل ذلك ساهم في زيادة سوء التوترات االجتماعية وتفاقم تداعياتها على 

ولكنهم قرأوها فـي    العلماء قرأوا هذه اإلشارات آنذاك وإعتبروها أسباباً موجبة للقلق ،           . المجتمع والنظام 

علمـاء  .  البهلوية المشاكـسة دينيـاً       -لكية  ذات الوقت على إنها فرصة مناسبة لقطع الطريق أمام الم         

آخرون إعتقدوا في الوقت نفسه أنه ما لم يأخذ التشيع دوراً ريادياً في النضال االجتماعي والسياسي فـي                  

تلك األيام ، فإنّه سوف يجد نفسه خاسراً قواعداَ أخرى في المجتمع بل سيرى نفسه مركوناً الى الهـامش                   

  .اطهمبفعل تحرك اليساريين ونش

 أكثر  ينخرطوا في العمل السياسي   وللحيلولة دون حصول ذلك، كان على العلماء أن يتشمعوا بالسياسة أي            

  .من أي وقت آخر

 أصبح العلماء الغاضبين والمعزولين يشكّلون كتلة فعالة داخل المعارضة المتنامية        ١٩٧٠بحلول السبعينات   

  .ضد الشاه

 المنظورة راحت المؤسسة الدينية الشيعية تصارع السؤال المطروح عن          وهكذا، وخلف المشاهد المرئية أو    

 الذي كان   الخميني. كيفية إيجاد كيان، إن لم نقل ملكية، بإمكانها الدفاع عن اإليمان والعالم الشيعي تحديداً             

وفي . كثر تأثيراًمنفياً في النجف آنذاك، كانت لديه االستجابة الكافية فقام بتشكيل هذا اإلطار المؤثر ، أو األ
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) الحكومة االسالمية ( وضمن سلسلة محاضرات ، أصبحت كتاباً في ما بعد وضع تحت عنوان              ١٩٧١عام  

  )٤ (.إستطاع الخميني أن يؤسس أو يطرح نموذجاً جديداً لشكل الحكومة الشيعية

وليس هناك من أحـٍد  لقد أكد الخميني بأن اهللا كان قد أرسل اإلسالم من أجل أن يطبق على وجه األرض،                

يعرف الدين أحسن من العلماء الذين كانواقد درسوا كافة تعقيداته وأخذوا على عاتقهم مسؤولية تفويـضهم                

لقد أمر اهللا بإيجاد حكومة إسالمية ، وعلى        . أو مندوبيتهم عن اإلمام الثاني عشر لصيانة حدوده ومصالحه          

ما إن علماء الشيعة كانوا على الدوام أوصـياء علـى الـدين    ك. العلماء إذا تم تنفيذ هذا األمر أن يحكموا    

وحراساً له؛ ومن هنا جاءت مناقشات الخميني وتأكيداته بأن وظيفة العلماء ال يمكن أن تُنفّذ بشكل صحيح                 

سوف يتطلع التشيع وبـاألحرى     ) والية الفقيه (وبهذه النظرية التي أطلق عليها إسم       . إال إذا إستلموا حكماً   

 أكثر مـن تطلّعهـم الـى        - وبينهم معظم رجال الدين المحترمين       -ة نحو العلماء كطبقة أو صنف       الشيع

  .قادرين بالتأكيد على حماية هوية التشيع وصيانة مصالحه) أي العلماء(الشاهات لتشكيل حكومة ، وإنهم 

عضهم بأن طريقـة    فقد رأى ب   . لم يكن علماء الشيعة جميعهم مقتنعين بأطروحة الخميني هذه أو نظريته          

 فيما رآها آخرون بأنها إنتهـاك       )٥(.إستنباطهم والمراجع التي إعتمدوها للتنظير لهذه الرؤية كانت ضعيفة          

ولم يكن هناك من بين أقران الخميني ونظرائه من كـان           . للرواية والثيولوجيا الشيعية التأريخية المعروفة    

 السيـستاني ، معلّم   ا هللا العظمى أبو القاسم الخوئي     آية  أعلى صوتاً وصراحةً في رؤية الخميني هذه من         

ففي أثناء إقامتهما في النجـف بـين        . إذْ لم يكن الخميني والخوئي يحبان أحدهما اآلخر       . وأستاذه الخاص 

 -إذ لم يزر أحدهما اآلخر إطالقـاً        ( بينهما   المسافة البعيدة حافظ اإلثنان على     ) ١٩٧٨ - ١٩٦٤(أعوام  

  . بواسطة تالميذهمايتبادالن التعليقات الالذعةا كانا وغالباً م) المترجم

وفي الحقيقة ، إن محاضرات الخميني حول الحكومة اإلسالمية كانت ردوداً على إستفزازات أحد تالميـذ                

 بدون أي سند مـن الثيولوجيـا        بدعة أو إبتكار  إنما هي   ) والية الفقية (إن الخوئي كان يرى بأن      . الخوئي

محـبس  يعة اإلسالمية، ومن هنا كان يظهر إزدراءه لها، وقد عبر عن ذلك حين أرسـل                الشيعية أو الشر  

 الى الشاه مع دعاء خاص له في ذروة التصعيد بين الشاه والخميني، بل في ذروة الثورة اإليرانيـة                   عقيق

  )٦ (.١٩٧٨في أواخر عام 

من ذلك ، حين أعلن نظريتـه بـأن         وبعد إستالم الخميني للسلطة في إيران، ذهب الخوئي الى ما هو أبعد             

كان للخوئي أنصار ومؤيدون من العلماء اإليـرانيين         . ذلك إنحراف عن التشيع وخروج على أيديولوجيته      

 شـاهاً معممـاً   إال أن خوفهم من العقاب جعلهم ساكتين عندما إستلم الخميني السلطة وجعل مـن نفـسه                 

turbaned shah واحد من هؤالء المنشقين أو المشاكسين ) . رة اإلسالميةالقائد األعلى للثو( تحت عنوان

وهي إهانة   الذي تم تجريده من وظيفته من قبل الخميني ،            آية اهللا العظمى محمد كاظم شريعة مداري       هو

  .لم يفكّر بها أو يجرؤ عليها أحد من الشاهات قبله أبداً

سالمية تبقى تحت إشراف العلماء يعتمد      كان الخميني يعرف الفلسفة ، وكان نموذجه في كون الحكومة اإل          

أو هـذا   ) وربما كانت هـذه التلميحـة     ) ( أي حكم النبالء واالشراف    (الفكرة اإلفالطونية بشكل كبير على    
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أي ) جمهوريـة أفالطـون   (المصطلح إشارة ساخرة من قبل االفالطونيين على السقراطيين األصليين في           

لكونـه حكيمـاً قـادراً      ) philosopher-kingملك الفلسفة   (قودهم  طبقة األوصياء المثقفين تحديداً الذين ي     

وبدرجة عالية على إقامة وتعزيز حكومة كاملة بإمكانها أن تحمي وتصون المصالح الوطنيـة والروحيـة                

سوف تتحول الحقاً الى (إن هذا كان تشيعاً مختزالً لمحاكاة أفالطونية غريبة مثيرة للسخرية       . ألبناء األمة 

  ).عنيفة لها فعالًمحاكاة 

 علـى   -وبينما إستطاعت الجمهورية اإلسالمية في ايران أن تنقل علماء الشيعة الى صفّ الطبقة الحاكمة               

 لكن درجة عزف أفالطون كانت أقّل سـرعة مـن عـزف             -صعيد النخبة السياسية واألوصياء الدينيين      

التحوالت التشويهية في السياسات الـشيعية      كما إن   . ماركس اللذين وضعا هذه النغمة في الثورة االيرانية         

رجال .  القوية في البلدالنشاطات اليساريةاإليرانية التي حصلت تحت حكم الشاه كانت قد تزامنت مع فترة 

وبعـضهم  . الدين الشباب قرأوا األعمال الماركسية فوجدوا أنفسهم متأثرين بأفكار الشيوعيين ونشاطاتهم            

ت مع ناشطين من جناح اليساريين وتعلّموا الكثير عن الثورات من رفاق السجن             تقاسموا زنزانات المعتقال  

األمر الذي ترك عالمات بارزة على عمل هؤالء الشباب التنظيمـي وطريقـة تـسويق األفكـار                 . هؤالء

  .واأليديولوجيات بشكٍل فعال ومقتدر

ام السجن بوجه هزيل كئيب وسلوك  كان واحداً من سلسلة رجال الدين في حلقة المدخنين أيمحمود طالقاني

لقد تم إعتقاله مرات .  إنه كان محارباً قديماً ومحنكاً عركته سني النضال ضد الحكم البهلوي)٦ (.جاد صارم

عديدة وعلى إمتداد عقود مختلفة في سنـي ذلك الحكم بإعتباره خطيباً ومبلّغاً شاباً مفوهـاً مـن الطبقـة                   

  .األساتذة والزعماء الدينيين قبيل الثورة مباشرةًالوسطى لرجال الدين، ومن 

  في   Stalinistsأثناء مكوثه في السجن كان قد إلتقى العديد من اليساريين الشاخصين منذ الفترة الستالينية               

 الذين هيمنوا على حرم الجامعات في السبعينات        Maoists وحتى جيل الشباب الماويين      ١٩٥٠الخمسينات  

 الذي كان يكـرم فـي       طالقاني. نوا مفكرين ومثقّفين ، وكان آخرون مقاتلين فدائيين         بعضهم كا  . ١٩٧٠

