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تـقـديـــــــــم

محمد اأبو رمان - الم�صت�صار االأكاديمي لمعهد ال�صيا�صة والمجتمع

االإ�صالم  جغرافيا  في  اأيديكم-  بين  -الذي  الكتاب  هذا  يغو�ش 
ال�صيا�صي ال�صيعي -�صيا�صيًّا وثقافيًّا ومجتمعيًّا- يبحث عن حيثيات ال�صعود 
ال�صيا�صي منذ قرابة عقدين من الزمن، وتداعياته على االأو�صاع ال�صيا�صية 
واالأمن االإقليمي. ويبحث في التداخل الهائل ما بين اأوراق التاريخ والمعتقد 
واالإرث الديني وال�صعور من جهة والواقع ال�صيا�صي والجيوبوليتك من جهٍة 
اأخرى، فيخرج بنا من الح�صابات التقليدية في االإعالم العربي التي تخ�صع 
ا الكتب العقائدية  لالأجندات ال�صيا�صية في ال�صورة االإعالمية ويتجاوز اأي�صً
م  واالأفكار المعلرّبة المتبادلة بين ال�صنة وال�صيعة في المنطقة العربية، ليقدرّ
واالإ�صكاليات  الق�صايا  من  لكثير  مو�صوعية  تحليلية  معرفية  قراءات  لنا 

واالأ�صئلة المتعلقة بالح�صور ال�صيعي في المنطقة. 

موؤ�صـ�صـــة  مــع  -بالتعـــاون  الما�صيـــــة  االأعـــــوام  خــــــالل  درجنا  لقد 
والجماعات  ال�صيا�صي  االإ�ــصــالم  وتحليل  درا�صة  على  اأيــبــرت-  فريدري�ش 
اأروقــة  في  ال�صباب  وجيل  الجهادية  والــمــراأة  والقاعدة  وداع�ش  الجهادية 
ال�صوفية  ثم  االأخرى،  ال�صنيرّة  والجماعات  وال�صلفيين  االإ�صالمية  الحركات 
كانت  التي  ال�صنويرّة  الموؤتمرات  من  العديد  لذلك  وتخ�ص�صت  العالم،  في 
تعقدها موؤ�ص�صة فريدري�ش اأيبرت في عمان، وكنُت دوًما الم�صت�صار والمن�صق 
لها، اإلى اأن تاأ�ص�ش معهد ال�صيا�صة والمجتمع في عمان 2020، واأخذ بحبل 
الموؤ�ص�صة االألمانية العريقة، وقد ُعقد موؤتمران  ال�صراكة اال�صتراتيجية مع 
الربيع  على  عقد  بعد  »االإ�صالميون  عن  االأول  رئي�صيين؛  كتابين  في  �صدرا 
رنا  قررّ ثم  الخالفة،  �صقوط  بعد  ما  وتحوالت  داع�ش  عن  والثاني  العربي«، 
-هذا العام- 2022 اأن يكون الموؤتمر ال�صنوي مختلًفا واأن يتناول ويبحث في 

اأروقة وزوايا وميادين االإ�صالم ال�صيعي وحوزاته واأحزابه وحركاته.
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لماذا االنتقال لدرا�صة االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي؟ ربما يطرح البع�ش 
اأنف�صنا  على  نطرحه  اأن  المفتر�ش  من  الذي  ال�صوؤال  لكن  ال�صوؤال،  هذا 
كباحثين ومتخ�ص�صين في ال�صيا�صات العربية، وفي االإ�صالم ال�صيا�صي، هو 
ال�صـيـعي؟!  ال�صـيـا�صي  االإ�صــالم  لدرا�صــة  الــوقــت  هـــذا  اإلى  تاأخـــرنا  لماذا 
وال اأق�صد هنا االإ�صالم ال�صيعي من الزوايا العقائدية اأو الدينية، ف�صنجد في 
ة من ال�صفحات  كتب الفرق والتراث الفكري االإ�صالمي اأطناًنا واآالًفا موؤلفرّ
في ذلك، بل المق�صود اأن نفهم الواقع ال�صيا�صي ال�صيعي المعا�صر، بخا�صة 
�صاهمت  التي  والمتعددة  المتداخلة  العوامل  نحلل  واأن  العربي،  العالم  في 
-وت�صاهم- في ت�صكالت الحالة ال�صيا�صية ال�صيعية، واأ�صئلة الطائفة والتاريخ 
مع  وعالقاتهم  العرب،  ال�صيعة  اأو�صاط  في  الداخلية  والعالقات  والمذهب 
مو�صوعات  ي�صتدعي  ذلك  فاإنرّ  وبال�صرورة  العربي،  المحيط  ومع  دولهم 
وق�صايا متعددة ومت�صابكة؛ مثل العالقة مع اإيران، ودور الحوزات والن�صوية 

ال�صيعية، واالإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي في المنطقة.. اإلخ.

تاريخيًا  منعطفًا  بال�صرورة،   ،1979 االإيرانية  الثورة  لت  �صكرّ لقد 
�صت مبداأ »والية الفقيه«، الذي  كبيرًا في م�صار »ال�صيعية ال�صيا�صية«؛ اإذ كررّ
اإيران،  ال�صيعي، على �صعيد  ال�صيا�صي  الم�صهد  في  تحوالت هائلة  اإلى  اأدى 
والنظام ال�صيا�صي هناك، وعلى �صعيد ال�صيعة العرب، وعقائدهم الدينية- 
 2003 ال�صيا�صية ب�صورة رئي�صية. لكن من جهٍة اأخرى فاإنرّ احتالل العراق 
اإلى  اأدى  ما  هناك،  العراقي  النظام  وانهيار  االأميركية  القوات  يد  على 
ال�صيعية في  ال�صيا�صية  القوى  االأولى هيمنة  تاريخيتين:  نتيجتين رئي�صيتين 
ال�صرية  المعار�صة  االأمور هناك، واالنتقال من مرحلة  العراق على مقاليد 
والعلنية اإلى مواقع الم�صوؤولية والقرار، والثانية هي �صعود النفوذ االإيراني 
الدول  اأ�صابت  التي  التوازن  اختالل  حالة  با�صتثمار  العربية،  المنطقة  في 
العربية  المنطقة  الت�صكالت في  تر�صيم  واإعادة  االإقليمي،  والنظام  العربية 
النظام  اأغلب  ي�صم  كان  )الذي  العربي  االعتدال  مع�صكر  ي�صمى  ما  بين 
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الر�صمي العربي( ومع�صكر الممانعة )الذي كان ي�صم اإيران و�صوريا وحزب 
اهلل في لبنان وجماعات االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صني التي تدور في فلك حما�ش 

واالإ�صالم ال�صيا�صي(. 

ان�صمت  عندما  العربي  الربيع  اأحداث  في  تمثرّلت  التالية  المرحلة 
�صورية واليمن اإلى العراق ولبنان لتعزيز الح�صور والنفوذ االإيراني في هذه 
والتاأثير  النفوذ  من  عالية  درجة  على  اإيران  اأ�صبحت  وبالتالي  المناطق، 
االإيرانية،  الثورة  منذ  ازداد  الذي  الديني  التاأثير  اإلى  باالإ�صافة  ال�صيا�صي، 
واأ�صبحت طهران بمثابة العا�صمة االإقليمية ومركز النفوذ الحقيقي لعوا�صم 
التاأثير  اإلى  باالإ�صافة  �صنعاء(  بيروت،  دم�صق،  )بغداد،  مركزية  عربية 
والنفوذ المعروف في الجماعات الدينية ال�صيعية وحتى في اأو�صاط ال�صيعة 

العرب.

ومنها  مف�صلية  اأخرى  ملفات  عن  ال�صابقة  التحوالت  تنف�صل  ال 
االحتواء  ا�صتراتيجيات  من  المنطقة،  في  االأميركية  ال�صيا�صة  تحوالت 
المزدوج الإيران والعراق، التي �صادت في منت�صف الت�صعينيات، اإلى نظرية 
اأم  البنيــة  تغييــر  حول  الجـدل  ثــم  الـــداخل،  مـن  االإيـــراني  النظام  تغيير 
ال�صـــلوك، وما اأحدثته اأحداث 11 �صبتمبر 2001، من ردود فعل في اأو�صاط 
المحافظين الجدد حينها في البيت االأبي�ش من مراجعة نظريات الموقف 
من ال�صيعة العرب، وفتح الطريق اأمامهم في مواجهة »التطرف ال�صني«، ثم 
اأفكار الرئي�ش باراك اأوباما في التقارب مع اإيران وتوقيع اتفاق نووي اأ�صبه 
ب�صفقة الم�صالحة التاريخية بين الدولتين )منذ الثورة االإيرانية(، قبل اأن 
يعود ترامب ويجمده، ثم ياأتي بايدن ويفتح التفاو�ش مرة اأخرى، وهكذا فاإنرّ 
هنالك �صيا�صات دولية �صاعدت اإيران خالل الفترة الما�صية على ا�صتثمار 
وت�صميم  لبناء  الملحوظ  اال�صتراتيجي  وال�صعف  العربي  ال�صيا�صي  الفراغ 

م�صاحات و�صاحات نفوذ وا�صعة.
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الر�صمية  ال�صيا�صات  اأنرّ  اإلى  هنا  االإ�صارة  ال�صرورة  من  االأثناء  في 
ال�صلطوي، على دعم م�صاعي  النهج  العربية دفعت هي االأخرى، من خالل 
ذلك  من  ز  وعـــزرّ العـــرب،  لل�صيعة  االإقليمي  المركز  نحو  التحول  في  اإيران 
ال�صلفي  التيار  ال�صــنيــة -بخا�صة من خالل  المتبـادلـــة  �صعـــود االأ�صوليات 
الزمن-  من  طويلة  لفترة  االإ�صالمية  الثقافية  االأو�صاط  في  �صاد  الذي 
وال�صيعية مع الحركات الم�صكونة والم�صحونة بال�صراع الطائفي التقليدي، 
العربية  الدول  داخل  في  واأزمات  و�صراعات  فجوات  خلق  في  �صاهم  مما 
عموًما بين الهويتين ال�صنية وال�صيعية، فاأ�صبحت العوامل الطائفية والعرقية 
والقومي  الوطني  االأمن  تهديد  م�صادر  من  رئي�ًصا  م�صدًرا  تمثرّل  والدينية 

وال�صلم االأهلي والمجتمعي في العديد من الدول العربية. 

باالنتقال من الم�صتويات الدولية واالإقليمية اإلى الم�صتويات الوطنية؛ 
يت�صل  ما  منها  ومتنوعة؛  متعددة  ال�صيعي  ال�صيا�صي  االإ�صالم  اأ�صئلة  فاإنرّ 
باالإ�صالم ال�صيا�صي ودوره في المعادالت ال�صيا�صية، بخا�صة بعدما و�صل اإلى 
ال�صلطة في العراق وفي مفا�صل ال�صلطة في كل من لبنان واليمن، وين�صط 
ما يزال في الم�صتوى ال�صيا�صي في كل من الكويت والبحرين وال�صعودية، وله 
اأ�صكال وم�صارات متعددة؛ منها ما يتعلق بالعمل ال�صيا�صي القانوني، ومنها 
ما يتعلق بالعمل الع�صكري، ومنها ما يتعلرّق ب�صبكة التحالفات واالختراقات 
التي اأحدثوها في العديد من الدول على اأ�ص�ش ا�صتراتيجية اأو حتى تقارب 

طائفي، كما هو الحال مع العلويين في �صوريا والزيديين في اليمن. 

ثمة اأ�صئلة عديدة ما تزال جدلية تتعلق بعالقة اإيران بال�صيعة العرب؛ 
ال�صيا�صية  والنظريات  والحوزات،  ال�صيعية  بالمرجعيات  يتعلق  ما  منها 
الفقيه  ووالية  الخميني  مدر�صة  بين  ما  واالختالفات  المعا�صرة  ال�صيعية 
من جهة والمدار�ش االأخرى التي تعار�ش هذه المدر�صة في اإيران والعراق 
ولبنان ودول اأخرى. وفي العراق تحديًدا فاإنرّ هنالك العديد من الت�صاوؤالت 
حول الحوزات وجيل ال�صباب الجديد وال�صيعة و�صوؤال الديمقراطية التوافقية 

والمراأة ال�صيعية في الحوزات واأدوارها وال�صغوط التي تواجهها.
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كت لدينا في  اإذًا تلك هي الت�صاوؤالت والنقا�صات والجداالت التي حررّ
معهد ال�صيا�صة والمجتمع )مع اأ�صدقائنا الموؤ�ص�صة االألمانية( دوافع البحث 
والحفر لفهم الحالة ال�صيعية في بعدها ال�صيا�صي الذي تتوارى خلفه االأبعاد 
مع  والعالقة  والمراأة  االأجيال  اأ�صئلة  وي�صم  والثقافية،  والمجتمعية  الدينية 
االعتبار  بعين  وياأخذ  العربي،  العالم  في  الحاكمة  واالأنظمة  المجتمعات 

االأبعاد الجيوبوليتيكية العالمية واالإقليمية والمحلية الداخلية. 

ومما عزز هذا التوجه لعقد الموؤتمر هو تلك ال�صورة النمطية الراكدة 
زاوية  من  المو�صوع  تاأخذ  التي  وال�صيعة،  اإيران  تجاه  العربي  العالم  في 
يكون  اأن  دون  من  ذاك،  اأو  الطرف  هذا  مع  �صواء  عقائدية  اأو  اأيديولوجية 
وقراءات  قة  معمرّ درا�صات  العربية-  والفكرية  البحثية  االأو�صاط  -في  لدينا 
مو�صوعية كافية لفهم التحوالت والتغيرات والديناميكيات التي تحدث في 
البحث  اأهمية  تاأتي  العرب وفي عالقتهم مع طهران، وهنا  ال�صيعة  اأو�صاط 
خطر  عن  تحدثنا  �صواء  والم�صكالت،  الظواهر  ويدر�ش  ليبحث  العلمي 
اأو  الوطني  االأمن  اأو  المتعددة  الهويات  اأو  العربي،  العالم  في  الطائفية 
االإقليمي اأو الثقافات المجتمعية وغيرها من ملفات عديدة من ال�صروري اأن 
تكون على طاولة الدرا�صة والفهم والتحليل، وهو ما حاولناه في هذا الموؤتمر.

موا اأوراقهم  بقي اأن نذكر هنا باأن ن�صكر الباحثين والخبراء الذين قدرّ
ووقتهم وخبرتهم في اأعمال الموؤتمر ونقا�صاته و�صاهموا في بناء اإطار علمي 
جيد من الفهم لمو�صوعنا، واأن ن�سكر م�ست�سار هذا الم�ؤتمر د. علي طاهر 
اختيار م��س�عات  الفاعلة في  الحم�د على خبرته وجه�ده وم�ساهمته 
الم�ؤتمر والباحثين الم�ساركين، بالإ�سافة اإلى مراجعة الأوراق البحثّية.

بجدرّ  عملوا  الذين  والمجتمع  ال�صيا�صة  معهد  فريق  ا  اأي�صً ن�صكر  واأن 
اأمامه،  الكبيرة  ال�صعوبات  وتذليل  الموؤتمر  اإنجاز عقد  واهتمام كبير على 
باأدوار  الذي قام  الطائي،  ال�صاب، عبداهلل  المجدرّ  الباحث  بالذكر  واأخ�شرّ 
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رئي�صية في التوا�صل مع الباحثين وتن�صيق الجل�صات وترتيب االأمور اللوج�صتية 
واإدارة الجل�صات وكتابة الورقة الخلفية للموؤتمر )مع �صديقه الباحث االآخر 
واأحمد  ال�صرايرة  ح�صين  المعهد  فريق  ولباقي  عقل(،  عالء  المعهد  في 
لمعهد  التنفيذية  المديرة  وبالطبع  واالإعالم،  االت�صال  مدير  الق�صاة 

ال�صيا�صة والمجتمع، ر�صا فتيان.

ومن ال�صروري �صكر موؤ�ص�صة فريدري�ش اأيبرت، مكتب عمان، على هذا 
الدعم المالي والفني واللوج�صتي المتوا�صل منذ اأعوام لدرا�صة الجماعات 
والحركات الدينية، وهو م�صروع �صراكة ا�صتراتيجي بين الموؤ�ص�صتين، وهنا 
والمديرة  اإبراهيم،  يو�صف  اأيبرت  موؤ�ص�صة  في  البرامج  مدير  ن�صكر  فاإنرّنا 

المالية روؤى قطارنة، وكذلك مديرة الموؤ�ص�صة د. مجدلينا كريت�صنر. 



مقــدمــــــــة

اختار   ،941 عام  »المهدي«  لل�صيعة  ع�صر  الثاني  االإمام  غيبة  منذ 
للو�صول  محاوالت  باأي  القيام  وعدم  ال�صلطة  اعتزال  )الجعفرية(  ال�صيعة 
اإالرّ  يكونان  ال  والدولة  فالحكم  الكبرى،  غيبته  من  االإمام  عودة  حتى  اإليها 

ل�صاحب الزمان المع�صوم.

اإال اأن نقطة التحول االأولى كانت خالل الحقبة ال�صفوية 1501 - 1736 
في اإيران عندما قررت الدولة ال�صفوية تبني هوية دينية تناف�ش فيها الهوية 
الدينية للدولة العثمانية التي ا�صتطاعت اأن تكيرّف المذهب الحنفي بالخالفة 
لتن�صاأ بذلك عالقة متوازنة بين الفقيه وال�صلطان، والذي تزامن معه تراجع 
الت�صيع  اإ�صماعيل ال�صفوي  ال�صاه  للعرب؛ لذلك اختار  ال�صيا�صي  للدور  كبير 

هوية للدولة.

ال�صيعة  علماء  مع  كانت  ال�صفويون  افتتحها  االت�صال  قنوات  اأولى 
على  حكم  نظام  تاأ�صي�ش  باأن  و�صريح  وا�صح  ب�صكل  ردوا  الذين  العراقيين 
اأ�صا�ش ديني في عهد الغيبة غير جائز. دفع ذلك ال�صاه ال�صفوي اآنذاك اإلى 
للدعوة هو  الم�صتجيبين  اأبرز  اأحد  ل�صيعة جبل عامل، فكان  الدعوة  توجيه 
ال�صيخ علي الكركي والذي يعد اأول من رفع من م�صتوى الفقيه اإلى م�صتوى 
االإمام. فاأ�صبح االإ�صالم ال�صيعي دين ومذهب الدولة في المملكة ال�صفوية، 
ال�صيا�صية  النظرية  كانت  لكن  الفقيه.  والية  لفكرة  االأولى  البذرة  فكانت 
ال�صائدة اآنذاك هي والية الفقهاء في ال�صوؤون الدينية، بينما ملكية ال�صلطان 
�صياق  في  جاءت  باحثون-  يرى  -كما  كونها  الدنيوية  ال�صوؤون  في  ال�صيعي 

�صيا�صي و�صراع جيوا�صتراتيجي اأكثر من كونه حاجة دينية.

من  ت  حدرّ وتحديات  تحوالت  الفقيه  دور  �صهد  التاريخ  ذلك  ومنذ 
�صالحياته وحاربته تارة وعاماًل موؤثًرا يغيرّر من الم�صهد تارة اأخرى -كما في 
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الحركة الم�صروطة اإبان حكم القاجار-، ون�صاأت على اإثره حركات اإ�صالمية 
مهمتها  الطائفة،  ال  االأمة  ي�صتهدف  العام  خطابها  كان  �صيعية  �صيا�صية 
االإ�صالميرّة  الهوية  لم�صخ  ت�صعى  التي  التغريبية  الغربية  الم�صاريع  محاربة 

-على حد و�صفها-، وهدفها انت�صال االأمة اإلى بر االأمان. 

كل �صيء تغيرّر بعد الثورة االإ�صالمية في اإيران التي قادها االإمام روح 
يمكن  وال  بهلوي،  ر�صا  محمد  ال�صـاه  اإزاحة  في   1979 عام  الخميــني  اهلل 
ال�صرق  منطقة  في  تاريخية  تحول  نقطة  من  باأقل  الثورة  لحظة  و�صف 
اإلى قمة هرم ال�صلطة  االأو�صط، فقدت �صهدت االإ�صالموية ال�صيعية �صعوًدا 
و�صعود اأ�صهم االإ�صالميين -ب�صكل عام- في مجتمعات المنطقة، وقد �صكلت 
م�صدر اإلهام وتفاوؤل بعد الف�صل الذريع الذي منيت به المنطقة في محاوالت 
بناء الدولة الحديثة وما تزامن معه ال�صعور بحالة من االنهزامية بعد نكبة 

عام 1967.

ما يهمنا من ذلك، اأن االإمام الخميني قلب الطاولة على التعاون بين 
اإدارته ال�صلطات  الحاكم والفقيه، ليتولى االأخير �صوؤون الدين والدنيا عبر 
الثالث الق�صائية والتنفيذية والت�صريعية؛ فظهرت على اإثر ذلك والية الفقيه 

ر لها اأثناء اإقامته في النجف والمنفى. )المطلقة( التي كان قد نظرّ

هي  ومهم،  جديد  تحول  في  المنطقة  اأدخلت  التي  االأخرى  اللحظة 
لحظة الغزو االأمريكي للعراق عام 2003، والتي كما يعدها »ولي ن�صر« )في 
ال�صيعة الحديث بعد  اأهمية في تاريخ  ال�صيعة( الحلقة االأكثر  كتابه �صحوة 
الثورة في اإيران، فقدت �صهدت �صعوًدا الأحزاب االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي 
التي �صعت جاهدة اإلى اأن تكون الممثل ال�صرعي والوحيد للهوية ال�صيعية في 
العراق. تبعه بالتاأكيد ا�صتحقاقات ع�صكرية لحزب اهلل اللبناني في الحرب 
ال�صيا�صية  المعادلة  في  ح�صوره  من  عزز  الذي   2006 عام  اإ�صرائيل  مع 
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ط قوى �صيعية في منطقة الجزيرة العربية  الداخلية في لبنان، ولحقه تن�صرّ
بعد اندالع ثورات الربيع العربي عام 2011. 

مو�صعة  �صيا�صية  نظريات  ال�صيعي  للفكر  فاإن  الفكري،  الجانب  في 
في  ال�صيعة  دور  حول  تتمحور  معمقة  وجداالت  كثيرة  واجتهادات  ومتنوعة 
ع�صر الغيبة، وتطرح من جانبها نقا�صات واختالفات حول م�صوؤولية الحاكم 
والفقيه، وفي حالة الفقيه اإن تولى الحكم، بل يمكن القول باأن االإ�صهامات 
الفقهية والفكرية واالجتهاد على وجه الخ�صو�ش في الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي 
)الموؤ�ص�صة  الحوزة  اإلى  يعود  وهذا  االأخرى.  الطوائف  تفوق على غيره من 
ينقطعون  الذين ال  ال�صيعة  الدين  اأبرز علماء  ت�صم  التي  ال�صيعية(  الدينية 
الرغم من تحفظها  والتي على  القديمة والحديثة  الم�صائل  البحث في  عن 
ليطلق  الخارج  بالبحث  ي�صمى  ما  اأتاحت  اأنها  اإال  الم�صائل  من  الكثير  على 

فيها الطالب الحوزوي عنان اأفكاره.

كبيًرا وتحكمت  �صيا�صيًّا  دوًرا  لعبت  دينية  الحوزة زعامات  انبثق عن 
االإقليمية،  التحالفات  خارطة  من  وغيرت  الفترات  من  فترة  في  بالم�صهد 

ودفعت ثمن مواقفها ال�صارمة، وقادت مراحل كانت ح�صا�صة و�صعبة.

ح �صبب اإطالق »الحوزة والدولة«  ولعل هذه االإي�صاحات الب�صيطة تو�صرّ
للجدل  وخ�صع  الحوزة  من  ن�صاأ  ال�صيا�صي  فالفكر  الكتاب،  لهذا  عنواًنا 
والمناق�صة في الحوزة، كفكرة والية الفقيه التي خرجت باأ�صكالها المتعددة 
من حوزويين وعار�صها اأو نقدها حوزويون في نف�ش الوقت. عدا اأن الحوزة 
تعد حامية الهوية ال�صيعية خا�صة في اإطار العالقات فوق الوطنيرّة، كون اأن 

الهوية ال�صيعية كهوية دينية ن�صاأت قبل ن�صوء الدولة الوطنية.

من  رافقها  ومــا  و�صيا�صيًّا(  ا  )فكريًّ البنيوية  التحوالت  تلك  دفعت 
 ،2003 العراق  حــرب  بعد  المنطقة  )فــي  ال�صيعي  الجيوبولتيك  تحوالت 
واأحداث الربيع العربي 2011( بنا في معهد ال�صيا�صة والمجتمع وباالتفاق 
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مع �صركائنا في موؤ�ص�صة فريدرت�ش اأيبرت لعقد موؤتمر دولي لمناق�صة وتحليل 
الم�صهد  قــراءة  على  والتركيز  ال�صيعي،  ال�صيا�صي  االإ�صالم  حقل  تطورات 
ال�صيعي في ال�صلطة والبحث في واقع تجربته و�صلوكه وم�صتقبل ح�صوره، واإن 
اأعادتنا بع�ش المناق�صات بال�صرورة اإلى قراءة ال�صيعة في المعار�صة، اإال اأن 
ا لفهم التحوالت التي طراأت في الحالة ال�صيعية على م�صتوى  ذلك كان مهمًّ

الخطاب اأو ال�صلوك ال�صيا�صي.

تلك هي الثيمة الرئي�صية للموؤتمر الذي عقده معهد ال�صيا�صة والمجتمع 
مع موؤ�ص�صة فريدري�ش اأيبرت االألمانية في العا�صر والحادي ع�صر من يونيو/
حزيران 2022 »االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي في ال�صلطـة: قراءة في التجربــة 
وانعكا�صــاتها« عبر االت�صال االفترا�صي Zoom، م�صت�صيًفا باحثين وخبراء 
في حقل الت�صيرّع واالإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي، طارًحا مو�صوعات ال تكاد تخلو 

من من االأهمية والح�صا�صية في اآن مًعا. 

م الموؤتمر جل�صاته على يومين، في كل يوم اأربع جل�صات، ولم تخُل  ق�صرّ
اأي جل�صة من النقا�صات والمالحظات المعمقة التي واإن لم ترد بع�صها في 

االأوراق لكن ينبغي االإ�صارة اإلى بع�صها وال يمكن تجاوزها:

وال�سلطة«  ال�سيعي  ال�سيا�سي  »الفكر  بـ  اأولى جل�صاته  الموؤتمر  افتتح 
من  اأن  الحظ  ولح�صن  الداخلية،  وجدلياته  نظرياته  اأهم  وتحليل  لالطالع 
في  االإ�صالمية  الدرا�صات  اأ�صتاذ  كديور  مح�صن  هو  ذلك  با�صتعرا�ش  قام 
جامعة ديوك االأمريكية وتلميذ اآية اهلل ح�صين علي منتظري، والذي ا�صتهل 
ع�صر  قبل  ما  ال�صيعة  نظر  وجهة  من  االإمامة  مفهوم  عن  الحديث  بدوره 
ال�صيعي، فانطلق  ال�صيا�صي  الفكر  العدل في  الغيبة وما بعدها وعن مفهوم 
من تعريف معنى االإمام ومنزلته من وجهة نظر ال�صيعة، �صارًحا اأ�صا�صيات 
االإمام عليرّ جوهر  َتعدُّ تعاليم  التي  ال�صيعي  االإ�صالم  ال�صيا�صية في  االإمامة 
مذهبها باالإ�صافة اإلى اأن تعاليم عليرّ ال�صيا�صية هي معايير الفكر ال�صيا�صي 
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قريبة  ال�صيعي  االإ�صالم  في  طالب  اأبي  بن  علي  �صلطة  فاإن  لذا،  ال�صيعي. 
من �صلطة القراآن وال�صنة النبوية في االإ�صالم لجميع الم�صلمين، بما فيهم 

ال�صيعة. وهذا هو المعنى الحقيقي للم�صدر الثالث للمعرفة االإ�صالمية.

، والنتيجة  كما تحدث عن العدل كنقطة مذهبية ثانية بعد اإمامة عليرّ
الرئي�صية لهذه النقطة المذهبية في ال�صيا�صة هي �صمان الحق في االحتجاج 

والثورة اأو المعار�صة الم�صلحة �صد حاكم كان ظالًما اأم فا�صد.

و�صواًل اإلى الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي بعد غيبة االأئمة التي ابتداأت في 
التي  الفترة  هذه  الحالي،  وقتنا  حتى  قرًنا  ع�صر  الأحد  وامتدت   ،941 عام 

كانت مليئة بالتنوع في النظرية ال�صيا�صية. 

اإیران:  في  ال�سيا�سي  »الإ�سالم  تحدثت عن  فقد  الثانية  الجل�صة  اأما 
ماآلت الث�رة ومخا�سات ال�سلطة« والتي بحثت في واقع التجربة االإيرانية 
واال�صتقطاب  التوجيه  في  الحوزة  دور  م�صاألة  ومناق�صة  م�صتقبلها،  واآفاق 

ال�صيا�صي.

اإيــران  ي�صير علي المعموري في ورقته اإلى اأن الثـورة االإ�صــالميـة في 
�صبقتها  بل  �صدفة،  مح�ش  يكن  لم  اإ�صالمي  نظام  من  عنها  تمخ�ش  وما 
التراث  بين  الحائرة  الهوية  تقلبات  و�صط  و�صيا�صية  اجتماعية  حراكات 
والحداثة، في ظل نظام �صيا�صي كان ُيو�صف باأنه ديكتاتوري، ما دفع بالحلم 
الجماعي ال�صتعادة دور الدين الذي كان في عهد النبي محمد واالإمام علي.

كما �صهدت اإيران منذ اأيامها االأولى النت�صار ثورتها مناظرات مهمة 
اإلى  يدعو  كان  كمن  عميقة،  وجداالت  ال�صيا�صي  وجودها  جوهر  اأ�صابت 
النظام  اأ�صلمة  راأى  ال�صيا�صي ومن  النظام  اأ�صلمة  بداًل من  المجتمع  اأ�صلمة 

والمجتمع في اآن مًعا.
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العالم  �صاأن  �صاأنها  اإيران  اأن  المناق�صات-  -خالل  المعموري  يوؤكد 
اليوم  تواجه  الديمقراطية  مو�صوع  في  اإ�صكالية  من  يعاني  الذي  االإ�صالمي 
تحديات كبيرة خا�صة مع �صعود الجيل الجديد الذي يتوا�صل مع بيئة وا�صعة 
انقالب  في  ا  مهمًّ كان عاماًل  وهذا  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع  بفعل  ا  جدًّ
الموازين؛ فالجيل الجديد ال يبدو اأنه يوؤمن كثيًرا بالمنطلقات التي ابتداأت 
الثورة عليها في بداياتها، لذلك يرى المعموري �صرورة اأن يقوم النظام في 
اإيران باإجراء تغييرات تدريجية في داخل بنية النظام ال�صيا�صي كي يتطابق 
مع تطلعات الجيل الجديد واإال �صت�صهد الفترات المقبلة حالة من الت�صادم 

في ظل التحوالت االجتماعية القائمة.

ا االإ�صارة اإلى مرحلة ما بعد خامنئي في محاولة  كان من المهم اأي�صً
اإيران �صيناريوهين: تعديل  اأمام  اأن  المعموري  الم�صتقبل، يرى  ال�صت�صراف 
الد�صتور كما تمَّ �صابًقا عندما تغيرّر من باب �صورى الفقهاء اإلى وجود مجتهد 
)ولي�ش بال�صرورة مرجع( وعلى ذلك االأ�صا�ش اأتى خامنئي. فمن الممكن اأن 
اأن تكون  اأن ي�صمح  اأخرى وتعديل للد�صتور على  يح�صل تغيير معكو�ش مرة 
�صورى الفقهاء وياأتي مجموعة من الفقهاء في الدرجة الو�صطية من النظام، 
لي�صكلوا مجل�ش قيادة الثورة اأو مجل�ش قيادة والية الفقيه اأو �صيء من هذا 

القبيل.

ال�صيناريو االآخر، مراكز ال�صلطة الموجودة االآن تحت مكتب خامنئي 
وهي مراكز ذات ت�صعبات مختلفة توؤدي وتنتهي اإلى تر�صيح �صخ�ش محدد، 
ا بل �صيكون قائًدا متاأثًرا بالمجموعة  لكن هذا ال�صخ�ش لن يكون زعيًما قويًّ

التي اأتت به اإلى ال�صلطة.

اأما حول تاأثير غياب ال�صيد خامنئي على م�صتقبل النظام ال�صيا�صي، 
مختلف  على  مهيمنة  الكارزماتية  خامنئي  �صخ�صية  اأن  المعموري  فيرى 
�صيحدث حالة من  فاإن غيابه  لذا  الحكم،  نظام  الموجودة في  الموؤ�ص�صات 
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لتناف�ش  دينامية  �صيخلق  والذي  الم�صكالت  بع�ش  �صيخلق  الذي  الفراغ 
اتجاه  اأي  في  �صُيظهر  التناف�ش  هذا  وم�صتقبل  المختلفة،  ال�صلطة  مراكز 
�صي�صير النظام! خا�صة واأن ال�صيد خامنئي قام بماأ�ص�صة والية الفقيه؛ فوالية 
الفقيه في عهد االإمام الخميني كانت مرتبطة بمكتب �صغير )ابن المر�صد 
ومجموعة من رجال الدين المحددين جًدا( وكان لديه �صاحة محددة من 
الفعل يحاول االلتزام بها ويحاول اإعطاء الالعبين االآخرين الم�صاحة للعب 
عهد خامنئي،  في  لكن  الثورة.  انت�صار  بعد  الثورية  القيادة  داخل  في  دور 
بتاأ�صي�ش مجموعة من  الجديدة فقام  ال�صلطة  لتاأ�صي�ش  االأخير بحاجة  كان 
الموؤ�ص�صات المرتبط بها وبالتدريج اأ�صبح التاأثير متقاباًل، بمعنى اأنرّ الولي 
ا اأ�صبحت عامل تاأثير على موؤ�ص�صة الولي  الفقيه يوؤثر وهذه الموؤ�ص�صات اأي�صً

الفقيه.

وتعر�صها  الديني  والتعليم  الحوزة  عن  تحدث  فقد  حنفي  �صاري  اأما 
ففي  ال�صيا�صية،  للموؤ�ص�صة  التبعية  اإلى  اال�صتقاللية  من  االنتقال  الإ�صكالية 
معر�ش قوله يذكر حنفي باأنرّ الحوزات بعد الثورة االإ�صالمية في اإيران بداأت 
تخ�صر من ا�صتقاللها عن ال�صلطة ال�صيا�صية بتاأثير التمويل االإيراني ال�صخي، 
اإيران تحاول فر�ش مناهج معينة على حوزات ك�صرط للدعم، كما  اأن  كما 
حدث مع حوزة ال�صيد ح�صين ف�صل اهلل ال�صخ�صية اللبنانية ال�صيعية البارزة 

والذي حاولت اإيران تحويله اإلى �صخ�صية هام�صية.

بل  ال�صيا�صي  بالت�صييع  تكتفي  عادت  ما  اإيران  اإن  حنفي،  وي�صير 
ا اإلى الت�صييع الحقيقي كما يحدث في �صوريا حيث بداأت تن�صط  انتقلت اأي�صً
الحوزات والح�صينيات في كل المناطق التي ي�صيطر عليها النظام ال�صوري 
تغيير  مع  ذلك  ويتزامن  ال.  اأم  �صيعة  �صوريون  هناك  كان  اإن  النظر  بغ�ش 

ديمغرافي وعمليات تجني�ش مكثفة لعرب واأجانب �صيعة. 
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العمل  بين  العراق  �سيعة  على  االأبحاث  ركزت  الثالثة،  الجل�صة  في 
الذي قدم ورقة عن »تحوالت  اله�ّیة، يرى عقيل عبا�ش  ال�سيا�سي و�س�ؤال 
هوية الخطاب لدى اأحزاب االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي العراقي« باأن اإعالن 
المجل�ش االأعلى للثورة االإ�صالمية الذي �صدر في 1982 يعد لحظة فارقة، فقد 
قدم المجل�ش )الذي كان يعد المظلة العامة لالأحزاب االإ�صالمية ال�صيعية 
في تلك الفترة( روؤيته وتف�صيره لتاأريخ العراق ال�صيا�صي الحديث؛ فالت�صيرّع 
ب�صكل عام ب�صقيه ال�صيا�صي والديني ال يهتم كثيًرا لهذا التاريخ، فاهتمامه 
)االإ�صالمي(  التقليدي  التاأريخ  اأي  ومعارفه،  قيمه  بم�صدر  اأكثر  ين�صب 
ال�صلطة  اإزاء  اأو  الت�صنن  اإزاء  الت�صيرّع  بمعنى  ال�صيعي،  المنظور  اأ�صا�ش  على 
�صراع  اأنه  على  ف�صره  التاريخ،  هذا  -المجل�ش-  ف�صر  وعندما  ذلك.  وغير 
بين االإ�صالم االأ�صيل والتغريب الذي ي�صعى اإلى م�صخ الهوية االإ�صالمية. كما 
ال�صيعي العراقي(  ال�صيا�صي  باأن وثائق حزب الدعوة )اأبو االإ�صالم  ي�صيف 
تكاد تكون خالية من اإ�صارات مذهبية ذات طابع طائفي، اأي ما �صاد ذلك 
الخطاب هو من �صمن خطاب االإ�صالم ال�صيا�صي ب�صكله العام في ظل �صعود 

الدولة الوطنية.

ال�صيعي  ال�صيا�صي  االإ�صالم  خطاب  اندماج  اأن  اإلى  عبا�ش  وي�صير 
مظلومية  ت�صكيل  على  قامت  بعمومية  ال�صيا�صي  االإ�صالم  بحركات  ظاهريًّا 
�صيا�صية حداثوية، وهذه المظلومية و�صعت االإ�صالم اإزاء الغرب )التحديثي 
الطائفي  الخطاب  نحو  ال�صيعي  االندراج  فاإن  المقابل  في  لكن  التغريبي(. 
كان �صهاًل وتلقائيًّا بعد 2003؛ الأن الت�صيع تاأريخيًّا قام على فكرة المظلومية 

باإزاء الت�صنن.

على  ال�صيعي  علوية  على  ين�ش  اليوم  الخطاب  فاإن  عبا�ش  وبح�صب 
اإلى  اليوم  ال�صيعي  ال�صيا�صي  االإ�صالم  تفتقر هوية  الذي  الوقت  في  ال�صني، 
التما�صك، فلم تخ�صع لتنظير متاأنٍّ ودقيق. وحين اختبرتها االأحداث تغير 

الخطاب وعادت اإلى جذورها المذهبية والطائفية.
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التوافقية،  والديمقراطية  ال�صيعي  ال�صيا�صي  اال�صالم  اأحزاب  وحول 
اأن النزعة  تاأريخية مهمة ركز خاللها على  بداأ حيدر �صعيد بتقديم خلفية 
االإيرانيين  العلماء  بتاأثير  وهذا  النجف،  حوزة  تحكم  التي  هي  الد�صتورية 
الذي كانوا متاأثرين بحركة الم�صروطة وحا�صرين بالوقت نف�صه في الحوزة 
النجفية اإلى حين ت�صكيل الدولة العراقية الحديثة؛ وهذا ما انعك�ش حتى على 
)يقيده(  م�صلم  عربي  ملك  بتن�صيب  طالبت  التي  الع�صرين  ثورة  �صعارات 
الم�صروطة. ويكمل  التقييد هي في جوهر الحركة  ت�صريعي، وفكرة  مجل�ش 
�صعيد باأن محمد باقر ال�صدر )موؤ�ص�ش حزب الدعوة( في نظريته االأخيرة 
التي انتهى اإليها التي ت�صمى )خالفة االإن�صان و�صهادة االأنبياء( تعني حكًما 
للنزعة  العام  الداللي  الف�صاء  تبقى في  بتقييد ديني وهي  اأو  برقابة  مدنيًّا 
الد�صتورية. ومن يقراأ �صلوك ال�صيد ال�صي�صتاني منذ 2003 فهو باٍق في هذه 
الحكم  على  واالإ�صراف  الرقابة  هو  الدينية  الموؤ�ص�صة  دور  بمعنى  الدائرة، 

بو�صفه مدنيًّا.

يجادل �صعيد باأن االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي ولد من داخل الموؤ�ص�صة 
الدينية ال�صيعية ولي�ش تنظيًما �صيا�صيًّا من خارجها منذ بداية الخم�صينات؛ 
اأي منذ ت�صكيل تنظيم حركة ال�صباب الم�صلم في الخم�صينات الذي كان من 
وي�صير  ال�صباب،  الدين  ورجال  الكبار  المراجع  اأبناء  من  ثم  الحوزة  داخل 
�صعيد اإلى �صجال اأكاديمي وا�صع ومهم عن االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي، فيما 
اأتت  اأ�صوليًّا كموقف من الحداثة الغربية )التي  اإذا كان في ظهوره تعبيًرا 
عبر القاطرة اال�صتعمارية والبحث عن االإ�صالم كقيمة ح�صارية(، اأم تعبيًرا 
طائفيًّا؟ يرى حيدر �صعيد، باأن الجواب هو: االثنان مًعا ... فمن يقراأ الحياة 
خالل  من  الخطابات(  فقط  )ولي�ش  ال�صيعي  ال�صيا�صي  لالإ�صالم  الداخلية 
المذكرات وغيرها، �صيكت�صف اأن فكرة الهوية ال�صيعية كانت حا�صرة ولي�صت 
غائبة، وفي مجتمع متعدد الطوائف مثل العراق -من وجهة نظر �صعيد- كان 

يجب اأن تنتهي حركة اإ�صالمية اإلى التعبير الطائفي.
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ا لفهم فكرة التوافقية التي تحكم عراق اليوم،  كان ذلك مدخاًل مهمًّ
ا  حتى اأن اإعالن �صيعة العراق عام 2002 هذه الوثيقة التي وقعها 120 �صخ�صً
من تيارات مختلفة، تقوم على فكرة اأ�صا�صية مفادها اأن التاريخ في العراق 
اأن يتاأ�ص�ش العراق الجديد على روؤية بديلة  هو تاريخ تمييز طائفي، ويجب 

يجب اأن تن�ش على اأنرّ ال�صيعة هم اأغلبية ال�صعب العراقي.

يرى �صعيد باأنرّ النخبة ال�صيعية لم تكن واعية للنظام التوافقي الذي 
 ،power sharing اأُن�صئ بعد 2003 والذي يرتكــــز على م�صــــاركة ال�صلطة
ا بين نزعتين: االأولى النزعة التوافقية  2005 يعك�ش تعار�صً كما اأن د�صتور 
النخبة  اأرادت  التي  االأغلبية  نزعة  والثانية  االنتقالية،  المرحلة  قانون  من 
االأ�صا�صي  التوافقي  النظام  اأركان  اأحد  على  ق�صت  والتي  فر�صها  ال�صيعية 
ال�صلطة  تقا�صم  من  التوافقية  انتقلت  العراق  وفي  المتبادل(،  )الفيتو  وهو 
power sharing اإلى تقا�صم الدولة state sharing وهذه اإحدى اأهم 

عوامل اإ�صعاف جهاز الدولة.

النظام  اأركان  تثبيت  مع  هي  ال�صيعية  النخبة  اأن  اإلى  �صعيد  يخل�ش 
التوافقي )قد تكون مع تطويره(، الأنه يتيح ديمومة ال�صيطرة على الحكم. 
ويبين اأنه من الطبيعي بعد اإن�صاء النظام التوافقي اأن ين�صاأ �صراع على تمثيل 

الهوية، لكن ال�صراع الحالي بين هذه النخبة هو على ال�صلطة.

مهم  �صوؤال  يبرز  ال�صيا�صي،  بالملف  المتعلقة  التفا�صيل  هــذه  بعد 
للغاية.. ماذا عن الجيل ال�صيعي الجديد؟ الجيل الذي تجلى وعبرّر عن ذاته 
للهوية  عابرة  وطنية  �صعارات  رافًعا   2019 عام  في  ت�صرين  حــراك  خالل 

ناقمة على الو�صع القائم.

ال�صيعية  الجماعة  اأنرّ  ا�صتيعاب  ال�صروري  من  اأنرّه  طاهر  علي  يرى 
بو�صفها  فال�صيعة  ومتجان�صة.  ة  مترا�صرّ كتلة  لي�صت  اأثنية  جماعة  هي  ككل 
اقت�صاديًّا  منق�صمة  الجماعات-  �صائر  -مثل  اأنثروبولوجية  عراقية  جماعة 
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واجتماعيًّا وتكويناتيًّا تتعلق بالح�صرية والبدوية والريفية اإ�صافًة الختالف 
التوجهات الدينية.

النخبة  الأول،  اأجيال،  ثالثة  اإلى  ال�صيعية  االأجيال  طاهر  يق�صم 
ال�صيعية التي م�صكت زمام ال�صلطة في العراق منذ 2003 وهي التي تعكزت 
بينما  الديكتاتوري.  للنظام  بديل  نموذج  وتقديم  البعث  معاداة حزب  على 
البالد،  خارج  رموزه  من  كثير  تربَّى  الذين  ال�صباب  من  هم  الثاني  الجيل 
وهم القريبون من الجيل االأول في الهموم، وال�صعور بفداحة االإجرام الذي 
مار�صه النظام ال�صابق -على حد و�صفه-، لكن هذا الجيل وفي الوقت نف�صه 
كان بعيًدا عن الجيل االأول تنظيميًّا تكويًنا وثقافًيا. يمثل هذا الجيل عماد 
الثاني  الجيل  من  فكان   .2003 بعد  ما  عراق  في  الجديد  الثقافي  الوعي 
المثقفون والنا�صطون والعاملون في منظمات المجتمع المدني واالإعالميون 
والم�صتغلون في الموؤ�ص�صات والمديرون لو�صائل االإعالم والفاعلون في مواقع 
�صعار  ورفعوا  العام،  الراأي  هوا  وجرّ الذين  نون،  والمدورّ االجتماعي  التوا�صل 
اإ�صالح النظام عام 2011. اأما الجيل الثالث، بعد مرور 19 عاًما على لحظة 
لت  �صقوط النظام ال�صابق وفي ظل معدالت عالية من الزيادة ال�صكانية ت�صكرّ
معالمه، ويبلغ من العمــر 15-25 عاًما حـــاليًّا. جيـــٌل ال ِقَبــَل له بالما�صي، 
عن  له  وا�صحة  ذكرى  وال  ال�صابق،  البعثي  الحكم  تجاه  م�صاعر  يحمل  وال 
باالمتنان  ال�صعور  اأو  واالرتياب  بالتخوفات  له  �صاأن  وال  الطائفي،  ال�صراع 
فيه  االإقــليميــة، جـيــل  الــدول  اأو  الــدولي  للمجـتمــع  التـبـعيــة  اأو  االنقياد  اأو 

متــدينـون لكن ال ي�صوتون الأحزاب االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي!

كانت لحظة ت�صرين االأول 2019 اإعالًنا ر�صميًّا النبعاث الجيل الثالث. 
هذا  اأن  هو  ال�صبب  ولعل  قادة.  لالحتجاجات  يكون  اأن  هوؤالء  رف�ش  وقد 
الجيل ال�صاب وبحكم فارق العمر والثقافة والخبرة، يدرك اأن القبول بقادة 
مجريات  على  الثاني  الرمادي  الجيل  بت�صلط  القبول  �صيعني  للتظاهرات 
االأول  الجيلين  بين  ج�صًرا  يكون  اأن  الثاني  الجيل  �صعى  وطالما  االحتجاج! 
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مثل:  ببرامج  تمثلت  لالحتجاجات  خا�ش  منطق  اقتراح  عبر  والثالث 
وتقليل  مفو�صيتها،  ت�صكيل  واإعادة  االنتخابات،  قانون  لتغيير  )الدعوة 
تبنيها  بال�صرورة  ذلك  يعني  اأن  دون  من  وغيرها(،  الم�صوؤولين،  امتيازات 

من الجيل الثالث الذي رفع �صعار اإ�صقاط النظام!

طريًقا  ت�صرين«  »حراك  اأمام  باأن  طاهر،  يرى  المقابل،  في  لكن 
طوياًل للغاية، كونه بحاجة لقيادة ولم يفرز قيادة بوزن القيادات ال�صيا�صية 
اإلى تنظيمات وا�صحة ورا�صخة وممتدة وعابرة للطائفية  الحالية، وبحاجة 
وي�صير  واال�صتراتيجيات،  الروؤية  وو�صوح  برنامج  اإلى  وبحاجة  والمناطقية. 
طاهر – هنا- اإلى م�صاألة اأخرى، فيما اإذ لم ي�صتطع حراك ت�صرين تجاوز 
ال�صلمية  بالو�صائل  الطائفية  المحا�ص�صاتية  ب�صيغته  الحالي  النظام 
كال�صندوق وغيرها، فاإن اأي ت�صرين قادمة �صتكون ت�صرين 2019 قيا�ًصا بها 

مزحة.

فناق�صت ملف  اللبناني  ال�صيعي  االإ�صالم  اإلى  الرابعة  الجل�صة  انتقلت 
»حزب اهلل في لبنان: بين الدیمقراطية والعمل الم�سلح«؛ اإذ يو�صح مهند 
 ،1985 عـام  المفتوحـة  ر�صالتــه  اإعــالن  منذ  اهلل  حزب  باأنرّ  علي،  الحاج 
الحرب  نهاية  من  االإقليمية  الم�صارات  فيها  تتحكم  مختلفة،  باأطوار  مررّ 
اللبناني،  الداخلي  الو�صع  اإدارة  ال�صوري  النظام  وا�صتالم  اللبنانية  االأهلية 
اإلى ان�صحابه عام 2005 وا�صطرار حزب اهلل الدخول في اللعبة ال�صيا�صية 
الحتواء اأي مخاطر على وجوده و�صالحه. كما اأن التحوالت االإقليمية واالإطار 
الطائفي اللبناني كانا اأكثر تاأثيًرا في تحديد م�صار التحوالت، ُي�صاف اإليهما 
الدينيرّة  العقيدة  اأن  اإال  االجتماعي-االقت�صادي.  التمثيل  قاعدة  في  التنوع 
في  وا�صتقطابها،  ال�صعبية  بقاعدته  التحكم  اإطار  في  للحزب  مفيدة  تبقى 
الوقت الذي انتقل الحزب اإلى طور العمل ال�صيا�صي والتحالف مع قوى دون 
�صيا�صي  غطاء  توفير  على  وقدرته  �صالحه  من  موقفها  �صوى  اعتبارات  اأي 
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لن�صاط لم يعد مح�صوًرا على الحدود الجنوبية للبنان، بل بات ي�صمل االإقليم 
ويحمل معه تداعيات على العالقات الخارجية للبنان.

يرى الحاج علي -خالل المناق�صات التي �صهدها الموؤتمر- اأن حزب 
اهلل بنى �صبكة عالقات وا�صعة في المنطقة، وهنالك دينامية تحكم �صلوك 
حزب اهلل دائًما تتمثل في اإثبات جدوى وجوده، ويلفت اإلى اأن الحزب لديه 
على  جدواه  ويثبت  جديدة  اإدارة  كل  مع  ليتكيف  طهران  �صمال  في  مكتب 
اللبنانية.  النخبة  عقلية  في  يت�صكل  دائًما  هاج�ش  وهذا  اللبنانية  ال�صاحة 
ويلفت الحاج علي اإلى اأن جزًءا من جدوى حزب اهلل وروؤيته لنف�صه اأنه اأ�صبح 
اإبراز التميز في الف�صاء ال�صيعي  اأن هنالك حالة من  اإقليميًّا، كما  تنظيًما 

وكاأنه يحل في المرتبة الثانية بعد اإيران.

فيما يتعلق بحــراك ت�صرين لبنان 2019 يــرى الحــاج علي عدم وجود 
يزال  وما  عالية.  الحزب  اأ�صوات  تزال  فما  التنظيمي  الم�صتوى  على  تاأثير 
كما  لديه.  المتوافرة  االأدوات  �صمن  ال�صيعية  ال�صاحة  �صبط  على  قادًرا 
يتطرق الحاج علي اإلى اأن العمل ال�صيا�صي واإقامة تنظيم م�صلح مثل حزب 
اهلل ي�صبح عمليًّا مك�صًبا لكل طائفة، وهذا يعطي امتيازات للبناني ال�صيعي 

الذي با�صتطاعته فر�ش اإرادته �صمن النظام التوافقي.

لكن في الوقت ذاته هنالك تبدالت حا�صلة قد تحتاج لمزيد من الوقت 
لتتبلور وهي على م�صتويين: الأول متعلق بتداعي النظام االقت�صادي القائم 
على الريع وقد ينعك�ش في اإن�صاء قوى �صيا�صية و�صخ�صيات جديدة. ثانًيا، 
رجال الدين الجدد الدار�صون في النجف وهوؤالء لديهم تاأثير على المزاج 
ال�صيعي اللبناني، وهذا التاأثير �صيظهر بوقت الحق. و�صيتبلور خارج الدوائر 

والخطوط التي ير�صمها حزب اهلل ولكن هذا بحاجة اإلى وقت كي يتبلور.

في  ال�سيعي  ال�سيا�سي  الإ�سالم  لتناق�ش  الخام�صة  الجل�صة  جاءت 
الجزیرة العربية اآخذة نموذج حركة اأن�صار اهلل كجماعة م�صلحة ت�صتولي 
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على الو�صع ال�صيا�صي في اليمن، ونموذج جمعية الوفاق في البحرين التي 
بها  انتهى  لكن  االأوقات  من  وقت  في  الت�صريعية  ال�صلطة  م�صهد  ت�صيدت 

المطاف لتكون جماعة محظورة.

ا في  يرى اأحمد ناجي باأن العوامل الداخليرّة واالإقليميرّة لعبت دوًرا مهمًّ
المركزية  الحكومة  اليمني، ف�صعف  الم�صهد  في  اأن�صار اهلل  ت�صدر حركة 
واالنق�صامات ال�صيا�صية الحادة التي ن�صاأت بين االأحزاب ال�صيا�صية اليمنية 
مهدت  مهمة  عوامل  جميعها  ال�صعبة  االقت�صادية  االأو�صاع  اإلى  باالإ�صافة 
الذي  الخارجي  الدعم  اأن  كما  اهلل.  اأن�صار  حركة  �صعود  نحو  الطريق 
تتلقاه الحركة من اإيران، مكنتها من تطوير قدراتها الع�صكرية خالل فترة 
الحرب. لكن ناجي ي�صير اإلى نقطة مهمة وهي اإن هذه العوامل ذات طبيعة 
متحركة ويمكن اأن تتحول في اأي لحظة �صد الحركة. هذا االأمر يفتح �صوؤااًل 
مهمًا حول م�صتقبل الحركة ال�صيا�صي وكيف يمكن اأن ت�صمد في المناخات 

المتغيرة م�صتقباًل.

في  باأنها  ناجي  يرى  واإيران  اهلل  اأن�صار  حركة  بين  العالقة  وحول 
بالمعنى  �صيعة  لي�صوا  فالزيدية  عقائدي؛  كونه  من  اأكثر  ال�صيا�صي  االإطار 
المعا�صر. اإال اأن محاوالت تحويل الزيدية اإلى االإثناع�صرية موجودة، وبحكم 
اأن الحركة الحوثية لي�صت كتلة �صلبة، بل هنالك اأجنحة فاإن الجناح االإيراني 
هو من ي�صيطر على قرار الحركة. لكن هذا التحول لي�ش من م�صلحة اإيران 

اأو الحركة اإظهاره الأن ذلك يتعلق باعتبارات وطنية و�صيا�صية.

الجبور  عبداهلل  ورقة  تناولت  فقد  البحرين  بحالة  يتعلق  ما  اأما 
الحركات ال�صيا�صية ال�صيعية في البحرين، واأخذت جمعية الوفاق نموذًجا، 
كحركة �صيا�صية اإ�صالمية �صيطرت في وقت من االأوقات على اأغلب المقاعد 
واعتبارها  الحل  اإلى  المطاف  بها  انتهى  اأن  اإلى  البحريني  البرلمان  في 

جمعية خارجة عن القانون.
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وي�صتنتج الجبور اأن التدخل الخارجي في البحرين وموقعها الجغرافي 
اأن  م�صيفًا  الملكية،  بعد  حذر  ديمقراطي  تحول  م�صار  تتبنى  جعالها 
االن�صقاقات التي ح�صلت داخل الوفاق اأثرّرت في اأدائها ال�صيا�صي خالل فترة 
تواجدها في البرلمان، باالإ�صافة اإلى عالقاتها الدولية التي اأنهت تجربتها 
ات�صال  للجمعية  يزال  ال  ذلك  من  وبالرغم  ال�صيا�صية،  الطائفية  بتهمة 
�صيا�صي بالمجتمع البحريني وتوؤثر فيه. وي�صير الجبور اإلى ق�صية اأن جزًءا 
من الحركات ال�صيعية هي حركات �صيعية عربية تعبر عن المجتمع ال�صيا�صي 
التدخل  ا  راف�صً ال�صيا�صي  ن�صاطه  يمار�ش  يزال  ال  منها  جزءًا  واأنرّ  العربي 
البحرين  في  ال�صراع  ي�صف  كما  ال�صيعية،  الهوية  تغريب  وم�صاألة  الغربي 

باأنه �صراع �صيا�صي قائم على الطائفية. 

الجي�ب�لتيك ال�سيعي: بين ت�سدیر  فيما تناولت الجل�صة ال�صاد�صة 
في  اإيران  اأنرّ  اآب�صنا�ش  عماد  يرى  اإذ  المتغيرة؛  البيئة  وتحدیات  الث�رة 
الدين  لرجال  القديمة  الفكرة  على  االإ�صرار  فكرة  من  خرجت  النهاية 
اإلى  ع�صريين  اإثني  �صيعة  يكونوا  اأن  يجب  الجميع  اأن  في  المختزلة  ال�صيعة 
فكرة التعامل مع االتجاهات الفكرية المختلفة في المنطقة حتى التي لي�صت 
�صيعية ولي�صت على وفاق مع الفكر ال�صيعي االإثني ع�صري، وبات هذا التوجه 
النفوذ  وبات  حاليًّا  االإيرانيرّة  الخارجيرّة  ال�صيا�صة  في  االأقوى  العن�صر  هو 
معار�صي  اأن  من  الرغم  على  ال�صيا�صة  هذه  ب�صبب  يتو�صع  اليوم  االإيراني 
ب�صكل عام. وكل  اإيران  اإمكانات هائلة ال يمكن مقاي�صتها مع  اإيران لديهم 
مع  وتاأقلمها  االإ�صالمية  للثورة  ال�صيا�صية  البراغماتية  بروؤية  مرهون  هذا 

الظروف المختلفة وعدم ح�صرها في اتجاه فكري واحد.

بينما ناق�ش فرا�ش اإليا�ش واقع الجيوبولتيك ال�صيعي في ظل التحديات 
بين  الربط  حاولت  اإيران  اإن  اإليا�ش  وذكر  والدولية،  االإقليمية  والمتغيرات 
اإلى  حيوية الجيوبوليتيك ال�صيعي وال�صعود ال�صيا�صي لل�صيعة في المنطقة، 
جانب دعمها �صعود االإ�صالم ال�صيا�صي بالمجمل، وعلى هذا االأ�صا�ش حاولت 
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وتقويته.  الجيوبوليتيك  هذا  دعم  اأجل  من  ال�صعود  هذا  ا�صتثمار  اإيران 
الت�صيي�ش  موجة  انطالق  عملية  في  �صاهم  ال�صيعي  الجيوبوليتيك  اأن  كما 
المعا�صر، المبني على الهوية الدينية، وهي اإحدى الوظائف الجيو�صيا�صية 
النظرية  بين  الربط  عبر  وذلك  الحا�صر،  الوقت  في  ال�صيعة  اأداها  التي 
ا�صتراتيجية  اأن  كما  االإيراني.  اال�صتراتيجي  العقل  �صياقات  في  والتطبيق 
الجيوبوليتيك ال�صيعي �صعت اإلى زيادة محاوالت التاأثير، وتو�صيع دائرة نفوذ 
المناطق ال�صيعية، انطالًقا من اإيران، كا�صتراتيجية قابلة للتطبيق لتوحيد 

المجتمعات ال�صيعية، واإك�صابهم مقومات القوة وال�صيطرة.

والمراأة،  ال�سيعي  ال�سيا�سي  الإ�سالم  �صوؤال  ناق�صت  ال�صابعة  الجل�صة 
قدمت خاللها اإلهام مكي ورقة انثروبولوجية عن )ت�صكيل الذات وتحوالت 
داخل  ال�صيعيات  االإ�صالميات  الن�صاء  حيوات  في  »الجندر«  النوع  اأدوار 
ينتابها  التي  الحوزويرّة  المراأة  اأغــوار  الدرا�صة  و�صبرت  العلمية(  الحوزات 
الغمو�ش اإلى حد ما، وخل�صت مكي اإلى اأن ت�صورات النوع »الجندر« متغيرة 
و�صع  اإثرها  على  ترتب  الجديدة  االأدوار  واأن  العامة،  ال�صياقات  بح�صب 
ومكانة جديدة. وقد فر�ش التغيير ال�صيا�صي في العراق 2003 واقًعا جديًدا 

على اأدوار ومكانة الن�صاء االإ�صالميات من ال�صيعة.

بينما تتناول دالل البزري في ورقتها واقع المراأة ال�صيعية في لبنان في 
ظل وجود قطبي الطائفة )حزب اهلل، حركة اأمل( وت�صلط ال�صوء على دور 
المراأة وتمثيلها، وترى البزري اأنه ثمة مفارقات، فالن�صاء ال�صيعيات، مثلهن 
من  الخروج  مهارات  ال�صابقة  العقود  خالل  اكت�صبن  اللبنانيات  بقية  مثل 
وبالمقابل،  العام.  ال�صيا�صي  ال�صاأن  في  وم�صاركة  وعمل  تعليم  المنزل، من 
اأ�صولي  حزب  عليهن  يفر�صها  عي�ش  وطرق  الأفكار  يتعر�صن  االأر�ش،  على 
ًدا  وت�صدرّ قوة  منه  اأقل  مذهبي  حزب  بم�صاركة  بالمت�صدد،  البزري  و�صفته 
ديناميــكية،  هنــاك  المفارقـــة  هــذه  وبــداخل  الحجاب(.  م�صاألة  في  )كما 
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ال ُيعرف حجمها تماًما، وال ُيتوقع لها غير نوع من �صبه ال�صراع ال�صامت، 
ر. اأو المتفجِّ

الأردنية  الخارجية  ال�سيا�سة  عن  بالحديث  جل�صاته  الموؤتمر  اختتم 
والإ�سالم ال�سيا�سي ال�سيعي، ليختار الباحث عالء عقل الحديث عن نظرة 
االأردن الإيران وحلفائها في ال�صرق االأو�صط، فير�صد عقل في ورقته جملة 
من المحددات الرئي�صية التي تحكم عالقة االأردن في اإيران -ما بعد الثورة 
االإ�صالمية- والذي يرتبط جزء منها بطبيعة ال�صيا�صة االأردنية، اأو ما يطلق 
التاريخية،  التجربة  القومي،  الفكر  مثل  االأردنية«،  »ال�صخ�صية  عقل  عليه 
الكبرى  القوى  مع  العالقة  الفل�صطينية،  الق�صية  الجيوبولتيكي،  الموقع 
واالإقليمية، وعوامل اأخرى مرتبطة بطبيعة الخبرة التاريخية مع اإيران منذ 
الثورة وهي عالقة تميزت دومًا بال�صكوك والتوتر نتيجة للخطاب االإيراني 

وال�صلوك ال�صيا�صي وكالهما ي�صعان االأردن في موقع الخ�صومة والعداء.

خ�صعت هذه الورقة لكثير من المناق�صات، وهنالك من الباحثين من 
ًرا ا�صتراتيجيًّا معمًقا للتعامل مع القوى  ذهب باتجاه اأنرّ االأردن ال يملك ت�صورّ
ال�صيا�صية ال�صيعية في العراق، وتعود اأ�صباب ذلك اإلى اأمننة الملف ال�صيعي 
وتبني االأردن منذ البداية النظرة العربية العامة في بدايات ت�صكل النظام 
اأ�صبح حديقة خلفية الإيران. في  العراق  باأن   2003 ال�صيا�صي الجديد عام 
النظام  و�صكل  بطبيعة  الم�صكلة  يرى  ال  االأردن  باأن  عقل  يحاجج  المقابل 
لكن  طائفية،  لالأردن  بالن�صبة  لي�صت  الم�صاألة  اأنرّ  كما  اإيران  في  ال�صيا�صي 
تطوير  فاإن  لذلك  المنطقة،  في  اإيران  تمار�صها  التي  باالأدوار  متعلق  االأمر 
تجاه  حلفائها  و�صلوك  ال�صيا�صي  ب�صلوكها  مرهون  تح�صينها  اأو  العالقات 

االأردن، دون غ�ش الطرف عن التفاهم مع حلفاء االأردن التقليديين. 
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�صورة  مت  قدرّ المقدمة  هذه  اأنرّ  اإلى  هنا  االإ�صارة  ال�صروري  من 
التي تمت مناق�صتها وجزًءا كبيًرا  واالأوراق  الموؤتمر  بانورامية عن جل�صات 
من النقا�ش بين الم�صاركين في الم�صائل الجدلية المطروحة، التي ا�صتغرقت 
ثماني جل�صات رئي�صية، وعلى مدار يومين كاملين، وبم�صاركة من نخبة من 
رئي�صية،  ب�صورة  واالإيرانيين  العرب  المتخ�ص�صين  والخبراء  الباحثين 

و�صوف تجدون االأوراق المقدمة في ف�صول الكتاب، وفق التبويب ال�صابق.



الف�صل الأول
الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي وال�صلطة





تحليـــل للفكــر ال�صـيا�صــي ال�صــيـعي

مح�صــــن كـديــور

االإمامة وهي  اأق�صام وخاتمة:  الورقة على مقدمة وثالثة  تحتوي هذه 
العن�صر المذهبي االأول في الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي، والعدل وهو العن�صر 
ح�صور  بعد  ال�صيعي  ال�صيا�صي  والفكر  ال�صيعي،  ال�صيا�صي  الفكر  في  الثاني 

االأئمة، وخاتمة حول المالحظات النهائية على الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي.

مقدمة
�صمعت مراًرا وتكراًرا اأ�صـتـاذي ح�صين علي منتظري )2009-1922( 
وهو يروي عن اأ�صتاذه ال�صيد ح�صين بروجردي )1875-1961(، اأبرز مرجع 
الهام�ش  مثل  ال�صيعي  والفقه  »الحديث  قائاًل:  الع�صرين،  القرن  في  �صيعي 
)الحا�صية( على الفقه والفتاوى ال�صنيرّة«)1(، المق�صود اأن معرفة االأحاديث 
والفتاوى ال�صنية وال�صياق هو اأمر �صروري للفقهاء ال�صيعة للح�صول على فهم 

اأف�صل و�صحيح الأحاديث اأئمة ال�صيعة وفتاوى فقهاء ال�صيعة االأوائل.

هذه نقطة مهمة لفهم ن�صو�ش االأقليات الذين عا�صوا الألف عام في ظل 
اإدارة االأغلبية ال�صنية. نتج عن هذا الو�صع العام الفقه المقارن الذي تحدث 
عنه �صيخ الطائفة الطو�صي )995-1067( في كتابْيه المب�س�ط اأو الخالف، 
ال�صيد  وموؤخًرا  الفقهاء،  تذكرة  كتابه  في   )1325-1250( الحلي  والعالمة 

البروجردي وتالمذته مثل منتظري.

* ترجمة: اأفنان اأبو يحيى.
بروجردي  اهلل  اآية  و�صبك  مباين  علي،  ح�صني  اآبادي،  جنف  منتظري  اهلل  اآية  مقابلة   )1(
)مبادئ واأ�صلوب اآية اهلل البوجردي(، ح�زة، قم، املجــلد 8، رقــم 43-44، ني�صان - اأيار 

1991، �ش 942.

*
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ال�صيعي  ال�صيا�صي  الفكر  بين  والعالقة  الن�صبة  هذه  م�صاهدة  يمكن 
�صلط  الهام�ش،  ا�ستراتيجية  في  اأنه  يعني  هذا  ال�صني.  ال�صيا�صي  والفكر 
علماء ال�صيعة ال�صوء على اأفكارهم المذهبية وتو�صعوا فيها �صمن تعليقاتهم 
المذهبيتان  النقطتان  هما  والعدل  االإمامة  ال�صني.  ال�صيا�صي  الفكر  على 

ال عقيدة المذهب ال�صيعي وكذلك الفل�صفة ال�صيا�صية له.  اللتان �صكرّ

1. الإمامة، العن�صر المذهبي الأول في الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي
الجعفرية  ال�صيعي:  لالإ�صالم  مذاهب  ثالثة  وجــود  من  الرغم  على 
يعبرّر  الذي  االأول  المذهب  على  تركز  الورقة  فاإنرّ  واالإ�صماعيلية،  والزيدية 
اأ�صماء الجعفرية االأخرى هي  عن االأغلبية العظمى من الم�صلمين ال�صيعة. 
كاأ�صول  اإماًما  باإثني ع�صر  يوؤمنون  الذين  اأولئك   - واالإثنا ع�صريرّة  االإماميرّة 
المذهب. ويعني ذلك اأن االإمامة هي اأحد العنا�صر المحورية اأو العامل االأول 
والعن�صر االأكثر اأهمية في االإ�صالم ال�صيعي. نعلم اأن االأزمة االأولى بعد وفاة 
الر�صول عام 632 وانق�صام االإ�صالم اإلى فئتين �صنية و�صيعية تمثلت في من 

. صيكون خلًفا للنبي محمد�

و�صيا�صية.  الهوتية،  تاريخية،  االأقل:  على  اأبعاد  ثالثة  لها  الق�صية  اإن 
في  و�صاحبه  النبي  زوجــة  والــد  قحافة )634-573(  اأبــي  بن  بكر  اأبــو  جاء 
البعد  هو  اهلل. هذا  لر�صول  خليفة  كاأول  ال�صلطة  اإلى   )9:40 )االآية  الكهف 
التاريخي للق�صية)1(. من المنظور الالهوتي ال�صني، ال فرق بين الالهوتية 
والحدث التاريخي. لكن من المنظور الديني ال�صيعي، فاإن علي بن اأبي طالب 
فرا�ش  في  )النوم  المبيت  ليلة  في  و�صاحبه،  النبي  �صهر   ،)661-600(

)1( انظر اأيوب، حممود. اأزمة التاریخ الإ�سالمي: الدین وال�سيا�سة يف الإ�سالم املبكر.
Ayoub, Mahmoud. The Crisis of Muslim History: Religion and Politics in Early 
Islam (Oxford: Oneworld, 2003).
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للنبي.  الحقيقي  والخليفة  االأول  االإمــام  كان   )1()207  :2 )االآيــة  الر�صول( 
اإلى بع�ش االآيات القراآنية وبع�ش االأحاديث النبوية)2( لتعيين  ي�صير ال�صيعة 
هذه  بع�ش  نزول  منا�صبة  ال�صنة  اأهل  ويقبل  له.  خليفًة  طالب  اأبي  بن  علي 
االآيات في حقرّ علي من جهة، وحديث »غدير خم« المتواتر من جهة اأخرى 
حيث قال الر�صول  قطعًا: »من كنت مواله فعلي مواله«. الجميع بما فيهم 
ا  اأعظم ال�صحابة تعهدوا بالوالء لعلي، واأبو بكر وعمر بن الخطاب كانا اأي�صً

من اأوائل ال�صحابة الذين هنوؤوا عليا)3(.

تعني  اإنها  ال�صنة  قال  المتواتر؟  الحديث  هذا  في  »المولى«  يعني  ماذا 
النا�صر اأو ال�صديق وقال ال�صيعة اإنها تعني االأَْولى بالت�صرف اآو االإمام. كالهما 
ولم  له  خلًفا  اأحــًدا  النبي  يعِيرّن  لم  ال�صني،  الالهوت  بح�صب  نظرًيا.  �صحيح 
ي�صدر اأي و�صية في هذا ال�صدد. وهو ما انتقده ال�صيعة من اأن اإعالن الن�صرة 
ة واأخذ البيعة عليها بدون معنى. في المقابل، يعتقد ال�صيعة اأن اهلل  او الُمحبيرّ
قد عيرّن علي خليفًة للنبي، وقد اأعلن الر�صول هذه الحقيقة للنا�ش، باالإ�صافة 

اإلى تعيينه و�صًيا له)4(. اإنرّ ال�صراع الالهوتي خارج نطاق هذه الورقة.

)1( احلاكم الني�صابوري، حممد بن عبداهلل، امل�ستدرك على ال�سحيحني )حتقيق م�صطفى 
عبد القادر عطا، بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة االأوىل(. 3:5.

جواد  حممد  )حتقيق:  العقائد.  جتريد  حممد.  بن  حممد  الدين  ن�صري  الطو�صي،  انظر   )2(
�صفحة  االإمامة،   :5 الق�صم   ،)1987 االإ�صالمي،  االإعالم  مكتبة  قم:  اجلاليل.  احل�صيني 
الرحمن.  عبد  بن  حممود  الدين  �صم�ش  االأ�صفهاين،  انظر  ال�صني،  للتف�صري   .241-223
الكويت:  العدواين،  حماد  بن  خالد  )حتقيق  العقائد.  جتريد  �صرح  يف  القواعد  ت�صديد 
1065-1164؛ للتف�صري ال�صيعي، انظر: العالمة احللي، احل�صن بن   .)2012 دار ال�صياء، 
قم:  االآملي.  زاده  ح�صن  ح�صن  )حتقيق:  االعتقاد.  جتريد  �صرح  يف  املراد  ك�صف  يو�صف. 

موؤ�ص�صة الن�صر االإ�صالمي، 2011(. 538-495.
)3( انظر االأميني، عبد احل�صني. م��س�عة الغدیر يف الكتاب وال�سنة والأدب. )حتقيق. ال�صيد 
طبقًا  االإ�صالمية،  الفقه  معارف  دائرة  موؤ�ص�صة  قم:  ال�صـــاهرودي.  الها�صمي  حممود 

ملذهب اأهل البيت، 2009، 14 جملدًا.
)4( املظفر، حممد ر�صا. عقائد الإمامية. )قم: موؤ�ص�صة اأن�صاريان، 2008(. �ش 67-66.
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الخالفة  هل  كبير:  �صوؤال  هناك  ال�صيا�صي،  النقا�ش  في  ال�صروع  قبل 
ال�صنيرّة واالإمامة ال�صيعيرّة لهما نف�ش الفهم للخالفة ال�صيا�صية للنبي، اأم اأن 
هذا الفهم له معنى مختلف لدى هذين المذهبين؟ الجواب هو التاأكيد من 
وجهة نظر ال�صنة بينما هو النفي من وجهة نظر ال�صيعة. محمد بن عبد اهلل 
 يمثرّل ثالثة اأبعاد اأو جوانب على االأقل. اأوًل، هو نبي اهلل ور�صوله. ثانًيا، 
هو الحاكم ال�صيا�صي ل�صبه الجزيرة العربية في ع�صره. ثالًثا، كان �صاحب 
بموت  الثالث  الجانب  انتهى  ال�صني،  الالهوت  بح�صب  التكوينية.  الوالية 
الر�صول. لذلك، فاإن اأي خالفة بعد الر�صول تنح�صر في الحكم ال�صيا�صي 

دون اأي �صيء اآخر.

من منظور الت�صوف االإ�صالمي، على الرغم من انتهاء الوحي الر�صالي 
اأن االأنواع االأخرى من الوحي واالإلهام، وكذلك الجانب  اإال  بموت الر�صول، 
اأنف�صهم  على  اأطلقوا  ال�صوفية.  م�صايخ  خالل  من  ا�صتمرت  للنبي،  الثالث 
ا�صم خلفاء المعرفة النبوية الوالية المعنوية. تعزو جميع الطرق ال�صوفية 
�صل�صلة  واحدة)1(،  طريقة  با�صتثناء  ال�صنة،  ال�صوفيين  جميع  ذلك  في  بما 
بالن�صبة  اأنه  يعني  اأبي طالب. وهذا  بن  النبي من خالل علي  اإلى  خرقتهم 
الت�صوف  االإ�صالم.  ثاني ولي في  ة تقريًبا، علي هو  ال�صنرّ المت�صوفة  لجميع 

يتجاوز ال�صراع ال�صني-ال�صيعي.)2(

 من وجهة نظر ال�صيعة، فاإن االإمام هو خليفة الر�صــول بكل جوانبــه 
ما عدا الوحي الر�صالي. بكلمات اأخرى، فاإن االإمام هو خليفة النبي في هذه 
الجوانب: اأوًل، هو خليفة ر�صول اهلل في التف�صير ال�صحيح للقراآن والحديث 
النبوي. وبح�صب هذا البعد، فاإن االأئمة هم الم�صدر الثالث لالإ�صالم )بعد 

)1( النق�صبندية يف �صل�صلة ت�صاريح الحقة.
)2( ملزيد من املعلومات، انظر ت�صيتك، وليام. ال�صوفية: دليل املبتدئني:

Chittick, William C. Sufism, A Beginner’s Guide, (Oneworld, 2008).



37 مح�سن كدی�ر

القراآن وال�صنـة النبويــة(. ثانًيا، يمكن لالأئمة مثل النبي اأن يكونوا الحكام 
ال�صيا�صيين في ع�صرهم. ثالًثا، اإن االأئمة هم اأولياء اهلل وواجدون للوالية 

التكوينية. 

