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

 ، والتي الحكومة الجديدة المهيَمن عليها شيعياً لم يكن قد ذهب الى العراق لمجرد معانقة شخصيات إن خرازي

  يقودها اليوم رجٌل كان قد قضى سنين طويلة من سنّي منفاه في طهران وكان يحتفظ بعالقاته وروابطه مع إيران

 وإن موقعها ايران لديها مطاليب إقليميةإن نعم ، إنه ذهب الى هناك ليبعث برسالة أو يترك مالحظة للعالم ، 

  تحديداًيعترف بمصالحها في المنطقة ، والعراق يجب أن يؤخذ بنظر االعتبار، بل إن ذلك يقتضي موقفاً واضحاً 

  : مدعوم، وهو بالمقابل يدعم حالة جديدة متطورة في الشرق األوسط إن النهوض الشيعي في العراقبمعنى ، 

   متداخل بشكل ال يمكن تجنّبه إنبعاث الشيعةإن  . د إيران كقوة إقليمية في هذه المنطقةظهور أو صعو وهي 

  مع قوة إيران ونهضتها

وهو . أكبر قطر شيعي في العالممنهم شيعة مثل ايران هو % ٩٠ مليون إنسان، ٧٠إن بلداً يبلغ عدد نفوسه 

أخرى تساهم في صياغة هذا االنبعاث في ) ومحاورأو أقطاب (يتمتع بروابط وعالقات متينة مع أعمدة وأركان 

  ،لبنان والعراقالشرق األوسط ، من قبيل القوى السياسية المتنامية في 

 والذين يرجع العديد من القوة االقتصادية المؤثرة للمجتمعات الشيعية في منطقة الخليج الفارسي باإلضافة الى 

  أصول إيرانيةعناصرها الفاعلة الى 

 ، ويمكنها أن تلعب دوراً مهماً في اث الشيعي يمكن أن يكون قد بدأ من العراق ولكن إيران تستفيد منهإن االنبع

  قيادته وتوجيهه والتعريف به

 الثورة االسالمية اليوم قوة مستهلَكة ، ومستنـَزفة في ايران ، وإن الجمهورية االسالمية تحولّت الى إن

  وط قد تقود للتحول والتغيير وتواجه تحديات وضغدكتاتورية منهكة

أي ما دام هذا المجتمع مفتوحاً لالستجابة والرد على تساؤالت وإثارات التفكير الحديث الكثيرة فليس هناك أي بلد 

آخر في العالم االسالمي يحفل بالتوقّد والحماسة والتجربة الثقافية على جميع المستويات االجتماعية من هذا 

كما إن التدقيق حول الحداثة أو التجديد بواجهاته الثقافية والفكرية والسياسية وكافة . الميالمكان في العالم االس

  أدواتها االقتصادية والمادية ال يجري بالجدية والشمولية كما هي الحال التي يجري بها في ايران

 د معالم االن سوف تكون قوة أخرى مضافة وسوف الديناميكية الثقافية إليرانإنمئات .  هذابعاث الشيعيتحد

 يعتبرون مهران الى النجفاآلالف من الزوار االيرانيين الذين يسافرون الى العراق عبر الطريق الرئيسي من 

 في االستثمارات وبناء روابط أوسع على صعيد لنقل األفكار والثقافة والمشاركةأيضاً قناة مهمة أو رافداَ مهماَ 

  عيةالعالقات االقتصادية واالجتما

 وإنها تحمل مواصفات وخصائص االنبعاث الشيعيإن حصيلة وثمار هذه السجاالت والنقاشات في إيران سوف 

  سوف تتأثر بالتأكيد بكافة العوامل والمؤثرات التي تنشأ عن التحوالت الكثيرة والكبيرة الجارية في العراق

  صر لالسالمالوجه الحديث والمعاعلى العديد من األصعدة ، إن ايران تقدم 

  حول الفكر الغربي! االيرانيون منهمكون بنشاط في نقاشات وجدل حاد
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أما .  التي تليق بالقادة الذين أنتجتهم وأنتجوها والبلد الذي يحكمونهتعرض آيات الفخامة والعظمةإن قم اليوم 

 ، رغم إنهم  على إيرانهيمنة رجال الدين والمؤسسة الدينيةالمعاهد الحوزوية والمباني الثقافية فتشهد على 

  ينتمون الى مدارس دينية مختلفة وتقاليد وأعراف متباينة

 دفعت قم للتراجع خلف زمانها التقليديكانت قد ) بمعنى حداثوي(إن األمرية أو اإللزامية القهرية لحكِم بلٍد حديث 

  المشرف في رسم خارطة جديدة  للمعرفة الشيعية والتعليم الشيعي

فالمدارس في العالم السنّي . أصبح العالَم مأخوذاً إلصالح منهج التربية اإلسالمي ٢٠٠١سبتمبر ((إذْ بعد أحداث 

كانت تُالم على بدءاً من أندونوسيا وماليزيا، وحتى بنغالدش وباكستان والعربية السعودية وإنتهاءاً بنيجيريا ، 

  إنتشار التحفّظ االسالمي المتشدد في أوساطها

أصبح شعار ) أي إصالح المناهج التعليمية)) (اإلصالح المدرسي. ((تطرف والعنف المتناميينواألسوأ منه ، ال

الواليات المتحدة األمريكية والهدف األولي لوكاالت اإلغاثة، وهكذا راحت الحكومات االسالمية من أندونوسيا الى 

   الدينية في مؤسساتهاإصالح المناهجنيجيريا ، وخاصة في باكستان تأخذ على عاتقها 

قليل هم الذين الحظوا أنه بينما كانت بقية البلدان في العالم االسالمي تتشبث بإدخال اللغة االنكليزية والعلوم في 

 في إدخال العديد من دروس في قم قد قطعت خطوات هائلة) أي الحوزات(كانت المعاهد الدينية المدارس الدينية، 

  التربية الحديثة والمعاصرة في مناهجها

   واألفكار الغربيةالعلوم االجتماعيةمعظم هذه الحوزات اآلن تدرس تالميذها 

 ، وتضم المجموعة األكبر لهذه المؤسسات في ثالثمائة مدرسة ومعهد حوزويقم اليوم تعتبر مثابةً ألكثر من 

طلبتها شيعة  وليس كل -إذ توجد حوالي خمسين ألف حلقة دراسية في المدينة ومن سبعين بلداً . عموم ايران

ومع ذلك فإن عدداَ قليالَ من الشيعة الباكستانيين . ستة آالف مجموعة شيعية قادمة من باكستان لوحدها. طبعاً

  ينظرون  الى السلطة الدينية كآيات اهللا ايرانيين

 على نيينالزعماء الدي أو المجتمع الشيعي، وتؤهل كذلك الجيل القادم لألمة الشيعيةقم ، اليوم تدرس وتدرب 

  الرقعة الجغرافية الممتدة عبر الشرق األوسط وجنوب آسيا

ولئن كانت سني الثمانينات من الدراسة الحوزوية والتربوية تسير يداً بيد مع تلقين مبادئ الثورة وتعليم األفكار 

ات والمشاكل التي وحمالت االنتخاب، سجاالت اإلصالحالثورية ، فإن مجاميع الطلبة الالهوتيين اليوم تتّجه نحو 

  تواجه القادة الدينيين في حكم وإدارة دولة وإقتصاد عصريين

 فلم يعد الوقت يمضي في إيران مخصصاً لبثّ روح الثورة االسالمية في معاهد الطلبة وحوزاتهم الدينية، وإنما 

  اطيلتلفهم وتعرضهم للتصدي لإلصالحيين والفكر الديمقربدأت المسارات تتجه بهم صعوداً، 

 في نفوس تدمير النجف وتالشي جاذبيتها وأفولهاساهمت في . النزاعات التي أعقبت فترة حكم ما بعد صدام

  الطلبة واألساتذة والدارسين

 إختار قم كمركز أو حصن لموقعه على شبكة االنترنيت آية اهللا السيستانيولذلك لم يعد غريباً أو مدهشاً بأن 

   sestani.orgسم إتحت 
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 ، ليست موجودة في النجفمع بين المهارات الدينية والتقنية التي كان يبحث عنها السيستاني، ببساطة إن الج

المكان الذي يضم منـزله الخاص المتواضع في شارع ضيق أسفل المدينة مؤدياً الكثير من أعماله الكتابية على 

  آلة طابعة بدائية يدوية

أوربا الشرقية وأمريكا ل نفس العدسات التي كان ينظر بها الى العالم الخارجي راح ينظر الى إيران من خال

 وعدم إرتياح والذي إستطاع أخيراً أن يقذف بنير للقلق الجماهيري كموطن -الالتينية قبل عقٍد من هذا الوقت

  الطغيان واالستبداد ، ويعانق فرص الديمقراطية الطازجة الناشئة تواً

 المقموعة والطبقة الوسطى ، والتي لديها الكثير من الطبقة المثقفةفي أوساط  علمانية في إيرانكانت هناك اذن 

  في إسالم بعيد عن الحياة العامةالتدين واإللتزام، ولكنها راغبة 

تعبه  بكال نوعيها كشف عن الدرجة التي عبر بها الجمهور اإليراني عن المطاِلب بالعلمانيةإن االتجاه المتنامي، 

  ، ومن العيش في ظل التشريع االسالميالحكم الدينيخميني، ومن من جمهورية ال

العداء للجمهورية اإلسالمية وحكامها الماللي وإبتعاد الناس عن ومع ذلك ، فإنه من الخطأ بمكان ، الخلط بين 