 آثار الندوب على جسمه جراء التعـذيب      عيون الكثيرين ويحتفى به ِمن قبل المحاورين في الجامعة حيث           

 مغرماً   هذا كان يحب أن يتحدث عن حكايات السجن ونوادره، وكان          طالقاني.مازال يحملها من أيام سجنه      

  . أيضاً بالحديث عن عالقاته مع اليساريين في السجن طبعاً

 على المسافة بينه وبين     طالقانيأثناء أعماله أو مهماته المحددة األولى التي كان فيها خلف القضبان، حافَظَ             

ارات مـع   فكان يقرأ قرآنه وينأى بنفسه عن الملحدين ، غير أنه بدأ تدريجياً المشاركة في حو              . اليساريين  

مدركاً بأن  . اليساريين مدافعاً عن إيمانه قبال الماركسية والمادية مؤكّداً أن الدين بطبيعته محافظاً وبال تفكّر             

 ، إذا ُأريد للدين أن يبقى Communist Monifestoالقرآن يجب أن يوازي البيان أو االعالن الشيوعي 

يظهر االسالم وكأنـه تقـدمياً وثوريـاً شـأنه شـأن            أن  مناسباً ووثيق الصلة بإيران الحديثة ، لذا قرر         

لم يكن ليعترف صراحةً بأنه إستعار شيئاً من اليساريين، ولكن الواضـح            ) أي طالقاني (إال إنه   . الماركسية

وقد ) . أي نحو العالم  (لقد فهمهم وكان يشاطرهم رؤيتهم العالمية       . إنه كان يحتفظ لهم بمكان ناعم في نفسه       



 حدي الصهيوينالت         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٢٧ من ١٤                                     ٢٠٠٨ -      كانون الثاين
 

والذي كما يشير عنوانه بأنه تعاطى مع المعنى العـام األفـضل فـي              ) االسالم والملكية (سماه  كتب كتاباً   

مؤكّداً دعمـه للملكيـة     )  المترجم -وهو المفهوم المتعلق بشؤون الملكية الخاصة للثروة طبعاً         (الماركسية  

  .العامة وكأنها مقالة حول االيمان في االسالم

 من أجل منافـسة أو  الدمج بين الشيعة والمثل الماركسيةالدين المؤثّر في يمثّل نزوع رجال طالقاني  كان  

مواكبة الحركات اليسارية الممثّلة بجيل الشباب ، فضالً عن وضع الدين في المواضعة السياسية المطلوبة               

لـي  علم يكن هناك مفكراَ أكثر تعبيراً عن ذلك أو أكثر عمالنية في توضيح هذا البعد مـن                  . على العموم   

 الذي توفي مباشرة قبـل الثـورة بعـام          intellectual lay A المثقف العلماني غير االكليركي      شريعتي

  )٨(. ١٩٧٧ونصف وتحديداً عام 

 في عائلة دينية ، ولكنّه ، كأي واحد من جيله ، كان قد تلقّى ثقافة علمانية، وقـد ذهـب                     شريعتيلقد نشأ   

تلف أي يتردد على تجمعات اليساريين ودوائـر نقاشـاتهم          لدراسة علم االجتماع في باريس حيث كان يخ       

 هواري بومـدين  وقد قام الرئيس الجزائري     . ( هناك فشكّل عالقات صداقة حميمة مع وطنيين جزائريين         

 بين العراق وايران في الجزائر بالتوسط لدى الشاه وإلتماسه إطالق           ١٩٧٥مستغّالً مناسبة قمة السالم عام      

 كان على معرفة تامـة بالثيولوجيـا الـشيعية          شريعتيإن  )  من السجن  علي شريعتي ديم  سراح صديقه الق  

 Thirdوالتأريخ الشيعي ، ولكن رؤيته الكونية كانت قد تشكّلت من قبل الماركـسية والعالميـة الثالثـة    

Worldism      ي لقد كان محسوباً على أفكار ماركس وكان يعتقد بالصراع الطبق         .  التي واجهها في باريس

لقد كتـب فـي اإلسـالم بمـصطلحات     .  ، والثورة واليوتوبيا الماركسية class warأو الحرب الطبقية 

قبل أربعة عشر مائة سنة ، قام عدد قليل من العبيـد ، وبـائعي التمـر،      : (( يقول مثالً    ماركسية واضحة 

 والتجار ، والبيروقـراطيين     واليوم على العمال، والفالحين ،    . ورعاة اإلبل ، والعمال، باتّباع دين محمد        

إن الحركات الثورية تجد طريقها دائماً بين الشعوب وعموم الناس ألن الطبقات            . والتالميذ إحياء هذا الدين   

األرستقراطية الحاكمة تسعى دائماً لنشر الصمت والتحفّظ وتمنع أو تحرم التحول االجتماعي لكي تحمـي               

هم اآلخرون تلونوا بلون األرستقراطيين من أجل الـسمعة         ) أي العلماء (العديد من أساتذة الدين     ... مواقعها

 لشريعتيفبالنسبة  . )٩()) والمجد، أو ألن هؤالء األرستقراطيين إستأجروهم للحفاظ على مصالحهم الخاصة         

كان التحدي يختصر في كيفية ترجمة أفكار ماركس وتحويلها الى رموز ثقافية يكـون بإمكـان جمهـور                  

وبكلمة أخرى كيف يمكن إدخال ماركس بسالسة في المجتمع االسالمي بعد إلباسه             - لتعاطي معها الشيعة ا 

  معطفاً شيعياً أو سترة شيعية على األقّل؟

يشير الـى روايـة     ) أي تأريخ التشيع  ( بأن التشيع هو مذهب في الثورة كما إن تأريخه           شريعتيلقد رأى   

لقـد تـصور    . إن مقدسي التشيع كانوا أبطـاالً ثـوريين        . طويلة في بحث متواصل ومقدس عن العدالة      

 ، وإنseventh century  Che Guevara  القرن الـسابع  تشي جيفارا  اإلمام الحسين بمثابة شريعتي،

إن تاريخ الشيعة لم يكن أكثر من الدايلكتيك الشهير للصراع الطبقي ، يتبلـور              . كربالء هي دراما الثورة     

  .أخيراً في ثورة
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وإن هذا التأريخ قد إنطلق كلّه من كربالء وسوف ينتهي بثورة إيرانية، في أفكار شـريعتي، إن كـربالء                   

ليست فقط تجسيداً خالداً وأبدياً للحقيقة ولكنها فعٌل ثوري لبطٍل ثوري يمكن أن تتكرر وتعيد نفـسها فـي                   

لقد )) .  عاشوراء ، وكل أرض كربالء     كل يوم : (( يقول دائماً   شريعتي  أواخر القرن العشرين وكما كان      

وفي رأيه إن التشيع    . إنتقد شريعتي العلماء الشيعة لتحويلهم المنهج الثوري الشيعي الى إيمان هادئ وراكد           

والتقوى أكثر منه مثابة    ) العرفان(فقد طريقه أو ضيعه أثناء الفترة الصفوية حيث أصبح مذهباً في المعرفة             

  .لثورةللعدالة االجتماعية وا

التـشيع  أو ما سـماه     )) التشيع األسود (( تمييزاً له عن     التشيع األحمر  وصفه للتشيع بأنه     شريعتيإستدعى  

 ، إن التشيع األحمر يتشابه كثيراً مع حركة كاثوليكية متزامنة عرفت بإسم ثيولوجيا التحرير التي                الصفوي

 وتلـك األخـرى للراهـب    Gustavo Gutierres گوسـتافوكوتيرز بدأت مع كتابات القس البيروفياشي 

 وبتشابه كبيـر مـع المفكـرين الكـاثوليكيين     Leonardo Boff ليوناردوبوفالبرازيلي الفرانسيسكاني 

مسكوناً بالماركسية ومـأخوذاً بقرائتـه لمـا سـماه     شريعتي كان اليساريين ، وقساوسة أمريكا الالتينية ،      

 وفي طريقه إستطاع أن يقنع العديد من اإليـرانيين   of timesThe signs)) عالمات الزمان((الكاثوليك 

بأن طريق إيمانهم يتطلب عمالً إجتماعياً ، حتى لدرجة إعتناق الشهادة في سبيل العدالة االجتماعية ، كما                 

  .فعل أولياء الشيعة وقديسوهم

بعضهم نظر إليه أو تصوره     العديد من علماء الشيعة إنتقدوا شريعتي النحناءاته أو تعاطفه مع الماركسية و           

 ال ضرورة لهم في أحـسن األحـوال       سنياً أو أقرب الى السنّة بسبب هجماته على العلماء الذين قال أنهم،             

ألنهم يـدخلون   مفسدون  ، وفي أسوأ األحوال إنهم      ) ألن القناعة أو القناة الثورية لإليمان مفتوحة للجميع       (

يما يزعم آخرون بأن كل شيء يجب أن يعلّق حتى مجـئ اإلمـام              ف. التشيع في المنهج المناهض للثورية      

 على إعتراض هؤالء المهدئين فجـاء       شريعتيأما جواب   . الثاني عشر لمعالجة أمراض العالم ونواقصه       

المفتوحة والفورية التي برهنـت     ) المترجم-نسبة الى سفرالرؤيا     (للرؤيويةتذكّرياً إستفزازياً عالى الحدة     

القوة الفعالة في التأريخ في أوائل المسيحية الحديثة في أوربا كانت قد تركت أثراً كبيراً فـي                 بأن مثل هذه    