هما  لالإمامة  والثالث  االأول  البعدْين  فاإن  وال�صوفيين،  العلماء  مثل 
ال�صعب، وهي الق�صية  ]ممنوحة[ ولي�صت منتخبة من قبل  منا�صب موهوبة 
ال�صيا�صي  الحكم  عن  مــاذا  لكن  البحثية.  الــورقــة  هــذه  تطرحها  ال  التي 
لالإمامة؟ هل كانت تعيينية اأم منتخبة؟ تعتمد االإجابة على خالفة الر�صول 
ونهج النبوة. لم يكن معظم ر�صل اهلل حكاًما �صيا�صيين في ع�صرهم. كانت 
نبوة محمد بن عبد اهلل  تعييًنا، لكن حكمه في المدينة كان منتخًبا، حيث 
هناك،  الم�صلمين  جميع  قبل  من  وانتخب  االأن�صار  قبل  من  دعوته  جرت 
ا، الأن هذا الدور  يجب انتخاب االأئمة كحكام �صيا�صيين من قبل ال�صعب اأي�صً
اال�صالمية  للمعرفة  اأ�صياًل  م�صدًرا  كونه  عن  مختلف  ال�صيا�صي[  ]الحكم 

والوالية التكوينية.

عملًيا، لم يكن علي بن اأبي طالب الحاكم ال�صيا�صي في زمن الخلفاء 
)الم�صدر  ال�صيعي  االإمام  كان  اأنه  رغم   ،)656-632( الثالثة  الرا�صدين 
الثالث للمعرفة الدينية والوالية التكوينية(. واأ�صبح علي الحاكم ال�صيا�صي 
)الخليفة لجميع الم�صلمين( لنحو خم�ش �صنوات )656-661(. تم انتخاب 
علي مبا�صرة من قبل عموم الم�صلمين في ع�صره، وهناك عدة اأدلة على اأن 
علي نف�صه كان يوؤمن بموافقة العموم )ر�صا النا�ش( ك�صرط �صروري للحكم 

ال�صرعي الذي يعني »االإمامة ال�صيا�صية الُمنتخَبة«. 

ا  عندما ُطلب من علي اأن يكون الخليفة، اأجاب: »فاإنرّ بيعتي ال تكون خِفيًّ
وال تكون اإال عن ر�صا الم�صلمين«)1(، وا�صًعا ر�صا الم�صلمين بعين االعتبار، 

)1( الطبي، اأبو جعفر حممد بن جرير، تاريخ الر�صل وامللوك، تاريخ الطبي. حتقيق حممد 
اأبوالف�صل اإبراهيم. قاهرة: دار املعارف. الطبعة الثانية. ]بالتاريخ[. 4:427.
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وجاعاًل االإمامة ال�صيا�صية منبثقة عنها. في اإحدى ر�صائله في نهج البالغة 
قال بو�صوح: »ال�صورى للمهاجرين واالأن�صار، فاإن اجتمعوا على رجل و�صموه 
اإماًما كان ذلك هلل ر�صى«)1(. هذا يعني اأن الحكم هو من�صب ُمنتَخب.   مع 
االأجزاء االأخرى من نهج البالغة)2( وعقيدة ال�صيعة اأن علي، الذي انُتِهَك 

حقه، اعتبر نف�صه الخليفة الديني وال�صيا�صي للنبي.

فقـدنــاك  اإن  اْلمـُـوؤِْمِنيَن،  ِميَر  اأَ »َيا  ا�صــت�صهـــاده:  قبـــل  علي  �ُصـــئـــل 
-َوال نفقدك- فنبايع اْلَح�َصن؟ َفَقاَل: َما اآمركم َوال اأنهاكم، اأنتم اأب�صر«)3(. 
الح�صن  الأبنيه  و�صيته  وفي  الُمنتَخبة.  ال�صيا�صية  لالإمامة  اآخر  تاأكيد  هذا 
و�صيته  وفي  اأخالقية)4(.  ن�صيحة  �صوى  علي  االإمــام  يذكر  لم  والح�صين، 

للعامة، لم ُي�ِصر لتعيين خليفة من بعده)5(.

اأ�صبح االإمام الح�صن بن علي المجتبى )625-670(، االإمـام ال�صــيعي 
اأن  بعد   )661( اأ�صهر  �صتة  لنحو  ال�صيا�صي  الحاكم   ،)670-661( الثـاني 
ا. في ر�صالته اإلى معاوية بن اأبي �صفيان  جرى انتخابه من قبل ال�صعب اأي�صً
ر االإمام الح�صن بو�صوح »والنرّي الم�صلمون االأمر بعده«)6(  )605-680(، عبرّ
]اأي بعد وفاة اأبيه[. لم يكن جميع اأئمة ال�صيعة االآخرين حكاًما �صيا�صيين. 

�صالح  �صبحي  حتقيق  البالغة،  نهج  ال�صريف،  املو�صوي  احل�صن  بن  حممد  ال�صيد  الر�صي،   )1(
)القاهرة وبريوت: دار الكتب امل�صرية ودار الكتاب اللبناين، 2004(، الر�صالة 6، 367.

)2( الر�صي. نهــج البالغــة. اخلطبــة 97، �ش 143؛ اخلطبــة 154، �ش 216-215؛ اخلطبة 173، 
�ش 247-248؛ اخلطبة 192، �ش 300-301، اخلطبة 3، �ش 50-48.

)3( الطبي. تاریخ الر�سل واملل�ك. 5: 147-146.
)4( الر�صي. نهج البالغة. الر�صالة 31: و�صيته للح�صن 391-406. الر�صالة 47: و�صيته للح�صنني. 

.422-421
الدين  يف  االأمة  على  ال�صالم  عليه  املوؤمنني  اأمري  اأبيه  بعد  من  اهلل  حجة  ال�صالم  عليه  »كان   )5(
على  اهلل  الإر�ساد يف معرفة حجج  النعمان.  بن  بن حممد  املفيد، حممد  واالأمة«.  واالإ�صالم 

العباد. )قم: دار املفيد، 2010(. 2:7.
)6( اأبو الفرج االأ�صفهاين علي بن احل�صني. مقاتل الطالبيني. )حتقيق ال�صيد اأحمد �صقر، 

بريوت: موؤ�ص�صة االأعلمي، 2006(. 66.
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من الناحية العملية، كان االأئمة ال�صيعة حكاًما �صيا�صيين لمدة خم�ش �صنوات 
فقط )656-661(، بينما مثلوا الجوانب االأخرى لالإمامة )الم�صدر الثالث 
ون�صف  قرنين  لحوالي  التكوينية(  والوالية  االأ�صيلة  االإ�صالمية  للمعرفة 
ال�صيا�صي  الحكم  اأن  يعني  هذا  ال�صغرى(.  الغيبة  بداية  في   :874-632(
لم يكن العن�صر االأ�صا�صي لالإمامة ال�صيعية، على الرغم من اأن اأئمة ال�صيعة 
-من وجهة نظر ال�صيعـة- كانوا اأكثر المر�صحين اأهليًة للحكــم في زمـانهم 

-وفعليته وقعت بر�صا ال�صعب-، لكن ذلك لم يحدث.

لم يعترف علماء الم�صلمين حتى اأوائل القرن الع�صرين بف�صل الحكم 
 عن نبوته كموقع اإلهي جرى  اإن�صاني اختياري لمحمد  ال�صيا�صي كموقف 
ل كتاب الإ�سالم واأ�س�ل الحكم )1925()1( لعلي عبد الرازق  تعيينه فيه. �صكرّ
)1888-1966( نقطة تحول في هذا المو�صوع. في االإ�صالم ال�صيعي، كان 
ال�صيعة في  اأئمة  ال�صائد عند  التيار  لم يف�صل  النظر؛  نف�ش وجهات  هناك 
)الم�صدر  الروحية  والقيادة  ال�صيا�صي  الحكم  بين  الع�صرين  القرن  اأواخر 
الثالث للمعرفة االإ�صالمية والوالية التكوينية(. لقد طرحُت التوجه ال�صيعي 
االأول لف�صل الحكم ال�صيا�صي كموقف اإن�صاني عن الجانبين االآخرين لالأئمة 
ال�صيعة في مناق�صتي »المذهب ال�صيعي والديمقراطية« الذي ُن�صر في ت�صرين 

الثاني/نوفمبر 2003 )2(.

من وجهة نظر ال�صيعة، تتبلور االإمامة ال�صيا�صية في حكم اأمير الموؤمنين 
علي بن اأبي طالب. جرى توثيق اإدارته بالتف�صيل في الكتب التاريخية وُجمعت 

دار  القاهرة:  ح�صن،  علي  عمار  )تقدمي:  احلكم.  واأ�س�ل  الإ�سالم  علي.  الرازق،  عبد   )1(
الكتاب امل�صري، بريوت: دار الكتاب اللبناين، 2012(.

)2( »ت�صيع ودموكرا�صى«، مناظرة بني حامت قادري وحم�صن كديور، �صحيفة يا�ش نو اليومية، 
عر�صه  در  دين  و�صيا�صت:  �صريعت  حم�صن،  كديور،  يف  الحًقا   ،2003 نوفمب  طهران، 
عمومى )ال�صريعة وال�صيا�صة: الدين يف املجال العام(، كتاب اإلكرتوين، 2009، 419-397. 
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البالغة«  »نهج  ُيَعدرّ  منف�صل.  ب�صكل  الق�صيرة  وبياناته  ور�صائله  خطبه 
لل�صريف الر�صي)1( اأ�صهر موؤلفاته، منتقًيا اأعمال االإمام علي بناًء على معيار 
فن البالغة. باالإ�صافة لم�سند اأمير الم�ؤمنين الإمام اأبي الح�سن علي بن 
اأبي طالب عليه ال�سالم الواقع في 27 مجلًدا)2(. اإن ق�صًما غنيًّا من هذين 
الكتابين هو ما نطلق عليه الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي اأو االأخالقيات ال�صيا�صية 
اأمر  البالغة،  نهج  من   53 الر�صالة  هي  تف�صياًل  االأكثر  الوثيقة  ال�صيعية. 
ه على م�صر  ا والرّ علي اإلى مالك بن حارث االأ�صتر النرّخعي )بتاريخ 659( لمرّ

واأعمالها.

في  )بما  واالإن�صاف  العدل  مبداأ  ال�صيعي  ال�صيا�صي  بالفكر  اأق�صد 
ذلك العدالة الق�صائية، والعدالة المالية(، والحقوق المتبادلة بين الحاكم 
الم�صلحة  غير  المعار�صة  و�صيا�صة  المبايعة،  عدم  في  والحق  والمحكوم، 

]عزالء[، و�صيا�صة المعار�صة الم�صلحة.

وتعاليم  ال�صيعي،  االإ�صالم  في  ال�صيا�صية  االإمامة  اأ�صا�صيات  هي  هذه 
عليرّ بن اأبي طالب هي جوهر المذهب ال�صيعي. اإنرّ اأي نظرية اأو ممار�صة في 
الفقه والالهوت واالأخالقيات وتف�صير القراآن وتجميع االأحاديث وتعليقاتها 
مع  تتعار�ش  ال�صيعي  المذهب  م�صمى  وال�صيا�صة تحت  والفل�صفة  والت�صوف 
ا اأن تعاليم علي ال�صيا�صية  تعاليم االإمام علي غير مقبولة. من الوا�صح جدًّ
في  طالب  اأبــي  بن  علي  �صلطة  اإن  ال�صيعي.  ال�صيا�صي  الفكر  معايير  هي 
االإ�صالم ال�صيعي قريبة من �صلطة القراآن وال�صنة النبوية في االإ�صالم لجميع 
الثالث  للم�صدر  الحقيقي  المعنى  هو  وهذا  ال�صيعة.  فيهم  بما  الم�صلمين، 

للمعرفة االإ�صالمية.

)1( اأف�صل طبعات نهج البالغة ن�صرها علماء ال�صنة: حممد عبده و�صبحي �صالح.
م�سند  جملًدا.   70 البيت  اأهل  الأئمة  م�سند  اهلل.  عزيز  اخلبو�صاين  عطاردي،   )2(
27 جملًدا.  اأبي طالب عليه ال�سالم.  اأبي احل�سن علي بن  امل�ؤمنني الإمام  اأمري 

)طهران: عطارد، 2007(.
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فكر علي بن اأبي طالب ال�صيا�صي
اأحاول في هذا الق�صم اأن اأقدم �صبعة اأمثلة معظمها من نهج البالغة 

في الفكر ال�صيا�صي الرئي�صي لعلي بن اأبي طالب.

ــُع  اأَْو�ــصَ »اْلــَحــقُّ  والمحكوم:  الحاكم  بين  المتبادلة  الحقوق  اأ- 
الَّ َجَرى َعَلْيِه،  ِف، اَلَيْجِري الأََحٍد اإِ َيُقَها ِفي التََّنا�صُ �صْ ِف، َواأَ االأ�ْصَياِء ِفي التََّوا�صُ
َوال َيْجِري َعَلْيِه اإِالَّ َجَرى َلُه، َوَلْو َكاَن الأََحٍد اأَْن َيْجِرَي َلُه َوال َيْجِرَي َعَلْيِه، َلَكاَن 
ذِلَك َخاِل�صًا هلِل �ُصْبَحاَنُه ُدوَن َخْلِقِه، ِلُقْدَرِتِه َعَلى ِعَباِدِه، َوِلَعْدِلِه ِفي ُكلِّ َما 
ُه َعَلى اْلِعَباِد اأَْن ُيِطيُعوُه«)1(. ذكر  ُه َجَعَل َحقَّ اِئِه، َولِكنَّ ُروُف َق�صَ َجَرْت َعَلْيِه �صُ
علي تفا�صيل هذه الحقوق المتبادلة في ع�صره في خطبة اأخرى.)2( بداأت 
فل�صفة علي ال�صيا�صية بتعليم هذه الحقوق للنا�ش. الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي 

هو موجهة نحو الحقوق.

ب- القابلية للخطاأ من الحاكم وحاجته اإلى الرقابة والإر�صاد العام: 
ِفي  ِة  اْلَبِقيَّ ِمَن  َواإَِلْيُكْم  اهلِل  اإَِلى  َنْف�ِصي  الإِْخَراِجي  َثَناٍء،  ِبَجِميِل  َعَليَّ  ُتْثُنوا  »اَل 
ِبَما  ُتَكلُِّموِني  َفاَل  اإِْم�صاِئَها،  ِمْن  ُبدَّ  ال  َوَفَراِئ�َش  اأََداِئَها،  ِمْن  اأَْفُرْغ  َلْم  ُحُقوٍق 
ــُظ ِبِه ِعْنَد اأَْهــِل اْلَبــاِدَرِة،  ي ِبَما ُيَتَحفَّ ُظوا ِمـنِّ ُتَكلَُّم ِبـــِه اْلـَجــَباِبَرُة، َوال َتَتَحفَّ
اَنَعِة، َوال َتُظنُّوا ِبَي ا�ْصِتْثَقااًل ِفي َحقرّ ٍ ِقيَل ِلي، َوال الِتَما�َش  َوال ُتَخاِلُطوِني ِباْلـُم�صَ
ْن ُيْعَر�َش َعَلْيِه،  ْن ُيَقاَل َلُه اأَِو اْلَعْدَل اأَ ُه َمِن ا�ْصَتْثَقَل اْلـَحقَّ اأَ اإِْعَظاٍم ِلَنْف�ِصي، َفاإِنَّ
ي  ، اأَْو َم�ُصوَرٍة ِبَعْدٍل، َفاإِنِّ وا َعْن َمَقالٍة ِبَحقٍّ َكاَن اْلَعَمُل ِبِهَما اأَْثَقَل َعَلْيِه، َفاَل َتُكفُّ
ْن اأُْخِطىَء، َوال اآَمُن ذِلَك ِمْن ِفْعِلي، اإِالَّ اأَْن َيْكِفَي اهلُل  َل�ْصُت ِفي َنْف�ِصي ِبَفْوِق اأَ
ي«)3(. تمثل هذه الخطبة دلياًل وا�صًحا جًدا على  ِمْن َنْف�ِصي َما ُهَو اأَْمَلُك ِبِه ِمنِّ

)1( الر�صي. نهج البالغة. اخلطبة 216، �ش 333-332. 
)2( الر�صي. نهج البالغة. اخلطبة 34، �ش 79.

)3( الر�صي. نهج البالغة. اخلطبة 216، �ش 335.
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الخطاأ،  عن  مع�صومة  غير  منا�صب  ال�صيا�صي  والحكم  الموؤقتة  القيادة  اأن 
بغ�ش النظر عن اأن الحاكم هو النبي اأو االإمام اأو اأي �صخ�ش اآخر. هذا هو 

معيار االأخالقيات ال�صيا�صية في االإ�صالم ال�صيعي.

بعد اإدانة عزل ال�صلطة ال�صيا�صية عن المحكوم، برر االإمام علي ذلك 
َلنَّ اْحِتَجاَبَك  كدليل اآخر على عدم مع�صومية الوالي عن الخطاأ: »َفاَل ُتَطوِّ
ِعْلم  َوِقلَُّة  يِق،  ال�صِّ ِمَن  �ُصْعَبٌة  ِة  ِعيَّ الرَّ َعِن  اْلُواَلِة  اْحِتَجاَب  َفاإِنَّ  ِتَك،  َرِعيَّ َعْن 
َما اْلَواِلي  ِبااْلُموِر، َوااْلْحِتَجاُب ِمْنُهْم َيْقَطُع َعْنُهْم ِعْلَم َما اْحَتَجُبوا دُوَنُه... َواإِنَّ
ا�ُش ِبِه ِمَن ااْلُموِر، َوَلْي�َصْت َعَلى اْلَحقِّ �ِصَماٌت  َب�َصٌر اَل َيْعِرُف َما َتَواَرى َعْنُه النَّ

ْدِق ِمَن اْلَكِذِب«)1(. ُروُب ال�صِّ ُتْعَرُف ِبَها �صُ

ج- الإدارة المبنية على الرحمة والمغفرة لكل النا�ص دون اأي 
ِبِهْم،  َلُهْم، َواللُّْطَف  َة  ِة، َواْلـَمَحبَّ ِعيَّ ْحَمَة ِللرَّ َقْلَبَك الرَّ تمييز ديني: »َواأَ�ْصِعْر 
َلَك ِفي  اأٌَخ  ا  اإِمَّ ْنَفاِن:  ُهْم �صِ نَّ َفاإِ اأَْكَلُهْم،  َتْغَتِنُم  اِريًا  َعَلْيِهْم �َصُبعًا �صَ َتُكوَننَّ  َواَل 
اْلِعَلُل،  َلُهُم  َوَتْعِر�ُش  َلُل،  الزَّ ِمْنُهُم  َيْفُرُط  اْلَخْلِق،  ِفي  َلَك  َنِظيٌر  ا  َواإمرّ يِن،  الدِّ
ْفِحَك«)2(.  َو�صَ َعْفِوَك  ِمْن  َفاأَْعِطِهْم  َواْلَخَطَا،  اَلَعْمِد  ِفي  اأَْيِديِهْم  َعَلى  ُيوؤَْتى 
اأو  لل�صيعة  لي�ش فقط  الدولية،  االإن�صان  الم�صاواة في حقوق  اأ�صا�ش  هذا هو 
االإن�صان  جمعاء،  للب�صرية  ولكن  الموحدين،  اأو  الكتاب  اأهل  اأو  الم�صلمين 

كاإن�صان: »اإن اأنتم اإال ب�صر مثلنا«. 

الطبقة  ور�صا  العام  والراأي  والعدالة  بالحقوق  يتعلق  فيما  د- 
اأَْو�َصُطَها  اإَِلْيَك  الو�صطى والهتمام بالطبقة الدنيا: »َوْلَيُكْن اأََحبَّ ااْلُموِر 
ِة  اْلَعامَّ �ُصْخَط  َفاإِنَّ  ِة،  ِعيَّ الرَّ ى  ِلِر�صَ َواأَْجَمُعَها  اْلَعْدِل،  ِفي  َها  َواأََعمُّ  ، اْلَحقِّ ِفي 

)1( الر�صي. نهج البالغة. الر�صالة 53، �ش 441.
)2( الر�صي. نهج البالغة. الر�صالة 53، �ش 428-427.
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 .... ِة  اْلَعامَّ ى  ِر�صَ َمَع  ُيْغَتَفُر  ِة  اْلَخا�صَّ �ُصْخَط  نَّ  َواإِ ِة،  اْلَخا�صَّ ى  ِبِر�صَ ُيْجِحُف 
ِة،  ااْلمَّ ِمَن  ُة  اْلَعامَّ ِلاْلْعَداِء،  ُة  َواْلُعدَّ اْلُم�ْصِلِميَن،  َوِجَماُع  يِن،  الدِّ َعُموُد  َما  َواإِنَّ
لال�ستراتيجية  ركائز  اأربع  هناك  َمَعُهْم«.)1(  َوَمْيُلَك  َلُهْم،  ْغُوَك  �صِ َفْلَيُكْن 
ال��سطى.  والطبقة  العام  والــراأي  والعدالة  الحق�ق  ال�صيا�صية:  ال�صيعية 
الدنيا)2(.  للطبقة  اإ�صافية  وخطة  خا�ش  قلق  م�صدر  هو  الخام�ش  الركن 
ٌة اَل ُيوؤَْخُذ  �َش اأُمَّ وروى اأنه �صمع ر�صول اهلل  يقول في غير موطن: »َلْن ُتَقدَّ
الأي  الدائم  المبداأ  هو  هذا  ُمَتْعِتع)3(«.  َغْيَر  اْلَقِويِّ  ِمَن  ُه  َحقُّ ِفيَها  ِعيِف  ِلل�صَّ

�صيا�صة با�صم ال�صيعة اأو االإ�صالم.

هـ- ُحرمة قدا�صة اإبرام العهود وخا�صة مع العدو. بعد الت�صجيع 
ال�صيا�صي  للفكر  دائــم  اآخــر  مبداأ  عن  علي  االإمــام  ر  يعبرّ ال�صلح)4(،  على 
ًة،  ِذمَّ ِمْنَك  ْلَب�ْصَتُه  اأَ اأَْو  ُعْقَدًة،  َلَك  َعُدورّ  َوَبْيَن  َبْيَنَك  َعَقْدَت  »َواإِْن  االإ�صالمي: 
ـــًة  ُجنَّ َنـْف�َصــَك  َواْجَعْل  ِبااْلَمـــاَنِة،  َتـــَك  ِذمَّ َواْرَع  ِباْلَوَفـــاِء،  َعْهـــَدَك  َفُحـــْط 
�صدُّ َعَلْيِه  ا�ُش اأَ ُه َلْي�َش ِمْن َفَراِئ�ِش اهلِل عزوجلرّ �َصْيٌء النَّ نَّ ُدوَن َما اأَْعَطْيَت، َفاإِ
اْجِتماعًا، َمَع َتْفِريِق اأَْهَواِئِهْم، َوَت�ْصِتيِت اآَراِئِهْم، ِمَن َتْعظيِم اْلَوَفاِء ِباْلُعُهوِد«.)5( 
اإن عقد الدولة مع الرعايا هو عهد اآخر �صمن هذا المبداأ القيم؛ اإذ اإن العقد 

االجتماعي هو اأ�صا�ش الدولة القومية (nation-state) الحديثة.

ــاَك  »اإِيَّ الأبرياء:  لحياة  العالية  والحماية  الحياة  قد�صية  و- 
ُه َلْي�َش �َصْيٌء اأَْدَعى ِلِنْقَمة، َواَل اأَْعَظَم ِلَتِبَعة،  َماَء َو�َصْفَكَها ِبَغْيِر ِحلَِّها، َفاإِنَّ َوالدَّ
َواهلُل  َها،  َحقِّ ِبَغْيِر  َماِء  الدِّ �َصْفِك  ِمْن  ة،  ُمدَّ َواْنِقَطاِع  ِنْعَمة،  ِبَزَواِل  اأَْحَرى  َواَل 

)1( الر�صي. نهج البالغة. الر�صالة 53، �ش 429.
)2( الر�صي. نهج البالغة. الر�صالة 53، �ش 439-438.

)3( الر�صي. نهج البالغة. الر�صالة 53، �ش 440.

)4( الر�صي. نهج البالغة. الر�صالة 53، �ش 442.
)5( الر�صي. نهج البالغة. الر�صالة 53، �ش 443-442.
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َماِء َيْوَم اْلِقَيامِة،  �ُصْبَحاَنُه ُمْبَتِدىٌء ِباْلُحْكِم َبْيَن اْلِعَباِد، ِفَيما َت�َصاَفُكوا ِمَن الدِّ
َينَّ �ُصْلَطاَنَك ِب�َصْفِك َدم َحَرام«)1(. هذا هو اأ�صا�ش االأمن واالأمان في  َفاَل ُتَقوِّ

اأي مجتمع، واأحد مبادئ الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي. 

ز- حرية التعبير عن الراأي ركٌن اأ�صا�صّي في الفل�صفة ال�صيا�صية 
قال رجل  الأ�صحابه،  بن�صيحة  اأبي طالب  بن  توجه علي  اأن  بعد  ال�صيعية: 
 : من الخوارج: « قاتله اهلل، كافًرا ما اأفقهه! فوثب القوم ليقتلوه. فقال
، اأَْو َعْفٌو َعْن َذْنٍب.«)2(. اأحد الخوارج يتهم الحاكم  َما ُهَو �َصبٌّ ِب�َصبٍّ »ُرَوْيدًا؛ اإِنَّ
بـ »الزندقة«، وعلي يرف�ش اأي عقوبة لهذه االإهانة. كان هذا ت�صرًفا اأعزاًل، 
ورد الفعل ال�صحيح للحاكم هو المغفرة اأو الرد اللفظي. هذا هو اأف�صل دفاع 

عن حرية التعبير.

ا�صت�صهد الموؤرخون بمن لم يبايع االإمام علي)3(؛ اإذ لم يواجه اأي منهم اأي 
نوع من ال�صعوبات اأثناء قيادته. لم يتم قطع رواتبهم من االأموال العامة، تماًما 
مثل اأي �صخ�ش اآخر، وكلهم ماتوا الأ�صباب طبيعية. هذا جانب اآخر من جوانب 
نفهم  اأن  يمكننا  وبعده،  قبله  الخالفة  ب�صيا�صة  قارنرّاها  اإذا  ال�صيا�صية.  الحرية 

اأهمية هذا المبداأ ال�صيا�صي.

2. العدل، العن�صر المذهبي الثاني في الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي
ال�صنة  بين  الم�صتركة  االأر�ــصــيــة  كانت  الثانية  المذهبية  النقطة 
مفهوًما  يمثل  العدل  اأن  من  الرغم  على  العدليرّة.  ي�صمون  الذين  المعتزلة 

)1( الر�صي. نهج البالغة. الر�صالة 53، �ش 443.

)2( الر�صي. نهج البالغة. حكمت 420، �ش 550.
)3( املفيد، حممد بن حممد بن النعمان. الّن�سرة ل�سّيد العرتة يف حرب الب�سرة. م��س�عة 

ال�سيخ املفيد. )قم: دار املفيد، 2010(، 1: 100-94.
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دينًيا مقد�ًصا)1(، اإال اأنه كان في نف�ش الوقت حجر الزاوية في المو�صوعية 
االأخالقية، وارتباطها بالفكر ال�صيا�صي كان �صرورة وجود حاكم عادل ودولة 
يمكن  الحكومات  عدالة  فاإن  بديهيًّا،  مفهوًما  اهلل  عدالة  كانت  اإذا  عادلة. 

ا.  فهمها من خالل العقل الب�صري والفطرة ال�صليمة اأي�صً

�صمان  هي  ال�صيا�صة  في  المذهبية  النقطة  لهذه  الرئي�صية  النتيجة 
الحق في االحتجاج والثورة اأو المعار�صة الم�صلحة �صد حاكم ظالم/ فا�صد. 
هذا الحق هو اأحد �صروريات الفل�صفة ال�صيا�صية ال�صابقة ل�صروط الحاكم. 
التالي:  النحو  على  هنا  ال�صنية)3(  والفتاوى  االأحاديث)2(  تلخي�ش  ويمكن 
وجوب الطاعة والخ�صوع للحاكم، ولو كان ظالًما وفا�صًقا، وال يجوز التمرد 
عليه. ال يتورط الحاكــم في الف�صق والظــلم وانتهــاك الحقـــوق، وال ُيعــزل، 

وال يجوز التمرد عليه اأو الثورة �صده. 

 George E. Reason) العقل والنقل يف الأخالقيات الإ�سالمية.  انظر حوراين، جورج.   )1(
 and Tradition in Islamic Ethics. Cambridge: Cambridge University Press,
7: املعتزلة. )قم:  3. اجلزء  ُبح�ث يف امللل والنحل. املجلد  2007)؛ وال�صبحاين، جعفر. 

موؤ�ص�صة االإمام ال�صادق، 2006( �ش 646-219.
)2( انظر م�صلم بن احلجاج. �سحيح م�سلم )الريا�ش: دار الطيبة، 2006(، املجلد 3، كتاب 
االمارة، الق�صم 13: 1847، 12: 1846، 8: 1840، 17: 1855، 16: 1854، 13: 1848، 13: 
 ،)1979 املعرفة،  دار  )بريوت:  اخلراج.  كتاب  ابراهيم.  بن  يعقوب  يو�صف  اأبو  1851؛ 
�صفحة 10؛ اأبو داود، �صليمان بن االأ�صعث. �سنن اأبي داود، كتاب اجلهاد، باب الغزو مع 

اأئمة اجلور. )دم�صق: دار الر�صالة العاملية، 2009(.
بريوت:  حيدر،  اأحمد  )حتقيق:  الدلئل  وتلخي�ش  الأوائل  متهيد  الباقالين،  انظر   )3(
ال�سلطانية  الأحكام  الفراء احلنبلي،  اأبو يعلى  478؛   ،)1987 الثقافية،  الكتب  موؤ�ص�صة 
)بريوت: دار الكتب العلمية، 2000(، 20. القدامة املقد�صي، عبد اهلل بن اأحمد، املغني 
)حتقيق عبد اهلل بن عبد املح�صن الرتكي، وعبد الفتاح حممد احللو، الريا�ش: دار عامل 
بن حممد،  اأحمد  ربه  عبد  ابن  13:14؛   ،1622 م�صاألة  كتاب اجلهاد،   .)1997 الكتب، 
 .2:203  .)1983 العلمية،  الكتب  دار  بريوت:  قميحة،  حممد  )حترير  الفرید.  العقد 
ملزيد من امل�صادر، انظر: اجل�صا�ش، اأحمد بن علي. اأحكام القراآن. )حتقيق: حممد 
واملاوردي، علي  1:87؛   .)1992 العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  ال�صادق قمحاوي، بريوت: 
بن حممد. الأحكام ال�سلطانية وال�لیات الدینية. )حتقيق اأحمد جاد، القاهرة: دار 

احلديث، 2006(، 42.
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تعتمد االأدبيات ال�صيعية على هذا الحديث النبوي الذي رواه كلرّ من 
ال�صيا�صة  ت�صع  الخالق«)1(.  مع�صية  في  لمخلوق  »ال طاعة  وال�صيعة:  ال�صنة 
مواجهة  في  االعتبار  بعين  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  االأمــر  ال�صيعية 
الحاكم الظالم وفق درجات مترتبة، اأي: تغيير المنكر بالقلب ثم بالل�صان، 
وا�صتخدام  للثورة  االأمر  ي�صل  حتى  )ج�صديًّا(،  باليد  الثالثة  الدرجة  وفي 
ال�صالح. اإن الحاكم الظالم مرفو�ش، وحكمه غير �صرعي، والطاعة الأوامره 
االآثمة محرمة، ون�صرته باأي حال من االأحوال حرام اإال في رفع االأذى عن 

المظلوم)2(.

والمثال الرئي�صي لهذا التعليم هو االإمام الح�صين بن علي )680-626(، 
حفيد النبي واالإمام ال�صيعي الثالث الملقب ب�صيد ال�صهداء. ا�صت�صهد الح�صين 
72 فرًدا  61 هـ( مع  في مجزرة كربالء في عا�صوراء )العا�صر من محرم 
واأ�صحابه  الح�صين  االإمام  على  الحداد  مرا�صم  تعتبر  واأ�صحابه.  اأهله  من 
في محرم كل عام من اأكثر الطقو�ش ال�صيعية �صعبيًة. كان ال�صت�صهاد االإمام 
الح�صين اأثر عميق على المجتمع ال�صيعي ب�صكل عام وعلى ال�صيا�صة ال�صيعية 
ب�صكل خا�ش. لقد كانت م�صدر اإلهام لحركات المقاومة المختلفة والثورات 
الح�صين يعرفهما  اأذكر مقولتين م�صهورتين لالإمام  ال�صيعة)3(.  تاريخ  عبر 
اعتبارها  يمكننا  التي  لتعاليمه  الحية  العنا�صر  هي  هذه  �صيعي،  م�صلم  كل 

ا اأحد اأ�صا�صيات الفل�صفة ال�صيا�صية في االإ�صالم ال�صيعي. اأي�صً

تف�سيل  بن احل�صن،  العاملي، حممد  500؛ احلر   ،165 البالغة، حكمت  نهج  الر�صي،   )1(
و�سائل ال�سيعة اإىل حت�سيل م�سائل ال�سریعة. )قم: موؤ�ص�صة اآل البيت الإحياء الرتاث، 
1994(، كتاب االأمر باملعروف والنهي عن املنكر، الباب 11، حديث 7، 16: 15. وقريب 

منه يف �سحيح البخاري، املغازي 4340. �سحيح امل�سلم، االإمارة 18: 1839 و18: 1.
درا�سات يف ولیة الفقيه وفقه الدولة الإ�سالمية  اآبادي،  املنتظري، ح�صني علي جنف   )2(

)قم: مكتب االإعالم االإ�صالمي، 1988(، 1: 595-594.
التعبدیة  اجل�انب  درا�سة  الإ�سالم:  يف  التع�ی�سية  املعاناة  حممود.  اأيوب،  اإىل  انظر   )3(

لعا�س�راء يف ال�سيعة: 
Ayoub, Mahmoud. Redemptive suffering in Islam: a study of the devotional 
aspects of Ashura in Twelver Shi’ism. (New York: Mouton Publishers, 1978).
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القا�صم محمد بن  اأبي  اأخيه  االأول هو رد فعله على ن�صيحة  القول 
علي بن اأبي طالب الحنفية )637-701(: »يا اأخي! واهلل! لو لم يكن في 
الدنيا ملجاأ وال ماأوى، لما بايعت يزيد بن معاوية اأبًدا... واأني لم اأخرج 
االإ�صالح  لطلب  خرجت  واإنما  ظالًما،  وال  مف�صًدا،  وال  بطًرا،  وال  اأ�صًرا، 
اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر، واأ�صير ب�صيرة  اأن  اأريد  اأمة جدي،  في 
جدي واأبي علي بن اأبي طالب«)1(. ي�صير قول الح�صين اإلى الحق في عدم 
المبايعة، وخا�صة لحاكم ظالم، �صعًيا لالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 . واتباع نهج الر�صول

اأو�صح االإمام الح�صين ق�صده بروايـــة ما �صمعـــه مبـا�صرة من جــده: 
م�صتحالًّ  جائًرا  �صلطاًنا  راأى  من  قال:    اهلل  ر�صول  اإن  النا�ش،  اأيها  »يا 
اهلل  عباد  في  يعمل  اهلل  ر�صول  ل�صنة  مخالًفا  اهلل،  لعهد  ناكًثا  اهلل  لحرم 
ا على اهلل اأن يدخله  باالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بقول وال فعل كان حقًّ
مدخله ]النار[. وقد علمتم اأن هوؤالء القوم ]موالو الطاغية[ قد لزموا طاعة 
الحدود،  وعطلوا  الف�صاد  واأظهروا  الرحمن،  طاعة  عن  وتولوا  ال�صيطان، 

وا�صتاأثروا بالفيئ، واأحلوا حرام اهلل، وحرموا حالله«)2(.

اأن يكون �صعي كل م�صلم هو اتباع النبي  وفًقا لالإمام الح�صين، يجب 
االأ�صا�صية  التعاليم  من  واحــدة  الذهبية  الحكمة  هــذه  تعتبر   . محمد 
واالأثــر،  باالإمكانية  م�صروط  الديني  الواجب  هذا  لكن  ال�صيعي،  لالإ�صالم 
قول  وعلمائه  ال�صني  للمجتمع  لكن  ال�صيعي)3(،  الفقه  في  مو�صوف  هو  كما 
اآخر. ال يرى اأبو حامد الغزالي، وهو من ابرز علماء الالهوت والفقه ال�صني 

دار  بريوت:  �صريي،  علي  )حتقيق  الفت�ح.  كتاب  اأحمد،  حممد  اأبو  الكويف،  اأعثم  ابن   )1(
االأ�صواء، 1991(. 5: 2.

)2( الطبي، اأبو جعفر حممــــد بن جرير، تـــــاریخ الر�ســـل واملــل�ك، تــاریخ الطربي. 7: 300؛ 
ابن االأثري، علي بن حممد. الكامل يف التاریخ. )حتقيق اأبو الفداء عبد اهلل بن القا�صي، 

بريوت: دار الكتب العلمية، )1987(. 3: 408(.
)3( اأبواب كتاب االأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
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جواز لعن يزيد بن معاوية )646-683( الخليفة االأموي الثاني، ب�صبب قتل 
الح�صين، وال يجوز اأن تن�صب اإحدى الكبائر لم�صلم دون التحقق!)1( هاتان 
م�صتحيل  ال�صيعي  ال�صيا�صي  الفكر  فهم  اإن  مختلفتان،  �صيا�صيتان  فل�صفتان 
دون االأخذ بعين االعتبار عقيدة العدالة وتبعاتها مثل الحق في الثورة �صد 
الحكام الظالمين، وهو ما تبلور في اأقوال الح�صين بن علي وتعاليمه. لي�ش 
المحورية،  النقطة  والعلماء حول هذه  ال�صيعي  المجتمع  بين  هناك خالف 
فكرة  جوهر  دون  من  ال�صيعي  ال�صيا�صي  الفكر  اأن  بو�صوح  القول  واأ�صتطيع 

العدالة ومبادئ الح�صين بن علي وتعاليمه ال معنى وال اأ�صا�ش له.

3. الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي بعد غيبة الأئمة)2)
ت�صمى هذه الفترة بالغيبة الكبرى وبداأت في عام 941. امتدت الأحد 
ع�صر قرًنا حتى الوقت الحا�صر وكانت مليئة بالتنوع في النظرية ال�صيا�صية. 

يمكن ت�صنيف مقاربات علماء ال�صيعة في ال�صيا�صة اإلى خم�ش مراحل.

المرحلة الأولى: النظرية غير ال�صيا�صية لـ »ولية الفقهاء«
قبل ال�صفويين )941-1501(، كان ال�صغل ال�صاغل لل�صيعة هو حماية 
هويتهم وانتظار خروج االإمام المهدي من الغيبة لن�صر العدل في جميع اأنحاء 
فقد  واقت�صادًيا،  واجتماعًيا  ثقافًيا  مختلفة  اأقلية  ال�صيعة  وباعتبار  العالم. 

اآفات  كتاب  املهلكات،  ربع  الدین،  عل�م  اإحياء  حممد.  بن  حممد  حامد  اأبو  الغزايل،   )1(
الل�صان، )حتقيق عبد الرحيم بن ح�صني احلافظ العراقي، دار الكتاب العربي(، 9:19. 
الرد  اجلوزي،  ابن  انظر  اآخر،  منظر  من  النقطة  هذه  حول  ال�صني  التف�صري  من  ملزيد 
على املتع�سب العنيد املانع من ذم یزید. )حتقيق هيثم عبد ال�صالم حممد، بريوت: دار 
الكتب العلمية، 2005(. والتفتازاين �صعد الدين. �سرح املقا�سد. )حتقيق عبد الرحمن 

عمرية، قم: ال�صريف الر�صي، 1988(. 5:31.
)2( ميكن العثور على املعلومات املو�صعة لهذا الق�صم يف هذا املقال: كديور، حم�صن. »االإ�صالم 
ال�صياقات  عب  الدين  مقارن-  منظور  من  العلمانية  يف:  �صيعي«  منظور  من  والدولة 

ال�صيا�صية، حتقيق جوناثان لوران�ش:
Kadivar, Mohsen. “Islam and the State from a Shi’ite Perspective” in 
Secularism in Comparative Perspective - Religion across Political Contexts, 
edited by Jonathan Laurence, Berlin: Springer, 2022 (forthcoming).
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المت�صامحين  ال�صنة غير  الُحكام  اإدارات  كبير من  ل�صغط  يتعر�صون  كانوا 
اأول نظرية اجتماعية لل�صيعة في هذه  على االطالق. و�صع الفقهاء ال�صيعة 
اأن  الوا�صح  من  الفقهاء.  والية  با�صم  هويتهم  على  للحفاظ  ال�صتة  القرون 
النظرية اقت�صرت على مجالين من مجاالت ال�صريعة: الف�صل في المجتمع 
اجتماعيًّا)1(.  ال�صرورية  الح�صبيرّة  االأمور  اإلى  باالإ�صافة  ال�صيعي وعالقاته، 
اأي معنى  اإن والية الفقهاء في االأمور الح�صبيرّة لم يكن لها  بكلمات اأخرى، 

�صيا�صي ولم تكن نظرية للدولة في هذه الفترة.

الَمَلكية  والنيابة  ال�صرعيات  على  الفقهاء  ولية  الثانية:  المرحلة 
لل�صلطان ال�صيعي في العرفيات

في  تحول  نقطة  اإيران  في  ال�صفوية )1736-1501(  الحقبة  �صكلت 
ال�صيعي. فقد تغيرت عدة عوامل وكانت ال�صاللة الحاكمة  ال�صيا�صي  الفكر 
�صيعية. تحول غالبية االإيرانيين من ال�صنة اإلى المذهب ال�صيعي  في القرن 
ال�صاد�ش ع�صر، واأ�صبح االإ�صالم ال�صيعي دين الدولة في اإيران منذ المملكة 
وعينت  م�صلحة  بقوة  ال�صلطة  اإلى  الحاكمة  ال�صاللة  هذه  جاءت  ال�صفوية. 
الفقهاء ال�صيعة لوظائف دينية مختلفة. ب�صبب جودة الخدمات الدينية التي 
قدمها الملوك ال�صفويين، كان الفقهاء ال�صيعة ي�صككون في ت�صنيفهم على 
اأنهم حكام ظالمون. حدث تحول جوهري من المثالية اليوتوبية التجريدية 
في  ال�صائدة  ال�صيا�صية  النظرية  كانت  ال�صيا�صية.  البراغماتية  نوع من  اإلى 
هذه الفترة هي والية الفقهاء في ال�صرعيات وملكية ال�صلطان ال�صيعي )ذات 
ال�صوكة( في العرفيات. ورغم اأن هذه النظرية ُطبقت بالكامل ولم يرف�صها 
ث البارز في هذا الع�صر،  الفقهاء، اإال اأنها لم تذكر في كتب الفقه. كان المحدرّ
محمد باقر المجل�صي )1627-1699(، اأول رجل دين �صيعي طرح هذه النظرية 

)1( انظر ال�صيخ الطو�صي حممد بن احل�صن. النهایة يف جمّرد الفقه والفتاوى )بريوت: دار 
الكتاب العربي، 1980(. 300-299.
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عن  الدين  ف�صل  فر�صية  على  تقوم  مزدوجة  نظرية  هذه  كانت  كتبه)1(.  في 
ال�صيا�صة، وكذلك التعاي�ش واالحترام المتبادل. كانت �صلطة ال�صالطين تفوق 

�صلطة الفقهاء في هذا الع�صر. 

المرحلة الثالثة: الوليـــــة العامـــــة للفقهــــاء والنيابـــة الَمَلكيـــة 
لل�صلطان ال�صيعي

ال�صفويين  �صقوط  بين  ما  الممتدة  الفترة  عن  الثالثة  المرحلة  ر  تعبرّ
الخال�صة  الع�صرين.  القرن  اأوائل  في  الد�صتورية  الحركة  حتى   1736 عام 
الرئي�صية من هذه الفترة هي ازدياد ال�صلطة االجتماعية »العملية« للفقهاء، 
من  االنتقال  اأي  ا،  اأي�صً »نظرًيا«  �صلطتهم  نطاق  ات�صاع  بال�صرورة  يعني  ما 
االأمور الح�صبيرّة )ال�صوؤون ال�صرورية اجتماعًيا( اأو ال�صرعيات اإلى »المجال 
العام  المجال  في  النا�ش  على  الوالية  تعتبر  الثالثة،  المرحلة  في  العام«. 
-نظرًيا- هي واجًبا ح�صرًيا للفقهاء، بحيث يمتلكون حق التدخل في �صوؤون 
في  للفقهاء  العامة  الوالية  نظرية  كانت  دينية.  اأولوية  باعتباره  االآخرين 
الثامن ع�صر،  القرن  في  القاجاري  الع�صر  في  ال�صائدة  العام هي  المجال 
ال�صالطين.  �صلطة  ال�صيعة وتجاوزت �صالحياتهم  الفقهاء  عندما زاد عدد 
عوا َمَلكيرّة ال�صلطان واأذنوا له بالجهاد)2(. باالإ�صافة  كان الفقهاء هم من �صررّ
اإلى اإدارة ال�صوؤون الدينية، كانت اإدارة ال�صوؤون الدنيوية تجري باإذن الفقهاء 
كتابه  في   )1829-1771( النراقي  اأحمد  من  كٌل  دافع  اإ�صرافهم.  وتحت 

)1( املجل�صي، حممد باقر، عني احلياة، )حتقيق ال�صيد مهدي الرجائي، قم، اأنوار الهدى، 
االإ�صالمية،  الرتاث  اإحياء  دار  )بريوت:  الأن�ار،  وبحار  و290-291؛   282  :2  ،)2003

1983(، 52: 237-238، و243.
)2( على �صبيل املثال، كا�سف الغطاء، جعفر بن خ�صر)1743-1812( املقيم يف النجف يف رحلته 
اإيران اأعطى فتح علي �صاه ملك قاجار االإذن الر�صمي جلهاد الكفار، وتعبئة اجلنود،  اإىل 
وجمع ال�صرائب والزكاة من النا�ش لتنظيم جي�صه. اأ�صدر فتوى للجهاد يف احلرب االأوىل 
عن  الغطاء  ك�سف  خ�صر.  بن  جعفر  الغطاء  كا�صف   .)1813-1803( ورو�صيا  اإيران  بني 

مبهمات ال�سریعة الغراء. )قم: بو�صتان كتاب، 2001(، 4: 333.
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جــ�اهر  كتابه  في  النجفي )1849-1785(  الأیام)1(ومحمد ح�صن  ع�ائد 
النظرية  اإن  النظرية.  هذه  عن  بقوة  الإ�سالم)2(  �سرائع  �سرح  في  الكـالم 
ال�صيا�صية ال�صائدة في هذه الفترة عملًيا هي »الوالية العامة للفقهاء والنيابة 
الَمَلكيرّة لل�صلطان ال�صيعي«، حيث تكون نيابة ال�صلطان �صكلية اأكثر منها فعلية.

ومع ذلك، عار�َش ال�صيخ االأعظم مرت�صى االأن�صاري )1864-1800(، 
اأ�صهر تالميذ النراقي والذي تعتمد موؤلفاته في الفقه واالأ�صول ككتب للح�زات 
اأن  معتبًرا  العامة،  ال�صوؤون  في  للفقيه  العامة  للوالية  اأ�ستاذه  تف�صير  العلمية، 
االأدلة المتاحة ال تدعم فكرة اأن دورهم تجاوز اإ�صدار الفتاوى والوالية الق�صائية 

واإدارة ال�صوؤون ال�صرعية.)3( 

المرحلة الرابعة: �صرعّية الحكومة الد�صتورّية من دون اإذن الفقهاء
العلماء   ،1911-1891 االإيرانية  الد�صتورية  الرابعة،  المرحلة  قت  فررّ
الد�صتورية  رف�صوا  الذين  الفقهاء  اأ�صهر  من  ومعار�صين.  موؤيدين  بين  ما 
نــوري  ال�صيـخ ف�صـــل اهلل  اأ�صلوب حكم غربي ومعاٍد لالإ�صالم هو  اأنها  على 
وَمَلكيرّة  ال�صرعيات  في  الفقيه  بوالية  يوؤمن  كــان  الــذي   )1909-1843(
هم  الد�صتورية  للحركة  الروحيون  القادة  كــان  العرفيات.  في  ال�صلطان 
نفوًذا  واأكثرهم  اأ�صهرهم  ومن  النجف،  في  االإيرانية  ال�صيعية  المرجعيات 
االآخوند محمد كاظم الخرا�صاني )1839-1911( الذي اأُعتبر كتابه كفایة 
الحا�صر.  الوقت  حتى  العليا  ال�صيعية  الدينية  للمدار�ش  مرجًعا  الأ�ــســ�ل 
الَغْيبة.  اأفكاره المميزة ا�صتحالة »الدولة االإ�صالمية« في زمن  اإحدى  كانت 
والدولة   )Legitimate الد�صتورية )الم�صروع  الدولة  بين  الخرا�صاني  ميز 
للحكام  المطلق  الحكم  �صراحًة  واأدان  )الم�صروعة(،  الدينية/االإ�صالمية 

)1( الرناقي، اأحمد بن حممد مهدي. ع�ائد الیام. )بريوت، دار الهادي 2000( 2:93.
الن�صر  موؤ�ص�صة  )قم،  الإ�سالم  �سرائع  �سرح  يف  الكالم  ج�اهر  ح�صن،  حممد  النجفي،   )2(

االإ�صالمي، 2012(، 22: 677.
)3( االأن�صاري، مرت�صى، املكا�صب، )قم، جممع الفكر الإ�سالمي، 1999(، 3: 560-545.
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غير المع�صومين عن الخطاأ باعتباره غير �صرعي وغير اإ�صالمي. بالن�صبة 
ل  للخرا�صاني، فاإن ال�صرط االأ�صا�صي لم�صروعية الحكم هو العدل الذي ي�صكرّ

نتاج الوعي العام ومراقبة وتوزيع ال�صلطة ال�صيا�صية.
يقوم الفكر ال�صيا�صي الُمبتَكر للخرا�صاني على الرف�ش المطلق لوالية 
في  ال�صرع  اأوجبه  وما  الظلم  دفع  �صرورة  من  انطالًقا  ال�صيا�صية،  الفقيه 
االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لم يوؤمن الخرا�صاني باأي »حق اإ�صافي« 
ال�صيا�صيين  ام  الحكرّ الفقهاء  يكون  اأن  يقبل  ولم  العام  الُملك  في  للفقهاء 
زمنًيا  محدًدا  حكًما  ت�صمل  �صيا�صي  دور  اأي  �صرعية  اأن  يعتقد  كان  للبالد. 
الفقيه  بين  قانوني  فــرق  يوجد  ال  اإذنــهــم.  يتطلب  وال  الفقهاء  يتراأ�صه  ال 
وال�صخ�ش العــادي في المجــال العام )نهــج الم�صـــاواة(. بكلمــات اأخــرى، 
عن  يختلف  الفقه  الأن  وحكمها،  البالد  اإدارة  في  الفقه  معرفة  ي�صترط  ال 

العلوم ال�صيا�صية و�صوؤون االإدارة)1(.
حول  فكرته  وراجع  الخرا�صاني  ج  رورّ والنهائية،  الالحقة  اأعماله  في 
�صدرت  التي  ال�صهيرة  الفتاوى  ذكرت  الح�صبية.  �صياق  في  الفقهاء  اأولوية 
عن  نعبرّر  »باخت�صار،  النجف:  في  اأخريين  �صيعيتين  مرجعيتين  وعن  عنه 
الواجب الفعلي لجميع الم�صلمين باأن ال�صوؤون الدنيوية والح�صبية توكل اإلى 
عقالء الم�سلمين وثقاة الم�ؤمنين في زمن الَغْيبة، وهو ما تبلور في فكرة 
البرلمان«)2(، حيث اعترف الخرا�صاني بتمثيل المواطنين في البرلمان في 

�صوؤون الح�صبية المو�صعة بداًل عن الفقهاء. 

الفكري  الأ�سا�ش  مقالت  جمم�عة  يف  للخرا�صاين«  ال�صيا�صي  »الفكر  كديور،  حم�صن   )1(
اخلرا�ساين،  كاظم  حممد  اهلل  اآیة  ذكرى  الأیرانية،  الد�ست�ریة  لث�رة  والجتماعي 
طهران، 29 دي�صمب 2003، اللجنة البحثية لالحتفال مبرور ماأة عام على الثورة الد�صتورية، 
جامعة طهران، املحرر: عزارمة �صنجاري، طهران: معهد البحوث والتنمية االإن�صانية 2004، 
�ش 215-259. )اندي�صه �صيا�صى اآخوند خرا�صانى در م ج م �عه  م ق الت  ه م ای �ش  ب رر�س ى  
م ب ن اى  ف ك رى  واج ت م اع ي  م �س روطي ت  ای ران  ب زرك دا�س ت  اآی ت ال ل ه  م ح م دك اظم  خ را�س ان ى( . 
أخوند  أعمال  في  سياسية  بيانات  السياسية:  الخراساني  فلسفة  محسن،  كديور،   (((
مال محمد كاظم الخراساني )سیاست نامه خراسانی: قطعات سیا�سی در آثار آخوند 

مالمحمدكاظم خراسانی(، طهران، منشورات كویر، 008)، 15).
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في  ا  اأي�صً مهًما  مفكًرا  النائيني )1936-1860(،  كان محمد ح�صين 
هذا الع�صر، واأحد اأكثر زمالء الخرا�صاني تميًزا. كتب النائيني اأهم كتاب 
وتنزیه  الأمـــة  »تنبيه  عنوانه  �صيعية،  نظر  وجهة  من  بالد�صتورية  ينادي 
المّلة«)1(، ليمثل مظهًرا من مظاهر المذهب ال�صيعي في الفل�صفة ال�صيا�صية 
مبادئ  ال�صريعة  على  القائمة  الحجج  هــذه  لت  �صكرّ الد�صتوري.  والقانون 
اأمام  الجميع  �صوا�صية  مثل  الأفكار  وتطرقت  الحديثة،  ال�صيا�صية  الفل�صفة 
االإن�صان،  وحقوق  االأغلبية،  اأ�صوات  و�صرعية  ال�صيا�صية،  والحرية  القانون، 
اأمام  الدولة  وم�صوؤولية  القانون  و�صيادة  للدولة،  العامة  الم�صاءلة  و�صرورة 

المواطنين)2(.

كان  دربه.  على  وا�صتمروا  طالبه  اإعجاب  الخرا�صاني  نظرية  اأثــارت 
الحوزة  موؤ�ص�ش   ،)1937-1859( اليزدي  الحائري  الكريم  عبد  اأبرزهم 
ال�صيعية  المرجعيات  من  والعديد  الخميني  واأ�صتاذ  قم،  مدينة  في  العلمية 
اأو المهدي(  اأن يكون االإمام )ال�صادق  اأ�صحاب االأفكار المميزة. ي�صتحيل 
قد عين الفقهاء في والية النا�ش في زمن الغيبة، وهم اأنف�صهم عجزوا عن 
والية  من  اأنــواع  ثالثة  اليزدي  الحائري  يرف�ش  لم  وجودهم.  في  تنفيذها 
ا فكرة اأن الفقهاء قد جرى تعيينهم للوالية  الفقهاء فح�صب، بل رف�ش اأي�صً
الق�صائية من قبل االإمام ال�صاد�ش. فعلى حد تعبيره لي�ش على الفقهاء واجب 
اإال اإ�صدار الفتاوى وتعليم اأحكام ال�صريعة في االأمور الجائزة والمحرمة)3(. 
المرجعيات ال�صيعية االأخرى في هذه الفئة هم ال�صيخ محمد ح�صين الغروي 

االأ�صفهاني )1878-1943(، وال�صيد مح�صن الحكيم )1970-1889(.

ال�صيد  و�صرح  املّلة )تقدمي  وتنزیه  الأمة  تنبيه  الغروي.  النائيني، مريزا حممد ح�صني   )1(
حممود الطالقاين )طهران: �صركت �صهامى انت�صار، 1954(.

)2( كان النائيني يوؤمن بوالية الفقيه يف �صوؤون احل�صبية والدولة الد�صتورية باإذن من الفقهاء. 
�صرحت الفرق بني اخلرا�صاين والنائيني يف مقايل عام 2004.

مقدمة  يزدي،  حائري  الكرمي  عبد  درو�ش  الفقيه،  ولیة  ر�سالة  االأراكي،  علي  حممد   )3(
وحترير حم�صن كديور، موقع املحرر، �صباط 2017.

https://kadivar.com/15840/
https://kadivar.com/15840/
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المرحلة الخام�صة: جمهورية اإيران الإ�صالمية وما بعدها 
وتاأ�صي�ش  ال�صيا�صي  ال�صيعي  المذهب  والدة  هي  الخام�صة  المرحلة  كانت 
الجمهورية االإ�صالمية االإيرانية عام 1979 وما تالها. ُيعرف الفكر ال�صائد با�صم 
»االإ�صالم ال�صيا�صي«، اأو فيما بعد، ن�صاأت االإ�صالموية في جميع االأرا�صي االإ�صالمية 
تقريًبا في حقبة ما بعد اال�صتعمار. �صخ�صيات هذه الحركة في االإ�صالم ال�صني 
في  االإ�صالمية  الجماعة  موؤ�ص�ش   ،)1979-1903( المودودي  االأعلى  اأبــو  هي 
باك�صتان، وح�صن البنا )1906-1949(، موؤ�ص�ش االإخوان الم�صلمين، و�صيد قطب 

)1906-1966( المنظر البارز لالإخوان الم�صلمين في م�صر.

ال�صلطات  اتحدت  ــران،  اإي في  البهلوي  والحكم  الد�صتورية  هزيمة  بعد 
حكم  باإلغاء  الَمِلك[  تعني  فار�صية  ]كلمة  ال�صاه  قرار  على  لالعترا�ش  ال�صيعية 
ال�صريعة في ت�صرين الثاني/نوفمبر 1962. وكان من بينهم ثالثة من اأكثر طالب 
الحائري يزدي تميًزا؛ هم ال�صيد محمد كاظم �صريعتمداري )1986-1906(، 
المو�صوي  اهلل  روح  وال�صيد   ،)1993-1899( كلبيكاني  ر�صا  محمد  وال�صيد 
دكتاتورية  على  العلني  العترا�صه  الخميني  ا�صتهر   .)1989-1902( الخميني 
اإلى تركيا  ]capitulation[، واعتقل ونفي  بهلوي وقانون اال�صت�صالم االأمريكي 

اأواًل في ت�صرين الثاني/نوفمبر 1964 ثم اإلى العراق لمدة اأربعة ع�صر عاًما. 
والخميني  قم  في  وكلبيكاني  �صريعتمداري  بداأ  ال�صبعينيات،  اأوائــل  في 
في النجف بتعليم »والية الفقهاء«. لقد فعلوا ذلك ب�صكل منف�صل ولكن في اآن 
المجال  في  للفقهاء  العامة  الوالية  اأيدوا جميًعا  اأ�صتاذهم،  وعلى عك�ش  واحد. 
تاأثيرًا  ال�صخ�صيات  اأكثر  والخميني  �صريعتي )1977-1933(  علي  كان  العام. 
في المذهب ال�صيعي ال�صيا�صي في ال�صتينيات وال�صبعينيات. عاد الخميني بنجاح 
اإلى اإيران في اأوائل عام 1979 واأ�ص�ش جمهورية اإيران االإ�صالمية. كانت هناك 
ثـالث نقاط ُمبتكــرة في نظريتـه ال�صيا�صيـة. اأوًل، كان اأول حاكم فقيه اأو َمِلك 
فقيه )مقارنة بالملك الفيل�صوف االأفالطوني( في تاريخ المذهب ال�صيعي. كان 
اأن يكون الفقهاء حكاًما في  اأو االإمام علي حكام ع�صرهم، وعليه يجب  النبي 

زمن الغيبة باعتبارهم نواًبا اأو خلًفا لالإمام الغائب. 
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ع الخميني الوالية العامة للفقهاء من ال�صاأن العام اإلى الوالية  ثانًيا، و�صرّ
المطلقة. بعبارة اأخرى، فاإن �صلطة الحاكم الفقيه لم ت�صبح مطابقة تماًما 
ل�صلطة النبي واالأئمة االثني ع�صر فقط في حكمهم للمجال العام، بل ل�صلطة 
االأمر خارج عن  اإن  قائاًل  بعد  فيما  المطلق  اأو�صح هذا  وقد  ا)1(!  اأي�صً اهلل 
اأحكام ال�صريعة. وفًقا للخميني، تطلرّب الحكم �صرطين: معرفة الفقه بما في 

ذلك الوعي الزمني وتعقيد ال�صيا�صة، وملكة العدالة النف�صانية. 

اأو  االإ�صالم  م�صلحة  دمجت  �صيعية  �صلطة  اأول  الخميني  كان  ثالًثا، 
هو  ال�صيا�صي  النظام  بمنفعة  االعتراف  كان  الفقه.  في  ال�صيا�صي  النظام 
الخطوة االأولى في علمنة الفقه ال�صيعي من قبل موؤ�ص�ش الحكم الثيوقراطي. 

بالجمهورية  للخميني  النهائية  ال�صيا�صية  النظرية  ت�صمية  يمكن 
االإ�صالمية بوالية مطلقة للحاكم الفقيه. على الرغم من اأن الحاكم الفقيه 
الم�صلحة هو  اأو  النفعية  بتمييز  العامة )والقائم  الم�صلحة  ملزم بمراعاة 
االأولية  ال�صريعة  )اأحكام  االإ�صالمية  بال�صريعة  مقيد  غير  اأنه  اإال  نف�صه(، 
اأنه  ا على  اأي�صً ُي�صنف  اأمًرا حكومًيا  اأن ي�صدر  الفقيه  ي�صتطيع  والثانوية(. 
الخميني مع  الممكن مقارنة نظرية  ال�صريعة(. من  اإ�صالمي )حكم  قانون 
كتاب اللفياثان )1651( لتوما�ش هوبز. لقد و�صفُت في مكان اآخر »تحول 

الجمهورية االإ�صالمية« اإلى دولة اإيران االإ�صالمية«)2(.

نف�ش  هي  الفقيه:  الوىلرّ  �صالحيات  دائرة  دائرة  االأبعد!  االأمور  »تلكم  كديور.  حم�صن   )1(
الفقيه: نقد نظریة احلكم  وتعاىل« فى كتاب ولیة  تبارك  ال�صالحيات اخلا�صة باهلل 
يف الفكر ال�سيا�سي ال�سيعي. ترجمة ح�صن ال�صراف. الدوحة: منتدى العالقات العربية 

والدولية، 2021. �ش 216-193.
للجمعية  اإيران االإ�صالمية«. املحا�صرة ال�صنوية  اإىل دولة  »حتول اجلمهورية االإ�صالمية   )2(

الربیطانية لدرا�سات ال�سرق الأو�سط، 7 دي�صمب 2021، لندن.
Transformation of ‘Islamic Republic’ to ‘Islamic State of Iran’. 2021 Annual 
Lecture of British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES).

https://www.brismes.ac.uk/events/annual-lecture/2021
https://www.brismes.ac.uk/events/annual-lecture/2021
https://www.brismes.ac.uk/events/annual-lecture/2021
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لم تكن نظرية اآية اهلل الخميني ال�صيا�صية اأقلية مطلقة في تاريخ الفقه 
نظـريـات  اأذكـر  المعا�صـر.  ال�صيـعي  الفقه  في  ا  اأي�صً ولكن  فقط،  ال�صيعي 
اثنيـن من طالبه المتميـزين. اأوًل، وافق اأ�صتاذي ح�صين علي المنتظري)1( 
تمركز  بداًل من  ال�صلطات  ف�صل  مبداأ  على  النهائية  ال�صيا�صية  نظريته  في 
ال�صلطات في الحاكم الفقيه، وعلى انتخاب الحاكم بداًل من تعيينه، وعلى 
�صلطة الدولة المحدودة في الد�صتور المعمول به بداًل من الوالية المطلقة، 
البرلمان،  ت�صريع  من  كجزء  االأبرز  الفقهاء  على  االإ�صراف  �صرورة  موؤكًدا 
الدولة  النهائية،  منتظري  نظرية  في  ال�صيا�صية.  الفقيه  واليــة  ا  وراف�صً
االإ�صالمية مقبولة فقط بموافقة المواطنين، ووالية الفقيه هي نموذج للحكم 

من بين النماذج االأخرى، لكنها لي�صت النموذج الوحيد)2(.

ثانًيا، تحدث مهدي الحائري اليزدي )1923-1999(، االبن االأ�صغر 
لموؤ�ص�ش مدر�صة قم الدينية، على هذا النحو: المواطنون هم اأ�صحاب الملكية 
ك الم�صتركين و�صلطاتها  الم�صاعة العامة. الحكومات هي ممثلة هوؤالء الُمالرّ
الحائري  فكر  يقوم  )المواطنين(.  موكليهم  ومطالب  بالد�صتور  محدودة 
اليزدي على مبداأ الُملكية الُم�صاعة كاأ�صا�ش لل�صرعية، وعلى مبداأ الديمقراطية 
التمثيلية واالعتراف باالإدارة والقيادة ال�صيا�صية كمعرفة علمانية)3(. يمكنكم 
االأول  كتابي  في  االأخــرى  المعا�صرة  ال�صيعية  ال�صيا�صية  النظريات  قــراءة 

نظریات الحكم في الفقه ال�سيعي: بح�ث فى ولیة الفقيه.)4(

للجمهورية  ثان  وانتخب كزعيم   1979 عام  الد�صتور  با�صم جمل�ش خباء  املتحدث  كان   )1(
غري  ب�صكل  اخلميني  له  َف�صَ  .1986 يوليو/متوز  يف  اخلباء  جمل�ش  قبل  من  االإ�صالمية 
قانوين قبل ثالثة اأ�صهر من وفاته. مت و�صع منتظري حتت االإقامة اجلبية بعد اأن انتقد 

هيمنة علماء الدين على احلكم يف اأكتوبر 1997.
مراجعة  االإن�صان.  وحق�ق  الدیني  احلكم  نظام  علي.  ح�صني  اآبادي،  جنف  املنتظري   )2(

وحتقيق �صادق العبادى. طهران: �صرائي، 2015.
)3( احلائري اليزدي، مهدي. حكمة وحكومة ]حكمت وحكومت[. ]لندن[، �صادي، 1995.

)4( انظر كتابي نظريات احلكم يف الفقه ال�صيعي: والية الفقيه. مع مقدمة ر�صا االأمري ولقمان 
�صليم، بريوت: داراجلديد، 2000.
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خاتمة: مالحظات ختامية على الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي
ال يمكن اإنكار تنوع الفكر ال�صيا�صي لفقهاء ال�صيعة. اإنه طيف وا�صع بين 
الفقيه فوق  للحاكم  الفقيه - �صلطة غير محدودة  للحاكم  المطلقة  الوالية 
اأحكام ال�صريعة )االأولية والثانوية( وفوق الد�صتور- والدولة الد�صتورية بدون 
الغيبة(.  زمن  في  م�صتحيلة  اإ�صالمية  لدولة  الت�صمية  )وبــدون  الفقيه  اإذن 
االإ�صالمية،  اإيــران  جمهورية  موؤ�ص�ش  الخميني  اهلل  اآية  نظرية  هي  االأولــى 
الد�صتورية.  للثورة  الروحي  االأب  الخرا�صاني  االأخوند  نظرية  واالأخيرة هي 
كالهما كانا من المرجعيات ال�صيعية المعروفة. ما �صبب هذا التنوع الوا�صع؟ 
من  ال�صرعية  االأحكام  )ا�صتنباط  من  جزء  ال�صيا�صية  النظرية  ر�صم  هل 

القراآن وال�صنة مثل االأحكام ال�صرعية االأخرى(؟

ب�صكل  االإ�صالمي  ال�صيا�صي  الفكر  على  االأخيرة  مالحظاتي  هي  هذه 
عام وعلى الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي ب�صكل خا�ش)1(:

اأ- اإن توقع االأخالقيات ال�صيا�صية من التعاليم االإ�صالمية اأو ال�صيعية هو توقع 
�صحيح ومبرر.

ب- في درا�صة مقارنة، ُتَعد االأخالقيات ال�صيا�صية االإ�صالمية ال�صيعية اأغنى 
االأخالق ال�صيا�صية. ومع ذلك، فاإن تفعيل م�صامينها يتطلب المزيد من 

الجهد العلمي. 
القانونية  الحكم  اأنظمة  في  المتاأ�صلة  والمكانية  الزمنية  للقيود  نظًرا  ج- 
واالآليات والقرارات ال�صيا�صية، فاإن القانون الد�صتوري الديني اأو العلوم 
ال�صيا�صية الدينية م�صتحيلة و�صارة. اإن تعميم �صيا�صات االإ�صالم المبكر 
كقواعد ثابتة وثابتة لل�صريعة االإ�صالمية اأو العلوم ال�صيا�صية االإ�صالمية 

هو نهج خاطئ تماًما ويتعار�ش مع معايير علمية معينة.

)1( هــذا هــو مــلخــ�ش حمـا�صرتـي الفـــار�صيــــة حـــول »العالقــــة بيــن الدیـــن وال�سيـا�ســـة: 
ما ال يجب اأن نتوقعه من االإ�صالم يف ال�صيا�صة«، )3 كانون الثاين/يناير 2021(.

https://kadivar.com/18422/
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يتم  االإ�ــصــالمــيــة،  ال�صيا�صية  العلوم  اأو  االإ�صالمية  ال�صريعة  باإنكار  د-   
ال�صيا�صي  والنظام  االإ�صالمية،  وال�صيا�صة  ال�صيا�صي،  االإ�صالم  اإق�صاء 
ال�صيا�صية  والوالية  ال�صيا�صي،  والفقه  االإ�صالمية،  والدولة  االإ�صالمي، 
اإذا  بالطبع؛  االإ�صالمية.  والجمهورية  الفقيه،  على  والرقابة  للفقيه، 
كان المرء يق�صد بال�صيا�صة االإ�صالمية »مراعاة االأخالقيات ال�صيا�صية 

االإ�صالمية«، فهذا مقبول.
هـ- اإنكار االإ�صالم ال�صيا�صي وارتباطاته ال يعني بال�صرورة ال�صلم ال�صيا�صى 
من  االإ�ــصــالم  تحرير  هو  ال�صيا�صي  االإ�ــصــالم  اإنــكــار  الأن  والهدوء)1(، 
بالتو�صع  الترحيب  ولي�ش  ال�صيا�صي،  الت�صليح  اأو  ال�صيا�صي  اال�صتغالل 
ال�صيا�صي. الم�صلمون اأو الم�صلمون ال�صيعة، مثل غيرهم من النا�ش في 

»المجتمع المدني«، فاعلون �صيا�صيًّا بهويتهم الدينية.
ال�صيا�صية  االأخالق  وخا�صة  االإ�صالمية،  بالمعايير  الملتزمون  الم�صلمون  و. 
االإ�صالمية، لديهم نزعة اأقوى لمحاربة الظلم، ورعاية العدل، والوفاء 

بااللتزامات والعقود االجتماعية.

الحمد هلل

(1) Political pacifism and quietism.



الف�صل الثاني
الإ�صالم ال�صيا�صي في اإيران:

ماآلت الثورة ومخا�صات ال�صلطة





 قراءة في تجربة الإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي
في الجمهورية الإ�صالمّية في اإيران

علي المعموري

دخلت تجربة نظام الحكم للجمهورية االإ�صالمية عقدها الخام�ش في 
اإيران، وقد عبرت خالل العقود االأربعة محطات تاأريخية مهمة بتحدياتها 
وقد  مختلفة.  �صيا�صيرّة  الهوتيرّة  قراءات  ح�صب  اإنتاجها  اإعادة  ومحاوالت 
واأحياًنا  التعقيد  التجربة اختبارات عدة �صاهمت في تغييرها نحو  خا�صت 
ُيعلم  ال  جديدة  تحديات  تواجه  المخا�ش  طور  في  زالت  ما  وهي  الن�صج، 

م�صيرها بعد. 

وتعر�ش هذه القراءة المخت�صرة المحطات الرئي�صة في تن�صيج هذه 
التجربة وتطويرها خالل عقودها االأربعة. و�صي�صبق ذلك خلفية تاأريخية عن 

االإ�صالم ال�صيا�صي في التراث ال�صيعي االإيراني.

خلفية تاأريخية
اإذ  ؛  ال�صيعيرّ ال�صيا�صيرّ  الالهوت  في  موؤجلًة  م�صاألًة  الحكم  نظام  ُيعدُّ 
ارتبط االأمر بوجود االإمام المع�صوم واأحد ال�صوؤون الرئي�صة له؛ فاأيُّ حكٍم 
دون اأن يكون المع�صوم على راأ�صه يعد حكًما غير �صرعي، وكل حاكم غير 
المع�صوم فهو غا�صب لهذا الحق ال�صرعي للمع�صوم؛ وعليه كان داأب فقهاء 
ال�صيعة على التعامل مع ال�صلطة من منطلق اأمر واقع للحفاظ على م�صالح 
االأمة، دون المحاولة للتبني والت�صدي للحكم ال من قريب وال من بعيد، حيث 
كانوا يتجنبون ت�صلرّم منا�صب حكومية من مختلف ال�صلطات التي مرت على 
العالم االإ�صالمي، وقد اأدى ذلك اإلى ظهور نوع خا�ش من ال�صيا�صة ال�صيعية 
التي ال يمكن ت�صميتها باالإ�صالم ال�صيا�صي؛ الأنه ال يتبنى فكرة ت�صلرّم الحكم، 
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وال ينظر لنظام الحكم، ولكن رغم ذلك لي�ش �صامًتا ومنعزاًل عن الم�صهد 
، بل يحاول اأن يتخذ مواقف �صيا�صية ح�صب ال�صرورات والم�صالح  ال�صيا�صيرّ
ولي�ش  العملية  الحكمة  اإلى  اأقرب  هي  عامة  ثوابت  اأ�صا�ش  على  الطارئة 
ر له ال�صيخ محمد مهدي الحائري اليزدي،  االأحكام ال�صرعية؛ وهذا ما نظرّ

حفيد موؤ�ص�ش حوزة قم االإيرانية في كتابه »الحكمة والحكومة«.

في  جديدة  حاجيات  ظهرت  اإيران،  في  ال�صفوي  الحكم  ظهور  ومع 
اإلى تطوير الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي  اأدت  حقل الالهوت ال�صيا�صي ال�صيعي، 
الحقبة هي  وتعدرّ هذه  والت�صدي،  التبنرّي  اإلى مرحلة  ال�صابقة  المرحلة  من 

المدة الزمنية االأولى لوالدة االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي.

ا  جدًّ م�صابهًة  �صنيرّة،  �صوفيرّة  خلفية  من  ال�صفوية  االأ�صرة  انحدرت 
من  بينهما  ظهر  الخالف  ولكن  العثمانيرّة،  الخالفة  في  عثمان  اآل  لخلفية 
تمتلك  كانت  االإ�صالميرّة.  الممالك  حكم  على  ال�صيا�صي  ال�صراع  منطلق 
االأ�صرة ال�صفوية مراكز �صوفية ذات اأتباع كثيرين في �صمال غرب اإيران، 
هذه  ا�صتخدام  جنيد  �صيخ  بن  حيدر  �صلطان  بن  اإ�صماعيل  ال�صاه  وا�صتطاع 
ع الحًقا  ة الوا�صعة لتاأ�صي�ش حكم في هذه المنطقة، تو�صرّ القاعدة الجماهيريرّ
الو�صطى  اآ�صيا  اإلى مناطق من  الحالية م�صاًفا  اإيران  لي�صمل جميع مناطق 

ا.  ة من الزمن العراق اأي�صً والقوفاز ومدرّ

العثمانيين  يواجه تحدًيا كبيًرا في مناف�صته مع  اإ�صماعيل  ال�صاه  كان 
االإ�صالمي، وقد توجهوا  العالم  حيث كانوا يطمحون لال�صتيالء على جميع 
�صرعيين  اًما  ُحكرّ اأنف�صهم  بارزين  االإ�صالمية،  الخالفة  فكرة  لتبني  اأخيًرا 
ين اأي حاكم اآخر في هذه المنطقة من  ح�صريين للعالم االإ�صالمي، متحدرّ

العالم. 