  التقوى الشيعية من جهة وبين حب الناس للتشيع في المستوى العام من جهة أخرى

 خمينياً جعل العديد من االيرانيين - رتياح أو فقدان السعادة في ظل النظام المحكوم وفي الحقيقة إن عدم اال

 واألقل الحنين الى الدين القديمهذا .  ، أو الذي كانوا يعرفونه قبل الخميني يعودون الى التشيع كما أِلفوه وعرفوه

 الرجل المتواضع، العميق الفهم، يالسيستانتسييساً أو تسيساً يساعد في توضيح التوجه الجديد وكيف أصبح 

  أكثر محبوبية أو جماهيرية وبهذه السرعة في ايرانوالبسيط المعيشة ، 

 فتح المدن المقدسةإن . مجريات األحداث في العراق ساعدت هي األخرى على تأصيل هذا التوجه أو هذا الميل 

منهم أصبحوا يعتبرون آية اهللا السيستاني زعيماً دينياً فالعديدين كان حدثاً إنفعالياً عاطفياً بالنسبة لإليرانيين ، 

  يحنّون ويتوقون إليه ال شعورياً

 الذي نما وتَشكّل غاسالً منهج السخرية واالستخفاففلقد أعاد السيستاني االحترام واالعتبار للعلماء في إيران 

   من أسطورية أكثروقصص فسادهمحول الماللي االيرانيين الحاكمين والذين أصبحت سمعتهم 

وتبرعاتهم الى ممثّلي ) حقوقهم الشرعية (يدفعون ضرائبهم الدينيةومنذ سقوط صدام بدأ الكثير من اإليرانيين 

السيستاني ووكالئه في قم بشكل غير مباشر أو مباشرة الى مكتبه في النجف حيث أصبح السيستاني يتمتع 

  سواقهم الولودة المنتجة وأبمحبوبية وتأثير كبيرين في أوساط تجار المدينتين

   ويصبحون من أتباعهيقلّدون السيستانيالكثيرون ممن يذهبون لزيارة النجف يعودون لوطنهم وهم 

السيستاني ورسالته المهدئة اليوم هي المهيمنة على مشاعر اإلخالص والوالء لموجات الزوار الجديدة التي 

  . تقصد العراق ذهاباً وإياباً

والتي تشبه كثيراً زيارة األثني  . لزيارة المدن المقدسة في العراقيرانيين الذين يذهبون اآلن مئات اآلالف من اال

 في مشهد كل عام تُبين أن الجمهورية اإلسالمية يمكن أن تكون ضريح اإلمام الرضاعشر مليون الذين يزورون 

  اً وحياً في ايرانالتشيع ال يزال منتعشقد فقدت طاقتها الحرارية العاطفية الدافعة، ولكن 
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 ، وتشدهم الى مراجعهم الدينيين عناء السفر الى جمكران وكربالء اليومإن التقوى التي تدفع الجماهير لتحمل 

           ، ويفعالن كثيراً في تقريرسيدعمان االنبعاث الشيعيفي العالم العربي وجنوب آسيا ، هما اللذان 

  فاعليته وكفاءته السياسية

وهذا بالمقابل .  ودعاواها كقوة عظيمةالشيعي سوف يحرز توسعاً أكبراَ للتأثير االيراني في المنطقةاالنبعاث 

                 مقترن بطموح ايران النووي الذي يهدف لحماية دور ايران اإلقليمي من جهة ، وإدامته 

  واالحتفاظ به من جهة أخرى

 ، بل سوف يقلب إحتواء الضغط السنّيية سوف يساعد إيران على إن قدرة االيرانيين على إمتالك الطاقة النوو

  معادلة القوة لصالحها تحديداً

     المؤثرة لنفوذ إيران ، معززةً قوة الشيعة في المنطقة وحاميةً  قنبلة شيعيةالقنبلة اإليرانية ستكون أيضاً 

  أكثر في المنطقة كذلك

 وكالهما حكم - البعث والقومية العربية إليران ، هو التأكّد من أن في العراق ، يعتبر الهدف الرئيسي أو األولي

وكلما أصبح التمرد السنّي أكثر عنفاً ، وأكثر دمويةً  . ال يعودان الى الحكم والسلطة -سني بلباس تنكّري متبادل 

  نمت ايران وأصبحت أكثر تصميماً وإرادةفي قتل الشيعة وإستهدافهم 

.  وفاعلة في المدينةويقيمون في قم يعتبرون قوة معتبرةذين هربوا من نظام صدام رجال الدين العراقيين ال

حوزاتهم العلمية كانت قد َدربت وَدرست طلبة ايرانيين وعراقيين ، وأصبح  العديد من تالمذتهم بل أساتذتهم قادة 

آية اهللا اء االيراني األعلى وزعماء في الجمهورية االسالمية ، فالرأس المتنفّذ والقوي اليوم في مجلس القض

  ، ويتحدث الفارسية بصعوبةمحمد باقر الصدر، وهو أحد تالمذة محمود الهاشمي الشاهرودي هو عراقي

      بهوية شيعية وينظرون الى العراق المعرَّف القومية العربية كنقيض لاليرانيينهؤالء القادة ينظرون الى 

  أكثر مودة إليران

 مسح كل آثار حزب البعث وإيجاد حضور ديني لعراق شيعي، وغسل أو ء الثقافة اإليرانيةإلحياإنهم منتَدبون 

إنهم يأملون بأن األشياء عسى ولعّل أن تعود الى الوراء الى الطريقة التي كانوا فيها عندما كانت . وبصماته

 هي التي الهوية الشيعيةانت أعداداً غفيرة من رجال الدين االيرانيين والتجار يعيشون في النجف وكربالء حيث ك

 للمشاعر القومية العلمانيةتشد العالقات بين العرب وااليرانيين الشيعة الى بعضهم البعض، وبالشكل الذي لم يكن 

  أي أثر على تلك العالقات أو المساس بها

فالذي لم يتمكنوا من . ياًإنهم يرون بأن إستقرار العراق وتهدئته تحت الزعامة االيرانية ، خياراً أو هدفاً إستراتيج

يحصلوا عليه بدون مقابل من قوات التحالف ومن  اإليرانية ، بإمكانهم اآلن أن -حيازته أثناء الحرب العراقية 

  الحكومة الشيعية في بغداد

 كانت قد جاءت الى السلطة بقيادة ربما هي أكثر وعياً وإدراكاً من ٢٠٠٥إن االنتخابات الرئاسية االيرانية عام 

فرئيس الجمهورية أحمدي نجاد ، وعدد من الوزراء ، وعدد من  .  الشيعي-التقسيم السنّي غيرها في مسألة 

 ، جميعهم مؤسسة حقانيقياديي حرس الثورة، وكذلك مصباح يزدي وشبكة العلماء الفعالين الواسعي النفوذ في 

  نشداداً مع القيم الشيعية األصوليةلديهم عالقات مع جناح الجمهورية االسالمية، الذي يعتبر األكثر إ
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ومنذ إنتخاب .  ، من عموم اآلخرينأكثر مناهضة للسنّة، وبالتحديد الوهابيةوهذه ترى نفسها أو تشعر بأنها 

 والذي أصبح أكثر إنتشاراً لدى ضد األقلّية السنّية االيرانيةأحمدي نجاد ، شوهد أن االتّجاه العام للدعاية الموجه 

  تباع المتطرفين للسنّة العراقيين ، قد تصاعد بشكل أكثر حدة وصرامةالحلفاء واأل

 ، أصبح للتقريب بين السنّة والشيعة، موجهاً مقودها بشكل ماكر ولطيفوعلى خالف الخميني الذي وضع أجندته 

  لتقوية التشيع وتحصين هويته وصيانتها يريدون للثورة أن تتجه القادة المحافظونهؤالء 

 والتباري مع موضوع إنبعاث الشيعة وإرتقائهم الى مقدمة دفّة الحكم في  ايران سوف يجعل إن صعودهم

  المقاومة السنّية في مركز إهتمام السياسة االيرانية وفي صلب طموحات ايران اإلقليمية

 الى موضوعة  عبأت االيرانيين وأعطت صوتاً مضافاً ألولئك الذين يشعرون بأنهم سحبوا٢٠٠٥إن إنتخابات عام 

   ويحنقون على الحركة االرتجاعية السنية العنيفة ضدهم ويجعلهم أكثر حنقاً وسخطاً عليهاإنبعاث الشيعة

وبصرف النظر عما يشعرون به تجاه . خلفيات دينية متواضعةإن الحشود التي صوتت ألحمدي نجاد تنحدر من 

 ية ولب التشيع المشدود بدوره وبقوة الى مدن األضرحةصميم القيم الدينالسياسة ، إالّ إنهم مشدودون بعمق الى 

منـزعجين جداً ، من مغزى وشراسة العنف في العراق ، أي إنهم اليوم )  المترجم-أي العتبات المقدسة (

   في هذا البلدالطائفي الحاصل

 اآلن إالّ إذا كقوة عظمىاً ومع ذلك فإن القادة االيرانيين يتفهمون كذلك بأن ايران ال يمكن أن تحقق إنجازاً عظيم

  إحتواء أو مواجهة المقاومة السنّية لإلحياء الشيعيإستطاعت 
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  الفصل الثامن

  إرتقاء إيران
The Rise of Iran  

 الى نقطة سيطرة في مدينة صغيرة تابعة        كمال خرازي  ، وصل وزير الخارجية اإليراني       ٢٠٠٥في مايس   