كريستوف كولومبوس ، ومـارتن لـوثر ، وجـون ملتـون ، وإسـحاق نيـوتن ،                  كل إنسان بدءاً من     

ة سـلبية،   أن الشيعة ال ينبغي أن يبقوا مجرد منتظرين لإلمام وفي حال            :شريعتييقول  . وأوليفركرومويل

أي (وإنما يجب عليهم بدالً من ذلك ، أن يعتبروا أنفسهم مدعوين للعمل بنشاط لتعجيل مجيئـه أو عودتـه          

  ).ظهوره

 نادراً ما غيرت موقفه مع الشباب اإليراني أو موقفهم منه أو عوضت             شريعتيإن االنتقادات الموجهة ضد     

كما سماها الشاه أصـبحت عقيـدة       )) الماركسية االسالمية . (() ٩(نجاحه في تعميم القراءة الثورية للتشيع       

 كان هناك العديد من علماء الدين ، مـن          ١٩٧٠ وفي الحقيقة ، وفي نهاية السبعينات        )١٠(. الشباب الثوري 

 ، وهم بدورهم راحوا يعرفون كربالء علـى أنهـا مجـرد             شريعتيالطبقة األدنى من اآليات تحت تأثير       

 شـريعتي  كان قريباً من     آية اهللا على خامنئي   القائد األعلى الحالي للثورة     ) ١١ ( .عيةنموذج للثورة االجتما  
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 على جيل الشباب    شريعتيإستنتج آخرون بأن الطريقة الوحيدة لكبح تأثير        . وكان يشاركه الكثير من أفكاره    

فـإن  ونتيجة كل ذلـك ،      . هو إنتحال أفكاره أو إدعاء تبنّيها على أنها أفكارهم الخاصة ومتبنّياتهم الخاصة           

إن تأكيـدات   .  الماركسية لإلسالم هي التي عرفت حركة الخميني وقادت الطريـق إليهـا            شريعتيقراءة  

الخميني وسجاالته ضد الملكية، وفي أفضلية حكم رجال الدين، وبهذه الطريقة كانت قد تزوجت ماركسية               

  .ة الى الوجودشريعتي الشيعية لتلفيق ومن ثم إخراج هذه الحركة الثوري

 لتأكيـد   المسيحانية الشيعية  قد نظر الى كربالء لشرعنة الثورة ، فإن الخميني قد إعتمد             شريعتيفاذا كان   

وخالف التسنّن، إن التشيع صقل توقّعاته األلفية بقوة، ومنح الدين إطاره في            . زعامته الخاصة لتلك الثورة   

  .فكرة الخالص في نهاية الزمانتفهم التأريخ وجنباً الى جنب مع أساطيره في 

ففي لبنـان   . الثورة اإليرانية سحبت قوة ذلك اإلطار ،وإستفادت منه ولكنها لم تكن الوحيدة في هذا الصعيد              

 قد أثار قصص وحكايات حول تلك       ١٩٧٨ عام   اإلمام موسى الصدر  كان غياب الزعيم الشيعي الجماهيري      

ام في العراق كان رجـل الـدين المهـيج والمثيـر للفـتن              وبعد سقوط صد  . الغَيبة األسطورية العجيبة    

firebrand  مشيراً بوضوح بأن سبيله هـو سـبيل         جيش المهدي  قد سمى ميلشياته بإسم      مقتدى الصدر ،

 الذي ذهب في غيبة طويلة      -اإلمام الثاني عشر، وإن أولئك الذين يقاتلونه إنما هم أعداء المهدي الموعود             

  ) . أي ألف سنة (-مرت عليها ألفية كاملة 

 messianicوعلى إمتداد الثورة كان أتباع الخميني قد إستخدموا الرموز واللغة المـسيحيانية الالهوتيـة   

symbols         وهـذا  .  وصار عنواناًُ له     إمامفقد إستُخدم لقب    .  لمنح الخميني هالة إضافية من القوة والهيبة

إال إنه حرفياً يعنـي أولئـك الـذين         )) leader((ئد أو الزعيم    العنوان ، ، بالنسبة للسنّة ، يعني تحديداً القا        

  .يؤمون الناس في الصالة في المساجد والجوامع المحلية

أما بالنسبة للشيعة ، فإنه على النقيض من ذلك ، إنّه يعني أكثر من ذلك، بل إنه مصطلح مثير للـشجون                     

 موسى الـصدر  فقط  . حد عشر من ساللته    وصور األئمة األ   صورة اإلمام علي  والذكريات تُستحضر خالله    

كان قد إستخدم هذا اللقب ، إال أن اللبنانيين ، وبما لديهم من حضور سنّي مكثّف ، وإستخدام روتيني لهذا                    

أما في إيران ، فإنه ليس فقط وضع اإلمام في درجة           . اللقب في بلدهم كان قد قلّل كثيراً من قيمته الرمزية         

وقد أصبحت هـذه المـسألة       . نما جعله مساوياً أو متكافئاً مع األولياء والقديسين       أرفع من بقية اآليات ، وإ     

وفـي ذروة   . مهمة أكثر فأكثر كلّما راح أتباع الخميني يضاعفون التقوى الجماهيرية لدعم موقفهم الديني            

، األمر الذي   رأوا وجه الخميني في القمر    تألّق الثورة نشر الحواريون المقربون للرجل إشاعة مفادها أنهم          

  .يدّل على أن اهللا يبارك سبيله ويؤيده

وعندما كان  الخميني يشير إلى حكم الشاه فإنه كان يستخدم مصطلحات خاصة مخزونة فـي النـصوص                  

عدد مـن رجـال     )) . مفسدين في األرض  ((و)) طواغيت((الدينية واصفاً أعداء اإلمام الثاني عشر بأنهم        

 - ُأعدموا من قبل النظام الثوري بتُهم القتال ضد اإلمام الثـاني عـشر               الحكومة وموظفي الدولة كانوا قد    

وحتى بعد إستالم السلطة ، أصـبحت ألقـاب   .  بأن الثورة هي وعد العودة والممهدة لهذا اإلمام        -مشيرين  
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دى وفي إح  . Deputy أو ممثّله    نائب اإلمام الثاني عشر   فكان يشار إليه بأنه     . الخميني أكثر علواً مع ذلك    

المناسبات سأله أحد أعضاء البرلمان فيما إذا كان هو المهدي الموعود ، ولكن الخميني لم يجب على ذلك                  

فتصور السائل بأن الخميني لم يسمع السؤال فأعاد عضو البرلمان السؤال عليه ، إال إن الخميني                . السؤال

  .نه اإلمام الثاني عشرلم يزعم ولم ينكر إوهكذا وبشكل ذكي وماكر فإنه . أيضاً لم يجب

كّل ذلك كان مصمماً لتأكيد وحشد الدعم للحركة الثورية ، بادعاء أنه ليس أمام االيرانيين إال خيـار مـن                    

فأولئك الذين أخفقوا في القتال لحساب اإلمام الثاني عشر ، كانوا       . مطلق الخير أو مطلق الشر    خيارين فإما   

الفكرة هي األخرى وظّفت لحيازة المزيد من الدعم للقتال ضد العـراق            قد حلّت عليهم اللعنة األبدية، هذه       

 قواتـه   صدام حسين  أرسل   ١٩٨٠في أيلول عام    . وتحريض أو إستنفار القطعات العسكرية على الجبهات        

وكان ذلك . االيرانية الغنية بالنفط خوزستان العسكرية شرقاً بإتجاه الحدود بقصد إحتالل جزء من محافظة 

سخنت العواطف ، وإلتهبت المشاعر ولكن البلد كان غير حصين ومعرض           . ية إنتصار الثورة تماماً   في بدا 

أو (فالعديد من معظم الضباط االيرانيين االيرانيين المحنكين كانوا مسرحين من الخدمة العسكرية . لالعتداء

اء القبض وأسـر المـوظفين      كما إن موضوع إلق   .  أو هربوا الى المنافي    purged) تم تطهير الجيش منهم   

 ١٩٨١ الى كانون ثـاني      ١٩٧٩نوفمبر  /والعاملين في السفارة األمريكية ، والذي إستمر من تشرين ثاني           

وبكلمة أخرى حتى الوسائل التقليدية في رد الغزو العراقـي كانـت            . كان قد جعل إيران معزولة عالمياً       

  .صعبة المنال بالنسبة إليران

. ة الثورية لتعبئة مئات اآلالف من المتطوعين للدفاع عن الجمهوريـة االسـالمية              لذلك ، إلتجأت الحرك   

هؤالء األبرياء غير المدربين وغير المؤهلين عسكرياً تجمعوا في الجبهات حيث إستلم كّل واحد مفتاحـاً                

يون يستيقظون ليرْو   عدة ليالي أثناء الحرب، كان الجنود االيران      . مفتاحاً الى بوابات الجنّة   بالستيكياً يمثل   

هـذه األشـباح والظهـورات    . فارساً يرتدي بياضاً ويمتطي جواداً أبيضاً يبارك لهم ويؤيدهم ويدعو لهم  

 الجنـود   لتقويـة معنويـات    يرسلون الـى الجبهـات       ممثلون محترفون لإلمام الثاني عشر كان يقوم بها       

  .وإستنهاضها 

 حيث تتم تعبئتهم وإستنهاضهم في أجـواء تقـوى          والد القرى أبناء الفالحين وأ  فلقد كان معظم الجنود من      