ه ال�صاه اإ�صماعيل نحو المذهب ال�صيعي بنحٍو  ى ذلك اإلى توجرّ وقد اأدرّ
علنيرّ وتبنيه مذهًبا ر�صميًّا لمملكته الموؤ�ص�صة حديثـًا؛ وذلك من اأجل خلق 



63 علي المعم�ري

�صرعيرّة لنظامه على اأ�صا�ش م�صتقل من منظومة الالهوت ال�صني القائمة 
هذا  ومن  العثمانيين؛  قبل  من  فعاًل  المتبناة  الخالفة  فكرة  اأ�صا�ش  على 
منهم  والتم�صوا  ال�صيعة  فقهاء  نحو  ال�صفوية  �صالطيُن  اتجه  المنطلق 
لنظام  �صرعية  الإعطاء  اأ�صفهان؛  ثم  اإلى عا�صمتهم قزوين ومن  المجيء 
الحكم ال�صفوي على اأ�صا�ش المذهب ال�صيعي؛ لينتهي اأخيًرا اإلى تاأ�صي�ش 
ال�صلطان  بين  القائمة  ال�صراكة  طراز  على  والفقيه  ال�صلطان  بين  �صراكة 

. العثمانيرّ والفقيه الحنفيرّ

وبعد ما ا�صطدم �صالطين ال�صفويرّة بمبداأ الرف�ش للت�صدي ال�صيا�صي 
لدى فقهاء ال�صيعة في العراق بزعامة ال�صيخ اإبراهيم القطيفي الذي رف�ش 
اإ�صماعيل، توجهوا نحو فقهاء جبل عامل  ال�صاه  ال�صاه طهما�صب ابن  دعوة 
ال�صفويين  دعوة  في  راأوا  وقد  ودينية  �صيا�صية  �صغوط  تحت  الم�صطهدين 
اأول  ليكونوا  اإيران  نحو  الجماعية  الهجرة  اإلى  بهم  اأخذ  مما  لهم؛  ا  خال�صً
موؤ�ص�صين للتعاون بين ال�صلطان والفقيه. وعلى الرغم من التحديات العدة 
التي ح�صلت خالل هذا التاأريخ من ال�صراع على ال�صرعية وال�صلطة، حيث 
اإلى  اأدى ذلك  اأيًّا من الطرفين هو االأ�صا�ش واالآخر المكمل؛ وقد  كان يرى 
فيما  ح�صل  ما  مثل  االآخر،  ل�صالح  لطرف  والتراجع  الخالف  من  فترات 
بين ال�صيخ علي الكركي وال�صاه طهما�صب من خالفات اأدت اإلى مقتل ال�صيخ 
ح�صب رواية الخوان�صاري في رو�صات الجنات، وفيما ح�صل بين نا�صرالدين 
ال�صاه والميرزا ال�صيرازي في ق�صية التنباك، وفيما ح�صل من خالف كبير 
ال�صراكة  كانت  ولكن  االأمثلة،  من  ذلك  وغير  الد�صتورية  الثورة  عهد  في 

والتعاون تم�صي بان�صيابيرّة بين الطرفين بنحو عام.

ومع توجه النظام البهلويرّ نحو العلمانية، فقد انقلبت موازين ال�صلطة؛ 
دت االأر�صية اإلى  مما اأدت اإلى اإبعاد الفقهاء من المجال العام ب�صكل كبير، مهرّ
تطوير فكرة والية الفقيه المطلقة دون اأي �صراكة مع ال�صلطان. وقد �صاعد 
على ذلك الف�صاء ال�صيا�صي العام في المنطقة ذات التوجه الثوري الي�صاري 
من جانب وذات منطلقات ال�صحوة االإ�صالمية من جانب اآخر؛ مما عمل على 
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تطوير الفكرة وانتقالها من التنظير اإلى التنفيذ بنحو �صريع والفت للنظر.

نو�صتولوجيا الحكم الإ�صالمي
الذي خلرّفها بطريقة  والنظام  اإيران  االإ�صالمية في  الثورة  لم تحدث 
ال�صدفة، بل �صبقتها حركات اجتماعيرّة و�صيا�صيرّة تبحث عن حلم جماعي، 
وكانت  والحداثة.  التراث  بين  ال�صائعة  الجماعية  الهوية  تقلبات  و�صط 
للتجربة غير الناجحة لتطبيق نظام حكم حديث وظهور ديكتاتورية و�صموليرّة 
في البلد، دور كبير في �صناعة الحلم الجماعي ال�صتعادة نظام حكم ديني 
االإ�صالمي  الحكم  وروايات  ق�ص�ش  من  م�صتوحاة  ميثولوجي،  اأ�صا�ش  على 
االأول في عهد النبي محمد واالإمام علي بو�صفه نظام حكم عادل يمكنه اأن 
يقدم الحلول الناجعة النهائيرّة لم�صاألة الحكم الر�صيد للمجتمعات الب�صرية.

ولم تكن اإيران مختلفة من الو�صع العام في المنطقة من حيث الخو�ش 
تطبيق  محاوالت  اأمام  والمقاومة  التاريخية  الهوية  ا�صتعادة  تجارب  في 
اأنظمة غربية لم تنجح في معظم حاالتها، و�صط �صعور اجتماعي وا�صع باأنها 
غير مالئمة للمجتمعات االإ�صالمية متزامًنا مع �صعور وا�صع بالهزيمة اأمام 
الغرب، واأن هناك �صيء ما عظيم في ع�صر ذهبي من تاريخ المنطقة يمكن 

ا�صتعادته وهو مفتاح خال�ش االأمة بل العالم االإن�صاني باأكمله.

ا يخو�ش تجارب حكم عدة �صملت اأنواًعا  وقد كان العالم الغربي اأي�صً
الكبير  الفرق  ولكن  والفا�صية.  وال�صيوعية  الليبرالية  االأنظمة  من  مختلفة 
عن  بحًثا  االأمام،  نحو  كانت  الغربية  االأنظمة  تجارب  اأن  هو  العالمين  بين 
المنطقة  تجارب  ولكن  الحكم،  لم�صاألة  الحلول  تقديم  يمكنه  جديد  �صيٍء 
اأ�صا�ش  على  الحا�صر،  في  ال�صتعادته  الما�صي  نحو  تنظر  معظمها  كانت 
المختلفة  وتحدياته وخ�صو�صياته  الحا�صر  الواقع  درا�صة  نو�صتولوجي دون 

بالن�صبة للما�صي.

وهذا ما يجعل تجربة نظام الحكم االإ�صالمي في اإيران يندرج تحت 
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عنوان الحركات االأ�صولية االأخرى في العالم االإ�صالمي التي كلها تبحث عن 
اأنها اختلفت في  ولو  المزري.  الحا�صر  اإليه الإنقاذ  العودة  نقيرّ يجب  �صلٍف 
�صرورة  اأ�صا�ش  في  اتفقت  ولكنها  ا�صتعادته،  وكيفية  ال�صلف،  هذا  تحديد 
باأ�صياء  التاأريخي  اإمكانية مزج االأنموذج  اأنها اختلفت في  اإليه. كما  العودة 
من الحداثة الغربية، فقد اكتفت بع�صها بق�صم من التكنولوجيا فقط، وقد 

ا. تو�صعت بع�صها اإلى مزج مفاهيم �صيا�صية وعنا�صر من نظام الحكم اأي�صً

الطابع  ذي  الجمهوري  النظام  بين  المزج  فكرة  ظهرت  هنا  ومن 
والنو�صتولوجيا  التاأريخية  بالهوية  المرتبط  االإ�صالمي  والحكم  الغربي 
الجماهير  اإرادة  االأول  الق�صم  يمثل  لكي  االإيراني؛  للمجتمع  الجماعيرّة 
الحكم  اإ�صالمية  الثاني  الق�صم  يمثل  بينما  الحكم،  ديمقراطية  وي�صمن 
علي  واالإمام    محمد  النبي  عهد  في  المتبناة  الدينية  االأ�صول  واعتماده 
 والن�صو�ش الدينيرّة المرتبطة بالحكم في الالهوت والفقه ال�صيعيين.

حيث  اإيران،  في  الحكم  نظام  في  اأ�صا�صية  اإ�صكالية  ذلك  ن  كورّ وقد 
من  كثير  في  ممكًنا  يكن  لم  واالإ�صالمي  الديمقراطي  ال�صاأنين  بين  الجمع 
النظام  داخل  في  وذاك  هذا  بين  التناق�ش  من  نوًعا  خلق  مما  الحاالت؛ 
الحكم  نظام  في  الذات  نقد  تجارب  معظم  وانخرطت  نف�صه.  االإ�صالمي 
االإ�صالمي بمعالجة تناق�صات ال�صاأنين الديمقراطي واالإ�صالمي، و�صنتناول 

اأهم محطاتها الحًقا.

جمهورية الم�صلمين اأو الجمهورية الإ�صالمية
الداخل لدى حزب نه�صة  التجربة من  اأول محاوالت نقد  قد ظهرت 
حرية اإيران، وقد اأدت القيادات الرئي�صة لثالثة دوًرا بارًزا في ذلك، وهم: 
والمهند�ش  ال�صحابي،  اهلل  يد  والدكتور  الطالقاني،  ال�صيد محمود  اهلل  اآية 
مهدي بازركان الذي كان اأول من يت�صنم من�صب رئا�صة الوزراء في اإيران 
التيار  هذا  لدى  االأ�صا�صيرّة  الفكرة  وكانت  االإ�صالمية.  الثورة  انت�صار  بعد 
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تركز على الف�صل بين م�صطلحين رئي�صيين، هما: »الجمهورية االإ�صالمية« 
تفا�صيله  بكل  ال�صيا�صي  النظام  اأن  يعني  فاالأول  الم�صلمين«؛  و»جمهورية 
الموؤ�ص�صاتية والت�صريعية، يح�صل على هوية اإ�صالمية مما يوؤكد على �صرورة 
تطبيق االأحكام االإ�صالمية في نظام الحكم، واأن يكون هناك عن�صر اأ�صا�ش 
في نظام الحكم يمثل الجانب االإ�صالمي، وي�صمن بقاءه والحفاظ عليه، على 
الرغم من كل التقلبات والتغيرّرات ال�صيا�صية التي ربما تحدث خالل الفترات 
ال�صخ�صية  وهي  الفقيه،  والية  فكرة  ظهرت  وعليه،  المختلفة؛  االنتخابية 
والحفاظ  لبقائه  و�صامن  الجديد  النظام  في  االإ�صالميرّ  للجانب  الممثلة 
على هويته الدينية وا�صتمراره. ون�صاأ من ذلك عدة موؤ�ص�صات امتداًدا لهذا 
العن�صر منها: مجل�ش �صيانة الد�صتور الذي يح�صر فيه �صتة فقهاء ي�صرفون 
الذي  الخبراء  ومجل�ش  كلها،  في  النق�ش  ولهم حق  الت�صريعات  على جميع 
يح�صر فيه 88 مجتهًدا )فقيه �صاحب راأي في مجال ال�صريعة االإ�صالمية(، 
ومخت�ش باختيار ولي الفقيه، واإن ال�صلطة الق�صائية يجب اأن يراأ�صه فقيه 
االأخرى في معظم  الموؤ�ص�صات  الفقيه نف�صه، وعدة من  معين من قبل ولي 
مفا�صل الدولة قد تم و�صعها امتداًدا لعن�صر االإ�صالموي في النظام الحكم 
اإيران،  ة  نه�صة حريرّ اأتباع حركة  به  ينادي  كان  الذي  الثاني  واأما  الجديد. 
يدعو اإلى اأن يكون النظام ذات هوية ديمقراطية واحدة موحدة، ولكن اإيجاد 
�صمانات الأن يكون النظام ممثاًل لمعتقدات وثقافة عامة ال�صعب االإيراني. 
في  الديمقراطية  العملية  باأن  االعتقاد  اأ�صا�ش  على  النظرية  هذه  وابتنت 
ة اإ�صالميرّة لنظام الحكم  مجتمع ذي اأغلبية م�صلمة �صينتج ب�صكل طبيعي هويرّ
ال�صريعة  يتبنى  اأن  يجب  الحكم  نظام  اأن  هذا  يعني  ال  ولكن  وت�صريعاته، 
لقادة  كان  المنطلق  هذا  ومن  ال�صعب.  على  ويفر�صها  م�صبًقا  االإ�صالمية 
هذا التيار راأي معار�ش لفكرة »والية الفقيه المطلقة« وجعلها في الد�صتور 
الجديد في اإيران، وكان ال�صيد الطالقاني من المنطلق نف�صه يعار�ش فر�ش 
الحجاب على الن�صاء. ولكن لم يحَظ هذا التيار بفر�صة للم�صي بم�صروعة؛ 
نجح  ما  بعد  وال�صيما  نف�صه،  النظام  باأ�صلمة  المطالب  التيار  ب�صبب هيمنة 
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التيار الغالب باإجراء ا�صتفتاء عام اأنتج الت�صويت باالأغلبية المطلقة ل�صالح 
»الجمهورية االإ�صالمية« كاأ�صا�ش واإطار عام لنظام الحكم الجديد، ما فر�ش 

على مجل�ش خبراء الد�صتور اأن ي�صعوا الد�صتور على وفق ذلك.

؟ الجمهورية اأولاً اأو الإ�صالمية اأولاً
التيار  بين  المحتدم  التناف�ش  خ�صم  في  ثانية  محاولة  ظهرت  لقد 
ال�صيد  االإ�صالحي  المر�صح  فوز  اأجواء  في  االأ�صولي  ومناف�صه  االإ�صالحي 
حل  عن  اآنذاك  يبحث  االإ�صالحي  التيار  وكان   .1997 عام  خاتمي  محمد 
ت�صوية مع النظام االإ�صالمي؛ بحيث يتم الحفاظ على العنا�صر الممثلة للبعد 
االإ�صالموي في تركيبة نظام الحكم، ولكن يتم تكييفها مع البعد الجمهوري 
واأولوية  كاأ�صا�ش  الديمقراطية  هويته  على  النظام  يحافظ  بحيث  للنظام، 
كاأ�صا�ش  المدني«  »المجتمع  فكرة  خاتمي  طرح  وقد  للحكم.  عام  واإطار 
االأ�ص�ش  تقويم  �صرورة  اإلى  ًها  منورّ حكمه،  فترة  في  ال�صيا�صي  لالإ�صالح 
�صيا�صي  اإ�صالح  م�صروع  الدينيرّة، �صمن  االأ�ص�ش  للنظام في مقابل  المدنية 
اه وحاول الم�صي في تنفيذه خالل �صنوات حكمه الثمان، ولكنه ا�صطدم  تبنرّ
بممانعة كبيرة من الموؤ�ص�صات والتيارات الموالية للمخيم االأ�صولي في اإيران. 
وقد ات�صفت فكرة خاتمي بالغمو�ش تارًة وااللتبا�ش تارًة اأخرى اإثر ال�صغوط 
المفرو�صة عليه، اأو ربما عدم و�صوح الفكرة لديه. فقد ق�صد اأحياًنا منها 
ال�صيا�صيرّة  النظريات  في  ال�صائد  بالمنظور  االجتماعي  العقد  على  التاأكيد 
التقليدية، وفكر جان جاك رو�صو على وجه التحديد. ومن هذا المنطلق كان 
النائيني،  للميرزا  ال�صهير  الكتاب  على  وخطاباته  كتاباته  في  ويركز  ي�صير 
البارزة  المحاوالت  من  يعد  الذي  الملرّة،  وتنزيه  االأمة  بتنبيه  المعروف 
لنظام  اأ�ص�ش  وو�صع  ال�صمولي  النظام  لتقييد  ال�صيعي  التراث  في  والمهمة 
االإ�صالمي  الفقه  في  تف�صيره  يتم  توافق  عبر  عام  بنحو  ال�صعب  اإرادة  يمثل 
وفي  البلد.  اأمور  الإدارة  الحاكم  اإلى  ال�صعب  قبل  الوكالة من  �صمن مفهوم 
اختيار مفهوم الوكالة داللة وا�صحة في المعار�صة لمفهوم الوالية وال�صيما 
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باإطاره المطلق المتبنى في نظام الجمهورية االإ�صالمية. وكان يدعو اأحياًنا 
الموؤ�ص�صات  على  بتاأكيده  ال�صيا�صي  النظام  في  الليبرالية  م�صار  اتخاذ  اإلى 
المدنية لنظام الحكم، واالعتماد على راأي ال�صعب في القرارات ال�صيادية، 
ال�صيا�صية،  واالأحزاب  النقابية  الموؤ�ص�صات  عبر  الراأي  تمثيل هذا  و�صرورة 
وغيرها من مكونات المجتمع المدني بالمعنى ال�صائد في العلوم ال�صيا�صية 
الذي ي�صير اإلى الحلقة الو�صيطة من الموؤ�ص�صات بين قاطبة ال�صعب والدولة. 
»مدينة  مفهوم  با�صتخدامه  ا  دينيًّ المفهوم طابًعا  اإعطاء  اأحياًنا  وقد حاول 
النبي«، موؤكًدا اأن نظام الحكم ال�صليم يجب اأن يقتدي بنظام الحكم للنبي 
محاواًل  وال�صورى  البيعة  اأ�صا�ش  على  تاأ�ص�ش  حيث  المدينة،  في    محمد 
من  الجديدة  الديمقراطية  االأنظمة  اآليات  مع  ينطبق  بنحو  تف�صيرهما 

انتخابات وا�صتفتاءات �صعبية.

تف�صيلية  اأبعاًدا  خاتمي  ال�صيد  رئا�صة  اإبرّان  االأفكار  هذه  اأخذت  وقد 
الموؤيدين  الدين  رجال  من  وهو  كديور  مح�صن  ال�صيخ  طرح  حيث  اأخرى، 
�صمن  لتكون  الفقيه؛  ولي  حكم  فترة  تحديد  �صرورة  االإ�صالحي،  للتيار 
دورات تجري بانتظام، مثله مثل رئا�صة الجمهورية في البالد، وذلك تجنًبا 
تيار محدد  اأو  و�صيطرة �صخ�ش  بالراأي،  التفرد  الموؤ�ص�صة نحو  انجرار  من 
على اأعلى راأ�ش هرم ال�صلطة في البلد. وطرح منظرون اآخرون من موؤيدي 
والموؤ�ص�صات  الد�صتور،  �صيانة  مجل�ش  �صلطة  لتحديد  اأخرى  اأفكاًرا  خاتمي 
االأخرى التي تعد امتداًدا للخط االإ�صالموي في نظام الحكم االإ�صالمي في 
اإيران، ل�صالح الجمهوروية، ولكنها لم تنجح ب�صبب قوة التيار المعار�ش لها.

نقد اإ�صالمية الحكم من منظور علماني
اإلى  باأهدافها-  تنجح  لم  -التي  الت�صالحيرّة  تجربة خاتمي  اأدت  وقد 
ارتفاع م�صتوى التوقعات في االأو�صاط االإ�صالحيرّة، موؤدًيا اإيرّاها اإلى الذهاب 
من  اأعلى  بم�صتوًى  مطالبًة  االإ�صالمي،  للنظام  النقد  من  اأعلى  لم�صتويات 
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العلمانيرّة في نظام الحكم. وقد ظهرت تجارب مهمة في الالهوت ال�صيا�صي 
بد  ال  اأنه  معتبرًة  الحكم،  نظام  في  االإ�صالمي  الجانب  لنقد  الحقبة؛  بهذه 
من علمنة النظام ال�صيا�صي بنحو كامل. وربما اأهم تلك المحاوالت النظرية 
هي لرجل الدين االإ�صالحي ال�صيخ محمد �صب�صتري، الذي طرح في كتابه 
وذلك  الحكم؛  اأ�صلمة  تماًما  يناق�ش  االإيمان  مفهوم  اأن  والحرية«  »االإيمان 
االإيمان  اإن  الحرة، حيث  االإرادة  اأ�صا�ش  يعتمد على  االإيمان  اأن  من منطلق 
ن ال�صخ�ش من اختيار الفعل من  ال يمكن اأن يكون ف�صيلة اإال في حال تمكرّ
عدمه، ومن ثم حين يختار الفعل االإيماني فقد تتكون عنده ف�صيلة دينية، 
ف�صيلة  اأي  له  تكون  فال  االإيماني  الفعل  اختيار  على  مجبًرا  كان  اإذا  واأما 
اإطالًقا. واأما الدولة من جهة اأخرى فهي تعتمد الق�صر في فر�ش قوانينها 
با�صــتخدام  المخــولة  الوحيـــدة  الجهة  وهي  االجتمـــــاع،  على  وقواعــــدها 
ما ي�صمى بالعنف الم�صروع؛ وعليه؛ اإذا اأتيت بالتعاليم الدينية وحولتها اإلى 
؛ وهذا يناق�ش  قوانين دولة، ف�صوف تكون بطبيعة الحال ذات طابع ق�صريرّ
�صب�صتري  ويقترب  الحرة.  االإرادة  اأ�صا�ش  على  المبنيرّة  االإيمانية  طبيعتها 
هنا من نظرية المفكر والباحث ال�صوداني عبد اهلل النعيم في كتابه »لماذا 
اأن  اأن الم�صلم يمكنه  اإلى دولة علمانية«، حيث ي�صتدل  الم�صلمون يحتاجون 
هذا  له  يوفر  حيث  فقط،  العلماني  النظام  ظل  في  بحريرّة  اإيمانه  يمار�ش 
ظل  في  الموؤمن  ولكن  االإيماني،  الفعل  الختيار  المطلقة  الحرية  النظام 
وتقييدات،  االإيمانيه  لتجربته  تحديات  بالتاأكيد  �صيواجه  الديني  النظام 
ا �صيواجه  حيث تفقد اإيمانه القيمة االأ�صا�صية وهي الحرية في االختيار واأي�صً
الدولة  اجتهاد  بال�صرورة  ولي�ش  مختلفة،  اجتهادات  هناك  حيث  تقييدات 

تطابق اجتهاد االأفراد الموؤمنين التابعين لها.

على  ال�صيعي  ال�صيا�صي  االإ�صالم  تجربة  اأن  ذكره  �صبق  مما  يظهر  ما 
اأربعة عقود في نظام الحكم، وما �صبقها من جهود  الرغم من ا�صتمرارها 
ت بمراحل نقدية اأ�صا�صية ومهمة، اأ�صابت  تنظيريرّة وحركية �صابقة، فقد مررّ
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ال�صيا�صي؛ مما ينبئ با�صتمرارية التطورات والتغييرات في  جوهر وجودها 
البقاء  التجربة  لهذه  يمكن  اإذا  ما  باإثبات  كفيل  والزمن  العامة،  م�صاراته 
هو  به  الجزم  يمكن  ما  ولكن  واالعترا�صات،  النقود  اأمام  اال�صمحالل  اأو 
والمجتمعية  ال�صيا�صية  البيئة  مع  والتعاي�ش  التكيف  عليها  التجربة  هذه  اأن 
الجديدة للعالم الحديث؛ لكي ت�صمن بقاءها، وال�صيما اأنها قد مرت خالل 
االجتماعي  الواقع  كبيرة فر�صه عليها  وتغييرات  بتطورات  �صنوات تحققها 

وال�صيا�صي ق�صًرا.



الحوزات الدينية والتعليم الديني ال�صيعي
من تراث ال�صتقاللية اإلى التبعية ال�صيا�صية

�صاري حنفي

بها  يتدرب  التي  التعليمية  الموؤ�ص�صات  اأهم  الدينيرّة  الحوزات  ُتعتبر 
الموؤمنين  ولعموم  للخا�صة  الديني  للتعليم  وكذلك  ال�صيعة  الجوامع  خطباء 
مع  ومناهجها  الحوزات  هذه  بتو�صيف  �صاأقوم  الورقة  هذه  في  ال�صيعة.)1( 
وكيف  االجتماع،  وعلوم  الفل�صفة  مع  ال�صرعية  المواد  تفاعل  على  التركيز 
تطورت ا�صتقالليتها وعالقتها الحاليرّة مع الجمهورية االإ�صالميرّة في اإيران، 

بين جدلية المركزيرّة والالمركزيرّة. 

. تطّور الحوزات: جدلية المركزية والالمركزية  اأولاً
القراآنية،  المدار�ش  هي  كما  بعراقتها،  الحوزات  ات�صمت  ا  تاريخيًّ
وبا�صتقاللية ن�صبيرّة عن الموؤ�ص�صة ال�صيا�صية. وتعتبر الحوزة العلمية النجفية 
هي العا�صمة العلمية الدينية التاريخية للنظام االجتماعي الديني ال�صيعي 
العام  بعد  هذا  موقعها  اأخذت  فقد  تقريًبا؛  عاٍم   )1000( منذ  العالمي، 
الطو�صي  الح�صن  بن  محمد  ال�صيخ  وقته  في  ال�صيعة  زعيم  يد  على   1038
المعروف ب�صيخ الطائفة)2(. وكانت تاريخيًّا منارة لجميع طالبي العلم في 
عدد  كان  فقد  الموؤمن،  علي  وح�صب  ال�صيعية.  للطائفة  والمنتمين  العالم 
منت�صبي حوزة النجف يبلغ في العام 1967حوالي )16( األف طالب واأُ�صتاذ، 

)1( وفقًا لفرا�ش النا�صر )2022(، يقدر عدد الطائفة ال�صيعية من 150-200 مليون �صخ�ش حول 
العامل، اأي ما يقدر بنحو 10 - 13% من اإجمايل عدد امل�صلمني يف العامل.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/21.
)2( املوؤمن، علي )2021(»احلوزة العلمية ال�صــيعية بني النجـف وقم«. 4 اآب 2021. ال�صفق. 

https://shafaq.com/ar/
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ب�صبب قمع نظام   ،1991 العام  اإلى )500( فقط في  العدد  وانخف�ش هذا 
البعث في العراق لها، ليعود العدد باالرتفاع بعد التخل�ش من هذا النظام 

لي�صل في العام 2020، حوالي )15( األف طالب واأُ�صتاذ. 

اأما ثاني اأقدم حوزة فهي الحوزة العلميرّة في ُقم في اإيران والتي تعود 
جذورها اإلى القرن التا�صع الميالدي في عهد مرجعية زعيم ال�صيعة في وقته 
وبلغ عدد  ال�صدوق)1(.  بال�صيخ  المعروف  بابويه  بن  علي  بن  ال�صيخ محمد 
منت�صبي الحوزة العلمية في قم في العام 2020 حوالي )140( األف طالب 
فيها وحدها حوالي  المجتهدين  بلغ عدد  كما  تقريًبا.  اأُ�صتاذ  اآالف  و)10( 
)250( مجتهًدا اأو ممن يرى في نف�صه ملكة االجتهاد، بينهم ما يقرب من 
�صون البحث الخارج )الدرا�صات العليا(؛ اأي اأنرّ هناك  )100( مجتهد يدرِّ
)100( �صف للبـــحث الخارج تقـــريًبا في ُقم وحــدها. ومن بين االأجــانب 
الــ )350( األف الذين ي�صكنون في قم، هناك )50( األف �صخ�ش ينت�صبون 
اإلى الحوزة العلمية. واإ�صافة اإلى الحوزة العلمية في قم؛ هناك ثالث حوزات 
علمية كبيرة في م�صهد واأ�صفهان وطهران، ي�صل عدد منت�صبيها اإلى )90( 
ت�صم  و�صغيرة،  متو�صطة  توجد )650( حوزة  وكذلك  واأُ�صتاذ.  األف طالب 
منت�صبيها  عدد  يبلغ  اإيرانية،  مدينة   )650( في  دينية  مدر�صة   )2000(
)60( األف �صخ�ش. وهناك حوالي )30( �صفًا للبحث الخارج في حوزات 
العدد  ي�صل  وبذلك  وتبريز.  و�صيراز  واالأهواز  واأ�صفهان  وطهران  م�صهد 
االإجمالي لمنت�صبي الحوزات العلميرّة االإيرانيرّة، بما فيها حوزة قم، ما يقرب 

من )300( األف طالب واأُ�صتاذ)2(.

مع  بلبنان  عامل  جبل  في  العلمية  الحوزة  برزت  فقد  لبنان،  في  اأما 
مرجعية ال�صيخ محمد بن مكي العاملي )1385( المعروف بال�صهيد االأول. 

)1( اآل قا�صم، عدنان فرحان )2016(، »تاريخ احلوزات العلمية عند ال�صيعة االإمامية«، ج6. بريوت: 
دار ال�صالم.

)2( )2021 املوؤمن(.
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ومنذ نهاية القرن التا�صع ع�صر، �صهد جبل عامل نه�صًة علميًة انعك�صت على 
وقد  التفكير.  وطرق  التدري�ش  اأ�صاليب  تطوير  خالل  من  الدينية  المدر�صة 
اأُن�ِصئت 15 مدر�صًة في جنوب لبنان فقط، حيث يمكن للطالب الم�صتطيع بعد 
االنتهاء من المراحل الدرا�صية االأولى اأن يذهب اإلى العراق لمتابعة درا�صاته 
كبار  االأ�صرف  النجف  في  ج  تخرَّ وقد  االأ�صرف.  النجف  حوزات  في  العليا 
العلماء اللبنانيين الذين عرفوا �صهرة عربية واإ�صالمية. وبعد انت�صار الثورة 
االإ�صالمية في اإيران عام 1979، ت�صاعدت ال�صحوة االإ�صالمية لدى �صيعة 
الع�صرين.  القرن  �صتينيات  منذ  ال�صدر  مو�صى  االإمام  �صها  اأ�صَّ التي  لبنان، 
ومنذ منت�صف الثمانينيات جرى تاأ�صي�ش عدد جديد من الحوزات الدينية، 
والمعهد  اإيرانية،  برعاية  حريك  حارة  في  االأكرم  الر�صول  حوزة  اأبرزها: 
مة محمد ح�صين ف�صل اهلل، وغيرهما من  ال�صرعي االإ�صالمي برعاية العالَّ
االلتحاق  اأو  ُقم  مدينة  في  تعليمهم  اإكمال  للمتخرجين  ويمكن  الحوزات. 
بجامعة الم�صطفى االإيرانية.)1( ويبلغ عدد الحوزات اليوم في لبنان بحدود 

الثالثين حوزة منها ال�صغيرة ومنها الكبيرة.)2(

تتوافر  ال  ولكن  الجمعة،  خطباء  من  الكثير  الحوزات  خرجت  لقد 
اأو في مدينة  العراق  في  بع�صهم  ج  وتخرَّ دقيقة.  اإح�صائية  معلومات  لدينا 
قم في اإيران، وتخرج اآخرون في لبنان في الدرا�صات الدينية في الجامعات 
)واأحياًنا درا�صات القانون اأو العلوم االأ�صا�صية(. والذين يتدرب في الحوزات 
الدينيرّة فالأغلبيتهم العظمى �صهادة البكالوريو�ش، وذلك يعود اإلى االتفاقات 
االإ�صالمية  الجامعة  مثل  والجامعات،  لبنان  في  الحوزات  بين  المبرمة 
في  البكالوريو�ش  �صهادة  على  الحوزة  طالب  يح�صل  َثمَّ  ومن  لبنان؛  في 
ا في  ة جًدرّ الدرا�صات االإ�صالمية. وكما اأ�صرنا، فاإن الحوزات موؤ�ص�صاٌت مهمَّ

تخريج الخطباء.

)1( ملزيٍد من التفا�صيل، انظر اإىل هيثم مزاحم )2018( »احلوزات ال�صيعيرّة يف لبنان تتاأرجح بني 
https://cutt.us/uUM1F - Kassem 2018  :املنهَجني التقليدي واالأكادميي«، على الرابط
(2) Kassem, Ali. 2018. “The Modernization of the Hawza? Lebanon as a Case 

Study.” Contemporary Arab Affairs 11 (4): 83–110.

https://cutt.us/uUM1F
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تاريخيًّا، االأمور الماليرّة المتعلِّقة بالحوزات م�صتقلٌة عن الدولة، فنظام 
ا،  اأي�صً الدينية م�صتقلٌة  الحوزات  اأن  لهم دخاًل مبا�صًرا، كما  يوفر  الُخم�ش 
على الرغم من عالقتها القوية بالمراجع الدينية في اإيران )مبا�صرة اأو من 
اأن  اإلى ذلك  ُي�صاف  العراق.  َثمَّ  االأول، ومن  المقام  خالل حزب اهلل( في 
الم�صايخ ال�صيعة يح�صلون على تمويٍل من التعليم الخا�ش والكتابة والظهور 

االإعالمي.

ا. المناهج ثانياً

وفًقا لمتحدة)1(، يتهيكل التعليم في المدار�ش الدينية ال�صيعية تاريخًيا 
اللغة  تناول  يتم  حيث  »المقدمات«  بـ  طالب  كل  يبداأ  التالي:  ال�صكل  على 
العربية والمنطق والالهوت. بعد هذه الفترة، ينتقل الطالب اإلى »�صطوح«، 
ال�صيعية  المراجع  اأحد  عن  �صادر  القانون  في  عملًيا  دلياًل  يتعلمون  حيث 
الم�صهورين في ع�صرهم، ويكملهم بعدد من كتب الفقه. يبداأ الطالب بعد 
االآراء  تكوين  يقوم عليها  التي  الفر�صيات  الفقه، وهي  اأ�صول  اأخذ  ذلك في 
ا في هذه  القانونيرّة الدينيرّة. الح�صاب وكذلك نظام نقل االأحاديث مغطاة اأي�صً
اأخيًرا،  للفل�صفة.  كبير  وقت  تخ�صي�ش  يتم  ذلك،  اإلى  باالإ�صافة  المرحلة. 
يدخل الطالب مرحلة »البحث الخارجي«، حيث تتم مناق�صة مو�صوع معين 
ومناق�صته حججه والحجج الم�صادة ب�صكل منهجي من قبل الحلقة الدرا�صية. 
في هذا النظام الدرا�صي الحوزوي يطوي الطالب الكفوء اإًذا م�صتويات عدة 
لي�صل في نهاية المطاف اإلى مرحلة االجتهاد. وت�صتمر هذه المراحل الثالثة 
بين ثماٍن وت�صع �صنوات، غالًبا ما تبداأ بحدود ال�صاعة التا�صعة حتى الحادي 
بما  االأخرى  �صوؤون حياتهم  متابعة  الطالب من  تمكن  ع�صر �صباًحا، بحيث 

فيها كونهم طالب جامعات يدر�صون االخت�صا�صات العلمية. 

(1) Mottahedeh, R. 2016. “The Najaf Ḥawzah Curriculum”. Journal of the 
Royal Asiatic Society 26: 51–341.
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تاريخًيا، كان الطالب يجل�صون في حلقة مع اأ�صتاذهم ولكن االآن اأغلب 
والجامعات  المدار�ش  عليه  هي  كما  المقاعد  ت�صتخدم  الكبيرة  الحوزات 

الحديثة. 

من بحث ماج�صتير قام به علي قا�صم وقمت باالإ�صراف عليه والم�صاركة 
في المقابالت في الحوزات، وجدنا في بع�ش الحوزات الكبيرة تدري�ش لبع�ش 
االإن�صانية )تاريخ، جغرافيا،  العلوم  اإلى  واأقرَب  ال�صرعية  رة غير  مواد مقرَّ
اإلى العلوم االجتماعية. ولكن ن�صبها محدودة  فل�صفة، لغات، اأخالق( منها 
وهي الأقل مما وجدناه في كليات ال�صريعة في الجامعات اللبنانية.)1( ولكن 
ال يعني هذا على االإطالق التفاعُل بين هذه العلوم ودعم العلوم االإن�صانية 
مناهج  با�صتخدام  الواقع  فقه  بتطوير  الكفيل  النقدي  للفكر  واالجتماعية 
لها  ل  تو�صَّ نتيجة  وهي  البحثية،  وتقنياتها  ونظرياتها  االجتماعية  العلوم 
ا المرحوم عبد الغني عماد)2(. واإذا قارنت بين مقابالتي في الحوزات  اأي�صً
باأهمية  االأولى  وعي  المالحظ  فمن  نية،  ال�صُّ والجامعات  ال�صيعية  الدينية 
العلوم االجتماعية، حيث �ُصئلت عن المناهج والكتب المدخلية لهذه العلوم 

اأكثر من الثانية.

كاإيران.  اأخرى  دول  في  ولكن  لبنان  في  فقط  لي�ش  عام  اتجاه  وهذا 
بينما  الفل�صفة  على  اأبقت  قد  ُقم  مدينة  حوزات  اأن  �صريعتي  �صارة  تبيِّن 
 2013 عام  حتى  مناهجها  من  وال�صيا�صة  والنف�ش  االجتماع  علوم  حذفت 
على  ذلك  وكل  االإ�صالمي )3(.  االجتماع  بعلم  �ُصمي  جديد  فرع  ُفتح  عندما 

يف  مواد  اأيَّ  االإ�صالمية  بريوت  جامعة  �ش  ُتدِررّ ال  حني  ففي  املواد:  هذه  تدري�ش  ن�صبة  وتختلف   )1(
العلوم االجتماعية، ُتدر�ش كلية االإمام االأوزاعي 12 مادًة يف العلوم االإن�صانية واالجتماعية من 
اأ�صل 40 مادة مطلوبة. ويف املقابل، ُتدر�ش كلية الدعوة يف �صنواتها االأربع ت�صَع مواد يف العلوم 

االجتماعية من اأ�صل 65 مادًة.
وتدري�ش  الديني  التعليم  متنوع:  جمتمع  يف  الدين  »حرا�ش   .2019 الغني.  عبد  عماد،   )2(

ال�صريعة يف لبنان«. بريوت: املركز العربي لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات.
)3( مقابلة معها يف كانون الثاين/يناير 2013.
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في  معقدة  ق�صايا  مع  للتعامل  ا�صطرت  قد  االإيرانية  الثورة  اأن  من  الرغم 
االجتماع واالقت�صاد وال�صيا�صة والتي يلعب فيها رجال الدين دوًرا رئي�صيًّا. 
االإيراني.  البرلمان  في  للعباءات  الكثيف  الوجود  ا  �صيميائيًّ نحلل  اأن  يكفي 
العلمية  الحوزة  االإ�صالمية في  الفل�صفة  )اأ�صتاذ  الحيدري  وقد ك�صف كمال 
بُقم( عن تعقيدات تجربة التغيير في اإيران، فقال: »عندما جئنا اإلى الحكم 
االإ�صالمي وواجهنا م�صاكل يجب اأن نجيب عليها، وجدنا ذلك الفقه الموجود 
بين اأيدينا، ال اأقول ال ي�صتطيع مطلًقا، لكنه في كثيٍر من الموارد ال ي�صتطيع 

االإجابة على هذه الم�صائل«)1(.

ا. مرجعية الحوزات وعالقتها الحالية مع اإيران ثالثاً
ا�صتقاللها  الحوزات تخ�صر من  بداأت  االإيرانية،  الثورة  منذ انطالقة 
ا التاأثير  التاريخي عن ال�صلطة ال�صيا�صيرّة بتاأثير التمويل االإيراني ولكن اأي�صً
االإيرانيرّة  االإ�صالميرّة  للجمهوريرّة  موالية  محليرّة  اأحزاب  ال�صيا�صي من خالل 
)حزب اهلل، الحوثيين، الح�صد ال�صعبي، ..اإلخ(. ففي بلد مثل لبنان حيث 
ال�صيعية  ال�صاحة  في  بارز  بح�صور  اهلل  ف�صل  ح�صين  ال�صيد  المرجع  يتمتع 
واكت�صب �صهرًة وا�صعًة بف�صل اجتهاداته وكان لمعهده ال�صرعي )اأي حوزته( 
ح�صوًرا بارًزا، اأ�صبح دوره هام�صيًّا ب�صبب �صعور ال�صلطات االإيرانية بمناف�صته 
لمرجعيات مدينة قم. وفعاًل تم »تكفيره« من بع�ش المتطرفين من رجال 
الدين االإيرانيين عندما اأعلن اأنه اأ�صبح مرجًعا دينيًّا. اليوم يعتبر المعهد 
ال�صرعي حوزة متو�صطة مقابل حوزة الر�صول االأكرم والتي تتمتع لي�ش فقط 
ا باإدارة مختلطة اإيرانية-لبنانية. �صاأ�صتح�صر هنا  بتمويل اإيراني ولكن اأي�صً
في  ال�صيعي  الديني  والف�صاء  الحوزات  ا�صتقاللية  �صعف  دور  لعبا  عاملين 
خا�ش،  �صكل  االإيرانية  العالمية  الم�صطفى  جامعة  وهما:  العربية،  الدول 
والحوزات والح�صنيات �صمن م�صروع �صيا�صي اإمبراطوري اإيراني ب�صكل اأعم. 

)1( اأحمد بوعود، فقه الواقع : اأ�صول و�صوابط )دار ال�صالم للطباعة والن�صر، 2006(.
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دور جامعة الم�صطفى الإيرانية 
التي  للحوزات  بماأ�ص�صة  المفتوحة  العالمية  الم�صطفى  جامعة  قامت 
ترغب الح�صول على الدعم من ال�صلطات االإيرانية. وتعرف هذه الجامعة 
نف�صها على اأنها موؤ�ص�صة تعرف نف�صها على اأنها »علميرّة ثقافيرّة دوليرّة ُتعنى 
التقنيرّات  �ش  تكررّ وهي  واالجتماعيرّة  واالإن�صانيرّة  االإ�صالميرّة  العلوم  بن�صر 
العلوم  درا�صة  فر�صة  اإتاحة  �صبيل  في  االإلكترونيرّ  الف�صاء  في  الحديثة 
االإ�صالميرّة واالإن�صانيرّة لجميع الراغبين فيها من اأرجاء العالم على اختالف 
المذاهب والقوميرّات واالأقاليم والجن�ش بغية تخريج علماء وخبراء متحلين 
دي  االأ�صيل،  بالتقوى والكفاءة، حري�صين على بيان ون�صر االإ�صالم المحمرّ
وهدي  االإ�صالميرّة  المعارف  معين  ب�صافي  ذلك  خالل  من  العالم  ليرغد 

القراآن الكريم واأهل البيت )عليهم ال�صالم(«.

ع الدرا�صة في جامعة الم�صطفى  اأُ�صلوبين: ق�صير االأمد وطويل  تتبرّ
)الم�صتويات(  الحوزوي  نظامين:  االأمد  طويلة  الدرا�صة  وت�صمل  االأمد، 

واالأكاديمي )المراحل(، ولكلٍّ منهما نمطان: مبا�صر وعن بعد.

ا نظام المراحل المعمول به في جامعة الم�صطفى  اإلى  وهناك اأي�صً
جانب النظام الحوزوي؛ اإذ يجتاز الطالب في هذا النظام مراحل الدبلوم 
والبكالوريو�ش والماج�صتير والدكتوراه في الفروع العلميرّة االإ�صالميرّة وفروع 
ٍة  العلوم االإن�صانيرّة-االإ�صالميرّة، ليح�صل في نهاية المطاف على �صهادٍة ر�صميرّ

معترٍف بها من قبل جميع المراكز العلميرّة المعتبرة في العالم.

وبينما تتخ�ص�ش هذه الجامعة بعلوم ال�صرع نجد بع�ش التخ�ص�صات 
في العلوم االجتماعية كماج�صتير علم االجتماع الثقافي. انظر اإلى مناهج 

الجامعة في الملحق. 

الذين  الطالب  يتجاوز  لها  التابعة  والحوزات  الجامعة  هذه  واأثر 
ي�صتطيعون الح�صور بها. فهنــاك وفًقا لدرا�صــة قيمـة لعلي الموؤمن »ما يقرب 
من )150( األف طالب في داخل اإيران ودول العالم المختلفة، يدر�صون عبر 
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الحوزات  اأغلب  وتتمركز  امراأة.  األف   )45( بينهم  االإلكترونية،  النوافذ 
وتتبع  قم  مدينة  في  االفترا�صي  العالم  في  النا�صطة  الدينية  والجامعات 
حوزة قم، وجامعة الم�صطفى. ولذلك، تحظى درا�صاتها باالعتراف؛ الأنرّها 

تخ�صع للمناهج وال�صوابط المعمول بها في الحوزة نف�صها«.)1(

اإيران  في  الحوزات  ماأ�ص�صة  من  وحدها  الجامعة  هذه  لي�صت  طبًعا 
)وبالتالي في العالم ال�صيعي(، حين عدد علي الموؤمن )2021( اأربع اإدارات 
ية وجامعاتها وموؤ�ص�صاتها  راأ�صية مركزية، تدير جميع مدار�ش الحوزة القمرّ

وفروعها، هي:
الدار�صين  على  وي�صرف  قم،  في  العلمية  الحوزة  اإدارة  مجل�ش  1ـ 

االإيرانيين.
2ـ جامعة الم�صطفى العالمية، وهي خا�صة بالدار�صين غير االإيرانيين.

3ـ مركز مديرية الحوزة العلمية الن�صائية، وهي خا�صة بالن�صاء.
الحوزات  على  وي�صرف  اإيران،  في  العلمية  الحوزات  اإدارة  مجل�ش  4ـ 

العلمية المتو�صطة وال�صغيرة في اأنحاء اإيران كافة.

لربط  االإيرانية  الموؤ�ص�صات  هذه  قبل  من  كثيرة  م�صاريع  وهناك 
ي�صتح�صر  الذي  االإلكتروني)2(  الموقع  كم�صروع  بع�صها،  مع  الحوزات 
والفرن�صية،  والعربية،  الفار�صية،  لغات:  بخم�ش  العالم  في  الحوزات  اأخبار 

واالإنجليزية واالأوردو.

الحوزات والح�صنيات �صمن م�صروع �صيا�صي اإمبراطوري اإيراني
في ظل المناف�صة بين دول الخليج واإيران لل�صيطرة ثقافيًّا ودينيًّا في 
المنطقة العربية، تت�صرف اإيران ب�صفتها امبراطورية لها �صمات متعددة: 

)1( )املوؤمن 2011(.
(2) https://ar.hawzahnews.com/

https://ar.hawzahnews.com/
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الحفاظ على المركز )دولة اإيران(، هوية اإ�صالمية تهتم بق�صايا اإ�صالمية 
على  للمحافظة  �صيعية  وهوية  لفل�صطين،  ال�صهيوني  اال�صتعمار  كق�صية 
االأطراف،  في  وخا�صة  العالم  في  ن�صره  على  والحر�ش  ال�صيعي  المذهب 
ونظام �صيا�صي ا�صتبدادي حيث ال يتمتع بمبادئ الديمقراطية وفل�صفتها، اأي 
مجرد ديمقراطية اإجرائية بدون حريات للتعبير والتر�صح وت�صكيل اأحزاب 
�صيا�صية. وقد بدا ذلك و�صوًحا في ت�صرفاتها االمبراطورية من موقفها من 
دول االأطراف في الف�صاء االمبراطوري وخا�صة بعد الربيع العربي. فهي مع 
الحلفاء لها ولو كانوا م�صتبدين )ب�صار االأ�صد مثاًل(، وتتقاطع هذه االأجندة 
الم�صادة  بالثورات  دوًرا حا�صًما  لعبت  التي  الخليج  اأجندة دول  بو�صوح مع 
في م�صر، وليبيا والبحرين واليمن. ولكن فيما يتعلق بمو�صوع هذه الورقة 
اأهداف �صيا�صية بع�صها  اأجل  اإيران الت�صيع من  �صاأركز على كيف ت�صتخدم 
داعم لق�صايا نبيلة مثل دعم حركة التحرر الفل�صطيني، ولكن بع�صها االآخر 

ثورات م�صادة لم�صروع االنتقال الديمقراطي في االأطراف. 

�صيا�صية  اأو  دينية  مجموعة  اأي  حق  من  اأن  بالبداية  اأوكد  اأن  دعوني 
دينية اأن تدعو النا�ش لتغيير دينهم اأو مذهبهم طالما تم ذلك باالإقناع ولي�ش 
ي�صتخدم ذلك كجزء من  ولكن كيف  لي�صت هنا،  اإ�صكاليتي  ولذا  باالإجبار. 
االإيرانية.  ال�صيا�صية  االأجندة  لدعم  تطمح  ا�صتبداديرّة  ديمغرافية  هند�صة 
االإيرانية،  االإمبراطورية  في  اأطراف  ك�صفته  العربي  العالم  تناول  قبل 
االإيراني  الت�صيعي  فالوجود  المنطقة،  هذه  يتجاوز  ذلك  اأن  التاأكيد  ويجب 
في اأفريقيا، مثله مثل ال�صلفية الوهابية، �صاهم من خالل التناف�ش ال�صيا�صي 
الغابون  مثل  الدول  كثير من  في  عنيفة  اإلى خلق �صراعات  بينهم  والديني 
في ف�صاء اإ�صالم محلي �صلمي )ذات طابع غالًبا �صوفي( متوائم مع البيئة 

االإفريقية بما فيها من تعددات عرقية ودينية وثقافية. 

الحوزات  تن�صط  بداأت  حيث  ك�صوريا  عربي  بلد  اإلى  االآن  ناأتي 
هناك  كان  اإن  النظر  بغ�ش  ال�صوري  النظام  مناطق  كل  في  والح�صينيات 
تجني�ش  وعمليات  ديمغرافي  تغيير  مع  ذلك  ويتزامن  ال.  اأم  �صيعة  �صوريون 
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مكثفة لعرب واأجانب �صيعة. وطبًعا تقوم ال�صلطات االإيرانية بذلك بالتزامن 
باعتباره  العلوي  بالمذهب  الر�صمي  لالعتراف  ال�صوري  للنظام  جهود  مع 
ذلك،  �صد  ل�صت  اأنا  وللمعلومات  �صوريا.  في  المذاهبي  الم�صهد  من  جزًءا 
فهناك �صرورة لالعتراف بحق كل المعتقدات بما فيها حرية ال�صمير. ولكن 

ما يح�صل هو جزء من هذه الهند�صة الديمغرافية اال�صتبدادية. 

وكما اأكد اأنتونيا روب�صون فاإن نظام االأ�صد قد نجح في اإ�صفاء الطابع 
وفي  االنتفا�صات،  االأولى من  المراحل  في  الطائفية  الهويات  على  االأمني   
ا�صتخدم  وقد  مفرط.  طائفي  بعد  ذات  اأهلية  حرب  اإلى  ال�صراع  تحويل 
النظام �صردية حمايته االأقليات، مثيًرا عن عمد المخاوف من بديل الحكم 
انعدام  مثل  قبل،  الموجودة من  المخاوف  على  اللعب  »العلوي«. من خالل 
النظام من  ن  تمكرّ �صورية،  في  الطائفية  تاريخ  في  بعمق  والمتاأ�صلة  االأمن، 
ح�صد قاعدة دعم وتبرير حملته القمعية، واإ�صفاء الطابع االأمني   على اندالع 
لالأ�صد،  الرئي�صيون  االإقليميون  الداعمون  عزز  وقد  وتطورها.  االنتفا�صة 
ال�صراع  مكانة  رفع  خالل  من  االأ�صد،  اأمننة  اللبناني،  اهلل  وحزب  اإيران 

ية ال�صيعية االأو�صع.  الداخلي اإلى م�صكلة اأمنية اإقليمية في المناف�صة ال�صنرّ

الجمهورية  ونظام  ال�صوري  النظام  بين  المميزة  العالقة  بداأت  لقد 
حافظ  وقوف  من  الرغم  وعلى  لقيامها،  االأولى  االأيام  منذ  االإ�صالمية، 
الق�صم  يقوده  كان  الذي  العراق،  مع  الحرب  في  اإيران  جانب  اإلى  االأ�صد 
نوع من  بقاء  االأ�صد حر�ش على  فاإن حافظ  ذاته،  البعث  الثاني من حزب 
التوازن في عالقته باالأنظمة العربية، وبخا�صة ال�صعودية، ومن جهة اأخرى، 
اأن هذا  ال�صوري، غير  الداخل  تاأثير في  اأال يكون الإيران  ا على  كان حري�صً
التوازن بداأ باالختالل، بعد تولي ب�صار االأ�صد ال�صلطة التي ورثها عن والده؛ 
اإذ بداأ تاأثير اإيران بالتغلغل في داخل المجتمع ال�صوري، وبداأ ن�صاط الت�صييع 
واإقامة الح�صينيات، ولكنها ظلرّت محدودة؛ اإذ كان النظام يخ�صى ردة فعل 
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في  العلويين،  ال�صباط  اأو�صاط  في  اإيران  تاأثير  اأن  غير  وعربية،  مجتمعية 
الجي�ش واالأمن، كان ينمو بالتدريج)1(. 

في هذه ال�صيرورة مابعد االإنتفا�صة ال�صورية، ازدادت عمليات الت�صيع 
على  م�صتنًدا  �صنداوي،  لخالد  ووفًقا  �صيا�صي.  ديمغرافي  م�صروع  �صمن 
نة الذين ت�صـــيعوا  درا�صة االتحــــاد االأوروبي، فاإن الحــاالت المعروفـــــة لل�صُّ
اأو اقت�صادية عادية وطبيعية  اأن ُيعزى ت�صيعهم الأ�صباب اجتماعية  ال يمكن 
في اأي من الطوائف؛ ففي دم�صق، على �صبيل المثال، ينتمي 64.4 في المئة 

من المتحولين للمذهب ال�صيعي اإلى اأ�صر ذات مداخيل متو�صطة. 

الفتح  معهد  ان:  مهمَّ �صرعيان  معهدان  �صوريا  في  كان  ولقد 
�صها  الإ�سالمي)2(، وهو موؤ�ص�صة اإ�صالمية علمية اإ�صالحية ثقافية خيرية، اأ�صَّ
ال�صيخ محمد �صالح الفرفور عام 1956، ومجمع ال�سيخ اأحمد كفتارو )�صيخ 
وعلى   .)3( 1975 عام  ال�صيخ  �صه  اأ�صَّ الذي  النق�صبندية(  ال�صوفية  الطريقة 
الرغم من ُقرب ال�صيَخْين الفرفور وكفتارو من النظام ال�صوري، فلم ُيعترف 
تحت  ال�صورية،  الثورة  بدء  بعد  اأي   ،2011 عام  في  اإالَّ  بمعهديهما  ر�صميًّا 
والدرا�سات  العربية  واللغة  ال�سرعية  للعل�م  العالي  ال�سام  »معهد  مظَلرّة 
لي�صمَّ  االأوقاف،  بوزارة  اإلحاقه  مع  دم�صق،  بمدينة  الإ�سالمية«  والبح�ث 
�صابًقا  كان  الذي  رقية،  ال�صيدة  مجمع  الموؤ�ص�صَتْين:  هاتين  اإلى  باالإ�صافة 
د حوزة تدر�ش الفقه ال�صيعي لت�صبح معهًدا)4(. وقد ُعدَّ ذلك نوًعا من  مجرَّ
اإ�صفاء ال�صرعية على مجمع ال�صيدة رقية. على ال�صعيد ذاته، يعتبر  اأنواع 

)1( روب�صون اأنتونيا )2021( »تعبئة الهويات الطائفية يف احلرب ال�صـورية« موقـــع حرمون. 
/https://www.harmoon.org/researches  .2021 20 اأيلول/�صبتمب

)2( ي�صمُّ املعهد: كلية ال�صريعة والقانون، وكلية اأ�صول الدين والفل�صفة، وكلية اللغة العربية، 
وكلية الدرا�صات االإ�صالمية والعربية.

االإ�صالمية،  والدرا�صات  الدعوة  كلية  املجمع حاليًّا:  وي�صمُّ  النور«،  اأبي  �صابًقا »جممع  ى  امل�صمَّ  )3(
وكلية اأ�صول الدين، وكلية ال�صريعة والقانون.

)4( ي�صمل: كلية اأ�صول الدين، وكلية اللغة العربية والدرا�صات االإ�صالمية، وكلية ال�صريعة.
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اإلغاء من�صب  ا  اأي�صً اأن قرار الرئي�ش ال�صوري ب�صار االأ�صد  خبراء ومحللون 
المتعدد  الفقهي  العلمي  المجمع  اإلى  ه  مهامِّ واإحالة  موؤخًرا،  العامرّ  المفتي 
الطوائف، ين�صوي في نف�ش اإطار التمدد ال�صيعي، وُيخفي في طياته مخطًطا 

الإعادة ر�صم الم�صهد الديني في �صوريا.)1( 

العربية  الدول  بع�ش  في  الخفيف  على  اإيرانية  محاوالت  وهناك 
االأخرى، حيث ن�صهد خليًطا بين الت�صييع ال�صيا�صي والديني والثقافي. وفي 
�صياق البحث عن اإطار ثقافي، تاأ�ص�صت بع�ش الجمعيات الثقافية ذات النف�ش 
ال�صيعي، كجمعية الغدير لالأعمال الثقافية واالجتماعية بمكنا�ش، والتي كان 
التنظيرية  الكتابات  �صاحب  هاني  اإدري�ش  �صقيق  هاني  ح�صن  راأ�صها  على 
غير  الأ�صباب  توقف  ن�صاطها  اأن  اإال  المغرب،  في  الفكرية  ال�صيعية  للحالة 
االإن�صاني« في  »اللقاء  المودة« في طنجة، وجمعية  »اأنوار  معروفة، وجمعية 
وجدة، غير اأن ال�صلطات لم ترخ�ش للجمعيتين االأخيرتين، باالإ�صافة اإلى 
على  برامجهما  في  تركزان  اللتان  »التوا�صل«  وجمعية  »الب�صائر«  جمعية 
 ،2008 �صنة  عرفت  فقد  و2007،   2006 ل�صنة  وخالًفا  الثقافية.  االأن�صطة 
الجمعيات،  لهذه  الثقافي  الح�صور  م�صتوى  على  كبيًرا  انكما�ًصا  عرفت 
وبع�صها توقف عن الن�صاط، من غير تبرير للموقف، ويبدو اأن تاأكيد اأعلى 
�صلطة في البالد على مركزية الت�صدي للت�صيع في خطة اإعادة هيكلة الحقل 
الديني ب�صيغتيها )2004، 2008( دفعت القائمين على هذه الجمعيات اإلى 
وتبني  المرحلة،  هذه  في  العلنية  خيار  مراجعة  لجهة  اال�صتراتيجية  تغيير 

خيار ال�صرية.)2(

(1) https://www.trtarabi.com/issues/
2009، على خلفية مزاعم بتورط مدر�صة عراقية  اإيران �صنة  )2( ومع قطع عالقات املغرب مع 
يف الرباط يف تلقني االأطفال مبادئ الت�صيع، تعزز منطق االنكفاء لدى احل�صا�صيات ال�صيعية، 
خا�صة ملا مت االإعالن حت�صني الأمني الروحي والوحدة املذهبية ومواجهة الت�صيع �صمن اأولويات 
الي�صار،  مع  اللقاء  ج�صور  مد  يف  رموزها  بع�ش  عن  التفكري  وبداأ  باملغرب،  الديني  احلقل 
واالنعطاف نحو امل�صاألة احلقوقية وب�صكل خا�ش حرية املعتقد واالأقليات الدينية يف املغرب، 
وذلك بهدف البحث عن نافذة اأخرى لال�صتغال، وحماولة حت�صني اأفراد هذه احل�صا�صيات 

https://arabi21.com/story .)2019 ،21 من التعقب االأمني. )عربي
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اإيران  فتحاول  النجف،  حوزة  وجود  من  الرغم  فعلى  العراق  في  اأما 
وفًقا  �صدام،  �صقوط  فبعد  مبا�صرة.  وغير  مبا�صرة  بطرق  عليها  ال�صيطرة 
اإيران  اإلى النجف، حيث بداأت  اإلى علي المعموري)1(، انتقل القلق من قم 
ب�صخرّ اأموال هائلة في النجف وبعث عدد من ممثلين حوزة قم للنجف للتاأثير 
في �صياقاته االجتماعية والفكرية المحافظة وبناء جيل جديد من العلماء 
متوافقين مع روؤية قم ال�صيا�صية الموالية لفكرة والية الفقيه. وفتح خامنئي 
مكتًبا ر�صميًّا في النجف وبداأ ي�صرف رواتب عالية للطالب، وعين خامنئي 
ا له في النجف وقام االأخير بفتح  ال�صيخ محمد مهدي االآ�صفي ممثاًل ر�صميًّ
االأخير  حفيظة  اأثار  ما  ال�صي�صتاني  ال�صيد  بيت  من  قريًبا  الر�صمي  مكتبه 
مما اأدى اإلى تغيير المكان والتقليل من حجم فعاليات مكتب الخامنئي)2(. 
ال�صي�صتاني  بعد  ما  لمرجعية  للتخطيط  اإيرانية  محاوالت  هناك  ا  واأي�صً
بدعم �صخ�صيات موالية لها. والتناف�ش هنا على م�صتويين: الم�صتوى االأول 
يهتمون  اأن خريجي قم  النجف  المحافظ في  الو�صط  يعتبر  �صيا�صي، حيث 
اإلى االأمور الدنيوية كثيًرا ولهم مطامح �صيا�صية وهم اأقل درجة فقهيًّا ودينيًّا 
بين  تناف�ش  هناك  حيث  قومي،  الثاني  والم�صتوى  النجفيين.  اأمثالهم  من 
العلماء النجفيين من اأ�صول عربية مع من هم من القومية االإيرانية، ولكن 

يبقى ذلك اأقل اأهمية من الم�صتوى االأول.

 

)1( املعموري، علي )2013( »قم والنجف: قلق متبادل وتناف�ش يف الزعامة«. املونيرت. 17 مايو 2013.
https://www.al-monitor.com/ar/contents/articles/originals/2013/05/qom-najaf-
anxiety-competition-shiite.html#ixzz7XuGOPMMw.

)2( امل�صدر ال�صابق.
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ا. الخاتمة  رابعاً
ال تختلف الحوزات ال�صيعية كثيًرا عن المدار�ش القراآنية ال�صنية في 
�صاق  قد  التنوع  هذا  اأن  اإال  الفكرية  ومدار�صها  المرجعية  م�صاربها  تعدد 
لدرجة كبيرة تحت تاأثير الموؤ�ص�صة الممولة ب�صكل اأ�صا�صي من اإيران. وب�صكل 
اأعم، يتجاذب الوعي ال�صيعي المعا�صر قناعات متعار�صة وتوجهات متباينة، 
دور  اإلى  الم�صتجدة  والنظرة  نف�صه  الت�صيرّع  حقيقة  اإلى  عمقها  في  ت�صل 
اللبناني وجيه قان�صوه، ولرّد جداًل عميًقا داخل  الفيل�صوف  الفقيه. وح�صب 
الموؤ�ص�صة الفقهيرّة ال�صيعية. فحين ا�صتجابت حوزة قم اإلى المهمة الجديدة، 
وبات اجتهادها الجديد يرفد �صرورات الدولة الدينية في اإيران، حافظت 
ا  العــــام خــارج تخ�ص�صً التقليدي، باعتبار المجـــــال  النجف على موقفها 
ا من دائرة ن�صاط الموؤ�ص�صة الدينية، وح�صر دورها في رعاية  ال تخ�صي�صً
تاأثير  ل  تحورّ وقد  ال�صيعية)1(.  الجماعة  داخل  ال�صخ�صية  الدينية  الوظائف 

حوزة قم على الحوزات في لبنان اأكثر بكثير من حوزات النجف. 

والتاأثير االإيراني لي�ش فقط �صيا�صي ولكن كما بينا على م�صمون بع�ش المناهج 
المدر�صة في الحوزات وخا�صة المواد المتعلقة باالإن�صانيات والعلوم االجتماعية. 

مفتوحة.  الحوزات  وموؤ�ص�صة  االإيراني  التاأثير  رهانات  تبقى  وهكذا 
اإلى »ان�صقاق  اأن يوؤدي الخالف بين قم والنجف  ويتوقع علي المعموري)2( 
�صاأنه  من  لل�صيعة  م�صتقلين  قطبين  تاأ�صي�ش  اإلى  �صينتهي  مما   ]…[ اأكبر 
اأن يوؤ�ص�ش قراءتين مختلفتين تمامًا عن الت�صيع في الم�صتقبل غير البعيد، 
حيث يلعب العامل ال�صيا�صي واالجتماعي دوًرا حا�صًما في ذلك«. وما زالت 
ال�صبابية قائمة ب�صاأن مفهوم والية الفقيه و»المرجعية الدينية« التي تقود 

الطائفة ال�صيعية.

 (1)  https://janoubia.com/04/01/2021
قـــلق متبــادل وتنــاف�ش يف الزعامــة«. املونيرت.  )2( املعموري، علي )2013( »قـم والنجف: 

17 مايو 2013.
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ا. الملحق خام�صاً
اأ( جدول الدرو�ش الحوزوية العامة )فرع علم االجتماع والثقافة(

عدد عن�ان الدر�شالت�سل�سل
ال�حدات

ال�ساعات
الت��سيحاتالتمهيدیة العمليةالنظریةاملجم�ع

-34848الفقه )1(1
الفقه )1(-23232الفقه )2(2
الفقه )2(-23232الفقه )3(3
-34848االأ�صول4
-23232الكالم املقارن )1(5
الكالم املقارن -23232الكالم املقارن )2(6

)1(
-23232الفل�صفة االإ�صالمية )1(7
الفل�صفة -23232الفل�صفة االإ�صالمية )2(8

االإ�صالمية )1(
الفل�صفة -23232الفل�صفة االإ�صالمية )3(9

االإ�صالمية )2(
-20320320املجموع الكلي

ب( جدول الدرو�ش الحوزوية التخ�ص�صية )فرع علم االجتماع والثقافة( 

عدد عن�ان الدر�شالت�سل�سل
ال�حدات

الت��سيحاتالتمهيدیةال�ساعات العمليةالنظریةاملجم�ع
-32-232االأ�صاليب واملناهج التف�صريية1
-32-232التف�صري املو�صوعي )املجتمع والقراآن(2

التاأكيد 3 )مــع  والعلوم  الــقــراآن 
-32-232على العلوم االجتماعية(

-32-232القراآن والثقافة املعا�صرة4

5
التاأكيد على  فقه احلديث )مع 
الروايات  و�صائر  البالغة  نهج 

االجتماعية(
232-32-

عـــلـــم احلــــديــــث )الــــتــــاريــــخ، 6
-32-232والرجال، والدراية(

12املجموع الكلي
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 ج( جدول الدرو�ش التخ�ص�صية لفرع علم االجتماع والثقافة في دورة الماج�صتير

عدد عن�ان الدر�شالت�سل�سل
ال�حدات

الت��سيحاتالتمهيدیةال�ساعات العمليةالنظریةاملجم�ع
-23232علم االجتماع التكنولوجي1
-23232علم االجتماع املعرفة2

3
علم اجتماع تاريخ احل�صارة 

باملقارنة مع �صائر -23232االإ�صالمية
احل�صارات

االعتقادات، -23232علم االجتماع الثقايف4
والقيم، والتقاليد

-23232علم اجتماع الفنون االأدبية5

6
االأنرثوبولوجيا الثقافية 

-23232)علم االأعراق الب�صرية(

-23232علم اجتماع العالقات العامة7
-23232علم االجتماع الديني8

-23232النظريات الثقافية9
اللغة 

التخ�ص�صية1و2 
)وحدتني درا�صيتني(

10
مباين الثقافة يف االآيات 

-23232والروايات

-23232علم االجتماع الرتبوي والتعليمي11

-23232علم الثقافة املقارن12
املقارنة بني الثقافة 
االإ�صالمية والغربية؛ 

العلمانية واالإ�صالم

13
علم اجتماع املنا�صك الدينية 

-23232والفرق

14
تو�صعة وتغيري الثقافة من 

-23232وجهة نظر االإ�صالم

128-4128ر�صالة املاج�صتري15

32576448128املجموع الكلي



الف�صل الثالث
�صيعة العراق: بين العمل ال�صيا�صي و�صوؤال الهوّية





 تحولت الهوية في خطاب الإ�صالم ال�صيا�صي
ال�صيعي العراقي

عقيل عبا�ص

تلخي�ص
الأحزاب  االإيديولوجي  الخطاب  في  التبدالت  الورقة  هذه  تتناول 
�صدام  لنظام  معار�صتها  �صنوات  منذ  العراقي  ال�صيعي  ال�صيا�صي  االإ�صالم 
ح�صين، و�صواًل اإلى توليها وممار�صتها الحكم في عراق ما بعد �صدام. تحاجج 
الجوهراني  البعد  ذي  الهوياتيرّة  طبيعته  ب�صبب  الخطاب،  هذا  باأن  الورقة 
ثنويرّة  �صراعات  توظيف  على  يقوم  فاإنه   ، تاريخيرّ ظلم  ب�صرديرّة  المرتبطة 
�صرعيته  لت�صكيل  وال�صر(  الخير  ممثلي  بين  المواجهة  )افترا�ش  اأخالقيرّة 
الدينيرّة وال�صيا�صيرّة. تتبع الورقة التحوالت في المفاهيم الثنوية لل�صراع التي 
ة  اإ�صالمية عامرّ التاأكيد على  انتقالها من  طبعت خطاب هذه االأحزاب عبر 
في  المبكرة  المراحل  في  والمذهبية  الطائفية  االإحاالت  من  عموًما  خالية 
الغرب،  مع  متاأ�صلة  على خ�صومة  التاأكيد  مقابل  المعار�صة  �صنوات  خالل 
اإلى  ا غا�صًما معادًيا لالإ�صالم  بو�صفه عدوًّ المفتر�صة،  المحليرّة  وامتداداته 
خطاب اآخر طائفي المحتوى يقوم على ال�صراع مع العراقي االآخر، متمثاًل 
الخطاب  في  التحول  هذا  اأ�صباب  عند  الورقة  تتوقف  ة.  وال�صنرّ بالت�صنن 
ا في اإطار تحديات التناف�ش ال�صيا�صي واالنتخابي واإدارة  ونتائجه، خ�صو�صً

الدولة التي كان على حركات االإ�صالم ال�صيعي خو�صها. 

اإعالن الهوية الإيديولوجية لالإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي العراقي 
عند تاأ�صي�صه في �صهر نوفمبر 1982 في اإيران برغبة ر�صميرّة اإيرانيرّة 
نظام  �صد  المعار�ش  العراقي  ال�صيعي  االإ�صالمي  العمل  لتنظيم  �صريحة 
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بيانه  العراق  في  اال�صالمية  للثورة  االأعلى  المجل�ش  اأ�صدر  ح�صين،  �صدام 
الم�صكلة في  العام وفهمه لجذر  االإيديولوجي  الذي و�صف خطه  التاأ�صي�صي 

العراق و�صبل حلها ودوره هو في �صناعة هذا الحل)1(:
يا اأبناء ال�صعب العراقي الم�صلم.. يا اأبناء االأمة االإ�صالميرّة المجيدة.. 
الدولة  و�صقوط  االأولى  العالمية  الحرب  منذ  العالم..  في  االحرار  اأيها 
�ش عراقنا الجريح لمختلف األوان الغزو الع�صكري وال�صيا�صي  االإ�صالميرّة تعررّ
والثقافي، وفر�صت قوى اال�صتكبار العالمي وبالخ�صو�ش بريطانيا والواليات 
المتحدة االأميركية مجموعة من الحكومات العميلة، حيث كانت هذه القوى 
تمار�ش �صد ال�صعب العراقي مختلف اأ�صاليب اال�صطهاد واالإرهاب، وتعر�ش 
�صفوفه  في  وت�صيع  والتجزئة،  واال�صت�صعاف  الحرمان  حاالت  اأق�صى  عليه 
واالقت�صادية  االجتماعية  الم�صتويات  جميع  وعلى  والتخلرّف  الف�صاد  األوان 
والثقافية. وقد كان الأبناء ال�صعب المخل�صين وعلى راأ�صهم علماء االإ�صالم 
دوًرا عظيًما في مقاومة اأ�صكال الظلم والذل والتبعية التي فر�صها اال�صتعمار 
على ال�صعب العراقي، على جميع االأ�صعدة الع�صكريرّة وال�صيا�صيرّة والثقافيرّة، 
فبدًءا من قيادة العلماء للجهاد �صد الغزو الع�صكري االإنجليزي، اأمثال اآية 
ال�صيرازي  تقي  محمد  ال�صيخ  اهلل  واآية  الحبوبي  �صعيد  محمد  ال�صيد  اهلل 
ومواجهة  الجماهيرية،  واالنتفا�صات  ال�صيا�صية  المقاطعة  اإلى  واإخوانه، 
اأعمال التب�صير ال�صليبي واالإلحاد الراأ�صمالي والمارك�صي من خالل اأعمال 

ت�صكلت  التي  االإ�صالمية  ال�صيا�صية  احلركات  العراقي  ال�صيعي  باالإ�صالم  الدرا�صة  هذه  تق�صد   )1(
2003 �صواء يف داخل العراق او خارجه، كحزب الدعوة االإ�صالمية واملجل�ش االأعلى للثورة  قبل 
االإ�صالمية يف العراق. بالتايل ال ت�صمل هذه الدرا�صة احلركات االإ�صالمية ال�صيعية املت�صكلة بعد 
�صقوط نظام �صدام ح�صني كالتيار ال�صدري والف�صائل امل�صلحة املن�صوية يف اإطار حمور املقاومة 
املدعوم اإيرانيًا. لهذه االأخرية ديناميات خمتلفة اأنتجت خطابًا خا�صًا بها يتفق مع حركات ما قبل 
2003 يف جوانب ويختلف معها يف جوانب اأخرى. حتى عند مرورها ب�صخ�صيات تنتمي للحركات 
املت�صكلة بعد 2003، فاإن الدرا�صة تتناول عبها جوانب اخلطاب الذي �صكلته وروجت له حركات 

ما قبل 2003 واأ�صبحت م�صرتكًا عامًا بني كل حركات االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي العراقي. 
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وموؤلفات اآية اهلل ال�صيخ محمد جواد البالغي واآية اهلل ال�صهيد ال�صيد محمد 
باقر ال�صدر، وقد تورّجت هذه االأعمال المعادية لالإ�صالم وال�صعب العراقي 
الم�صلم بانقالب العار الم�صبوه، الذي جاء بحزب البعث العفلقي اإلى الحكم 

في العراق عام 1968 ]كذا[ هذا الحكم..)1(

لحركاته  وبالتالي  لالإ�صالم،  االأ�صا�صي  الخ�صم  اأن  البيان  يحدد 
وبريطانيا  اأميركا  الغرب،  هو  الم�صكل،  المجل�ش  في  المتمثلة  ال�صيا�صيرّة 
الدولة  ت�صكيل  منذ  العراقي  ال�صيا�صي  النظام  اأن  معتبًرا  خا�ش،  نحو  على 
العراقيرّة في الع�صرينات و�صواًل اإلى نظام الحكم البعثي هو تمثالت محليرّة 
مختلفة الأفكار وقيم غربية »م�صبوهة«. ثم يعدد البيان الم�صاوئ المفتر�صة 
لهذا النظام ال�صيا�صي عبر تمثله البعثي االأخير في�صير في اإحداها اإلى عمله 
المالمح  وطم�ش  الم�صلم  العراقي  ال�صعب  �صخ�صية  م�صخ  على  »المتوا�صل 
كل  وقطع  المجيد،  الم�صلم  ال�صعب  لهذا  والفكرية  والثقافية  التاريخية 
من  تحوله  قبل  االإ�صالمية«.)2(  واأمجاده  وح�صارته  وتاريخه  بتراثه  �صلته 
َمَثرّل  بنف�صها،  قائمة  حركة  اإلى  ال�صيعية  االإ�صالمية  للحركات  عامة  مظلة 
ب�صمنها حزب  العراقية،  ال�صيعية  االإ�صالمية  االأحزاب  االأعلى كل  المجل�ش 
ا يبدو بديهيًّا  الدعوة.)3( ولذلك يمثل البيان التاأ�صي�صي بمجمله اإجماًعا فكريًّ
بين حركات االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي. تكمن اأهمية المقتطفات اأعاله في 
ال�صيا�صي  لالإ�صالم  الر�صمي  ال�صجل  من  النادرة  الن�صو�ش  بين  من  اأنها 
ال�صيعي العراقي، التي تتعاطى مع تاأريخ البلد الحديث، ب�صيء من تف�صيل، 
لتمنحنا وجهة نظر هذا االإ�صالم الحركي بخ�صو�ش فهمه للعراق في اإطاره 

)الطبعة   1986-1957 العراق  يف  االإ�صالمية  احلركة  م�صرية  اجلمر:  �صنوات  املوؤمن،  علي   )1(
اخلام�صة. بريوت: مركز درا�صات امل�صرق العربي، 2020(، 585-584.

)2( امل�صدر ال�صابق، 586.
)3( �صم املجل�ش اأي�صًا، الذي ت�صكل برغبة اإيرانية، حركة اإ�صالمية �صنية-كردية هي االحتاد 

االإ�صالمي لكرد�صتان العراق. 
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الحديث المت�صكل بعد 1921 حتى لحظة كتابة البيان التاأ�صي�صي، بعيًدا عن 
العموميات االأخالقية والدينية المتعلقة بمكافحة اال�صتبداد وتحمل الم�صاق 
ال�صجل في  التي طبعت هذا  المعتادة  العموميات  العقيدة، وهي  دفاًعا عن 

الغالب.