وهناك إندلف في سيارة صغيرة بعيداً عن الشكليات والرسميات         . ية االيران -لمهران قرب الحدود العراقية     

وراح بنفسه يسوق تلك السيارة لمائة ميل الى الغرب من بغداد للقاء رئيس وزراء العراق المنتخب حـديثاً   

كانت رحلة خرازي هذه مفعمة بالنشاط وذات داللة ألنها جاءت مباشرة فـي أعقـاب               . إبراهيم الجعفري 

 في بغداد الذي لم يدم أكثر من أربعين ساعة،          كونداليزا رايس حدود لوزيرة الخارجية األمريكية     التوقّف الم 

نعم بعد ثمانية وأربعون ساعة فقط من زيارة رايس هذه، جاءت زيارة خرازي من أجل تقديم التهاني للسيد 

  . الجعفري

كان يهدف في الحقيقة الـى إشـعار         ، و  رمزياً ومحسوباً كان  ) أي زيارة خرازي هذه   (إن توقيت الزيارة    

 جاء يقود سيارته شرق العراق دون االكتراث الى مخاطر العنف الـذي كـان               خرازيالطرف اآلخر بأن    

 سترةً واقيةً أو درعـاً      خرازيوطوال مدة مكوثه في العراق، لم يرتِد        . منتشراً في طول العراق وعرضه    

. أعماله وتحركاته لم تنم عن إهتمامه بالمسألة األمنيـة واقياً ضد الرصاص إطالقاً كما إن تصرفه وجدول        

 وزير الخارجية هوشيار زيباريوبينما هو يمازح . لقد راح يسأل عن مستقبل العالقات بين العراق وإيران

إن الطرف الذي   : ((  جمعاً من الصحفيين واإلعالميين قائالً     خرازيالعراقي الكردي باللغة الفارسية، أخبر      

العراق حتماً هو الواليات المتحدة األمريكية ، ألنها في النهاية ستنسحب، ولكن الطرف الذي              سوف يغادر   

  .) ١()) سوف يعيش مع العراقيين هو إيران ألنها جار العراق

إن خرازي لم يكن قد ذهب الى العراق لمجرد معانقة شخصيات الحكومة الجديدة المهيمن عليها شـيعياً ،                  

 رجٌل كان قد قضى سنين طويلة من سنّي منفاه في طهران وكـان يحـتفظ بعالقاتـه                  والتي يقودها اليوم  

نعم ، إنه ذهب الى هناك ليبعث برسالة أو يترك مالحظة للعالم ، إن ايـران لـديها                  . وروابطه مع إيران  

مطاليب إقليمية وإن موقعها يجب أن يؤخذ بنظر االعتبار، بل إن ذلك يقتضي موقفـاً واضـحاً يعتـرف                   

إن إيران تعيش نهضة وتقدماً ، وهل من مكان أفضل لتفهم هذه             . مصالحها في المنطقة ، والعراق تحديداً     ب

  !النقطة من بغداد؟ ال سيما وإن مستقبل المنطقة سيكون معلّقاً بنتائج ما يحصل في هذا المكان؟

ديدة متطـورة فـي الـشرق       بمعنى ، إن النهوض الشيعي في العراق مدعوم، وهو بالمقابل يدعم حالة ج            

إن إنبعاث الشيعة متداخل بشكل ال       . وهي ظهور أو صعود إيران كقوة إقليمية في هذه المنطقة         : األوسط  

منهم شـيعة مثـل     % ٩٠ مليون إنسان،    ٧٠إن بلداً يبلغ عدد نفوسه      . يمكن تجنّبه مع قوة إيران ونهضتها     

أو أقطـاب   (وابط وعالقات متينة مع أعمدة وأركـان        وهو يتمتع بر   .ايران هو أكبر قطر شيعي في العالم      

أخرى تساهم في صياغة هذا االنبعاث في الشرق األوسط ، من قبيل القوى السياسية المتناميـة                ) ومحاور

في لبنان والعراق، باإلضافة الى القوة االقتصادية المؤثرة للمجتمعات الشيعية في منطقة الخليج الفارسـي               
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إن االنبعاث الشيعي يمكن أن يكون قد بـدأ         .  عناصرها الفاعلة الى أصول إيرانية     والذين يرجع العديد من   

   .من العراق ولكن إيران تستفيد منه ، ويمكنها أن تلعب دوراً مهماً في قيادته وتوجيهه والتعريف به

ية تحولّت الـى    إن الثورة االسالمية اليوم قوة مستهلَكة ، ومستنـزفة في ايران ، وإن الجمهورية االسالم             

محمـود  إن فوز المرشح المتـشدد       . دكتاتورية منهكة وتواجه تحديات وضغوط قد تقود للتحول والتغيير        

 ال يمكن أن يخفي الحقيقة القائلة بأن االهتمامات ٢٠٠٥ في إنتخابات رئاسة الجمهورية لعام   أحمدي نجـاد  

راطية واالصالح االقتصادي هي مفـاتيح       حول الديمق  grassroots) من األعشاب   ( ذات الجذور العشبية    

 فالمجتمع اإليراني غالباً ما يظهر وكأنه محاصـر أو          )٢ (.العوامل المعرفة اليوم بالسياسة االيرانية عموماً     

فالثيوقراطية تتداخل مع ممارسات أو تطبيقات ديمقراطية محدودة ، وطبقة الـشباب            : مختنق بالتناقضات   

في خلق الجو العام وتتشارك معه بحصة مقدرة ومعتبرة مع الجمهور الذي مـا              العلمانيين المثقفين تساهم    

كما إن الصحف اليومية تغطي صفحات كاملة وضمن نقاشات حاميـة           . زال واضعاً ثقته بالخميني وتراثه    

مع إن البلد مستمر في الهزال وفتـور        ) مقولة ما بعد الحداثة   (جدل الفالسفة الفرنسيين حول معنى عبارة       

  . مة تحت حكومة الجمهورية اإلسالميةاله

. إن قوة سحب الحداثة واإلصالح قوية ، ولكن قوة السحب التقليدية والمحافظة ما زالت قوية هي األخرى                

ورغم تأثير القوتين األخيرتين ، إال أن إيران ، وأكثر من أي مجتمع آخر في العالم اإلسالمي ما زالـت                    

أي ما دام هذا المجتمع مفتوحـاً       . يون تحت الفحص والتدقيق وإنعام النظر     المكان الذي يوضع فيه األصول    

لالستجابة والرد على تساؤالت وإثارات التفكير الحديث الكثيرة فليس هناك أي بلد آخر في العالم االسالمي 

لعـالم  يحفل بالتوقّد والحماسة والتجربة الثقافية على جميع المستويات االجتماعية من هذا المكـان فـي ا               

كما إن التدقيق حول الحداثة أو التجديد بواجهاته الثقافية والفكرية والـسياسية وكافـة أدواتهـا                . االسالمي

  . االقتصادية والمادية ال يجري بالجدية والشمولية كما هي الحال التي يجري بها في ايران

          الديناميكية الثقافية إليران سوف تكون قوة أخرى مضافة وسوف تحد د معالم االنبعاث الـشيعي هـذا      إن .

مئات اآلالف من الزوار االيرانيين الذين يسافرون الى العراق عبر الطريق الرئيسي مـن مهـران الـى                  

النجف يعتبرون أيضاً قناة مهمة أو رافداَ مهماَ لنقل األفكار والثقافة والمشاركة في االسـتثمارات وبنـاء                 

إن هؤالء الزوار يقومون بزيارة األضـرحة       . دية واالجتماعية   روابط أوسع على صعيد العالقات االقتصا     

والمراقد ورجال الدين ولكنهم في الوقت نفسه يمألون أسواق ومحالت هذه المدن المقدسة ، والعديد مـنهم       

إن . يتبضعون ويشترون األشياء التي يقدمها الحجاج عادة كهدايا في مناسبات الحج والزيارة وحتى العمل             

ثمار هذه السجاالت والنقاشات في إيران سوف تحمل مواصفات وخصائص االنبعـاث الـشيعي              حصيلة و 

وإنها سوف تتأثر بالتأكيد بكافة العوامل والمؤثرات التي تنشأ عن التحوالت الكثيرة والكبيرة الجارية فـي                

  .العراق

للغة الفارسية هي اآلن اللغة     ا. على العديد من األصعدة ، إن ايران تقدم الوجه الحديث والمعاصر لالسالم           

بحيث يـستطيع   ) بعد اللغتين االنكليزية والماندرينية الصينية    (الثالثة الشائعة والمعروفة في عالم االنترنيت       
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االيرانيون منهمكون بنـشاط فـي       . )٣( من المدونات اإليرانية على هذه الشبكة        ٨٠,٠٠٠المرء أن يشاهد    

فهناك أكثر من ترجمة ألفكار عمانوئيل كانتْ الى اللغة الفارسية          . حول الفكر الغربي  ! نقاشات وجدل حاد  

) بحيث طُبعت هذه الترجمات عدة طبعـات        ( في العقد المنصرم فقط ، وأكثر من أية لغة أخرى بالتأكيد            

. واحدة منها ، أي من هذه الطبعات كانت من ِقبل المتحدث الرسمي المحافظ الحالي في البرلمان االيراني                

عض المناطق، أصبحت علوم الرياضيات والفيزياء التي هي بمثابة ركائز نظرية كعلوم أخرى تستمد              في ب 