دينية وعواطف جياشة، وحين يعودون الى بيوتهم تراهم يحملون القصص والحكايـات إلـى  أقربـائهم                 

أي إذا كُتبت لهم الحياة     (وأصدقائهم في القرى والمدن الصغيرة ، هذا إذا تسنّى لهم العودة الى تلك البيوت               

  ).لجبهاتولم يقتلوا في ا

مقتنعين تماماً بأهمية العامل الديني في تضحياتهم ، قام هؤالء المتطوعون بشن هجمات على شكل أمواج                

 وتكتيكاته التقليديـة ،  يذهل الجيش العراقيبشرية بعشرات اآلالف ، بأيٍد خالية، األمر الذي كان يربك بل   

الدبابات العراقية، وإقتحام مواقع الجنود العـراقيين    وذلك بإستخدام أجسامهم في إزالة األلغام ، بل مهاجمة          

وهكذا مات المئات واآلالف من الشباب والرجال اإليرانيين ، ولكـنهم فـي النهايـة،               .وأسلحتهم وبنادقهم 

أو اإلرادة الحـرة     ،   الرغبة الـصادقة  نعم كانت   .  على االنسحاب من أراضيهم      أجبروا الجيش الصدامي  
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فلقد كان المتطوعون يقاتلون ليس مـن       . اً ضد التفوق العسكري للجيش العراقي      هي التي وقفت ند    للموت

ويمكن القول بشكل أفضل إنهم لم يـستطيعوا أو لـم           .  والمعتقد من أجل االيمان  أجل األمة والوطن وإنما     

 فكانـت   إنهم بإختصار كانوا خفيراً وحراساً لإلمام الثـاني عـشر ،          . يملكوا وضوحاً للتمييز بين االثنين      

يقولـون بـأن    ) أي رجال النظام  (كان النظام   . الحرب بالنسبة لهم روحية ومعنوية كما هي معركة جسدية        

بعضهم دفن في مقبرة الشهداء فـي طهـران         . ضمنوا مكاناً ما في السماء    أولئك الذين ماتوا في القتال قد       

نت الحرب بحاجة إلـى المزيـد مـن         وكلما كا . حيث نافورة الماء األحمر التي ترمز للدماء التي أراقوها        

معركة اإلمام الثـاني عـشر ضـد         - معركة الخير ضد الشر   الدماء، راح مسؤولوا النظام يصفونها بأنها       

وتدفعهم لتقديم المزيد من التضحيات     لقد كانت هذه الحماسة تُغذّي عشق الناس العوام بالشهادة ،           . أعدائه

  . على امتداد التأريخ-للسياسات الشيعية الثوريةمن أجل الدين ، الذي هو المحور المركزي 

هذا العشق أو اإلعجاب بالشهادة برهن أنه بنفس المستوى من األهمية في السياسة الشيعية في لبنان حيث                 

.  ١٩٨٠إستخدمه حزب اهللا في تنفيذ عمليات تفجير إنتحارية ضد الجيش االسرائيلي في أعوام الثمانينات               

فلقد أعطت هـذه الرغبـة   . ي سبيل التشيع كان منطلقاً في سياسات الشرق األوسط        إن الرغبة في الموت ف    

النظام االسالمي الثوري اإليراني دفعة مهمة لتحقيق أهدافه المحلية والدولية، وجعلت التطرف االسـالمي              

اق ،  وفي نفس الـسي   )) . رسالة الشهادة ((واإلرهاب أكثر دموية عبر تشجيع ما كان يسمى في الثمانينات           

 أيضاً قد إستخدموا التفجيـرات االنتحاريـة        سريالنكا في   التاميل الهنود (وفي محيط الشرق األوسط كان      

فكانت الرغبة في الموت لهدٍف معين وحتى فترة قريبة ينظر إليها كظاهرة شيعية سائدة ،               ،  ) بشكل واسع   

   .تُقرن عادة مع أساطير كربالء واإلمام الثاني عشر

تماماً . جال المؤسسة الدينية وجدوا هذه اإلغواءات تروق أو تنسجم مع النداءات المسيحيانية           كثيرون من ر  

كما إن اليهود فوق األرثذوكسيين كانوا يعارضون الصهيونية لزعمهم أنها تُجسد أو تزعم تمثيـل أعمـال                 

الهالـة الخمينيـة    فإنهم لم يكونوا سـعداء مـع هـذه    فوق الغالةالمسيحيانية الخاصة ، كذلك هم الشيعة    

)  المتـرجم - تهكماً طبعـاً  -أي اليسوعيين (أعضاء كثيرون من المجتمع المسيحياني النافذ      . المسيحيانية

 كـانوا معارضـين     الحجتيـة الذين أوقفوا أنفسهم لإلمام الثاني عشر ويسيرون خلفه، والذين يطلق عليهم            

وا مرتاحين لتلميحات الخمينيين بأنه كان ممثالً لإلمام        للملكية البهلوية ودعموا أهداف الثورة ولكنهم لم يكون       

 منحلّين أو حلّوا بعد الثورة ، غير إن العديد منهم إشتركوا في النظام الثـوري،                الحجتيةالثاني عشر، كان    

 أصبح شخصية معروفة فيه عاكساً موقوفيتـه لإلمـام          أحمدي نجاد وبعضهم مثل الرئيس اإليراني الحالي      

، ولكنه يسعى في نفس الوقت لالستفادة من سلطة الخميني وهيبتـه            ) المترجم -ي منذوراً له  أ(الثاني عشر   

راح يقـول بـأن      حاكماً، وبعد أن أصبح رئيساً للجمهوريـة         أحمدي نجاد في نفوس الجماهير، فلقد أعلن      

ذي يؤدي الى  ، وإن سياسة الحكومة يجب أن توجه للهدف ال  الحاكم الحقيقي إليران هو اإلمام الثاني عشر      

 فـي   توقيع تعهد رمزي  بل ذهب أكثر من ذلك أنه وجه طاقمه الرئاسي الى           )١٢(. أو عودته  تعجيل ظهوره 

بأن الخميني   معظم اإليرانيين لم يكونوا متلهفين لإلقرار        )١٣ (.إقرار الوالء واإلخالص لإلمام الثاني عشر     

الدولة الشيعية التي تمخّضت    . وواجهات عديدة ، ولكن اليسوعية إستمرت في التمظهر في دوائر         كاليسوع
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وكانت رؤيتها للدولة والحكومة مترشّحة عن نظرة الخمينـي لواليـة           . عن الثورة كانت ثيوقراطية شعبية    

فالجمهورية  . بصماٍت أليديولوجيات يسارية  مع المجتمع تكشّفت عن     ) أي الدولة (الفقيه ، إال أن عالقاتها      

، أي  وخيبة األمـل االقتـصادية     الحماس الديني مدت على قدرتها في الحكم على       االسالمية في  إيران إعت    

تحكّمـت  لقد تم بناء الدولة على القيم الدينية التي وضحها الخمينـي، ولكنهـا              . حالة اإلحباط عند الفقراء     

 جماهيري  ومتسلّطة بقطاعبحكومة مركزية مهيمنة كأية دولة من دول العالم الثالث ، وكأنها دولة مستبدة

إنها دمجت بين فكرة إفالطون النقية حـول الحكومـة التـي            . إقتصادية يسارية جماهيرياً  واسع، وسياسة   

  .تتزعمها نخبة واعية مع هيمنة جماهيرية ضخمة غير مميزة وغير واعية

 ، يقوم على أساس العمل بالـشريعة      ) أي ال يسأل عما يفعل    (وخلف حكم غير خاضع للنقاش يقوده علماء        

 أن تقوم هـذه     كيف ينبغي اإلسالمية، لم يأُل الخميني جهداً ، ولم يعر إهتماماً لكيفية قيام دولة اسالمية أو               

إن : أجاب مرة وأمام المأل على سؤال طُرح حول السياسة االقتصادية للدولة قائالً وبال تردد               ولقد  . الدولة

، ثم أضاف وعلى طريقته العنيدة الكالحـة عقّـب           )أي ليس للبشر  (السياسية االقتصادية إنما هي للحمير      

 وهكذا يمكن القول، وبإختصار، أن الخميني هو        )).إننا لم نقُم بالثورة من أجل تحديد سعر البطيخ        : (( قائالً

فتفاصيل الحكومة لديه  . aclassic big - picture man الحاكم للرجل للكالسيكيرجل الصورة الكبيرة 

ومع ذلك فإن ممثّليه وقائمقاميه كان عليهم أن تكون لـديهم           . إذا كانت تعني شيئاً أصالً      ، ال تعني إال القليل   

فإستعار بعضهم أفكاراً من مناجم األفكار الغزيرة المتـوفرة فـي أعمـال المفكّـرين               أمور البلد جارية ،     

 إن الدولة التي    .ميةاألصوليين السنّة في باكستان والعالم العربي لما يعطي شكالً لصورة الجمهورية االسال           

أسسها الخميني إنما هي دولة ثيوقراطية غير متسامحة تُطبق فيها الشريعة االسالمية أو تُترجم بشكل ضيق 

  .وتتقولب لتحديد حقوق األفراد واألقلّيات وتسعى لمحو كافة التأثيرات الغربية على المجتمع والثقافة

ه على أساس إيجاد كربالء بطقوسها العاطفيـة الملتهبـة التـي            تم تعريف قد  التشيع ومنذ أيامه األولى كان      