يعلن الن�ش مواقف �صريحة بخ�صو�ش هذا التاريخ؛ اإذ يعتبر االإ�صالم، 
ب�صيغته العامة غير المذهبية، معياًرا لل�صرعية ال�صيا�صية والقانونية للحكم، 
لينفي طابع الهيمنة االأجنبية اأو المذهبيرّة على العراق عن الحكم العثماني، 
يبرر  الذي  الديني  طابعه  خالل  من  هنا  ومقبوليته  اأ�صالته  تتاأ�ص�ش  الذي 
التاأ�صف على نهايته، اأي »�صقوط الدولة االإ�صالمية« التي قادها العثمانيون. 
ثم يعتبر الن�ش كل الحكومات التي ت�صكلت بعد نهاية هذه الدولة اال�صالمية 
اأ�صبح العراق جريًحا في ظلها، وفر�صها الغرب، م�صدر  حكومات عميلة، 
للعراق  المفتر�ش  وال�صيا�صي  الثقافي  غزوه  اإطار  في  والتغول،  االرتياب 
تختفي  االإطار،  هذا  في  االإ�صالمية.  هويته  تزييف  عبر  الإخ�صاعه  و�صعيه 
الدولة  ت�صكيل  مع  جاءت  التي  تقليدي  لمجتمع  المهمة  التحديث  تجربة 
كبير،  بريطاني  وبدعم  الع�صرين،  القرن  ع�صرينيات  مطلع  في  العراقية 
اإليه  اأ�صار  ما  ثنوي بح�صب  اأ�صا�ش  البيان على  لغة  التجربة في  لُتقدم هذه 
البيان من حاالت حرمان وا�صت�صعاف وتجزئة واألوان من الف�صاد والتخلف. 
على  �صعبي-ديني  فعل  رد  الع�صرين  ثورة  ت�صبح  الفهم  هذا  اأ�صا�ش  وعلى 
وت�صويف  وماديرّة  اقت�صادية  مظالم  على  ولي�ش  تغريبي،  ثقافي  تهديد 
واأخيًرا  �صابًقا.  متحالفة  كانت  مختلفة  اأطراف  م�صالح  وتناق�ش  �صيا�صي 
ت�صبح الليبرالية والمارك�صيرّة العراقيتان جزًءا من م�صاٍع اإلحاديرّة في �صياق 
ا دينيًّا قاده رجال  الم�صروع التغريبي االأو�صع والمتوا�صل الذي ا�صتوجب ردًّ
الدين الذي تمثل حركات االإ�صالم ال�صيا�صي المن�صوية في المجل�ش امتداًدا 

ا واأخالقيًّا لهم ولجهودهم.  فكريًّ

يبرز ال�صراع كناظم مركزي في فهم قوى االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعية 
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قوى  طرفاه  ثنوي  اإطار  حول  لل�صراع  الفهم  هذا  يدور  وللعالم.  لنف�صها 
لكنها  ن�صبيًّا  �صعيفة  رة،  خيِّ قوى  مقابل  العادة،  في  ومهيمنة  قوية  �صريرة، 
اأنه »ا�صت�صحاب«)1( حداثوي  الفهم على  تتبع هذا  مبدئية وم�صرة. يمكن 
ي�صتند على فهم تراثي قديم ينظر اإلى جوهر االإ�صالم على اأنه �صراع دائم، 
متجدد باأ�صكال مختلفة ح�صب الزمان والمكان، بين الكفر واالإيمان، �صواء 
الحديث،  الع�صر  على  وُيطبق  الفهم  هذا  لُي�صحب  خارجه  اأو  المرء  داخل 
الوطنيرّة  الدول  ع�صر  اأي  الحداثة،  ع�صر  �صراعات  جوهر  اأن  بمعنى 
قبل  ما  �صراعات  في  اإ�صالميًّا  ُيفتر�ش  كما  اأخالقية،  دينية  هي  الحديثة، 
هذا الع�صر في االأزمنة المختلفة التي �صادت فيها الخالفة االإ�صالمية. تمثل 
اأ�صا�صيرّة بين حركات  التقاء  للتاريخ في الع�صر الحديث نقطة  الروؤية  هذه 
اأخرى  اإلى موا�صع  االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي وال�صني. ويمتد هذا االلتقاء 
توظيف  الراهنة من خالل  باللحظة  وربطه  الحديث  التاريخ  من فهم هذا 
المظلومية ذاتها مفهوم  ال�صراع.  لتف�صير هذا  كاإطار مفهومي  المظلومية 
ثنوي يقوم على توظيف الما�صي، ك�صراع متوا�صل بين اأقوياء و�صعفاء، لفهم 
الحا�صر الذي يتوا�صل فيه ال�صراع باأ�صكال مختلفة مع بقاء الجوهر ثابًتا 
ن�صبيًّا. في العادة تنطوي المظلومية على ح�ش تعريفي بمعاناة نف�صية طاغية 

)1( اال�صت�صحاب مفهوم اأ�صويل ي�صتخدم يف ا�صتنباط االأحكام الفقهية ويقوم على االعتماد 
على هذا  االعتماد  �صك. من خالل  فيها  حالة جديدة  على  �صابق يف احلكم  يقني  على 
ال�صدر  باقر  حممد  ال�صيد  ُيعرف  اجلديدة.  احلالة  عن  ال�صك  يزول  ال�صابق،  اليقني 
اال�صت�صحاب على اأنه »حكم ال�صارع على املكلف بااللتزام عمليًا بكل �صيء كان يقني منه 
اأ�صابه �صيء  اأن املاء بطبيعته طاهر، فاإذا  اإنرّا على يقني من  ثم �صك يف بقائه. ومثاله: 
متنج�ش ن�صك يف بقاء طهارته؛ الأننا ال نعلم اأن املاء هل تنج�ش باإ�صابة املتنج�ش له، اأو 
ال؟ وكذلك نحن على يقني مثاًل بالطهارة بعد الو�صوء ون�صك يف بقاء هذه الطهارة اإذا 
ح�صل االإغماء؛ الأننا ال نعلم اأن االإغماء هل ينق�ش الطهارة، اأواًل؟ واال�صت�صحاب يحكم 
لف بااللتزام عمليًا بنف�ش احلالة ال�صابقة التي كان على يقنٍي بها، وهي طهارة  على املكرّ

املاء يف املثال االأول، والطهارة من احلدث يف املثال الثاين.«.
والدرا�صات  االأبحاث  مركز  )قم،  الفقه.  الأ�صول  اجلديدة  املعامل  ال�صدر.  باقر  حممد 

التخ�ص�صية لل�صهيد ال�صدر، 2001(، 236.
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ُتجربها المجموعة التي تعتبر نف�صها �صحية، ويظهر هذا كما يحاجج ديدر 
المجموعة ذاكرة جمعية على  ت�صكيل  فا�صن وريت�صارد ريجتمان من خالل 
اأ�صا�ش كونها »عالقة األم نف�صي حاد و�صادم بالما�صي الذي تفهم المجموعة 
نف�صها فيه على اأنها �صحية عبر اإقرارها بالتجربة الم�صتركة للعنف ]الذي 
تعر�صت له[. وحتى مع اختالف ال�صياقات، فاإن االإطار االأخالقي الذي يبرز 
هو ذاته: العناء الذي يوؤ�ص�ش م�صتركات لق�صية عامة حيث يتطلب الحدث 
الم�صبب لالألم اإعادة تف�صير التاريخ«.)1( في بيان المجل�ش االأعلى، كما في 
فهم كل حركات االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صني، فاإن الحدث المف�صلي الم�صبب 
من  ال�صقوط  هذا  ا�صتتبعه  وما  االإ�صالمية  الخالفة  �صقوط  هو  هنا  لالألم 
�صرورة ال�صراع مع القوى االأوربية التي اأطاحت نظام الخالفة وجاءت بقيم 

مناق�صة للقيم االإ�صالمية لتر�صخها في العالم العربي. 

ونظيره  ال�صني  ال�صيا�صي  االإ�صالم  فهم  بين  هنا  مهم  اختالف  ة  ثمرّ
االآخر.  مع  والتعاطي  الذات  فهم  في  ووظيفتها  المظلومية  لموقع  ال�صيعي 
نهاية  اإلى  تعود  حداثويرّة  المظلومية  ال�صني،  ال�صيا�صي  لالإ�صالم  بالن�صبة 
بت�صكيل  ترتبط  وال  �صيا�صي،  طابعها  فاإن  وبالتالي  االأولى  العالمية  الحرب 
االإيمان الديني ال�صنرّي ال�صابق كثيًرا على بروز االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صني كرد 
على هذه المظلوميرّة الحديثة، االأوروبية المن�صاأ. يختلف االأمر كثيًرا �صيعيًّا، 
اإلى  تحول  و�صيا�صي  ديني  كمعتقد  الت�صيع  ُبنية  في  تاأ�صي�صية  فالمظلومية 
مذهب فيما بعد. بخالف المظلومية ال�صنيرّة المحدودة الطابع والمقت�صرة 
على ت�صكيالت �صيا�صية، المظلومية ال�صيعية �صاملة ورا�صخة وتت�صل بتعريف 
المفتر�ش  اال�صطهاد  مغنية  جواد  محمد  يربط  ا.  وجماعيًّ فرديًّا  الذات 
ا تاأ�صي�صيًّا في  لل�صيعة كظاهرة عابرة للزمان والمكان، بما يعتبره اأ�صاًل ثوريًّ

(1) Didier Fassin & Richard Fechtman. The Empire of Trauma: An Inquiry 
into the Condition of Victimhood. (New Jersey: Princeton University Press, 
2009), 15-16.
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الت�صيع كمذهب ديني متماه ب�صلوك �صيا�صي »ثار ال�صيعة، اأئمتهم وفقهاوؤهم 
واأدباوؤهم على حكام الجور، ورف�صوا التعاون معهم على االإثم، الأن عقيدة 
ولي�ش  الحق،  اأجل  بالحياة من  وت�صحية  الباطل،  ثورة بطبعها على  الت�صيع 
ونكلوا  ال�صيعة،  فا�صطهدوا  العقيدة  هذه  الحاكمون  يتجاهل  اأن  بالمعقول 
بين  االتفاق  وتمَّ  ال�صوء،  �صيوخ  و�صاوموا  مكان،  كل  في  وطاردوهم  بهم، 
الفريقين على اأن يقتل اأوؤلئك الموؤمنين المخل�صين هلل ولر�صوله واأهل البيت 
ويبارك هوؤالء التقتيل، ويخرجوه على اأ�صا�ش من الدين المزعوم«)1(. حتى 
المظلومية هذه هو  ثنوية  في  الظالم  الطرف  فاإن  به،  الت�صريح  دون  ومن 
الحاكم الم�صلم ال�صني، ويبرز بو�صوح ن�صبي في الخطاب الديني التاريخي 
ال�صيعي، لكن لي�ش في خطاب حركات االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي في حقبة 

المعار�صة، وبالذات حزب الدعوة االإ�صالمية. 

في  �صنيًّا  حاكًما  هذه،  ال�صيعية  المظلومية  ثنوية  في  الظالم  كان  �صواء 
الحداثة،  اأنتجته  ا  محليًّ ا  م�صتبدًّ اأو  حديًثا  اأجنبيًّا  محتالًّ  اأم  ال�صالفة  الع�صور 
ثمة افترا�ش را�صخ هنا بخ�صو�ش جذر هذه الثنوية وناظمها االأ�صا�صي؛ اإذ هي 
تقوم على نوع من االغتراب عن الجوهر االأ�صيل والطبيعي المتمثل باالإ�صالم 
ال�صيعي، هذا االغتراب الذي يحدث كفعل ق�صري متجبر من الطرف الظالم 
في ال�صراع الثنوي. بكلمات اأخرى، المهمة الرئي�صية للذات الم�صلمة ال�صيعية 
هي اأن تقاوم هذا االغتراب، اأو على نحو اأدق �صيرورة التغريب المف�صية لهذا 
االإ�صالموية  فهمت  هكذا  الظالم.  القوي  االآخر  هذا  يفر�صها  التي  االغتراب، 
ال�صيعيرّة �صدام ح�صين ونظامه »العلماني« التي كان البيان التاأ�صي�صي للمجل�ش 
االأعلى اأحد اأو�صح تمثالتها ال�صيا�صية عبر تاأكيد هذا البيان اأن م�صكلة الظلم في 
العراق تتمثل بال�صعي التغريبي لهذا النظام لـ »م�صخ �صخ�صية ال�صعب العراقي 
الم�صلم  ال�صعب  لهذا  والفكرية  والثقافية  التاريخية  المالمح  وطم�ش  الم�صلم 

)1( حممد جواد مغنية. ال�صيعة واحلاكمون )بريوت: دار ومكتبة الهالل ودار اجلواد، 2001( 28.
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المجيد، وقطع كل �صلته بتراثه وتاريخه وح�صارته واأمجاده االإ�صالمية«. 

اإلى  الإ�صالمية  العمومّية  من   :2003 بعد  ال�صيعي  ال�صيا�صي  الإ�صالم 
الخ�صو�صية ال�صيعية

وتنظيم  ح�صين  �صدام  بنظام  االأميركية  الع�صكرية  االإطاحة  َمَثلت 
االأدوات  عبر  ال�صيا�صي  التمثيل  اأ�صا�ش  على  البلد  في  ال�صيا�صية  الحياة 
الفكرية  البنية  وفي  كبلد  العراق  ق�صة  في  ا  ومهمًّ كبيًرا  انتقااًل  االنتخابية 
االأهم  اللحظة  ال�صيعي.  ال�صيا�صي  اال�صالم  لحركات  ال�صيا�صي  وال�صلوك 
ال�صيا�صي  للنظام  التاأ�صي�صيرّة  المرحلة  وفي  مبكرًة  كانت  االنتقال  هذا  في 
ال�صيا�صية  االإ�صالمية  البنى  بين  مرحلي  تماٍه  ثمة  كان  حينها  الجديد. 
ال�صيعية والبنى الدينيرّة التقليديرّة ال�صيعيرّة، حين ظهرت اأطروحة االغتراب 
عن الذات االأ�صليرّة/االأخالقية في خطاب الموؤ�ص�صة المرجعية ال�صيعية في 
النجف كاأحد اأ�صكال االعترا�ش ال�صيعي على الوجود الع�صكري االأميركي في 
ال�صيعية  المرجعية  فيها  التي نظرت  الطريقة  المهم هنا فهم  العراق. من 
واأخالقيرّ  اجتماعيرّ  كتهديٍد  الوجود:  لهذا  ال�صي�صتاني  علي  ال�صيد  بزعامة 
التقليدي  القانوني  بالمعنى  مرتبًطا  ووطنيًّا  �صيا�صيًّا  تهديًدا  منه  اأكثر 
لل�صيادة الوطنية وذلك في اإطار التماهي بين االأخالقي والوطني على نحو 
ي�صمن تاأطير الوطنية العراقية بو�صفها نتاًجا منطقيًّا وتلقائيًّا الأخالقيات 
دوًرا  الدين  لعب  �صلوكية محافظة  لبنية  اجتماعية  وتمظهرات  دينية عامة 
ا  مبكر جدًّ ب�صكل  بالظهور  التماهي  يبداأ هذا  و�صبطها.  ت�صكيلها  في  ا  مهمًّ
االأميركية بنظام  في خطاب المرجعية، وذلك بعد نحو �صهر من االإطاحة 
�صدام، عبر اإظهار القلق من انحدار قيمي واغتراب هوياتي محتمل في ظل 
�صحيفة  قدمتها  اأ�صئلة  على  اأجوبة  في  فمثاًل  االأميركي.  الع�صكري  الوجود 

وا�صنطن بو�صت االأميركية للمرجعية يرد التالي:
»�ش5 ما هي عالقة الدين والدولة؟ ج 5 ُيفتر�ش بالحكومة التي تنبثق 
عن اإرادة اأغلبية ال�صعب اأن تحترم دين االأغلبية وتاأخذ بقيمه وال تخالف في 
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قراراتها �صيئًا من اأحكامه ... �ش9: ما هو موقفكــم وراأيكــم تجــاه التــواجد 
االأمريـكي؟ ج9: ن�صعر بقلق �صديد تجاه اأهدافهم ونرى �صرورة اأن يف�صحوا 
اأجنبي.  تدخل  دون  من  باأنف�صهم  اأنف�صهم  يحكموا  باأن  للعراقيين  المجال 
�ش10: ما هو اأكبر خطر وتهديد لم�صتقبل العراق؟ ج10: خطر طم�ش هويته 

الثقافية التي من اأهم ركائزها هو الدين االإ�صالميرّ الحنيـف«)1(.
في ردود ال�صيد ال�صي�صتاني اأعاله تبرز القيم واالأخالق كمحطرّ اهتمام 
االحتاللية  ال�صيطرة  ولي�ش  االأميركي  االآخر  مع  ال�صراع  حولها  يدور  وقلق 
لهذا االآخر على االأر�ش الوطنية، اأي اأن جوهر ال�صراع اأخالقي/قيمي ولي�ش 
هذا  في  وال�صيادي  الوطني  الجانب  يدخل  االأمر  واقع  في  وطنيًّا/�صياديًّا. 
ال�صراع فقط كاأداة للتمكين االأخالقي والقيمي. يتبدى هذا النهج االأداتي 
لمجموعة  �صوؤال  ال�صي�صتاني على  اإجابة  اأدق في  نحو  ال�صيادة على  لمفهوم 
من مقلديه في �صهر حزيران 2003، اأي بعد �صهرين من نهاية نظام �صدام، 
في  االحتالل  �صلطات  »اأعلنت  العراقي.  الد�صتور  كتابة  كيفية  بخ�صو�ش 
واأنها  القادم،  العراقي  الد�صتور  لكتابة  مجل�ش  ت�صكيل  قررت  اأنها  العراق 
�صتعيرّن اأع�صاء هذا المجل�ش بالم�صاورة مع الجهات ال�صيا�صية واالجتماعية 
ه المجل�ش للت�صويت عليه في ا�صتفتاء  في البلد، ثم تطرح الد�صتور الذي يقررّ
وما  الم�صروع  هذا  من  ال�صرعي  الموقف  ببيان  التف�صل  نرجو  عام.  �صعبي 
العراقي.«)2(  الد�صتور  اإعداد  به في ق�صية  يقوموا  اأن  الموؤمنين  يجب على 
جاء جواب ال�صي�صتاني ليوؤكد على الطبيعة االأداتية لالآليات الديموقراطية 

لتر�صيخ ن�صخة دينية محافظة للهوية العامة: 

مجل�ش  اأع�صاء  تعيين  في  �صالحية  باأية  تتمتع  ال  ال�صلطات  تلك  »اإن 
كتابة الد�صتور، كما ال �صمان اأن ي�صع هذا المجل�ش د�صتوًرا يطابق الم�صالح 

يف  ظلــــه  دام  ال�صي�صتاين  ال�صـــــيد  �صماحة  عن  ال�صادرة  الن�صو�ش  حامد  اخلفاف،   )1(
امل�صـــاألة العراقيــة )دار املوؤرخ العربي: بريوت ، الطبعة ال�صاد�صة، 2015(، 35-34.

)2( امل�صدر ال�صابق، 35.
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العليا لل�صعب العراقي ويعبرّر عن هويته الوطنية التي من ركائزها االأ�صا�ش 
المذكور  فالم�صروع  النبيلة،  االجتماعية  والقيم  الحنيف  االإ�صالمي  الدين 
يختار  لكي  انتخابات عامة  اإجراء  اأواًل من  بد  وال  اأ�صا�صه،  غير مقبول من 
كل عراقي موؤهل لالنتخاب من يمثرّله في مجل�ش تاأ�صي�صي لكتابة الد�صتور، 
وعلى  المجل�ش،  هذا  ه  يقررّ الذي  الد�صتور  على  العام  الت�صويت  يجري  ثم 
اإنجازه  والم�صاهمة في  المهم  االأمر  بتحقيق هذا  المطالبة  الموؤمنين كافة 

على اأح�صن وجه«)1(

َمثرَّل هذا الربط االأوتوماتيكي بين مهمة االأدوات الموؤ�ص�صاتية والوثائق 
ال�صيادية للدولة ك�صامنة وحامية لقيم محددة ذات ُبعد ديني بو�صفها تعبيًرا 
االأغلبوي  الجمهور  ومهمة  جهة،  من  االأغلبية  قيم  عن  �صحيًحا  اجتماعيًّا 
َل اإعادة تعريف لمعنى  كمانح لل�صرعية االنتخابية وال�صعبية لهذه القيم، َمثَّ
الدولة والنظام ال�صيا�صي الذي يديرها ل�صالح علوية هذه القيم واأهميتها 
عبر  الجمهور،  مهمة  ت�صبح  هذه  التعريف  اإعادة  اإطار  في  المعيارية.)2( 
في  للدولة  وال�صيادي  الموؤ�ص�صاتي  التخويل  منح  االنتخابي،  الت�صويت  فعل 
اأ�صا�ش هذه القيم. كان هذا هو جذر فهم  تبني وترويج الهوية العامة على 
الموؤ�ص�صة الدينية ال�صيعية للديموقراطية: تاأكيد وحماية الهوية العامة التي 
تمثل االأغلبية، ولي�ش حق االختالف وقبول التنوع وحمايتهما من هيمنة هذه 

االأغلبية. 

هو  اغتراًبا  عداها  ما  واعتبار  المهيمنة  الهوية  عن  الدفاع  هذا  كان 

)1( امل�صدر نف�صه.
)2( املق�صود بهذا اجلمهور هم ال�صيعة حتديدًا؛ اإذ ي�صري ال�صيد ال�صي�صتاين اأن على »املوؤمنني كافة« 
بال�صيعــة ح�صــرًا  ال�صيعيني تخت�ش ت�صمية »املوؤمنيـن«  العقيدة والفقه  القيام بهذا االأمر. يف 
وال تت�صمن ال�صنة الذين ُتطلق عليهم ت�صمية »امل�صلمني« ال�صاملة لل�صيعة اأي�صًا، اأو »املخالفني«، 
اأقل �صيوعًا يف احليز العام وترد يف  مبعنى الذين يختلفون عن ال�صيعة. هذه الت�صمية الثانية 

املوارد التقنية ككتب الفقه والعقيدة ال�صيعية.
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جذر الخالف بين الموؤ�ص�صة الدينية ال�صيعية و�صلطات االحتالل الع�صكري 
ب�صدد  ال�صلطات  هذه  اأن  المرجعية  افتر�صت  اإذ  العراق؛  في  االأميركي 
تر�صيخ هوية جديدة »دخيلة« بمعنى االغتراب عن الذات االأ�صلية واالأ�صيلة. 
بوب  االأميركي،  القرار  �صناع  من  المقرب  االأميركي  ال�صحافي  يذكر 
وودورد، في كتابه عن اجتياح العراق اأن الم�صوؤولين االميركيين في �صلطة 
قرار من مجل�ش  بموجب  العراق حينها  تدير  كانت  التي  الموؤقتة  االئتالف 
االأمن الدولي كانوا على توا�صل غير مبا�صر مع المرجعية الدينية. في هذا 
االإطار يروي وودورد نقل ر�صالة �صفوية من ال�صي�صتاني اإلى م�صت�صارة رئي�ش 
بياًنا  الديني  المرجع  اإ�صدار  اأعقاب  في  او�صيلفان  ميغان  التحالف،  �صلطة 
الد�صتور  م�صودة  كتابة  تتولى  وطنية  لجمعية  انتخابات  باإجراء  فيه  يطالب 

العراقي الجديد قبل عر�صه على الت�صويت العراقي العام:

الثامن  اأ�صدر فتوى في  اأنه  ال�صي�صتاني الأو�صوليفان  ذكر مقربون من 
عراقيون  الد�صتور  يكتب  اأن  على  عبرها  ا  م�صرًّ حزيران  من  والع�صرين 
بعد  اليابان  �صي�صبه  العراق  اأن  من  يقلق  كان  الأنه  �صحيح  ب�صكل  منتخبون 
االحتالل االأميركي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. حينها قام الموظفون 
العاملون لدى ]قائد القوات االميركية في اليابان الجنرال ماك ارثر[ بكتابة 
معظم د�صتور البلد واأن اليابان التي ا�صت�صلمت على نحو غير م�صروط تبنته 
كاملة،  انتخابات  ال�صي�صتاني  اأراد  عليه.  ب�صيطة  تعديالت  اأ�صافت  اأن  بعد 
لكن �صي�صتغرق مثل هذا االأمر من �صتة اإلى ت�صعة اأ�صهر اإ�صافية، ما ُي�صاعف 

على االأغلب مدة االحتالل الع�صكري االأميركي للعراق.)1(

يمثله  الذي  المفتر�ش  االغتراب  تهديد  �صد  الهوية  عن  الدفاع  هذا 
ال�صيعية  الدينية  الموؤ�ص�صة  بين  التحالف  �صنع  الذي  هو  اأجنبي  طرف 

(1) Bob Woodward,. Bush at War: State of Denial, Part III (New York: Simon 
& Schuster, 2006) 263-264.
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 2003 اأثناء  في  القليلة  ال�صنوات  في  ال�صيعي  ال�صيا�صي  االإ�صالم  وحركات 
وبعدها. تولت هذه االخيرة �صيا�صيًّا الدفاع عن الهوية، م�صتفيدًة من دعم 
مترابطين:  اثنين  اأمرين  النتيجة  كانت  لها.  االنتخابي  ال�صيعية  المرجعية 
والقانوني  الفكري  االأول، هو كتابة وتمرير د�صتور هجين يفتقر لالن�صجام 
»التغريب«  بـ  ُي�صمى  ما  اأو  الحداثة،  تمثل  التي  الليبرالية  القيم  فيه  تختلط 
في عرف هذه القوى، بالقيم التراثية التي تمثل االأ�صالة. كان القبول بهذه 
القيم الليبرالية، كما في الن�ش الد�صتوري الذي منع ت�صريع قوانين تتنافى 
ت�صتطع  لم  التي  االأر�ش  على  القـــوة  لوقائـــع  انعكــــا�ًصا  الديموقراطية،  مع 
القــوى المحافظــة، من موؤ�ص�صــات دينيــة واأحـزاب اإ�صالمــويـة، اأن تحتكرها 
واجتماعية  �صيا�صية  قوى  وجود  باإزاء  خ�صو�صًا  لوحدها،  بها  وتتحكم 
ومكوناتية اأخرى كانت م�صتثمرة في القيم الحداثوية، لح�صاباتها الخا�صة 
والمختلفة، ف�صاًل عن التاأثير االأميركي الذي بقي كبيًرا ن�صبيًّا، واإن لم يكن 
حا�صًما، ووقف اإلى جانب هذه القيم ودعاتها. الثاني، هو النجاح ال�صيا�صي 
بها  واالحتفاظ  الحكم  �صدة  اإلى  الو�صول  في  ال�صيعية  االإ�صالموية  للقوى 
منظومة  اإطار  في  بالحكم،  االحتفاظ  هذا  قاد  تالية،  عامًا   15 مدى  على 
المرتبطة  التراثية  القيم  علوية  �صمان  اإلى  التوافقية،  الديموقراطية 
ال�صيا�صي  ال�صلوك  في  بالحداثة  المرتبطة  الليبرالية  القيم  على  باالأ�صالة 
والحيز العام؛ اإذ انحازت ال�صلطة ال�صيعية، بهيمنتها الت�صريعية-التنفيذية 
في النظام البرلماني العراقي، دائًما اإلى جانب القيم التراثية و�صعت اإلى 
»جوهر«  عن  وال�صادق  الحقيقي  التعبير  بو�صفها  عليها  والتاأكيد  بروزها 

ال�صعب العراقي، اأو اأغلبيته على االأقل. 

لعل التحول االأ�صد خطورة في ال�صيا�صة في العراق منذ اإن�صاء االأخير 
كدولة حديثة قبل اأكثر من قرن، هو هيمنة الطائفية فيه وتمظهرها باأ�صكال 
موؤ�ص�صاتيرّة معلنًة اأحياًنا اأو م�صمرة اأحياًنا، في ظل اإقرار اإعالمي و�صيا�صي 
واجتماعي وا�صع، متاأ�صف غالًبا، بهذه الهيمنة كواقع حال ينبغي التعاي�ش معه 
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واإعادة ترتيب الحياة العامة للبلد على �صوئه. الم�صوؤول االأ�صا�صي عن هذه 
الهيمنة هي حركات االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي التي اأدارت ال�صلطة في البلد 
د ال�صبيل  بدًءا منذ عام 2005. اإذا كان خطاب المرجعيرّة ال�صيعيرّة الذي مهرّ
لو�صول هذه الحركات لل�صلطة يقوم على المذهبية بو�صفها اعتزاًزا ودفاًعا 
المجاميع  مع  والتعاون  التنوع  اإطار  في  االأكبر  للمجموعة  عامة  هوية  عن 
طائفيًّا،  كان  ال�صلطة  في  ال�صيعي  ال�صيا�صي  االإ�صالم  خطاب  فاإن  االأخرى، 
بمعنى ال�صراع مع خ�صم محدد، ال�صنة العراقيون، وافترا�ش التفوق عليه 
هذه  تحققت  �صيا�صية.)1(  هيمنة  اإلى  التفوق  هذا  وتحويل  ودينيًّا  اأخالقيًّا 
الهيمنة في اآخر المطاف بالكثير من الدم والعناء. بهذا الخ�صو�ش، يك�صف 
التتبع الدقيق لخطاب المرجعية ال�صيعية، التي تم تناول بع�صها هنا، على 
اأنها تت�صابه اإلى حد كبير مع خطاب حركات االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي في 
االأعلى  المجل�ش  لت�صكيل  التاأ�صي�صي  البيان  يحمل  فمثاًل  المعار�صة.  حقبة 
الهوية  القيم:  في  وا�صًحا  ت�صابًها  الورقة  هذه  به  اأُ�صتهلُت  الذي   1982 في 
االأ�صا�ش لل�صعب العراقي هي هوية دينية اإ�صالمية، اأ�صالة هذه الهوية وثباتها 
و�صرورة الدفاع عنها �صد القيم االأخرى المناق�صة لها، التي عادًة ما ُتفهم 
الهوية.  لتهديد هذه  العادة م�صدًرا  الغرب في  واعتبار  اأنها »دخيلة«،  على 
اأ�صا�ش  على  العراقي  للتاريخ  تف�صيًرا  م  تقدرّ لم  المرجعية  بيانات  اأن  رغم 
العداء مع الغرب وتمثالته المحلية، كما في نظام �صدام مثاًل، بعك�ش الفهم 
بالدور  المرجعيرّة  ارتياب  فاإن  ال�صيعي،  ال�صيا�صي  االإ�صالم  المعلن لحركات 
باأ�صباب �صبيهة تتعلق بالتغريب القيمي  ا  اأي�صً االأميركي في العراق مرتبط 

الذي يمكن اأن تت�صبب الواليات المتحدة في العراق.

)1( املذهبية والطائفية م�صطلحان خمتلفان وي�صريان اإىل نوعية عالقات خمتلفة مع االآخر، 
ففيما توؤكد املذهبية على اخل�صو�صية الدينية للذات وتقرتح التفاعل والتعاون مع االآخر 
يف اإطار اخل�صو�صيات املتنوعة، لكن لي�ش املت�صارعة، توؤكد الطائفية على علوية الذات 

على االآخر يف اإطار اإقرار الطرفني بتفاوت القوة بينهما.
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اال�صالم  حركات  و�صلوك  خطاب  في  الالفت  التحول  عالئم  بداأت 
ال�صيا�صي ال�صيعي من االإ�صالمية العامة، وحتى المذهبية الحذرة الم�صتندة 
على التنوع الديني المحلي، اإلى الطائفية ك�صراع مع اآخر �صني عراقي بداأت 
2003 لتت�صارع خطوات هذا التحول  تدريجية بعد �صقوط نظام �صدام في 
عند ا�صتالمها الحكم في 2006 بعد فوزها في اأول انتخابات برلمانيرّة في 
دي�صمبر في 2005 في اإطار االئتالف الوا�صع الذي �صمها حينها »التحالف 
اأخرى  الأول: هو تقديم قراءة  اثنان،  العالئم  اأهم هذه  الموحد«  العراقي 
اإزالة الم�صافة  وم�صتعجلة للتاريخ العراقي الحديث، جوهرها طائفي، عبر 
الفا�صلة والمهمة بين ال�صنة العراقيين ونظام �صدام ح�صين البعثي، لي�صبح 
في  وال�صركاء  والم�صوؤولون  �صدام  نظام  تركة  حاملو  هم  العراقيون  ال�صنة 
جرائمه واأخطائه وذلك في �صياق بروز �صيا�صيات تمييزية ظاهرها التطبيق 
الم�صروع للعدالة االنتقالية مثل اجتثاث البعث وحل الجي�ش، لكن حقيقتها 
العراق  م�صاكل  واختزال  �صكانية/دينية  كمجموعة  ال�صنة  معاقبة  كانت 
الحديث البنيوية والمعقدة باأخطاء اأخالقيرّة تعك�ش الرغبات االأنانية الأقلية 
ال�صعفاء  ال�صيعة  باإزاء  المهيمنون«  »ال�صنة  هي  ومتجبرة  قا�صية  طائفية 
والُمهيمن عليهم!!! يكفي هنا اال�صت�صهاد بت�صريح للقيادي حينها في التيار 
ال�صدري، بهاء االأعرجي، الذي اأ�صبح فيما بعد نائًبا لرئي�ش الوزراء عندما 
ذكر في لقاء تلفزيوني »اإن الغالبية في العراق، المذهب الذي ]ت�صتهدفه[ 
القاعدة ... كانت عليه الموؤامرة منذ يوم اأبو بكر لحين حزب اأحمد ح�صن 
البكر«)1( الداللة االأ�صا�صية هنا هي افترا�ش الظلم الدائم والعابر للتاريخ 
حزب  �صعود  اإلى  عام   1400 من  اأكثر  قبل  الرا�صدة  الخالفة  بداية  منذ 
و�صواًل  الع�صرين  القرن  �صتينات  نهاية  في  العراق  في  ال�صلطة  اإلى  البعث 
اإلى االإطاحة االأميركية به في 2003 واإن هذا الظلم م�صدره �صني، بعك�ش 
اأن  من  االأعلى  للمجل�ش  التاأ�صي�صي  البيان  يمثلها  التي  ال�صابقة  ال�صردية 

)1( بهاء االأعرجي. االأعرجي يتهجم على الخليفة اأبو بكر  )يوتيوب:                     15 �صباط 
https://youtu.be/lP8OMVyFcF0 :2010(. تاريخ الدخول: 2021/4/25. الرابط

Abu Osaid

https://youtu.be/lP8OMVyFcF0
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م�صدر هذا الظلم غربي م�صتهدًفا عموم الم�صلمين ولي�ش خ�صو�ش ال�صيعة. 
�صيا�صي،  هو  بما  ديني  هو  ما  يختلط  للتاريخ،  المختزلة  ال�صرديرّة  هذه  في 
تمثرّاًل  ال�صيعي،  ال�صيا�صي  االإ�صالم  الأحزاب  ال�صيا�صي،  اال�صطهاد  لي�صبح 
على  المفتر�صة  ال�صنيرّة  الهيمنة  مثلته  الذي  الديني  لال�صطهاد  وامتداًدا 
الدولة  ال�صردية في حياة  تر�صيخ هذه  االأبرز هنا في  االإعالن  لعل  الحكم. 
العراقية الجديدة جاء على ل�صان رئي�ش الوزراء العراقي االأ�صبق في نهاية 
االإرهابي  االإ�صالمية«  »الدولة  تنظيم  بين  المواجهة  ذروة  في   2013 عام 

والدولة العراقية: 
]كذا في  الذين قتلوا الح�صين لم ينتهوا بعد. هاهم اليوم موجودين 
ُي�صتهدف من قبل  اآخر ال يزال موجودًا، هو الذي  بلون  االأ�صل[. والح�صين 
طول  وعلى  اأخرى  مرة  الح�صين  واأن�صار  يزيد  اأن�صار  اإًذا  الطغاة.  هوؤالء 
الخط ي�صطدمون في مواجهة �صر�صة عنيدة، وهذا يعطينا روؤية باأن الجريمة 
التي ارتكبت بحق الح�صين لم تنتِه واإنما الزالت ف�صولها التي نعي�صها اليوم 
عليهم  البيت  واأهل  االإ�صالم  على  والحاقدين  والطائفيين  االإرهابيين  من 
لالأبرياء،  وا�صتهداف  اإجرامية  اأعمال  من  اليوم  به  يقومون  وما  ال�صالم 
اأجواء  االإمام الح�صين وتخريب  العدة ال�صتهداف زوار  اأعدوا  وبالذات لقد 

الزيارة.)1( 

في  العراق  في  واالأمني  ال�صيا�صي  لل�صراع  المالكي  كلمات  تمنح 
يمنع  وال�صر.  الخير  بين  ثنوي  في �صراع  را�صًخا  ا  اأبديًّ معينة طابًعا  لحظة 
ل  التحورّ اإمكانيات  حينها  العراق  في  لل�صراع  الجوهراني  الت�صوير  هذا 
والتغير والتطور في مواقف االأطراف المت�صارعة اأو فتح م�صارات المراجعة 
االأطراف  لهذه  الداخلية  ال�صيرورات  يرف�ش  اأنه  بمعنى  بينها،  والت�صالح 

)1( نوري املالكي. نوري املالكي املعركة يف االأنبار بني اأن�صار احل�صني واأن�صار يزيد )يوتيوب: 
جريدة ال�صوت الكويتية، 2 كانون الثاين 2014( تاريخ الدخول: يف 2022/4/26. الرابط: 

 http://bit.ly/2hCyY15

http://bit.ly/2hCyY15
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يزيد،  الح�صين �صد  بين  ال�صراع  ثنائية  في  احتجازهم  في ظل  ا  خ�صو�صً
اأو ظرف  اأي لحظة  للت�صالح والتفاهم في  القابلين  اأبًدا وغير  المت�صادين 

زمني مقبل. في الفهم ال�صيعي، يمثل يزيد التج�صد المطلق لل�صر. 

كانت العالمة الثانية في بروز التخ�صي�ش الهوياتي مذهبيًّا ل�صحايا 
ال�صيعي  التحالف  لزعيم  ر�صمي  بيان  في  المثال،  �صبيل  على  االإرهاب. 
ال�صيد عبد العزيز الحكيم الذي كان  الحاكم »االإئتالف العراقي الموحد« 
ي�صغل في الوقت ذاته من�صب رئا�صة »المجل�ش االأعلى للثورة االإ�صالمية في 
العراق« يتم تو�صيف �صحايا االإرهاب على نحو مختلف على اأ�صا�ش هوياتهم 

المذهبية المفتر�صة:

واأعوانهم  وال�صداميين  التكفيريين  من  المجرمة  العنا�صر  ارتكبت 
اأهل  اأتباع  من  االأبرياء  العراقيين  �صد  جديدة  كبرى  جريمة  اخرى  ة  مررّ
الخمي�ش  اليوم  هذا  في  وذلك  ال�صدر  مدينة  في  ال�صالم«  »عليهم  البيت 
2006/11/23 ليذهب �صحية هذا العدوان االآثم مئات ال�صهداء والجرحى 
اأخرى في  الطائفيون جريمًة  التكفيريون  االإرهابيون  ارتكب  واالأبرياء. كما 
بال�صواريخ  واالأعظمية  الكاظمية  مدينة  و�صرب  اليوم  هذا  الحرية  مدينة 
اأودت بحياة الع�صرات من العراقيين. اإن ت�صاعد العمليات االرهابية خالل 
االأيام القليلة الما�صية التي ا�صتهدفت االأبرياء في مناطق اللطيفية وبعقوبة 
تدمي  اليوم من جرائم  وماحدث هذا  وموؤ�ص�صاتها  الدولة  دوائر  ومهاجمة 
الدولة  م�صروع  لتخريب  ال�صعي  وهو  واحد  اتجاه  في  ت�صبرّ  كلها  القلب، 
اأجلها  م من  قدرّ والتي  العراقيين  بنائها ماليين  �صارك في  التي  الد�صتوريرّة 
اأروع المالحم والتحدي والعطاء العدوان على المكت�صبات التي حققها �صعبنا 
العدوان  ب�صدة  ندين  اإننا  العظيمة.  وت�صحياته  �صموده  خالل  من  العراقي 
الحكومة  واأدعو  �صدرت  جهة  اأي  من  واأمنهم  العراقيين  حياة  على  االآثم 
واأجهزتها االأمنية اإلى ت�صديد اإجراءاتها من اأجل منع وقوع مثل هذه الجرائم 
وال�صعي الجاد الإر�صاء دولة القانون والموؤ�ص�صات. اإن هذه الجرائم الب�صعة 
راح �صحيتها  والتي  اال�صرف  النجف  في  الدامية  الجمعة  منذ  بداأت  والتي 
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بالحياة  ًكا  اإالرّ تم�صرّ ال�صيد الحكيم »قد�ش �صره« لن تزيدنا  �صهيد المحراب 
الحرة الكريمة وال تزيدنا اإالَّ �صالبة في مواجهة الموؤامرات التي تحاك �صد 

�صعبنا و�صد اأتباع اأهل البيت »عليهم ال�صالم« في العراق)1(.

ذات  مناطق  في  جرت  اإرهابية  عمليات  يدين  الذي  البيان  هذا  في 
ة و�صيعة، يميز البيان على  اأغلبيات �صنية و�صيعية، وبالتالي �صقوط �صحايا �صنرّ
اأتباًعا  بو�صفهم  العراقيين  وبين  العراقيين كمجموعة عامة  بين  نحو جلي 
الأهل البيت، الو�صف التقليدي لل�صيعة. الداللة ال�صمنيرّة هنا هي اأن ال�صيعة 
ُي�صتهدفون ب�صبب، كينونتهم، اأي كاتباع الأهل البيت، واأن الذين ي�صتهدفونهم 
يفعلون ذلك ب�صبب هذا النوع من االتباع الديني. في بيانات اأخرى كثيرة، 
االئتالف  اأو  منفردة  �صيعية  �صيا�صية  حركات  اأ�صدرتها  التي  تلك  �صواء 
ال�صيعي الحاكم وقتها الإدانة اأعمال اإرهابية �صد مدنيين عراقيين، اكت�صب 
التاأكيد على اإبراز الهوية المذهبية لل�صحايا وظيفة �صيا�صيرّة وهوياتيرّة مهمة 
الفهم  في  الت�صحويرّة  تر�صيخ  الحاكم حينها هي  ال�صيعي  االإ�صالم  الأحزاب 
مفهوم  يلعب  م�صحية،  كائنات  بو�صفهم  ال�صيعة  اأي  للذات،  العام  ال�صيعي 

الت�صحية دوًرا مركزيًّا في ت�صكيل هويتهم وذواتهم. 

ال�صيعية بعد  اأهم وظائف الطقو�ش والمنا�صبات  اإحدى  في الحقيقة، 
الثيمات  تر�صيخ  هو  الح�صيني،  العزاء  مرا�صم  ا  خ�صو�صً ف�صعوًدا،   2003
بيته  واأهل  الح�صين  االإمام  �صلوك  في  والفداء  بالت�صحية  المتعلقة  والقيم 
واأ�صحابه في كربالء ف�صاًل عن بقية االأئمة ال�صيعة في منا�صبات والداتهم 
انطوت  كربالء  في  االأ�صلية  الحادثة  اأن  رغم  بها.  ُيحتفى  التي  ووفاتهم 
تاأريخيًّا  الت�صيع العراقي  اأن  فعاًل على الكثير من الت�صحية والفداء، ورغم 
العناءات  اإنتاج  واإعادة  تمثل  عبر  بالمظلومية  ح�صه  من  كبيًرا  قدًرا  ل  �َصكرّ
الكبيرة التي واجهها الح�صين واأهله واأ�صحابه في كربالء في �صهر محرم 

)1( عبد العزيز احلكيم. »�صماحة ال�صيد احلكيم ي�صدر بيانًا ي�صتنكر فيه اجلرمية النكراء 
تاريخ   .2006/24/11 براثا.  اأنباء  وكالة  ال�صدر«.  مدينة  يف  االأبرياء  املواطنني  �صد 

http://burathanews.com/arabic/news/11647 :الدخول: 2022/4/27. الرابط

http://burathanews.com/arabic/news/11647
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اأبعاًدا نف�صيرّة  61 هجرية، فاإن هذا الفهم لم�صهد كربالء اكت�صب  من عام 
وهوياتيرّة و�صيا�صيرّة جديدة في عراق ما بعد 2003، اإ�صافًة لالأبعاد المعتادة 
�صابًقا المتعلقة بالحزن التطهري والتقوى الدينية وتاأكيد االنتماء الهوياتي 
عليها  ح�صلت  التي  وال�صيا�صية  االنتخابية  المكا�صب  عن  فف�صاًل  للت�صيع. 
على  االإيديولوجية  هويتها  اإبراز  من  ال�صيعية  ال�صيا�صي  االإ�صالم  حركات 
العزاء  لمرا�صيم  وتوظيفها  العام  الحيز  في  له  وممثلة  للت�صيع  حامية  اأنها 
الح�صيني المتنوعة والطقو�ش ال�صيعية االأخرى، اأخذت المرا�صيم والطقو�ش 
والرمزيات ال�صيعيرّة تلعب دوًرا متزايًدا بو�صفها مك�صًبا حقوقيًّا وهوياتيًّا في 
العراق الجديد حققته هذه االأحزاب لجمهورها ال�صيعي، بداًل من اأن تكون 
ا واأتوماتيكيًّا من حرية التعبير التي ن�ش عليها الد�صتور، بمعنى  جزًءا طبيعيًّ
اأنها ناتجة عن فعل م�صتمر ومنظم لفاعل �صيا�صي واٍع ُيحتاج لوجوده وجهده 
الدائمين ل�صمان ا�صتمرار ممار�صة هذه الحقوق. ثمة وظيفة �صيا�صية ذات 
التفعيل  هذا  عبر  ال�صيعية  االإ�صالمية  االأحزاب  عليها  ت�صر  انتهازي  طابع 
المتوا�صل للطقو�ش والمرا�صم ال�صيعية والتذكير بها كحدث مميز والفت في 
الحياة العامة بما يعنيه هذا من رف�ش اندماجها التلقائي بهذه الحياة ومنع 
�صيا�صيرّة،  اإعالنات  اأو  الطبيعي فيها من دون �صجيج ر�صمي  �صغلها حيزها 
اأي تطبيعها كمعتقدات وممار�صات دينية تحتل الحيز االجتماعي واالإن�صاني 
اأو  المبالغة  اأو  الت�صخيم  عن  بعيًدا  الدينية،  التجارب  ككل  لها  المنا�صب 

الت�صيي�ش اأو اال�صتثناء اأو التذكير الر�صمي وال�صيا�صي بحدوثها.)1( 

عب  ال�صيعية  واملنا�صبات  واملرا�صم  الطقو�ش  جتارب  يف  باال�صتثناء  الدائم  احل�ش  يظهر   )1(
اأن�صطة كثرية ر�صمية وعامة توؤكدها كحدث الفت، ولي�ش جزءًا طبيعيًا من حياة املجتمع، عب 
التهاين  وتبادل  بها  احتفاًء  العامة  وال�صخ�صيات  ال�صا�صة  ي�صدرها  التي  الر�صمية  البيانات 
ب�صاأنها واإعالن تنظيم اخلطط االمنية حلمايتها وتاأكيد جناح هذه اخلطط تاليًا، ف�صاًل عن 
تغطية االإعالم لها بو�صفها حدثًا وغريها كثري. قد يبدو اأمرًا مفهومًا تاأكيد »احلدثية الالفتة« 
للطقو�ش واملنا�صبات ال�صيعية يف االأعوام االأوىل التي تلت �صقوط نظام �صدام ح�صني ب�صبب 
الت�صييق الذي تعر�صت له هذه الطقو�ش واملنا�صبات، لكن من ال�صعب تبير هذا االهتمام 
الر�صمي بها كحدث بعد نحو 19 عامًا من نهاية هذا النظام وانق�صاء �صنوات كثرية على توقف 

االأعمال االإرهابية التي كانت ت�صتهدف بع�ش هذه الطقو�ش واملنا�صبات.
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االأحزاب  تبدو  ال�صنة،  مدار  على  المتوا�صلة  »الَحَدثية«  هذه  كل  عبر 
ال�صيعية وكاأنها تقدم منجًزا نف�صيًّا وروحيًّا، هوياتيرّ الطابع، لل�صيعة العاديين 
المنجز  هذا  عبر  الطبيعي.  وال�صيا�صي  االنتخابي  جمهورها  يمثلون  الذين 
المفتر�ش الذي يغذي ح�ش الت�صحوية والمظلومية المعتادين ب�صبب طبيعة 
الطقو�ش والمنا�صبات والمرا�صم ال�صيعية القائمة على تعميق الح�ش ال�صيعي 
الظلم،  تحمل  خالل  من  االأخالقي  والتطهر  الت�صحية  تمجيد  عبر  بالذات 
اأهمية المنجزات المادية التي عجزت هذه االأحزاب  تتراجع، ولو مو�صميًّا، 
حاكمة  واأحزاب  �صيا�صية  ككينونات  وظيفتها  جوهر  في  وتقع  تقديمها  عن 
ينبغي اأن يتعلق اأداوؤها في الوظيفة الحكوميرّة بخدمة ال�صالح العام للمجتمع 
باأكمله ولي�ش تاأكيد الخ�صو�صيرّة الدينيرّة لمجموعـــة واحـــدة فيه. فعلى �صبيل 
عليه  المبرهن  عجزها  �صد  تحاجج  اأن  االأحزاب  هذه  ت�صتطيع  ال  المثـــال، 
ة المح�صو�صة التي تخت�ش بها االأحزاب التي في ال�صلطة  في المجاالت الماديرّ
االقت�صادية  الفر�ش  و�صناعة  التحتيرّة  البنية  وتح�صين  الخدمات  كتقديم 
االقت�صادي  والنمو  لال�صتثمار  المعيقة  والبيروقراطية  الف�صاد  ومكافحة 
ومنح اآفاق واعدة لحياة اأف�صل لمواطني البلد. اإزاء ف�صل االأحزاب ال�صيعيرّة 
بالحكم  المرتبطة  واالأهم  االأ�صد  المادية  االختبارات  هذه  في  الحاكمة 
عن  بنيويًّا  العاجزة  االحزاب،  هذه  تجد  ال  ال�صيا�صات،  و�صناعة  والحوكمة 
على  قائمة  متخيلة  هوياتيرّة  »منجزات«  على  التعكز  �صوى  المادي،  االإنجاز 
الحفاظ على الهوية ال�صيعية كما تتخيلها هذه االأحزاب وا�صتنفار ح�ش الدفاع 
عنها باإزاء اأخطار مفتر�صة لها تبرع هذه االأحزاب في اختراعها وت�صويقها. 

ت�صرين  احتجاج  حركة  على  االأحزاب  هذه  رد  في  بو�صوح  هذا  ظهر 
التي برزت من القاعدة االجتماعية واالنتخابية لهذه االأحزاب. فبداًل من اأن 
ا على غياب  تقود حركة االحتجاج ال�صخمة والم�صروعة هذه، والتي جاءت ردًّ
المنجزات الماديرّة لهذه االحزاب، اإلى مراجعة حقيقية الأدائها في ال�صلطة 
وال�صعي لت�صحيحه، لجاأت هذه االأحزاب اإلى تف�صير االحتجاج هوياتيًّا عبر 
ت�صويره كفعل منظم يقوم به �صباب �صيعة مغرر بهم تحركهم قوى »االغتراب« 
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رحمة  تحت  وجعلهم  هويتهم  وتقوي�ش  ال�صيعة«  »�صلطة  ال�صتهداف  الغربية 
االآخرين »الظالمين«. من هنا كان بروز الم�صطلح االتهامي للمحتجين على 
اأنهم »اأبناء ال�صفارات« بمعنى افتقادهم لالأ�صالة ال�صيعيرّة والعراقيرّة ولعبهم 
دور العمالء المغفلين للغرب، بعك�ش العمالء الواعين من الحكومات ال�صنية 
التي حكمت العراق منذ الع�صرينات و�صواًل اإلى الحكم البعثي بزعامة �صدام 
الوقت  في  ن�صبيًّا  المحدود  التدريجي،  االإ�صالح  اإطار  في  وحتى  ح�صين!! 
الراهن، الذي اأنتجه ال�صغط االحتجاجي وقاد اإلى انتخابات مبكرة بقانون 
انتخابي جديد خ�صرتها معظم اأحزاب االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي، لم يكن 
ا بف�صل بنيوي جدي، �صيا�صي وحزبي،  الرد على هذه الخ�صارة اإقراًرا مخل�صً
في  جديًدا  تمتر�ًصا  واإنما  والذات،  واالأداء  لل�صجل  حقيقيرّة  مراجعة  يتطلب 
الخنادق المعتادة للهوية. برز هذا التمتر�ش في خطاب »االإطار التن�صيقي« 
ال�صيعي واأفعاله بعد خ�صارته االنتخابات ورف�صه حكومة االأغلبية ال�صيا�صية 
التي ت�صتثنيه من الحكم وت�صعه في المعار�صة البرلمانية؛ اإذ اعتبر االإطار 
وتهديًدا  لل�صيعة  ا�صتهداًفا  الحكومة  ت�صكيل  من  االأكبر«  »المكون  ا�صتبعاد 
واإ�صراًرا  الهويرّة  في  اآخر  ا�صتثماًرا  الخطاب  هذا  مثل  يمثل  االأهلي.  لل�صلم 

عقيًما على اأولوية �صيا�صات الهوية على �صيا�صات الق�صايا. 

من الوا�صح اأن اعتماد اأحزاب االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي على الهوية 
والدفاع عنها كاأ�صا�ش ل�صرعيتها ال�صيا�صية اآخذ بالتاآكل ال�صريع كما اأظهرته 
اأحداث ال�صنوات القليلة الما�صية. تكمن االأزمة الحالية لهذه االأحزاب في 
كيفية الخروج من الفخ العميق للهوية كبرنامج �صيا�صي اإلى االإنجاز المادي، 
و�صبيل لالنت�صار  ال�صيا�صي  لالأداء  وموؤ�ص�صاتيًّا، كمعيار  اقت�صاديًّا وخدميًّا 
االنتخابي. لحد االآن، تبدو هذه االأحزاب عاجزة بنيويًّا عن اأن ت�صنع هذا 

التحول من الهوية اإلى االإنجاز.
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في هذه الورقة البحثيرّة، اأناق�ش فكرة اأن التحوالت االإقليميرّة واالإطار 
الطائفي اللبناني اأكثر تاأثيًرا من االأيديولوجيا في تعريف االأطوار التي مررّ 
الخميني  والخطاب  ال�صريرّة  االأمنيرّة  العمليات  فترة  من  اهلل«  »حزب  فيها 
الخال�ش والمنف�صل عن االعتبارات المحليرّة، لالنخراط بال�صيا�صة الداخلية 
في البرلمان عام 1992 والحكومات واالئتالفات المحليرّة بعد اغتيال رئي�ش 
والتحوالت  ال�صيا�صيرّة  للعملية   .2005 عام  الحريري  رفيق  الراحل  الوزراء 
االجتماعيرّة واالإقليميرّة، قدرة اأكبر على ت�صميم اأدوار التنظيم ومواقفه من 
ق�صايا مختلفة، وتوجه التنظيم لتقديم تنازالت اأيديولوجية لتغليب م�صالح 

على اأخرى.

رغم الخالف القائم بين الباحثين والكتاب حيال التاريخ التاأ�صي�صي 
لـ »حزب اهلل«، اأكان في نهاية �صبعينيرّات القرن الما�صي خالل لقاءات بين 
اإ�صالمييرّن يتراوحون في انتماءاتهم بين ال�صاب طالب الحوزة الدينية وبين 
وقوع  لحظة  اأو  المن�صاأ،  العراقيرّ  االإ�صالمية  الدعوة  وحزب  »اأمل«  حركة 
االجتياح االإ�صرائيلي عام 1982 وما فر�صه من تحول �صيا�صي على م�صتوى 
االأخير  الحدث  هذا  يبقى  باأ�صرها،  والمنطقة  ولبنان  ال�صيعية  الحركة 
وليدة  لي�صت  وال�صيا�صيرّة  الدينيرّة  والعقائد  االأفكار  اأن  �صحيح  مف�صليًّا. 
لحظة �صيا�صية، بل هي نتيجة مخا�ش وتراكمات، لكن حدًثا بحجم االجتياح 
االإ�صرائيلي كان كفياًل بتوفير م�صاحة لتمثيل جديد، �صيما بعد ثالث �صنوات 
على انت�صار الثورة االإ�صالميرّة في اإيران ووالدة نظام جديد فيها، ومع تراجع 
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�صقوط  حتى  ال�صوفييتي  الدور  اندثار  وت�صارع  الي�صاريرّة  واالأحزاب  القوى 
االتحاد نهاية ثمانينات القرن الما�صي.

نف�صها  ال�صيعيرّة  الطائفة  اأن  واقع  مع  تقاطعا  كذلك  الحدثان  هذان 
الطوائف  ببقية  ال�صيا�صي، مقارنة  الم�صتوى  تكوينيرّة على  كانت في و�صعية 
اأ�صا�ًصا  ال�صدر  مو�صى  االأ�صل  اللبناني  االإيراني  الدين  كان رجل  اللبنانيرّة. 
في هذا التوجه؛ اإذ اأ�ص�ش حركة المحرومين التي ُعرفت الحًقا با�صم »اأمل«، 
ُنخًبا  ل  ُت�صكرّ لم  الوليدة  الموؤ�ص�صات  هذه  االأعلى«.  ال�صيعي  »المجل�ش  ومعها 
دينيرّة و�صيا�صيرّة من النوع القادر على الحوؤول دون والدة تيار دينيرّ جديد، اأو 
عرقلته اإلى حدٍّ كبير، �صيما في ظرف كاالجتياح االإ�صرائيلي لبيروت وكامل 

الجنوب اللبناني عام 1982.

وهي  قوى،  مجموعة  االإ�صرائيلي  االجتياح  لحظة  في  اجتمعت 
مجموعات طالبية اإ�صالمية و»حركة اأمل االإ�صالمية« وعلماء دين مح�صوبون 
على »حزب الدعوة االإ�صالميرّة«، على اأ�صا�ش دعوة خمينيرّة بتعاون مع النظام 
االإ�صرائيلي.  االحتالل  مقاومة  على  قادر  موحد  بتنظيم  للخروج  �صوري 
وفًقا لنعيم قا�صم نائب االأمين العام للتنظيم، تمحور نقا�ش التاأ�صي�ش حول 
ثالثة اأهداف، اأولها اعتماد االإ�صالم منهاًجا �صاماًل، وهو م�صترك مع بقية 
والثالث  االإ�صرائيلي،  االحتالل  مقاومة  هو  الثاني  االإ�صالميرّة.  التنظيمات 
اأطراف  ثالثة  حملتها  الثالثة  المبادئ  هذه  الفقية.  والية  نموذج  تبني  هو 
هي تجمع لرجال الدين في البقاع، ولجان اإ�صالمية ُتمثرّل مجموعات مختلفة 
ومن�صقين اإ�صالميين عن حركة اأمل بعد ان�صمام رئي�صها نبيه بري اإلى هيئة 
ت في ع�صويتها رئي�ش القوات اللبنانية ب�صير الجميل بعد  االإنقاذ التي �صمرّ

اأقل من اأ�صبوعين على الغزو االإ�صرائيلي.)1( 

للطباعة  الهادي  دار  امل�صتقبل«. م�صر:  التجربة..   .. املنهج  اهلل:  »حزب  نعيم.  قا�صم،   )1(
والن�صر والتوزيع، 2002، �ش 38-37.
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الخالف  بين  طياتها  في  وتجمع  للتاأ�صي�ش،  الر�صمية  الرواية  هذه 
ال�صيا�صي مع »اأمل« من جهة، وبين التوكيد على البعد العقائدي ودور رجال 

الدين في القيادة.

و�صباًبا  ال�صن،  �صغار  من  دين  رجال  جمع  بداياته  في  التنظيم  لكن 
تاريخ  ولهم  الجنوبية،  بيروت  �صواحي  من  يتحدرون  عماليرّة  خلفيات  من 
اأبناء  ي�صم  التنظيم  كان  عمليًّا،  لبنانيرّة.  وي�صاريرّة  فل�صطينيرّة  تنظيمات  مع 
ال�صتينيرّات  موجة  في  المدينة  في  البوؤ�ش  الأحزمة  االأرياف  من  النازحين 
ان مثَل عماد مغنية وح�صن  وال�صبعينيرّات، اأي الجيل الثاني، ومنهم طبًعا �صبرّ
ن�صر اهلل، الم�صوؤول االأمني الرفيع في التنظيم واأمينه العام الحالي، تباًعا. 
البوؤ�ش  اأحزمة  اأحد  النبعة،  منطقة  في  خ�صار  بائع  نجل  نف�صه  اهلل  ن�صر 
تمتهن  لبيروت، في حين نزحت عائلة مغنية وهي  الجنوبية  ال�صواحي  في 
ون�صر  مغنيرّة  كان  ال�صن.  �صغير  كان  حين  بيروت  �صواحي  اإلى  الزراعة 
اهلل يت�صاركان هذه الخلفية االجتماعية، تماًما مثل اأغلب االأع�صاء االأوائل 

للتنظيم.

ا بزمام الأمور التحولت الإقليمّية: النظام ال�صوري مم�صكاً
ي والخطاب الخميني  محليًّا، »حزب اهلل« انتقل من طور العمل ال�صررّ
االإيراني المن�صاأ -وبالتالي غير الم�صمم لالإطار اللبناني- للنظام الطائفي 
و�صرورة التكيرّف من خالل التحالفات المحليرّة غير المتوافقة مع االأيديولوجيا 
ا مع تبدل في مقاربة الملف  اأي�صً ومتطلباتها. وهذا التطور المحلرّي ترافق 
االجتماعي واالقت�صادي مما �صاغه هــــوؤالء ال�صـــــــبان في الثمانينيرّات؛ اإذ 
ا وات�صع التنظيم لفئات اجتماعية  ا واجتماعيًّ تبلورت روؤية مختلفة اقت�صاديًّ
اأخرى، عالوة على االرتقاء الت�صاعدي )اجتماعيًّا واقت�صاديًّا( لبع�ش قادة 

التنظيم ماليًّا وبروز فئة رجال االأعمال الملتزمين فيه.
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الر�صالة المفتوحة
الر�صالة المفتوحة لـ »حزب اهلل« كانت الوثيقة االأولى العلنيرّة تنظيميًّا، 
رغم اأن العمل الم�صلح بداأ قبل ذلك وكان �صريًّا. هذه الوثيقة كانت اأ�صا�صية 
في ر�صم خريطة الطريق ال�صيا�صيرّة للتنظيم، مع التزام كامل بفكرة تطبيق 
اإيران ووفًقا لعقيدة  الحكم االإ�صالمي المرتبط بالجمهوريرّة االإ�صالميرّة في 
والية الفقيه، وهي هرمية راأ�صها المر�صد االأعلى للثورة االإ�صالمية في اإيران 
)حينها روح اهلل الخميني وعلي خامنئي منذ عام 1989(. جاء في الر�صالة 
المفتوحة ن�ش �صريح يدعو الم�صيحيين اإلى اعتناق االإ�صالم، ومن ثم اإلى 
اأننا  »نوؤكد  ذلك:  في  ال�صعب  ا�صتفتاء  بعد  لبنان  في  اإ�صالميرّ  حكم  اإقامة 
مقتنعون باالإ�صالم عقيدًة ونظاًما، فكًرا وحكًما، وندعو الجميع اإلى التعرف 
اإليه واالحتكام اإلى �صريعته، كما ندعوهم اإلى تبنيه وااللتزام بتعاليمه على 
يختار  اأن  ل�صعبنا  اأُتيح  ما  واإذا  واالجتماعي.  وال�صيا�صي  الفردي  الم�صتوى 
بدياًل.  االإ�صالم  على  ح  يرجِّ لن  فاإنه  لبنان،  في  الحكم  نظام  �صكل  بحريرّة 
ومن هنا فاإننا ندعو اإلى اعتماد النظام االإ�صالمي على قاعدة االختيار الحر 
والمبا�صر من قبل النا�ش، ال على قاعدة الفر�ش بالقوة كما ُيخيَّل للبع�ش!«.

ا عقائديًّا �صريًحا حيال والية الفقيه واالرتباط  كما �صملت الر�صالة ن�صًّ
ــة،  الوا�صح بالنظام االإ�صالمي في اإيــران، واعتبار تنظيـــم »حــزب اهلل« اأمرّ

ال حزًبا �صيا�صيًّا محدوًدا: 

»نحن اأبناء اأمة حزب اهلل التي ن�صر اهلل طليعتها في اإيران، واأ�ص�صت 
قيادة  باأوامر  نلتزم  العالم..  في  المركزية  االإ�صالم  دولة  نواة  جديد  من 
وتتج�صد  لل�صرائط،  الجامع  الفقيه  بالولي  تتمثل  وعادلة  حكيمة  واحدة 
المو�صوي الخميني دام  اآية اهلل العظمى روح اهلل  الم�صدد  حا�صًرا باالإمام 
ظلرّه.. مفجر ثورة الم�صلمين وباعث نه�صتهم المجيدة. وعلى هذا االأ�صا�ش 
ًقا.. بل  فنحن في لبنان ل�صنا حزًبا تنظيميًّا مغلًقا، ول�صنا اإطاًرا �صيا�صيًّا �صيرّ

نحن اأمة ترتبط مع الم�صلمين في كافة اأنحاء العالم«.
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كان وا�صًحا اأن الر�صالة المفتوحة انعكا�ش لغلبة الموقف الم�صلح، وفيها 
نفي لل�صيا�صة في ال�صياق اللبناني القائم على التوافق والتفاو�ش واالئتالف 
بين ممثلي المكونات المذهبيرّة المختلفة المكونة للم�صهد ال�صيا�صي اللبناني. 
�صت اأيديولوجيا تنظيم ع�صكري واأمني ال يعترف بالنظام  لكنها كذلك لخرّ
للخطاب  بالكامل  ن�صخ  بالبالد. وهذا كان  الطائفيرّة  بالتركيبة  وال  اللبناني 
بالنظام  واختزالها  نف�صها  اإيران  في  ال�صيا�صة  حيال  الخميني  والنهج 
وعقيدته، واإ�صقاطها بالكامل على ال�صياق اللبناني المعقــد في تركيبتــه؛ اإذ 
ا �صيعيًّا،  كيف باإمكان دولة ُيمثل ال�صيعة فيها اأقليرّة اأن تتبنى منهاًجا عقائديًّ

علًما اأن »حزب اهلل« كان ُيعد اأقليرّة بين ال�صيعة اأنف�صهم )تمثيليًّا( حينها؟ 

تاأثيرات ال�صياق الإقليمي
لكن هذا الموقف الموؤدلج تبدل الحًقا مع الدور ال�صوري في ال�صيا�صة 
وقرار  الطائف  اتفاق  بعد  ال�صيا�صية  العملية  في  االنخراط  ومع  اللبنانيرّة، 
الم�صاركة في انتخابات عام 1992. في نهاية الحرب االأهلية اللبنانية عام 
1991، ورغم ت�صليم الميلي�صيات المحليرّة اأغلب �صالحها للدولة اللبنانية تحت 
و�صاية النظام ال�صوري، احتفظ »حزب اهلل« ب�صالحه وقدراته الحربية بحجة 
لتفاهم  نتاًجا  كانت  وذلك  لبنان.  جنوب  في  االإ�صرائيلي  االحتالل  مقاومة 
اإيراني- �صوري تبلور في الم�صالحة بين تنظيمي »حزب اهلل« و»حركة اأمل« 

ال�صيعيين)1(.

مع  دموية  حرب  ختام  في  جاءت  بل  بالهينة،  تكن  لم  العملية  وهذه 
»حزب  من  عنا�صر  بحق  ال�صورية  القوات  ارتكبتها  مجزرة  تخللتها  »اأمل« 
اهلل«. خالل هذه الفترة وحتى االن�صحاب ال�صوري عام 2005، كان النظام 

مالكوم  مركز  و�صورية؟«،  اهلل  حزب  بني  واليوم  اأم�ش  عالقات  »اأي  علي.  احلاج  مهند   )1(
كري-كارنيغي لل�صرق االأو�صط، 7 مايو/اأيار عام 2019.

https://carnegie-mec.org/2019/05/07/ar-pub-79076
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ال�صوري يتولى »ت�صحيح« العالقة مع الحزب واإدارته ب�صكل اأف�صل من اأجل 
ح�صر دوره بالعمل الم�صلح �صد اإ�صرائيل ح�صًرا ووفًقا لمعايير محددة)1(. 
الم�صاركة  في  ال�صيا�صي  دوره  يح�صر  اهلل«  »حزب  كان  المقابل،  في 
البالد  على  المتعاقبة  الحكومات  في  الدخول  دون  البرلمانيرّة  باالنتخابات 

منذ اتفاق الطائف.

الدخول في الحكومة
ل هذا ال�صياق وقرر التنظيم اأخذ زمام المبادرة  لكن عام 2005، تبدرّ
ُيعــرف  بـــات  وهو  ال�صــوري،  للنظام  �صــــابًقا  الموؤيــــد  التــــحــالف  وقيـــادة 
قرار  كان  وبالتالي  اآذار(.   14( لــه  المعــار�ش  ذلك  مقابل  اآذار«،   8« بـ 
ولكنه  المقاومة،  حماية  عنوان  تحت  واالنتخابات  الحكومة  في  الم�صاركة 
عمليًّا على ارتباط بان�صحاب القوات ال�صورية من لبنان وتبدل ميزان القوى 
ون�صوء  الحريري  رفيق  ال�صابق  اللبناني  الوزراء  رئي�ش  اغتيال  بعدها غداة 
تحالف �صيا�صي مدعوم من ال�صعودية والواليات المتحدة في مواجهة حلفاء 

النظام ال�صوري وعلى راأ�صهم »حزب اهلل«)2(.

لي�ش  اللبنانيرّة حتم على »حزب اهلل«،  ال�صيا�صيرّة  اللعبة  اإلى  والدخول 
كذلك  ولكن  اللبناني،  بالنظام  القبول  لجهة  اأيديولوجيًّا  التنازل  فقط 
مقاي�صات  لقاء  �صالحه  حماية  للتنظيم  ُتتيح  وائتالفات  تحالفات  تنظيم 
على ال�صاحة المحلية. ذاك اأن التنظيم نجح في التحالف مع حركة »اأمل«، 

)1( العنف كان من �صمن اأدوات الت�صحيح يف العالقة، ومن �صمنه تندرج جمزرة فتح اهلل يف 
الثمانينات واالعتداء على م�صرية �صد اتفاق اأو�صلو عام 1993. 

مهند احلاج علي. »اأي عالقات اأم�ش واليوم بني حزب اهلل و�صورية؟«، مركز مالكوم 
كري-كارنيغي لل�صرق االأو�صط، 7 مايو/اأيار 2019.

https://carnegie-mec.org/2019/05/07/ar-pub-79076
للطباعة  الهادي  دار  امل�صتقبل«. م�صر:  التجربة..   .. املنهج  اهلل:  »حزب  نعيم.  قا�صم،   )2(

والن�صر والتوزيع، 2002، �ش246.
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وباتا متالزمين في ال�صيا�صة اللبنانية بحيث ُي�صار اإليهما بـ »الثنائي ال�صيعي« 
للداللة على هذا التقارب، ومن ثم اإقرار تفاهم مار مخايل مع التيار الوطني 
الحر ورئي�صه مي�صال عون)1(. هذان االئتالفان انعك�صا في ال�صيا�صة اللبنانية 
بمقاي�صة بين تاأييد »حزب اهلل« الحتالل »اأمل« و»التيار الوطني الحر« مواقع 
في الدولة اللبنانية، وتقديم نفوذهما، مقابل موقف �صيا�صي بحماية �صالح 
المقاومة واعطائه �صرعية. والتنظيم بل�صان نعيم قا�صم، نائب اأمينه العام، 
ا على قرار مجل�ش االأمن الرقم  راأى في التفاهم ائتالًفا �صيعيًّا-م�صيحيًّا وردًّ
1559 قبل �صنة ون�صف ال�صنة)2(. كان هدف القرار نزع ال�صرعية عن �صالح 

�صيا�صية  حالة  واأنتج  المقاومة  بحق  التفاهم  اأقر  حين  في  اهلل«،  »حزب 
تموز عام  �صهور في حرب  بعد  ا  ما ظهر جليًّ وهو  للحزب،  راعية  م�صيحية 

.2006

اأ�صا�صية  كانت  االئتالف  في  و�صركائه  الحزب  بين  المقاي�صة  هذه 
النظر  بغ�ش  ال�صيا�صية،  الطبقة  لجزء من  كراٍع  التنظيم  موقع  تحديد  في 
الوطني  للتيار  المتكرر  االتهام  لجهة  اأكان  ال�صلطة،  في  ممار�صاتها  عن 
الحر وحركة اأمل بالف�صاد في االعالم والنقا�ش ال�صيا�صي العام، اأو لناحية 
كمثل  التنظيم،  من  بدعم  عليها  هيمنوا  مهمة  وزارية  حقائب  في  ف�صلهما 

وزارتي الطاقة والمال)3(. 

(1) Helou, Joseph P.. Activism, Change and Sectarianism in the Free Patriotic 
Movement in Lebanon. Germany: Springer International Publishing, 2019.

للطباعة  الهادي  دار  امل�صتقبل«. م�صر:  التجربة..   .. املنهج  اهلل:  »حزب  نعيم.  قا�صم،   )2(
والن�صر والتوزيع، 2002، �ش 250-249.

اندبندنت  ت�صتعل«، موقع  ال�صيا�صية  والنكايات  الظالم  »لبنان يقرتب من  دنيز فخري،   )3(
عربية، 12 مار�ش 2021 )تاريخ الدخول: 29 مايو/اأيار 2022(.

https://tinyurl.com/d7canwsa
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اإلى  بال�صيا�صة،  في عالقتها  قوة طهرانيرّة  من  التنظيم  انتقل  عمليًّا، 
بل  �صيا�صيين،  وم�صوؤولين  وزراء  بتعيين  فقط  لي�ش  ُي�صارك  �صيا�صي  حزب 
له،  الم�صادة  التكتالت  احتواء  على  ُت�صاعد  ائتالفات  ت�صكيل  في  كذلك 
بالحراك  وانتهاًء  واأميركيًّا،  ا  �صعوديًّ المدعوم  اآذار«   14« بتحالف  بدًءا 
2019 وتبلور بدخول كتلة من النواب الم�صتقلين  ال�صعبي الذي انطلق عام 
ل بداأت  اإلى البرلمان بعد انتخابات مايو/اأيار عام 2022. هذه عملية تحورّ
مع  حوارات  وفتح  اللبناني  العلم  وتبني   1992 عام  للبرلمان  الدخول  مع 
البطركية المارونية، وكانت ذروتها في البرنامج ال�صيا�صي لعام 2009، وفيه 
التوافقيرّة  الديموقراطية  العتماد  ودعوة  اللبناني  بالنظام  �صريح  اعتراف 
ال�صيا�صة  هدف  كان  ال�صيا�صيرّة)1(.  الطائفيرّة  اإلغاء  حتى  الطوائف  بين 
االئتالف؛  وت�صهيل  ال�صيا�صيرّة  ال�صاحة  اإلى  الدخول  حواجز  رفع  االنفتاحية 
اإذ اأن الر�صالة المفتوحة وخطاب الحزب في ثمانينيرّات القرن الما�صي كانا 
كافيين لي�صير اأي تحالف �صيا�صي معه عبًئا على القوى الم�صيحيرّة الفاعلة 

في الموؤ�ص�صات اللبنانية.

العمل الموؤ�ص�صاتي الداخلي
لجهة  ا  تكتيكًيرّ كان  الداخليرّة  ال�صاحة  مع  التنظيم  تعاطي  اأن  يبقى 
الم�صاعدة في احتواء اأي مخاطر �صيا�صيرّة محلية، كي يتفرغ التنظيم لمهام 
من  االإ�صرائيلي  االن�صحاب  بعد  العام  للراأي  اأ�صعب  تبريرها  وبات  تو�صعت 
يبحث غالًبا  بات  الحزب  اأن  2000. ذاك  لبنان في مايو/اأيار عام  جنوب 
متنازع  مناطق  وجود  منها  الع�صكرية،  وقدراته  �صالحه  الإبقاء  تبرير  عن 

وجه  على  وهي  باالنفتاح،  املرحلة  هذه  ُي�صمي  االأغا  يو�صف  الدكتور  املثال،  �صبيل  على   )1(
نقي�ش من الر�صالة املفتوحة لعام 1985.

Alagha, Joseph Elie. The Shifts in Hizbullah›s Ideology: Religious Ideology, 
Political Ideology and Political Program. Netherlands: Amsterdam 
University Press, 2006. P 41-42.
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عليها مثل بع�ش قرى الغجر ومنطقة مزارع �صبعا، وحتى عام 2006 ق�صية 
االأ�صرى اللبنانيين في ال�صجون االإ�صرائيلية. ولكن بعد انطالق ثورات »الربيع 
اأكان  ا متزايًدا،  اإقليمًيرّ التنظيم يلعب دوًرا  2010-2011، بداأ  العربي« عام 
اآمنة لن�صاط القوى الموالية الإيران  اأو م�صاحة  ا  لجهة توفير قاعدة عمالنًيرّ
وف�صائل  البحرينية  المعار�صة  كمثل  العربية،  المنطقة  في  المتحالفة  اأو 
و�صخ�صيات عراقية وجماعة »الحوثي« اليمنية.)1(. كانت الذروة لهذا الدور 
الجديد، التدخل الع�صكري المبا�صر لم�صلحة النظام ال�صوري، والم�صاركة 
على  عالوًة  ب�صريرّة،  خ�صائر  يتكبد  التنظيم  جعل  ما  ل�صنوات،  الحرب  في 
ا على هذا  ردًّ اللبنانيرّة  االأرا�صي  لتنظيمات جهاديرّة على  ا�صتجرار عمليات 

التدخل. 

مثل هذا االت�صاع في الدور اأو الوظيفة االإقليميرّة لم�صلحة اإيران لم يكن 
ممكًنا دون الغطاء ال�صيا�صي المتوافر نتيجة التحوالت اللبنانية. عمليًّا، بداًل 
اللبنانيرّة  ال�صيا�صية  اأو الم�صاركة الفاعلة في العملية  اأن توؤدي »اللبننة«  من 
ح�صل  اإيران،  مع  والتنظيميرّة  العقائديرّة  العالقة  وطاأة  من  التخفيف  اإلى 
تحول معاك�ش، لناحية م�صاركة اإقليمية اأو�صع، مع انعكا�صات على العالقات 
مع   2021 عام  االأول  اأكتوبر/ت�صرين  اأزمة  في  ح�صل  كما  للبنان،  العربية 
احتجاًجا  �صفراءهم  وقطر  والكويت  والبحرين  واالإمارات  ال�صعودية  �صحب 

على ت�صريحات لوزير االعالم اللبناني ال�صابق جورج القرداحي)2(.