قوتها من بعض مراكز البحوث اإليرانية التي إعتُبرت من بين أفضل المراكز في العـالم؛ أمـا الـسينما                   

ائية ، مـن قبيـل      االيرانية في السنين المتأخرة فقد أصبحت قوة كبيرة والفتة في مجال العروض الـسينم             

) طعم الكـرز  ( والدراما الوجودية التي قُدمت في فيلم        Kiarostamiاألفالم التي يقدمها عباس كيا رستمي       

  . والذي إجتذب إهتماماً عالمياً معتبراA Taste of Cherryً) مذاق الكرز(أو 

فمنذ ثورة الخميني ،    . يرانيةهذه الديناميكية الثقافية كانت قد تركت بصماتها حتى على المؤسسة الدينية اإل           

ومراكز التعليم الشيعية في إيران، وخاصة في مدينة قم تتقدم بإطّراد ، وهناك مكتبات جديدة ضخمة فـي                  

مشهد وقم، وكل واحدة منها تضم ماليين الكتب والمخطوطات المنظمة ألكترونياً والممنهجـة أو المرتبـة                

تاب وفي آخر طراز تقني للمحافظة عليها وصـيانتها مـن           منهجياً وموضوعياً لتسهيل الحصول على الك     

أي زائر للمكتبة الكائنة في مرقد اإلمام الرضا في مشهد، ومكتبة المرعشي النجفي فـي               . التلف والضياع   

قم ال يمكنه إال أن يندهش وقد ينبهر بحجم الدورات والمخطوطـات المكتبيـة ، والخـدمات الجـاهزة ،                    

  . ح للبنية التحتية إلستخدام آخر وسائل التقّنيات وأحدثها في عالم المكتبات واالهتمام الكبير الممنو

هذه االنجازات تصب معظمها في تدعيم الدراسات الشيعية لكونها توفّر المخطوطات النادرة والنـصوص              

عـن  التراثية القديمة، وتضعها في متناول رجال الدين المتلهفين ومقدمي األطروحات والبحوث ، ناهيـك               

. تطوير علوم المكتبات وتنميتها بإيجاد الوسائل الكفيلة إلدارة وإعداد مثل هذه الملفّات والدوريات الضخمة             

هذه المخطوطات القديمة والتراثية المهمة صارت تُدمج في أجهزة الكومبيوتر والتخزين العالي التقنية مع              

مكتبات الفخمة تراها مكتضة بالباحثين المعممين ،       كما ان هذه ال   . مختبرات الحفظ ذات التقنية العالية أيضاً     

وآخرون منهمكون في ترتيب وتنظـيم      ) أي مستغرقين فيها تماماً   (بنصوص ثيولوجية   ) مدفونين(وبعضهم  

  .هذه الدوريات وخزنها في أنظمة الكومبيوتر

، والـذي   ، أحد معاصري الخميني     شهاب الدين مرعشي نجفي    كانت قد ُأسست من قبل       مكتبة المرعشي 

يعتبر واحد من خمسة من كبار آيات اهللا في زمن الثورة االسالمية كان مرعشي قد عاش كّل حياته في قم                    

حتى قيل أنه عندما كان باحثاً في النجف لفترة ، كان يوفّر راتبه . وقد أحب الكتب حباً جماً وكأنه ُأغرم بها

في بعض األحيان كان يوافـق علـى أن         . شراء الكتب وجزءاَ كبير مما يرده من أموال التبليغ والخطابة ل        

لقد أصبحت .  من أجل إقتناء وشراء المخطوطات-تكون هديته كتاباً أي مقابل ما يدفع له من مال لخدماته 

 كان قد جمع    ١٩٩٠في فترة وفاته عام     . مجاميعه أكثر وفرةً وإنتاجيةً كلّما تقدم في مجال العلم واألستاذية         

 مخطوطة ، باإلضافة الى عدد كبير جداً من الكتب ، وجميعهـا محفوظـة اآلن فـي                  ٣٥,٠٠٠ما يقارب   
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، وهكذا صار،   )أي في هذه المكتبة   (كان مرعشي قد أوصى قُبيل وفاته أن يدفن مع كتبه           . مكتبته المذكورة 

 bibliophile clericalفعند مدخل المكتبة يوجد هناك ضريح صغير لهذا العالم الـديني البيليـوغرافي              

والذي يقف الزوار أمام مرقده ليصلّوا ويقرأوا الدعاء ويترحموا على روحه عند الدخول والخـروج مـن                 

  ) .أي ذهاباً وإياباً(والى مكتبته 

تحتضن هذه المكتبة كنوز فريدة للثيولوجيا الدينية االسالمية والعلوم الدينية الشيعية، وكذلك في الـشريعة               

تقريباً ، وعندما أراد سلطان بروني أن يبحث في نسبه أو ساللته للبرهنة على              قبل عقد   . والقانون والتأريخ 

. أن جذور عائلته ترجع في األصل الى نبي اإلسالم ، طلب من مكتبة المرعشي للتحقيق في هـذا األمـر                   

وهنا راح الباحثون ينقبون في المخطوطات النادرة جاهدين في الغوض الى ساللة السلطان وأجداده وعلم               

الذي يمتد أو إمتد مـن      ) أي تسلسل النسب  ( من أجل أن يخبروا عن حكاية خط الدم          genealogyاألنساب  

خالل التجار العرب واإلرساليات الصوفية المتجولة والعلماء وعلى إمتداد أكثر من أربعة عشر قرناً مـن                

  .from Arabia to Borneoالجزيرة العربية وحتى بورنيو 

بعضها قديم ، )  المترجم-أي الحوزات (منتصف عنقود من المنتديات والعمارات البحثية المكتبة تتربع في 

كال هذين النوعين من الحوزات الدينية ، أي القديمة والحديثة ، تتميـز              . ١٩٧٩وبعضها تم تأسيسه عام     

قم اليوم  إن  .بواجهاتها المرصوفة بمرمر أبيض ينضفر بعضها على آجر أزرق متوج بقباب مهيبة فخمة              

أما المعاهـد   . تعرض آيات الفخامة والعظمة التي تليق بالقادة الذين أنتجتهم وأنتجوها والبلد الذي يحكمونه            

الحوزوية والمباني الثقافية فتشهد على هيمنة رجال الدين والمؤسسة الدينية على إيران ، رغم إنهم ينتمون                

قليل منها يشرف عليها وبشكل خـاص علمـاء ديـن           . الى مدارس دينية مختلفة وتقاليد وأعراف متباينة        

)  المترجم -أي إضطهاد النظام الحاكم في العراق       (عراقيين من الذين إستقروا في قم هرباً من االضطهاد          

 في المسار   ١٩٨٠كان لهؤالء تأثيراً كبيراً في سنّي الثمانينات        . والذين ما يزالون يعيشون في هذه المدينة        

دينية في العالم االسالمي، حيث أنهم ساعدوا طهران لبناء روابط وعالقات سريعة مع             الديني والتوجهات ال  

  . شيعة لبنان ، الذين لهم عالقات وطيدة مع النجف

وجنباً الى جنب فإن بنايات المدينة المتعددة، ورغم كون طراز تشييدها المقوس الذي يختلف نـسبياً مـع                  

ه ما يكون بالطراز التذكاري لجامعات أكـسفورد وكـامبريج فـي            الواجهات الرسمية المرئية إال أنه أشب     

بعض . إنكلترا، بكلياتها العديدة المختلفة ومكتباتها وكنائسها الصغيرة ، ومبانيها الرباعية األضالع والزوايا           

علـى   . Hagganiأكبر رجال الدولة االيرانيين يسكنون فيها وخاصة تلك المعروفة بـ مؤسسة حقـاني              

 للجمهورية االسالمية فإن خريجيها Ecole Nationale D.Administrationرة إيكول الوطنية طراز إدا

أشبه ما يكونوا برابطة طالب جامعة ألمانية وهم من العلماء الذين يشكّلون اليوم العمود الفقـري لطبقـة                  

  . ةرجال الدين اإلداريين الذين يمسكون بمفاتيح المؤسسات األمنية والسياسية اإليراني

الى المدينة لتقديم البيعة الـى      ) راجلين مستعرضين (أثناء الحمالت االنتخابية يذهب المرشحون لالنتخابات       

  .زعمائها الدينيين ليستلموا تبريكاتهم مقابل ذلك
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آية اهللا محمـد    من علماء الدين األوليغاركيين أكثر نفوذا وتأثيراً من         ) أي مدينة قم  (ليس هناك في المدينة     

 المحافظ المتشدد الذي يحتل أعلى موقع في مؤسسة حقاني هذه، ولـه وجهـات نظـر               باح يزدي تقي مص 

 هذا هـو    مصباح يزدي . ورؤى ال تقبل التسوية والمساومة حول نظرية الخميني في الحكومة اإلسالمية            

األكثر صرامةً وحدةً في مدينة قم ، مع تحفظها التقليدي المتأصل والراسخ وصلتها العميقة مع قـيم                 الوجه  

نعم ، إنه الشخصية األكثر محافظية بـين        . الثورة الخمينية والنفوذ الذي تمنحه أو تضفيه للمؤسسة الدينية        

 شذوذاً وخروجاً على المألوف ،      ، وكذلك األكثر  حرس الثورة نخبة رجال الدين اإليرانيين ، واألفضل لدى        

في . والعضو المحترس الذي يمارس عمل الولد أو الشاب المتنمر بل المستأسد في الجمهورية االسالمية               