واصلت األمة إقامتها وأصبحت سبباً في إبقاء حرارتها ،واالحتفاظ بتلك التجربة الذابلة في وقتهـا حيـة                 

 وبينما يعتمد الشيعة فكرة الشريعة اإلسالمية بجدية كاملة نظرياً ، غيـر إن              .مشتعلة متوهجة في النفوس   

فجمهورية الخميني االسالمية ، مع ذلـك ،        .  ليس مشدوداً بذلك ال تشريعياً وال ظاهرياً كنظام حكم         إيمانهم

كانت كلّها حول الشريعة ، ولكنها لم تهتم إال قليالً بما هو معروف في كربالء ، بل أقّل من ذلك بما هـو                       

كن أن يتوجها الخميني أو     فلم تعد هناك طقوساً كبرى حول عاشوراء كان يم        . معروف عن شهادة الحسين     

يشرف عليها ، وال حتى ما يوازي ذلك في مراسم خاصة ملكية عاشورائية كانت تقام في سنّي الـشاهات                   

هكذا وردت حسب  (his coterieوفي الحقيقة إن الخميني وشلّته . Awadh's nawabsونوابات عواض 

جماهيرية، وأكثر من ذلك، فإنهم لم يـشجعوا        لم يشجعوا تلك التقوى الشيعية ال     )  المترجم -نص الكاتب   

  . حتى على التقاليد الشيعية المعروفة

وفي سني حكمه كقائد أو زعيم إيراني، لم يكن الخميني يتحاشى مواكب عاشوراء ومراسـمها وحـسب،                 

ـ                  ي ولكنه أيضاً لم يكترث على اإلطالق بزيارة المرقد الشيعي الكبير إلمام الشيعة الثامن في مـشهد، وف
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القادة االيرانيون الذين كانوا يزورون باكستان ، كثيراً ما كـانوا يـصدمون              .تصوره ، أنه أرفع من ذلك     

 مثالً، إبنة الرئيس    فائزة رفسنجاني . مضيفيهم الشيعة الباكستانيين عبر إزدرائهم للتقاليد واألعراف الشيعية       

ضواً قيادياً بارزاً في البرلمان االيراني في        والتي كانت ع   ،  علي أكبر هاشمي رفسنجاني     االيراني األسبق   

 أحد البرلمانيين الباكستانيين الكبار الذي      offended ،كانت يوماً قد أزعجت ، بل زعلت         ١٩٩٠التسعينات  

وكيف إنها أجابت وبعجرفة واضحة بأن زيـارة المراقـد          دعاها لزيارة أحد المراقد الشيعية في باكستان،        

ان موقفها هذا يشير بوضوح إلى تأثير التطرف السنّي المعاصر علـى الواقـع              وك . فكرة ليست إسالمية  

فقد كانت األصولية الشيعية تروق للهوية الشيعية إال إنها لم تنسحب على الروحيـة              . االجتماعي في إيران  

 يعيةإن العقلية التشريعية وصرامة المالحظات كانت وال تزال في الحقيقة، جداً غير ش            . الشيعية المعروفة 

very "un-shia".  

فنفس الطاقم العقلـي، أو     .  المعاصر في إيران شيئاً مخيفاً بعض الشيء       التحول الثقافي اإلجباري  لقد كان   

 ،كانـت فاعلـة أثنـاء الترجمـة     ١٩٦٠ في الستينات الثورة الثقافية الصينيةالمنظومة العقلية التي تُدير  

 إنتصار الثورة، خاصة بعد أن إكتُسحت الجامعات من قبل          االيرانية للدين في فترة العقد ونصف العقد بعد       

. اليساريين، فصار كل ما في الحياة يندد بالغرب ويحاول أن يوجه صفعة قويـة لثقافتـه وسـبل حياتـه                   

فاألوامر والمرسومات الدينية ومعها تأثيرات التوجهات الداعية لمحو الثقافة الغربية كلها كانت تُقحم بقـوة               

  .، وعبر جميع وسائل العنف واإلكراهوبشكل وحشيوساط المجتمعية والجامعية في كافة األ

لقد كان الخميني وزمرته يوجهون الجماهير عبر تلوين نظامهم بالرمزية الشيعية وإستحـضار القـصص               

فإستطاعوا وبشكل بارع أن يتالعبوا بالمعتقـدات الـشعبية         . التأريخية الشيعية العظيمة وتذكير الناس بها     

، ودفْع الجماهير أو إلزامهم للتـضحية فـي         عبر إنشاء وزرع حالة من الوفاء والتقديس للخميني       لناس  ل

 االيرانية وقعقعة سالحها    –ولم يكن هذا التوجه بهذا الوضوح منذ أيام هدير الحرب العراقية            . سبيل الثورة 

  .وطحنها الرهيب

ج ضريح اإلمام الرضا في مـشهد، كمـا قـام     على نموذبتنميط ضريحهوعندما مات الخميني قام أعقابه     

ناشطون بتشجيع الزوار على إجراء بعض الطقوس التي تُمارس أثناء الزيارات وتُحفظ في المثوى األخير               

الجمهورية االسالمية ) .  المترجم-أي عمل زيارة خاصة للراقد تُقرأ من ِقبل الزائرين على مرقده   (لألئمة  

ة دنيوية كان يمكن أن تتطور على إمتداد العقدين الماضيين ، غير أن عقـول    في إيران، وبإعتبارها حكوم   

ونوايا الحكام اإليرانيين ، صار عليها أن تُلفّ أو تُلفّع بأفكار الثـورة اإلسـالمية وهالـة الخمينـي فـي                     

 بعـد  أسطوريتها طبعاً من أجل منح هؤالء الحكام هاالت مضافة وصوالً الستحواذهم على األهلية األبدية،       

  .إحاطتهم بإشارات مقدسة من الروع الديني والخوف من اهللا

لفترة معينة بدت الثورة اإليرانية ، وكأنها متوجهة إليجاد نوع من البابوية، فالمؤسسة الدينية الشيعية كانت                

ض منهجـاً   الفرق الوحيد بينهما هو أن التشيع ليس فيه باباً ليفـر           . على الدوام تشبه الكهنوتية الكاثوليكية    

محدداً أو يشرح الكهنوت، وإنه أقرب الى التّجمع منه الى الكهنوتية التي تقرر مواصفات آية اهللا أو كيف                  
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إن إدعاء الخميني للقب اإلمام ، ودعواه بأن يكون صاحب السلطة الدينية العليا في التشيع،        . يجب أن يكون  

عرف أو يي اً الى هدفه ألنف على إعتباره كانا قد أشارا جليقائد الشيعة األعلىعر.  

إنه كان لفترة يريد أن يقبل كقائد للعـالم         .كما إن طموحات الخميني قد إتّسعت ألن تمتد إلى ما بعد التشيع           

  .اإلسالمي 

وعبر تأكيده بأن ثورتـه  . لقد كان أصل وجوهر صعوده للسلطة يمثّل تحدياً شيعياً لزعامة العالم اإلسالمي          

شيعية وإنما إسالمية، كان يرى بأن الجمهورية االسالمية في إيران هي القاعدة لحركـة إسـالمية                لم تكن   

 روسيا بأنها منصة الوثب أو نقطة االنطالق        لينين وتروتسكي عالمية ، أي بنفس الطريقة التي تصور بها         

springboard       عنى به عند الحديث عن الثورة الشيوعية العالميةإرتفع الخمينـي بـسرعة   فلقد.  لما كان ي 

فائقة كقائد شيعي ، ألنه تناغم مع األساطير الشيعية والمعتقدات الشعبية ، غير إنه وجد صعوبة بالغة فـي         

  . يمكن أن يكون مقبوالً في العالم السنّيمرتبة قائد إسالمينقل نفسه الى 

رضاً نفسه كبطل أو مبارز     عا.  كصورة شيعية  يظهرأن  لقد فتّش الخميني ، خارج الوسط الشيعي من أجل          

النبعاث وإحياء اإلسالم، كما قدم الثورة اإليرانية كثورة إسالمية، كان المفكرون االسالميون الـسنّة مـن                

أمـا  .  قد زعموها كضرورة السترجاع ثروات المـسلمين       حركة األخوان المسلمين والجماعة اإلسالمية    

هي األخرى حارساً ووصياً على الثورة االسالمية العالمية        إيران ، مركز التشيع، فكان يراد لها أن تصير          

ورغـم أن العديـد مـن       . ، إال أن هذه كانت صعبة البيع أو التصدير ، وأن معظم السنّة ال يـشترونها                 

الناشطين االسالميين في العالم السنّي كانوا معجبين بالخميني وحاولوا كثيراً محاكاة نموذجه، غير إنهم مع               

 بـالتركيز علـى     - جاهداً لتجاوز هذه المعضلة      الخمينيلقد سعى   . ا مهتمين جداً بتقبل زعامته    ذلك ليسو 

المواضيع العلمانية التي توحد جميع المسلمين ، أكثر من تركيزه على المواضيع التي كان يحتمـل أنهـا                  

. ة إلسرائيل من العـرب      وقد أصبح خصم االمبريالية الذي ال يكّل وال يمّل، وأكثر عداوةً ومناوأ           . تفرقهم

 أي المعركـة مـع األعـداء        -كما جهد كثيراً في التركيز على النشاط االسالمي المعني بهذه المواضيع            

  إن مناهـضته لألمركـة أو التـأمرك    .  أكثر مـن االهتمامـات االسـالمية الخاصـة     -الخارجيين 