)1( احتجاج ميني على بث قناتي »امل�صرية« و»ال�صـــــــاحات« من لبنان، جريدة القـــد�ش العــربي، 
https://tinyurl.com/tt9r6f5c )2022 22 فباير 2022، )تاريخ الدخول:29 مايو/اأيار

)2( دول خليجية ت�صتدعي �صفراء لبنان احتجاجًا على ت�صريحات قدمية لقرداحي. موقع 
مايو/اأيار   29 الدخول:  )تاريخ   .2021 االأول  اأكتوبر/ت�صرين   27 عربي«،  �صي  بي  »بي 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59048383 .)2022
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م�صروع الموؤ�ص�صات: الهوّية ال�صيعّية اللبنانّية
رغم انخراط التنظيم في اللعبة ال�صيا�صيرّة اللبنانيرّة، والم�صاركة في 
ُيترجم  لم  العقائدي،  واالنق�صام  للطوائف  العابرة  واالئتالفات  الحكومات 
»حزب اهلل« انفتاحه ال�صيا�صي اإلى �صيا�صة اجتماعيرّة مختلفة في �صياق البيئة 
ال�صيعية. لدى التنظيم مجموعة موؤ�ص�صات اجتماعية وتربويرّة منها الموؤ�ص�صة 
وموؤ�ص�صات  الطالب،  واآالف  مدر�صة   17 وُتدير  والتعليم  للتربية  االإ�صالمية 
وك�صافة  الح�صن  والقر�ش  والمعارف  االإ�صالمية  واالمداد  والجريح  ال�صهيد 
)لكل  والمجالت  االإعالميرّة  الموؤ�ص�صات  من  على مجموعة  المهدي، عالوًة 
الخا�صة(  الحاجات  كاأ�صحاب  محدد  جمهور  وُتخاطب  مجلتها  موؤ�ص�صة 
ودور الن�صر)1(. في الن�صاط الثقافي، التنظيم هو النا�صر االأول على م�صتوى 
االأكثر  المطبوعة  وهي  ن�صخة،  األف   30 اهلل«  »بقية  مجلته  ُتوزع  اإذ  البالد؛ 
�صنويًّا)2(.  المدعومة  الكتب  وا�صعة من  ن�صر مجموعة  انت�صاًرا، عالوًة على 
ن�صر هوية  الموؤ�ص�صات دوًرا في  الما�صي، لعبت هذه  القرن  منذ ثمانينيرّات 
وعمادها  ال�صيعية،  والوطنية  ال�صيا�صية  ال�صردية  �صقل  واإعادة  جديدة 
وغير  لالأزمنة  عابرة  تاريخية  كوظيفة  والمقاومة  الفقيه  بوالية  االلتزام 
مرتبطة بالجغرافيا فح�صب)3(. لم ُتجِر هذه الموؤ�ص�صات مراجعة عقائدية 
اأو تحواًل في م�صارها التثقيفي والتعليمي، بل وا�صلت عملها وات�صع ن�صاطها، 
بدليل ارتفاع عدد الموؤ�ص�صات التربويرّة وحفاظ التنظيم على م�صتوى ثابت 

(1) Hage Ali, Mohanad. Nationalism, Transnationalism, and Political Islam: 
Hizbullah's Institutional Identity. Germany: Springer International Publish-
ing, 2017. P 44.

(2) Ibid p 42.
)3( ي�صتخدم بع�ش االأدبيات املارك�صية-اللينينية مبفردات خمتلفة مثل »امل�صت�صعفني« بداًل 

من البوليتاريا و»اال�صتكبار« بداًل من االمبيالية.
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عامي  االنتخابات  اأظهرت  كما  ال�صيعية،  الطائفة  اأو�صاط  في  التاأييد  من 
2018 و2022، رغم االأزمات االقت�صادية وال�صيا�صية والمالية)1(.

الهوية  ون�صر  التنظيمي  العمل  التحورّل على م�صتويي  لكن مقابل عدم 
العقائدية والعالقة مع اإيران وااللتزام بوالية الفقيه، كان هناك تحول على 
ال�صيا�صي.  وتمثيله  اهلل«  »حزب  داخل  االقت�صادي-االجتماعي  الم�صتوى 
بيد اأن التنظيم الذي بداأ ب�صخ�صيرّات من خارج النخب ال�صيعية التقليدية، 
وتحديًدا من الجيل الثاني للنازحين من الريف اإلى ما ُيعرف باأحزمة البوؤ�ش 
في �صواحي بيروت، �صهد تحوالًّ في تمثيله اإما بترقي ممثليه ماليًّا، اأو عبر 
�صمرّ �صخ�صيات ثريرّة ومن الطبقة الو�صطى المتعلمة جامعيًّا. من مجموعة 
اإلى   ،2000 وحتى  و1996   1992 االأعوام  في  للتنظيم  االأ�صا�صيين  النواب 
نواب ووزراء مقتدرين ماليًّا، مثل التاجر اأمين �صري )نائب عن بيروت عام 
مثل ح�صين  اأوروبيرّة  اأو خريجي جامعات  ال�صاحلي  نوار  والمحامي   )2005
المو�صوي  ابراهيم  النائب  فرن�صية(  جامعة  من  )دكتوراه  ح�صن  الحاج 
)دكتوراه من جامعة برمنغهام البريطانية(. ومنذ نهاية ت�صعينيرّات القرن 
اأ�صماء بع�صهم  اأعمال في »حزب اهلل«، ظهرت  الما�صي، ظهر نجم رجال 
ل  اإلى العلن نتيجة العقوبات االأميركية المتعاقبة في حقهم، ولكن هذا التحورّ
االجتماعي كان مالزًما للمقاربة المت�صعبة للتنظيم في ال�صيا�صة اللبنانية، 
واإ�صقاطه بع�ش ال�صعارات الي�صارية من اأدبياته وخطابه ال�صيا�صي، لم�صلحة 
التركيز على الموؤامرات الخارجيرّة و�صرورة مواجهتها من خالل االعتراف 

بحق المقاومة وا�صتمرارها على االأرا�صي اللبنانية.

»اأمل«  حركة  يف  حلفائه  وبني  بينه  توزعت  التي  ال�صيعية  املقاعد  بكل  التنظيم  قوائم  فاز   )1(
للتنظيم  القدرة االنتخابية رافعة حللفاء  املتحالفني معه. وكذلك �صكلت  امل�صتقلني  وبع�ش 

مثل »التيار الوطني احلر« الذي متكن من العودة للبملان بكتلة وازنة. 
�صيا�صية  حتوالت   :2022 اللبنانية  النيابية  »االنتخابات  علي،  احلاج  مهند  مثاًل:  راجع 
)تاريخ   .2022 عــام  مايو/اأيار   19 للدرا�صات.  اجلزيرة  مركــز  لـــة«،  معطَّ وا�صتحقاقـات 

 https://studies.aljazeera.net/ar/article/5374 .)2022 الدخول: 29 مايو/اأيار

https://studies.aljazeera.net/ar/article/5374
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خاتمــــة
التنظيم  مرَّ   ،1985 عام  اهلل  لحزب  المفتوحة  الر�صالة  اإعالن  منذ 
االأهلية  الحرب  نهاية  من  االإقليمية  الم�صارات  فيها  تتحكم  مختلفة،  باأطوار 
اإلى  اللبناني،  الداخلي  الو�صع  اإدارة  ال�صوري  النظام  وا�صتالم  اللبنانية 
ان�صحابه عام 2005 وا�صطرار حزب اهلل الدخول في اللعبة ال�صيا�صية الحتواء 
اأي مخاطر على وجوده و�صالحه. رغم التحفظات االأيديولوجية االأولية، كانت 
م�صار  تحديد  في  تاأثيًرا  اأكثر  اللبناني  الطائفي  واالإطار  االإقليمية  التحوالت 
االجتماعي-االقت�صادي  التمثيل  قاعدة  في  تنوع  اإليها  ُي�صاف  التحوالت، 
بدخول تجار ومتعلمي الطبقة الو�صطى اإلى قيادة التنظيم، ما اأ�صقط بع�ش 
االأدبيات الي�صاريرّة الواردة في البيان االأول للتنظيم )الم�صت�صعفين الطيبين، 
العقيدة  اأن  اإال  الثروات(.  وال�صتعادة  اال�صتعمار  لمكافحة  بينهم  والت�صامن 
الدينيرّة تبقى مفيدة للتنظيم في اإطار التحكم بقاعدته ال�صعبية وا�صتقطابها، 
في حين انتقل اإلى طور العمل ال�صيا�صي والتحالف مع قوى دون اأي اعتبارات 
�صوى موقفها من �صالحه وقدرتها على توفير غطاء �صيا�صي لن�صاط لم يعد 
معه  ويحمل  االإقليم  ي�صمل  بات  بل  للبنان،  الجنوبية  الحدود  على  مح�صوًرا 

تداعيات على العالقات الخارجية للبنان.



الف�صل الخام�ص
الإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي في الجزيرة العربّية

 





حـــركـــــة اأن�صـــــار اهلل
اإحياء الإمامة الزيدية المفقودة في اليمن

اأحمد ناجي

لم يكن يوم الواحد والع�صرين من اأيلول من العام 2014 يوًما عابًرا 
اإذ �صهد �صقوط العا�صمة اليمنية �صنعاء في اأيدي حركة  في تاريخ اليمن. 
ا با�صم الحوثيين)1(، وهي الحركة التي خا�صت  اأن�صار اهلل، المعروفة اأي�صً
علي  االأ�صبق  الرئي�ش  فترة حكم  اليمنية خالل  الحكومة  مع  عنيًفا  �صراًعا 
من  ال�صحايا  اآالف  وخلف  �صنوات،  �صت  لمدة  ا�صتمر  �صالح،  اهلل  عبد 
المم�صكون  هم  اهلل  اأن�صار  اأ�صبح  �صنوات،  ب�صعة  مرور  وبعد  الجانبين. 
بزمام الحكم في اليمن ك�صلطة اأمر واقع. �صكلت �صيطرت اأن�صار اهلل على 
�صنعاء مفاجاأة للكثيرين من المتابعين للحالة اليمنية، ولفتت انتباه االإقليم 
والعالم لها. فالحركة لم تكن في مطلع العقد الما�صي �صوى جماعة �صغيرة 
ظهرت في بع�ش مديريات محافظة �صعدة الواقعة في �صمال ال�صمال. ومع 
اال�صطراب ال�صيا�صي والع�صكري الهائل الذي اأفرزته �صيطرة حركة اأن�صار 
اهلل. برزت ت�صاوؤالت عدة حول طبيعة الحركة، وعوامل ن�صاأتها، وجذورها 
ا مع  الدينية، وعالقتها المذهبية وال�صيا�صية بالكيانات االإقليمية، خ�صو�صً

الجمهورية االإ�صالمية االإيرانية، التي ينظر اإليها كداعم رئي�ش للحركة. 

تجادل هذه الورقة البحثية باأن م�صروع حركة اأن�صار اهلل هو م�صروع 
فكرة  من  تنبع  �صيا�صية  نظرية  وهي  الجارودية،  الزيدية  لالإمامة  اإحيائي 

)1( يف معر�ش هذا البحث �صوف يتم االإ�صارة اإىل احلركة با�صم احلوثيني/احلوثية يف موا�صع 
اال�صم  ا�صتهار  مع  متا�صًيا  اجلديدة  الت�صمية  �صبقت  التي  احلقبة  يف  ا  خ�صو�صً كثرية 

املرتبط با�صم موؤ�ص�ش احلركة ح�صني بدر الدين احلوثي. 
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اأ�صا�صية فحواها اأن والية االأمة يجب اأن تكون في ذرية البطنين، االإمام علي 
وال�صيدة فاطمة الزهراء. هذه النظرية ال�صيا�صية الدينية لي�صت بالجديدة 
اإذا ما نظرنا لل�صياق التاريخي وال�صيا�صي الذي �صاد في اليمن في القرون 
الما�صية. حيث هيمنت العديد من ال�صلطات ال�صيا�صية المنطلقة من هذه 
الفكرة في حقب تاريخية عدة. وا�صتطاعت اأن تحكم مناطق وا�صعة في اليمن، 
المذهب.  هذا  اأتباع  يكثر  حيث  اليمن،  �صمال  مناطق  في  وجودها  وتركز 
التمدد واالنح�صار بناء  الزيديرّة بين  الدولة  تاأرجحت  وخالل فترة حكمها، 
على العوامل المحلية واالإقليمية. لكن الجديد في االإحياء الزيدي الذي قاده 
ح�صين الحوثي كان باإ�صافة البعد الراديكالي)1( في البنية الفكرية للحركة؛ 
اإذ ينتقد الزيدية التراثية وعلم الكالم الزيدي، وي�صتند اإلى القراآن كن�ش 

تاأ�صي�صيرّ في تاأويالته وروؤاه ال�صيا�صية. 

الجذور التاريخية لالإمامة الزيدية
بداأ م�صروع حركة اأن�صار اهلل في �صعدة، المدينة الواقعة في �صمال 
خ�صو�صية  �صعدة  وتكت�صب  ال�صعودية.  مع  اليمن  لحدود  والمحاذية  اليمن 
دولة  اأول  موؤ�ص�ش  �صَكَنها  اأن  منذ  الزيدي  المذهب  اأتباع  لدى معظم  دينية 
ي عام 896، ومنها  �صرّ زيدية في اليمن االإمام يحيى بن الح�صين القا�صم الرَّ
اأول دولة زيدية باليمن، انهارت في حياة االإمام يحيى بن  لتاأ�صي�ش  انطلق 
)2(. وفي  ي في �صعدة عام 911  ب باالإمام الهادي الذي توفِّ الح�صين والملقَّ
كل مرة ت�صعف ال�صلطة المركزية للدولة اليمنية يجد اإحياء االإمامة الزيدية 
م�صاحة �صيا�صية للظهور من جديد. و�صار هذا التاأرجح بارًزا بين المركز 
الذي تمثله �صنعاء الحت�صانها ال�صلطة المركزية وبين الطرف الذي تج�صده 

)1( مقابلة اأجراها الكاتب مع مي�صاء �صجاع الدين، �صتوكهومل، 18 حزيران 2022.
)2( مي�صاء �صجاع الدين، احلوثيون: رحلة التيه بني العزلة والتمدد. 16 ني�صان 2015. مركز 

https://studies.aljazeera.net/ /node/3860 .اجلزيرة للدرا�صات
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�صعدة الجغرافيا و�صعدة الحا�صنة لفكرة الإمامة الزيدية. و�صار هذا االأمر 
عاماًل مهيمًنا على �صياق االأحداث التاريخية في اليمن. ففي كل مرة ي�صعف 

المركز يهيمن الطرف والعك�ش �صحيح. 

وبالرغم من قدم تاأ�صي�صها الممتد الأكثر من اإحدى ع�صر قرًنا، يذهب 
�صيطرتها  وتب�صط  تحكم  لم  الزيدية  االإمامة  باأن  للقول  الباحثين  بع�ش 
وت�صبح حالة �صيا�صية ثابتة في اليمن اإال عندما دخل العثمانيون البالد اأول 
ن اليمنيون حينها -وفي مقدمتهم القبائل الزيدية- من طردهم  مرة، وتمكرّ
ومنطقة-  الزيدية -مذهًبا  باتت  الحين،  ذلك  منذ   .1635 عام  مرة  الأول 
فاعاًل موؤثًرا في الحياة ال�صيا�صيرّة اليمنية.)1( هذا العامل المرتبط بوجود 
طرف خارجي، منح االإمامة الزيدية فر�صة جيرّدة للتمدد في مناطق خارج 
نطاقها الجغرافي المعهود. اإذ اأن وجود قوة خارجية عادة ما يخلق التفات 
من القبائل اليمنية مع االإمامة الزيدية. يجدر االإ�صارة اإلى اأن قبائل حا�صد 
�صعدة  من  وجودهم  منطقة  وتمتد  الزيدية،  االإمامة  جناحا  هما  وبكيل 
�صنعاء  العا�صمة  جنوب  تقع  التي  يريم  مرتفعات  حتى  ال�صمال  اأق�صى 

بم�صافة 193كم)2(.

لكن الحديث عن المذهب الزيدي ي�صتدعي قدًرا من التف�صيل، فهو 
�صه االإمام زيد بن علي زين العابدين )695-740(، ويعتمد على  مذهب اأ�صَّ
المذهب الفقهي الحنفي والمدر�صة الفكرية المعتزلة)3(. ا�صتمدت الزيدية 
ب�صرعية  تعترف  اإنها  حيث  ال�صحابة؛  من  موقفها  من  الو�صطية  �صمعة 
الخلفاء ال�صابقين على االإمام علي بن اأبي طالب، ح�صب مبداأ �صحة اإمامة 

1538-1635«، معهد البحوث  اليمن  العثماين االأول يف  ال�صيد م�صطفى: »الفتح  )1( �صامل، 
والدرا�صات العربية، القاهرة، 1969، الف�صل ال�صابع، �ش338.

)2( مرجع �صابق.
(3) Burrowes, Robert D. Historical Dictionary of Yemen. London. The Scare-

crow Press Inc. 1995. P428.
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على  الخروج  بمبداأ  الزيدي  المذهب  يتميز  االأف�صل.  وجود  مع  المف�صول 
الحاكم الظالم، وهذه فكرة فريدة بين المذاهب االإ�صالمية �صنيرّة و�صيعيرّة 
ِقيَّة حتى يعود  التي توؤمن بطاعة الحاكم؛ تفادًيا للفتنة اأو تطبيًقا لمبداأ التَّ
المهدي المنتظر. وبالرغم من و�صف الزيديون باأنهم قريبون في مذهبهم 
لي�صت مذهًبا  اأنها  اإال  ال�صنة؛  �صيعة  اأو  ال�صيعة  ة  �ُصنَّ وكاأنهم  ة  نَّ ال�صُّ اأهل  من 
واحًدا اإذ تتفرع عن الزيدية عدة تيارات، مثل الجارودية التي لديها مواقف 
الذي  الهادي  لالإمام  من�صوبة  وهي  والهادوية،  ال�صحابة،  تجاه  مت�صددة 
اأ�صاف بند ح�صر حق االإمامة في البطنين؛ اأي االإمام علي وزوجته فاطمة. 
وبا�صتثناء حق االإمامة، هناك م�صتركات كثيرة بين المذهب ال�صافعي الذي 

يتبعه معظم �صكان اليمن والمذهب الزيدي الهادوي. 

قبيل خروجهم من اليمن مطلع القرن الما�صي، قام العثمانيون بت�صليم 
ال�صلطة ال�صيا�صية لالإمام الزيدي يحيى حميد الدين، باعتباره زعيًما دينيًا 
الدولة  االإنجليز في حربهم �صد  اأال يقف مع  اأن  �صريطة  ونفوذ،  �صلطة  ذو 
العثمانية. و�صبق لالإمام يحيى اأن دخل في حروب عدة �صد العثمانيين منذ 
العام 1872 وحتى 1911 حين اعترفت به اإماًما م�صتقالًّ على �صمال اليمن 
ممثاًل للزيدية)1(. وبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية االأولى 
وخروجها من اليمن، اأ�صبح االإمام يحيى حاكًما ل�صمال اليمن بحكم االأمر 
الواقع، ليقوم حينها باإحياء جديد للدولة الزيدية من خالل تاأ�صي�ش المملكة 
المتوكلية اليمنيرّة. وحمل لقب االإمام المتوكل على اهلل وا�صتمر بالحكم حتى 
العام 1948 حين تم اغتياله خالل ما عرف بثورة 1948. �صعد ولده اأحمد 
بن يحيى بن حميد الدين للحكم بعد اأن اأخمد الثورة التي اأطاحت بوالده. 
وا�صتمر في الحكم حتى العام 1962، حين قامت ثورة 26 اأيلول �صد المملكة 

المتوكلية، لتوؤ�ص�ش الجمهورية العربية اليمنية. 

)1( تكوين اليمن احلديث: اليمن واالإمام يحيى 1904-1948م، ال�صيد م�صطفى �صامل، مكتبة 
�صعيد رافت، القاهرة، الطبعة الثانية، 1391هـ/1971م، �ش87.
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المظلومية الزيدية: وقود الن�صاأة لحركة اأن�صار اهلل 
ال يمكن درا�صة ن�صاأة حركة اأن�صار اهلل بمعزل عن ال�صياق التاريخي 
وال�صيا�صي والديني للحركة. فعوامل الحركة ارتبطت ب�صورة وثيقة بهذه 
اليوم.  نراه  الذي  بال�صكل  بروزها  في  مجتمعة  �صاهمت  التي  ال�صياقات 
حين قامت ثورة 26 اأيلول واأُعلن قيام الحكم الجمهوري، لم ت�صتطع قوات 
الجمهورية الجديدة الق�صاء على الحكم االإمامي ب�صورة كلية. فال�صنوات 
التي تلت الثورة كانت حافلة بال�صراعات بين القوات الجمهورية ومنا�صري 
الدين.  اأحمد حميد  االإمام  ابن  البدر  يقودهم محمد  الذي كان  االإمامة 
ولم تنته هذه ال�صراعات اإال بعد اإف�صال ح�صار �صنعاء ال�صهير في 1968 
رعت   1970 العام  وفي  المدينة.  على  وقواته  البدر  االإمام  �صربه  الذي 
حقبة  لتنتهي  والجمهوريين.  الملكيين  بين  الم�صالحة  اتفاق  ال�صعودية 
ال�صيا�صي  عهدها  من  جديدة  حقبة  في  اليمن  وتدخل  المتوكلية  االإمامة 
القيادات  من  العديد  اأن  اإلى  االإ�صارة  يجدر  الجمهوري.  الحكم  تحت 
الجمهورية كانت من اأتباع المذهب الزيدي لكنها �صد الم�صروع االإمامي 
الذي تزعمته اأ�صرة حميد الدين اآنذاك. لذلك لم يكن ال�صراع مذهبيًّا 

بل �صيا�صًيا في المقام االأول. 

الدينية  الرموز  بع�ش  لدى  ترحاب  محل  ال�صراع  نتيجة  تكن  لم 
مت�صق  الزيديين غير  االأئمة  اأيدي  الحكم من  اأن خروج  راأت  التي  الزيديرّة 
مع النظرية ال�صيا�صية للمذهب. وراجت هذه النظرة ب�صكل كبير في اأو�صاط 
الرموز ذات النزعة المت�صددة)1(. والتي ترى اأن الوالية حق اأ�صا�صي الأبناء 

املنذر  اأبي اجلارود زياد بن  اإىل  تن�صب  الزيدي  )1( اجلارودية: هي فرقة من فرق املذهب 
الكويف الهمذاين. وترى اجلارودية اأن النبي حممد ن�ش على االإمام عليرّ بالو�صف دون 
الت�صمية، واالإمام بعده علي، والنا�ش ق�صروا، مل يتعرفوا الو�صف ومل يطلبوا املو�صوف، 
فرق   - والت�صيع  »ال�صيعة  كتاب  انظر  بذلك.  فكفروا  باختيارهم،  بكر  اأبا  ن�صبوا  واإمنا 

وتاريخ«، اإح�صان اإلهي ظهري. 
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عملية  بداأت  حين  القناعة  هذه  تعززت  وقد  وفاطمة.  وابنته  علي  االإمام 
انت�صار المدار�ش الدينية التي ال تت�صق ب�صورة كاملة مع �صرديات المذهب 
�صاهم  المثال،  �صبيل  على  اليمن.  في  ال�صمال  اأق�صى  مناطق  في  الزيدي 
ال�صوكاني  لالإمام  الفقهية  لالجتهادات  اليمنية  التعليمية  الموؤ�ص�صات  تبني 
الزيدية.  المجتمعات  لدى  الوالية  م�صاألة  في  المتطرفة  النزعة  تهجين  في 
الوالية  م�صاألة  في  خطابه  لكن  المذهب،  رموز  اأحد  هو  ال�صوكاني  فاالإمام 
في  ترى  التي  الزيدية  ال�صخ�صيات  من  العديد  لدى  ترحاب  محل  يكن  لم 
اأفكاره خروًجا على المذهب الزيدي)1(. من ناحية اأخرى، اأثار تمدد حركة 
من  الكثير  حفيظة  التقليدية  الزيدية  الحوا�صن  في  الم�صلمين)2(  االإخوان 
االإخوان  عليها  ي�صرف  كان  التي  العلمية  للمعاهد  ونظروا  الزيدية،  فقهاء 
باأنها اأداة ا�صتهداف مبا�صرة �صدهم. رغم اأن �صيا�صية االإخوان حينها كانت 
تحاول احتواء الكثير من المجتمعات الزيدية من اأجل تو�صيع دائرة تاأثيرها 
ال�صيا�صي وتبني خطاب غير �صدامي مع اتباع هذا المذهب الزيدي. يجدر 
المعاهد  اأحد طالب هذه  كان  الحوثي،  الدين  بدر  اأن ح�صين  اإلى  االإ�صارة 

العلمية. 

مناطق  اإحدى  دماج،  في  ال�صلفي  الحديث  دار  مركز  اإن�صاء  ل  �صكرّ
محافظة �صعدة، موؤ�صر خطر للرموز الزيدية في محافظة �صعدة. فالمركز 
المدر�صة  اإلى  تحول  الوادعي،  هادي  بن  مقبل  ال�صيخ  واأداره  اأ�ص�صه  الذي 
المذهب  مع  �صدامي  ال�صلفي  الخطاب  كان  اليمن.  في  المركزيرّة  ال�صلفيرّة 
الزيدي و�صعى من خالل اأن�صطته الدعوية اإلى التاأثير على اتباع المذهب. 
ومع تو�صع دار الحديث وا�صتقطابه لمئات الطالب من داخل وخارج اليمن، 
الديني الذي  التحول  التقليدية بالخطر من هذا  �صعرت المدار�ش الزيدية 

(1) Heykel. B. 2003. Revival and Reform in Islam. Cambridge. Cambridge 
University in Islam. P1.

قبل اأن تتخذ احلركة ا�صم التجمع اليمني لالإ�صالح ا�صًما لها يف العام 1990.  )2(
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من  �صخيًّا  دعًما  يتلقون  كانوا  ال�صلفيين  اأن  ا  خ�صو�صً مناطقها.  ي�صتهدف 
من  الدولتين  دوافع  اختلفت  اليمنية.  والحكومة  ال�صعودية  العربية  المملكة 
وراء هذا الدعم لل�صلفيين، فال�صعودية كانت تطمح في تحويل الهوية الدينية 
االإيرانية  االإ�صالمية  الجمهورية  قيام  بعد  ا  خ�صو�صً الحدود  لمجتمعات 
واأحداث مكة في العام 1979. بينما �صعت الحكومة اليمنية اإلى اإحداث توازن 
ا  مذهبي وديني في محافظة عرفت دائًما بثقلها المذهبي الزيدي. خ�صو�صً
بعد اأن قامت مظاهرات في �صعدة موؤيدة للثورة االإيرانية، والتي قوبلت بموجة 
من االعتقاالت من قبل الحكومة اليمنية اآنذاك. كما �صعت الحكومة اليمنية 

حينها اإلى اإيجاد هوية دينية مناف�صة لموؤ�ص�صات االإخوان التعليمية. 

المدار�ش  بين  الديني  اال�صتباك  لهذا  برزت جغرافيا �صعدة م�صرًحا 
بع�ش  الدينية  المناف�صة  وقد حفزت هذه  واالإخوانية)1(.  وال�صلفية  الزيدية 
ونا�صطي  رموز  جهود  لجمع  منظمة  كيانات  تاأ�صي�ش  اإلى  الزيدية  رموز 
الذي  ال�صباب«،  »اتحاد  هو  المحاوالت  هذه  اأولى  كانت  الزيدية.  المدر�صة 
قام بتاأ�صي�صه العالمة الزيدي �صالح اأحمد فليته)2(. و�صعى هذا الكيان اإلى 
تر�صيخ العقيدة الزيدية في اأو�صاط الجيل الجديد من المجتمع الزيدي من 
ال�صباب زخًما  اتحاد  اكت�صب  التوعوية.  واالأن�صطة  التعليمية  البرامج  خالل 
كبيًرا مع عودة بع�ش المرجعيات الزيدية من ال�صعودية اإلى �صعدة بعد اأن 
غادرتها اإبرّان ثورة 26 اأيلول 1963. وكان على راأ�ش هذه المرجعيات العالمة 
الحوثي،  ح�صين  )والد  الحوثي  الدين  بدر  والعالمة  الموؤيدي  الدين  مجد 

موؤ�ص�ش الحركة(. 

)1( لالطالع على ن�صاط املوؤ�ص�صات الدينية انظر: مي�صاء �صجاع الدين، ا�صتقطابات التعليم 
لل�صرق  كارنيغي  كري-  مالكوم  مركز   .2022 الثاين  كانون   5 اليمن،  حرب  يف  الديني 

https://carnegie-mec.org/2022/01/05/ar-pub-86119   ،االأو�صط
با�صم حركة  الر�صمي )حاليًا(  الناطق  ال�صالم  والد حممد عبد  فليته هو  اأحمد  )2( �صالح 

اأن�صار اهلل.

https://carnegie-mec.org/2022/01/05/ar-pub-86119
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مع قيام الوحدة اليمنية، التي وحدت �صطري اليمن الجنوبي وال�صمالي، 
وتبني التعددية ال�صيا�صية. اأ�ص�صت �صخ�صيات مح�صوبة على المذهب الزيدي 
ا في اأحزاب �صيا�صية اأخرى. ا�صتفادت الكيانات  حزب الحق وانخرطت اأي�صً
الزيدية ذات النزعة المت�صددة من هذا التمثيل ال�صيا�صي، الذي نقل روؤاهم 
وطموحاتهم اإلى م�صتوى المركز في �صنعاء. بح�صب محمد بدر الدين الحوثي 
ا وال علًنا. بل كانت الق�صية  »فلم يكن اأحد يفكر في اأي ن�صاط �صيا�صي ال �صرًّ
ما  كل  الطامعين هي  اأطماع  و�صيانته من  الزيدي  الفكر  تدارك  االأ�صا�صيرّة 
يفكر فيه المهتمون باالأمر. بعد تحقيق الوحدة في مطلع الت�صعينات وال�صماع 
بالتعددية ال�صيا�صية راأى العديد من االآباء العلماء وال�صباب الم�صتنير اإن�صاء 
حزب �صيا�صي �صمي حزب الحق برئا�صة ال�صيد العالمة مجد الدين الموؤيدي 
ونيابة ال�صيد العالمة بدر الدين الحوثي اإ�صافة اإلى اأمينه العام ال�صيد اأحمد 

ال�صامي«.)1(

الحق  حزب  اأن�صطة  في  الزيدية  ال�صخ�صيات  من  العديد  انخرطت 
ال�صيا�صية. وفي انتخابات 1993 البرلمانية تر�صح ح�صين بدر الدين الحوثي 
-موؤ�ص�ش الحركة الحوثية- في اإحدى الدوائر االنتخابية التابعة لمحافظة 
الحزب  موؤ�ص�صي  بين  ن�صاأ خالف   ،1995 العام  لكن في  فيها.  وفاز  �صعدة 
مجد الدين الموؤيدي وبدر الدين الحوثي ب�صبب بع�ش االجتهادات الفقهية 
وال�صيا�صية اأدى اإلى خروج بدر الدين الحوثي من الحزب. وقد كان للرئي�ش 
الحزب، فقد حر�ش  بنية  الذي ح�صل داخل  االنق�صام  �صالح دور في هذا 
االأخير على اإ�صعاف خ�صومه من جميع التيارات ال�صيا�صية والفكرية. بعدها 
جرى التحالف بين حزب �صالح، الموؤتمر ال�صعبي العام، والتيار المح�صوب 
الدين  بدر  يحيى  تر�صح   1997 انتخابات  وفي  الحوثي.  الدين  بدر  على 

مقابلة �صحفية مع حممد بدر الدين احلوثي، جمال�ش اآل حممد، 3 �صبتمب 2007  )1(
https://al-majalis.org/forums/viewtopic.php?t=7205 

https://al-majalis.org/forums/viewtopic.php?t=7205
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الحوثي، االأخ االأكبر لح�صين الحوثي، وفاز في نف�ش الدائرة االنتخابية التي 
فاز فيها اأخاه)1(. 

بعد خروجه من العمل النيابي، الذي لم ي�صغله �صوى لعام واحد، تفرغ 
لمتابعة  ال�صودان  اإلى  وذهب  الفكري  للن�صاط  الحوثي  الدين  بدر  ح�صين 
درا�صته العليا، قبل اأن يعود اإلى اليمن لين�صم اإلى منتدى ال�صباب الموؤمن، 
ح�صين  التحاق  مع   .1990 العام  في  تاأ�ص�ش  وفكري  ثقافي  منتدى  وهو 
بالمنتدى �صعى اإلى تو�صيع ان�صطته الثقافية والفكرية في بع�ش المحافظات. 
ح�صين  قاده  الذي  الفكري  التحول  كان  الجغرافي،  التو�صع  من  االأهم  لكن 
البداية  في  االإيرانية.  الثورة  بتجربة  المتاأثرين  كاأحد  برز  وقد  الحوثي، 
الزيدي.  الحكم  الإحياء  م�صاعيه  في  الزيديرّة  القيادات  كل  بدعم  يحظ  لم 
وبنف�ش الوقت لم يكن ح�صين على توافق مع موؤ�ص�صي منتدى ال�صباب الموؤمن 
ب�صبب نزعته ال�صيا�صيرّة والثوريرّة، وهو ما ت�صبب في خالفات فكرية معهم)2(، 
الملتحقين لال�صطفاف  الكثير من  اقناع  ا�صتطاع  المطاف  نهاية  في  لكنه 
له اإلى  معه وتبني روؤاه. واأقدم على اإحداث تغيير جوهري في المنتدى، وحورّ
نواة  لتكون  المطاف  نهاية  في  تطورت  ما  �صرعان  �صيا�صية  الأجندة  من�صة 

لتمرد ع�صكري، ُم�صتخدًما لهذا الغر�ش التظلمات والت�صامنات المذهبية.

الحركة  با�صم  ُيعرف  الموؤمن  ال�صباب  منتدى  بداأ  الوقت،  مرور  مع 
ل لقوة ُمعار�صة للرئي�ش اآنذاك علي عبد اهلل �صالح، ت�صعى  الحوثية، وتحورّ
الزيدية  القيادات  من  العديد  ذاكرة  والأن  ذاتي.  حكم  على  الح�صول  اإلى 
كانت التزال طرية اإزاء حروب ال�صتينيات، فلم يدعموا في البداية الحركة 

ومـواجع.  مراجع  واحلوثيون:  اإيران  اليمنية،  ال�صعبية  الثورة  بعد  ال�صجاع،  اأمني  اأحمد   )1(
نوفمب 2012. �ش 15.

)2( مقابلة مع حممد عزان، مفكر زيدي، اخلرطوم، ال�صودان، ني�صان/اأبريل 2016. املوؤ�ص�ش 
امل�صارك ملنتدى ال�صباب املوؤمن، باالإ�صافة اإىل حممد بدر الدين احلوثي، ال�صقيق االأ�صغر 

حل�صني احلوثي.
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الحوثية. هذا االأمر تغيرّر حين اندلعت الحرب العام 2004 ب�صبب نزاع بين 
مزعزعة  �صالح  اعتبرها  اأخرى  حوثية  ن�صاطات  حول  اهلل  واأن�صار  �صالح 
يقتل  اأن  قبل  الحوثي،  اعتقال ح�صين  اإلى  الحكومة  �صعت  ل�صلطته. حينها، 
خالل قتال ن�صب ذلك العام. اأدى م�صرعه اإلى تعبئة الدعم الزيدي للحركة 
ونماها اأكثر. وقد حلرّ �صقيقه عبد الملك بدر الدين الحوثي مكانه في قيادة 

الحركة.

اأحد  وكان  الالحقة،  ال�صنوات  في  الحوثي  د  التمررّ تنامي  توا�صل 
الها�صميين،  ا�صتقطاب  على  اهلل  اأن�صار  قدرة  لذلك  الُمحفزة  االأ�صباب 
ا خالل الحكم الزيدي،  ومعظمهم عائالت لعبت دوًرا اإداريًّا و�صيا�صيًّا مهمًّ
تبنرّي  خالل  ومن  محمد.  النبي  �صاللة  من  تنحدر  اأنها  االأ�صر  هذه  عي  وتدرّ
و�صبكاتهم  ح�صورهم  لتو�صيع  فر�صة  اهلل  اأن�صار  ح�صد  الها�صميين،  هوية 
من هذه  بع�ش  اأن  اإلى  االإ�صارة  مع  التقليدية.  مناطقها  نفوذها خارج  لمد 
اأهمها  عدة  العتبارات  اهلل،  اأن�صار  حركة  في  االنخراط  رف�صت  االأ�صر 
ال�صخ�صيات  اأخرى، مثل  اأنها كانت مح�صوبة على حركات �صيا�صية ودينية 

الها�صمية المح�صوبة على حزب االإ�صالح.

اال�صــم.  تــحمــل هذا  اأنـ�صار اهلل  حــركة  تكــن  لـم   2010 العــام  اإلى 
اأتباع الحركة  بـ »الحوثيين« ن�صبة لموؤ�ص�صها. وكان بع�ش  بل كـانــت تعــرف 
يغيروا اال�صم لجذب  اأن  تعيرّن عليهم  اأنه  بيد  »المجاهدين«.  ت�صمية  يف�صل 
االنتباه الوطني اإليهم. فب�صبب ال�صدى ال�صعيف بين العديد من اليمنيين، 
خا�صة في الجنوب، للهويات الدينية اأو القبلية التي تبنوها حتى ذلك الحين، 
المجتمع.  من  اأو�صع  قطاعات  ت�صتقطب  هوية  على  العثور  عليهم  ب  توجرّ
اهلل«  »اأن�صار  اإلى  الحركة  ا�صم  تغيير  كانت  الهوية  لهذه  االأولى  التعبيرات 
اآية  ا�صُتق من  اال�صم  ال�صيا�صية. هذا  اأجندتهم  اأكثر على  الت�صديد  يتم  كي 
باأنه مجتمع محافظ دينًيا،  قراآنية لتتنا�صب مع المجتمع اليمني المعروف 
يعنيه ذلك في  ا�صم حزب اهلل، بكل ما  الذي تحاكي فيه  نف�صه  الوقت  في 
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المخيلة ال�صيا�صية التي ي�صتح�صرها ا�صم هذا الحزب اللبناني. ويعد حزب 
اهلل اأحد الكيانات الرئي�صية الم�صاندة للحوثيين. كما قدم اأن�صار اهلل روؤية 
�صيا�صية مت�صقة مع اأفكار ح�صين الحوثي في ق�صايا تتما�صى مع ال�صعبية في 
اليمن على غرار الوحدة االإ�صالمية، ومحاربة الف�صاد وغيرها من الق�صايا. 

اأن الحركة  اإذ  اأكثر من مجرد تغيير لغوي.  كان تبنرّي اال�صم الجديد 
اأقامت �صبكات من مجموعات العمل في كل منطقة تعمل لتحقيق االأجندة 
المقاتلين.  من  المزيد  تجنيد  من  نها  مكرّ ما  للجماعة،  والدينية  ال�صيا�صية 
وهو  �صيطرتها  وب�صط  تو�صيع  في  الم�صرفين)1(  نظام  على  الحركة  وتعتمد 
بثالثة  تهتم  فرق  اإلى  وينق�صم  الحركة.  قائد  بمكتب  يرتبط  هرمي  نظام 

مجاالت رئي�صية: االإ�صراف الثقافي )الديني(، واالأمني، واالجتماعي.

من جبال �صعدة اإلى ق�صور �صنعاء 
انتهت جولة الحرب ال�صاد�صة في العام 2010 واأن�صار اهلل قوة وازنة 
في محافظة �صعدة، ي�صيطرون على معظم مديرياتها. كما اأن تاأثيرهم بداأ 
يمتد اإلى المحافظات المجاورة في عمران وحجة والجوف و�صنعاء. ونظًرا 
لل�صعف الذي بداأ يظهر في موؤ�ص�صات الدولة فقد اأ�صبح اأن�صار اهلل �صلطة 
االأمر الواقع في مناطقهم، يتحكمون باالإدارات المحلية فيها. لكن اأن�صار 
تلك  في  و�صيا�صيًّا  اجتماعيًّا  معزولين  ظلوا  الممتدة،  الحروب  وبفعل  اهلل 
من  الكثير  غيرت  التي   ،2011 احتجاجات  جاءت  حتى  الق�صيرة،  الفترة 

المعطيات وا�صتفاد اأن�صار اهلل منها. 

(1) E. Ardemagni, A. Nagi, M. Transfeld, Shuyyukh, Policemen and Supervisors: 
Yemen’s Competing Security Providers. 26 March 2020, ISPI (Italian 
Institute for International Political Studies), https://www.ispionline.it/en/
pubblicazione/shuyyukh-policemen-and-supervisors-yemens-competing-
security-providers-25518#n1. 
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2011 اندلعت احتجاجات �صعبية وا�صعة �صد الرئي�ش  11 �صباط  في 
االحتجاجات  كانت  ال�صلطة.  عن  بالرحيل  تطالبه  �صالح،  علي  االأ�صبق 
ووجد  االأول.  بالمقام  والم�صرية  التون�صية  التجربتين  من  زخمها  مكت�صبة 
مهم  تغييري  م�صار  االنتفا�صة  هذه  في  اليمنيين  النا�صطين  من  الكثير 
اليمنية  الدولة  منها  تعاني  كانت  التي  االختالالت  من  الكثير  لت�صويب 
تحت حكم �صالح. انخرطت حركة اأن�صار اهلل في هذه االنتفا�صة ال�صعبية 
و�صاركت في فعالياتها تحت الفتة »�صباب ال�صمود«. وا�صتفادوا من �صاحات 
االعت�صامات التي برزت في العديد من المدن للتعريف بروؤاهم ال�صيا�صية، 
التي كانت ذات طابع براغماتي ي�صتوعب مطالب النا�ش دون ذكر الق�صايا 
مع  عالقاتهم  بت�صبيك  فقط  لي�ش  الطريقة  هذه  اأفادتهم  وقد  االإ�صكالية. 
العديد  ال�صتقطاب  فر�صة  منحتهم  ولكنها  فقط  و�صبابية  �صيا�صية  مكونات 

من ال�صباب المتحم�ش للتغيير. 

العديد  الجغرافي في  التو�صع  اأن�صار اهلل  اأرادت حركة  االأر�ش،  على 
من المناطق المحيطة في �صعدة. وقد كان هذا التحرك الع�صكري مدفوع 
والتي  الرئي�ش �صالح  تعاني منه حكومة  كانت  الذي  االأمني  الفراغ  بفر�صة 
اأحدثته  الذي  الهائل  ال�صيا�صي  لال�صطراب  الت�صدي  في  م�صغولة  بدت 
االنتقام  هو  اهلل  اأن�صار  ح�صابات  في  كان  اآخر  اأمر  ال�صعبية.  االنتفا�صات 
من القبائل التي وقفت اإلى جوار الدولة في جوالت الحرب ال�صتة المختلفة. 
ا�صتطاعت الحركة التو�صع في العديد من مديريات محافظة حجة والجوف، 
ودخلت في حرب مفتوحة مع القبائل المح�صوبة على حزب االإ�صالح. خالل 
عاء في االأو�صاط ال�صيا�صية باأن الرئي�ش �صالح قرر توجيه  تلك الفترة راج ادرّ
تقوية  خالل  من  ال�صعبية  االنتفا�صة  ر  ت�صدرّ الذي  االإ�صالح  لحزب  �صربة 
اأن�صار اهلل والتوجيه لبع�ش القادة الع�صكرية بت�صليم المع�صكرات للحركة. 
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اإلى اتفاق ت�صوية �صيا�صية رعتها دول مجل�ش  اآلت االنتفا�صة ال�صعبية 
ربه  عبد  لنائبه  بال�صلطة  �صالح  تنازل  وبموجبها  الخليجي)1(،  التعاون 
من�صور هادي. مقابل منح �صالح ح�صانة �صد اأي مالحقة قانونية عن اأي 
ممار�صات خالل فترة الحكم. ومنح حزبه، الموؤتمر ال�صعبي العام، ن�صف 
وزراء الحكومة. ورغم اأن حركة اأن�صار اهلل لم تقبل بهذه الت�صوية ال�صيا�صية، 
وظلت تعار�صها. اإال اأن الحركة انخرطت في الحوار الوطني ال�صامل الذي 
يعتبر اأحد بنود الت�صوية. فقد ُمنحت الحركة 35 مقعًدا من اأ�صل 565 مقعد. 

و�صاركت في معظم الق�صايا التي ناق�صتها جل�صات الحوار الوطني. 

ولكنهما  متناق�صين  م�صارين  في  تتحرك  اهلل  اأن�صار  حركة  كانت 
في  الم�صاركة  منحتهم  �سيا�سيًّا،  الحركة.  لطموح  بالن�صبة  بع�ش  يكمالن 
قنوات  وفتح  التحالفات  من  الكثير  ن�صج  في  مهمة  فر�صة  الوطني  الحوار 
توا�صل مع معظم المكونات اليمنية الم�صاركة، وقدمت �صورة بدت مقبولة 
من  ت�صتفيد  اأن  ا�صتطاعت  البراغماتية  وبطريقتها  ال�صيا�صي.  الم�صهد  في 
الخالفات التي اأفرزتها المرحلة ال�صابقة بين مختلف المكونات ال�صيا�صية. 
وفي حين كان الت�صور العام باأن الحركة هي اإحدى المكونات المظلومة من 
حقبة �صالح، ا�صتطاعت الحركة اأن تن�صج خيوط التحالف مع �صالح ودخلوا 
في �صراكة �صيا�صية �صد خ�صوم الطرفين. في الم�صار الثاني، توا�صل التو�صع 
الع�صكري لحركة اأن�صار اهلل وت�صفية قائمة خ�صومها. فبعد اإحكام قب�صتها 
على العديد من مناطق حجة والجوف، دخلت في حرب �صر�صة مع طالب 
مركز دار الحديث ال�صلفي في دماج، وا�صتطاعت ح�صم المعركة ل�صالحها، 

ثم بداأت بعدها الرحلة االأهم في م�صار ال�صيطرة الع�صكرية. 

الوطني  املركز  التنفيذية،  واآليتها  اخلليجية  للمبادرة  الكامل  الن�ش  على  لالطالع   )1(
https://yemen-nic.info/sectors/politics/trans/initiative.php :للمعلومات

https://yemen-nic.info/sectors/politics/trans/initiative.php
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اأن�صار اهلل في معارك منطقة حا�صد،  بداأ مالمح تحالف �صالح مع 
انتفا�صة  في  �صالح  الرئي�ش  �صد  وقفت  التي  االأحمر،  قبائل  معقل  وهي 
2011. ووقفت بع�ش قبائلها مع �صلفيي دماج �صد الحوثيون. �صكلت هزيمة 

منزل  تفجير  ثم  ومن  حا�صد  لمناطق  اهلل  اأن�صار  ودخول  االأحمر  قبائل 
للقوى  كبيرة  �صربة  االأحمر  ح�صين  بن  اهلل  عبد  ال�صيخ  القبلي  الزعيم 
قوة  اإلى  تحولوا  الذين  اهلل  اأن�صار  قوة  وعززت من  اهلل.  الأن�صار  المناوئة 
نحو  قدًما  للم�صي  دفعهم  االأمر  هذا  مت�صظي.  ع�صكري  و�صط  في  فاعلة 
40 مياًل عن �صنعاء.  محافظة عمران، وهي المحافظة التي ال تبعد �صوى 
بعد  اهلل،  اأن�صار  حركة  اأيدي  في  �صقطت  اأيام  لب�صعة  ح�صارها  وبعد 
�صالح  �صد  وقف  الذي  الق�صيبي،  حميد  الحكومي  الع�صكري  القائد  مقتل 
�صنعـــاء  اإلى  الو�صول  اأ�صبــح  �صقوط عمران  وبمجرد   .2011 انتفا�صة  في 
حين   ،2014 اأيلول   21 يوم  بالفعل  ح�صل  ما  وهو  اأكثر،  ال  وقــت  م�صــــاألة 
دخلت ميل�صيات حركة اأن�صار اهلل اإلى �صنعاء دون اأي مقاومة حقيقية من 
قبل القوات الحكومية التي كانت رهينة اال�صتقطاب ال�صيا�صية الحادة والتي 

لعبت دوًرا مهًما ل�صالح اأن�صار اهلل. 

�صكل �صقوط �صنعاء في يد حركة اأن�صار اهلل عالمة فارقة في تاريخ 
التي  الدول  من  للعديد  مثااًل  ُعد  الذي  الوطني  فالحوار  الحديث.  اليمن 
كانت ت�صهد مراحل انتقالية بعد انتفا�صات الربيع العربي تعطلت مخرجاته 
بالكلية بحكم االأمر الواقع. وتم توقيع اتفاق جديد ُعرف با�صم اتفاق ال�صلم 
لكن  ال�صيا�صية.  للم�صاركة  كبيرة  م�صاحة  للحوثيين  خلق  والذي  وال�صراكة، 
الدولة،  مفا�صل  جميع  على  وا�صتحواذهم  القرار  على  اهلل  اأن�صار  هيمنة 
اأف�صل االتفاق ال�صيا�صي، االأمر الذي دفع الرئي�ش هادي حينها لال�صتقالة، 
لي�صعه اأن�صار اهلل تحت االإقامة الجبرية، قبل اأن يتمكن من الفرار اإلى عدن 

بطريقة غام�صة ويعلن �صحب ا�صتقالته من هناك. 
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علنية  �صراكة  في  دخلوا  -الذين  اهلل  اأن�صار  وا�صل  االأثناء  تلك  في 
المحافظات  بقية  اإلى  تقدمهم  �صالح-  اهلل  عبد  علي  ال�صابق  الرئي�ش  مع 
والغربية.  ال�صمالية  المحافظات  على معظم  ب�صهولة  ال�صيطرة  وا�صتطاعوا 
قوتهم  بحجم  مقارنة  متوا�صعة  محليرّة  مقاومة  �صوى  فيها  يواجهوا  ولم 
ا بعد �صيطرتهم على كل مخازن  التي كانت تتعاظم يوًما بعد يوم، خ�صو�صً
واجهت  المناطق  بع�ش  لكن  والداخلية.  الدفاع  لوزارتي  التابعة  االأ�صلحة 
في  التنظيم  من  جيد  م�صتوى  لوجود  نظًرا  ب�صرامة  اهلل  اأن�صار  حركة 
اإلى مدينتي تعز وماأرب وعدن كاأمثلة رئي�صية لهذه  النظر  �صفوفها. يمكن 
المقاومات. على �صعيد اآخر وا�صل اأن�صار اهلل وقوات �صالح تقدمهم باتجاه 
عدن لل�صيطرة عليها واإلقاء القب�ش على الرئي�ش هادي. وبينما كانت قواتهم 
الع�صكرية  العمليات  بداأت   ،2015 اآذار  اأواخر  في  عدن  مدينة  اأبواب  على 

للتحالف العربي لدعم ال�صرعية الذي تقوده المملكة العربية ال�صعودية. 

منذ ذلك الحين واليمن ت�صهد حرًبا مفتوحة في جبهات عدة، ومعها 
انخرطت العديد من االأطراف المحلية واالإقليمية في هذا ال�صراع. و�صهدت 
في  جوهرية  تحوالت  الحرب  بداية  في  ت�صكلت  التي  الداخلية  التحالفات 
من  انتقاًما  اهلل  اأن�صار  جوار  اإلى  وقف  الذي  �صالح  فالرئي�ش  م�صاراتها؛ 
معار�صيه في انتفا�صة 2011 دخل في �صدام م�صلح معهم في �صنعاء انتهى 
اأن المجل�ش ال�صيا�صي الذي تم ت�صكيله  2017. كما  بمقتله في كانون االأول 
بين حزب الموؤتمر ال�صعبي العام وحركة اأن�صار اهلل كواجهة ر�صمية الإدارة 
البلد وبرئا�صة دورية بين الطرفين ا�صتحوذ عليه اأن�صار اهلل ولم يعد لحزب 

الموؤتمر، جناح �صنعاء، �صوى تمثيل هام�صي فيه. 

ت جبهة الحكومة اليمنية من خالل االنق�صامات  على الجانب االآخر ت�صظرّ
ا  التي برزت بين دول التحالف وانعك�ش ذلك على القوى المحلية. خ�صو�صً
با�صتقالل الجنوب عن  مع بروز المجل�ش االنتقالي الجنوبي، الذي يطالب 
ال�صمال، كقوة وازنة في المناطق المح�صوبة على الحكومة اليمنية. ومع رغبة 
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التحالف العربي بقيادة ال�صعودية بالذهاب للم�صار ال�صيا�صي والتراجع عن 
اإفرازات  الم�صار الع�صكري اأعيد ت�صكيل موؤ�ص�صة الرئا�صة ب�صورة ت�صتوعب 
لمجل�ش  ال�صلطة  وت�صليم  الم�صهد  عن  هادي  الرئي�ش  اإزاحة  تم  الحرب. 

رئا�صي مكون من ثمانية اأع�صاء يراأ�صه ر�صاد العليمي. 

الدولية  االأطراف  بع�ش  تقود  القتالية،  العمليات  توا�صل  ورغم 
واالإقليمية و�صاطة بين االأطراف المتحاربة، لكن مع تعقد الم�صهد ال�صيا�صي 
والع�صكري يبدو الو�صول اإلى ت�صوية �صيا�صية اأمر �صعب المنال. ترى حركة 
اأن�صار اهلل باأنها وحدها من تمتلك حق التمثيل ال�صيا�صي لليمن واأن الحوار 
يجب اأن يكون بينها وبين المملكة العربية ال�صعودية، وال ترى في الحكومة 
التحالف  تتبع  اأطراف  اأنها  �صوى  االأخرى  المحلية  االأطراف  وبقية  اليمنية 
اأبعادها  الروؤية  ولهذه  اليمن،  في  الحكم  في  �صريكة  كيانات  فيها  ترى  وال 
ال�صيا�صية والدينية. وفي ظل هذا الواقع تتعقد خيارات الحل ال�صيا�صي وتظل 

الحالة اليمنية حبي�صة الخيارات الع�صكرية في م�صتقبلها القريب والبعيد. 

الم�صروع ال�صيا�صي لحركة اأن�صار اهلل: الإمامة الزيدية الهجينة
ما الذي تريده حركة اأن�صار اهلل بال�صبط؟ هذا ال�صوؤال الذي غالًبا 
عادة  والتي  الحركة.  قيادات  قبل  من  وا�صحة  اإجابة  له  نجد  ال  يطرح.  ما 
ما تحيط حديثها عن الم�صروع ال�صيا�صي بكلمات متعددة التف�صيرات. مثل 
االإجابات  من  وغيرها  والعزة  والقانون  وال�صيادة  العدل  دولة  عن  الحديث 
ال�صخ�صيات  اأو  الظرفية  ال�صيا�صية  ال�صياقات  ح�صب  وتتقل�ش  تمتد  التي 
اأن  يعني  ال  هذا  لكن  للحركة.  ال�صيا�صي  الم�صروع  تو�صف  التي  ال�صيا�صية 
اأجندة  اأهداف محددة. بل على العك�ش ثمة  اأو لي�ش لها  الحركة م�صطربة 
ذهن  في  فكرة  مجرد  كانت  اأن  منذ  اإليها  للو�صول  ت�صعى  للحركة  وا�صحة 

موؤ�ص�صها ح�صين بدر الدين الحوثي. 
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متعددة  هويات  اهلل  اأن�صار  حركة  تبنت  �صابًقا،  �صرده  تم  ما  بح�صب 
البراغماتيرّة  على  اعتمدت  اإذ  والع�صكري)1(.  ال�صيا�صي  �صعودها  م�صار  في 
ال�صيا�صيرّة في تو�صيف ذاتها. فقد تنقلت ب�صكل محترف بين الجماعة التي 
تدافع عن االأقلية الزيدية خالل الحروب ال�صتة )2004-2010(، بعدها تبنت 
الخطاب الذي يطالب بحقوق اأبناء �صعدة خالل فترة االحتجاجات ال�صعبية 
)2011(، ثم انتقلت للدفاع عن االأ�صر الها�صمية خالل تلك الفترة، ثم تبنت 
ال�صمال في فترة الحوار الوطني )2013-2014(، ومع  تمثيل قبائل �صمال 
تدخل التحالف العربي بقيادة ال�صعودية في 2015 باتت الحركة تقدم نف�صها 

كممثل وحيد لل�صعب اليمني ومعبر عنه. 

بقدر ما �صاهمت هذه الهويات المتحولة في خدمة حركة اأن�صار اهلل في 
الح�صول على مكا�صب �صيا�صية ومقاتلين جدد في �صفوفها من الكيانات التي 
عبرت عنها هذه الهويات خالل الفترات الما�صية، بقدر ما �صاعدت الحركة 
في التن�صل من عبء االإجابة عن �صوؤال ما الهدف النهائي لها وما الذي تريد 
للحركة منذ  والع�صكرية  ال�صيا�صية  التحركات  تتبع  اإليها. لكن  الو�صول  من 
التي تقدمها بع�ش  الدينية  باالأدبيات  اليوم م�صحوبة  اإلى  التاأ�صي�ش  لحظة 
 القيادات الرئي�صية داخل الحركة يمكننا من الح�صول على اإجابة لهذا ال�صوؤال. 
2012 والتي تم اختيار عبد  قبيل االنتخابات الرئا�صية ال�صكلية في �صباط 
�صدرت  الخليجية،  المباردة  بموجب  توافقي  كرئي�ش  هادي  من�صور  ربه 
وثيقة فكرية با�صم المذهب الزيدي)2( تلخ�ش الثوابت العقدية التي تحدد 
الم�صار الفكري وال�صيا�صي التباع المذهب الزيدي. وتعتبر هذه الوثيقة من 
اأكثر الوثائق و�صوًحا في تو�صيف التوجه العام لحركة اأن�صار اهلل. وقد جاء 
بين  االتفاق  بيان  ل�صياغة  المكلفة  اللجنة  »اجتمعت  الوثيقة  ديباجة  في 

2019. مركز مالكوم  2 ني�صان  اأحمد ناجي، اليمن: الهويرّات املتعددة ل�صعود احلوثيرّني.   )1(
https://carnegie-mec.org/2019/04/02/ar-pub-78744  .كري-كارنيغي لل�صرق االأو�صط

)2( مرجع �صابق.

https://carnegie-mec.org/2019/04/02/ar-pub-78744
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ال�صيد عبد  وفي مقدمتهم  المجاهدون  الزيدية عموًما ومن جملتهم  اأبناء 
وفي مقدمتهم  واتباعهم،  الزيدية  وبع�ش علماء  الحوثي  الدين  بدر  الملك 
ال�صيد العالمة عبد الرحمن ح�صين �صايم وال�صيد العالمة ح�صين بن يحيى 
الحوثي. وت�صمنت الوثيقة اأ�ص�ًصا فكرية وثقافيرّة في �صت م�صائل رئي�صية هي 
اأ�صول الدين، ال�صنة النبوية، واال�صطفاء، واأ�صول الفقه، واالجتهاد، وعلم 

الكالم.

الدين  اأ�صول  ففي  التف�صيل،  من  بقدر  الوالية  اإلى  الوثيقة  تطرقت 
تتحدث الوثيقة عن االإمام بعد الر�صول محمد باأنه االإمام علي ثم الح�صن 
ثم الح�صين، ثم االئمة من اأوالدهما كاالإمام زيد واالإمام القا�صم )الر�صي(، 
واالإمام الهادي موؤ�ص�ش المذهب الزيدي في اليمن. واأن نهج الهداية والنجاة 
واالأمان هو بالتم�صك بالثقلين: كتاب اهلل وعترة الر�صول )اأي �صاللة الر�صول 
تطرقت  اال�صطفاء  وفي  الزهراء(.  فاطمة  وزوجته  علي  االإمام  اأبناء  من 
ورثة  واأنهم  ا�صطفاهم  اهلل  اأن  باعتبار  البيت  اآل  اأف�صلية  لم�صاألة  الوثيقة 
الحوثي  الدين  بدر  لل�صيد  حديث  مع  يتفق  الوثيقة  في  ورد  ما  اهلل.  كتاب 
العدالة  مع  »نحن  فاأجاب  الديمقراطية  من  الزيدية  موقف  �صئل عن  حين 
وال نعرف الديمقراطية«. وبالرغم من اأن االأخير يجيز في اأن يكون الحكم 
في غير البطنين، اإال اأن ذلك ال يكون اإال في الو�صع اال�صتثنائي غير ال�صوي 
الدين  بدر  يقول  حيث  الح�صبة«،  »نظرية  بـ  الزيدية  عند  يعرف  ما  وهو 
الحوثي »اإذا لم يوجد االإمام )اأي من اأهل البيت( يكون االحت�صاب، اأما اإذا 
وجد االإمام فهو االأولى؛ الأن االإمام هو االأقوى على القيام بحماية االإ�صالم 

واإ�صالح االأمة«)1(. 

والتكوين،  الن�صاأة  طبيعة  �صاملة:  منهجية  درا�صة  احلوثية:  الظاهرة  الدغ�صي،  اأحمد   )1(
بن  خالد  مكتبة   .2010 امل�صتقبل.  م�صاهد  باخلارج،  العالقة  وجدلية  الظهور  عوامل 

الوليد. �صنعاء، �ش 102. 
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اأن�صار اهلل يجعل من الوالية الأهل البيت  هذا التوجه الديني لحركة 
اأ�صل من اأ�صول الدين ولي�صت ق�صية فرعية في اأجندتهم، لكن التحول الذي 
قاده موؤ�ص�ش الحركة ح�صين بدر الدين الحوثي كان اأكثر ت�صدًدا. فقد انتقد 
الأنها  »�صالاًل«.  واعتبره  الزيدية  عند  الكالم  وعلم  والتف�صير  الفقه  اأ�صول 
-بح�صب تعبيره- �صبب الذل والقعود التي �صربت على الزيدية«. وهنا تبرز 
الجهاد  في  يرى  الذي  الحوثي،  ح�صين  لدى  والثورية  الراديكاليرّة  النزعة 

الم�صلح و�صيلة اأ�صا�صية لتحقيق م�صاألة الوالية الأهل البيت. 

يجد  الما�صيين،  العقدين  خالل  والع�صكري  ال�صيا�صي  الم�صتوى  على 
المتتبع الترجمة العملية لهذه الروؤية الدينية على الواقع. فال�صيد عبد الملك 
تقبل  وال  البيت  اأهل  حفيد  باعتباره  الثورة،  اإمام  هو  الحوثي  الدين  بدر 
الحركة اأن يتم م�صاواته باأحد. كما اأن معظم وظائف الدولة العليا اأ�صندت 
م�صاألة  في  غيرها  من  اأحق  باعتبارها  الها�صمية،  االأ�صر  من  ل�صخ�صيات 
الحكم. كما اأن ال�صراكات ال�صيا�صية التي خا�صتها الحركة عادة ال ت�صتمر، 
وماآالتها في العادة �صيطرة الحركة. هذا ما حدث في اتفاقات ال�صراكات 
التي اأقامتها الحركة مع القبائل، اأو االأحزاب، اأو الكيانات الدينية. فالذهنية 
التو�صعية لحركة اأن�صار اهلل ال تحمل م�صاحة لوجود �صلطة مناف�صة اأو ندية 

ل�صلطة االإمام اأو �صيد الثورة. 

ومن اأجل تهيئة المجتمع لهذه ال�صيغة من الحكم، تعمل حركة اأن�صار 
اهلل ب�صكل مكثف على اإدراج هذه الروؤية في المناهج الدرا�صية والمحا�صرات 
ال�صفية والم�صاجد في جميع المناطق التي ت�صيطر عليها)1(، وتتبنى �صل�صلة 
حتى  االإيمانية«.  الهوية  »تعزيز  �صعار  تحمل  التي  واالأن�صطة  البرامج  من 

)1( منال غامن، تغيريات يف املناهج الدرا�صية ل�صنع جهاديي الغد، 13 كانون الثاين 2021. 
منتدى �صالم اليمن، مركز �صنعاء للدرا�صات.

https://sanaacenter.org/ypf/ar/curriculum-changes-to-mold-the-jihadis-of-tomorrow/ 
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الدينية  النظرية  هذه  تكري�ش  في  الحركة  تترد  ال  ال�صافعية،  المناطق  في 
التي  المناطق  في  المدار�ش  مئات  في  العام  التعليم  �صعف  ومع  ال�صيا�صية. 
ت�صيطر عليها الحركة، نجد اهتماًما متزايًدا من قبلها بالتعليم الديني، الذي 
الحركة  ت�صعى  ال�صيا�صية. كما  الدينية  الفكرة  لمثل هذه  ًدا  اأ�صا�ًصا جيرّ يوفر 
اإلى اإقامة البرامج الدينية ال�صيفية التي تعد بيئة خ�صبة للح�صول على اأتباع 

جدد للحركة اأو مقاتلين محتملين في الجبهات التي تقاتل فيها الحركة. 

 ،1962 لكن �صيغة عودة االإمامة بال�صكل الذي كانت عليه قبل العام 
ال�صلطة  بجوار  عليا  �صلطة  اإيجاد  هو  يتم  ما  فاإن  لذا،  واقعيًّا.  يبدو  ال  قد 
الحكم  كيان  وجود  على  تحافظ  الحكم  في  الطريقة  هذه  التنفيذية. 
فعلي  حاكم  لدى  تكون  الفعليرّة  ال�صلطة  لكن  الهيكلي  بالمعنى  الجمهوري 
الحكم  بنمط  �صبيه  االأمر  هذا  الموجود.  الحكم  هيكل  اإطار  موجود خارج 
يد  في  العليا  ال�صلطة  حيث  االإيرانية  االإ�صالمية  الجمهورية  في  ال�صيا�صي 
االإمام مر�صد الثورة، وال�صلطة التنفيذية في يد الرئي�ش. في الحالة اليمنية 
ولكن  الم�صاط،  مهدي  حاليًّا  يراأ�صه  الذي  االأعلى  ال�صيا�صي  المجل�ش  يبرز 
الحوثي،  الدين  بدر  الملك  عبد  هو  والع�صكري  ال�صيا�صي  للم�صهد  الناظم 
الذي يتمتع بلقب قائد الثورة. اإذن فاليمن وفق مقاربة اأن�صار اهلل، هي دولة 

اإمامة هجينة. اأو جمهورية تمتلك مر�صًدا اأعلى من اأهل البيت. 

اأن�صار اهلل واإيران: الت�صيع الثوري وال�صيا�صي
الق�صايا  اأكثر  واإيران واحدة من  اأن�صار اهلل  بين حركة  العالقة  تعد 
الجدلية؛ فالكثير من الكتابات واالأبحاث ال ترى في اأن�صار اهلل �صوى وكالء 
الإيران في اليمن، واأن الم�صروع ال�صيا�صي والديني الحوثي هو م�صروع اثنا 
اأن�صار اهلل  تو�صيف  اأن  اإال  الطرفين  بين  ع�صري. ومع وجود عالقة كبيرة 
المحليرّة  ال�صياقات  الدار�صين فهم  الإيران يحجب عن  االأداتي  الدور  �صمن 
التي ولدت الحركة و�صاهمت في بروزها. بال �صك كان الدور االإيراني عاماًل 
مع  الحروب  فترة  خالل  الع�صكرية  قدراتها  وبناء  الحركة  دعم  في  ا  مهمًّ
ال�صعودية،  بقيادة  العربي  التحالف  اليمنية والحًقا في حربها مع  الحكومة 
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اأن�صار اهلل يختلف عن  ال�صيا�صي لحركة  الديني  الم�صروع  ولكن منطلقات 
الم�صتركات  العديد من  االإ�صارة لوجود  اإيران. مع  الفقيه في  م�صروع والية 
الدينية المتعلقة بتبجيل اآل البيت في كال الم�صروعين، ما يمكن مالحظته 
اأكثر من كونه  اأن�صار اهلل  اأو�صاط حركة  ت�صيع ثوري �صيا�صي في  هو وجود 
الواقعية، فاإن عملية تحول المجتمعات الزيدية  الناحية  ت�صيًعا دينًيا. ومن 
اإلى المذهب ال�صيعي ال يمكن اأن يحدث في هذا الظرف الزمني الق�صير، 
الزيدية  خ�صو�صيتها  من  ترى  الزيدية  المرجعيات  بع�ش  اأن  على  ف�صاًل 

مركًزا بحد ذاته. 

موؤ�ص�ش  كان  والدينية،  ال�صيا�صية  ون�صاطاته  محا�صراته  خالل  من   
ال�صيعي  المذهب  معتقدات  بع�ش  ينتقد  الحوثي  ح�صين  اهلل  اأن�صار  حركة 
االثنا ع�صري، مثل م�صاألة االإمام الغائب. لكنه في الوقت نف�صه يظهر اإعجابه 
وقد  الثوري.  ومنهجه  الخميني  االإمام  وب�صخ�صية  االإيرانية  بالثورة  الكبير 
خاللها  هناك،  الوقت  بع�ش  وق�صى   1995 العام  في  اإيران  اإلى  �صافر 
االأهداف  انعك�صت  وقد  االإيراني.  النظام  مع  جيدة  �صيا�صية  عالقات  ن�صج 
ة للثورة االإيرانية في خطابات الحوثي، وتبنى ترديد �صعار ال�صرخة  ال�صيا�صيرّ
الموجهة �صد اأمريكا واإ�صرائيل واليهود، وهو �صعار اإيراني المن�صاأ. كما اأنه 
كان يدفع اأتباعه لل�صير على خطى المنهج الثوري االإيراني، لكنه في المقابل 
التي قامت في  الزيدية  االأئمة  الزيدي. فدولة  للفكر  الفقيه  والية  ينقل  لم 
اليمن هي في االأ�صا�ش مناق�صة للفكرة االثنا ع�صرية. وتكفير الزيدية للفرق 
القيادي  ويرى  الزيدي.  التراث  كتب  في  �صائع  واال�صماعلية  ع�صرية  االثنا 
ولي�ش  فقط  ثوري  »توافق  الطرفين  بين  العالقة  باأن  العماد  علي  الحوثي 
توافًقا مذهبيًّا، واأن االرتباط الثنائي مع اإيران ال يتعدى كونه روؤية �صيا�صية 

فكرية للعمل الثوري«)1(. 

)1( مرجع �صابق.
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فالثورة  ال�صيعي؛  الفكر  في  كبيرة  مكانة  اليمن  تحتل  المقابل  في 
المهدي.  الممهدة لظهور  الثورة  ال�صيعية، هي  االأدبيات  بع�ش  اليمنية وفق 
المجموعات  من  الكثير  تجعل  الثورة  هذه  يقود  الذي  »اليماني«  و�صخ�صية 
بل  الفترة،  هذه  خالل  الزيدية  مع  العقدية  للخالفات  تنظر  ال  ال�صيعية 
في  ح�صوًرا  الحركة  وتجد  والفكرية.  ال�صيا�صية  الم�صتركات  على  يركزون 
بما  العربية  المنطقة  في  ال�صيعية  للمجتمعات  والدينية  االإعالمية  الو�صائل 

في ذلك العراق، ولبنان، و�صوريا، والبحرين)1(. 

لكن العالقات المتزايدة بين اإيران وحركة اأن�صار اهلل اأوجدت تحوالت 
الحركة  داخل  اإيران  على  المح�صوب  الع�صكري  فالجناح  الحركة؛  داخل 
اإيران خالل �صنوات الحرب الحالية �صار يتمتع  والذي زادت تن�صيقاته مع 
بتاأثير كبير في مفا�صل �صنع القرار. وقد �صاهم هذا االأمر في تنامي نزعة 
الخطاب الديني الذي يت�صق مع الروؤية االإيرانية. كما اأن عملية الت�صيع االإثنا 
ع�صري في اأو�صاط بع�ش نا�صطي الحركة تتم ب�صورة م�صتمرة. ونظًرا للدعم 
تاأثير  لالأخيرة  �صار  اإيران،  من  اهلل  اأن�صار  تتلقاه  الذي  الكبير  الع�صكري 
وا�صع في ماكنة �صنع القرار للحركة، والتي اأ�صبحت اأحد االأذرع الرئي�صية 

لمحور المقاومة في االإقليم. 

الخاتمة 
ا في ت�صدر حركة اأن�صار  لعبت العوامل الداخليرّة واالإقليميرّة دوًرا مهمًّ
اهلل في الم�صهد اليمني، ف�صعف الحكومة المركزية واالنق�صامات ال�صيا�صية 
اإلى االأو�صاع  الحادة التي ن�صاأت بين االأحزاب ال�صيا�صية اليمنية باالإ�صافة 
االقت�صادية ال�صعبة جميعها عوامل مهمة مهدت الطريق نحو �صعود حركة 

)1( انظر كتاب ع�صر الظهور لل�صيخ علي لكوراين. 
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اأن�صار اهلل. كما اأن الدعم الخارجي الذي تتلقاه الحركة من اإيران، مكنتها 
من تطوير قدراتها الع�صكرية خالل فترة الحرب. خلقت هذه العوامل فر�صة 
اليمن  لنمو الحركة وتمددها حتى باتت ت�صيطر على معظم مناطق �صمال 
ال�صكان.  عدد  ثلثي  ويقطنها  اليمن،  م�صاحة  30% من  ت�صكل  مناطق  وهي 
لكن هذه العوامل ذات طبيعة متحركة ويمكن اأن تتحول في اأي لحظة �صد 
الحركة. هذا االأمر يفتح �صوؤال مهم حول م�صتقبل الحركة ال�صيا�صي وكيف 

يمكن اأن ت�صمد في المناخات المتغيرة م�صتقباًل.

اأن�صار اهلل  اآخر، خدم فائ�ش القوة الذي تتمتع به حركة  من جانب 
ومكنها من تعزيز قدرتها على االإم�صاك بال�صلطة، ولكنها في نهاية المطاف 
حركة ال تتمتع ب�صرعية د�صتورية، والغالبية الكبـــرى من المجتمـــع اليمني، 
ا اأن الحركة  ال تجد م�صروعها مقنعًا اإما الأ�صباب دينية اأو �صيا�صية، خ�صو�صً
وقفت عاجزة عن حل الكثير من الم�صكالت االقت�صادية في المناطق التي 
ت�صيطر عليها، فهي تقدم نف�صها ك�صلطة في جمع ال�صرائب واالأموال بهدف 
المالية  اال�صتحقاقات  دفع  من  تتن�صل  لكنها  الع�صكرية،  عملياتها  تمويل 
اآخر،  م�صتوى  على  العامة.  الخدمات  تقديم  اأو  العام،  القطاع  لموظفي 
تقوم �صردية الحركة على فكرة الدولة المحاربة التي ال تتوقف عن خو�ش 
المدى  على  لكنه  الم�صوؤوليات  من  هروًبا  للحركة  يوفر  اأمر  وهو  المعارك، 
البعيد يوؤ�ص�ش لحالة دائمة من عدم اال�صتقرار الذي �صيحدث ت�صدًعا في 

�صعبية الحركة في حوا�صنها االجتماعية.

اليوم  الحركة  تواجه  المتتالية،  الع�صكرية  انت�صاراتها  زهو  اأمام 
واالإقليمية؛  والمحلية  الداخلية  االأ�صعدة  مختلف  على  كبيرة  تحديات 
فالتناف�ش بين القيادات الداخلية للحركة وتعدد االأجنحة فيها قد يقود اإلى 
انق�صام في الم�صتقبل، وهي علة معظم م�صاريع االإحياء الزيدي التي حكمت 
اليمن. كما اأن االتكاء على الهوية الزيدية وتمكين االأ�صر الها�صمية كاأ�صلوب 
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اأغلبية  اأو�صاط  في  االنت�صار  وا�صع  �صخط  حالة  يخلق  الحكم،  مقاربات  في 
المجتمع التي ال تتوافق مع هذه الروؤية، ويطور ردة فعل عنيفة �صد الحركة. 
وقد برزت موؤخًرا بع�ش التيارات القومية اليمنية التي ترفع الحرب الفكرية 
�صد فكرة اأهل البيت. اأما التحدي االأهم فهو كيف تعبر اأن�صار اهلل من حالة 
الحرب اإلى حالة بناء الدولة والم�صاركة مع بقية االأطراف اليمنية. وكيف 
اإلى الحالة الواقعية، وهو اأمر يبدو  تترجم اأهدافها من الحالة ال�صعاراتية 

ا و�صائًكا حتى االآن.  غام�صً



 حركات الإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي في البحرين
ا جمعّية الوفاق نموذجاً

عبداهلل الجبور 

خالل  ال�سيا�سي  الإ�سالم  حركات  ميدان  في  البحث  اتجاهات  ترّكزت 
الإ�سالم  درا�سة حركات  في  اأكثر  واهتمام  اأكبر  بم�ساحة  ال�سابقة،  الع�سرّیة 
ال�سيا�سي ال�سّني الذي یمثله الإخ�ان الم�سلم�ن، بالمقابل كان هناك �سعف 
في درا�سة نماذج الإ�سالم ال�سيا�سي ال�سيعّي وعالقتها بال�سلطة والدولة، كما 
اأن هناك اهتمام بحثي غربي اأكبر بهذا الحقل، مقارنة مع الهتمام البحثي 
الم�سرقي، وكان ذلك وا�سًحا عقب الث�رة الإیرانية التي كانت نقطة تحّ�ل 
یتابع  ومن  كثيرة،  اأم�ر  في  النظر  واأعادت  الأو�سط  ال�سرق  في  تاریخّية 
الفرن�سي  الفيل�س�ف  ف�ك�  مي�سيل  اأن  �سيجد  الغربّي  الفل�سفّي  الم�سهد 
اإلى  الذهاب  فرانكف�رت وغيرهم؛ حر�س�ا على  وریث مدر�سة  وهابرما�ش 
وانعكا�ساتها،  جدیدة  اجتماعية  حركة  هي  بما  الث�رة  هذه  لدرا�سة  اإیران 
الم�سهد  الدین عن  اإق�ساء  اإیران، وعن فكرة  الدین في  وكتب�ا عن م�سهد 
بعمم  �سيا�سة  رجال  وهناك  دینية،  بمرجعية  �سيا�سية  ث�رة  ال�سيا�سي، وعن 
�س�داء وبي�ساء ومرجعية وتقليد، بالتالي من المهم على العل�م الجتماعية 
تعطي  اأن  والإ�سالمية  العربية  والجتماعية  ال�سيا�سّية  التفكير  ومراكز 

م�ساحة اأكبر من الهتمام في درا�سة هذا الحقل.