 ، قام هذا الرجل بتحريض هـذه الواجهـات          ٢٠٠٥ - ١٩٩٧ذروة الفترة االصالحية الممتدة بين عامي       

 ٢٠٠٥إبان فترة االنتخابات الرئاسية االيرانية عـام        .  الوسائل الدينية إليقاف أية إثارة باتّجاه التغيير وبكل      

كان يزدي رجل الدين الوحيد الذي أصدر فتوى في دعم مرشّح الرئاسة الذي كان يوماً ما مـن حـرس                     

وبعد إعالن نتائج االنتخابات راح يعلن وبتعالي وفوقية وعجرفـة، بـأن            . الثورة أي محمود أحمدي نجاد    

.  لديها أول حكومة إسالمية حقيقية وليست هناك حاجة على االطالق النتخابات أخرى            ايران اليوم أصبحت  

ومع كل ذلك كانت االنتخابات هي نقطة البداية التي جعلت من الثورة نقطة إنطالق في منح إمتياز خاص                  

مهوريـة  الج((للقوى العلمانية، فقد كانت هذه القوى متقاطعة مع الثيوقراطية الدينية، وهكـذا كانـت أي                

النــزيهة وغيـر    )) الحكومة االسـالمية  ((تقف على النقيض مما كان يمكن أن يحّل محّل          )) االسالمية  

وبينما كان االيرانيون يحنّون الى مستقبل ديمقراطي واعد ، كان مصباح يزدي ينظّر إليجاد              . المغشوشة  

  .طالبان يتبعونه ويسلّمون له وألوامره

 يدرس العديد من الطلبة في قم، ولكن لم يستطع أيٍّ من طالبه أن يكون               بمرور السنين كان مصباح يزدي    

وإن كان العديدون من    )  المترجم   -أي جدير باالعتبار والتدريس في المعاهد الدينية العليا         (أستاذاً معتبراً   

بالنـسبة  . الذين درسوا معه في حقاني قد تسنّموا أو إحتلوا مواقع إدارية حساسة فـي األجهـزة األمنيـة                 

 هذا لم تعد رسالة قم مجرد إعداد وتربية رجال شيعة للعلم والمعرفة وإنمـا إعـداد نخبـة                لمصباح يزدي 

  . وهم حرس الثورة-سياسية بيروقراطية للقطر 

إن األمرية  . ومع ذلك، توجد هناك قوى أكبر على المسرح السياسي وفي هذا المقعد التعليمي الديني نفسه              

كانت قد دفعت قم للتراجع خلف زمانهـا التقليـدي          ) بمعنى حداثوي (رية لحكِم بلٍد حديث     أو اإللزامية القه  

 أصبح  ٢٠٠١سبتمبر  ((إذْ بعد أحداث    . المشرف في رسم خارطة جديدة  للمعرفة الشيعية والتعليم الشيعي         

دونوسـيا وماليزيـا،    فالمدارس في العالم السنّي بدءاً من أن      . العالَم مأخوذاً إلصالح منهج التربية اإلسالمي     

وحتى بنغالدش وباكستان والعربية السعودية وإنتهاءاً بنيجيريا ، كانت تُالم على إنتشار التحفّظ االسـالمي               

أي إصـالح   )) (اإلصالح المدرسـي  ((. واألسوأ منه ، التطرف والعنف المتناميين     . المتشدد في أوساطها  

ألمريكية والهدف األولي لوكاالت اإلغاثة، وهكذا راحت       أصبح شعار الواليات المتحدة ا    ) المناهج التعليمية 

الحكومات االسالمية من أندونوسيا الى نيجيريا ، وخاصة في باكستان تأخذ على عاتقها إصالح المنـاهج                

قليل هم الذين الحظوا أنه بينما كانت بقية البلدان في العالم االسالمي تتشبث بإدخال              . في مؤسساتها الدينية  
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في قم قد قطعت خطوات     ) أي الحوزات (كليزية والعلوم في المدارس الدينية، كانت المعاهد الدينية         اللغة االن 

  . هائلة في إدخال العديد من دروس التربية الحديثة والمعاصرة في مناهجها

جامعة المفيد مثال، ذهبـت     . معظم هذه الحوزات اآلن تدرس تالميذها العلوم االجتماعية واألفكار الغربية         

لى ما هو أبعد من ذلك إذْ راحت مخصصةً مناهج ومنح دراسية وشـهادات فـي العلـوم االجتماعيـة                    ا

وقد  أصبحت مسألة عاديـة أن       . واالنسانية وجنباً الى جنب مع الدراسات والبحوث الحوزوية الالهوتية          

طويلة وشاقة الـى    يأتي األساتذة القليلي األجور وأصحاب الشهادات العليا من جامعات طهران وفي رحلة             

قم اليوم تعتبر مثابةً ألكثر .قم من أجل التدريس في حوزات المدينة المتنوعة ومؤسساتها التربوية والتعليمية

إذ توجـد  . من ثالثمائة مدرسة ومعهد حوزوي ، وتضم المجموعة األكبر لهذه المؤسسات في عموم ايران         

سـتة آالف   .  وليس كل طلبتها شيعة طبعاً     -ن بلداً   حوالي خمسين ألف حلقة دراسية في المدينة ومن سبعي        

ومع ذلك فإن عدداَ قليالَ من الشيعة الباكستانيين ينظرون  الى           . مجموعة شيعية قادمة من باكستان لوحدها     

فجمعية الزهراء وجمعية بنت الهدى     . كما توجد هناك حوزات للنساء       . السلطة الدينية كآيات اهللا ايرانيين    

ت الشابات والفتيات من ايران والباكستان والعالم العربي الثيولوجيـا، أي العلـوم الدينيـة ،                يدرسون البنا 

المتخرجات منهن، وحتى الدارسات يعدن الى بلدانهن للتدريس في المدارس  الشيعية            . والشريعة والتأريخ   

  . للنساء 

لألمة الشيعية أو المجتمع الشيعي، وتؤهل قم ، اليوم تدرس وتدرب الجيل القادم ) المترجم. بإختصار شديد(

  .كذلك الزعماء الدينيين على الرقعة الجغرافية الممتدة عبر الشرق األوسط وجنوب آسيا

يقضي الطلبة سنين طويلة في قم، يتعلمون اللغة الفارسية والعربية والعلوم الدينية، والفقه ، والالهـوت ،                 

سهم ويتدربون على أيدي أساتذة كبار حيث يـضبطون فـن البالغـة             بالنتيجة فإنهم يمهنون أنف   . والفلسفة  

أثناء تدرجهم ، يتقدم الطلبة من خالل قطْعهـم لمراحـل           . والمباحث الشرعية ، والمنطق ، وفن الخطابة        

على أيدي صغار األساتذة وكبارهم قبل أن يحصلوا        ) المقدمات(دراسية بدءاً من السطوح والدراسة األولية       

مراحل طويلـة   ).  المترجم -أو ما يسمى البحث الخارج      ( زة للدراسة والبحث مع العلماء الكبار       على إجا 

. ومحددة من الدراسة في قم تسمح للطلبة بتشكيل عالقات ثقافية مع ايران ، ومعرفة الكثير عن شؤون البلد

 تلقين مبادئ الثـورة وتعلـيم       ولئن كانت سني الثمانينات من الدراسة الحوزوية والتربوية تسير يداً بيد مع           

األفكار الثورية ، فإن مجاميع الطلبة الالهوتيين اليوم تتّجه نحو سجاالت اإلصالح، وحمالت االنتخابـات               

فلم يعد الوقت يمضي فـي      . والمشاكل التي تواجه القادة الدينيين في حكم وإدارة دولة وإقتصاد عصريين            

ية في معاهد الطلبة وحوزاتهم الدينية، وإنما بدأت المسارات تتجه  إيران مخصصاً لبثّ روح الثورة االسالم     

  .بهم صعوداً، لتلفهم وتعرضهم للتصدي لإلصالحيين والفكر الديمقراطي

على إمتداد القرنين الماضيين    . كما إنها تمتلك كل مفاتيح المراكز الرئيسية للتعليم       . إن قم اليوم مدينة ثرية    

   م في الدراسات الدينية الشيعية ، ولكنها في العقود االخيرة أضحت موقعاً متقـدماَ              كان للنجف الموقع المتقد

وكلما كانت قم تتقدم أثناء حكم اآليات وسيطرتهم ، كانت . للدكتاتورية واالضطهاد ، والحرب ، والفوضى 
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ـ            . النجف تخبو وتالشى     ن بلحـاظ   وعلى الرغم من أن معظم العلماء الكبار يقيمون اليوم في النجف ولك

والبنية التحتية ، وكذلك النوعية، والعدد ، والتنوع في الحوزات والطلبة ، تبقـى              ) المدينية(الثروة الوطنية   

ساهمت في تـدمير    . النزاعات التي أعقبت فترة حكم ما بعد صدام       . النجف تأتي في الدرحة الثانية بعد قم      

ولذلك لم يعد غريباً أو مدهشاً بأن       . اتذة والدارسين النجف وتالشي جاذبيتها وأفولها في نفوس الطلبة واألس       

إنorg.sestani .  آية اهللا السيستاني إختار قم كمركز أو حصن لموقعه على شبكة االنترنيت تحت اسـم                

الجمع بين المهارات الدينية والتقنية التي كان يبحث عنها السيستاني، ببساطة ليست موجودة في النجـف ،               

    منـزله الخاص المتواضع في شارع ضيق أسفل المدينة مؤدياً الكثير من أعماله الكتابية             المكان الذي يضم