Americanism    شياء أخرى تحصيل حاصل لطموحه لها جذور ممتدة في التأريخ اإليراني، ولكنها بلحاظ أ

  .في أن يشخّص قائداً لجميع المسلمين، وأن يجد سبيالً من أجل أن يوحدهم سنّة وشيعة تحت عباءته

ومع ذلك ،وعلى   . نعم ، إن المثالية ناقلة للعدوى، وإن الخميني وأتباعه أمسكوا بخيال الكثيرين وأحالمهم              

غير سالمي وحركته وغيرت ، وإلى األبد سياسات العالم اإلسالمي ،           الرغم من أن إيران ألهمت النشاط اإل      

، أو كـان يأمـل فـي         إن االنطباع األخير للثورة أو عن الثورة سيبقى بعيداً عما أراد الخميني تحقيقه            

مكّن فلقد فشل في تحقيق الوحدة اإلسالمية والتربع على موقع قيادتها الذي ذهب معه بعيداً، ولكنّه ت. إنجازه

، غارساً في أذهان الغربيين خوفاً وعدم ثقة باإلسالم بإعتباره السمة           التوجه المناهض لألمركة  من تصعيد   

المتألّقة التي أصبحت الصورة المعيارية ، او وجه االسالم التقديري فـي الثقافـة الـشعبية والجماهريـة                  

  .الغربية
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إذ بعد سنين طويلة تمكّن الشيعة مـن تحقيـق          . ر كبير رحب العالم الشيعي بالثورة اإليرانية وإستقبلها بفخ      

أهدافهم العليا في ثورة إسالمية أو وجود إسالمي كان الناشطون السنّة ، واألخوان المسلمون ، والجماعـة                 

فلقد تحرك الشيعة . الثورة اإليرانية غيرت الموقف الشيعي بالكامل . اإلسالمية قد تحدثوا عنها لعمر طويل   

واحد من أهم وأكبـر  . د العالم ، وكل الشكر واالمتنان للخميني طبعاً، قبل فترة قصيرة من موته         على إمتدا 

 قال بأنه كان يتمنّى أن ينجز ما        موالنا المودودي األيديولوجيين في األصولية اإلسالمية ، القائد الباكستاني        

اإلقـرار  هذا النوع من    . رة بنفسه أنجزه الخميني، وإنه كان على شوٍق كبير في أن يزور إيران ليرى الثو            

  . منح الشيعة فخراً إضافياً هو اآلخروالحسد

لقد أصبحوا أكثر جرأة وجسارة في مطالبتهم بالحقوق والتمثيـل ،            . كانت الثورة كذلك قد أيقظت الشيعة     

ح فـي   ، وإن لديهم نموذج للنشاط السياسي بإمكانه أن ينج        مطمئنّين ومعتقدين بأن الخميني سوف يدعمهم       

 ضياء الحق فكان الخميني قد أرسل مرة رسالة الى الحاكم العسكري الباكستاني           . تحدي السلطة أية سلطة     

ولهـذا   )١٥ (.سوف يفعل به ما فعلـه بالـشاه       ) أي الخميني (يخبره فيها أنه إذا أساء معاملة الشيعة ، فإنه          

 مطالبين بإعفائهم أو ١٩٧٩سالم آباد عام السبب ، وعندما ذهب الباكستانيون الشيعة بعشرات اآلالف الى إ         

إستثنائهم من الضرائب اإلسالمية المعتمدة على التشريع السنّي ، لم يكـن أمـام الحكومـة إال أن تُـذعن       

  .لمطاليبهم

أثناء العقد ، أي العشر سنوات التي أعقبت الثورة كانت السياسات الشيعية في كّل من أفغانستان، باكستان،                 

دية ، الكويت ، البحرين ، العراق ، ولبنان كلّها بدأت تتحرك، وبدأ الـشيعة يتخلّـون عـن                   العربية السعو 

القومية العربية واأليديولوجيات اليسارية ليشاركوا مع الوجودات والحركات الـسياسية المعلنـة وبـشكل              

ت الـشيعية    األجنـدا  - بل أن بعضها كانت تتلقى دعماً مالياً وسياسياً من طهران من أجل دعم               -واضح  

، نائب رئيس الجمهورية في أول حكومة عراقية منتخبة بعد          عادل عبدالمهدي مثال على ذلك ،      . ( تحديداً

 ، كان في يوم من األيام عـضواً فـي           المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق     الحرب، وقيادي في    

 في لبنـان،    لموسى الصدر دها   وح حركة أمل هذه الجماعات، ولم تقتصر على      ) الحزب الشيوعي العراقي  

 فـي باكـستان ،      والتحريك الجعفري  في أفغانستان    وحدت في العراق، وحزب     حزب الدعوة وإنما شملت   

 االسالمية في العربية الـسعودية ،كلّهـا        والحركة االصالحية  السعودي ،  وحزب اهللا  في البحرين،    الوفاقو

  …تحركت باالتجاه المذكور

ب ، وإصطدامات عنيفة مع األنظمة الحاكمة حدثت في مناطق مختلفة من            تظاهرات شيعية، ومسيرات شغ   

 ، ومخططات إرهابيـة فـي       ١٩٨١ وقعت عام    محاولة إنقالبية في البحرين   كانت هناك   . الشرق األوسط 

وكان التخوف األكبر آنذاك يتعلّق بحقول النفط في العربيـة الـسعودية             . ١٩٨٤ و   ١٩٨٣الكويت عامي   

فـي  . ق يسكنها الشيعة في المملكة، حيث إن معظم عمالتها تعتمد على المسلمين الشيعة              التي تقع في مناط   

وقد .  شهدت محافظات المملكة الشرقية الغنية بالنفط مشاهد شَغَب وعنف مزعجة          ١٩٨٠ و   ١٩٧٩عامي  
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تصدى األمراء السعوديون الحاكمون في هذه المحافظـات والمحافظـات األخـرى للغوغـاء بالعـصي                

  .اوات وضمن محاوالت إستباقية للحيلولة دون وقوع أية نشاطات خمينية محتملةوالهر

في عراق صدام حسين ، البلد المحكوم سنّياً مع أغلبيته الشيعية، كان صدام قلقاً بـشكٍل خـاص بـسبب                    

صـدام الـصارم والعـديم الرحمـة        . الموجات االهتزازية التي يمكن أن تنطلق من ثورة الباب المجاور         

. ف لم يكن متأكّداً بالكامل عما يمكنه فعله كرد فعل للنهوض الخميني في بلده ، ولكنه أزعجه بعمق               المعرو

حيث كان قد ُأبعد من هناك وذهب الى (في نقطة واحدة وقبل نهاية فترة إقامة الخميني في منفاه في العراق 

ة للعراق راغبة في قتل رجال      أعرب صدام للشاه، أو جعله يعرف بأن السياسة السري         ) ١٩٧٨باريس عام   

  )١٦(.إال إن الشاه رفض العرض الصدامي. الدين المزعجين والمشاكسين 

منــزعجاً  .  كان الشاه وصدام قد وقّعا معاهدة سالم لتطبيع العالقات بين البلدين الجارين            ١٩٧٥في عام   

 في ايران، وتحديها لـه ،       ومتحسساً من تراخي الشاه وتباطئه في الوقوف بوجه تصاعد الظاهرة الخمينية          

 موكّداً بأن نجاح الخميني سوف   ١٩٧٧قام صدام بتحذير ملكة ايران فَرح بهلوي أثناء زيارتها للعراق عام            

 مضيفاً بأن مئات اآلالف سوف يموتون ما لم يكن الـشاه            )١٧ (،يكون نذير شر لكال البلدين العراق وايران      

في السنين الالحقـة    ). المترجم-أي قبل إنتصارهم    (حرى الثوريين   صارماً وعنيفاً في سحق الثوار، وباأل     

يستطيع صدام القول ولكن بحزٍن وكآبة ، إنه  ما كان ينبغي عليه أن يسأل الشاه لمنحه إجازة في طريقـة                     

تعامله مع الخميني، وإن الخطأ األكبر ، بل الخطيئة الكبرى في سيرته هي سماحه آلية اهللا بمغادرة العراق 

  )١٨( . ياًح

فقد قام بقتل كافـة     . وعندما بدأ النشاط الشيعي التحرك بالعراق، كانت ردة فعل صدام سريعة جداً وعنيفة            

كما قام بتطهير حزب البعث والمراتـب       . قيادات حزب الدعوة، دافعاً بهذا التنظيم الى العمل تحت األرض         

 واحدة لسياسته بصرف كمية أكبر من المال فـي          )جزرة(مضيفاً  )) الشيعة((السيادية العسكرية العليا من     

  .بعض األحياء الفقيرة، وبعض المدن والقصبات الشيعية هنا وهناك

كان قراره بمهاجمة إيران ينطلق من زعمه بأن إنتصار العراق سوف يعوق إمتداد الحكومة الهـشّة فـي                  

 هكذا بوضوح، راجعاً الـى الـوراء        إن صدام بالتأكيد لم يكن عارفاً بتأريخ الثورات ، أو ظهر          . طهران  

لقد إزدهر الفرنسيون في أجواء الحرب ونالوا القوة عندما تـم           .  في نهاية القرن الثامن عشر       فرنساحيث  

 لم تتمكن من إضعاف الثورة      ١٩٨٨ -١٩٨٠فإن الحرب الوحشية على إيران بين أعوام        تحديهم وبذلك ،    