مقدمة
الدولة  بنية  �صهدتها  التي  التغيير  حركات  من  جزًءا  البحرين  كانت 
اأجيال  المنطقة، حيث خ�صعت  العثماني في  الحكم  فترة  انتهاء  بعد  العربيرّة 
المجتمع البحريني منذ ذلك الوقت اإلى االآن؛ للموؤثرات الفكرية ذات المنابع 
تحرك  القوميرّة  الروح  كانت  الع�صرينات  مطلع  ومنذ  المختلفة.  واالتجاهات 
قطاعات وا�صعة من المجتمع لالنتفا�ش �صد الحماية البريطانيرّة، وحكم قبيلة 
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البريطانيين كما كانت دول عديدة  باأيدي  اأداة طيعة  التي كانت  اآل خليفة 
في المنطقة، وبقي حكمهم تحت رعايتها فترة زمنية طويلة. ويمكن القول 
ي�صمى  ما  منذ  مئة عام  اأكثر من  توا�صل  البحرين  في  الوطني  الن�صال  اإن 
الذي  ال�صخرة«  »نظام  ي�صمى  كان  ما  �صد   1922 في  البحارنة«  »انتفا�صة 
على  االإيديولوجي  ال�صراع  وتعاقب  البريطاني.  الحكومي  التحالف  فر�صه 
والبعثي،  وال�صيوعي  القوميرّ  المدُّ  الالحق. فكان هناك  القرن  مدى ن�صف 
الذي كان مرجًعا لحراكات وانتفا�صات حدثت في االأربعينيرّات والخم�صينيرّات 

وال�صتينيرّات.

في  اللوؤلوؤ  لتجارة  ومركًزا  فقيرة،  �صغيرًة  اإمارًة  البحرين  كانت  لقد 
الخليج العربي قبل اكت�صاف النفط فيها في العام 1934. وعلى الرغم من 
وا�صتخدمت  الفًتا  تطوًرا  �صهدت  فاإنها  محدوًدا  كان  فيها  النفط  اإنتاج  اأن 
في  وتكونت  متطور.  و�صحيرّ  تربويرّ  نظام  لبناء  النفط  عائدات  من  جزًءا 
ا لل�صيا�صة البريطانيرّة فيها،  البحرين نخبٌة مثقفٌة تملك وعًيا �صيا�صيًّا معار�صً
وكان لتلك النخبة دورها في التطور ال�صيا�صيرّ الذي �صهدته البحرين منذ 
نهاية الثالثينيات وفي الخم�صينيات من القرن الع�صرين. ونتيجًة لمخرجات 
اأ�صرنا  التي  المثقفة  النخبة  وتطورت  ن�صاأت  البحرين،  في  المبكرة  التعليم 
في ظل  ال�صيا�صية  االأو�صاع  ب�صبب  البحرين  تعلرّم خارج  قد  وبع�صها  اإليها، 
ال�صيطرة البريطانية. والمالحظ اأن التطور في البحرين قد بداأ فعليًّا بعد 
ا�صتقاللها في العام 1973، على الرغم من دخلها المحدود مقارنًة ببع�ش 
�صقيقاتها في منطقة الخليج العربي. وتجدر االإ�صارة اإلى اأن التيار الليبرالي 
في البحرين -كما كان في الكويت- كان و�صط النخبة التجاريرّة المتعلرّمة التي 
قادت عمليات التحديث والتعريف بقيم الحداثة الجديدة لكونها الجماعات 
ت  التي احتكت بتيار الحداثة في مراكزها العربية والهندية واالأوروبيرّة. واأدرّ
الطبقة  اأبناء  و�صط  وبخا�صة  ذلك  في  دوًرا  الخارج  في  الدرا�صيرّة  البعثات 
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ا  الو�صطى بعد ذلك. وقد كان للتحديات التي واجهها �صعب البحرين داخليًّ
وخارجيًّا دور في بلورة الوعي ال�صيا�صي والثقافي فيها.)1(

الوعي  لديهما  فتوافر  نخبة،  والتجار  نخبة،  المتعلمون  كان  لقد 
الثقافة  تجمعهما  وكانت  الع�صرين،  القرن  من  الع�صرينيات  منذ  ال�صيا�صي 
على  ترتكز  اإ�صالحية  مطالب  في  وتبلورت  النا�ش،  هموم  حملت  التي 

الم�صاركة ال�صيا�صية كاالآتي:
. 1 - تاأ�صي�ش مجل�ش ت�صريعيرّ

2 - تعريب اأجهزة االإدارة.
3 - تطبيق العدالة االجتماعية، واإن�صاف عمال الغو�ش.

4 - الحفاظ على المناخ الثقافي في اأجواء الحرية. 
5 - تحقيق قدر من الديموقراطية بالم�صاركة ال�صعبية.

6 - وقف تدخل بريطانيا في ال�صوؤون الداخلية للبحرين.

خليفة  اآل  عي�صى  ال�صيخ  حينها،  في  البحرين  حاكم  ا�صتجاب  لقد 
عزل  اإلى  اأدى  ما  بريطانيا،  وعار�صتها  المطالب،  لتلك   )1999-1933(
بلغريف  ت�صارلز  هو  بريطاني  م�صت�صار  وتعيين  الحكم،  عن  عي�صى  ال�صيخ 
)1894-1969(، وكان هو الحاكم الفعليرّ للبالد. وعلى الرغم من ذلك كان 
االأندية  واإن�صاء  المدار�ش،  بافتتاح  تاأثيرها  البحرين  االإ�صالحيرّة في  للحركة 
والجمعيات، وظهور ال�صحف. ولم تكن مثل تلك الحركات االإ�صالحيرّة بعيدًة 
ا ما يتعلق بتهديد فل�صطين من  العربي في حينها خ�صو�صً الو�صع  تاأثير  عن 
قبل الحركة ال�صهيونيرّة، وما كان يميز تلك الحركة االإ�صالحية هو الوحدة 
دفعت  اإ�صرابات  الحركة  عن  ونتجت  الطائفي.  التاأثير  عن  بعيًدا  الوطنية 

القرن  منت�صف  منذ  العربية  اخلليج  دول  يف  والتحديث  احلداثة  التميمي،  عبدامللك   )1(
الع�صرين. اإ�صدارات �صل�صلة عامل املعرفة يف الكويت. 2018.
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اإلى  ونفيهم  البحرينيين  ال�صباب  اعتقال عدد من  اإلى  البريطانيرّة  ال�صلطات 
في  ا  خ�صو�صً و�صيا�صيرّة  اجتماعية  م�صكالت  المنفيون  عانى  وقد  الخارج، 

الخم�صينيات من القرن الع�صرين.)1(

�صعارات ت�صدير  والتي رفعت  اإيران  االإ�صالمية في  الثورة  بعد ظهور 
اال�صتراكي  المع�صكر  وانهيار  القوميرّ  المد  تراجع  مع  ذلك  وتزامن  الثورة 
الذي األقى بظله على التجمعات والتنظيمات القومية والي�صارية في البحرين؛ 
من  والرعاية  الدعم  تلقى  طائفيرّة  تنظيمات  البحرين  في  تت�صكل  بداأت 
النظام االإ�صالمي في طهران ونجحت هذه التنظيمات الدينيرّة با�صتقطاب 
قطاع عري�ش من ال�صيعة في البحرين من المنتمين اإلى الطبقات الكادحة 
واأن  خا�صة  ومطالبها  حقوقها  عن  يدافع  لمن  بحاجة  باأنها  اأح�صت  التي 
اأبناء الطائفة ال�صيعيرّة والذين يمثلون االأغلبية ال�صكانيرّة يعانون من اأو�صاع 

اقت�صادية واجتماعية �صيئة ويعانون كذلك من اال�صطهاد ال�صيا�صي.

في  االإ�صالمية  التجربة  وتثيرها  اأثارتها  التي  المخاوف  من  بالرغم 
اإيران وانعكا�صاتها على المنطقة العربية، فاإنها لم تحظ باالهتمام الفكريرّ 
والعقالنيرّ الهادئ، لفهم اأ�صرار قوة هذه التجربة، وفهم اآليات تمكنها من 
االأيام،  هذه  اإيران،  في  ال�صيا�صية  التجربة  قراءة  اأهمية  وتزداد  الحكم، 
العربية  المنطقة  في  �صيما  ال  ال�صيا�صي،  طهران  نفوذ  �صعود  اإلى  بالنظر 
ب�صكل عام ومنطقة الجزيرة ب�صكل خا�ش، حيث تمكنت طهران من اأن تكون 
واحدة من اأهم القوى النافذة فيها، اإن لم يكن ب�صكل مبا�صر، فمن خالل 

ال�صيادة الناعمة والعبور االأيديولوجي.

وعلى الرغم من التاأييد ال�صعبي الذي وقف وراء المطالب وال�صعارات 
التي رفعتها القوى ال�صيا�صية والتي ت�صدرتها التنظيمات الدينية ال�صيعية في 

)1( امل�صدر ال�صابق �ش 146.
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البحرين اإال اأنه لم تقدم ال�صلطة في البحرين اأيَّ تنازالت للمعار�صة مما اأدى 
يتوقف هذا  ولم  البحريني،  المجتمع  ال�صيا�صي في  العنف  تنامي ظاهرة  اإلى 
 ،1999 اآل خليفة في مار�ش  اأمير البحرين ال�صيخ عي�صى  اإال بعد وفاة  العنف 
ومن ثم �صهدت ال�صاحة ال�صيا�صيرّة في البحرين تطورات مثيرة وغير متوقعة 
اآل خليفة عدة  بن عي�صى  والملك الحًقا حمد   - الجديد  االأمير  اتخذ  عندما 
المعار�صة  على  واالنفتاح  ال�صيا�صي  النهج  في  التغيير  �صعيد  على  خطوات 

ال�صيا�صية في البحرين، واإطالق م�صار حذر للتحول الديمقراطي.

: حركات الإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي في البحرين اأولاً
يمكن تق�صيم �صيعة البحرين اإلى ثالثة اأق�صام: البحارنة، وهم �صكان 
البحرين  ا�صتوطنوا  اأ�صول عربية  ال�صيعة من  وهم من  االأ�صليين  البحرين 
اأيام  وال�صيا�صيرّ  الديني  اال�صطهاد  من  فراًرا  التاريخ  فترات  مختلف  في 
من  وفدوا  الذين  ال�صيعة  فهم  الثاني  الق�صم  اأما  والعبا�صيين.  االأمويين 
القطيـف واالإح�صـاء، و�صكنوا البحرين اإبرّان ا�صتداد ن�صاط الحركة الوهابيرّة 
اأما الق�صم  في القرن التا�صع ع�صـر وهم يتبعون التقليد الفقهي االإخبارية. 
الثالث فهم �صيعة جاءوا من اإيران اإلى البحرين وا�صتقروا فيها منذ القرن 
ال�صابع ع�صر اأثناء غزو االإيرانيين لها وهم من االأ�صوليين. وي�صكل ال�صيعة 
من اأ�صول عربية 95 % من مجموع �صيعة البحرين، وهم من ال�صيعة االإماميرّة 

االإثنا ع�صرية.)1( 

تم  اأنه  اإال  ال�صيعة  من  البحرين  �صكان  اأغلبية  اأن  من  الرغم  على 
الجزيرة  قلب  من  جاءت  التي  ال�صنيرّة  العربيرّة  القبائل  لحكم  اإخ�صاعهم 
العربية، وقد اأنتجت االأو�صاع االقت�صادية واالجتماعية وال�صيا�صية المتردية 
التي عانى منها ال�صيعة اإلى تحركهم من اأجل المطالبة بحقوقهم عن طريق 

)1( فالح املدير�ش، احلركات واجلماعات ال�صيا�صية يف البحرين 1938-2002، �ش86، دار 
الكنوز االأدبية. لبنان - بريوت.
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كتابة العرائ�ش وتقديمها لل�صلطات البريطانيرّة والقيام بانتفا�صات �صعبيرّة 
اإعالن االإ�صراب  اإلى  التي تطورت   1922 انتفا�صة فبراير عام  اأهمها  كان 
ممار�صات  على  احتجاًجا  تظاهرة  في  والخروج  المنامة  �صوق  في  العـام 
التواجد  منذ  بداأت  التي  االإح�صاءات  اإلى  عدنا  واإذا  القمعيرّة،  ال�صلطة 
اإلى  و�صواًل  متقطعة،  ر�صميرّة  باإح�صائيات  مروًرا  البحرين،  في  البريطانيرّ 
ا�صتطالعات جرت خالل التحول اإلى الملكيرّة وخالل الربيع العربي، يمكن 
% ومن ثم تراجعت الن�صبة اإلى  القول باأن ن�صبة ال�صيعة كانت ما بين 85-75 
% اأمام �صيا�صة التجني�ش التي انتهجتها الحكومة البحرينيرّة  ما بين 75-65 

ا في مرحلة ما ي�صمى ثورات الربيع العربي. خ�صو�صً

المنابر  الخم�صينيرّات ظهور بع�ش  البحرينية منذ  الحكومة  �صجعت 
�صحف  اأو  جمعيات  �صكل  على  اإما  كانت  والتي  وال�صنة  لل�صيعة  الدينيرّة 
ومجالت مثل مجلة »المواقف« والتي برز فيها الن�صاط الديني وال�صيا�صي 
وانخرط في هذه المنابر رجال الدين ال�صيعة التابعين للحكومة حيث اأن 
الحركة  وا�صتغالل  اال�صتفادة  هذا  من  ترمي  كانت  البحرينيرّة  الحكومة 
القومية  القوى  في  المتمثلة  لل�صلطة  ال�صيا�صيرّة  للمعار�صة  كبديل  الدينية 
ة واأن تحتويها وت�صتخدم ن�صاطها ل�صالحها بهدف �صق االلتفاف  والي�صاريرّ
اأن  على  قادر  بديـل  عبر  القوى  هذه  رفعتها  التي  المطالب  حول  ال�صعبي 
الكويت  في  حدث  كما  �صفوفها.  في  ويتحرك  ال�صعبيرّة  القواعد  يخاطب 
عـندما ا�صتغلرّت ال�صلطة الجماعات الدينية في وجه خ�صومها من القوى 
القومية والي�صارية حيث ا�صتطاعت ال�صلطة ا�صتخدامهم في تطويق وعزل 
االأيديولوجي  الن�صاط  تزايد  ال�صبعينات  بداية  منذ  ولكن  القوى.  هذه 
والتنظيمي وال�صيا�صي للتيار الديني ال�صيعي وبداأت تظهر مراكز الدعوات 
من  ال�صرقية  والمنطقة  ولبنان  والعراق  اإيران  في  ال�صيعية  االإ�صالمية 
المملكة العربية ال�صعودية الإقامة تنظيماتها واأحزابها االأ�صولية الدينية. 
ففي اأبريل عام 1974 اأُعلن عن تاأ�صي�ش »حركة اأمل« في لبنان كما تاأ�ص�صت 
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»منظمة الثورة االإ�صالميرّة في الجزيرة العربية« عام 1975 و»منظمة العمل 
االإ�صالمي« في العراق عام 1979.

�صي اإلى البحرين الذي بداأ يقوم بن�صاط  اأدى و�صـول ال�صيد هادي المدررّ
ا واأيديولوجيًّا عبر المنابر الدينية اأو من خالل  م �صيا�صيًّا وتنظيميًّ ديني منظرّ
مجلة »المواقف والمنا�صير والن�صرات والكتيبات الدينية، اأحدث هذا ظهور 
ا بعد  توجهات جديدة داخل الحركة الدينيرّة ال�صيعيرّة في البحرين خ�صو�صرّ
اأدى  االإ�صـالميرّة مما  اإيران وقيام الجمهورية  االإ�صالميرّة في  الثورة  انت�صار 
اإلى اإحباط م�صروع ال�صلطة وتوقعاتها بتدجين الحركة الدينية واأحدثت نقلة 
نوعية في الحركة الدينية ال�صيعية من الهوت التاأمل اإلى الهوت التحرير«)1(. 
وُو�صف هـذا التيار الجديد المتاأثر باأطروحات الثورة االإ�صالمية في اإيران 
اأولئك الذين اعتكفوا على الفكر االإ�صالمي في �صوامع العيادة باأنهم انعزلوا 
عن الواقع. اإن هذا التيار الجديد هو الذي �صيطر بالنهاية على هذه المنابر 

وقد تبلور في االأحزاب والمنظمات التالية:

1- حزب الدعوة الإ�صالمّية

تاأ�ص�ش »حزب الدعوة االإ�صالمية- فرع البحرين« في عام 1968 على 
يد مجموعة من الطالب الجامعيين الذين در�صوا في الجامعات العراقيرّة، 
في  در�صوا  الذين  الدينيرّة  العلوم  طالب  الحزب  تاأ�صي�ش  في  �صارك  كذلك 
الثانوية  المدار�ش  قاعدته من طالب  وتت�صكل  النجف.  في  العلميرّة  الحوزة 
و�صارك  االإ�صالميرّة«،  التوعية  »جمعية  لـ  المنتمين  الجامعة  طالب  وبع�ش 
البحرين  في  جرت  التي  البرلمانيرّة  االنتخابات  في  الحـزب  عـن  ممثلون 
النتخاب المجل�ش التاأ�صي�صيرّ والمجل�ش الوطنيرّ كما �صارك عدد من اأع�صاء 
التوعية  اأقامتها »جمعية  التي  والثقافية  الن�صاطات االجتماعية  الحزب في 

)1( امل�صدر ال�صابق، �ش 93-92.
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األقت   1983 عام  وفي  المن�صرم.  القرن  من  ال�صبعينيرّات  في  االإ�صالمية« 
وكوادر  الجمعية  ن�صطاء  من  عدد  على  القب�ش  البحرينيرّة  االأمن  اأجهزة 
االإ�صالمية حيث �صكلت  الحزب، ووجهت لهم تهمة االنتماء لحزب الدعوة 
االإ�صالمية« في محاولة  الدعوة  اإليها »حزب  ا�صتند  التي  القاعدة  الجمعية 
هذه  اإثر  اأُجه�صت  التي  المحاولة  وهي  البحرين  في  حزبي  عمل  لتاأ�صي�ش 

االعتقاالت.

2- جمعية التوعية الإ�صالمّية

الدعوة  »حزب  لـ  الدينية  الواجهة  االإ�صالمية  التوعية  جمعية  ُتعتبر 
في  ذكر  كحلقات   1968 عام  تاأ�ص�صت  والتي  البحرين«  فرع   - االإ�صالمية 
ال�صرورة  اأنه من  موؤ�ص�صوها  وجد  ف�صيًئا حتى  �صيًئا  وتطورت  الدراز،  قرية 
اإيجاد مقرٍّ ر�صميرّ لهم وطلب ترخي�ش ر�صمي من وزارة ال�صوؤون االجتماعية 
ال�صباب  تاأ�صي�صها عدد من  1972. وقد �صاهم في  وهذا ما حدث في عام 
قا�صم  ال�صيخ عي�صى  الجمعية  وتراأ�ش  ال�صيعة  والمثقفين من  الدين  وعلماء 
اأحد نواب »الكتلة الدينية« في المجل�ش الوطنيرّ وان�صم اإلى ع�صويتها عدد 
من اأبناء الطائفة ال�صيعيرّة ومنهم الق�صاة والتجار وال�صخ�صيات االجتماعية 
ن�صاطها  بـدايـة  فـي  واتخذت  واأطباء.  مهند�صين  من  الجامعات  وخريجي 
من م�صجد طي الذي يقع في �صرق الدراز وا�صتغلت الجمعية االنفراج اأثناء 
وجود المجل�ش الوطني حيث انت�صر اأع�صاء الجمعية في معظم قرى ومدن 
ا في ت�صيي�ش ال�صارع ال�صيعي حيث كانت  البحرين. ولعبت الجمعية دوًرا مهمًّ
المنا�صبات  في  البالد  �صهدتها  التي  االنتخابية  الدعايـة  في  ا  مهمًّ مركًزا 

االنتخابية للمجل�ش التاأ�صي�صي والمجل�ش الوطني.

3- جمعية الإر�صاد الإ�صالمي

في  نف�صها  عن  واأعلنت  المنامة  في   1969 عام  الجمعيرّة  تاأ�ص�صت 
منا�صبة وفاة االإمام علي بن اأبي طالب في ماأتم »العري�ش« معلنًة بدء مرحلة 
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جديدة من العمل االإ�صالمي وكانت تحمل في بداية تاأ�صي�صها ا�صم »جمعية 
�صباب االإر�صاد االإ�صالمي«. وتركز ن�صاط الجمعية بين ال�صباب ال�صيعي حيث 
تمكنت من ت�صكيل اأول نواة للحركة الدينية ال�صيعيرّة المنظمة في البحرين 
وا�صتقطبت عدًدا من ال�صباب ال�صيعي الذين انخرطوا في العمل االإ�صالمي 
الجمعية  تولتها  التي  االأن�صطة  اأهم  ومن  البحرينية.  ال�صاحة  في  م  المنظرّ
وحاولت  الدينية  والمهرجانات  االحتفاالت  واإقامة  الدينية  المجال�ش  عقد 
الجمعية اأن تح�صل على ترخي�ش ر�صمي من قبل ال�صلطة في البحرين ولكن 

محاوالتها لم تلَق النجاح.)1(

4- ال�صندوق الح�صيني الجتماعي

�صاهم علماء الدين والمثقفون ال�صيعة من خريجي الجامعات وطلبة 
.1972 عام  المنامة  في  الح�صيني«  »ال�صندوق  تاأ�صي�ِش  في  الدينية  العلوم 
العمل  وزارة  قبل  من  ر�صميرّ  ترخي�ش  على  الح�صول  الموؤ�ص�صون  حاول 
ا�صطر  مما  ف�صلت  قد  المحاوالت  هذه  جميع  ولكن  االجتماعية  وال�صوؤون 
وهي  لها،  مرخ�ش  موؤ�ص�صة  خالل  من  ن�صاطهم  ممار�صة  اإلى  الموؤ�ص�صون 
للثقافة االإ�صالمية«. وُيعتبر »ال�صندوق الح�صيني« امتداًدا  »المكتبة العامة 
على  ال�صندوق  اأع�صاء  �صيطر  فترة  وبعد  االإ�صالمي«  االإر�صاد  »جمعية  لـ 
»المكتبة العامة للثقافة االإ�صالمية« وقاموا بتوزيع ون�صر كتب ال�صيد هادي 
 1976 عام  وفي  وال�صندوق،  المكتبة  بين  خالًفا  اأحدث  مما  �صي  المدررّ
با�صم  يعرف  ال�صندوق  واأ�صبح  المكتبة  عن  الح�صيني  ال�صندوق  انف�صل 
بالمنامة  اب«  الق�صرّ »ماأتم  واتخذوا من  االجتماعي«.  الح�صيني  »ال�صندوق 
اأهداف ال�صندوق الجديد وهي  للموؤ�ص�صة الجديدة وتم االإعالن عن  ا  مقرًّ
بناء مجتمع اإ�صالمي وبث الفكر والوعي وتعميق الروح التقدميرّة العلميرّة لدى 

)1( درا�صة حول احلركات واجلماعات ال�صيا�صية يف البحرين، من�صورة يف املوقع االإلكرتوين 
 /https://gulfpolicies.org  .ملركز اخلليج ل�صيا�صات التنمية

https://gulfpolicies.org/
https://gulfpolicies.org/
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االإمام  ثورة  وعر�ش  بالم�صوؤولية  وال�صعور  الر�صاليرّة  الروح  وتنمية  المجتمع 
في  للعي�ش  ون�صال  كق�صية حق  ومنطلقاتها  باأهدافها  العالم  على  الح�صين 
وهذا  االإن�صان(،   - العدل   - )اهلل  �صعار  ال�صندوق  واتخذ  كريمة.  حياة 
ال�صعار يوحي لم�صامين عقائديرّة و�صيا�صيرّة واجتماعيرّة وهناك ت�صابه كبير 
»الجبهة  و�صعارات  االإح�صان(   - العدل   - )اهلل  ال�صندوق  �صعارات  بين 
اإن  القول  ويمكن  الحرية،   - الحق   - اهلل  البحرين«  لتحرير  االإ�صالميرّة 
ل القاعدة التي انطلقت منها »الجبهة االإ�صالميرّة لتحرير  ال�صندوق قد �صكرّ
البحرين« و�صعى ال�صندوق منذ اأوائل ال�صبعينيرّات اإلى التركيز على الم�صائل 
بناء  جانب  اإلى  االإ�صالم،  في  الثوريرّة  واالجتماعيرّة  االإن�صانيرّة  والق�صايا 
فيما  اأ�صبحت  والتي  المنظم  ال�صري  العمل  فئات  ت�صكيل  اأجل  من  الكوادر 
لخطابها  الترويج  في  ال�صندوق  عليها  يعتمد  التي  ة  االأ�صا�صيرّ الكوادر  بعد 

ال�صيا�صيرّ وتنظيم االأفراد من ال�صيعة.

مع انت�صار الثورة االإ�صالمية في اإيران بداأ اأن�صار »ال�صندوق الح�صيني 
�صي هو ممثل االإمام الخميني  االجتماعي« يطرحون باأن ال�صيد هادي المدررّ
في البحرين، ومع ت�صاعد االأحداث بين المعار�صة ال�صيعية وال�صلطة اأقدمت 
واإبعاده   1979 اأواخر عام  �صي في  المدررّ ال�صيد هادي  ال�صلطة على اعتقال 
اإلى دولة االإمارات العربيرّة المتحدة ومن هناك انتقل اإلى اإيران حيث ن�صط 
�صي بالتحري�ش �صد ال�صلطة في البحرين والدعوة اإلى اإ�صقاط النظام  المدررّ
ال�صيا�صي عن طريق الت�صهيالت التي قدمتها جمهورية اإيران االإ�صالميرّة من 
خالل و�صائلها االإعالميرّة حيث بثت االإذاعة االإيرانيرّة العديد من االأحاديث 
والخطب التي تتناول االأو�صاع ال�صيا�صيرّة في البحرين. في عام 1980 اأقدم 
جهاز االأمن البحريني على اإغالق »ال�صندوق الح�صيني االجتماعي« بال�صمع 
االأحمر وم�صادرة محتوياته واعتقال الع�صرات من اأع�صاء ال�صندوق بتهمة 

االرتباط بـ »الجبهة االإ�صالميرّة لتحرير البحرين«.)1(

)1( فالح املدير�ش، احلركات واجلماعات ال�صيا�صية يف البحرين 1938-2002، �ش97، دار 
الكنوز االأدبية. لبنان - بريوت.
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5- الكتلة الدينّية

ظهرت عام 1972 بعدما اأعلنت ال�صلطة في البحرين عن نيتها اإجراء 
اأول مجل�ش نيابي في البحرين عام  انتخابات للمجل�ش التاأ�صي�صي النتخاب 
1973 والذي يعرف بالمجل�ش الوطني، ولم يكن »للكتلة الدينية« اأي تنظيم 
البحرين·  في  التمثيليرّة  المجال�ش  اإن�صاء  عن  االإعالن  قبل  وا�صح  �صيا�صي 
جميع موؤ�ص�صي »الكتلة الدينية« من رجال الدين داخل التيار الديني ال�صيعي 
المحافظ والذين لعبوا دوًرا في تاأ�صي�ش »جمعية التوعية االإ�صالميرّة« وتعتبر 
رفة تتكون من �صتة اأع�صاء يمثلون  »الكتلة الدينية« ظاهرة �صيعيرّة ريفيرّة �صِ
الدينيرّ  المعهد  من  جوا  تخررّ ومعظمهم  القرى  في  �صيعية  دوائر  جميعهم 
الدينية«  »للكتلة  االإنتخابي  البرنامج  وت�صمن  بالعراق،  النجف  في  ال�صيعيرّ 
عدة نقاط من اأهمها دعم النقابات العماليرّة خا�صة واأن القاعدة االنتخابية 
تحريم  البحريني،  المجتمع  في  الم�صحوقة  الطبقات  تتكون من  القرى  في 
بيع الخمور، منع التعليم المختلط في التعليم العالي، عدم اإ�صراك المراأة 
التي  العمل  وموؤ�ص�صات  المختلطة  والجمعيات  كالنوادي  العامة  الحياة  في 
انت�صاًرا  يحققوا  اأن  الدينيرّة«  »الكتلة  مر�صحو  وا�صتطاع  الجن�صين·  تجمع 
تحقيق  وبعد  االنتخابات  في  مقاعد  بت�صعة  الفوز  من  نوا  تمكرّ حيث  كبيًرا 
هذا الفوز تخلى ثالثة من االأع�صاء الفائزين بع�صوية المجل�ش الوطني عن 
مواقف  وتاأرجحت  الم�صتقل«.  الو�صط  »كتلة  اإلى  وان�صموا  الدينية«  »الكتلة 
»الكتلة الدينية« داخل المجل�ش الوطني من الق�صايا التي طرحت بين �صغط 

الحكومة و�صغط الحركة العماليرّة.

6- الجبهة الإ�صالمية لتحرير البحرين

في  ال�صيعة  انق�صم  اإيران،  في  االإ�صالمية  الثورة  انت�صار  اإثر  على 
لتح�صين  االإ�صالحات  اإال بع�ش  تيار محافظ ال يريد  تيارين:  اإلى  البحرين 
و�صعه في ال�صلطة، وتيار ثوري وهو الذي ي�صم االأغلبية ال�صاحقة من �صيعة 
اإ�صالمي  وا�صتبداله بنظام جمهوري  بالنظام  االإطاحة  البحرين يرغب في 
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على غرار ما جرى في اإيران، خا�صة بعد الت�صريحات التي اأدلى بها بع�ش 
البحرين  االإيرانية في �صم  المطالب  اإحياء  االإ�صالمية على  الثورة  قيادات 
عى تبعية  اإلى اإيران وتمثل هذا بت�صريحات اآية اهلل �صديق روحاني الذي ادرّ
البحرين اإلى اإيران والتي اأطلق عليها المحافظة الرابعة ع�صر، واأن البحرين 
اإيران االإ�صالميرّة وطالب حكومة البحرين باإقامة نظام  جزٌء من جمهورية 

اإ�صالميرّ مثلما هو قائم في اإيران.

عن  فيه  اأعلن  ا  �صحفيًّ موؤتمًرا  �صي  المدررّ هادي  االإ�صالم  حجة  عقد 
اأحد  مرهون  في�صل  ولكن  البحرين«  لتحرير  االإ�صالميرّة  »الجبهة  ت�صكيل 
قياديي الجبهة يوؤكد اأن الجبهة تم تاأ�صي�صها قبل انت�صار الثورة االإ�صالميرّة 
واأمنيرّة لم يتم الك�صف عن تاريخ  اإيران بوقت طويل والأ�صباب تنظيميرّة  في 
االأ�صوليين  ال�صيعة  يمثلون  الجبهة  المنتمين لهذه  الجبهة، ومعظم  تاأ�صي�ش 
اإيراني على خالف ال�صيعة الذين هم من  اأ�صل  العجم وهم بحرينيرّون من 
العراق  في  تاأ�ص�ش  الذي  الدعوة«  »حزب  بـ  ارتبطوا  الذين  عربية  اأ�صول 

و�صكلوا في البحرين »حركة االأحرار االإ�صالميرّة في البحرين«.

خالل  من  مطالبها  البحرين«  لتحرير  االإ�صالمية  »الجبهة  طرحت 
ن  1979 والذي ت�صمرّ اأكتوبر عام  بيانها االأول الذي �صدر في الخام�ش من 
حق تقرير الم�صير بعيًدا عن �صغوط اأمريكا واالإمبريالية العالميرّة، اإطالق 
دورها  واأداء  الدينية  للن�صاطات  ال�صماح  ال�صيا�صيين،  المعتقلين  �صراح 
اإرادة  وتحرير  االأمريكيرّة  القواعد  اإزالة  والحرية،  االإ�صتقالل  في  الر�صالي 
الم�صت�صارين  واإبعاد  االإ�صالمية  االأمة  ل�صالح  القرارات  اتخاذ  في  ال�صعب 
االأجانب· وتطورت المطالب بعد ذلك بطرح �صعار اإ�صقاط ال�صلطة واإقامة 
قبل  من  بدعم  الجبهة  وحظيت  البحرين،  في  االإ�صالميرّة  الجمهورية 
ا واإعالميًّا وكانت تقوم بن�صاٍط اإعالمي  الجمهورية االإ�صالمية في اإيران ماديًّ
مثل  المجالت  من  عدد  ت�صدر  حيث  طهران  في  مكتبها  خالل  من  بارز 
»ال�صعب الثائر«، »البيرّنة«، »البحرين« و»الثورة الر�صاليرّة« والتي تعتبر ل�صان 

حال »الجبهة االإ�صالمية لتحرير البحرين«.
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الدينية  المنا�صبات  البحرين«  لتحرير  االإ�صالمية  »الجبهة  ا�صتغلت 
اإ�صالمية«،  ال�صيعية في رفع �صعاراتها مثل »ال �صرقية وال غربية، جمهورية 
« وغيرها من �صعارات الثورة االإ�صالمية في  »كفاحنا ح�صينيرّ قائدنا خمينيرّ
اإيران و�صكلت الموؤ�ص�صات ال�صيعية التقليدية مثل »جمعية التوعية االإ�صالمية« 
الح�صيني االجتماعي« والمدار�ش والح�صينيرّات قواعد انطالق  و»ال�صندوق 
بعالقات  البحرين«  لتحرير  االإ�صالميرّة  »الجبهة  وارتبطت  للجبهة،  ومعاقل 
وثيقة مع جمهورية اإيران االإ�صالميرّة حيث اأنها تح�صل على الدعم ال�صيا�صي 
واالإعالمي والمعنوي وبالمقابل فاإن الجبهة اعتبرت معركة اإيران مع العراق 
معركتها ولذلك اأر�صلت بمتطوعين للقتال في جبهات الحرب �صد العراق، 
الم�صلمين«  الطلبة  »اتحاد  مثل  اإيران  مع  م�صتركة  منظمات  الجبهة  وتقيم 
قوية  بعالقات  الجبهة  وترتبط  االإ�صالميرّة«،  للثورة  االأممية  و»المنظمة 
العمل  »منظمة  مثل  العربي  العالم  في  ال�صيعية  االأ�صولية  الجماعات  مع 
االإ�صالمي« و»منظمة الجهاد االإ�صالمي« في العراق و»حركة اأمل االإ�صالمية« 
العربية«  الجزيرة  في  االإ�صالمية  الثورة  و»منظمة  لبنان،  في  اهلل«  و»حزب 

و»حزب اهلل -الحجاز« في ال�صعودية و»حزب اهلل -الكويت«.)1(

7- حركة اأحرار البحرين الإ�صالمية 

تاأ�ص�صت في عام 1982 اإثر محا�صرة ال�صلطة المراكز االجتماعية مثل 
االإ�صالمية«  الدعوة  »حزب  لـ  الدينية  الواجهة  االإ�صالمية«  التوعية  »جمعية 
واعتقال عدد كبير من كوادر واأع�صاء الحزب· اأدت هذه االأحداث اإلى اإجراء 
يختلف  �صيا�صي  م�صروع  �صياغة  �صرورة  اإلى  وتو�صلوا  بينهم  فيما  حوارات 
عما هو قائم واأن يكون التنظيم الجديد ذا طابٍع محليٍّ وهوية اإ�صالميرّة في 
من  الحركة مجموعة  تاأ�صي�ش  وراء  وكان  واالإعالم،  التوجيه  يتولى  الخارج 

)1( فالح املدير�ش، احلركات واجلماعات ال�صيا�صية يف البحرين 1938-2002، �ش 109-101، 
دار الكنوز االأدبية. لبنان - بريوت.
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الطالب ال�صيعة الدار�صين في بريطانيا، ومن اأبرز قياديي الحركة الدكتور 
وتعبرّر  الجمري.  من�صور  والدكتور  العلوي،  مجيد  الدكتور  ال�صهابي،  �صعيد 
الحركة عن مواقفها ال�صيا�صية من النظام ال�صيا�صي في البحرين من خالل 
ن�صرتها ال�صهريرّة »�صوت البحرين« والتي �صدرت في لندن في يناير 1983 

التي تعتبر الن�صرة المركزيرّة للحركة.

اأحرار البحرين االإ�صالمية« من التنظيمات ال�صيا�صيرّة  وُتعتبر »حركة 
وكانت  االأ�صروي،  النظام  باإ�صقاط  تطالب  لم  حيث  االإ�صالحية؛  ال�صيعيرّة 
المعتقلين  اإلى الديمقراطيرّة واإطالق  العودة  المعلنة تتمحور حول  مطالبها 
اأبناء  بين  وا�صًعا  نفوًذا  اأك�صبها  مما  العامة  للحريات  وال�صماح  ال�صيا�صيين 
اإ�صدار  على  حر�صت  الحركة  واأن  خا�صة  البحرين  في  ال�صيعيرّة  الطائفة 
بياناتها من لندن وبيروت بخالف »الجبهة االإ�صالمية لتحرير البحرين« التي 
اأحرار البحرين  ت�صدر بياناتها وت�صريحاتها من طهران. وتحظى »حركة 
كونها  عن  وف�صاًل  البحرين،  �صيعة  �صفوف  بين  كبيرة  ب�صعبية  االإ�صالمية« 
اأثناء  البحرين  في  الجماهيرية  المظاهرات  قاد  الذي  الرئي�صي  التنظيم 
اأحداث 1995 كما نجحت الحركة بن�صج عالقات مع رموز التيار االإ�صالمي 
ال�صني في »الجمعية الثقافية االإ�صالمية« اأثناء االنتفا�صة الد�صتوريرّة عامي 
1992 و1994، وتتخذ الحركة من لندن مركًزا لها للدعاية والتحري�ش �صد 

نت من اإقامة عالقات مع البرلمانات  النظام القائم في البحرين، كذلك تمكرّ
االأوروبيرّة ولجان حقوق االإن�صان الدوليرّة، وهي تتجنب مهاجمة دول مجل�ش 
القوات  لتواجد  انتقاداٍت  اأيَّ  تبِد  ولم  مبا�صر،  ب�صكل  الخليجي  التعاون 
خالف  الخليجي  التعاون  مجل�ش  دول  في  اأو  البحرين  في  �صواء  االأمريكية 

»الجبهة االإ�صالمية لتحرير البحرين«)1(

)1( امل�صدر ال�صابق، �ش 118.
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8- حزب اهلل - البحرين

وجود  عن  النقاب   1996 عام  يونيو  في  البحرينية  ال�صلطات  ك�صفت 
من  كبير  عدد  على  القب�ش  اإلقاء  وتم  البحرين«   - اهلل  »حزب  تنظيم 
البحرين«   - اهلل  »لحزب  االنتماء  تهمة  اإليهم  ووجهت  ال�صيعة  البحرينيين 
اأثناء  البحرين  �صهدته  الذي  الم�صلح  العنف  اأعمال  وراء  كانوا  واأنهم 
االنتفا�صة الد�صتوريرّة. ويعتبر »حزب اهلل - البحرين« جزًءا من فروع حزب 
اهلل في البلدان العربية التي تتواجد فيها اأقليات من الطائفة ال�صيعيرّة مثل 
»حزب اهلل - لبنان« و»حزب اهلل - الحجاز« و»حزب اهلل - الكويت«. ويبدو 
ل في فترة الحقة لفروع حزب اهلل في لبنان  اأن »حزب اهلل - البحرين« ت�صكرّ
المتاأخرة  الوالدة  عن  الن�صر«  »مجلة  اإليه  اأ�صارت  كما  والكويت  والحجاز 
»لحزب اهلل - البحرين« ووجهت »مجلة الن�صر« ال�صادرة عن »حزب اهلل - 
الكويت« انتقادات عنيفة اإلى التنظيمات الدينية القائمة في البحرين حيث 
انتقدت النهج االإ�صالحي الذي ت�صير عليه هذه التنظيمات الموؤيدة لـ »منظمة 
العمل االإ�صالمية« و»حزب الدعوة« اللتين يعتبرهما »حزب اهلل« على طرفي 
عت المجلة باأن »حزب الدعوة« يقف  نقي�ش مع خط االإمام و»حزب اهلل«. وادرّ
ا�صتطاع  الحزب  اأن هذا  »لذا نجد  تقول  االإ�صالحي، حيث  النهج  وراء هذا 
ال�صالح في وجه  والدفاع وحمل  الجهاد  االإ�صالميرّة عن  الحركة  اأن ي�صرف 
الظلمة، بل حتى عن �صيغ واأ�صكال المواجهة ال�صيا�صية، اإلى العمل الحقوقي، 
اأن  ع�صى  الدوليرّة  والهيئات  االإن�صان  حقوق  منظمات  اأعتاب  على  وال�صقوط 
ترد اإليهم �صيًئا من حقوقهم المهدورة، وبدل المطالبة بتحرير البالد وطرد 
اال�صتعمار االأمريكي... اأنزلوا مطالبهم ال�صيا�صيرّة اإلى الديمقراطيرّة والعمل 
اأن يعي�ش االإ�صالم  ا  بالد�صتور البحريني الذي ير�صخ اال�صتعمار وكان طبيعيًّ
االإمام محالًّ في  االأو�صاط وال يجد خط  الخال�ش غربًة في هذه  المحمدي 

البحرين«.)1(

1938-2002، �ش108،  البحرين  ال�صيا�صية يف  واجلماعات  املدير�ش، احلـركات  فـــالح   )1(
دار الكنوز االأدبية. لبنان - بريوت.
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9- الحركة الد�صتورّية 

بعد انتهاء حرب الخليج الثانية �صهدت ال�صاحة ال�صيا�صيرّة في البحرين 
هذا  واتخذ  المعار�صة،  ف�صائل  جميع  فيها  �صاركت  �صيا�صيرّة  تحركات 
ك في البداية �صكل تقديم عرائ�ش لل�صلطة وعقد اجتماعات �صيا�صية  التحررّ
في الدواوين والم�صاجد مثلما حدث في الكويت اأثناء المطالبة الد�صتوريرّة 
هو  التحركات  هذه  من  الهدف  وكان   .1986 عام  االأمة  مجل�ش  حلرّ  بعد 
المطالبة في العمل بالد�صتور واإعادة المجل�ش النيابي المعروف بالمجل�ش 
الوطني الذي تم حلرّه عام 1975 ب�صكل غير د�صتوري، وبداأ تحرك المعار�صة 
عام 1992 عندما تقدمت 300 �صخ�صية مثلت مختلف االتجاهات ال�صيا�صية 
عامة  انتخابات  باإجراء  تطالبه  البحرين  اأمير  اإلى  عري�صة  والدينية 
تعيين  اإثر  المطالب. على  االأمير رف�ش هذه  ولكن  النتخاب مجل�ش وطني، 
ال�صيا�صية  االأجواء  توترت  الديمقراطية  اإلى  العودة  ال�صورى ورف�ش  مجل�ش 
الد�صتورية«  »الحركة  ال�صيا�صية  القوى  و�صكلت  والمعار�صة  ال�صلطة  بين 
القومية  القوى  عن  ممثلون  بينها  من  �صخ�صية  ثالثين  نحو  �صمت  والتي 

والديمقراطية والدينية.

اأن  االأمير  اأكد  الد�صتورية«  »الحركة  اأبدتها  التي  المعار�صة  بعد 
المجل�ش الوطني �صيبقى هو ال�صلطة الت�صريعيرّة واأن المجل�ش المعين للخبرة 
والم�صورة فقط، واأن االأمير �صلطاته هي تلك ال�صلطات التي منحها الد�صتور 
واأن الد�صتور هو في مرتبة اأعلى من الميثاق. ولكن رغم هذه الوعود �صارت 
في  االأمير  اأقدم  حيث  الد�صتورية«،  »الحركة  به  طالبت  ما  بخالف  االأمور 
الذكرى االأولى على اال�صتفتاء على تغيير المواد االأ�صا�صية في د�صتور 1973، 
الي�صارية  والجماعات  الحركات  من  بمعار�صة  التغيرات  هذه  وجوبهت 

وال�صيعية.
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10- جمعية الوفاق الوطني الإ�صالمية

ا باأنها وريث لحركة  اأبرز جمعيات المعار�صة البحرينية، ُت�صنرّف تاريخيًّ
اأحرار البحرين التي كانت المحرك الرئي�صي لالحتجاجات المطالبة بعودة 
ال�صيعي االأ�صا�صي  التيار  1994 و1998. تمثرّل  الحياة البرلمانية بين عامي 
ملك  اإ�صدار  بعد   2001 عام  ر�صميًّا  الوفاق  جمعية  تاأ�ص�صت  البالد،  في 
ا، تبعته عودة قياديي الجمعية  البحرين حمد بن عي�صى اآل خليفة عفًوا عامًّ
اأكبر جمعية �صيا�صية من حيث عدد  اإلى  من المنفى بلندن، وتحول الوفاق 

االأع�صاء في البحرين.

يقود الجمعية ال�صيخ علي �صلمان، لكن وثيقة ن�صرها موقع ويكيليك�ش 
يعود تاريخها اإلى عام 2008، ذكرت اأن الموجه الفعلي للجمعية هو المرجع 
ال�صيعي البحريني عي�صى قا�صم.)1( و�صنقوم بدرا�صة الجمعية بتف�صيل اأكبر 

خالل المبحث القادم.

ا: اإيران والإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي في البحرين ثانياً
لم يخِف رموز االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي تعاطفهم مع الثورة االإ�صالمية 
في اإيران، فدعموها بالكلمة والموقف وزار بع�ش رموزهم االإمام الخميني 
ذهب  الثورة  انت�صار  وبعد  لو�صاتو«.  »نوفيل  بقرية  باري�ش  خارج  منفاه  في 
وفد من العلماء واالأعيان اإلى طهران لتهنئة االإمام الخميني بانت�صار ثورته، 
ال�صيا�صي  االإ�صالم  تيار  رمز  قا�صم،  اأحمد  عي�صى  ال�صيخ  بينهم  من  وكان 

ال�صيعي، وال�صيخ عبد االأمير الجمري واآخرون. 

حتى ذلك الوقت لم يكن هناك مواجهة بين الحكومة وهذا التيار. 
المواجهة:  بداية  اعتبارهما  يمكن  رئي�صيين  حدثين  ت�صجيل  ويمكن 

نت:  للجـــزيرة  االإلكتـــروين  املــــوقع  االإ�صـــــالمية،  الوطني  الوفــاق  جمعيــــــة  �صـــــاهد/ي   )1(
https://www.aljazeera.net �صوهد بتاريخ 20 مايو/اأيار 2022.

https://www.aljazeera.net
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اأولهما، اعتقال ال�صيخ محمد علي العكري في اأيلول )�صبتمبر( 1979 لدى 
عودته من اإيران عبر الكويت. وثانيهما، اإعدام ال�صيد محمد باقر ال�صدر 

في العراق.

الن�صطاء  على  الدولة  اأمن  قانون  لتطبيق  بدايًة  كان  االأول  الحادث 
االإ�صالميين بعد اأن ُطبرّق على الي�صاريين قبل �صنوات )هذا القانون كان اأهم 
ما توافق على رف�صه الوطنيون واالإ�صالميون في ت�صرين اأول/اأكتوبر 1974 
في المجل�ش الوطني، وكان من اأهم اأ�صباب حل ذلك المجل�ش(. اأما اإعدام 
ال�صدر فقد �صجع تنظيم حزب الدعوة المواطنين على التظاهر احتجاًجا 
عليه وذلك في ني�صان/اأبريل 1980. ونجم عن ذلك اعتقال المئات و�صقوط 
وكريم   )1980 )اأيار/مايو  العلي  التعذيب: جميل  تحت  التيار  اأول �صحايا 
بين  العالقة  تتح�صن  لم  الوقت  ذلك  ومنذ  ذلك.  من  �صهر  بعد  الحب�صي 

الطرفين، وا�صتمرت حتى اليوم.)1(

ماذا يعني كل هذا؟ اإنه يعني ما �صبق وا�صتنتجه باحث اجتماعي مثل 
فوؤاد الخوري حين تحدث عن الطابع ال�صيعي الريفي لـ »الكتلة الدينية«، وهو 
اال�صتنتاج ذاته الذي توؤيده لورن�ش لوير حين قارنت بين تيار حزب الدعوة 
الفرن�صية مفارقة  الباحثة  البحرين، وتالحظ هذه  ال�صيرازي« في  و»التيار 
على  مدينيًّا  يكون حزًبا  اأن  ينبغي  كان  الدعوة  اأن حزب  في  متمثلة  غريبة 
نحو جوهري الأنه كان، بح�صب ن�صاأته العراقية االأولى، حركًة دينية مدينيرّة 
الحزب  اأن  اإال  وي�صارية،  قومية  عثمانية  مدينية  �صيا�صيرّة  حركات  تعار�ش 
الدعوة في البحرين بداأ كظاهرة ريفية، وهي ظاهرة لم تتو�صع لتمتد اإلى 
المدن اإال في مرحلة الحقة. وفي المقابل من هذا النمط من االنت�صار الذي 

االإلكرتوين  املوقع  يف  من�صورة  مقالة  واإيران،  البحرين  �صيعة  ال�صهابي،  �صعيد   )1(
 https://www.bit.ly/3aFyS7E   .عربي21. �صوهد. بتاريخ 8 اأيار
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كان يتو�صع من القرى اإلى المدن، كان التيار ال�صيرازي ينت�صر من المدن اإلى 
اإلى القرى مثل قرية بني  القرى، وذلك في اتجاه معاك�ش بداأ من المنامة 

جمرة التي كانت معقاًل اأ�صا�صيًّا لكوادر هذا التيار.)1(

ُو�صعت في العام 1968 اللبنات االأولى الأول عمل اإ�صالمي حديث بطرح 
م�صروع تاأ�صي�ش جمعية دينية بمنظور حديث. ولكن االإجازة الر�صمية لذلك 
تاأ�ص�صت   1972 اأيار/مايو  ففي  »اال�صتقالل«.  بعد  اإال  ت�صدر  لم  الم�صروع 
ر�صميًّا جمعية التوعية االإ�صالمية التي اأ�صبحت منطلًقا لعمل اإ�صالمي �صامل 
خالل حقبة ال�صبعينيرّات. تاأ�ص�صت الجمعية من قبل التيار االإ�صالمي ال�صيعي 
تلك  خالل  البرلمانيرّة.)2(  التجربة  بعد  اأو�صح  ب�صكل  تبلور  الذي  االأكبر 
اإ�صالميين  اأع�صاء  بثمانية  ممثاًل  الجمعيرّة  تمثله  الذي  التيار  كان  التجربة 
اأُطلق عليهم ت�صمية »الكتلة الدينية« في مقابل تكتل الي�صار والحكومة. كانت 
الجمعية تعبيًرا عمليًّا عن توجهات »حزب الدعوة االإ�صالمية« الذي تاأ�ص�ش 
وترويج  االجتماعي  والعمل  والتوعية  التربية  على  تركز  فكانت  العراق،  في 
�صباط/ حتى   1972 من  العمل  في  الجمعية  ا�صتمرت  الديني.  الم�صروع 

فبراير 1984، عندما اأغلقت و�صمعت اأبوابها بال�صمع االأحمر.

اإن تيار االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي الذي ت�صاعد في مطلع ال�صبعينات، 
اأموره  في  يتبع  فكان  العراق،  في  الدينية  المرجعية  خط  على  �صائًرا  كان 
الفقهية المرجع االأعلى الذي يتفق عليه الفقهاء في النجف ب�صكل خا�ش. 
فعندما تاأ�ص�ش حزب الدعوة في البحرين في نهاية ال�صتينيرّات كان ي�صير في 
اأ�صبح المرجع االأعلى هو  ال�صيد مح�صن الحكيم. وبعد وفاته  ظل مرجعية 
اأغلب الم�صلمين ال�صيعة في العالم.  اأبو القا�صم الخوئي الذي اتبعه  ال�صيد 

)1( امل�صدر ال�صابق 140.
املوقع  يف  من�صورة  مقالة  واالآفاق،  وامل�صار  الن�صاأة  البحرين  �صيعة  ال�صهابي،  �صعيد   )2(

 https://www.bit.ly/3H7eYyd  .2022 االإلكرتوين عربي21. �صوهد بتاريخ 8 اأيار
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ا، وكان يمثل تج�صيًدا لم�صروع  وبرز ال�صيد محمد باقر ال�صدر كمرجع اأي�صً
 .1956 في  الدعوة  حزب  موؤ�ص�صي  من  كان  اأنه  ا  خ�صو�صً ال�صيا�صي  االإ�صالم 
من  االأول  الن�صف  في  ولكن  العام،  المنحى  هذا  عن  �صذوذ  هناك  يكن  لم 
ال�صبعينيات �صهدت ال�صاحة ال�صيا�صية الحركيرّة انق�صاًما بعد اأن اأعلن عالم دين 
اآخر نف�صه مرجًعا موازًيا لمرجعية ال�صيد الخوئي. وهنا ظهر »التيار الر�صالي« 
محمد  ال�صيد  الديني،  لمرجعه  ن�صبة  »ال�صيرازيين«  بتيار  ا  اأي�صً يعرف  الذي 
التيار يمار�ش عماًل دينيًّا واجتماعيًّا  اأ�صبح هذا  وب�صكل تدريجي  ال�صيرازي. 

في البحرين، وله نفوذ على مجموعات �صبابية في مختلف المناطق.)1(

ريفية،  �صيعية  ظاهرة  الدعوة  حزب  تيار  فيه  كان  الذي  الوقت  في 
تكن  لم  واإن  مدينية  �صيعية  ظاهرة  المقابل  في  كان  ال�صيرازي  التيار  فاإن 
على نحو �صرف، ويرجع الف�صل في خلق نواتها االأولى اإلى اأفراد من عائلة 
العلوي المناميرّة العريقة، وتحديًدا اإلى ال�صيد محمد العلوي )وال�صيد جعفر 
العلوي الحًقا( الذي زار كربالء في اأواخر ال�صتينيرّات، والتقى مرجع التيار 

ال�صيرازي ال�صيد محمد ح�صين ال�صيرازي.)2(

اإلى  عاد  حين  اأ�ص�ش،  العلوي  محمد  ال�صيد  اأن  لوير  لورن�ش  تذكر 
االإر�صاد  »جمعية  وهي  ال�صيرازي  للتيار  اإ�صالميرّة  جمعية  اأول  البحرين، 
االإ�صالمي« التي كانت ت�صم 200 ع�صو، وهو كذلك، الذي رترّب لزيارة ال�صيد 
في  ليقيم  المكان  له  وهنا   ،1970 عام  في  البحرين  اإلى  �صي  المدررّ هادي 
و�صط ال�صالمة القديمة، ومن قلب المنامة، ومن ماأتم العجم وم�صجد مقبرة 
بع�ش محا�صراته،  تبث  كانت  التي  البحرين  تلفزيون  �صا�صة  الحورة وحتى 
الذي  والحما�صي  الثوري  وخطابه  الحركي  ن�صاطه  يمار�ش  �صي  المدررّ راح 

)1( امل�صدر ال�صابق.
الدميوغرافيا  معادالت  املنامة  ملدينة  التاريخية  االجتماعية  التحوالت  كاظم،  نادر   )2(
»عمران«،  جمـــلة  من   )2019 )ربيع   28 العدد  يف  من�صورة  درا�صة  والت�صويق،  واالأ�صلمة 
�صة يف العلوم االجتماعيرّة، ي�صدرها املركز  �ش 7-33، وهي جملة ف�صلية حمكمة متخ�صرّ

العربيرّ لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات.
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لتحرير  االإ�صالمية  »الجبهة  �صتكون  التي  االأولى  الكوادر  باإعداد  انتهى 
البحرين«، والتي اأعلن عن تاأ�صي�صها في عام 1979. وفي تلك الفترة كذلك، 
كانت المنامة مركز ا�صتقطاب للعديد من رموز التيار ال�صيرازي، وقد زار 
ال�صيد  ال�صيرازي، �صقيق  ال�صيد ح�صن   ،1973 ني�صان/اأبريل  البحرين، في 
العديد من  واألقى  التيار،  لهذا  الدينيرّة  المرجعيرّة  ال�صيرازي  محمد ح�صين 
المحا�صرات في ماأتم االإح�صائيين وماأتم الق�صاب وماأتم العجم الكبير.)1(

جمعية الوفاق الوطني الإ�صالمية
خا�صت البحرين على مدى العقود الخم�صة االأخيرة عدًدا من الظروف 
اأبرزها ربما، ما عرف بد�صتور  والتحوالت في ال�صيا�صة الداخلية، كان من 
العام 1973، ثم ما تبعه بعد عامين تقريًبا حين تم تعطيل الحياة النيابية 
وهو  الكرامة،  بانتفا�صة  �صميت  ما  انطلقت   1994 العام  وفي   ،1975 عام 
نف�ش العام الذي انطلقت فيه حركة اأحرار البحرين ذات التوجه ال�صيعي، 
والتي نادت بتفعيل د�صتور 1973، والعودة للحياة النيابية التي تم تعطيلها 
عام 1975، والتاأ�صي�ش لد�صتور مبنيرّ على زيادة الم�صاركة ال�صعبية في �صوؤون 
الحكم، ثم في العام 1999 تم حلرّ حركة اأحرار البحرين، وفي نف�ش العام 
تولى حكم البحرين ال�صيخ حمد بن عي�صى الذي كانت له تطلعات قوية في 
الوطني  العمل  بميثاق  ي  �صمرّ م�صروًعا  م  وقدرّ الديمقراطية،  الحياة  اإنعا�ش 

الذي تم طرحه للت�صويت عام 2001.
قبل  من  قبواًل  الوطني  العمل  ميثاق  م�صروع  يلَق  لم  االأمر،  بداية  في 
المعار�صة،  اعتــُبر موافقة من  وبعد ما  المحظورة،  البحرين  اأحرار  حركة 
تم طرح ميثاق العمل الوطني لال�صتفتاء ال�صعبي، حيث �صارك تقريًبا جميع 
على  ال�صعبية  الموافقة  تمت  الديمقراطيرّة.  العملية  في  للت�صويت  الموؤهلين 
ميثاق العمل الوطني، وهو ما اعتبره الكثيرون بداية جديدة في م�صار الحياة 
ميثاق  على  والت�صويت   2001 العام  مطلع  ومع  البحرين،  في  الديمقراطية 

(1) Laurence Louer, Transnational Shia Politics: Religious and Political Net-
works in the Gulf (London: Hurst, 2008), P. 129.
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البحرين.  اإلى  بالعودة  للمبعدين  و�ُصمح  المعتقلين  عن  اأُفرج  الوطني  العمل 
واأ�صبح التيار الدعوتي - الوفاقي كا�صًحا في ال�صارع ال�صيعي وم�صيطًرا على 
جميع الجوامع والم�صاجد والماآتم الرئي�صية في كل اأنحاء البالد اإال ما ندر، 
ولكنه �صارع عري�ش ويحتوي على كل �صيء تقريًبا، وال يمكن التحكم في كل 
مجرياته. فمن بين من عادوا كان هناك اأكثر من 200 رجل دين كانوا في ُقم 
المقد�صة لفترات طويلة، وكان لعودتهم اأثٌر وا�صح على محتوى الخطاب الذي 
انح�صر  التي  والم�صطلحات  المفردات  وكذلك  والماآتم،  الم�صاجد  في  ُطرح 
تكرارها في الت�صعينيرّات، ولكنها �صرعان ما عادت مع عودة رجال الدين من 
ب�صور  الماآتم  امتالأت  فمثاًل  موجودة،  تكن  لم  جديدة  مظاهر  وبرزت  قم. 
ال�صيا�صيرّ  االإحراج  من  نوًعا  مثرّل  الذي  االأمر  االإيرانيين،  الدينيين  القادة 
الأ�صحاب التيار، الأنهم ال يعرفون كيف ومتى اأ�صبحت هذه الظاهرة م�صتحكمة 
في الماآتم التي تقع تحت نفوذهم، كما ال ي�صتطيعون اإزالتها الأنهم يخ�صون من 
ي�صبب  ال�صور  اأن وجود  يعتبر  اأن عدًدا غير قليل منهم ال  وقوع »فتنة«. غير 

م�صكلة �صيا�صية، الأن المو�صوع ديني بحت وال يدخل في االإطار ال�صيا�صي.

ن�صاأة وتاأ�صي�ص جمعية الوفاق الوطني الإ�صالمية
جمعية  تاأ�صي�ش  ب�صرورة  بالتفكير  البحرين  اأحرار  حركة  موؤيدو  بداأ 
تم  لذلك؛  ونتيجة  وتطلعاتهم،  روؤاهم  تمثرّل  البحريني  القانون  بها  يعترف 
د تطلعات المتواجدين في  تاأ�صي�ش جمعية الوفاق الوطني االإ�صالمية لتج�صِّ
االجتماع، وح�صب قناعاتهم، تج�صد تطلعات ن�صبة كبيرة من البحرينيين، 
اأن فكرتها  ويتفق كثير من موؤ�ص�صي جمعية الوفاق الوطني االإ�صالمية على 
تكونت اأ�صا�ًصا قبل التاأ�صي�ش الر�صمي ب�صنوات؛ اإذ وفرت الحقبة الت�صعينية 
مًعا عماًل  تعمل  نوى مترابطة  لتكون  اأر�صية �صلبة  �صهدته من حوادث  وما 
�صيا�صيًّا. ووجدت هذه النوى نف�صها تناق�ش »الوفاق« قبل تاأ�صي�ش »الوفاق«. 

حتى تم التاأ�صي�ش الفعلي في العام 2001م.)1(

)1( مقابلة الباحث مع عدد من موؤ�ص�صي جمعية الوفاق البحرينية.
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كان من اأهم من عاد من قم بعد الت�صويت على ميثاق العمل الوطني 
في 2001 ال�صيخ عي�صى اأحمد قا�صم الذي قاد التيار في الفترة من 1978 
حتى 1991 عندما قرر حينها االلتحاق بحوزة قم. تزامنت عودة قا�صم مع 
مر�ش ال�صيخ عبد االأمير الجمري الذي اأُ�صيب بجلطة في مايو/اأيار 2002، 
فعاد قا�صم ليت�صلم زعامة التيار. حيث �صعى قا�صم في البداية اإلى تاأ�صي�ش 
كيان لعلماء الدين، وبداأ الكيان بت�صدر �صبعة علماء دين كبار اأ�صدروا بياًنا 
اأثناء االنتخابات البلديرّة في مايو 2002، ومن ثم تراجع عددهم اإلى اثنين 
االأخرى...  ال�صخ�صيات  وان�صحاب  الجمري  بعد مر�ش  والغريفي(  )قا�صم 

ومن تلك النواة انطلق »المجل�ش االإ�صالمي العلمائي«.

على الجانب االآخر، كانت هناك عدة تكتالت للنخبة النا�صطة تجتمع 
متنوعة  الدعوتي-الوفاقي  التيار  داخل  االتجاهات  واأ�صبحت  بينها،  فيما 
والية  )مفهوم  فقط  العلماء  قيادة  اإلى  يدعو  خطاب  من  وا�صع،  ب�صكل 
الكفاءات  اأ�صا�ش  على  الطاقات  كل  تفعيل  اإلى  يدعو  خطاب  اإلى  الفقيه(، 
بغ�ش النظر عن كونها من علماء الدين اأم من غيرهم، وعلى اأ�صا�ش اتفاق 
جماعي للنا�صطين، وهم من اأطلق عليهم ا�صطالًحا بـ »التكنوقراط«. وبين 

هذا وذاك، كان البد من »التوافق«، وهكذا كان ا�صم »الوفاق«.

لماذا »الوفاق«؟
لعل من اأبرز المو�صوعات التي كانت مثيرة للجدل بعد اإعالن تاأ�صي�ش 
لها. عن  الر�صمي  الم�صمى  اختيار  كانت  االإ�صالمية  الوطني  الوفاق  جمعية 
اختـيــار اال�صم يقـــــول النـــائب عن كتلة الوفاق محمد جميل الجمـري -من 
موؤ�ص�صي »الوفاق« اأي�ًصا- »تم طرح ا�صم »الوفاق« �صمن مقترحات عدة في 
ب�صكل  المقترحة  االأ�صماء  ونوق�صت كل  �صار،  نادي  الذي عقد في  االجتماع 
ويعقب  »الوفاق«،  ا�صم  على  بالغالبية  االأع�صاء  بين  التوافق  وتم  مف�صل 
معرفتنا  من  لال�صم  اختيارنا  »نبع  بقوله:  نف�صه  المو�صوع  على  ال�صتري 
اختالفها«،  رغم  على  )التوافق(  اإلى  تميل  التي  البحريني  ال�صعب  لطبيعة 
فيما يعلق فيروز على المو�صوع نف�صه بقوله: »تكونت )الوفاق( بعد مرحلة 
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�صعبة جدًا وكان العمل م�صترًكا بين كانتونات وتجمعات مختلفة ت�صتقي روؤى 
متباينة، لذلك ارتاأينا اأن تكون )الوفاق( مظلرّة لكل هذه الروؤى«.

فبراير  نهاية  في  عقدها  بداأ  التي  االجتماعات  من  �صل�صلة  انطلقت 
تقدم  كيفية  ب�صاأن  المجتمعون  فيها  يتحاور  كان  التي   2001 العام  من 
بيد  ذلك  وتمثل  الجديدة،  المرحلة  خالل  الن�صالي  ال�صيا�صي  العمل 
اأ�صحاب المبادرة. وفي هذه االجتماعات بداأت وجهات النظر تختلف بين 
تكوين  اأو  المبادرة في عملهم،  اأ�صحاب  ا�صتمرار  اأهمية  ب�صاأن  المجتمعين 
ذلك  في  البحريني  الملك  عليه  �صجع  الذي  االأمر  وهو  �صيا�صية،  جمعية 
الوقت. ا�صتمرت تلك االجتماعات في االنعقاد في المنازل، وكان يح�صرها 
ال�صيخ  الديهي،  ح�صين  ال�صيخ  ح�صين،  عبدالوهاب  منهم  ا  �صخ�صً  16 نحو 
الجمري  �صيدعلي، محمد جميل  �صيد مجيد  العريبي،  �صلطان، علي  ح�صن 

واأ�صماء اأخرى.

ا اأكثر بدًءا ب�صيف  اأخذت الم�صاورات ب�صاأن ت�صكيل الجمعية منحًى جديًّ
البارزة  ال�صخ�صيات  دعوة  على  العزم  المجتمعون  عقد  اإذ  2001؛  العام 
الجتماع عام لبحث المو�صوع، وفعاًل عقد االجتماع االأول في نادي �صار في 
ا، وهو االجتماع الذي  يوليو/تموز من العام 2001 وح�صره نحو 83 �صخ�صً
تم االتفاق فيه ب�صاأن م�صمى الجمعية ودخول مختلف االتجاهات ال�صيا�صية 
القريبة في طبيعتها الفكرية اإلى هذه الجمعية، في تلك الفترة عاد ال�صيخ 
علي �صلمان )االأمين العام لجمعية الوفاق فيما بعد( اإلى البحرين لي�صارك 
في االجتماعات التي كانت تعقد من اأجل الو�صول اإلى بلورة متكاملة للعمل 
علي  �صيد  مجيد  �صيد  من  كل  ومن  منه  مكونة  لجنة  و�صكلت  الجمعية،  في 
التي في �صوئها تم  اأ�صماء االأع�صاء  وجالل فيروز لو�صع المعايير واختيار 

انتخاب لجنتين للعمل.)1(

اإعداد  من  العربي،  التلفزيون  على  الن�ش(  )ماآالت  برنامج  يف  وثائقي  فيلم  راجع/ي   )1(
وكتابة عبداهلل اجلبور، من�صور على من�صة اليوتيوب بتاريخ 2019/6/10.

 https://www.youtube.com/watch?v=8IQlKSoHWnI 
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1- الّروؤية الإ�صالمّية للوفاق في الممار�صة ال�صيا�صّية والعمل الجتماعّي 

 2001 العام  من  �صبتمبر/اأيلول  في  االأول  موؤتمرها  »الوفاق«  عقدت 
من  اأ�صخا�ش   106 نحو  وح�صره  البديع،  �صارع  على  �صهرزاد  قاعة  في 
لجمعية  الموؤ�ص�صين  من  لتكون  واختيرت  دعوتها  تمت  �صخ�صية   111 بين 
الوفاق، فيما تبقت خم�ش �صخ�صيات لم تح�صر هذا اللقاء لوجودها خارج 
نتج   2001 العام  نوفمبر من  في  اآخر  اجتماع  ُعقد  بعدها  ا.  اأي�صً البحرين 
التح�صيرية تعقد  اللجنة  الوفاق. ثم بداأت  الر�صمي لجمعية  التاأ�صي�ش  عنه 
عدًدا من االجتماعات ل�صوغ النظام االأ�صا�صي للجمعية، فيما ا�صتركت في 

ا لجنة متخ�ص�صة للمتابعة. االإ�صراف على ذلك اأي�صً

االجتماعيرّ  وعملها  ال�صيا�صيرّة،  ممار�صتها  في  الوفاق  تنطلق 
الفرديرّة  بالم�صوؤوليرّة  عور  ال�صرّ خالل  من  وثائقها-  تقول  -كما  واالقت�صاديرّ 
واالجتماعيرّة بالم�صاركة في �صناعة القرار، واإدارة �صوؤون الوطن، والم�صاركة 
اأن  بال�صرّ واالهتمام  والق�صائيرّة،  والترّنفيذيرّة  الترّ�صريعيرّة  الثرّالث  لطات  ال�صُّ في 
ومحاربة  العام،  المال  عن  فاع  والدرّ  ، واالجتماعيرّ  ، واالقت�صاديرّ  ، ال�صيا�صيرّ

الف�صاد في اإطار فري�صة االأمر بالمعروف والنرّهي عن المنكر.

�صيادة  واحترام  الوطني،  العمل  وميثاق  �صتور  الدرّ باأحكام  االلتزام 
د  توؤكرّ اأ�صكاله:  بجميع  والعنف  الترّمييز  ونبذ  والم�صاواة  العدالة  القانون، 
ة  كافرّ في  المواطنين  بين  والم�صاواة  العدالة  اإعمال  �صرورة  على  الوفاق 
بما  االنتخابية  وائر  والدرّ الثرّروة،  توزيع  في  والعدالة  والواجبات،  الحقوق 

ق مبداأ تكافوؤ الفر�ش، واأنرّ لكلرّ مواطن �صوت متكافئ. يحقرّ

، اأو الماليرّ باأيرّة جهة غير بحرينيرّة، اأو  وتقر بعدم االرتباط الترّنظيميرّ
اأجنبيرّة،  دولة  اأيرّة  توجيهات من  اأو  اأوامر،  بناًء على  الجمعيرّة  ن�صاط  توجيه 
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اأو جهة خارجيرّة، والمحافظة على ا�صتقالل واأمن المملكة، و�صون الوحدة 
الترّالحم،  ووجوب  الوطنيرّة،  الوحدة  مبداأ  على  الوفاق  د  وتوؤكرّ الوطنيرّة، 
�صميرّ واالأهلي على هدى  �صات وفئات المجتمع الررّ والترّاآلف، والترّعاون مع موؤ�صرّ
وتقديم  والترّفرقة،  الخالف  عن  اأي  والنرّ بحبله،  والترّم�صك  تعالى  اهلل  من 
العليا  الم�صالح  تحقيق  يكفله  بما  للم�صوؤولين  والترّوجيه  والنرّ�صح  قد  النرّ
للوطن والمواطن، والمحافظة على ا�صتقالل واأمن المملكة، و�صون وحدتها 

الوطنيرّة.)1(

2- التوجه الأيديولوجي والم�صار ال�صيا�صي للوفاق

المجل�ش  من  وتتخذ  ال�صيعي،  المذهب  الوطني  الوفاق  جمعية  تتبنى 
�صلطة  اأعلى  العام  الموؤتمر  يعتبر  فكرية.  مرجعية  العلمائي  االإ�صالمي 
االأمين  وينتخب  االأ�صا�صي،  النظام  بتعديل  يقوم  حيث  بالجمعية،  تقريرية 
العام ونائبه، كما يختار اأع�صاء �صورى الوفاق وهيئة التحكيم التي تف�صل 

في الخالفات داخل الجمعية واأن�صطتها.

ت�صم جمعية الوفاق اتجاهات �صيعية عديدة، وهي مزيج من تيارات 
انتخابات  قاطعت  ال�صيعة.  التكنوقراط  من  وعدد  الفقيه  ووالية  الدعوة 
اإ�صدار  اآلية  على  احتجاًجا  للمعار�صة  رباعي  تحالف  �صمن   2002 عام 
د�صتور 2003، كما بررت مقاطعتها برف�صها تعيين الحكومة مجل�ًصا موازًيا 

للبرلمان المنتخب وبنف�ش �صالحيته.

3- التجربة البرلمانية والن�صقاقات الداخلية في الوفاق

جاءت انتخابات الرابع ع�صر من �صباط فبراير عام 2002، حين تم 
، وعلى  ر نظام الحكم في البحرين اإلى ملكيرّ الت�صويت على د�صتور جديد غيـَـّ

اإعداد  من  العربي،  التلفزيون  على  الن�ش(  )ماآالت  برنامج  يف  وثائقي  فيلم  راجع/ي   )1(
وكتابة عبداهلل اجلبور، من�صور على من�صة اليوتيوب بتاريخ 2019/6/10.

https://www.youtube.com/watch?v=8IQlKSoHWnI 
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اإثره اأ�صبح ال�صيخ حمد بن عي�صى ملًكا على مملكة البحرين. قاطعت جمعية 
الوفاق انتخابات العام 2002، ثم �صاركت في انتخابات العام 2006. 

لت الوفاق عام 2005 وعام 2006 ان�صقاًقا في �صفوفها بتاأ�صي�ش  �صجَّ
االنتخابات  في  الم�صاركة  ب�صاأن  خالفات  اإثر  حق«  »حركة  م�صيمع  ح�صن 
الت�صريعية عام 2006، التي اختارت الجمعية الم�صاركة فيها، وح�صلت على 
17 مقعًدا لت�صكل اأكبر كتلة برلمانية. كما �صاركت في االنتخابات الت�صريعية 
في  االحتجاجات  بدء  من  اأيام  وبعد  18مقعًدا،  على  وح�صلت   2010 عام 
�صيا�صية  باإ�صالحات  للمطالبة   2011 فبراير/�صباط   14 يوم   - البحرين 
ود�صتورية- قررت الجمعية تعليق ع�صوية نوابها في البرلمان احتجاًجا على 
مقتل عدد من المتظاهرين، وطالبت ب�صحب الجي�ش واالأمن من دوار اللوؤلوؤة 
ا�صتقالة  اأعلنت  االحتجاجات  ا�صتمرار  ومع  المحتجون،  فيه  يعت�صم  الذي 
نوابها من البرلمان البحريني ب�صبب ما قالت اإنه مواجهة الحكومة للمطالب 

ال�صيا�صية العادلة بلغة »المجازر واالإرهاب«.

ومن المفارقة اإن جمعية الوفاق الوطني االإ�صالمية )2001 - 2016( 
�صت خالل 15 عاًما من عملها ال�صيا�صي، اإلى ان�صقاقين داخليين،  كانت تعررّ
االأول قاده البارز ح�صن م�صيمع، وكان دافع االن�صقاق اتهامه الوفاق باللين 
لتطلعات  ا�صتجابتها  وعدم  العالقة،  الملفات  مع  تعاملها  في  ال�صيا�صي 
ال�صارع، فيما كانت دوافع االن�صقاق االآخر والذي قاده نزار البحارنة اتهامها 
بالت�صدد والتكلرّ�ش وعدم المرونة ال�صيا�صية! وبينما نجح م�صيمع في تاأ�صي�ش 
»حركة حق« ونجحت في ا�صتقطاب عدد من ال�صباب المحبط، وظهر الحًقا 
ا »تيار الوفاء« الذي كان يقوده النا�صط عبدالوهاب  اأي�صً من رحم الحركة 
كان  الذي  والتنمية«  »العدالة  تيار  تاأ�صي�ش  فكرة  مهدها  في  ماتت  ح�صين، 

ياأملها البحارنة.

فاز مر�صحو الوفاق ب�صبعة ع�صر مقعًدا من اأ�صل اأربعين في انتخابات 
اأمينها  برئا�صة  برلمانية  كتلة  اأكبر  لت�صبح   2006 الثاني  نوفمبر/ت�صرين 
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العام ال�صيخ علي �صلمان، على الرغم من ذلك، وجد الكثيرون اأن الم�صاركة 
ال�صيا�صية للوفاق لم تحقق �صوى مكا�صًبا �صئيلة، كما واجه االأداء البرلماني 
للوفاق انتقادات من حركة حق، وهي حركة معار�صة ان�صقت عن الوفاق في 

وقت �صابق.

ظل  في  محدودة  ت�صريعيرّة  �صالحيات  �صوى  الوفاق  نواب  يملك  لم 
كبير  حد  اإلى  فيه  طغت  والذي  البحرين،  في  الحالي  البرلماني  النظام 
الملك على  قبل  المعينين من  االأربعين  ال�صورى  اأع�صاء مجل�ش  �صالحيات 
يمكن  ذلك،  من  الرغم  وعلى  االأربعين،  المنتخبين  النواب  �صالحيات 
في  الحكومة  �صيا�صة  على  اإيجابية  تاأثيرات  لم�صاركتها  باأنه  القول  للوفاق 
عدة مجاالت. فعلى �صبيل المثال اإن اال�صتثمارات الحكومية في مجال توفير 
ناخبي  اإلى  بالن�صبة  اأولويرّة  مثَّل  الذي  االأمر  ازدادت،  للمواطنين  الم�صاكن 

الوفاق في بلد يندر فيه تمويل االأرا�صي والرهون العقارية.)1(

د�صتور  اعتمدت   ،2001 العام  في  الوفاق  جمعية  تاأ�ص�صت  حين 
الجمعيات المعترف به لدى حكومة البحرين، ما يعني اأنها تعترف بد�صتور 
الدولة الذي تاأ�ص�صت هي نف�صها بناء عليه، وبعد مقاطعتها انتخابات 2002 
االنتخابات  في  الخو�ش  الوفاق  جمعية  قررت  الد�صتور،  بتعديل  الخا�صة 
النيابية في العام 2006، وهذا يعني اأنها موافقة على د�صتور الدولة المعدل 

في العام 2002.