  .على آلة طابعة بدائية يدوية

، كانت موجة غامرة من أغلبية االيرانيين قد تحدت نـصائح           ١٩٩٧قرابة عقد مضى ، وتحديداً في مايس        

فكان فوز محمـد خـاتمي      . الرئاسة  علماء الدين في البلد، وأصرت على إنتخاب رجل إصالحي لمنصب           

تحت الشمس الدافئة   ) المتكلّس(الكاسح الذي بدا للكثيرين وكأنه ربيع براغ ايران ،حيث ذوبان جليد الحرية             

العـالم  . النبعاث ثقافي جديد ،وإنتصار إلرادة الناس ، وبداية نهاية لجمهورية القمع التي بناها الخمينـي              

 خالل نفس العدسات التي كان ينظر بها الى أوربا الـشرقية وأمريكـا              الخارجي راح ينظر الى إيران من     

 كموطن للقلق الجماهيري وعدم إرتياح والذي إستطاع أخيراً أن يقـذف            -الالتينية قبل عقٍد من هذا الوقت     

كانت توهجـات الديمقراطيـة      .بنير الطغيان واالستبداد ، ويعانق فرص الديمقراطية الطازجة الناشئة تواً         

  ألول مـرة     bubblingالمحها تُشاهد كبداية شروع أو نقطة إنطالق منطلقاَ لعلمانية أصـلية تُبقبـق              وم

  . من القاعدة بدل أن تُفرض من فوق) كفقاعات(

كانت هناك اذن علمانية في إيران في أوساط الطبقة المثقفة المقموعة والطبقة الوسطى ، والتي لديها الكثير 

وكما عبر أحد الطلبة الناشطين يومـاً       . ولكنها راغبة في إسالم بعيد عن الحياة العامة       من التدين واإللتزام،    

)) إننا يجب أن نُؤخَذ الى الجنة رغـم أنوفنـا         : لقد غُذّينا بمفهوم يقول   : ((في االذاعة الوطنية العامة قائالً    

، عن إعتقاٍد جيٍد بالـدين ولكنهـا        وهناك أيضاً فضاء أرحباَ لبراغماتيٍة أكبر وأقّل إسخاطاً تعبر بمقدار ما            

تأثير أو دوره المنفـرد الخـاص ،        ) أي الدين والسياسة  (تسعى الى فصله عن السياسة، مانحةً كال منهما         

 الموجود في أول تعـديل لدسـتور الواليـات المتحـدة            - غير المؤسس    -وتقريباً على النموذج المفهوم     

  . األمريكية 

 االتجاه المتنامي، الم ر بها الجمهور اإليراني عن إنطاِلب بالعلمانية بكال نوعيها كشف عن الدرجة التي عب

ومع ذلك ، فإنـه     . تعبه من جمهورية الخميني، ومن الحكم الديني، ومن العيش في ظل التشريع االسالمي            

 التقـوى  من الخطأ بمكان ، الخلط بين العداء للجمهورية اإلسالمية وحكامها الماللي وإبتعاد النـاس عـن         

وفي الحقيقة إن عدم االرتياح     . الشيعية من جهة وبين حب الناس للتشيع في المستوى العام من جهة أخرى            

 خمينياً جعل العديد من االيرانيين يعودون الى التشيع كما أِلفوه           -أو فقدان السعادة في ظل النظام المحكوم        

الحنين الى الدين القديم واألقل تسييساً أو تسيساً يساعد هذا  . وعرفوه ، أو الذي كانوا يعرفونه قبل الخميني



 التحدي الصهيوين         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ١٩  من١٤                                            ٢٠٠٨ -      شباط
 

في توضيح التوجه الجديد وكيف أصبح السيستاني الرجل المتواضع، العميق الفهم، والبـسيط المعيـشة ،                

  . أكثر محبوبية أو جماهيرية وبهذه السرعة في ايران

***************  

كس صورة أخرى ، أو قل يفتح نافذة أخرى تـدل علـى              من كل أسبوع قرب قم يع      ليلة الثالثاء ما يحدث   

إذ ليس بعيداً عـن عـالم الحـوزات الدينيـة     . عمق العشق الروحي لاليرانيين المعاصرين للدين والتشيع      

حـول هـذا     . جمكرانوبناياتها الضخمة، بل قريباً منها على ضواحي المدينة يتربع مسجد صغير إسمه             

د بأن اإلمام الثاني عشر للشيعة ظهر مرة في هذا المكان وأدى الـصالة              المسجد ، هناك إعتقاد محلّي سائ     

هذه الرمزية لها ما يشبهها بعض الشيء في ضريح فاطمة في البرتغال ، حيث يعتقـد الكثيـر مـن                    . فيه

   . ١٩١٧الكاثوليك بأن العذراء مريم ظهرت ست مرات لثالثة من األطفال عام 

في وقت  . ويلة مكاناً مقدساً ولكنه لم يكن معروفاً إال في فترة متأخرة             هذا ، ولفترة ط    مسجد جمكران كان  

 إنتشرت سمعة هذا    - ولو مع وعدم إرتياحهم      إلصالحيين وهو عقد تفاؤل وآمال ا     -ما من العقد المنصرم     

سكان إيران، وخاصة الشباب منهم يذهبون الى هذا المـسجد قاصـدين   . المسجد وذاعت شهرته في ايران   

ففي ليالي الثالثاء من كل اسبوع تجتمع هنـاك آالف الحـشود            . ن كل مكان، القريب منه والبعيد     زيارته م 

إن شـهرة   . كلها تصلي وتدعو، وبعضهم يقوم بأداء الخدمة في مطعمه الضخم المخصص إلطعام الفقراء            

يزانية حكوميـة    الذي أسرع لتخصيص م    أحمدي نجاد المسجد لم تُعدم طبعاً بالنسبة للرئيس المنتخب حديثاً         

إلعماره وتجديد بنائه ، وذلك أثناء توضيح برنامجه أو أجندته السياسية واإلقتصادية أمـام الـرأي العـام             

  .اإليراني وبعد إنتخابه رئيساً للجمهورية

إنّه يشير ، كما يقال، الى منطقـة أو         ). بئر التوسل ( أو  ) بئر الطلبات (في مؤخرة المسجد يوجد ما يسمى       

 دة ظهر فيها اإلمام الثاني عشر وبشكل إعجازي من غيبته وفي لحظة إشراق واحدة تبادل فيهـا                 بقعة محد

هذا البئر مغطّى بشبكة قـضبان معدنيـة متـشابكة          .  مع خالقه  بالعشاء الرباني األفكار في أشبه ما يكون      

 تشبه -لقضبان تُغطى هذه  القضبان بخيوط صغيرة محاكة ومتشابكة أيضاً حول هذه ا. ومتضالعة بطبقتين

التي تشتعل دائماً أمام األيقونة االرثذوكـسية أو المعبـود          ) نسبة الى النذر والنذور   (كثيراً الشمعة النذرية    

الكاثوليكي ، وتشبه كذلك الدعاء العبادي المكتوب باللغة العبرية على قـصاصة ورق موضـوعة بـين                  

 تمثّل روحاً إلنسان يتوسل متواضعاً وملتمساً       الصخور القديمة لحائط المبكى ، وكل قطعة من  هذه الخيوط          

في كل صباح يقوم القيمون على مسجد جمكران بقطع هذه الخيوط ، وعند العـصر               . رحمة اإلله المقدسة  

عنـد مـدخل المـسجد تعتلـي     . يقومون بعقدها على القضبان المعدنية أي تغطية فوهة البئر مرة أخرى         

لخميني وخليفته ، وبمالمح ديكورية معبرة ، تُفصح وبقـوة عـن            صورتان تخطيطيتان فخمتان ومهيبتان ل    

 تدل على عدم التشابه بين مؤسس الجمهورية اإلسالمية ونمط التدين أو التقـوى التـي                -مفارقة واضحة   

  ). المترجم-ويقصد الحب والتقوى والرحمة  ( مسجد جمكرانيجسدها 
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عمـق  رء ال يرى إيران تمثل أو تعكس أي شيء سوى           في يوم الثالثاء تجعل الم    مكران  جإن الذهاب الى    

متـداد  إ علـى    التشيع الوثيق الصلة بالقصص والمعتقدات التي حفظت الدين واإليمان في نفوس الشيعة           

ولذلك وعلى مقربٍة من مركـز نفـوذ        . قرون وقرون لما يمثّله ذلك التجمع من روحانية وعرفانيٍه وإلهام         

 الكبيـرتين   الخمينـي والخـامنئي   حتى تحت العيون الرقيبة في صورتي       الجمهورية وسلطتها في قم، بل      

غوائه في تحبيب جماهيريتة إو إشاعة محبوبيتة ،        إ و أحمدي نجاد المذكورتين ، وعلى الرغم من توسالت       

 الـرفض اإليرانـي    أو زيارة جمكران صارت تعتبر رمزاً مؤثراً وذا نفوذ معبر عن             مسجد جمكران فإن  

عبر المصوتين اإلصـالحيين الـذين تحـدوا الجمهوريـة           خميني وَحملَة راية التشيع   لسمة أو وصفة ال   

  . االسالمية في صناديق االقتراع

****************  

إن فتح المـدن    . مجريات األحداث في العراق ساعدت هي األخرى على تأصيل هذا التوجه أو هذا الميل               

بة لإليرانيين ، فالعديدين منهم أصبحوا يعتبرون آية اهللا السيـستاني           المقدسة كان حدثاً إنفعالياً عاطفياً بالنس     