وبعـد الحـرب    . ر راديكالية، ودعمت سيطرتها على عموم إيران      االيرانية أو تفكيكها ، وإنما جعلتها أكث      

  .االيرانية العالية الكلفة في إستعادة مناطقها المحتلة ، قرر الخميني أن يندفع بطريقه نحو بغداد

فة وتأرجحت الحرب كَراً وفراً، تقدماً وتأخّراً قاتلةً ما يقارب المليون إنسان ، ومكلّفة باليين الدوالرات مخلّ       

معارك خنادق، وأسلحة كيمياوية ، وبعض أكبر معارك الدبابات منذ الحرب العالمية            . دماراً هائالً للبلدين    

العديد من األقطار الحساسة المحكومة سـنّياً فـي         . ، كل ذلك وسم هذا الصراع الرهيب      ١٩٤٥الثانية عام   

 ومصر كلها ساندت العراق أو قدمت له        العالم العربي ، بما في ذلك، العربية السعودية، والكويت واألردن         
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جميع الحكومات الملكية ، واألنظمة المتحالفة مع أمريكا ، واألنظمة ذات األقلّيـة             . دعماً مالياً أو لوجستياًَ     

 .السنّية، هي األخرى كانت تتمنى أن ترى إيران تخسر الحرب، أو على األقّل تتكبد خسائر وجروح كبيرة                

 ألقتْ بظاللها في بعض     حرباً طائفية سنّية شيعية   متين، وإن كانت في بعض مالمحها       لقد كانت حرباً بين أ    

  .الحسابات الوطنية هنا وهناك

فعنـدما  . إن أسلوب الخميني، والتحدي الذي فرضه على اآلخرين أثار حفيظة المنطقة وإستفز الحـاكمين             

 للتوسط إلنهاء الحرب، جعلهم الخمينـي       ذهب وفد من رؤوساء عدد من الدول اإلسالمية الى طهران مثالً          

ينتظرون قرابة الساعتين ، حتى جاء وجلس على األرض وراح يتحدث معهم عشرة دقائق باللغة الفارسية                

  .)١٩(ودون ترجمة بينما كان زائروه واقفين وبعدها غادروا

فآية اهللا هـذا إمـام      : ضحاًالرسالة المعنوية أو المعنى األخالقي الذي أريد تمريره من هذا الموقف كان وا            

 وهو لقب أو كنية يصعب على قادة المنطقة وزعمائها إحتواءها وإنما            Ayatallah-cum-Imamمصغّر  

  .سيفشلون في ذلك وعلى مسؤوليتهم فقط ، وإال عرضوا أنفسهم للخطر

 كانـت   ١٩٨٢وفي عـام     . كانت إيران تأمل بأن شيعة العراق سوف يستجيبون لنداء الخميني في الثورة           

الفرق العسكرية اإليرانية قد وصلت الى ضواحي مدينة البصرة ، أكبر مدينة عراقية بثقٍل شيعي عربـي                 

ورغم النداءات المتواصلة والدعوة للتضامن الشيعي، غير       . جنوب العراق ، وراحت تنفّذ عمليات حصار      

ة الشيعية للمدينة بقيت سـاكنة ولـم        إن السكان الشيعة في البصرة والعديد من الحاميات والمواقع العسكري         

لقد قاتلوا ضد الحصار حتى إنكفـأ       . إنهم كانوا شيعة فعالً غير إنهم كانوا عراقيين وطنيين كذلك         . تتحرك

وبعد سنوات عديدة من المأزق، إستطاع العراق أخيراً من أن يكون هو األرجح             . الهجوم االيراني وإندحر  

ا كانت بعض األراضي اإليرانية تحت السيطرة العراقية أي اإلحتالل           ،وبينم ١٩٨٨وفي عام   . واألعلى يداً 

العراقي كان على الخميني أن يوافق على وقٍْف مخجل أو مهين إلطالق النار والذي سـماه فـي حينهـا                    

  )).تجرع السم(( أو poisoned chaliceكأس مسموم ((

 ليس ألن السنّة رسموا خطًأ      -نت من إحتوائها    لكن الحرب لم تتمكن من سحق الثورة اإليرانية ، وإن تمكّ          

إن الثورة التي صـنعها     .  وإنما ألن الشيعة العراقيين فعلوا ذلك كذلك       - كما يقولون    -على الرمل وحسب    

االيرانيون الشيعة ، يمكن أن تكون قد راقت بعض الشيء ألبناء عمومتهم العرب أو حملت لهـم إعجابـاً                   

  .يرانيين لهم لم تحمل شيئاً من هذا القبيلبها، ولكن فكرة تزعم اال

 . المكان الوحيد الذي دبرت الثورة اإليرانية االنتقال له أو االنتشار فيه ، كمقياس لتأثير مستمر هو لبنـان                 

 وإن  - كما مر ذكـره      - بتدريب عدد من الثوريين االيرانيين في مخيماتها العسكرية          حركة أمل إذ قامت   

 Amalكـانوا مـن ألـومني أمـل     ) تم تطهيـرهم اآلن (قادة الحرس الثوري اإليراني العديد من أوائل 

alumni.  اآلن فإن ب بها في طهرانأملولحدلة أو مرحوأتباعـه كـانوا   موسـى الـصدر  .  ليست مفض 

الخميني . ينظرون إلى اإلمام الخميني على إنه إنطالقه سياسية برؤى غير أرثذوكسية حول الدين والسياسة            

 على أنها راديكالية بشكل غير كاٍف ومستهلكة أو مستغرقة بل ضـائعة فـي   أملجانبه كان ينظر الى    من  
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ولذلك قررت . صراع بيزنطي داخلي لبناني ال يدعها ترتفع الى مستوى الحركات الثورية العالمية األصلية        

 عنـدما تلكـأت     ١٩٨٢جاءت هذه الفرصة عـام      . إيران إنشاء قوتها الخاصة في لبنان ، وهي حزب اهللا         

. إسرائيل أو أجلت إنسحابها من جنوب لبنان وبدأ الحزب يفرض سيطرته على القرى والمـدن الـشيعية                

رجال الدين الشيعة من أمثال . وخوفاً من مصير فلسطيني ، إرتفعت بوادر أو مالمح مقاومة شيعية ناهضة

ى أسطورية كربالء وراحا يدعوان      راق لهما العودة ال    محمد حسين فضل اهللا ومحمد مهدي شمس الدين       

كانـت  . الشيعة للجهاد ضد إسرائيل، وكلما كان الصراع يتبلور كانت المقاومة الشيعية تنحى منحى دينياً             

 ، ثم إنتهى أخيـراً الـى    أمل اإلسالمية هناك بوادر إنفصال فصيل من حركة أمل كان قد سمي في البداية             

  .حزب اهللا

 الذي نما في أجواء الحرب اإليرانية ، وراح الحزب يستخدم هذا المـنهج         هادمنهج االستش تبنّى حزب اهللا    

الشهادة أعطت التفجيرات االنتحارية تفسيراً خادعاً      . كبرنامج مهم في معركته ضد إسرائيل من داخل لبنان        

د  من الجنـو   يقارب ستمائة  قام حزب اهللا بقتل ما       ١٩٨٤و  ١٩٨٢فبين عامي   . للشرعية الدينية االسالمية  

  .االسرائيليين ، وهي ضريبة مكلفة ساعدت كثيراً على إجبار اإلسرائيليين على الخروج من جنوب لبنان

إنتصار حزب اهللا هذا وإنفجارات بياناته الخطابية الرنانة الصاخبة ضد إسرائيل جعل من هذه المجموعـة                

 السنوات الالحقة ، األمر الـذي       تستأسد على الكيانات العربية بدءاً من األردن عبر سوريا وحتى لبنان في           

  . في قتالها في المقاطعات الفلسطينيةحماسجعل من منهجه نموذجاً تعتد به أو تقتدي به 

وحين أحرزت هذا النصر النادر على إسرائيل أضافت هي األخرى          ) أي قوة حزب اهللا   (تلك القوة الشيعية    

لقد نفذّ الشيعة الثورة    . شعاعات الثورة اإليرانية    هالة جديدة الى القوة الشيعية التي ما زالت تومض وسط إ          

واآلن يعيـدونها   ). في التأريخ الحـديث   (االسالمية األولى والوحيدة في العالم مؤسسين أول دولة اسالمية          

  .ثانيةً وهم يهزمون إسرائيل في منطقٍة حاول الفلسطينيون أن يهزموها فيها ولكنهم فشلوا

 ، قامت   ١٩٨٣اكتوبر  / وفي تشرين أول    . معسكر ايران المناهض ألمريكا    ، كذلك ، شارك في       حزب اهللا 

 مـن   ٢٤١ ، وقتلـت     حزب اهللا شاحنة إنتحارية معبأة بمواد متفجرة ، كانت على األغلب مرسلة من ِقبل             

جنود حفظ السالم األمريكان المارينـز، على مقربة من ثكنة عسكرية غير محمية بالشكل الكـافي فـي                 

قُتل ثمانية وخمسون من القوات الفرنسية بنفس الطريقة أو نفس الهجوم على ثكنتهم في نفس               كما  . بيروت  

هذه التكتيكات االستشهادية عبرت .  آنذاك الى سحب القوات األمريكية ريغاناليوم، األمر الذي دعا إدارة، 

اكنة هـرس اللحـم     عن نفسها بأنها ذات أثر مرعب ومخيف في لبنان كما كانت تُبرهن على إنها ضمن م               