لد�صتور  رف�صهم  اأ�صباب  اأهم  اأحد  اأن  الوفاق  لجمعية  المنتمون  يرى 
الحكومة  اأن  ويرون  لل�صلطة،  ال�صلمي  بالتداول  مطالبتهم  هو   2002 العام 
لتغيير  الوفاق  اأنه يعني �صعي جمعية  اأخطاأت حين ف�صرت مطالبتهم هذه، 

ال�صرق  �صوؤون  يف  متخ�ص�صة  رة  حمررّ هي  كينينمونت  جاين  البملان،  يف  الوفاق  جتربة   )1(
كارنيغي  ملركز  االإلكرتوين  املوقع  يف  من�صور  حتليلي  مقال  اقت�صادية،  وخبرية  االأو�صط 

https://carnegieendowment.org/sada/21244   .2008 ال�صرق االأو�صط بتاريخ

https://carnegieendowment.org/sada/21244
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مر�صحي  اأن  والمتخ�ص�صين  الباحثين  من  عدد  يرى  كما  المالكة،  العائلة 
في  �صاركوا  حين  التقية  لمبداأ  لجوؤوا  االإ�صالمية  الوطنية  الوفاق  جمعية 

انتخابات العام 2006، تحت ذات الد�صتور الذي رف�صوه عام 2002.

4- اإبعاد الجمعية عن الن�صاط ال�صيا�صي واإ�صدار قرار حلها

كانت الجمعية قد حددت -منذ بداية االحتجاجات- مطالبها بتاأ�صي�ش 
ة ينتخب فيها ال�صعب الوزراء، واأن تكون م�صاءلة الحكومة من  ملكيرّة د�صتوريرّ
محل  يحل  للبالد  جديد  د�صتور  ُيو�صع  واأن  الملك،  قبل  من  ال  النواب  قبل 
د�صتور 2002. وقد تم�صكت باإقالة الحكومة �صرًطا للم�صاركة في الحوار الذي 
دعا اإليه الملك، ودخلت الجمعية في نف�ش العام بتحالفين اأ�صا�صيين مع عدد 
من القوى المعار�صة، ُعرفا بالتحالفين الرباعي وال�صدا�صي، وذلك بهدف 
ممار�صة ال�صغط على الحكومة البحرينيرّة بامتناع هذه القوى وموؤيدوها عن 

الم�صاركة في االنتخابات. لكن هذه التحالفات انتهت بالتفكك.

المتعاطفين مع  المتظاهرين  اأن عدًدا من  ما كان ملفًتا لالنتباه هو 
ال�صيعي،  باأتباع المذهب  الوفاق كانوا يهتفون هتافات ترتبط فقط  جمعية 
ى دعًما وتوجيهات بل واإمالءات من  ُّهم حزب الوفاق البحريني باأنه تلقرّ واتـ
حكومة  �صد  وباالنتفا�ش  بالحراك  يتعلق  فيما  خا�صة  اللبناني،  اهلل  حزب 
بعالقات  متهمة  االإ�صالمية  الوطنية  الوفاق  جمعية  كانت  و�صواء  البحرين. 
النهاية  في  يعود  فكلها  الدينية،  المرجعيات  مع  اأو  اهلل  مع حزب  عقائدية 

ح�صب الكثير من المخت�صين، اإلى الجمهورية االإ�صالمية االإيرانية.

توؤيدهم  الذين  البحرينيين  المتظاهرين  بين  المواجهات  لت  �صجرّ
جمعية الوفاق الوطنية االإ�صالمية، وبين �صلطات االأمن البحرينية، انتهى بها 
المطاف اإلى العنف والدماء. بل وفي اأكثر من مرة، اتهمت جمعية الوفاق 
الربيع  وبعد  تنفيذها،  حتى  اأو  اإرهابية،  الأعمال  التخطيط  وراء  بوقوفها 
العربي وم�صاركة جمعية الوفاق في ثورة البحرين، وقاطعت جمعية الوفاق 
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االنتخابات الت�صريعية والبلدية في 22 نوفمبر/ت�صرين الثاني 2014، وقال 
اإن »�صناديق االنتخابات ال تفرز  علي �صلمان االأمين العام للجمعية الوفاق 

ا اإال عبر توزيع عادل للدوائر«.)1( اإرادة �صعبية حقيقية وال تمثياًل حقيقيًّ

االإ�صالمية  الوفاق  جمعية  بين  العالقات  تدهور  ا�صتمرار  ومع 
في  البحرين،  في  االأولى  االإدارية  المحكمة  اأ�صدرت  البحرينية،  والحكومة 
اأ�صهر،  ثالثة  لمدة  »الوفاق«  ن�صاط جمعية  بوقف  ُحكًما   ،2014 اأكتوبر   28
وطلبت المحكمة من الجمعية ال�صيعية المعار�صة، »تعديل اأو�صاعها واإزالة 
العدل  وزير  اأقامها  دعوى  في  البحرينية  المحكمة  قرار  جاء  المخالفات.« 
وال�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف، ال�صيخ علي اآل خليفة، دعوى ق�صائية، طالب 
الديمقراطي )وعد(،  الوطني  والعمل  »الوفاق«  ن�صاط جمعيتي  بوقف  فيها 

وكال الجمعيتين قاطعوا انتخابات نوفمبر 2014.

حزيران/2016؛  يونيو   14 بتاريخ  البحرينية  ال�صلطات  اأ�صدرت 
قراًرا بحلرّ جمعية الوفاق الوطنية االإ�صالمية، واإعالنها جمعية خارجة على 
القانون، ما دفع عدًدا من قيادييها اإلى الهجرة اإلى الخارج، وتكوين جبهة 
االنتهاكات  تر�صد  البحريني،  المجتمع  في  وموؤثرة  قويرّة  خارجيرّة  معار�صة 
المجتمع  داخل  الم�صلحة  اأ�صحاب  في  وتوؤثر  البحرين  داخل  الحقوقيرّة 
بعد  عن  ال�صيا�صي  العمل  وتمار�ش  وغيرها،  حقوقيرّة  منظمات  من  الدولي 

با�صتخدام االت�صال ال�صيا�صي الرقمي.

العالقة بين الجمعية والنظام البحريني بعد �صدور قرار الحل
2017 وجهت النيابة البحرينية  في االأول من نوفمبر/ت�صرين الثاني 
باأعمال  لل�صيخ علي �صلمان تهمة جديدة تتعلق »بالتخابر« مع قطر »للقيام 
عدائية« في المملكة التي ت�صهد ا�صطرابات منذ اأكثر من �صت �صنوات، وقالت 

)1( امل�صدر ال�صابق.
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النيابة العامة اإنها ا�صتدعت �صلمان وقامت با�صتجوابه »ومواجهته باالأدلة« 
�صلمان  بين  جرت  اإنها  تقول  ات�صاالت  حيال  تجريها  تحقيقات  �صوء  في 
البحرين  في  بالتغيير  المطالبة  التظاهرات  بدء  قبيل  وم�صوؤولين من قطر 
مع  والتخابر  ال�صعي  »تهم  اإليه  توجه  اأن  النيابة  وقررت   .2011 خالل عام 
دولة اأجنبية ومع من يعملون لم�صلحتها للقيام باأعمال عدائية �صد البحرين 
واالإ�صرار بمركزها الحربي وال�صيا�صي واالقت�صادي وم�صالحها القومية«. 
واتهمته اأي�صا »بت�صليم واإف�صاء �صر من اأ�صرار الدفاع لدولة اأجنبية، واإذاعة 
اأخبار وبيانات مغر�صة في الخارج حول االأو�صاع الداخلية للدولة من �صاأنها 

النيل من هيبتها واعتبارها«.

ردت الخارجية القطرية على االتهامات البحرينية، وا�صتنكرت الزجرّ 
با�صمها في خالفات البحرين ال�صيا�صية و�صراعاتها الداخلية.)1( واأو�صحت 
الخارجية القطرية في بيان في 18 يونيو/حزيران 2017 اأن هذه االت�صاالت 
تمت بموافقة وعلم ال�صلطات في المنامة، �صمن جهود الو�صاطة التي قامت 

بها الدوحة بعد خروج المظاهرات في البحرين عام 2011.)2(

خاتمة
الوطنية  الوفاق  جمعية  على  الماآخذ  اأهم  اأحد  اإن  القول،  يمكن 
لحزب  امتداد  اأنها  على  البداية  منذ  نف�صها  فت  عررّ قد  اأنها  هو  االإ�صالمية 
اد ومنهم بطبيعة  الدعوة العراقي ال�صيعي، االأمر الذي وجده عدد من النقرّ
بين  جديدة  عالقة  يمثل  م�صروًعا  البحريني؛  ال�صيا�صي  النظام  الحال 
الجمعية والدين، وهذا يعني بالن�صبة لهم باأن الجمعية لن تكون قادرة على 
في  معتقدها،  يحمل  ال  من  مع  بالتعامل  تر�صى  وال  المختلف،  االآخر  قبول 
اإ�صارة اإلى اإ�صكالية التعددية الثقافية وال�صيا�صية والدينية، وكانت الع�صويرّة 
في بداية عمل جمعية الوفاق الوطنية االإ�صالمية مقت�صرة على من ينتمون 

)1( https://goo.gl/MzdVAu : بيان اخلارجية القطرية
)2( https://goo.gl/vVYNbJ اجلزيرة نت

https://goo.gl/MzdVAu
https://goo.gl/vVYNbJ
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وطنية  جمعية  لي�صت  باأنها  تف�صيره  تم  ما  وهذا  فقط.  ال�صيعية  للطائفة 
االنتماء، واإنما مذهبية الوالء.

�صاهم حل جمعية الوفاق البحرينية واعتقال بع�ش رموزها ومالحقة 
اأ�ص�صت عالقات  اأع�صائها في تكوين جبهة معار�صة خارجية قوية �صر�صة، 
جيدة مع منظمات حقوقية موؤثرة في اأوروبا واالأمم المتحدة، بالمقابل تمتلك 
ال�صيا�صية  بالحركات  مقارنة  ال�صيا�صي  االت�صال  على  كبيرة  قدرة  الوفاق 
االأخرى في البحرين وخارجه، ولدى الوفاق قدرة على الو�صول اإلى المجتمع 
ال�صارع  تحريك  في  بارز  دور  وللجمعية  �صيا�صًيا،  فيه  والتاأثير  البحريني 
البحريني وخروج بع�ش المظاهرات على �صكل مجموعات �صغيرة واإي�صال 
الحقوقية،  المنظمات  من  الم�صلحة  اأ�صحاب  اإلى  حرفية  بطريقة  �صوتها 
برنامجها  تطوير  اإلى  ال�صابقة  ال�صنوات  الوفاق عمدت خالل  اأن  نن�صى  وال 
ال�صيا�صي الذي نالحظ فيه تحول على م�صتوى الهوية واالأيدولوجية من حيث 

التوجه المدني.

على الرغم من التاأييد ال�صعبي الذي وقف وراء المطالب وال�صعارات 
ال�صيعية  الدينية  التنظيمات  ت�صدرتها  والتي  ال�صيا�صية  القوى  رفعتها  التي 
البحرين  في  لل�صلطة  تراجع  اأي  االأفـق  في  يوجد  ال  اأنه  اإال  البحرين  في 
لتقديم اأي تنازالت للمعار�صة بل على خالف ذلك يالحـظ تـنامي ظاهـرة 
الخالفات ال�صيا�صية الحادة في المجتمع البحريني، مما يدفع اإلى اال�صتنتاج 

با�صتمرارية عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي في هذه الدولة الخليجية ال�صغيرة.

رغم تراجع اهتمام الجيل الجديد بالتديرّن، يبقى االإ�صالم ال�صيا�صي 
المجتمعات  بنية  في  وعميًقا  كبيًرا  تاأثيًرا  ل  ي�صكرّ الهوية  وم�صاألة  ال�صيعي 
الحا�صنة لل�صيعة ومنها البحرين، و�صيبقى تاأثير »ال�صيا�صة الروحانية« بتعبير 
المجتمعات  بين  الم�صطربة  العالقات  ا في ظل  قويًّا، خ�صو�صً تاأثيًرا  فوكو 
والدولة من جهة، واالإخفاق في التعامل مع م�صاألة الهوية �صيا�صيًّا واإحالتها 

اإلى االإق�صاء والتهمي�ش واأحياًنا اإلى العنف من جهة اأخرى.



الف�صل ال�صاد�ص
الجيـوبولـتيك ال�صــيـعي:

بين ت�صدير الثورة وتحديات البيئة المتغيرة





ال�صيا�صة الخارجية الإيرانية
و�صوؤال ت�صدير الثورة

عماد اآب�صنا�ص
المقدمة

لربما يجب علينا الغو�ش بدايًة ولو ب�صكل مخت�صر في اأ�صباب اتجاه 
االإيرانيين نحو الت�صيرّع وجذور الثورة االإ�صالمية في اإيران لمعرفة لماذا علت 
الثورة  اإيران مطالبًة ب�صرورة ت�صدير  الثورة في  بع�ش االأ�صوات مع بداية 
وما كانت تعنيه هذه االأ�صوات من مو�صوع ت�صدير الثورة وما كان في بال 
االإمام الخميني )ره( ومن بعده المر�صد االإيراني اآيت اهلل خامنئي عن فكرة 

ت�صدير الثورة.

بداية حركة الت�صّيع ال�صيا�صي في اإيران
بعد دخول االإ�صالم اإلى اإيران و�صيطرة الخلفاء االأمويين على الحكومة 
اإيران بداأت تظهر ب�صكل مترادف للمعار�صة  االإ�صالمية، حركة الت�صيع في 
ككل.  االإ�صالمية  البلدان  وعلى  البالد  على  الحاكم  النظام  �صد  ال�صيا�صية 
ولربما اأحد اأ�صباب ظهور الت�صيع في اإيران كان ا�صتطاعة العديد ممن كانت 
لديهم اأفكار معار�صة للنظام الحاكم على االأرا�صي االإ�صالمية الهروب اإلى 

اإيران كي يبقوا بعيًدا عن �صلطة الحكومة المركزية.

يمكن القول اإن بوادر تاأثير الفكر ال�صيعي الثوري على االإيرانيين ظهر 
مع ظهور اأبو م�صلم الخرا�صاني من منطقة خرا�صان اإيران والذي خرج من 
منطقة مرو)1( )وهي عا�صمة محافظة مروي في طاجيك�صتان حاليًّا( لكي 

ُي�صقط الحكومة االأمويرّة ويو�صل العبا�صيين لل�صلطة.

)1( دوري عبد العزيز، اأخبار الدولة العبا�صيرّة، 1971، �ش 272، دار الطليعة للطباعة والن�صر، 
بريوت - لبنان.
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وفي حينها واجه عبد الرحمن الخرا�صاني )اأبو م�صلم( معار�صًة من 
ترف�ش  كانت  التي  ال�صيعيرّة  الدينيرّة  وال�صخ�صيات  االأئمة  كبار  بع�ش  قبل 
الم�صاركة في العمل ال�صيا�صي وتعار�ش فكر اإبراهيم االإمام الذي كان يعمل 
الحكومة  اإ�صقاط  بهدف  ال�صيا�صي  والعمل  الت�صيع  ترويج  على  الكوفة  من 
اأنهم  يعتقدون  كانوا  ال�صيعة  الدين  مراجع  معظم  اأن  ب�صبب  االأموية)1(، 
العدل  حكومة  ل  وي�صكرّ ياأتي  كي  الموعود  المهدي  االإمام  ينتظروا  اأن  يجب 
ممكن  االإ�صالمية  الحكومة  ت�صكيل  مجال  في  تحرك  اأي  ذلك  وقبل  االإلهي 
اإلى تاأخير الظهور وتراجع الجميع عن الهدف ب�صبب عدم وجود  اأن يوؤدي 
موجودة  زالت  ما  التي  الروؤية  المهدي،  االإمام  يحكمها  اإلهي  عدل  حكومة 
لدى العديد من علماء الدين ال�صيعة وقبل الثورة في اإيران كان هناك اتجاٌه 
ظهور  قبل  االإ�صالمية  الحكومة  ت�صكيل  تعار�ش  الحجتيرّة  بجمعية  ي�صمى 
االإمام المهدي الموعود)2(، وا�صطر االإمام الخميني تهديد زعيمهم باإعالن 
تكفيرهم واإعدامهم جميًعا ما لم يحل جمعيته. وعلى الرغم من اأن زعيم 
االآن  لحد  ولكن  الجمعية  حل  اأعلن  الحلبي)3(  محمود  ال�صيخ  جمعية  هذه 
باأنها  اتهامها  يتم  التي  االإيرانية  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات  العديد من  هناك 
تتبع هذه الجمعية ومنها العديد من اأن�صار الرئي�ش االإيراني االأ�صبق محمود 

اأحمدي نجاد مثال)4(.

ونفوذه  قدرته  الخرا�صاني  اأبوم�صلم  حينها  اكت�صب  حال،  اأي  وعلى 
745 ميالدي وقام  من ابراهيم االإمام بعد تعيينه داعية في خرا�صان عام 

باإ�صقاط الحكومة االأمويرّة عام 750 ميالدي.

)1( املرجع نف�صه، �ش 270.
)2( عماد الدين باقى )1982(، در �صناخت حزب قاعدين، �ش 127، قم دار ن�صر احلوزة العلمية.
)3( عزت اهلل نوزري )1987(، تاريخ اأحزاب �صيا�صي در اإيران، �ش 140، �صرياز، دار ن�صر 

نويد �صرياز.
http://www.dte.ir/portal/home/?news          4( مركز درا�صات علوم وفرهنك اإ�صالمي(
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اإلى  اأكثر عن هذا المو�صوع الأنه يحتاج  اأريد الغو�ش في تفا�صيل  وال 
اأن  هي  عليها  اأرتكز  اأن  اأريد  التي  النقطة  ولكن  بنف�صها،  مف�صلة  مقاالت 
منذ  موجوًدا  كان  بل  حديًثا،  مو�صوًعا  يكن  لم  ال�صيا�صي  الت�صيرّع  مو�صوع 
بدايات االإ�صالم ونرى اأنه عمليًّا في عام 128 هجري �صهد العالم اأول تحرك 
�صيا�صي �صيعي اأدى اإلى اإ�صقاط نظام حاكم وهذا التحرك خرج من الكوفة 
وثم العراق لي�صل اإلى اأق�صى �صمال �صرق اإيران )طاجيك�صتان الفعليرّة( وثم 

اأ�صقط حكومة ال�صام وا�صتقرَّ في بغداد.

وعمليًّا دعم االإيرانيون دعوة اأبو م�صلم الخرا�صاني حينها ب�صبب اأنهم 
اأو  دينيرّة  الأ�صباب  ولي�ش  عليهم  العرب  �صلطة  من  التخلرّ�ش  يريدون  كانوا 

مذهبيرّة)1(.

الت�صّيع ال�صيا�صي مع حركة الإ�صماعيلين في اإيران
التي  االإ�صماعيليرّة)2(  بالحركة  تاأثرّروا  االإيرانيين  اأن  نرى  ذلك،  بعد 
كانت حركًة �صيا�صيًة �صيعيرّة وجاءت من م�صر الفاطميين وعبر اليمن والتي 
اح وعمليات كانت  كانت معروفة بحركة الح�صا�صين التي قادها ح�صن ال�صبرّ
ا ثورية �صيعية ولكن غير اثناع�صرية �صد النظام الحاكم حينها  حركة اأي�صً

والذي كان يكن الوالء للخليفة في بغداد)3(.

اأمني يف  )1( ذهب اإىل هذا الراأي جواد العلي يف كتابه »تاريخ العرب يف االإ�صالم«، واأحمد 
االإ�صالمية«  ال�صعوب  »تاريخ  كتابه  بروكلمان يف  كارل  وامل�صت�صرق  االإ�صالم«  »فجر  كتابه 
وعلي احل�صني اخلربوطلي يف كتابه »ع�صر ثورات يف االإ�صالم« واأحمد عبا�ش �صالح يف 
كتابه »اليمني والي�صار يف االإ�صالم«؛ انظر �صوريا �صنع دولة ووالدة اأمة، وديع ب�صور، دار 

اليازجي، دم�صق 1994، �ش160.
ا�صتوكهلم، دار  اإيران  1991، تاريخ اجتماعي   ،82 9، �ش  )2( مرت�صى راوندي، املجلد رقم 

ن�صر �صن خوزه. 
(3) The Lord of Alamut (Hassan Sabbah), Paul Amir.
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وعلى الرغم من �صقوط الخالفة العبا�صية وتدمير مقر االإ�صماعيليين 
في مدينة اآالموت بالقرب من مدينة قزوين غرب اإيران، من قبل المغول، 
ولكن الحركات ال�صيعية بقيت في اإيران كحركة مذهبية وثورية تحت الرماد. 

وعموًما الثوريون كانوا ينتمون اإلى الحركة ال�صيعية.

ال�صفويون وت�صييع الإيرانيين
الملك  اأن  نرى  البالد،  كل  يغطي  �صيعي  ثوري  تحرك  وجود  وب�صبب 
والثوريين  المعار�صين  من  العديد  انتماء  ا�صتغل  ال�صفوي  اإ�صماعيل 
الت�صيع  االإيرانيين  اأ�ص�ش دولته فر�ش على جميع  ال�صيعية، وعندما  للحركة 
القوميرّات  د  يوحرّ ولكي  اإلى �صفه من جهة  ال�صيعة  الثوريين من  يك�صب  لكي 
االنتماء  راية  تحت  بينها،  فيما  تت�صارع  كانت  التي  المختلفة،  االإيرانية 
الت�صيع  ال�صفوي  اإ�صماعيل  وفر�ش  القوميات.  ون�صيان  ال�صيعي  للمذهب 
االإثناع�صري على االإيرانيين لمواجهة االن�صقاقات التي كانت موجودة حتى 
فيما بين �صفوف ال�صيعة الثوريين الذين كان معظمهم ينتمون اإلى الت�صيرّع 

االإ�صماعيلي اأو الت�صيع الزيدي)1(.

ا مذهبيًّا، بل كان   ولكن باالأ�صا�ش اإ�صماعيل ال�صفوي لم يكن �صخ�صً
ًكا يحتاج اإلى توحيد �صفوف االإيرانيين لمواجهة النفوذ العربي  �صيا�صيًّا محنرّ
المختلفة  والقوميات  القبائل  يفرق  الذي كان  النفوذ  اإيران،  والعثماني في 
والوقوف  التوحد  اإيران  ت�صتطيع  ال  كي  بينهم  فيما  �صراعات  في  وي�صغلهم 
االآتي  الديني  بانتمائهم  يتاأثرون  االإيرانيين  من  العديد  وكان  رجلها،  على 
انتماءاتهم  العثماني على  الباب  اأو فتاوى  اأو مكة  من رجال دين في بغداد 

القومية)2(.

)1( جمموعة مقاالت عن ت�صييع االإيرانيني من قبل ال�صفويني. 
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword

)2( امللك ا�صماعيل ال�صفوي مل يكن مذهبًيا وحكومته مل تكن دينية.
https://www.ilna.news



187 عماد اآب�سنا�ش

ونرى اأن الملك اإ�صماعيل ال�صفوي وباقي الملوك االإيرانيين من بعده 
المنطقة  في  االأخرى  البلدان  من  ال�صيعة  الدين  علماء  يدعوا  اأن  ا�صطروا 
العربية،  والجزيرة  وتركيا،  الكوفة،  خا�صة  والعراق  و�صوريا،  لبنان،  مثل: 
اإيران  في  وي�صتقروا  ياأتوا  كي  والهند  باك�صتان،  وحتى  واليمن،  وم�صر، 

ويروجوا للمذهب ال�صيعي بين ال�صعب االإيراني)1( )2(.

المنطقة غلب عموًما  في  الت�صيع  نفوذ  مو�صوع  اأن  القول  يمكن  وهنا 
على مو�صوع القومي ونرى اأن الت�صيع ال�صيا�صي عموًما كان ال يعرف الحدود 

تاريخيًّا.

الت�صّيع ال�صيا�صي في ظل حكم القاجار
ولكن بعد ذلك واإبان حكم القاجار اأ�صحت اإيران منغلقًة على نف�صها 
عمليًّا في هذه ال�صيا�صة، ولربما يمكن القول اإن االأوروبيين لعبوا دوًرا كبيًرا 
باقي  عن  المختلف  مذهبهم  و�صمن  حدودهم  في  االإيرانيين  ح�صر  في 
)المعروف  الفراهاني  خان  تقي  محمد  ميرزا  قرر  حتى  المنطقة  �صعوب 
بـاأمير كبير( رئي�ش وزراء الملك نا�صر الدين ال�صاه القاجاري اإر�صال دفعات 
من ال�صباب االإيراني اإلى دول اأخرى لك�صب العلوم الحديثة وعمليًّا وتعرف 
اأفكارهم  وامتزجت  المختلفة)3(،  الحكومات  اأنواع  على  االإيراني  ال�صباب 
حتى  اإلى  عموًما  االأوروبية  ال�صعوب  من  ال�صعوب  باقي  اأفكار  مع  الفل�صفيرّة 
واإ�صالمية  م�صر،  مثل  عربية  دول  حينها  اأو  الهند  مثل  ال�صرقية  حكومات 
مثل تركيا. واأتى هوؤالء ال�صباب الذين كان من المقرر اأن ياأتوا بالتكنولوجيا 

https://www.mashreghnews.ir/news  1( كيف ت�صيع االإيرانيون(
ت�صييعهم،  يف  الكوفة  وتاأثري  االإيرانيني   ،2011 �صياب  بابايي  وعلي  اأحمدي  بور  ح�صني   )2(

جمموعة الدرا�صات ال�صيعية الربعى رقم 39، دار ن�صر مو�ص�صة �صيعة �صنا�صي.
(3) Wright, Dennis. The Persians Amongst the English: Episodes in Anglo-Persian 

History. B Tauris & Co Ltd, 1985, 70-82.



ال�سيا�سة الخارجية الإیرانية و�س�ؤال ت�سدیر الث�رة  188

الهند�صيرّة والطبية الحديثة للبالد اأفكار وفل�صفات �صيا�صية لم تكن موجودة 
اإيران. وعليه فاإنهم بداأوا بالمطالبة بتغيير نظام الحكم ال�صيا�صي في  في 
ال�صيا�صي  النظام  تغيير  يتم  لم  ما  تتطور  لن  البالد  اأن  اأ�صا�ش  على  اإيران 
تغيير  حتى  اإلى  اإ�صافة  المطلق  الملكي  النظام  من  وخروجها  فيها  للحكم 
النظم االجتماعية والثقافية للبالد االأمر الذي واجه معار�صة ومواجهة من 

قبل علماء الدين في بع�ش االأحيان.

االعتماد  القاجار  الملوك  ا�صطر  ال�صيا�صية  الموجة  هذه  ولمواجهة 
على رجال الدين ال�صيعة واإعطائهم دور �صيا�صي اأكبر في حين اأنه قبل ذلك 
والفقهية  الدينية  االأمور  ال�صيعة في  الدين  كانوا قد ح�صروا تحرك رجال 
فقط، االأمر الذي اأدى حتى قبل ذلك اإلى اإ�صدار فتوى قتل رئي�ش الوزراء 
ا نرى  امير كبير من قبل اإمام جمعة طهران ميرزا ابو القا�صم )1(، وهنا اأي�صً

اأن الت�صيع ال�صيا�صي بداأ باإظهار تاأثيره مجدًدا.

الثورة الد�صتورية
الحركات  لوقف  القاجاري  الملك  جهود  جميع  من  الرغم  وعلى 
المطالبة بتغيير �صيا�صي اأ�صا�صي للبالد، ولكن في النهاية االتجاه الذي كان 
يوالي ت�صكيل ملكية د�صتورية في البالد نجح في تنفيذ الثورة الد�صتوريرّة في 
البالد، ولما كان ليكتب النجاح لهذه المجموعة لوال الأنها ا�صتطاعت خلف 
الكوالي�ش اأن تقنع رجال الدين ال�صيعة بالتعاون معها)2( عبر اإعطائهم ح�صة 
الذي كان منق�صًما  البالد  اأن الحكم في  البالد. وعليه نرى  في الحكم في 
الدين(  ورجال  البازار،  وتجار  والجي�ش،  )الملكية،  وهي  اأربعة  اأركاٍن  بين 
حاولت تقلي�ش قدرة الملكية وفتح الطريق اأمام النخبة من المثقفين لكي 

)1( فريدون اآدميت، امريكبري واإيران، 2018، �ش 334، طهران، دار ن�صر خوارزمي.
)2( االإمام اخلميني، �صحيفة نور، املجلد ال�صابع، �ش 205.

http://lib.eshia.ir/50080/7/205/%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B4
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ي�صكلوا ركًنا من اأركان الحكم في البالد والأول مرة ت�صكل في اإيران برلمان 
منتخب من قبل ال�صعب لديه �صالحيات تتحدى الملك وتم ا�صتيراد فكرة 
دور  ول�صمان  بريطانيا.  في  الحاكم  النظام  اأ�صول  من  حاكم  نظام  هكذا 
ي�صنها  الذي  القوانين  تنقيح  �صورى  ت�صكيل  تم  ال�صيعة  الدين  لرجال  موؤثر 
ال�صورى  هذه  فاإن  الثورة  وبعد  االإ�صالمي  ال�صرع  مع  تتطابق  لكي  المجل�ش 

تحولت لي�صبح ا�صمها مجل�ش �صيانة الد�صتور حاليًّا.

ال�صلطة  تق�صيم  الملكيين في  الدين مع  اتفق رجال  ما  �صرعان  ولكن 
الجديدة فيما بينهم، وعليه نرى اأنه عندما يقوم ر�صا �صاه، الذي كان حينها 
قائد للجي�ش، بمحاولة تغيير نظام الحكم في البالد وتحويل نظام الحكم 
اإلى نظام جمهوري على غرار فرن�صا اأو تركيا، اأول من وقف اإمامه كان اآيت 

اهلل مدر�ش الذي اأ�صررّ على حفظ الملكية في اإيران)1(.

اأن  نرى  البالد  في  الحكم  اإلى  �صاه  ر�صا  بقيادة  الع�صكر  و�صول  بعد 
وال�صيا�صة  الحكم  في  الدين  رجال  دور  اإ�صعاف  على  عمل  الجديد  الملك 
وقام باغتيال اآية اهلل مدر�ش الذي كان يقود الحركة ال�صيعية ال�صيا�صية في 
وقام  والم�صاجد مجدًدا  الدينية  المدار�ش  الدين في  البالد وح�صر علماء 
بدعم رجال الدين الذين كانوا ينادون ب�صرورة االبتعاد عن ال�صيا�صة حتى 
ظهور المهدي الموعود، ومعروف اأن موؤ�ص�ش الحوزة العلمية في مدينة قم 
اآية اهلل عبد الكريم حائري يزدي والذي كان يعتبر من كبار مراجع الدين 
كوه  قم )محمد  في  العلمية  الحوزة  تراأ�صت  التي  المجموعة  وبعده  ال�صيعة 
مو�صى  االإمام  والد  �صدر  الدين  و�صدر  خوان�صاري  تقي  محمد  اي،  كمره 
تدخل  معار�صي  كانوا من  بروجردي)2( جميًعا  اآيت اهلل  وبعدهم  ال�صدر( 

(1) Abrahamian, Ervand (21/07/1982). Iran Between Two Revolutions. 
Princeton University Press. ISBN 0691101345.

41)، طهران مؤسسة چاپ  1997، ص  ))) بصیرت منش، حمید، علما ورژیم رضاشاه، 
ونشر عروج.

https://books.google.ee/books/about/Iran_Between_Two_Revolutions.html?id=qh_QotrY7RkC&redir_esc=y
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0691101345
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رجال الدين في االأمور ال�صيا�صية وحتى ح�صب قول الرئي�ش االإيراني ال�صابق 
اإلى  ي�صتمعوا  اأن  من  تالمذته  يمنع  بروجردي  اهلل  اآية  كان  روحاني  ح�صن 

الراديو اأو يقراأوا االأخبار خوًفا من اأن يبداأوا باإظهار اآراء �صيا�صيرّة لهم)1(.

وبعد وفاة اآية اهلل بروجردي لم يمكن اإدارة الحوزة العلمية لمدينة ُقم 
من قبل �صخ�ش واحد ب�صبب الخالفات فيما بين كبار رجال الدين وعليه 
اإلى  اإيران  لل�صيعة في  التي كانت تعتبر مرجًعا  العلمية  باإدارة الحوزة  عهد 
و�صهاب  �صريعتمداري  وكاظم  كلبايكاني،  ر�صا  ومحمد  الخميني،  االإمام 
الدين مرع�صي نجف اآبادي وفي عهد هوؤالء اأي بعد عام 1961 بداأت الحوزة 
قبل  من  بتحريك  وعموًما  مجدًدا  ال�صيا�صي  الت�صيرّع  نحو  االتجاه  العمليرّة 

االإمام الخميني.

اإما  موجوًدا  كان  عمليًّا  ال�صيا�صي  الت�صيرّع  فاإن  �صابًقا  اأ�صلفنا  وكما 
كا�صاني،  القا�صم  اأبو  اهلل  اآية  بح�صور  اأو  مدر�ش  ح�صن  اهلل  اآية  بح�صور 
الوطني  ال�صورى  مجل�ش  في  ال�صيعة،  التقليد  مراجع  كبار  من  وال�صخ�صان 
الثوريين  عموًما  األهموا  والذين  الد�صتورية  الثورة  بعد  تاأ�صي�صه  تم  الذي 
نحو  يتجهوا  اأن  اإلى  وغيرهم  �صفوي  ونواب  الخميني  االإمام  مثل  ال�صباب 

تحرك الت�صيع ال�صيا�صي.

ومعروف اأن محمد م�صدق ا�صتطاع القيام بانقالب اأبي�ش على ال�صاه محمد 
اأبوالقا�صم  من  بدعم  و...  والمعادن  وال�صيد  البترول  وخ�صخ�صة  بهلوي  ر�صا 

كا�صاني وباقي رجال الدين و�صقط بمجرد اأن �صحب هوؤالء دعمهم عنه.

الثورة  اإ�صناد  مركز   ،1998 روحاين،  ح�صن  ىكرت  خاطرات   ،121 �ش  روحاين،  ح�صن   )1(
االإ�صالمية.
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وعلى كل حال فاإن ال�صاه محمد ر�صا بهلوي كان يف�صل التعامل ودعم 
رجال الدين ال�صيعة مقابل نفوذ ال�صيوعيين والي�صاريين الذين كان يعتبرهم 

التهديد االأكبر لنف�صه.

ثورة  كانت  اإيران  في  1979م  عام  ثورة  اأن  اإلى  التنويه  يجب  ولكن 
اتجاه  ثورة مجموعة ذات  تكن  ولم  ال�صيا�صيرّة  االأطياف  مجموعات متعددة 
اإلى  الثورة  والعلمانيين حا�صرون في هذه  ال�صيوعيين  اأن  واحد وحتى نرى 
جانب اال�صالميين، وعمليًّا كان للي�صاريين اليد الطولى في هذه الثورة ولكن 
بين  الخالفات  اأن  وحتى  الثورة  في  لالإ�صالميين  كانت  النهاية  في  الغلبة 
االأطياف المختلفة للثورة بداأت مع بداية الثورة وبداأ االقتتال الم�صلح بين 
االطياف المختلفة للثورة في ال�صوارع وهنا يمكن القول اأن كاريزما االإمام 
الخميني و�صعبيته من جهة وقيام �صدام ح�صين ب�صن حرب على اإيران وتوجه 
ال�صباب االإيراني للجبهات للدفاع عن البالد وارتفاع االح�صا�صات القومية 
اإلى نجاة الثورة من اقتتال داخلي كان  ا  اأدى عمليًّ والمذهبيرّة في المجتمع 
ال�صبب اعتبر االمام الخميني  اأن ينهيها في عنفوانها، ولربما لهذا  ممكن 

الحرب نعمة وفر�صة للثورة)1(.

وكان الي�صاريون مقتنعين باأن رجال الدين لن يمكنهم الحكم واإدارة 
البالد وعلى هذا اال�صا�ش فاإنهم ف�صلوا اأن ي�صيطروا على زمام اأمور البالد 
بداية  مع  اأنه  نرى  ولهذا  الدولة؛  نظام  على  ال�صيطرة  عبر  الكوالي�ش  خلف 
الثورة عمليًّا كان الي�صار ي�صيطر على الدولة وكان ح�صور رجال الدين م�صهوًدا 
في مراكز غير تنفيذية وت�صور الي�صاريون باأنهم يمكنهم رويًدا رويًدا اإخراج 
رجال الدين من الحكم عبر ال�صيطرة على اأركان الحكم في البالد واإبعادهم 

اإلى المدار�ش الدينية والم�صاجد ولكن في النهاية ح�صل العك�ش.

)1) اهوازي عبد الرزاق، ص ))3، جنگ به عنوان نعمت، طهران مؤسسة تنظیم ونشر 
آثار امام خمینی 015).
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لجنة  بت�صكيل  الخميني  االإمام  قام  اإيران  في  الثورة  وبعد  اأنه  ونرى 
هذه  وت�صكلت  الحكومة.  ت�صتقر  ريثما  موؤقت  ب�صكل  البالد  لحكم  ثورية)1( 
وطنية،  قومية  وثانية  دينية،  يمينية  اإحداها  مجموعات  ثالث  من  اللجنة 
حكم  بين  تعادل  ايجاد  دوًما  يريد  الخميني  االإمام  وكان  ي�صارية.  وثالثة 
ولي�ش  الجميع  فوق  ما  هو  يكون  واأن  البالد  في  والقوميين  والي�صار  اليمين 
مح�صوًرا بمجموعة واحدة اأو اتجاه واحد واإن كانت هذه المجموعة ثورية 

دينية.

اليمين  وا�صتطاع  الحكم  من  القوميين  حذف  تم  ما  �صرعان  ولكن   
الرغم من  الر�صمي عليها على  واالإبقاء غير  الثورية  اللجنة  ال�صيطرة على 
�صدر  بني  الح�صن  ابو  وو�صول  انتخابات  اأول  اإجراء  بعد  انحاللها  اإعالن 

)الي�صار الديني( للحكم في اإيران.

ت�صكلت  التي  الحكومة  بمناف�صة  ا�صتمرت  اللجنة  هذه  من  والباقين 
فيما بعد وتحولت اإلى مجموعة �صمت نف�صها »االأ�صوليون« والذين �صيطروا 
فيما بعد على الحكم في البالد بعد و�صول الثنائي خامنئي ورف�صنجاني اإلى 

ال�صلطة.

وعلى هذا االأ�صا�ش نرى اأنه ومع بداية الثورة في اإيران لم يكن الحكم 
في يد نظام اإ�صالمي �صيعي بالكامل كما يت�صوره البع�ش ومو�صوع ت�صدير 

اإ�صالمي(،  الثورية هم: مرت�صى مطهري )ميني(، حممود طالقاين )ي�صار  اللجنة  اأع�صاء   )1(
حممد به�صتي )ميني(، ابو احل�صن بني �صدر )ي�صار اإ�صالمي(، حممد جواد باهرن )ميني(، 
اكب ها�صمي رف�صنجاين )ميني(، عبد الكرمي مو�صوي اردبيلي )ميني(، �صيد علي اخلامنه 
اي )ميني(، حممد ر�صا مهدوي كني )ميني(، مهدي بازركان )قومي ديني(، يد اهلل �صحابي 
)قومي ديني(، عزت اهلل �صحابي )قومي ديني(، عبا�ش �صيباين )ميني(، اللواء الركن ويل 
اهلل قرين )ميني(، �صادق قطب زاده )ي�صار اإ�صالمي(، اللواء الركن علي ا�صغر م�صعودي 
)ي�صار اإ�صالمي(، م�صطفى كثريائي )قومي ديني(، ابراهيم يزدي )ي�صار اإ�صالمي(، حبيب 
اهلل بيمان )قومي ديني(، احمد جاليل )قومي ديني(، مريح�صني مو�صوي )ي�صار اإ�صالمي(، 
ح�صن حبيبي )ي�صار اإ�صالمي(، ر�صا �صدر )قومي ديني(، علي اكب معني فر )قومي ديني(.
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الثورة الذي تم طرحه حينها من قبل الي�صاريين )ولي�ش حتى رجال الدين 
اأ�صا�صه  كان  البالد(  في  الحكم  ال�صيطرة على  في  كانوا منخرطين  الذين 
ح�صب روؤية االإمام الخميني اإعطاء نموذج للحكم تقت�صي به باقي ال�صعوب 
ال�صعوب  يفيد  حكم  لنظام  روؤيته،  ح�صب  تفتقد،  كانت  التي  االإ�صالمية 
الم�صلمة حيث اأن كل االأنظمة الحاكمة في الدول االإ�صالمية )ودوًما ح�صب 
روؤيته( كانت اإما اأنظمة موروثة من اأنظمة �صرقية اأو اأنظمة غربية)1(، في 
حين اأن الي�صاريين كانوا يطالبون بدعم كل المجموعات الي�صارية في الدول 

اال�صالمية كي تقوم بثورات اإ�صالمية ي�صارية ح�صب روؤيتهم.

ن�صبيًّا  تتعار�ش  كانت  الخميني)2(  االإمام  روؤية  اأن  من  الرغم  وعلى 
حتى  قام  بل  هوؤالء  يعار�ش  لم  الخميني  االإمام  ولكن  الي�صاريين  روؤية  مع 

بمجاملتهم، االأمر الذي لم يفعله المر�صد التالي اآيت اهلل خامنئي)3( .

مع  واأكثر  اأكثر  التاأقلم  الجديد  الحاكم  النظام  ا�صطر  بعد  وفيما 
على  ت�صيطر  اأمواجها  كانت  التي  الثورية  والتوجهات  الي�صارية  التوجهات 
اأنها كانت �صابقة لرجال الدين في  االتجاهات ال�صيا�صيرّة في البالد ب�صبب 

العمل التنظيمي وكان لها اليد الطولى في التاأثير على الجماهير الثوريرّة.

ال�صفارة  الي�صاريين يقومون بمهاجمة  اأن  االأثناء نرى مثاًل  ففي هذه 
غرار  على  الثورة  على  النقالب  تح�صر  اأنها  )بحجة  في طهران  االأمريكية 
االنقالب على م�صدق( على الرغم من اأن الحكومة التي كانت حينها حكومة 
يكونوا  لم  الخميني  االإمام  الثورة  قائد  اأو حتى  دينيين  قوميين  تت�صكل من 
على علم بالقرار هذا، نرى اأن االإمام الخميني يقرر التعامل مع الي�صاريين 

االإمام  ن�صر  دار   ،1998 عام   ،311 �ش   ،16 املجموعة  اإمام،  �صحيفة  اخلميني،  االإمام   )1(
اخلميني.

اآثار  ن�صر  دار   ،1998 عام   434 �ش  الرابعة  املجموعة  اإمام،  �صحيفة  اخلميني،  االإمام   )2(
االإمام اخلميني.

)3( كلمة خامنه اي بتاريخ 1989/7/9.



ال�سيا�سة الخارجية الإیرانية و�س�ؤال ت�سدیر الث�رة  194

وعدم الوقوف اأمامهم، ويقرر القوميون مواجهتهم وقام اأول رئي�ش وزراء في 
اإيران بعد الثورة باال�صتقالة على ت�صرف الي�صاريين هذا.

بالتنكيل  بعد  فيما  الحكم  على  �صيطروا  الذين  الي�صاريون  ويقوم 
يتقاتلون  مناف�صيهم  على  يتفرجون  جانًبا  اليمينيون  ويجل�ش  بالقوميين 
معار�صيهم  على  االنق�صا�ش  بعد  فيما  ي�صتطيعوا  لكي  البع�ش  بع�صهم  مع 

وحذفهم واال�صتئثار بال�صلطة.

مع اأنني حاولت اأن األخ�ش المو�صوع قدر االإمكان ولكننا كنا نحتاج اإلى 
هذه ال�صردية الطويلة كمقدمة كي نخل�ش القارئ من بع�ش ال�صور النمطية 
الموجودة عن الثورة االإ�صالمية في اإيران وعدم ح�صرها بنمط فكري عن اأنها 
ثورة �صيعيرّة ح�صًرا؛ فالمعروف عن اأن مر�صد الثورة الفعلي اآية اهلل خامنئي 
كان متاثًرا ب�صكل كبير باأفكار االإخوان الم�صلمين وقام بترجمة كتب مفكري 
االإخوان الم�صلمين اإلى الفار�صية، واالإمام الخميني نف�صه ا�صتفاد من نظريات 
المعروفة  نظريته  تدوين  في  ة  ال�صنرّ اأهل  من  الدينيين  الفال�صفة  من  العديد 
كبير  عدد  قبل  من  كبيرة  معار�صة  واجه  وهو  المطلقة  الفقيه  والية  بنظرية 
من كبار رجال الدين ال�صيعة اإن كان في النجف اأو في قم ب�صبب نظريته هذه 
االإيراني  النظام  ت�صكيل  على  اأ�صر  وهو  االإ�صالمية،  الحكومة  لت�صكيل  وروؤيته 
»ثورة  باأنها  ثورته  عنونة  يرف�ش  كان  النه  االإ�صالمية«  »الجمهورية  بعنوانه 

�صيعية« معتبًرا اإيرّاها تبلوًرا الأفكار العلماء الم�صلمين على مر التاريخ.

وهنا لربما ن�صتطيع البدء بالإجابة عن الأ�صئلة المطروحة اأعاله
 1. كيف تطورت ا�صتراتيجية »ت�صدير الثورة« و�صط التحولت التي 

�صهدتها المنطقة منذ اندلع الثورة؟
كما جاء في المقدمة، فاإنه ومنذ بداية الثورة في اإيران لم يعتبر االإمام 
الخميني ثورته هي ثورة �صيعية وهو كان يهدف اإلى ت�صكيل نظام اإ�صالمي يكون 
نموذًجا لباقي ال�صعوب االإ�صالمية كي تقت�صي به. وفي حينها كان الي�صاريون 
الذين كانوا متاأثرين باأفكار المارك�صية االإ�صالمية الذين كانوا يعملون على 
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ا باأفكار مارك�صية  ت�صكيل نموذج ا�صتراكي اإ�صالمي مارك�صي، متاأثرين اأي�صً
وا�صتراكية وبتحركات الي�صاريين في اأرجاء العالم مثل ت�صي غوارا وكا�صترو 
وماو ولينين وا�صتالين و... الذين كانوا يعتبرون اأن ثورتهم يجب اأن تنتقل 
�صرورة  فكرة  يتبنى  كان  االإ�صالمي  اليمين  العالم،  في  ال�صعوب  باقي  اإلى 
ت�صكيل حكومة اإ�صالمية قويرّة تكون نموذًجا لباقي ال�صعوب االإ�صالمية واليوم 
اإيران)1(. والثورة في  النظام  الذي ي�صيطر على  االإ�صالمي هو  اليمين   فاإن 
على كل حال فاإنه ووفًقا لنظرية والية الفقيه فاإن الحدود التي قام اال�صتعمار 
بر�صمها هي حدود وهمية والم�صلمون جميعهم يجب اأن يتوحدوا مع بع�صهم 

البع�ش، طبًعا تحت قيادة ولي الفقيه.

فاإنه  بتدوينها  الخميني  االإمام  قام  التي  الفقيه  ولي  نظرية  وح�صب 
لي�ش من ال�صروري اأن يكون ولي الفقيه اإيرانيًّا ومعروف اأن هذا االأمر حتى 
اأدى اإلى خالف بين الزعيم الروحي ال�صابق لحزب اهلل لبنان ال�صيد محمد 

ح�صين ف�صل اهلل واإيران فيما بعد)2(.

والعنوان  زالت موجودة  الثورة ما  فاإن نظرية ت�صدير  اأي حال  وعلى 
بل  اإيران«  في  االإ�صالمية  الثورة  »مر�صد  لي�ش  اإيران  في  للمر�صد  الر�صمي 
»مر�صد الثورة االإ�صالمية« وهذا يعني اأن اأهداف الثورة االإ�صالمية ما زالت 
باقي  اإلى  اإيران  في  االإ�صالمية  الحكومة  ت�صكيل  تجربة  نقل  وهي  موجودة 

�صعوب العالم االإ�صالمي.

ا  رئي�صيًّ ا  ومحدداً ركيزة  اليوم  ال�صتراتيجية  هذه  تعتبر  هل   .2 
لل�صيا�صة الخارجية اإلإيرانية، اأم اأنها محدد ثانوي؟

ركيزة  تعتبر  ال  اإيران  في  االإ�صالمية  الثورة  ت�صدير  ا�صتراتيجية 
ا�صتراتيجية رئي�صية لل�صيا�صة الخارجية االإيرانية منذ تولى اآية اهلل خامنئي 

)1( كلمة خامنه اي بتاريخ 1989/7/9.
(2) http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5760162,00.html

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5760162,00.html
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اال�صتراتيجية  بين  تفكيك  وهناك  اإيران  في  الحكم  رف�صنجاني  وها�صمي 
وهناك  االإيرانية،  والوطنية  والقومية  الحكومية  واال�صتراتيجية  الثورية 
نوًعا ما تفكيك بين اأهداف الثورة واالأهداف القومية االإيرانية، تارًة تطغى 
فاإن  عموًما  ولكن  القومية.  االأهداف  تطغى  اأخرى  وتارًة  الثورية  االأهداف 
الم�صت�صعفة  ال�صعوب  كل  بدعم  الد�صتور  عبر  ملزمة  االإيرانية  الحكومة 
التي تريد مواجهة الم�صتكبرين ولكن ب�صرط عدم التدخل في �صوؤون الدول 
االخرى)1(، وبالطبع عندما يتالقى هذا المو�صوع مع االأهداف اال�صتراتيجية 

الوطنية لبقاء اإيران فاإن النبرة الثورية تطغى على النبرة الوطنية.

االتجاهات  مع  تتعامل  اإيران  اأن  وهو  حي  مثال  اإعطاء  يمكن  وهنا 
ال�صيا�صية المختلفة في المنطقة والتي بع�صها لي�ش لديها اأي توجهات من 
اأردنا  اإذا ما  الثورة  اأو ت�صدير  الثورة االإ�صالمية  اأهداف  اأو بعيد مع  قريب 

اعتبار �صيا�صات اإيران على هذا االأ�صا�ش.

فمثاًل عندما نتكلم عن الو�صع في �صوريا نرى اأن اإيران تدعم الحكومة 
القومية العربيرّة البعثيرّة الموجودة في �صوريا مقابل االتجاه الديني المتمثل 
مثاًل باالإخوان الم�صلمين، على الرغم من اأن اأ�صوليًّا او عقائديًّا يجب اأن تقوم 
بدعم االتجاه االإ�صالمي �صد االتجاه العلماني مثاًل وحتى اأن هذا المو�صوع 

ي�صبح �صبًبا لجدل كبير في الداخل االإيراني بين الثوريين والحكوميين.

فل�صطين  وفي  والدروز،  الم�صيحيين  مع  اإيران  تتحالف  لبنان،  في  اأو 
والية  فكرة  فقط  تعار�ش  ال  عملًيا  هي  �صنيرّة  اإ�صالميرّة  مجموعات  تدعم 
الفقيه بل على خالف فكري مع هذه الروؤية مثل حما�ش، وحتى نرى اأنه في 
ة تقوم مجموعات من حما�ش بااللتقاء مع االإخوان الم�صلمين  الحرب ال�صوريرّ
في الحرب �صد النظام ال�صوري وحلفائه من االإيرانيين وحزب اهلل لبنان 
والح�صد ال�صعبي ولكن فيما بعد تغ�ش اإيران النظر عن المو�صوع نظًرا الأن 

م�صلحتها العليا تقت�صي دعم حما�ش مقابل ا�صرائيل.

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133635  1( املادة 154 من الد�صتور االإيراين(

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133635
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هم  الذين  اليمن  في  الزيديين  الحوثيين  بدعم  االإيرانيون  يقوم  اأو 
اأو  الفكرية  توجهاتهم  في  االثناع�صرية  لل�صيعة  مناف�صون  تاريخي  ب�صكل 
ا على خالف عقائدي  ة في العراق وهم اأي�صً يدعمون االإيزيديين واأكراد و�ُصنرّ
مع نظرية والية الفقيه وحتى نراهم )االأكراد( ينقلبون �صد اإيران ويقومون 
باالئتالف مع االأمريكيين واالإ�صرائيليين فيما بعد، وفقط لمواجهة م�صروع 

داع�ش الذي تعتبره اإيران �صنيعة الواليات المتحدة.

اإيران ت�صكت على مثاًل و�صع الم�صلمين في  اأو في بع�ش االأحيان فاإن 
اأنه لو  اأو الهند ب�صبب عالقاتها ال�صيا�صية مع هذه الدول، في حين  ال�صين 
كان االأمر مح�صوًرا باالأفكار الثورية خا�صة مع بداية الثورة لربما كان على 

اإيران اتخاذ مواقف مت�صددة تجاه هذه الدول.

اأو نرى مثاًل اإيران بداية الثورة تعادي طالبان وتعتبرهم اأعداًء لها في 
اأن م�صلحتها تقت�صي التعامل مع هذا االتجاه  اإيران الدولة تعتبر  اإن  حين 
اإيجاد  وتحاول  االأحيان  بع�ش  في  لل�صيعة  المعادي  وحتى  ال�صنرّي  الفكري 

ج�صور عالقات �صداقة معهم.

ثورات  اندلع  بعد  »ت�صديرالثورة«  بـ  بالفعل  اإيران  التزمت  هل   .3 
الربيع العربي؟

بـ »الربيع العربي« ف�صل المر�صد الثورة ت�صميته »ال�صحوة  ما تم ت�صميته 
االإ�صالمية«)1( وكان من خالل هذا العنوان يريد ربط هذه التحركات بال�صحوة 
اإلى  فكرتها  بنقل  هو  وقام  بها  الم�صلمون  االخوان  يطالب  كان  التي  االإ�صالمية 
الدول  في  للثورات  نموذج  واإعطاء  اإيران  في  االإ�صالمية  بالثورة  وربطها  اإيران 

االإ�صالمية يمكنهم االقت�صاء به وت�صكيل حكوماتهم الجديدة على هذا االأ�صا�ش.

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1648 .1( روية املر�صد االإيراين عن الثورات(

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1648
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الثورات عموًما ولحد  فاإن هذه  الجميع  يعلم  فاإنه وكما  بالطبع  ولكن 
يكن  لم  وعمليًّا  �صهدتها  التي  الدول  من  اأي  في  النجاح  لها  يكتب  لم  االآن 
الإيران اأي دور فيها عدا عن اأنها حاولت ر�صم نموذج يمكن لباقي ال�صعوب 

الم�صلمة االقت�صاء به.

بالطبع اإذا ما ح�صلت اأي ثورة في اأي دولة اإ�صالمية �صوف تكون اإيران 
رائدة في تقديم نموذج حكومتها كنموذج من النماذج التي يمكن للثوريين 
�صاأن  في  مبا�صر  ب�صكل  تتدخل  �صوف  اإيران  بان  الت�صور  ولكن  بها  التقيد 

ا اإذا ما لم نقل م�صتحيل. اأحداث ثورات في دول اإ�صالمي اأمر م�صتبعد جدًّ

 4. اأين امتدت هذه ال�صتراتيجية واأين انح�صرت؟ 
عموًما، يمكن القول باأن هذه اال�صتراتيجية امتدت في االماكن التي 
يطمحون  �صيا�صي  لنظام  الفكري  الخالأ  من  نوًعا  ال�صعوب  فيها  واجهت 
اأو  �صعوبها  اإر�صاء  الحاكمة  االأنظمة  ا�صتطاعت  اأماكن  في  وانح�صرت  اإليه 
اإ�صكاتها بالتي هي اأح�صن، وعموًما فاإن الت�صور العام باإن نفوذ فكرة الثورة 
االإ�صالمية يقوى في الدول االإ�صالمية التي تواجه �صعوبها ا�صطهاد وال يكون 
كيفية  عن  فكرة  اأو  روؤية  اأو  منطقي  �صيا�صي  بديل  الدول  هذه  �صعوب  لدى 

التوحد اأمام النظام الحاكم فيها. 

 5. ما هي اأهم المعوقات التي تواجه هذا الم�صروع؟
عمليًّا ال يمكن اعتبار اأن هناك معوقات تواجه هذا الم�صروع عدا عن 
اإ�صالمية  حكومة  ت�صكيل  وهو  م�صروع  هكذا  بتبنى  ال�صعوب  اقتناع  مو�صوع 
اإلى اعالم قوي ودعاية مبا�صرة وغير  ال�صعوب يحتاج  اقناع  اأو ال، وعموًما 
مبا�صرة في عالمنا الحالي، اإلى جانب نجاح مبهر للحكومة االإ�صالمية في 
مناف�صة باقي االأنظمة العالميرّة الموجودة وهذا ما تفتقر له الثورة االإ�صالمية 

ب�صدة كبيرة فعليًّا.
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ال�صيا�صية في بناء  البراغماتية  الثورة مع   6. كيف ت�صادم ت�صدير 
الثقة مع القوى المتحالفة مع اإيران؟

التي كانت موجودة مع  الثوريرّة  الموجة  فاإن  �صابًقا  اأ�صلفنا  عمليًّا كما 
اإيران  تعد موجودة حاليًّا في  لم  المتطرف  الي�صار  الثورة خا�صة مع  بداية 
وحتى اأن الي�صاريين تحولوا اإلى ما ي�صمى اليوم باال�صالحيين والجيل القديم 
لالإ�صالحيين غيرّر اأفكاره الثورية ب�صكل كبير وباتت اأفكار الجيل الجديد من 
االإ�صالحيين، على الرغم من ا�صتخدامهم لنف�ش العنوان، ولكنها تتعار�ش 

ب�صكل كبير مع اأفكار الي�صار الثوري مع بداية الثورة.
رئا�صة  �صدة  اإلى  رف�صنجاني  و�صول  مع  بداأ  االتجاه  هذا  وعموًما 
الجمهورية وروؤيته باأن التعامل االقت�صادي وبالطبع ال�صيا�صي مع دول العالم 
هو النموذج االأمثل لبناء حكومة اإ�صالمية نموذجية تقتدي بها باقي ال�صعوب 

االإ�صالمية وبداأ عمليًّا فكرة التحول من نظام ثوري اإلى نظام دولة)1(.
ولكن كل ما واجهت اإيران �صغوط وتهديدات خارجية نرى اأن اتجاًها 
النفوذ  رقعة  بتو�صيع  ويطالب  �صوته  يرتفع  االإيرانية  ال�صيا�صة  في  اآخر 
ال�صيا�صي االإيراني لبناء خريطة افترا�صية اإيرانية على خريطة العالم اأو�صع 
الرقعة  هذه  تو�صيع  اأن  يعتبر  االتجاه  وهذا  ال�صيا�صية  الخريطة  من  بكثير 
�صوف يقوي موقف اإيران اأمام اأعدائها وي�صعف التهديدات حيث اأن العدو 

يجب اأن يواجه اإيران في مناطق اأبعد بكثير من حدودها ال�صيا�صية)2(.
على اأ�صا�ش هذا الفكر، فاإن قلب الحكومة االإ�صالمية هي اإيران وعليه 
اأو ما ي�صمى باأم القرى االإ�صالمية  اأ�صلية  اإيران كقاعدة  فاإن الحفاظ على 

هو االأ�صا�ش.

مقال   ،(018 عام   ،((8 إلى   (07 صفحات  امین،  نيا  محمود  علیرضا،  صحرايي   (1(

هاشمي  دولت  سيا�سي  اقتصاد  تحليل  براي  چارچوبي  خوب:  حکمراني  الگوي  بعنوان 
عمومي  گذاري  سياست  راهبردي  مطالعات  مدونة  رفسنجاني)1376-1368(، 

)مطالعات راهبردي جهاني شدن(، دار نشر مركز دراسات رئاسة الجمهورية اإليرانية.
)2( نف�ش املرجع ال�صابق.
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من  العالم  اأرجاء  في  الثوريين  بل  اإيرانيين  عن  فقط  نتكلم  ال  وهنا 
الذين يعملون في �صبيل ت�صكيل الحكومة االإ�صالمية الكبرى.

فاإن  اإيران  على  والتهديد  ال�صغط  زاد  ما  كل  اأنه  القول  يمكن  ولهذا 
دولة  اإلى  براغماتية  دولة  من  اإيران  وتتحول  اأقوى  ي�صحى  الثوري  االتجاه 

ثورية والعك�ش بالعك�ش.

وعلى هذا االأ�صا�ش يمكننا اأن نرى باأن الحكومات المختلفة في اإيران 
تتبع تارة نظريات ثورية وتارة اأخرى نظريات دولة براغماتية.

بدعم  الحكم  دخل  الذي  نجاد  اأحمدي  محمود  ذلك،  على  ومثال 
الدولة  نظام  تقوية  تدعم  �صعارات  نحو  اتجه  النهاية  وفي  ثورية  و�صعارات 
الحكم  اإلى  و�صل  روحاني  ح�صن  اأن  نرى  وبالعك�ش  الثورة  نظام  مقابل  في 
ب�صعارات تدعم نظام الدولة اأمام نظام الثورة ولكن في النهاية وبعد خروج 
اإيران  لها  تعر�صت  التي  وال�صغوط  النووي  االتفاق  من  المتحدة  الواليات 
كان  وقبلهم  ثوريرّة  و�صعارات  �صيا�صات  اإلى  ا  اأي�صً روحاني  �صيا�صات  تحولت 
براغماتية  دولة  ت�صكيل  اأ�صا�ش  على  العمل  بداأ  الذي  رف�صنجاني  مع  الحال 
اأ�ص�ش اتجاه االأ�صوليين  اأنه  ولكنه انتهى بال�صعارات الثورية اليمينية وحتى 
مقابل االإ�صالحيين الذين ت�صكلوا بعد و�صول خاتمي لل�صلطة في اإيران وفيما 

بعد ترك االأ�صوليين لي�صكل ائتالف مع االإ�صالحيين.

 7. هل ما زالت ال�صيا�صة الخارجية الإيرانية نتاج اأيديولوجيا ثورية 
تقوم على الت�صيع الإثنا ع�صري؟

هنا يجب علينا الف�صل بين اإيران الدولة واإيران الثورة، اإيران الدولة 
اأ�صا�ش  اإيران الثورة  اأن  اأ�صا�ش توجهها هو الم�صالح العليا للبالد في حين 

توجهها الم�صالح العليا للنظام والثورة.

ال�صيا�صة  في  رائدة  هي  باتت  الدولة  اإيران  باإن  القول  يمكن  حاليًّا 
على  الخارجية  �صيا�صاتها  في  تتعاطى  اإيران  ا  وعمليًّ االإيرانية،  الخارجية 
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للثورة.  العليا  الم�صالح  اأ�صا�ش  على  ولي�ش  للدولة  العليا  الم�صالح  اأ�صا�ش 
وعلى هذا االأ�صا�ش وكما اأ�صلفنا �صابًقا فاإن اإيران ال تتعاطى في �صيا�صاتها 
الخارجية على اأ�صا�ش فكر الت�صيع االثناع�صري اأو حتى الت�صيع ككل، بل اأينما 
اتجاهات  مع  تحالفات  ي�صكل  اأن  البلد  لهذا  ممكن  اإيران  م�صالح  تقت�صي 
ا�صتطاع  االإيراني  النظام  اإن  القول  ويمكن  مختلفة  وعقائدية  �صيا�صية 

التخطي عن هذا المو�صوع منذ عقود.

النتيجة
الثورة االإ�صالمية في اإيران هي نتيجة لتبلور اأفكار متعددة في المجتمع 
لمفكرين  الفل�صفيرّة  االأفكار  مع  االأفكار  هذه  ودمج  تاريخي  ب�صكل  االإيراني 

اإ�صالميين في اأرجاء العالم.

اأن االإمام الخميني يبداأ بحث ت�صكيل الحكومة اال�صالمية  فمثاًل نرى 
اأنه عندما كان في  اأعوام وفي حين  اأن ي�صتقر في النجف لمدة خم�صة  بعد 

اإيران كان فقط يعمل على معار�صة �صيا�صات ال�صاه.

على  اختالفات  حتى  هناك  كانت   1979 عام  اإيران  في  الثورة  وبعد 
تت�صكل  اأن  يجب  التي  الجديدة  الدولة  عنوان  وحتى  الثورة  هذه  ت�صمية 
اإيرانيرّة« والبع�ش االآخر  اأن البع�ش كانوا يطالبون بت�صكيل »جمهورية  حيث 
اأبعد من ذلك وطالبوا  البع�ش  اإيرانية« وحتى ذهب  »جمهورية ديمقراطية 
بعنوان »الجمهورية ال�صيعية االإيرانية« وكان دوًما هناك خالف بين القوميين 
االإ�صالميين والمذهبيين االإ�صالميين على تراتبية »االإ�صالمية االإيرانية« اأو 
»االإيرانية االإ�صالمية« والمق�صود هنا هل ياأتي االإ�صالم اأواًل اأم اإيران اأواًل، 
تم  التي  الفكرة  اأ�صا�صه  كان  اال�صالمية«  القرى  »اأم  اإيران  اعتبار  ومو�صوع 
طرحها في الورقة وهي اأن »اإيران يجب اأن ت�صحى نموذًجا لباقي ال�صعوب 
اال�صالمية تقتدي بها ولم يكن المو�صوع وقف ت�صدير الثورية بل كان البحث 

في كيف يجب ت�صدير هذه الثورة«.
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الثورية  القوى  دور  تقوية  اإلى  اأدت  العراقية-االإيرانية  الحرب 
االإ�صالمية على ح�صاب دور القوميرّة، ولكن رويًدا رويًدا االأحا�صي�ش القومية 
في  واالإ�صالمية  الثورية  االأحا�صي�ش  على  تطغى  بداأت  االإيرانيين  لدى 
المجتمع، وعلى هذا االأ�صا�ش نرى اأن ا�صفنديار رحيم م�صاعي الذي يعتبر 
بت�صريح   2010 عام  يخرج  نجاد  اأحمدي  لمنا�صري  ا  فكريًّ الروحي  االأب 
لما  االإ�صالمية«  »االإيرانية  الثقافة  ن�صر  العمل على  فيه على �صرورة  ي�صدد 
القوميين  خا�صة  النا�ش  عامة  بين  ال�صعبية  لك�صب  تاأثير  من  العبارة  لهذه 
ت�صدير  فكرة  وقف  بمو�صوع  متعلًقا  االأمر  ولي�ش  االإيراني،  الداخل  في 
الثورة بالقدر الذي هو لمواجهة الفكر االأردوغاني القا�صي بن�صر »التركية 

)العثمانية( االإ�صالمية« في المجتمعات االإ�صالمية.

حتى بالعك�ش نرى اأن اأحمدي نجاد نف�صه يعتبر اأنه يريد اأن يبداأ دورة 
جديدة من مرحلة ت�صدير الثورة خا�صة واأن ثورات الربيع العربي ح�صلت في 
عهده وهو كان يعتقد باأن هذه الثورات نتيجة لتاأثر المجتمعات االإ�صالمية من 
الثورة االإ�صالمية في اإيران وكان يعمل على اأن يك�صب �صعبية في المجتمعات 
االإ�صالمية االأخرى خارج اإيران عبر اال�صتفادة من �صعارات الثورة اال�صالمية 
ا يبداأ مناف�صة غير معلنة مع اأردوغان  دون التمركز على االإيرانية، وهو عمليًّ
لمن يجب اأن يركب موجة ثورات الربيع العربي اأو ما يعتبره االثنان »ال�صحوة 

االإ�صالمية« )ح�صب الروؤية االخوانية وروؤية مر�صد الثورة االإ�صالمية(.

ين  وب�صبب توجهات اأحمدي نجاد وفريقه هذا فاإن االأ�صوليين الم�صررّ
القومية،  على  االإ�صالم  تقديم  وعلى  االإيرانية«،  »االإ�صالمية  عبارة  على 
ا له في اإيران وحتى اأن البع�ش مثل المرحوم ها�صمي  اتخذوا موقًفا معار�صً
)والمق�صود  المنحرف«  »الخط  عنوان  مجموعته  على  اأطلقوا  رف�صنجاني 
جهات  يتبعون  باأنهم  اتهموهم  وحتى  الثورة(  اأ�صول  عن  المنحرف  الخط 
اأن  يجب  ال  االإ�صالمية  الحكومة  اأن  تعتبر  )التي  الحجتية  مجموعة  توالي 
تت�صكل طالما المهدي الموعود لم يظهر واأن ت�صكيل حكومة اإ�صالميرّة يوؤخر 

ظهور المهدي(.
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وفي ما بعد فاإن الرئي�صين الذين و�صال اإلى ال�صلطة »ح�صن روحاني« 
م االإ�صالم  و»اإبراهيم رئي�صي« كانوا من موؤيدي الخط االأول للثورة وهو تقدرّ
اإبراهيم  الحالي  االإيراني  للرئي�ش  الفكري  االتجاه  خا�صة  القوميرّة،  على 
اإر�صاء  على  يعملون  الذين  المت�صددين  االأ�صوليين  من  يعتبر  الذي  رئي�صي 
واأن  خا�صة  الخميني،  االإمام  عليها  عمل  ح�صبما  اال�صالمية  الثورة  اأ�صول 
رئي�صي ياأمل باأن ي�صحى خلًفا للمر�صد االإيراني في قيادة الثورة االإ�صالمية 

ولي�ش رئا�صة الحكومة فقط.

نظرية والية الفقيه التي اأقام على اأ�صا�صها االإمام الخميني الحكومة 
االإ�صالمية في اإيران لم تكن مح�صورة على اأفكار علماء دين ال�صيعة بل كانت 
نوًعا ما ع�صارة الأفكار علماء دين م�صلمين من �صتى االتجاهات ال�صيا�صية، 
ا لم تكن ثورة �صيعية اأو ثورة اإ�صالمية بحد ذاتها بل  والثورة في اإيران اأي�صً
كانت ثورة وطنية �صاركت فيها اأطياف �صيا�صية من اتجاهات فكرية مختلفة 

وفي النهاية �صيطر االإ�صالميون على �صدة الحكم في البالد.

على الرغم من اأن بع�ش المجموعات في بداية الثورة كانت متاأثرة بموجة 
الثورة وكانت تت�صور باأن هذه الثورة يجب اأن تنت�صر في باقي الدول االإ�صالمية 
الحين  ذلك  في  العالم  اكت�صحت  قد  كانت  التي  الي�صارية  الثورات  غرار  على 
العقالنية هي  النهاية  ولكن في  الثورة.  �صعار ت�صدير  ب�صعارات مثل  وخرجت 
التي �صيطرت على الموقف واالتجاه الفكري العام، حتى على االأركان الثورية 
اإ�صالمية  اأن تبني دولة  اإيران يجب  اأن  وبات اليوم االتجاه الفكري ال�صائد هو 
قوية نموذجية ونجاح هذه الدولة يكون ا�صا�ًصا لخيار يطرح على باقي ال�صعوب 

االإ�صالمية اإذا ما كانت تريد اأن تتخذ هكذا نظام نموذًجا لها.

الفكرة  على  االإ�صرار  من  الخروج  باإن  القول  يمكن  النهاية  وفي 
القديمة لرجال الدين ال�صيعة المختزلة في اأن الجميع يجب اأن يكونوا �صيعة 
اثناع�صريين اإلى فكرة التعامل مع االتجاهات الفكرية المختلفة في المنطقة 
حتى التي لي�صت �صيعية ولي�صت على وفاق مع الفكر ال�صيعي االثناع�صري بات 
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ا وبات النفوذ االإيراني  العن�صر االأقوى في ال�صيا�صة الخارجيرّة االإيرانيرّة حاليًّ
اليوم يتو�صع ب�صبب هذه ال�صيا�صة على الرغم من اأن معار�صي اإيران لديهم 

اإمكانات هائلة ال يمكن مقاي�صتها مع اإيران ب�صكل عام.

وكل هذا مرهون بروؤية البراغماتية ال�صيا�صية للثورة االإ�صالمية وتاأقلمها 
مع الظروف المختلفة وعدم ح�صرها في اتجاه فكري واحد.

اأن  هو  اأ�صا�صه  خامنئي  اهلل  اآية  اأر�صاه  الذي  ال�صيا�صي  االتجاه  فعليًّا 
»اإيران اأم القرى االإ�صالمية وعليه فاإن نجاحها �صوف يوؤدي اإلى تاأثيرها على 
الجماهير الم�صلمة في اأرجاء العالم اال�صالمي« هو االتجاه ال�صيا�صي ال�صائد 
بالن�صبة لل�صيا�صة الخارجية االإيرانية، ومبداأ ت�صدير الثورة بالن�صبة له لي�ش 
كما هو الحال بالن�صبة للواليات المتحدة باحتالل الدول اأو فر�ش عقوبات 
يتلخ�ش  الثورة وت�صديرها  ن�صر  بل  الديمقراطية،  تعتبره  عليها لفر�ش ما 

في اإقناع ال�صعوب.



الجيوبوليتيك ال�صيعي
وتحدي المتغيرات الإقليمية والدولية

فرا�ص اإليا�ص

الملخ�ص
ال�صيعيرّة  1979، خرجت المجتمعات  الثورة االإيرانية عام  اأعقاب  في 
في  و�صرعوا  واالجتماعية،  ال�صيا�صية  العزلة  حالة  من  البلدان  مختلف  في 
اأفكار  تكوين  اإلى  ا  تدريجيًّ التطورات  واأدت هذه  والتجديد،  التمكين  طريق 
الجمهورية  ا�صتندت  اأن  ومنذ  االأو�صط،  ال�صرق  في  �صيعيرّة  جيوبوليتيكيرّة 
اأغلبيرّة  مجتمع  وفي  ال�صيعي،  المذهب  مبادئ  اإلى  اإيران  في  االإ�صالمية 
�صكانه من ال�صيعة، تاأثرت المجتمعات ال�صيعية في البلدان االأخرى، وخا�صة 
المتاخمة الإيران، باأهدافها وتطلعاتها؛ اإذ اأدى هذا التاأثير اأول اإلى الوعي 
وثانًيا  وال�صلطات،  الحقوق  تقا�صم  في  الرغبة  اإلى  ثم  وال�صيا�صي  الذاتي 
تكوين حزام جيو�صيا�صي �صيعي بعد االحتالل االأمريكي للعراق عام 2003، 
القوة  عالقات  في  التاأثير  اإلى  يهدف  �صيعي  جيوبوليتيك  ت�صكيل  وثالًثا 
االإقليمية والدولية، وت�صعى هذه الدرا�صة اإلى فهم المنطلقات اال�صتراتيجية 
في  االإيرانية  واال�صتراتيجية  ال�صيعي،  الجيوبوليتيك  ت�صكيل  كيفية  حول 
هذا  وتطورات  والدولية  االإقليمية  المتغيرات  بين  التفاعل  وطبيعة  اإطاره، 

الجيوبوليتيك، وما مر به من تحديات �صتراتيجية في الوقت الحا�صر. 

المقدمة
الثورة  انت�صار  مع  ال�صيعي  للجيوبوليتيك  االأولى  المالمح  ت�صكلت 
1979، والذي اإ�صتند اإلى طبيعة النظام الثيوقراطي الديني  االإيرانية عام 
هذا  في  القول  ويمكن  الخميني،  االإيرانية  للثورة  االأعلى  المر�صد  بقيادة 
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جهة  من  اللبناني  اهلل  حزب  ون�صوء  جهة،  من  االإيرانية  الثورة  باأن  االإطار 
اأخرى، قد و�صعا الجغرافيا ال�صيا�صية ال�صيعية في �صدراة الم�صهد ال�صيا�صي 
االإقليمي والدولي، كما اأعطت الخطابات الدينية-الثورية التي كان يرددها 
الخميني، وال�صعارات ال�صيا�صية التي كان يرفعها قادة الحر�ش الثوري، قوة 
وجودها  لت�صت�صعر  االإ�صالمي  العالم  في  ال�صيعية  للمجتمعات  كبيرة  دفع 
للحدود  عابرة  �صيعية  حركة  ت�صكيل  هو  ذلك  وراء  من  والهدف  ال�صيا�صي، 

الوطنية مرتبطة بدولة القلب المذهبي - اإيران.

اإن الجيوبوليتيك ال�صيعي هو حالة معبرة للمجتمعات ال�صيعية بطبيعة 
القوة  الموؤثرة في عالقات  ال�صيعية  جيو�صيا�صية، فهو تعبير عن الجغرافيا 
االرتباط  اإلى  ال�صيعية  بالمجتمعات  الدفع  طريق  عن  والدولية،  االإقليمية 
بالمركزيرّة االإيرانية، ومن ثم ت�صكيل قوة دولية �صاعدة، كما عبر عن ذلك 
ت�صكيل  اإعادة  اإلى  ي�صعى  دولي  اإيران قطب  اأن  محمد جواد الريجاني، من 
النظام الدولي على اأ�صا�ش التعددية القطبية، اأي اأن الجيوبوليتيك ال�صيعي 
االفترا�صات  طبيعة  يعك�ش  اإيراني،  جيو�صتراتيجي  م�صروع  باالأ�صا�ش  هو 
الجيوبوليتيكية التي نادى بها المفكر اال�صتراتيجي هالفورد جون ماكيندر 
(Halford John Mackinder) في نظريته الجيو�صتراتيجية قلب االأر�ش 

(The Heartland Theory)، وهي فكرة ا�صتعارتها الثورة االإيرانية لت�صكيل 
مركزية �صيعية في العالم االإ�صالمي، ت�صتند باالأ�صا�ش اإلى اإيران باعتبارها 

)اأم القرى(، ونظامها ال�صيا�صي القائم على نظرية والية الفقيه المطلقة.