فلقد أعاد السيستاني االحترام واالعتبار للعلماء فـي إيـران           . زعيماً دينياً يحنّون ويتوقون إليه ال شعورياً      

صـبحت  غاسالً منهج السخرية واالستخفاف الذي نما وتَشكّل حول الماللي االيرانيين الحاكمين والـذين أ             

ومنذ سقوط صدام بدأ الكثيـر مـن اإليـرانيين يـدفعون             . سمعتهم وقصص فسادهم أكثر من أسطورية     

وتبرعاتهم الى ممثّلي السيستاني ووكالئه في قم بشكل غير مباشر أو           ) حقوقهم الشرعية (ضرائبهم الدينية   

رين فـي أوسـاط تجـار       مباشرة الى مكتبه في النجف حيث أصبح السيستاني يتمتع بمحبوبية وتأثير كبي           

الكثيرون ممن يذهبون لزيارة النجف يعودون لوطنهم وهـم يقلّـدون           . المدينتين وأسواقهم الولودة المنتجة   

  . السيستاني ويصبحون من أتباعه 

 وبعد أن وقّع الشاه وصدام على معاهـدة سـالم، بـين العـراق     ١٩٧٥قبل حوالي ثالثة عقود ، أي عام   

الكثير منهم كانوا يعودون للـوطن وهـم        . يحتشدون في النجف وكربالء   رانيون  وإيران، كان الزوار االي   

 الذي كان يقطن النجف في منفاه آنذاك ، وكانوا يجرون األموال عليـه              آلية اهللا خميني  موالون مخلصون   

السيـستاني  . ويجلبون معهم رسائله على شكل كتيبات وكراريس وأشرطة صوتية        ) على شكل قمع  (مقمعة  

ه المهدئة اليوم هي المهيمنة على مشاعر اإلخالص والوالء لموجات الزوار الجديدة التـي تقـصد                ورسالت

  . العراق ذهاباً وإياباً

والتي تشبه كثيراً زيارة    . مئات اآلالف من االيرانيين الذين يذهبون اآلن لزيارة المدن المقدسة في العراق             

لرضا في مشهد كل عام تُبين أن الجمهورية اإلسـالمية          األثني عشر مليون الذين يزورون ضريح اإلمام ا       

إن . يمكن أن تكون قد فقدت طاقتها الحرارية العاطفية الدافعة، ولكن التشيع ال يزال منتعشاً وحياً في ايران        

التقوى التي تدفع الجماهير لتحمل عناء السفر الى جمكران وكربالء اليوم ، وتشدهم الى مراجعهم الدينيين                

العالم العربي وجنوب آسيا ، هما اللذان سيدعمان االنبعاث الشيعي ، ويفعالن كثيراً في تقرير فاعليته                في  

  .وكفاءته السياسية
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 – الباكـستان    -محور طالبان   : قبل خمس سنوات فقط ، كانت ايران مطوقة بأنظمة سنية معادية ، وهي            

يرانيون بقلب أو تهديم هذا الجدار الـسني        رحب اال .  من الشرق ، ومحور العراق من الغرب       -السعودية  

وفي الحقيقة  .  ، ويرون أن االنبعاث الشيعي هو الوسيلة المهمة لضمان عدم عودته           ٢٠٠١حولهم منذ سنة    

 وما قادته الواليات المتحدة من تدمير لنظام طالبان ونظام صدام كان قد حرر إيران         ٩/ ١١إن الذي أعقب    

حرى توسيع نفوذها في المنطقة، في الوقت الذي كان فيه االهتزاز في المـشهد              ومكّنها من التوسع ، وباأل    

 ،  ٢٠٠١على عدة أصعدة ، كانت السنين التي أعقبت سنة          . الثقافي واالقتصادي للبلد يتطلّب توضيحاً أكبر     

 يـديره أو   مع الحقبة الزمنية للتأثير المتنامي لبرلين الـذي كـان          مقارنةٌ)) لحظة بروسيا ((بالنسبة اليران   

 عبر عالم المتكلمين باأللمانية في  منتـصف القـرن   Otto von Bismark  يهندسه أوتو فون بسمارك 

االنبعاث الشيعي سوف يحرز توسعاً أكبراَ للتأثير االيراني في المنطقـة ودعاواهـا كقـوة               . التاسع عشر   

دور ايران اإلقليمي مـن جهـة ،        وهذا بالمقابل مقترن بطموح ايران النووي الذي يهدف لحماية          . عظيمة

  .وإدامته واالحتفاظ به من جهة أخرى

***************  

للقنبلـة  ( كمعادل نوعي ) القنبلة االسالمية( وصف القنبلة الذرية الباكستانية مرة بأنها      ذو الفقار علي بوتو   

ية تدريجياً تأخـذ شـكل      ، أخذت القدرة النووية الباكستان    ١٩٩٠في نهاية التسعينات    . في الهند ) الهندوسية

لقد كانت سـراً    .  باكستان شرق إيران   - طالبان   -ألنها تتربع فعالً وسط محور السعودية       ) القنبلة السنّية (

  nemesisمكشوفاً حينئذ بحيث أن العربية الـسعودية ، اللعنـة الدائمـة او الخـصم اللـدود المعمـر       

perennial       ل المالي الرئيسيلبرنامج باكستان النووي، وبـدون شـك ، لوجـود          اليران كانت هي الممو

 لقد كان هذا الهاجس كامناً في       )٤ (.مصالح أمنية للمملكة وطموحات في العالَم إقليمية في ضميرها أو عقلها          

روعها آنذاك ، وكانت قلقة على تثبيت ذلك المحور وتدعيمه ال سيما وهي تواجه التهديـد مـن البعـث                    

إن قـدرة   نعـم ،    . ن وألول مرة تهتم بالصناعة النووية من جهة أخـرى           العراقي من جهة وتشاهد ايرا    

االيرانيين على إمتالك الطاقة النووية سوف يساعد إيران على إحتواء الضغط السنّي ، بل سـوف يقلـب                  

إن تصور إيران نووية يؤكّد اآلن بأن المكاسب االستراتيجية في سني ما بعد        . معادلة القوة لصالحها تحديداً   

 ، معززةً قوة الـشيعة      قنبلة شيعية  ستكون أيضاً    القنبلة اإليرانية .  بسهولة يرتغت سوف لن تُقلب أو      ٢٠٠١

  . رة أكثر في المنطقة كذلكثفي المنطقة وحاميةً  لنفوذ إيران المؤ

التي ) أي حملة بنادق كالشنكوف (إن وجود ايران يعتمد من زاوية أخرى على شبكة ميليشيات كالشنكوفية            

فمـن  .  ، والذي تمثّله شبكة رجال الدين والمراكز التعليمية الدينيـة            للنفوذ الشيعي شكّل العمود الفقري    تُ

، الى قوة المتطوعين البسيج في ايـران ،          حزب اهللا في لبنان الى فيلق بدر وجيش المهدي في العراق          

ا تُظهر خصائص النفـوذ     ، هذه كلها وغيره   في باكستان والميليشيات الشيعية   ) سباه محمد (وجيش محمد   

جميع هذه الميليشيات نُظّمت ودربت ومولت من قبل        . الشيعي وتُدعم إرادة الماللي ورجال الدين في ايران       
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 والذي هو نفسه كان ميليشيا شيعية قبل أن ينمو ويتحول الى قوة عسكرية كاملـة                -حرس الثورة االيراني  

  .سلسلة تمثّل القوة العضلية أو البدنية للشيعةإنهم جميعاً حلقات في . االستقاللية والرعاية

 -في العراق ، يعتبر الهدف الرئيسي أو األولي إليران ، هو التأكّد مـن أن البعـث والقوميـة العربيـة                      

وكلما أصبح التمرد السنّي أكثر .   ال يعودان الى الحكم والسلطة   -وكالهما حكم سني بلباس تنكّري متبادل       

كانت ردة فعل  .  في قتل الشيعة وإستهدافهم نمت ايران وأصبحت أكثر تصميماً وإرادةعنفاً ، وأكثر دمويةً

آية اهللا العظمى المعتدل يوسف صانعي، الذي يعيش في قم، على الضراوة المتنامية للتفجيريين االنتحاريين 

اآلجل سوف تضع   عاجالً قبل   ((،وأن إيران   ))وحوش بدون أية رحمة   ((في العراق بأنه وصفهم بإعتبارهم      

  . وكلما إرتقى المرء الى المراتب العليا في الحكومة اإليرانية ، كانت هذه المشاعر أقوى. )٥())حداً إلنهائهم

 .رجال الدين العراقيين الذين هربوا من نظام صدام ويقيمون في قم يعتبرون قوة معتبرة وفاعلة في المدينة                

 طلبة ايرانيين وعراقيين ، وأصبح  العديد مـن تالمـذتهم بـل              حوزاتهم العلمية كانت قد دربت ودرست     

أساتذتهم قادة وزعماء في الجمهورية االسالمية ، فالرأس المتنفّذ والقوي اليوم في مجلس القضاء االيراني               

األعلى آية اهللا محمود الهاشمي الشاهرودي هو عراقي، وهو أحد تالمذة محمد باقر الـصدر، ويتحـدث                 

  .بةالفارسية بصعو

 االيرانية ، إكتشف الحرس الثوري اإليراني إن من بين المتحمسين المتطوعين             -في أوج الحرب العراقية     