كان إنتصار حزب اهللا قد دفع حماسة التأثير اإليراني وإلتهبـت           .  االيرانية   -الشغّالة في الحرب العراقية     

  .بوضع قاعدة أو أساس لتحالف إقليمي يشمل سوريا وحزب اهللاعواطفه في لبنان معززاً ذلك اإلنجاز 

ه في الوقت نفسه جبهة شيعية إخترقت وتختـرق         إن هذا التحالف مناهض لكّل من إسرائيل وأمريكا، ولكنّ        

 ،  إيران ولبنان نعم ، إنه جمع أو ربط جزئين هما األكثر راديكاليةً في العالم الشيعي،              . قلب العالم العربي  
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خرير إن آثار ذلك المشروع الثوري إنتشرت في المنطقة كما ينتشر        . وكأنهما جناحان في مشروع الخميني    

  .الماء

المال  إن الحقيقة طُمست في تلك االنتفاضات الشيعية، إذ لم تكن تلك االنتفاضات لتقع لوال                وقد حصل مرة  

، بحيث راحت طهران تُغذّي تلك المجاميع وتعمل على توسيعها ونشرها عبر المال والمساعدات              والسالح

  . إسالمية الحقاًالمنتظمة وصوالً إليجاد ميلشيات شيعية ومجاميع ثورية يمكن أن تدعو أو تؤسس لثورات

بعد ذلك، جاءت تحريضات إيران واضحة وصارخة متحديةً األنظمة العلمانية الحاكمة الدائرة في الفلـك               

األمريكي بدءاً من باكستان وحتى مصر، وعبر صراعات مسلّحة وإحتجاجات في الشوارع وإحداث تمرد              

 بتسمية أحد شوارع طهران بإسم قاتل       والتمرد، وأفعال عنف وإرهاب، وحتى وصل األمر أن قامت إيران         

 كانت إيران تأمل بأن الثورة يمكن أن تنفّذ فـي           -وفي قضية العراق    . خالد االسالمبولي  ،   أنور السادات 

إيران كانت ترى أن التجمعات المختلفـة فـي العـالم           . هذا البلد عن طريق القطعات العسكرية المنتصرة      

إنها لم تنظر الى التناقض بأن      . ر في إطار الثورة االسالمية الشاملة     الشيعي بمثابة طالئع لها في نضال أكب      

فـي إيـران ذات األغلبيـة    . تجييش الشيعة وتعبئتهم لتزعم الثورات يمكن أن يقود الى دعم السنّة أيـضاً    

ولكنه ليس كذلك فـي أمـاكن       . الشيعية، كان النشاط الشيعي والنشاط اإلسالمي واحداً وعلى نفس الشاكلة         

الشيء الذي فات على طهران ولم تُدركه هو إستمرار دور الطائفية وأهميتـه             . ى في الشرق األوسط     أخر

فالذي كان يراه الثوريون االيرانيون، تحركات ثورية إسالمية عامة، كان السنّة ينظـرون إليـه                .وفاعليته

) أي اإلسالمي العـام   (إلحياء اإلسالمي   إن دعوة الخميني ل    . وتهديداً للهيمنة السنّية التقليدية    .منغصاً شيعياً 

  .لم تُبعد كثيراً شبح الشكوك الطائفية القديمة وتزايد ظنونها في البلدان االسالمية

، فآيـة اهللا الخـوئي    . هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن الشيعة لم يكونوا جميعهم تحت سحر الخميني              

ن الشخص األكثر مناوأة وتعويقاً للتأثير الخمينـي فـي          خصم الخميني القديم مثالً منذ أيام النجف، ربما كا        

 وزعم  ١٩٧٩وعلى الرغم من عدم بروز آية اهللا واحد لكي يسمى المرجع األعلى في عام               . العالم الشيعي 

الخميني ذلك لموقعيته هو، كان الخوئي يتمتّع بالتبجيل األعظم بين مجموعة مـن خمـسة آيـات كبـار                   

مواطناً إليران، ولكن وجوده في النجف منحـه        ) أي الخوئي (لقد كان   . ميني  معاصرين كان من بينهم الخ    

إمتداداً كبيراً لدى التجمعات العربية الشيعية ال سيما في حومة الشيعة في جنوب آسيا ، والتي لها عالقات                  

نجف مركـز   تُعتبر ال (كما كان للخوئي تواصل جيد مع األوقاف الشيعية الثرية          . تقليدية وطيدة مع النجف   

وشبكة التالميذ أو الـوكالء المتخصـصين   ) حجيج تدر أموال طائلة تأتي عن طريق الصدقات والنذورات     

أي تالميذ  (وعلى الرغم من أن بعض هؤالء التالميذ        . الذين كانوا رجال دين كبار في مجتمعاتهم الخاصة         

)  أو ممثل للخوئي في هـذا البلـد        الذي عمل فترةً كوكيل   (  في لبنان    محمد حسين فضل اهللا   مثل  ) الخوئي

ومن . إال أن األغلبية بقيت مخلصة للخوئي في باكستان الذي إرتبط مؤخراً مع الخميني ، وعارف حسيني

تلك الفترة فصاعداً، كان الخوئي يرفض نظرية والية  الفقيه بإعتبارها بدعة زائفة، وكان يـدعو أتباعـه                  

  . أي الخمينيto ignore other ayatollahاآلخر، بصراحة ووضوح لتجاهل أو إهمال آية اهللا 
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في العديد من أجزاء العالم الشيعي ، كان إزدراء الخوئي قد أضعف إغواء الخمينـي وهالتـه، وضـعف                   

ففي قرية فـي شـمال      . إعجاب الناس به ، وفي بعض األوقات كان قد قسم الشيعة الى قسمين أو صنفين              

فكان الجـواب   )  المترجم -أي تقلّدون   (آية من آيات اهللا أنتم تتبعون       أية  :  كنتُ أسأل  ١٩٨٩باكستان عام   

فـاذا  ) . في القضايا الدينية آية اهللا الخوئي ، وفي القضايا السياسية آية اهللا الخميني      : ( يأتي على الفور  

بوضـوح  كانت الثورة االيرانية تدعو الى دمج الدين مع السياسة ، فإن الشيعة في باكستان كانوا يتّجهون                 

 فـي   لكناوكما وجدتُ في    . الى الفصل بين اإلثنين ، بل كانوا يقدرون كل واحد منهما حسب إختصاصه              

الهند، أن الخوئي يشار إليه باللقب الجديد الذي إستُخدم في وصف الخميني في ايران كنائـب اإلمـام أو                   

ما حاز الخميني علـى ذلـك مـن         ويبدو أن الخوئي كان يحظى بترقية أوتوماتيكية في اللقب كلّ         . اإلمام  

وبإفتراض كون النظام االيراني يمنح ترقيات مستمرة ومتواصلة للخميني، فإن التـشبث والعنـاد              . أتباعه

الذي يلهمه الوفاء للخوئي كان هو اآلخر يتصاعد بشكل مدهش ، وهو ما يحسب تأثيره على المكانة التي                  

  .ي في العراق اليوميحظى بها تلميذه وخليفته آية اهللا السيستان

وكان يتكلم اللغتين الفارسية والعربية بلكنـٍة ثقيلـة       . إن الخوئي ينحدر من األمة األثنية اآلذرية في إيران          

كانت شخصيته تختلف بشدة عن شخـصية       . تُذكّر بلغته اآلذرية الخاصة المتعلقة بلسان األم التركية طبعاً          

، وبالنسبة له فإن مفتاح تحفّظه المبـدأي هـو          ال شأن له بالسياسة   أي  الخميني إذ إنه  كان محافظاً متديناً        

وهذا يعني أن أهمية     . إنتهجه العلماء الشيعة منذ الفترة الصفوية     االلتزام بالموقف التقليدي المهدئ الذي      

فلقـد  . الخوئي في وضع حدود المتداد الخميني وأفكاره ومقامه غالباً ما فُهمت أو أسيء فهمها وتقديرها                

بـضرورة  حافظ الرجل على الفكر الشيعي التقليدي حسياً، موفّراً مالذاً أي مالكاً وتفسيراً للفكرة القائلـة                

، فقدت الثورة اإليرانية إغراءها   وإستمر يعمل هكذا حتى      . التمييز بين السلطة الدينية والسلطة السياسية     

 بنجاح مـن    آية اهللا السيستاني  ي حافظ عليه    وهو نفس المنهج الذ   . وهبط مستوى االنبهار واإلعجاب بها    

 وكأنه  ٢٠٠٣ ، تعتمد على التهدئة التقليدية المعروفة منذ سنة          رسم سياسة شيعية معتدلة في العراق     أجل  

إن نموذج الدستور المقيد الذي بدت       ).أي الخوئي (يقتفي في جزء كبير من هذا المنهج آثار معلّمه وأستاذه           

في العراق، مالمح االعتدال يبدو كأنه البديل الواقعي للجمهورية االسـالمية فـي             على معالم ظهوره اآلن     

وإذا مـا   . إيران ودعاواها المزهوة والمتعجرفة حول فرض سلطة دينية على الشؤون والقرارات السياسية           

برة أو حظـاً  قُدر لهذا النموذج النمو أو النجاح ، فإن مقاومة الخوئي العنيدة للخميني سيكون لها حصة معت     

  .أوفر من الرضا والقبول في الوسط الشيعي في الحق السنين واأليام

  