 كجزء  ١٩٧٠في هذه الحرب هم من أوالد أولئك االيرانيين الذين أبعدهم صدام عن العراق في السبعينات                

لبعث فقد كان هـؤالء الـشباب قـد         وبما إنهم متلهفين لقتال صدام وحزبه ، حزب ا        . من حملته التعريبية  

واليـوم  . شاركوا في الجهد الحربي بشكٍل فعال وقد ترفّع العديد منهم وإرتقوا في مراتب الدولة االيرانيـة            

والذي كان  ) أي العائدين من العراق   ) (معاودين عراق (ومن بعض هؤالء الذين يطلق عليهم في ايران إسم          

 الثورة والمشرف األول للقائد األعلى الجنرال محمد باقر ذو القـدر،            واحداً منهم يوماً ما ممثل قائد حرس      

هؤالء القادة ينظـرون الـى   . أي إنه هو واحد من هؤالء المتنفذين أو الرجال األكثر نفوذاً في إيران اليوم    

هـم  إن. القومية العربية كنقيض لاليرانيين وينظرون الى العراق المعرف بهوية شيعية أكثر مودة إليـران             

منتدبون إلحياء الثقافة اإليرانية وإيجاد حضور ديني لعراق شيعي، وغسل أو مسح كل آثار حزب البعـث         

إنهم يأملون بأن األشياء عسى ولعّل أن تعود الى الوراء الى الطريقة التي كانوا فيهـا عنـدما                  . وبصماته

نجف وكربالء حيث كانـت الهويـة       كانت أعداداً غفيرة من رجال الدين االيرانيين والتجار يعيشون في ال          

الشيعية هي التي تشد العالقات بين العرب وااليرانيين الشيعة الى بعضهم البعض، وبالشكل الذي لم يكـن                 

  . للمشاعر القومية العلمانية أي أثر على تلك العالقات أو المساس بها

أي  ( لكنها تبهت    ة اهللا  السيستاني   مع آي بالنسبة لهؤالء الزعماء ومهما كانت لهم من إختالفات أيديولوجية          

أمام رمزية عالم دين إيراني ، ظاهراً هو المهيمن على المشهد  الديني في       ) تبدو أو يجعلوها باهتة وشاحبة    

 بمن فيهم األستاذ المتجنّس     -العديد من هؤالء الذين تم إبعادهم من قبل صدام قبل عدة عقود             .عراق شيعي 

 كانوا قد عادوا الى العراق إلعادة       -وزة حقاني آية اهللا محمد علي التسخيري        المقيم في قم والمدرس في ح     
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بعد هجرتهم أو تهجيرهم الى ايران      (بناء وجود ايراني هناك بدعوى مطالبتهم بثرواٍت وأمالٍك لهم فقدوها           

   )٤(.  والتي غالباً ما تم إعطاؤها الى عوائل سنية-)  المترجم-

        ١٩٨٠ن العراقيون الذين هربوا من قمع صـدام فـي الثمانينـات والتـسعينات          على أعقابهم يأتي المنفيو   

راحوا يشاركون في الحيـاة     ) الجالية اإليرانية (هؤالء االيرانيون المنفيون ، أو ما يطلق عليهم          . ١٩٩٠و

د والحوزات  السياسية العراقية، ويمكن العثور عليهم في المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وفي المساج           

وغالباً ما تقوم ايران من     . ،وفي الدوائر الحكومية وعملياً في جميع المدن الشيعية من البصرة وحتى بغداد           

خاللهم بإيصال أو تسريب نفقات ومصاريف الى المؤسسات الطبية والمدارس والفعاليات االجتماعية فـي              

لّون التأثير أو النفـوذ االيرانـي فـي العـراق           فالعائدون ، سواء  كانوا عراقيين أم إيرانيين يمث        . العراق

  .ويقومون بتقوية الروابط وتوثيق العالقات بين البلدين الجارين

الحـرس   وعدد كبير من ضباط وقيادات       الرئيس أحمدي نجاد  عدد أكبر من القيادة االيرانية، من ضمنهم        

هم قاتل في أكثر المعارك شراسةً       االيرانية ، وبعض   -، هم مقاتلون متمرسون في الحرب العراقية        الثوري

إنهم يرون  . وضراوةً كالمعركة التي حصلت في شبه جزيرة الفاو عندما إستخدم صدام األسلحة كيمياوية              

فالذي لم يتمكنـوا مـن      . بأن إستقرار العراق وتهدئته تحت الزعامة االيرانية ، خياراً أو هدفاً إستراتيجياً           

يرانية ، بإمكانهم اآلن أن يحصلوا عليه بدون مقابل من قوات التحالف             اإل -حيازته أثناء الحرب العراقية     

 ٤وعندما كان الكرد يحتفلون بيوم التولية لجمعيتهم الوطنية في أربيل في            . ومن الحكومة الشيعية في بغداد    

. ظيمـاَ إن هذا يومـاَ ع    : ((  ، إقتنص المندوب االيراني هذه اللحظة العاطفية ، فعلّق قائالَ          ٢٠٠٥حزيران  

 وكان بذلك يشير الى رئـيس       )٧()) فعلى إمتداد العراق، يبدو أن الناس الذين دعمناهم هم اآلن في السلطة           

جمهورية العراق الكردي جالل طالباني، مشيراً كذلك وفي الوقت نفسه الى القادة الشيعة الـذين إسـتلموا                 

ى عراق شيعي كمصدر لألمن واالستقرار      الجمهور االيراني من جانبه ، ينظر ال      . زمام السلطة في بغداد     

  )).إن األقطار الشيعية التُستدرج الى حرب مع بعضها البعض: (( وغالباً ما يعلّق بالقول

 كانت قد جاءت الى السلطة بقيادة ربما هي أكثر وعياً وإدراكاً ٢٠٠٥إن االنتخابات الرئاسية االيرانية عام 

فرئيس الجمهورية أحمدي نجاد ، وعدد مـن الـوزراء ،           . لشيعي   ا -من غيرها في مسألة التقسيم السنّي       

وعدد من قياديي حرس الثورة، وكذلك مصباح يزدي وشبكة العلماء الفعالين الواسعي النفوذ في مؤسـسة                

حقاني ، جميعهم لديهم عالقات مع جناح الجمهورية االسالمية، الذي يعتبر األكثر إنشداداً مع القيم الشيعية                

 .وهذه ترى نفسها أو تشعر بأنها أكثر مناهضة للسنّة، وبالتحديد الوهابية ، من عموم اآلخـرين       .األصولية

ومنذ إنتخاب أحمدي نجاد ، شوهد أن االتّجاه العام للدعاية الموجه ضد األقلّية الـسنّية االيرانيـة والـذي                   

، قـد تـصاعد بـشكل أكثـر حـدة           أصبح أكثر إنتشاراً لدى الحلفاء واألتباع المتطرفين للسنّة العراقيين          

عناصر من النظام االيراني بدأوا يعدون مناظرات ومحاضرات وبحوث جدلية وكراريس كلّها            . وصرامة

  )٨ (.باللغة العربية يتم نشرها وتوزيعها خارج ايران
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ة ،  وعلى خالف الخميني الذي وضع أجندته بشكل ماكر ولطيف، موجهاً مقودها للتقريب بين السنّة والشيع              

إن . أصبح هؤالء القادة المحافظون يريدون للثورة أن تتجه لتقوية التشيع وتحـصين هويتـه وصـيانتها               

صعودهم وإرتقائهم الى مقدمة دفّة الحكم في  ايران سوف يجعل موضوع إنبعاث الشيعة والتبـاري مـع                  

إن إنتخابات عام    . ن اإلقليمية المقاومة السنّية في مركز إهتمام السياسة االيرانية وفي صلب طموحات ايرا          

 عبأت االيرانيين وأعطت صوتاً مضافاً ألولئك الذين يشعرون بأنهم سحبوا الى موضوعة إنبعـاث               ٢٠٠٥

إن . الشيعة ويحنقون على الحركة االرتجاعية السنية العنيفة ضدهم ويجعلهم أكثر حنقـاً وسـخطاً عليهـا               

وبصرف النظر عما يشعرون بـه      . لفيات دينية متواضعة  الحشود التي صوتت ألحمدي نجاد تنحدر من خ       

تجاه السياسة ، إالّ إنهم مشدودون بعمق الى صميم القيم الدينية ولب التشيع المشدود بدوره وبقوة الى مدن                  

في العراق ، أي إنهم اليوم منـزعجين جـداً ، مـن مغـزى      )  المترجم -أي العتبات المقدسة    (األضرحة  

  .في الحاصل في هذا البلدوشراسة العنف الطائ

                القادة المحافظون الذين صعدوا الى قمة الهرم في الحكومة االيرانية، يشاطرون هؤالء هذه المـشاعر وإن

ومع ذلك  . لغتهم حول القوة واالقتدار ينعكس صداها على الشارع الذي يتطبع بها هو اآلخر ويحمل مذاقها              

ايران ال يمكن أن تحقق إنجازاً عظيماً كقـوة عظمـى اآلن إالّ إذا         فإن القادة االيرانيين يتفهمون كذلك بأن       

ولهذا السبب تراهم قد أخذوا صفحةَ واحـدةَ  . إستطاعت إحتواء أو مواجهة المقاومة السنّية لإلحياء الشيعي       

من االستراتيجية الخمينية وراحو يركّزون االهتمام على الواليات المتحدة األمريكية وإسـرائيل وصـرف           

  . نتباه عن اإلنقسام الطائفياإل

  