المجاالت  وتعظيم  الوطنية  للحدود  عابرة  �صيعية  حركة  ت�صكيل  اإن 
الجيو�صتراتيجية للجيوبوليتيك ال�صيعي بعد االحتالل االأمريكي للعراق عام 
2003، اأجبرت اإيران على ت�صخير مقدراتها الوطنية لتحقيق وجود خارطة 
�صيعية متمايزة عن الخارطة ال�صنية في العالم االإ�صالمي، وعلى الرغم من 
النجاحات الكبرى التي حققتها اال�صتراتيجية االإيرانية في جغرافيا ممتدة 
من اأفغان�صتان حتى �صمال اإفريقيا، وذلك بفعل محركات فعلها اال�صتراتيجي 
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كبرى  تحديات  واجهت  اأنها  اإال  االإيديولوجية،  واالإقت�صادية  الع�صكرية 
لت الجيوبوليتيك ال�صيعي بع�ش ال�صيء، والتي ياأتي في مقدمتها الدور  عطرّ
والمناف�صة  والمذهبية،  الطائفية  ال�صراعات  حدة  ت�صاعد  في  االإيراني 
ال�صيا�صات  تاأثير  جانب  اإلى  االإ�صالمي،  العالم  في  الإيران  الجيوبوليتيكية 
االأمريكية والتحوالت الداخلية التي مرت بها المجتمعات ال�صيعية، واالأكثر 
من كل ذلك التداعيات الكبيرة التي اأفرزتها عملية اغتيال قائد فيلق القد�ش 
االإيراني  اال�صتراتيجي  الم�صروع  مجمل  على  �صليماني،  قا�صم  االإيراني 
من  العديد  وموؤ�ص�ش  الم�صروع  هذا  مهند�ش  باعتباره  االأو�صط،  ال�صرق  في 
الحركات ال�صيعية الم�صلحة فيما ُيعرف بـ »حركات محور المقاومة«، وعلى 
الرغم من اإن الم�صروع ال�صيا�صي االإيراني هو م�صروع اإ�صتراتيجي من حيث 
احتواء العالم  اإلى  يهدف  جيوعقائدي  م�صروع  هو  جوهره  اإن  اإال  ال�صكل، 

االإ�صالمي بدوله ومجتمعاته، �صعًيا لبناء لمجال الحيوي االإيراني.

االإفترا�صات  قراءة  الإعادة  محاولة  اإنها  من  الدرا�صة  هذه  اأهمية  تت�صح 
في  البحث  عبر  ال�صيعي،  بالجيوبوليتيك  المتعلقة  االإيرانية  اال�صتراتيجية 
الفعل  مح�صلة  على  بالنهاية  ذلك  وانعكا�صات  االإيرانية،  االأدوار  وواقع  طبيعة 
لطبيعة  وا�صحة  روؤية  تحقيق  دواعي  مع  يتما�صى  بما  االإيراني،  اال�صتراتيجي 
االأدوار االإيرانية ال�صاملة، �صيما واأن اإيران تعد من القوى االأكثر تاأثيًرا في ال�صرق 

االأو�صط، وانعكا�ش طبيعة هذا التاأثير على الخارطة الجيو�صتراتيجية الدولية.

وفي �صوء ذلك تنطلق اإ�صكالية الدرا�صة من ت�صاوؤالت رئي�صة عدة، وهي: 

كيف ت�صكل الجيوبوليتيك ال�صيعي اليوم، وكيف �صكل �صرورة لبناء   •
المجال الحيوي االإيراني؟

هل ي�صكل الجيوبوليتيك ال�صيعي �صرورة ا�صتراتيجية-دينية الإيران،   •
في  ال�صيعية  المجتمعات  لتوظيف  براغماتية  حالة  مجرد  اإنه  اأم 

خدمة اأهدافها و�صيا�صاتها؟
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االإقليمية  والتحوالت  ال�صيعي  الجيوبوليتيك  بين  التفاعل  طبيعة   •
والدولية الجديدة.

فر�صية  تذهب  المركزية،  الت�صاوؤالت  هذه  على  االإجابة  �صوء  وفي 
محاولة  في  االإيرانية،  اال�صتراتيجية  عن  �صاملة  نظرة  اإعطاء  اإلى  الدرا�صة 
ال�صتك�صاف كل الجوانب ال�صريحة وال�صمنيرّة التي ت�صكل مالمح اال�صتراتيجية 

االإيرانية في اإطار الجيوبوليتيك ال�صيعي.

ت�صكل  التي  العامة  للمقتربات  وا�صح  فهم  اإلى  التو�صل  اأجل  ومن 
بع�ش  على  الدرا�صة  منهجية  اعتمدت  ال�صيعي،  الجيوبوليتيك  افترا�صات 
النظمي  التحليل  ومنهج  التاريخي  المنهج  ومنها  العلمي،  البحث  مناهج 

والمنهج الو�صفي، وذلك نظر لتعدد مجاالت الدرا�صة واأبعادها.

في حين تمحورت هيكلية الدرا�صة على عدد من المحاور الرئي�صة التي 
االإطار  وموجزة عن  بنظرة عامة  البدء  للدرا�صة، عبر  العام  االإطار  ت�صكل 
التاأ�صي�صي للجيوبوليتيك ال�صيعي، ومن ثم االإحاطة بالجزئيات التخ�ص�صية 
ال�صيعي،  الجيوبوليتيك  امتدادات  على  بكل جوانبها  تحيط  التي  المتغيرة، 
ودورها في ت�صكيل المقاربات اال�صتراتيجية المطروحة لتحقيق الجيوبوليتيك 
هذا  تواجه  التي  والدولية  االإقليمية  التحديات  في  البحث  واأخيًرا  ال�صيعي، 

الجيوبوليتيك واأهدافه.

اأولاً: مدخل تاأ�صي�صي عام لفهم الجيوبوليتيك ال�صيعي
�صكل مفهوم الجيوبوليتيك ال�صيعي اأحد اأبرز التمثالت النظريرّة التي 
و�صل اإليها العقل اال�صتراتيجي االإيراني في القرن الحادي والع�صرين، وتكفي 
نظريات  من  العديد  اأ�صاغ  االإيراني  اال�صتراتيجي  الفكر  اأن  اإلى  االإ�صارة 
اإلى مقومات القوة الجيوبوليتيكية االإيرانية في  التمدد والهيمنة الم�صتندة 
مختلف مراحلها التاريخية، والتي عبرت عن اإمكانيات الفعل اال�صتراتيجي 

الطامح لبناء المجال الحيوي االإيراني.
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وفيما يتعلق بمفهوم الجيوبوليتيك ال�صيعي نلحظ باأن الباحث الفرن�صي 
فران�صوا تواآل (Francois Thual) هو اأول من ا�صتخدم هذا المفهوم عندما 
ن�صر كتابه باللغة الفرن�صية بعنوان »الجيوبوليتيك ال�صيعي« في عام 1995، 
ال�صيد  قبل  من  اإيران،  في  مرات  ثالث  ون�صره  الفار�صية  اإلى  ترجمته  وتم 
 ،2001 عام  �صادو(  )ح�صن  وال�صيد   ،2000 عام  اأغا(  قا�صم  ر�صا  )علي 
وال�صيدة )قطيون يا�صر( عام 2003؛ اإذ اأ�صار باأن المذهب ال�صيعي مفهوم 
توؤثر  الجغرافية  ال�صيعة  مجاالت  اإن  اعتبار  على  جيوبوليتيكية،  طبيعة  ذي 
على عالقات القوة في جميع اأنحاء العالم، فعلى �صبيل المثال يتمتع ال�صيعة 
جغرافيا  على  لوقوعهم  وذلك  جيوبوليتيكية،  باأهمية  العربي  الخليج  في 
الطاقة العالمية، وهو اأمر حيوي لبقاء العالم ونموه االإقت�صادي، ومن ثم من 
ال�صروري اأخذ التوزيع الجغرافي لل�صيعة ومواقعهم، وكذلك نوع معتقداتهم 
في االعتبار، ويخل�ش اإلى اأن ظاهرة الت�صيرّع اأ�صبحت في واقع االأمر محور 
الكثير من النزاعات االإقليمية والدولية؛ اإذ يقيم معظم ال�صيعة في مراكز 
جغرافية �صيا�صية ح�صا�صة في العالم، مما منحهم القدرة على القيام باأدوار 
الجغرافي  وتوزيعهم  ال�صيعية  التاريخية  الخلفية  با�صتخدام  وذلك  موؤثرة، 

ومراكز قوتهم من وجهة نظر جيوبوليتيكية)1(.

كما قدمت الباحثة االإيرانية مايل اأف�صار (Mayel Afshar) تعريف اآخر 
2004، بعنوان »الجغرافيا  للجيوبوليتيك ال�صيعي في مقالة ن�صرتها في يونيو 
ال�صيا�صية ال�صيعية«؛ اإذ اأ�صارت باأنه في مرحلة مابعد الحرب الباردة، برزت 
نظريات نقدية جديدة، اأخذت تدر�ش علم الجيوبوليتيك درا�صة نقدية، وبطرح 
نظرية �صاموئيل هنتنغتون عن �صدام الح�صارات، راأينا عملية ت�صيي�ش للهويات 
الثقافية واالإثنية والدينية والجيو�صيا�صية، وبما اأن اإيران تمثل االأ�صا�ش للهوية 

ال�صيعية، يمكن اعتبارها اإًذا مركًزا للعالم ال�صيعي.

(1) Francois Thual, Geopolitique du chisme, Translated by Katayun Baser, 
Tehran, Vistar Publications ]In Persian[, 2003, p. 17.



الجي�ب�ليتيك ال�سيعي وتحدي المتغيرات الإقليمية والدولية  210

 Mohammed) في حين تحدث الباحث االإيراني محمد ر�صا حافظ نيا
محدد  مفهوم  اإنه  بقوله،  ال�صيعي  الجيوبوليتيك  عن   (Reza Hafeznia
العالم،  في  �صيعية  دينية  هوية  له  الذي  الديني  والمجتمع  االإن�صانية  للبنية 
الهوية  بناء  اإعادة  اأجل  من  العالم،  في  ال�صيعي  االإن�صاني  ال�صراع  بمعنى 
العالم  في  ال�صيعية  المركزية  وبناء  عالمي،  نطاق  على  الديني  والتما�صك 
اإلى ح�صا�صيرّة  ا  اأي�صً اأدى  الذي  االأمر  االإيرانية،  القيادة  م�صتوحى من موقع 
الهياكل االإقليمية المناف�صة، وردود فعلها الحادة على الهيكل ال�صيعي، ويبدو 
في  الطبيعية  مكانته  لتحقيق  ال�صيا�صي  ن�صاله  يوا�صل  ال�صيعي  التكوين  اأن 
ال�صرق االأو�صط وجنوب غرب اآ�صيا، وي�صيف يبدو اأن مفهوم الجيوبوليتيك 
ال�صيعي مفهوم هجين، �صاأنه في ذلك �صاأن مفاهيم اأخرى مثل الجيوبوليتيك 
الجيوبوليتيك  اليهودي،  الجيوبوليتيك  الكاثوليكي،  الجيوبوليتيك  ال�ُصنرّي، 
الهندو�صي، الجيوبوليتيك الفرنكوفوني وما اإلى ذلك، على اعتبار اأن جميع 
هذه المفاهيم مبنية على هياكل ب�صرية »دينية، عن�صرية، عرقية، �صيا�صية، 

طبقية ومكانية،.. اإلخ)1(.

اإيران ت�صكل  اأن  اإلى  وب�صورة عامة ي�صير مفهوم الجيوبوليتيك ال�صيعي 
الركيزة االأ�صا�صية للعالم ال�صيعي �صمن اإطار الجيوبوليتيك االإ�صالمي، وتاأتي 
فكرة المركزية ال�صيعية هنا بنف�ش ال�صيغة التي طرحها المفكر اال�صتراتيجي 
التي تتكون من نقطة مركزية هي  ماكيندر عندما �صاغ نظرية قلب االأر�ش، 
اأورا�صيا، وتحيط بها مجاالت حيوية اأخرى مرتبطة بها، وهو ما يمكن تناوله 
في اإطار الجيوبوليتيك ال�صيعي عن طريق العديد من النظريات الجيوبوليتيكية 
طرحها  التي  القرى(  )اأم  نظرية  مقدمتها  في  ياأتي  والتي  طرحها،  تم  التي 
محمد جواد الريجاني، والذي اعتبر فيها باأن اإيران ت�صكل الركيزة االأ�صا�صية 
للعالم ال�صيعي، وهو في ذلك يوؤطر لنف�ش الفكرة التي نادى بها هالفورد جون 

ماكيندر عندما تكلم عن المنطقة المحورية في العالم)2(.

(1) Mayel Afshar Farahnaz, Shiite geopolitics. Siast rouz newspaper, 25 mays 2004, P5.
(2) Mayel Afshar Farahnaz, Shiite geopolitics. P5.
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مخطط رقم )1( ی��سح بني�یة الجي�ب�ليتيك ال�سيعي

المجاالت  من  بالعديد  ال�صيعي  الجيوبوليتيك  مفهوم  ويرتبط 
امتدادات جغرافية  ت�صكل  والتي  به،  تحيط  التي  الحيوية  الجيو�صتراتيجية 
للمجال الحيوي االإيراني، ويمكن ت�صنيفها اإلى اأربع مجاالت جيو�صتراتيجية 
هي: »دول االإطار ال�صيعي، دول المجال الحيوي ال�صيعي، دول خا�صعة لتاأثير 
المجاالت  هذه  من  مجال  ولكل  ال�صيعي«،  ال�صتات  دول  الت�صيع،  �صيا�صة 

الجيو�صتراتيجية اأبعاد جغرافية محددة ومتداخلة في بع�ش االأحيان.

مخطط رقم )2( ی��سح المجالت الجي��ستراتيجية للجي�ب�ليتيك ال�سيعي
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اإن الجيوبوليتيك ال�صيعي وعلى الرغم من حداثته، اإال اإنه �صكل هدف 
اإيران،  في  االإ�صالمية  الجمهورية  تحقيقه  على  عملت  لطالما  ا�صتراتيجي 
فكل الطروحات الفكرية التي نادى بها الخميني جاءت في اإطار تحقيق هذا 
االأ�صا�صية  اللبنة  النهاية  في  ي�صكل  الذي  االإيراني،  اال�صتراتيجي  الم�صعى 
في  الفقيه  الولي  يقودها  التي  العالمية،  ال�صيعية  االإمبراطورية  لت�صكيل 
يهدف  ا�صتراتيجي  �صياق  تاأتي �صمن  الفقيه هنا  والية  اإيران، فحتى فكرة 
اإلى اإيجاد حالة ربط بين فكرة المركزية ال�صيعية العالمية -اإيران، بمركزية 
�صنع القرار- والية الفقيه، الذي يمثل مركز ال�صرعية ال�صيا�صية في العالم 
وال�صيا�صية  التاريخية  الظروف  اإلى  ذلك  في  م�صتندًة  ال�صيعي،  االإ�صالمي 

التي مرت بها اإيديولوجيا االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي في اإيران)1(.

لقد مر الجيوبوليتيك ال�صيعي وفًقا للتطورات اال�صتراتيجية التي مرت 
بها اإيران بثالث مراحل اأ�صا�صية هي)2(: 

التا�صع  القرن  »منذ  ال�صيعي  الجيوبوليتيك  �صعف  الأولى:  المرحلة 
ع�صر وحتى الثورة االإيرانية عام 1979«.

الثورة االإيرانية  ال�صيعي »من  اإحياء الجيوبوليتيك  الثانية:  المرحلة 
عام 1979 وحتى عام 2003 تاريخ احتالل العراق«.

المرحلة الثالثة: �صعود الجيوبوليتيك ال�صيعي منذ عام 2003 وحتى 
العراق،  ال�صيعية في  ال�صيا�صية  الهوية  الذي �صكل بروز  التاريخ  اليوم، وهو 
اأوجد  ورفع ال�صغط عن �صيعة هذه الدولة الذين ي�صكلون ثلثي �صكانها، ما 

)1( نبيل علي العتوم، اإيران واالإمباطورية ال�صيعية املوعودة، ط )1(، )لندن، مركز الع�صر 
للدرا�صات اال�صرتاتيجية وامل�صتقبلية، 2013(، �ش 40-35.

وامل�صتقبل،  الواقع   ... ال�صيعي  اجليوبوليتيك  الغنيمي،  الروؤوف  عبد  ال�صلمي،  حممد   )2(
جملة الدرا�صات االإيرانية، العدد )1(، ال�صنة االأوىل، )الريا�ش، مركز اخلليج العربي 

للدرا�صات االإيرانية، 2016(، �ش 40-39.
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فر�صة لل�صيعة في الو�صول لل�صلطة وهو ما انعك�ش اإيجاًبا على �صيعة المنطقة 
نفوذها  لخدمة  ال�صعود  هذا  ال�صتغالل  اإيران  حفز  نحو  على  بالكامل، 

االإقليمي، ودعم مطالب ال�صيعة في دول المنطقة تحت تاأثير و�صع العراق.

ا لفهم التطور الكبير  اإن مفهوم الجيوبوليتيك ال�صيعي �صكل اإطاًرا عامًّ
اإيران،  في  الثورة  انت�صار  منذ  االإيراني  اال�صتراتيجي  الفكر  اأ�صاب  الذي 
الجغرافية  الحدود  يدر�ش  اإيران  في  اال�صتراتيجي  المخطط  اأ�صبح  بحيث 
المختلفة قراءة جيومذهبية تمكنه من تحقيق  وباأبعادها  باإيران  المحيطة 
اإطار  في  اإيرانيرّة  �صيعيرّة  مركزيرّة  بناء  في  االإيراني،  القومي  االأمن  اأهداف 
العديد  بين  جيوبوليتيكية  مناف�صة  اليوم  ي�صهد  الذي  االإ�صالمي،  العالم 
مع  وتتفق  تختلف  اإ�صالمية  واأفكار  لمذاهب  الممثلة  االإقليمية  القوى  من 

الجيوبوليتيك ال�صيعي من حيث االأهداف والو�صائل.

وبالتوافق مع ماتم ذكره في اأعاله، وجدت اإيران نف�صها ملزمة بالقيام 
االإ�صالمي،  العالم  في  المذهبية  الجغرافيا  �صياغة  الإعادة  مركزي  بدور 
بناء  بهدف  ال�صيعي،  الجيوبوليتيك  عليها  يقوم  التي  االأ�ص�ش  من  اإنطالًقا 
له،  بالن�صبة  القلب  مركز  اإيران  �صت�صكل  الذي  ال�صيعي  الحيوي  المجال 
والمجتمعات ال�صيعية االأخرى بمثابة االأطراف، وهو ما يتوافق مع ال�صياقات 
الحديث،  الع�صر  في  الجيوبوليتيك  مفكرو  بها  نادى  التي  الجيوبوليتيكية 
كيلين  رودولف   ،Friedrich Ratzel راتزل  )فريدريك  راأ�صهم  وعلى 
 ،Halford John Mackinder هالفورد جون ماكيندر ،Rudolf Kjellen

.)Nicholas J. Spykman نيكوال�ش �صبيكمان

ا: في النظرية الجيوبوليتيكية ال�صيعية ثانياً
اإن عملية البحث في النظرية الجيوبوليتيكية ال�صيعية تبرز لنا العديد 
الممتد  المغزى  ذات  االإيرانية  الجيو�صتراتيجية  والم�صاريع  النظريات  من 
الإيران  الجيوبوليتيكي  الموقع  اأعطى  اإذ  االإيراني؛  الجغرافي  المدى  خارج 
ميزة جغرافية كبيرة، بحيث جعل منها همزة ات�صال محوريرّ للمجتمعات 
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ال�صيعية بين �صرق العالم وغربه، ووفق هذا المنظور فهي معنية باأن تكون 
عن  ف�صاًل  هذا  االأطراف،  يغذي  الذي  المذهبي  للقلب  االإرتكاز  نقطة 
االأمر  والدولي،  االإقليمي  المذهبي  موقعها  دعمت  �صخمة  موارد  امتالكها 
الذي جعلها موؤهلة لممار�صة التاأثير على المجتمعات ال�صيعية التي تعي�ش في 

اإطار الجيوبوليتيك ال�صيعي.

 1. نظرية القومية - الإ�صالمية
تمثل نظرية القومية-االإ�صالمية اأُولى النظريات التي طرحت في اإطار 
رئي�ش  اأول  بازركان(  )مهدي  و�صعها  وقد  ال�صيعي،  للجيوبوليتيك  التنظير 
حكومة في اإيران بعد نجاح الثورة االإيرانية بقيادة الخميني، وكان الهدف 
ا�صتراتيجية جديدة  اإيجاد منافذ  النظرية هو  الرئي�ش من وراء طرح هذه 
الإيران في اإطار العالم االإ�صالمي؛ اإذ اإنه نظًرا لطبيعة ال�صعارات االإ�صالمية 
التي رفعتها الثورة االإيرانية، فاإن ذلك يعني باأن الطموحات التو�صعية الإيران 
ذات  الدول  اإلى  تمتد  اأن  دون  ال�صيعية،  الحيوية  المجاالت  حبي�صة  �صتبقى 
البعد القومي، والحديث هنا عن دول اآ�صيا الو�صطى والقوقاز وجنوب �صرق 
وعلى  بازركان  اإن  عديدة،  قومية  بم�صتركات  اإيران  مع  ت�صترك  التي  اأ�صيا، 
الذي كان  اإيران،  المحافظ في  التيار  اأمام  الرغم من عدم �صمود نظريته 
منا�صبهم  على  التاأثير  �صاأنها  ليبرالية من  اأفكاًرا  لتبنيه  به،  االإطاحة  يريد 
الذي  الثوري  المد  خ�صم  في  نظريته  يطرح  اأن  في  نجح  اأنه  اإال  ونفوذهم، 

عا�صته اإيران بعد الثورة.

 2. نظرية ت�صدير الثورة الإيرانية
وثيًقا  ارتباًطا  الخميني  عرفها  كما  الثورة  ت�صدير  مفهوم  يرتبط 
بعالميرّة �صلطة والية الفقيه، ووالية الفقيه كما يوؤمن بها ويف�صرها، تفر�ش 
وتب�صط  االإ�صالمية،  االأمة  لطاعتها  وتخ�صع  الدول  جميع  على  �صلطانها 
تحول  �صيادة  فال  دولي،  قانون  باأي  نف�صها  تلزم  ال  الجميع،  على  نفوذها 
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دون فر�ش االأمر الواقع، وال ا�صتقالل يمنع عبور الوالية اإلى الدول االأخرى، 
وم�صطلح ت�صدير الثورة يقدم دالالت اأخرى، فهو مرادف لكلمة »الفتح« في 
لحكم  بالقوة  واإخ�صاعها  االإ�صالم  بالد  فتح  اإعادة  اأي  االإ�صالمي،  المفهوم 
الولي الفقيه، وانطالًقا من المهمة االإلهية المقد�صة الملقاة على عاتق الولي 
الفقيه، فاإن اإقامة دولة االإ�صالم العالمية �صرورة �صرعية الزمة، وهدف واقعي 
يتعين النهو�ش لتحقيقه، ومن واجب الجمهورية االإ�صالمية في اإيران اأن ت�صم 
اإلى اأح�صانها الم�صلمين اأينما كانوا في هذا العالم، وت�صدير ثورتها اإلى كل 

اأقاليمه)1(.

 3. نظرية اأم القرى
)مقوالت  كتابه  في  الريجاني  �صاغها  كما  القرى(  )اأم  نظرية  ت�صير 
العالم  مركز  �صتكون  اإيران  اأن  اإلى  االإيرانية(،  الوطنية  اال�صتراتيجية  في 
االإ�صالمي، ومن ثم فهي تمثل الدولة القائدة التي تفرز زعيًما تكون له ال�صلطة 
ت�صكيل  يقت�صي  الدين  اأن  اعتبار  االإ�صالمية جميًعا، على  االأمة  والوالية على 
اإ�صالمية واحدة، واختيار حكومة لتمثيل هذه االأمة، وعلى هذا االأ�صا�ش  اأمة 
لي�ش من م�صلحة االأمة االإ�صالمية اأن تبقى متفرقة، الأن الهدف هو الوحدة 
االإ�صالمية)2(. ومن ثم فاإن اإنت�صار )اأم القرى- اإيران( يعد انت�صاًرا لالأمة 
االإ�صالمية، واأن هزيمتها يعد انهزاًما لالأمة االإ�صالمية، فالحفاظ على )اأم 
ي�صمل  والذي  االإ�صالمية،  الحكومة  نظام  الحفاظ على  يعني  القرى-اإيران( 
القرى(،  )اأم  ت�صكلت  ب�صببها  والتي  الواحدة،  االإ�صالمية  الدولة  اأرا�صي  كل 

التي �صتقود هذه االأمة)3(.

)1( عبدال�صتار الراوي، اأبجدية ت�صدير الثورة االإيرانية، �صحيفة ني�صان االإلكرتونية، يف 7 اأغ�صطــــــ�ش 
https://bit.ly/2mu6Typ .)2019 2015، �ش 2. )تـــاريخ الـــدخول : 1 اأغ�صط�ش/اآب

)2( حممد جواد الريجاين، مقوالت يف اال�صرتاتيجية الوطنية »�صرح نظرية اأم القرى ال�صيعية«، 
وامل�صتقبلية،  اال�صرتاتيجية  للدرا�صات  الع�صر  مركز  )لندن،  العتوم،  علي  نبيل  ترجمة: 

2013(، �ش 109-108.
للن�صر  عمار  دار  )عمان،   ،)1( ط  ال�صيعية،  القرى  اأم  ونظرية  اإيران  العتوم،  علي  نبيل   )3(
والتوزيع بالتعاون مع مركز اأمية للبحوث والدرا�صات اال�صرتاتيجية، 2017(، �ش 102-101.
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4.  نظرية دولة المهدي العالمية
على الرغم من ِقدم نظرية المهدوية، اإال اأن الرئي�ش االإيراني االأ�صبق 
)محمود اأحمدي نجاد( جعلها نظرية �صيا�صية يتحرك منها، فقد اعتبر اأن 
حكومته هي حكومة موؤقتة، تهيئ االأر�صية المنا�صبة لقيام حكومة المهدي 
العالمية، ففي كلمة له اأمام موؤتمر المهدوية في طهران عام 2005، قال اإن 
»الجمهورية االإ�صالمية ونظام والية الفقيه لي�ش لهما اأية مهمة اأخرى �صوى 
عبر  الكون  المهدي  االإمام  �صيدير  اإذ   ... عالمية  الإن�صاء حكومة  التح�صير 
هذه الحكومة....«)1(. وكانت روؤيته للحكومة االإ�صالمية تنطلق من اأنها تمثل 
االأ�صا�ش لدولة المهدي العالمية، والتي البد لها من اقتناء كل مقومات القوة 
كعقبات  بقاءها  يعني  االأهداف  هذه  تحقيق  عدم  واإن  ونجاحها،  لنهو�صها 

رئي�صة اأمام قيام حكومة المهدي العالمية.

 5. م�صروع ال�صرق الأو�صط الإ�صالمي 
اإيران  طرحته  الذي  االإ�صالمي-االإيراني  االأو�صط  ال�صرق  م�صروع  �صكل 
كبديل لم�صروع ال�صرق االأو�صط االأمريكي خالل فترة الرئي�ش االإيراني االأ�صبق 
ربط  ت�صتهدف  التي  الجيوبوليتيكية  الم�صاريع  اأحدث  خاتمي(،  )محمد 
المجتمعات ال�صيعية وباقي الحركات االإ�صالمية بدولة القلب المذهبي-اإيران، 
ويمكن تعريف م�صروع ال�صرق االأو�صط االإ�صالمي-االإيراني باأنه »م�صروع اإيراني 
اأو  التاريخية  للمبادرة  اإيران  انتزاع  الهدف منه  ال�صيعي ككل،  المذهب  با�صم 
مهام القيادة االإ�صالمية في العالم االإ�صالمي، وبناء اإطار مقاوم با�صمهم على 
الم�صتوى االإقليمي الوا�صع، الذي تعي�ش فيه �صعوب اإ�صالمية، وفي هذه الحالة 
مجال  بناء  عملية  على  للتغطية  االأو�صط  ال�صرق  تعبير  ا�صتخدام  هدف  يكون 

حيوي مذهبي، يقوم على الهيمنة اأو القيادة ال�صيا�صية للدولة االإيرانية«)2(.

(1) Naji, Kasra, Ahmadinejad: The Secret History of Iran’s Radical Leader 
(Berkeley: University of California Press, 2008), p. 106.

)2( حممد ال�صيد �صعيد، »ال�صرق االأو�صط االإ�صالمي«... احلدود والدالالت!، �صحيفة االحتاد االإماراتية، 
https://bit.ly/2LXGHYG  .)2019 يف 8 نوفمب 2006. )تاريخ الدخول : 2 اأغ�صط�ش/ اآب
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ا: الجيوبوليتيك ال�صيعي والتو�صع ال�صتراتيجي الإيراني ثالثاً
العملية  البداية  �صكل   ،1979 عام  اإيران  في  الثورة  انت�صار  اإن 
اإزدهرت  اإذ  االإيراني؛  اال�صتراتيجي  الفكر  اأ�صاب  الذي  الكبير  للتحول 
االإمكانيات الكامنة داخل االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي، واكت�صبت الطروحات 
للموقع  نظرًا  وذلك  اإيران،  في  �صيا�صية  قوة  للخميني  الجيوبوليتيكية 
الجيوبوليتيكي المميز الذي تمتلكه اإيران من جهة، ومن جهة ثانية احتواءها 
على احتياطيات هائلة من الطاقة في منطقة الخليج العربي وبحر قزوين، 
ف�صاًل عن ت�صكيلها ما يقرب من 40% من ال�صيعة في العالم، وهو ماجعلها 
مركزًا للعالم ال�صيعي من جهة ثالثة، ومن ثم فاإن نجاح الثورة االإيرانية فيها 

كان له اآثار بعيدة المدى في العالم االإ�صالمي من جهة رابعة.

اإن من االأ�صباب الرئي�صة التي دفعت اإيران للتحول من الجيوبوليتيك 
ال�صيا�صية التي �صهدها  اإلى الجيوبوليتيك ال�صيعي، هي التطورات  االإيراني 
�صيعية  مجتمعات  على  تحتوي  التي  الدول  في  وتحديًدا  االإ�صالمي،  العالم 
بداأت ت�صت�صعر وجودها ال�صيا�صي، وتناغمت مع االأجواء الثورية التي اأنتجتها 
البلدان  في  ال�صيعية  للمجتمعات  معنوية  دفعة  واأعطت  اإيران،  في  الثورة 
االأخرى، كما هو الحال في لبنان والعراق واأفغان�صتان والبحرين وال�صعودية 
حالة  من  للخروج  البلدان  هذه  في  ال�صيا�صية  االأجواء  اأت  وهيرّ وباك�صتان، 
رف�ش العمل ال�صيا�صي، والبحث عن فر�صة لت�صحيح الخطاأ التاريخي الذي 
الجيوبوليتيك  اأ�صاب  الذي  الن�صبي  ال�صيا�صي  التطور  وبعد هذا  وقعوا فيه، 
ال�صيعي، نجح ال�صيعة في معظم دول المنطقة العربية تدريجًيا في لعب دور 

اأكثر تاأثيًرا، والم�صاركة الفاعلة في الهياكل ال�صيا�صية لهذه البلدان.

�صيا�صية  عوامل  ووجود  ال�صيعي  لالإ�صالم  الجوهرية  االإمكانات  اإن 
نت من تقديم تف�صير ثوري جديد لالإ�صالم،  مثيرة داخل هذا المذهب مكرّ
ومن ناحية اأخرى فاإن وجود معتقدات من قبيل الدفاع عن الم�صت�صعفين، 
االإمام  بقدوم  االإلهي  الوعد  ال�صالح،  الرجل  �صلطة  االإجتماعية،  العدالة 
المهدي، كل هذه التف�صيرات اأعطت مفهوم جديد لالإ�صالم ال�صيعي، وقدمها 
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الخميني على اأنها اال�صتراتيجية التي ينبغي اأن تتبع من اأجل اإقامة الحكومة 
االإ�صالمية العالميرّة، وبناًء على ذلك بداأت المجتمعات ال�صيعية تنظم نف�صها 
في  ممكًنا  يكن  لم  ما  وهو  االأو�صط،  ال�صرق  منطقة  في  و�صيا�صيًّا  ع�صكريًّا 

مرحلة ماقبل الثورة في اإيران.

وي�صير مارتن كرامر (Martin Kramer) في كتابه )المقاومة ال�صيعية 
ا من اأقوى  والثورة(، اإنه في الوقت الحا�صر اأنتجت المجتمعات ال�صيعية بع�صً
مفاهيم التمرد الثوري، بحيث اأ�صبح هناك اليوم حزام �صيعي يغطي اأجزاء 
من لبنان، �صوريا، العراق، اأفغان�صتان، ال�صعودية، الكويت، البحرين، اإيران، 
باك�صتان والهند، وينق�صم هذا الحزام اإلى اأغلبية – اأقلية �صيعية في بلدان 
مختلفة، وهو بحد ذاته يمثل تطوًرا كبيًرا في ا�صتراتيجية المجال الحيوي 

ال�صيعي-االإيراني.

اإطار  في  الواقعة  للبلدان  الجيوبوليتيكية  للخ�صائ�ش  ونظًرا 
والديني  واالإن�صاني  الطبيعي  تم و�صف هيكلها  ال�صيعي، فقد  الجيوبوليتيك 
موا�صيع  �صغلت  اإذ  العالمي؛  النظام  في  وفعالة  ن�صطة  كوحدة  وال�صيا�صي 
ق�صايا  في  المنطقة  دول  اال�صتراتيجي  والموقع  وال�صكان  »الموارد  مثل 
عالمية مهمة، مثل الطاقة، العمليات الع�صكرية واال�صتراتيجية، ال�صراعات 
واالتجاهات الدينية، االأمن الدولي والتجارة العالمية، فعلى �صبيل المثال يقع 
ال�صيعة في الخليج العربي في منطقة ح�صا�صة للغاية من الناحية الجغرافية 
في  للنفط  م�صتودع  اأكبر  باعتباره  العربي  الخليج  يوؤدي  اإذ  وال�صيا�صية؛ 
العالم، دوًرا حا�صًما في الم�صير االقت�صادي العالمي، ومع ذلك فاإن اأهمية 
هذه المنطقة ال تقت�صر على وجود مواردها النفطية والمعدنية ال�صا�صعة، 
االإيديولوجية  اأهميته  حيث  من  العربي  للخليج  ال�صيا�صي  الدور  اإن  بل 

ا. والجيوبوليتيكية واال�صتراتيجية وا�صح اأي�صً

وفي �صياق ماتقدم، يقول غراهام فولر (Graham Fuller) في كتابه 
يمكن  النظرية،  الناحية  من  اإنه  المن�صيون(،  الم�صلمون  العرب،  )ال�صيعة 
لل�صيعة العرب اإلى جانب اإيران، اأن ي�صيطروا على معظم موارد النفط في 
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الخليج العربي، فاإذا ما تمكن ال�صيعة من الو�صول اإلى مراكز موؤثرة لل�صلطة 
في منطقة الخليج العربي، عندها يمكن للمرء تحليل وفهم الح�صا�صية من 

ت�صاعد الهوية ال�صيعية، ودورها في نجاح الجيوبوليتيك ال�صيعي.

وتك�صف نظرة عامة على الظروف االإقت�صادية وال�صيا�صية والديموغرافية 
للمجتمعات ال�صيعية في العالم االإ�صالمي، اأنه ال يوجد �صيعة يتمتعون بال�صلطة 
المطلقة في اأي بلد با�صتثناء اإيران، ويعي�ش معظمهم في حالة من اال�صطراب 
االجتماعي وال�صيا�صي، ومثل هذا الو�صع اأدى اإلى احتجاجات �صيا�صية من قبل 
المجتمعات ال�صيعية، وهذه االحتجاجات بدورها ت�صاعدت مع ت�صاعد الوعي 
االجتماعي ال�صيعي، وفي هذا ال�صدد كان للتطورات االإقليمية والدولية تاأثير 
كبير على ا�صتمرار هذه االحتجاجات، وعلى وجه الخ�صو�ش، فتحت الثورة في 
اأكثر  وجعلتهم  االإ�صالمي،  العالم  في  لل�صيعة  اآفاًقا جديدة  وانت�صارها  اإيران 

اأماًل في ال�صراع من اأجل تغيير الو�صع الراهن.

والجيوبوليتيك  الوطنية  للحدود  العابرة  ال�صيعية  الهوية  رابعااً: 
ال�صيعي

للحدود  العابرة  الهويات  وخا�صة  الهوية،  على  البنائي  التركيز  اإن 
مركز  وبين  بينها  التفاعل  جانب  اإلى  ال�صيعية،  الهوية  مثل  الوطنية 
وجوانبها  الهوية  هذه  بنية  في  والبحث  ال�صيعي-اإيران،  الجيوبوليتيك 
المعيارية والثقافية في اإطار النظام الدولي، له الكثير من الفوائد النظرية 
لو�صف و�صرح التطورات ال�صيا�صية التي مر بها الجيوبوليتيك ال�صيعي، ففي 
للخطر،  الوطنية  للحدود  العابرة  الهويات  تتعر�ش  االأو�صط  ال�صرق  منطقة 
العالم  في  ال�صيعة  ل�صعود  البنائي  فالتحليل  الدولة،  �صلوك  من  يحد  مما 
اأي من مراحل  اأعلى،  اإلى  اأ�صفل  اإلى عملية تدريجية من  ي�صير  االإ�صالمي، 
ما قبل الثورة اإلى مابعد نجاح هذه الثورة، بحيث اأ�صبحت الهوية ال�صيعية 
اليوم قادرة على تغيير النظام االإقليمي، عبر ن�صر هويات مذهبية جديدة 

في العالم االإ�صالمي عن طريق �صيا�صات الت�صيع.
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ال�صيعة  باإحياء  �صاهمت  عوامل  ثالثة  هناك  باأن  هنا  القول  ويمكن 
وتقوية  والعراق،  لبنان  ال�صيعة في  تقوية  االأو�صط وهي:  ال�صرق  في منطقة 
وفي  المتحدة،  العربية  واالإمارات  والكويت  ال�صعودية  في  االآخرين  ال�صيعة 
النهاية �صعود اإيران ال�صيا�صي والمذهبي، هذه العوامل الثالثة عززت القوة 
ال�صيعية في ال�صرق االأو�صط، ولعبها دوًرا في معادالتها االإقليمية والدولية؛ 
اإذ اأ�صبحت هناك عالقة منفعة متبادلة بين �صعود مكانة اإيران ال�صيا�صية، 
واأدوار حلفائها في منطقة ال�صرق االأو�صط، وهو ماعزز مكانة الهوية ال�صيعية 

في ال�صاحة ال�صيا�صية االإقليمية والدولية.

مع التاأكيد هنا باأن هناك اإختالفات �صيا�صية بين الهويات ال�صيعية في 
المنطقة، حول كيفية الو�صول لل�صلطة، ففي الوقت الذي وجد فيه الخميني 
الزعماء  من  العديد  دعا  الثورة،  هو  لل�صلطة  للو�صول  الوحيد  ال�صبيل  اإن 
الديمقراطية  بقواعد  االإلتزام  اإلى  اأتباعهم  العراق  في  ال�صيعة  الدينيين 
في �صياق ال�صراع على ال�صلطة بعد االحتالل االأمريكي للعراق عام 2003، 
وال�صبب الرئي�صي في ذلك، هو وجود اأغلبيرّة �صيعية في العراق، وكذلك فعل 
ال�صيعة في البحرين، في حين نجد باأن حزب اهلل والحوثيين وجدا في العمل 

الم�صلح �صرورة ملحة، الإثبات الهوية ال�صيعية في لبنان واليمن. 

فوق  ال�صيعية  النزعة  بين  التفريق  المهم  من  ال�صياق،  هذا  وفي 
دينية،  بو�صفه هوية  الوطني  والت�صيع فوق  �صيا�صيًّا،  تياًرا  بو�صفها  الوطنية 
اأو الم�صتركات العقائدية  وال �صيما في حاالت المواجهة مع الهوية ال�صنية، 
التي ت�صاهم في اإعادة اإنتاج تلك الهوية لجماعة متخيلة فوق وطنية، اأو في 
الموؤ�ص�صات الدينية التي تقوم بما ي�صبه الدور الذي تحدث عنه اأنتوني �صميث 
(Anthony Smith)، وهو يتناول وظيفة حرا�صة هوية الجماعة، عبر اإنتاج 

�صيا�صات للتعامل معها)1(. 

كتاب  يف  العراق،  يف  الوطنية  والدولة  الوطنية  فوق  ال�صيعية  العالقات  ح�صن،  حارث   )1(
»ال�صيعة العرب ... الهوية واملواطنة«، ط )1(، )بريوت، املركز العربي لالأبحاث ودرا�صة 

ال�صيا�صات، 2019(، �ش 287.
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بروز  الوطنية  للحدود  العابرة  ال�صيعية  الهويات  اإطار  في  ويدخل 
والعراق  اإيران  من  االأمر  بادئ  في  يت�صكل  كان  والذي  المقاومة(،  )محور 
و�صوريا، ليتحول في مرحلة مابعد الربيع العربي اإلى محور ي�صم جماعات 
وحركات م�صلحة غير دولتية اإلى جانب الدول المذكورة، ولعل هذه التحول 
في نمط التفكير االأمني االإيراني، جاء نتيجة التحول في نمط توزيع مفردات 
القوة في ال�صرق االأو�صط، على اعتبار اإن ممار�صتها لم تعد مق�صورة على 
ا بعد بروز العديد من الجماعات الم�صلحة كداع�ش وجبهة  الدول، خ�صو�صً
نفوذها  مناطق  في  واالإدارة  ال�صلطة  مار�صت  التي  وغيرها،  ال�صام  فتح 

و�صيطرتها �صابًقا.

ومن ثم فاإن الدعم االإيراني للجماعات الم�صلحة في اليمن، العراق، 
لبنان و�صوريا، ياأتي �صمن توجه اإيراني عام، باأن ال�صرورات اال�صتراتيجية 
العمل  نمط  في  تحول  اإجراء  تقت�صي  والع�صرين،  الحادي  القرن  في 
والتنظيمات،  الكيانات  هذه  من  المزيد  وتوظيف  االإقليمي،  اال�صتراتيجي 
في  وتحديًدا  الدول  �صيادة  انهيار  التي خلفها  اال�صتراتيجية  ال�صواغر  ل�صد 
الف�صائل  لعدد  الوا�صع  االنت�صار  ولعل  الوطني،  تربها  على  و�صوريا  العراق 
الم�صلحة في العراق على �صبيل المثال، ف�صاًل عن تجنيد مجموعات اأجنبية 
مثل األوية فاطميون االأفغانية واألوية زينبيون الباك�صتانية العاملة في �صوريا، 
الجناح  غالًبا  ت�صكل  الأنها  وا�صع،  �صعبي  بدعم  الجماعات  كل هذه  وتحظى 
فيها  تمتلك  التي  البلدان  في  برزت  التي  االجتماعية  للحركات  الع�صكري 

اإيران نفوًذا وا�صًحا على اختالف مذاهبها)1(.

عابرة  �صيعية  حركة  لت�صكيل  االإيراني  الثوري  الحر�ش  جهود  اأفادت  اإذ 
وجنوب  االأو�صط  ال�صرق  في  ون�صطة  مت�صددة  جماعات  من  تتاألف  للحدود، 
�صرق اآ�صيا، من ت�صلب الهويات الطائفية بعد قيام ثورات الربيع العربي، ثم 

)1( فورين اأفريز، ال�صعود اجلديد ملحور املقاومة.. كيف جعلته الفو�صى اأكرث قوة؟، يف 27 
https://bit.ly/2LnnTiB  .)2019 يناير 2017. )تاريخ الدخول: 1 �صبتمب/اأيلول
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جاءت االأحداث في �صوريا والبحرين، التي ترافقت مع �صعود تنظيم »داع�ش« 
اليمن،  في  الحوثيين  �صد  ال�صعودية  بقيادة  الع�صكري  والتدخل  العراق،  في 
منطقة  �صيعة  �صفوف  في  المذهبية  للهوية  الجماعي  ال�صحذ  في  لي�صاهم 
هذه   (Toby Matthiesen) ماثيي�صن  توبي  الحظ  وقد  االأو�صط،  ال�صرق 
الظاهرة الُمنبثقة مما و�صفه بـالمجال العام ال�صيعي؛ اإذ انت�صرت الرموز التي 
والعراق »على نطاق  �صوريا  ال�صراعات في  القدا�صة على  الإ�صباغ  اأ�صتخدمت 
وا�صع عبر و�صائط التوا�صل االجتماعي واالأقنية الف�صائية ال�صيعية.. ما عزز 

الهويات الطائفية العابرة للحدود الوطنية«)1(.

الداخلية،  االإيرانية  ال�صيا�صات  ال�صيعي محوري في  المذهب  اإن  ال�صك 
فالهوية  و�صوًحا؛  اأقل  الخارجية  االإيرانية  اال�صتراتيجية  في  ب�صماته  اأن  بيد 
الدينية ومعتقداتها توؤثر على المقاربة االإيرانية لل�صيا�صات الخارجية، لكنهما 
الخارجي  ال�صلوك  ترفد  التي  العديدة  العوامل  من  عامل  فالدين  ُتمليها،  ال 
االإيراني، وغالًبا ما اليكون احت�صابه في �صدارة االعتبارات وال حتى الثانوية 
منها، على اعتبار اأن اإيران دولة مذهبية. �صحيح اأن ال�صمة ال�صيعية الإيران 
اإال  اإيران،  ال�صيعة خارج  لدعم  ا�صتعداًدا  اأكثر  االإيرانيين  القادة  تجعل  قد 
االأخرى  هي  الإيران  الموالية  ال�صيعية  الجماعات  باأن  نجد  بالمقابل  اإنه 
باتت تعتبر نف�صها بالفعل رابطة عالمية تحت ال�صلطة الروحية وال�صيا�صية 
بفعل  تبلورت  الروؤى  هذه  ومثل  خامنئي(،  )علي  االإيراني  االأعلى  للمر�صد 
اأكثر  اأ�صبحت  كلما  طالت،  كلما  التي  المنطقة  نزاعات  في  الهدف  وحدة 
ي  �صراعات ت�صتند اإلى �صيا�صات الهوية الطائفية، وهذا بدوره �صُيعزز وينمرّ

اأكثر الروابط بين اإيران وحلفائها في العالم االإ�صالمي)2(.

(1) Falaki, Sardar, “One of the Commanders of the Syrian Front”, in an Inter-
view with Mashregh News Site, az farmandehan-e jebhe-ye suriyeh dar 
goftogu ba saiyt-e khabari Mashreq, Bultan News, July 2016.
https://bit.ly/2NEYm7w. (Entry of Date: 1 september 2019).

تت�صادم  حني  االإيرانية:  اخلارجية  ال�صيا�صة  يف  الطائفية  املع�صالت  ا�صتوار،  اف�صان   )2(
�صيا�صات الهوية مع اال�صرتاتيجية، مركز كارنيغي لل�صرق االأو�صط، يف 30 نوفمب 2016، 

https://bit.ly/2m85Zrr .)2019 ش3. )تاريخ الدخول: 1 �صبتمب/اأيلول�
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خام�صااً: التحديات الإقليمّية والدولّية التي تواجه الجيوبوليتيك ال�صيعي
اأهمية  التقل  ال�صيعي  الجيوبوليتيك  بوجه  تقف  التي  التحديات  اإن 
النظام  م�صتوى  على  ذلك  اأكان  �صواًء  اليوم،  اإيران  تواجهها  التي  تلك  عن 
الحالة  تناول  يمكن  فال  الخارجية،  ال�صيا�صة  م�صتوى  على  اأم  ال�صيا�صي، 
في  ا�صتراتيجي  تكامل  هناك  اإن  اعتبار  على  متجزئة،  ب�صورة  االإيرانية 
ال�صيعي  الجيوبوليتيك  م�صتوى  وعلى  الخارجي،  االإيراني  التحرك  طريقة 
عملت اال�صتراتيجية االإيرانية على ا�صتخدام الكثير من نقاط قوتها في �صبيل 
تر�صيخ هذا الجيوبوليتيك فكًرا وتطبيًقا، وذلك باالعتماد على مجموعة من 
ركائز القوة الجيوبوليتيكية االإيرانية، كالموقع الجغرافي والنظام ال�صيا�صي، 
والقدرة االقت�صادية والع�صكرية، والقوة ال�صكانية، اإال اأن جميع هذه الركائز 
لم تمكن اإيران من تجاوز تحديات اأخرى هي خارج اإطار القدرة االإيرانية 

على التعاطي معها، ومن اأبرز هذه التحديات هي: 

اأوًل: تحدي ال�سراع في جغرافيا الجي�ب�ليتيك ال�سيعي: اإن خا�صية 
ال�صراع التي �صهدتها الجغرافيا االإ�صالمية منذ االحتالل االأمريكي للعراق 
عام 2003، وهو نف�ش التاريخ الذي �صهد البداية العملية لتطبيق طروحات 
الجيوبوليتيك ال�صيعي، اأنتج الكثير من العقبات اال�صتراتيجية اأمام اإيران، 
اأهمها بروز �صيا�صات المحاور والتحالفات ذات االأبعاد الدولية، التي  ومن 
دام مبا�صر مع ما تم اعتباره بالتهديد الذي يمثله  وجدت نف�صها في حالة �صِ
»الهالل ال�صيعي«، االأمر الذي حيرّد الكثير من الطموحات الجيو�صتراتيجية 
االإيرانية في ربط الخطوط الجغرافية بما تحتويه من حدود وبحار بدولة 
باأن  االإيراني  الر�صمي  االإعالن  من  الرغم  وعلى  المذهبي-اإيران،  القلب 
اإيران اليوم ت�صيطر على العديد من الدول العربية، وتتواجد في البحر االأحمر 
هي  بالنهاية  اأنها  اإال  االأطل�صي،  المحيط  حتى  المتو�صط  االأبي�ش  والبحر 
محاولة هروب اإلى االأمام للتجاوز على العقبات الجغرافية التي تقف بوجه 
مجمل  في  االأمريكي  االنت�صار  عبر  وتحديًدا  اليوم،  ال�صيعي  الجيوبوليتيك 
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الجغرافيا االإ�صالمية من جهة، واالنغما�ش الرو�صي وال�صيني واالأوروبي في 
�صوؤون العالم االإ�صالمي من جهة ثانية، والدور ال�صيا�صي ال�صعودي والتركي 
والم�صري من جهة ثالثة، ودخول اإ�صرائيل في عالقة تطبيع وا�صعة النطاق 

مع دول الخليج العربية من جهة رابعة.

ثانًيا: تحدي المناف�سة الجي�ب�ليتيكية: تحتل اإيران موقًعا مركزيًّا 
في جيوبوليتيك ال�صرق االأو�صط، لي�ش العتبارات اإيديولوجية بل العتبارات 
جيوبوليتيكية، يعود ذلك اإلى اأن الرقعة الجغرافية التي تتواجد عليها اإيران 
كانت وما زالت في قلب المنطقة ومركز دائرتها المذهبية، هذا الواقع اأنتج 
االأخرى في  االأقطاب  اإيران، وتحديًدا من قبل  اأمام  مناف�صة جيوبوليتيكية 
العالم االإ�صالمي، والحديث هنا عن تركيا وال�صعودية؛ اإذ اندفعت الدولتان 
فاإلى  االإيرانية،  الجيو�صتراتيجية  للم�صاريع  مواجهة  �صيا�صات  تبني  اإلى 
جانب اإحياء الجغرافيا العثمانية من قبل تركيا، ذهبت ال�صعودية اإلى اإحياء 

م�صروع المواجهة العربية.

ال�صيعي  الجيوبوليتيك  اأدخلت  الجيوبوليتيكية  المناف�صة  خا�صية  اإن 
المناف�صة  هذه  واأن  ا  خ�صو�صً الوقت،  لبع�ش  ا�صتراتيجي  �صبات  حالة  في 
اأخذت بعًدا دوليًّا انعك�ش �صلًبا على الدور اال�صتراتيجي االإيراني في ال�صرق 
االأو�صط؛ اإذ اأدت االأدوار االأمريكية في العراق و�صوريا اإلى تاأجبل الم�صروع 
في  ال�صعودي  الدور  اأن  كما  القريب،  الم�صتوى  على  االإيراني  اال�صتراتيجي 
اليمن عرقل الطموحات ال�صيعية على الم�صتوى المتو�صط، في حين اأنتجت 
الخليج  دول  مع  والتطبيع  لبنان،  في  اهلل  لحزب  االإ�صرائيلية  الم�صاغلة 
العربية، حالة ت�صتيت لالأدوار االإيرانية في اإطار الجيوبوليتيك ال�صيعي على 
الم�صتوى البعيد، كما اأن العالقات االإيرانية االأفغانية هي االأخرى انعك�صت 
اأفغان�صتان؛  في  ال�صيعية  االأقلية  وواقع  طبيعة  على  مبا�صرة  غير  ب�صورة 

وتحديًدا بعد �صعود حركة طالبان.
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الجمهورية  ت�صتطع  لم  ال�سيعي:  العالم  داخل  القيادة  ثالًثا: تحدي 
م�صتقرة  عالقة  تقيم  اأن  االآن،  ولحد  تاأ�صي�صها  منذ  اإيران  في  االإ�صالمية 
وطيبة مع الحوزة العلمية ال�صيعية في النجف، فهناك قلق اإيراني يظهر بين 
حين واآخر على ال�صطح، ب�صبب امتناع حوزة النجف عن تغيير راأيها التقليدي 
في مو�صوع والية الفقيه، الذي يعتبر راأًيا جديًدا في الفقه ال�صيعي، طرحه 
موؤ�ص�ش الثورة االإيرانية الخميني، لتهيئ قاعدة لحكمه المطلق على البالد، 
مما جعل النظام االإيراني في حالة توج�ش من الحوزة ب�صكل م�صتمر، هذا 
م�صاًفا اإلى خالفات اأخرى في اأ�صاليب اإدارة الحكم بين المراجع والنظام 

ال�صيا�صي)1(.

الخالف  على  النجف  ومرجعية  اإيران  بين  الخالف  ينح�صر  لم 
االإيراني  الدور  تناولت  اأخرى،  اإلى مجاالت  تعداه  واإنما  ال�صيا�صي فح�صب، 
في العراق ولبنان على �صبيل المثال، كما انتقل هذا الخالف اليوم ليدخل 
للعالم  كممثلة  اإيران  من  وموقفها  الدول،  هذه  في  االجتماعي  ال�صياق  في 
ال�صيعي؛ اإذ برزت العديد من التظاهرات الراف�صة للدور االإيراني، ومحملة 
اإيران �صبب الف�صل ال�صيا�صي واالإقت�صادي الذي تمر به المجتمعات ال�صيعية 
اليوم، وهو ما خلق بدوره تحٍد خطير بداأ يطرح �صمن حوارات ب�صاأن ق�صايا 
ال�صيعي  المرجع  موؤيدي  بين  االإعالم  بعيدة عن  و�صيا�صية  وعقائدية  دينية 
موؤهل  الخالف  وهذا  خامنئي،  وموؤيدي  ال�صي�صتاني  علي  ال�صيد  االأعلى 
للت�صاعد م�صتقباًل، مع ت�صاعد الحركات االحتجاجية في هذه البلدان على 

االأدوار االإيرانية.

(1) Ali Mamouri, Iran on Quest to Legitimize Velayat-e Faqih in Iraqi 
Seminaries, al-monitor, August 2013. https://bit.ly/2pG3bTZ. (Entry of 
Date: 1 september 2019).
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عملية  اأثارت  �سليماني:  بعد  ال�سيعي  الجي�ب�ليتيك  تحدي  رابًعا: 
اغتيال �صليماني من قبل الواليات المتحدة عام 2020، العديد من التحديات 
ا واأنها جاءت  التي واجهتها اإيران في اإطار الجيوبوليتيك ال�صيعي، خ�صو�صً
مترافقة مع عقوبات اأمريكية ب�صبب البرنامج النووي، وتوا�صل االإ�صتهداف 
الع�صكري لجماعات »محور المقاومة« في العراق و�صوريا، واالأكثر من ذلك 
تحرر العديد من الحركات ال�صيا�صية ال�صيعية من المركزية التي كان ي�صكلها 
وجود �صليماني، فمما ال�صك فيه اإن غياب �صليماني جعل اإيران تواجه واقع 
اإ�صماعيل  اإقليمي �صعب للغاية، لم ي�صتطيع خليفته على راأ�ش فيلق القد�ش 

قااآني من تجاوزه، اأو حتى التقليل من اآثاره.

الذي  ال�صيا�صي  التحدي  اإن  الدولي:  المتغير  تحدي  خام�ًسا: 
الموالية  وتحديًدا  ولبنان،  و�صوريا  العراق  في  ال�صيعية  الجماعات  تواجهه 
الذي  التحول  عن  ف�صاًل  واليمن،  اأفغان�صتان  في  الجديد  والو�صع  الإيران، 
الدولي  ال�صراع  وت�صاعد  العربية-التركية-االإ�صرائيلية،  العالقات  اأ�صاب 
االأوروبي  واالتحاد  المتحدة  والواليات  جهة،  من  وال�صين  رو�صيا  بين 
وبريطانيا من جهة اأخرى، جعلت اإيران حتى اللحظة في مواجهة تحوالت 
خامنئي  محاولة  من  الرغم  وعلى  اإيقاعها،  �صبط  على  قادرة  غير  دولية 
اأو  النووية،  بالمفاو�صات  يتعلق  فيما  �صواًء  االإيرانية،  بالخيارات  التم�صك 
من  الثوري  الحر�ش  اإخراج  بم�صاألة  يتعلق  فيما  ا  خ�صو�صً االإيراني،  الدور 
اأن  من  القول  يمنع  ال  ذلك  اأن  اإال  االأجنبية،  االإرهابية  المنظمات  الئحة 
جعل  به؛  المرتبطة  والعقوبات  النووي  البرنامج  وتحديًدا  الدولي،  المتغير 
اإيران من احتوائها  الجيوبوليتيك ال�صيعي يتعر�ش لهزات كبيرة لم تتمكن 
حتى اللحظة، وتحديًدا على م�صتوى الموارد والدعم المطلوب الإدامة وتقوية 

هذا الجيوبوليتيك.
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الخاتمة
اإلى  1979، والتي ترمز  كان االهتمام االأ�صا�صي للثورة االإيرانية عام 
الت�صيي�ش ال�صيعي، هو بناء هيكل �صيا�صي له امتدادت جغرافية خارج حدود 
اإيران ال�صيا�صية، ومن ثم نقل الحركة ال�صيعية ال�صيا�صية/الدينية في اإيران 
اإلى االآخرين، عبر عملية النمذجة واالأدلجة ال�صيا�صية، وكانت اأولى النماذج 
ت�صتند  �صيا�صية  حركات  اإلى  وتحويلها  ولبنان،  العراق  في  هي  ال�صيا�صية 
اإلى المذهب الكت�صاب ال�صيادة وال�صلطة، لي�ش فقط في العالم االإ�صالمي، 
ولكن في العوالم الدينية االأخرى، وبمعنى اآخر �صعت اإيران اإلى التاأثير في 
من  مختلفة  اأجزاء  في  حدثت  التي  وال�صعبية  الدينية  ال�صيا�صية  الحركات 
العالم  في  الحركات  بع�ش هذه  فاإن  ذلك  ومع  االأخيرة،  العقود  في  العالم 
تماها  حين  في  ال�صيعية،  البنية  �صد  موقفها  حددت  قد  ال�صني  االإ�صالمي 

بع�صها االآخر معها، انطالًقا من وحدة الهدف والم�صروع.

عن  العامة  المالحظات  بع�ش  اإلى  الإ�سارة  یمكن  الإطار  هذا  وفي 
الجي�ب�ليتيك ال�سيعي، ومنها:

من  مجموعة  على  ال�صيعي  للجيوبوليتيك  العام  المفهوم  ينطوي   •
طبيعة  اإيران  طريقه  عن  ر�صمت  والفكرية،  والمعنوية  المادية  المقومات 
تدخل  واالقت�صادي،  والع�صكري  ال�صيا�صي  بين  فما  و�صيا�صاتها،  اأدوارها 
مقومات المكانة والتاريخ والجغرافيا، كقنوات اأثرت العقلية اال�صتراتيجية 
االإيرانية بالعديد من الخيارات والمجاالت، التي ا�صتطاعت عن طريقها اأن 

تنفذ للعديد من مجاالت الجيوبوليتيك ال�صيعي.
الت�صيي�ش  موجة  انطالق  عملية  في  ال�صيعي  الجيوبوليتيك  �صاهم   •
الجيو�صيا�صية  الوظائف  اإحدى  وهي  الدينية،  الهوية  على  المبني  المعا�صر، 
النظرية  بين  الربط  عبر  وذلك  الحا�صر،  الوقت  في  ال�صيعة  اأداها  التي 

والتطبيق في �صياقات العقل اال�صتراتيجي االإيراني.
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محاوالت  زيادة  اإلى  ال�صيعي  الجيوبوليتيك  ا�صتراتيجية  �صعي   •
اإيران،  من  انطالًقا  ال�صيعية،  المناطق  نفوذ  دائرة  وتو�صيع  التاأثير، 
واإك�صابهم  ال�صيعية،  المجتمعات  لتوحيد  للتطبيق  قابلة  كا�صتراتيجية 

مقومات القوة وال�صيطرة.
حكومة  ت�صكيل  ال�صيعي  للجيوبوليتيك  النهائي  الهدف  ي�صكل   •
اإيران،  الفقيه في  الولي  ارتباًطا ع�صويًّا بحكومة  اإ�صالمية عالميرّة، ترتبط 
هذا  لتحقيق  وع�صكرية  �صيا�صية  حركات  اإيران  دعمت  ذلك  �صبيل  وفي 

الهدف.
وال�صعود  ال�صيعي  الجيوبوليتيك  بين حيوية  الربط  اإيران  حاولت   •
ال�صيا�صي لل�صيعة في المنطقة، اإلى جانب دعمها �صعود االإ�صالم ال�صيا�صي 
بالمجمل، وعلى هذا االأ�صا�ش حاولت اإيران ا�صتثمار هذا ال�صعود من اأجل 

دعم هذا الجيوبوليتيك وتقويته.
عديدة،  ودولية  اإقليمية  تحديات  ال�صيعي  الجيوبوليتيك  واجه   •
اأبرزها ال�صيا�صات االأمريكية وغياب �صليماني، اإلى جانب تحدي المناف�صة 
الجيوبوليتيكية في العالم االإ�صالمي، و�صراع القيادة داخل العالم ال�صيعي، 

وهو ماجعل اإيران تواجه بيئة خارجية معقدة للغاية.
نهائي  اإيراني  ا�صتراتيجي  هدف  هو  ال�صيعي  الجيوبوليتيك   •
التحديات  بين  الربط  دائًما  تحاول  هي  ولذلك  والدولي،  االإقليمي  لدورها 
مع  بحذر  تتعامل  ولذلك  الجيوبوليتيك،  هذا  وم�صارات  والدولية  االإقليمية 
هذه التحديات، واحتواوؤها بال�صكل الذي ال يوؤثر على م�صتقبل الجيوبوليتيك 

ال�صيعي.



الف�صل ال�صابع
الإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي والمراأة





»ت�صكيل الذات وتحولت اأدوار النوع »الجندر
في حيوات الن�صاء الإ�صالميات ال�صيعيات داخل الحوزات العلمية

اإلهام مكي

المقدمة
الفاعلون  اأظهر   2003 العراق  في  ال�صيا�صي  النظام  تغيير  بعد 
النظام  وطبيعة  الدولة  بناء  اتجاه  روؤاهم  في  وا�صًحا  ا  تناق�صً ال�صيا�صيون 
العراقي  للمجتمع  التاريخيرّ  بالموروث  يرتبط  التعقيد  هذا  ال�صيا�صي. 
الدولة  تاأ�صي�ش  منذ  الحكم  تولت  التي  ال�صيا�صيرّة،  االأنظمة  مع  وتفاعله 
التحالف  قوات  به  قامت  الذي  ال�صيا�صيرّ  التغيير  اأعطى   .1921 العراقية 
الدوليرّة بقيادة الواليات المتحدة االأمريكية، الفر�صة لالأحزاب االإ�صالميرّة 

-ال�صيما ال�صيعية- لتحقيق مكا�صب �صيا�صيرّة. 

تاريخ  في  �صابقة  تعد  لل�صلطة  ال�صيعيرّة  االإ�صالميرّة  االأحزاب  و�صول 
ال�صيعة في العراق، الذين عانوا من التهمي�ش واالإق�صاء من قبل نظام البعث 
توجه  و�صمن  برلماني،  �صيا�صي  نظام  تاأ�صي�ش  بعد   . اال�صتبداديرّ  ، ال�صموليرّ
م�صاركة  ال�صيعية  االإ�صالمية  االأحزاب  �صجعت  بال�صلطة،  لال�صتئثار  وا�صح 
االإيمان  منطلق  من  لي�ش  ومر�صحة،  كناخبة  ال�صيا�صية،  الحياة  في  الن�صاء 
بحقوق الن�صاء بالم�صاركة ال�صيا�صية ومواقع �صنع القرار، واإنما للفوز باأكبر 

عدد من المقاعد البرلمانية.

من جهة اأخرى اأولت المرجعية الدينية ال�صيعية، ممثلة بالمرجع االأعلى 
الدينيرّة  توجهاتها  �صمن  الن�صاء  باإ�صراك  كبيًرا  اهتماًما  ال�صي�صتاني«  »علي 
وال�صيا�صيرّة الجديدة؛ فقد دعمت المرجعيرّة الدينيرّة ال�صيعيرّة التحاق الن�صاء 

بالدرا�صات الحوزية في جميع المحافظات والمدن ذات الغالبيرّة ال�صيعيرّة.
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للدرا�صة  مركز  اإلى  لالإ�صارة  العلميرّة«  »الحوزة  م�صطلح  ُي�صتخدم   
تاأ�صي�صها  منذ  الرجال  على  حكر  كان  »حيرّز«  وهو  االإمامية،  لل�صيعة  خا�ش 
�ش داخل الحوزات العلميرّة اأحكام الفقه والفل�صفة  460هـ - 1067م.)1( ُيدررّ
وتالوة  والمنطق  والعقائد  النحو  موا�صيع  اإلى  باالإ�صافة  الدين،  واأ�صول 
ة اإلى اإعداد ن�صاء مبلغات  القراآن وفن الخطابة. ت�صعى هذه المدار�ش الحوزيرّ
�صات، مهمتهنَّ التبليغ والتوعية واالإر�صاد، بغية بعث الهويرّة  وخطيبات ومدررّ

ال�صيعيرّة ون�صر الت�صيرّع في المجتمع العراقي »الت�صيرّع ال�صيا�صي«. 

اأُق�صيت الن�صاء العاديرّات من الحيرّز الديني »الحوزوي« لكن بعد الثورة 
1979اأ�صبح  االإيرانيرّة واالإطاحة بحكم ال�صاه واإعالن الجمهوريرّة االإ�صالميرّة 
تعليم الن�صاء اأحد اأهم دعائم التعليم الدينيرّ في الجمهورية االإ�صالمية. في 
1984 اأعلن الخميني بمنا�صبة اإن�صاء الحوزة العملية والتي �صميت )جامعة 
الزهراء( طبيعة االأ�صباب التي دعت المرجعية ال�صيعيرّة في اإيران اإلى ال�صماح 
للن�صاء بالدرا�صة في الحوزة، واأهمها دعم وتقديم خدمات لالإ�صالم وتعليم 
خالل  اإيران  في  المحترمات  ال�صيدات  اأثبتت  لقد   ...« المجتمع:  وتدريب 
الثورة اأنهن -جنًبا اإلى جنب مع الرجال- يمكنهن تقديم خدمات قيرّمة لالإ�صالم 
والم�صلمين في االأن�صطة االجتماعية وال�صيا�صيرّة ويمكنهن اأن ي�صبحن رائدات في 
تعليم وتدريب المجتمع«.)2( ال تختلف اأ�صباب اإ�صراك الن�صاء بالتعليم الديني/
الحوزوي في العراق عنه في اإيران، فالحوزة كموؤ�ص�صة تعليمية/دينية اأ�صبحت 

اأداة لدعم االأحزاب االإ�صالميرّة ال�صيعيرّة، الممثلة للنظام ال�صيا�صي الجديد. 

العلمية  الدرا�صات  لغاية  تقام  التي  العلمية  »املوؤ�ص�صة  به:  يراد  حديث  ا�صطالح  العلمية  احلوزة   )1(
ال�صرعية، التي متكن الطالب من معرفة االأحكام ال�صرعية يف خمتلف جماالت حياته العلمية«. وهي 
وال�صيا�صية  واالجتماعية  الدينية  �صوؤونها  خمتلف  يف  االأمامية  الطائفة  راأي  عن  يعبرّ  كيان  مبثابة 
والفكرية. للمزيد ينظر: اآل قا�صم، عدنان فرحان 2016. تاريخ احلوزات العلمية واملدار�ش الدينية 

عند ال�صيعة االإمامية. اجلزء االأول. بريوت-لبنان، دار ال�صالم.
(2) Künkler,Mirjam 2016. Training Women as Religious Professionals: Iran’s 

Shiite Seminaries. https://www.mei.edu/publications/training-women-reli-
gious-professionals-irans-shiite-seminaries 

https://www.mei.edu/publications/training-women-religious-professionals-irans-shiite-seminaries
https://www.mei.edu/publications/training-women-religious-professionals-irans-shiite-seminaries
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ال�صيا�صية  بال�صياقات  العراق  في  وخياراتهنرّ  الن�صاء  اأو�صاع  تاأثرت 
ا�صطرت   .2003 بعد  اأو  قبل  �صواء  الخا�صة،  واالجتماعية  واالقت�صادية 
الن�صاء االإ�صالميرّات ال�صيعيرّات لمواجهة خطابات �صيا�صيرّة معقدة ومت�صابكة 
في  الن�صاء  دمج  حاول  الذي   ،2003 قبل  العلماني  البعث  حكم  اأثناء 
الغربيرّة/الدوليرّة، من خالل  االإن�صان  وتبنى خطابات حقوق  التنمية  برامج 
ت�صمن  التي  الدولية  والمعاهدات  االتفاقيات  من  العديد  على  الم�صادقة 
بنف�ش  والقوانين.  الد�صتور  في  �صمنت  الرجال  مع  للن�صاء  مت�صاوية  حقوق 
الوقت لم يواجه نظام البعث المنظومة الثقافية القبليرّة/الدينيرّة المحافظة 
نظام  خطط  �صمن  »الجندر«  النوع  �صيا�صات  الن�صاء.  لحقوق  والمعار�صة 
والحرمان من  التمييز  ا�صتمر  للن�صاء،  الفعلية  الم�صاواة  تتحقق  لم  البعث، 
الحقوق االإن�صانيرّة االأ�صا�صيرّة. وبالن�صبة للن�صاء االإ�صالميات ال�صيعيرّات، كان 
االأمر اأعقد عن باقي فئات الن�صاء، فالهويرّة المذهبيرّة ال�صيعيرّة تفر�ش عليهنَّ 
االلتزام باتباع/تقليد الفقيه المقلرّد، والذي كان بال�صرورة معار�ش للنظام 
عقيدة  بح�صب  للحكم  ال�صرعية  ال�صفة  يملك  ال  الأنه  الحاكم،  ال�صيا�صي 
. تحملت الن�صاء االإ�صالميات ال�صيعيات -بعك�ش الرجال-  المذهب ال�صيعيرّ
اأعداد  ُحرمت  واالإ�صالمويرّة،  العلمانيرّة  الهيكليرّة  ال�صياقات  اإ�صكاليرّات  عبء 
ة، الإثبات معار�صتهنَّ لنظام  كبيرة منهنَّ من حق التعليم والم�صاركة العامرّ

البعث، والتزامهنرّ بالهويرّة ال�صيا�صيرّة/االإ�صالميرّة ال�صيعية. 

ال�صيعيات  الن�صاء االإ�صالميات  ز هذه المقالة على تجربة درا�صة  تركرّ
داخل مدار�ش الحوزة العلميرّة في مدينتي بغداد والنجف للفترة من 2015-
، وكيف اأ�صهمت في اإعادة ت�صكيل  2016، ومعرفة مدى تاأثيرها على حيواتهنرّ
المجال  حدود  �صمن  الن�صاء  اأدوار  تاأطر  التي  »الجندر«،  النوع  عالقات 
واحتماالت  م�صارات  خلق  على  �صاعدت  وكيف  العام،  والمجال  الخا�ش 
ف على كيف اأثرّرت تحوالت  جديدة في حيوات الن�صاء. يحاول المقال التعررّ
عالقات واأدوار النوع »الجندر« على حيوات الن�صاء، و�صاهمت باإعادة ت�صكيل 
ذواتهنَّ بما يتفق واالأدوار الجديدة، حتى واإن لم تتغيير معايير الجندر داخل 
الميدانيرّة  الدرا�صة  الدينيرّة.  المرجعيرّة  اأو في توجهات  المجتمع  اأو  اأ�صرهن 
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الدكتوراه، اعتمدت  لنيل �صهادة  المقدمة  اأطروحتي  كانت �صمن متطلبات 
واإجراء  بالم�صاركة  المالحظة  با�صتخدام  االنثربولوجي،  المنهج  على  فيها 
المقابالت المعمقة مع الن�صاء داخل مدار�ش الحوازات في بغداد والنجف.

 ، يعتمد المقال المقاربة الن�صويرّة لمفهوم النوع »الجندر«، كبناء ثقافيرّ
التي  »الجندر«،  والنوع  الدين  مفهوم  بين  والمتفاعلة  المتداخلة  والعالقة 
بناءها،  نعيد  تاريخية  موروثات  من  نحمله  وما  الما�صي  على  تنح�صر  ال 
ال�صيا�صيرّة  التحوالت  مجمل  في  والتاأثير  التاأثر  من  م�صتمرة  عملية  هي  بل 
واالجتماعيرّة في حياة االأفراد والمجتمعات في الوقت الحا�صر. لي�ش الهدف 
من هذا المقال الك�صف عن االأحكام ال�صرعية والفقهية الوا�صعة، الخا�صة 
القراآن  ن�صو�ش  في  جاءت  كما  »الجندر«،  النوع  واأدوار  عالقات  بتنظيم 
التحليل.  عملية  تتطلب  ما  بقدر  ال�صيعة،  اأئمة  اأحاديث  اأو  النبوية  ة  وال�صنرّ
معايير  حول  االإ�صالميرّات،  الن�صاء  ومعتقدات  ممار�صات  عن  الك�صف  واإنما 
وعالقات واأدوار النوع »الجندر« كما تعي�صها في الحياة اليومية، والمرتبطة 
والك�صف  والدينيرّة/االإ�صالميرّة.  الثقافيرّة  للحياة  العميقة  الهيكليرّة  بالُبنى 
، �صمن  عن التحوالت الكامنة والمخفية لعملية اإعادة ت�صكيل الذات لديهنرّ

ال�صياقات ال�صيا�صيرّة واالجتماعية واالقت�صادية الجديدة. 

1- تحولت �صياقّية لإدوار النوع »الجندر« للن�صاء الإ�صالمّيات داخل 
الأ�صرة والمجتمع

»ل اأُريد اأن اأكون رّبة بيت فح�صب«
بغداد،  في مدينة  المقابالت  اأثناء  الن�صاء  العديد من  رددتها  عبارة 
واأُعيدت نف�ش الكلمات بالتحديد من قبل الن�صاء في مدينة النجف. عبارة 
تعيد اإ�صكاليرّة افترا�صات ومعايير وتوقعات النوع »الجندر« وتق�صيم االأدوار 
الواقع  في  لكن  الب�صرية،  الطبيعة  من  جزء  باأنرّها  والرجال.  الن�صاء  بين 
دينيرّة.  وخطابات  وممار�صات  بقيم  ا  تاريخيًّ وُدعمت  ثقافيًّا،  اإن�صاوؤها  تم 
اأنماط محددة �صياقيرّة، تفر�ش نوع  اإلى  توؤدي  هذه االفترا�صات والتوقعات 
الممار�صات واالأدوار بح�صب النوع »الجندر« تخ�صع للتقييم الم�صتمر، حتى 
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المقررة  النمطيرّة  االأدوار  تعتبر  ذلك  مع  فعلية.  ممار�صة  لها  يكن  لم  واإن 
وتح�صر  للرجال.  الم�صنفة  االأدوار  تلك  من  قيمة  اأقلرّ  للن�صاء  اجتماعًيا 
الن�صاء في مجاالت واأدواٍر تفتقر اإلى الم�صاواة، ويهم�ش ح�صورهنرّ وتاأثيرهنرّ 

في الحياة المعي�صية، على الرغم من م�صاركتها الوا�صعة. 

ا اأغفلته الدرا�صات التعميميرّة  العبارة اأعاله تمنحنا الفر�صة للبحث عمرّ
�صورتهن  التي  االإ�صالميرّات،  الن�صاء  �صيما  ال  الن�صاء«،  »عن  المتداولة 
الن�صاء،  ممار�صات  اأغوار  �صبر  خالل  من  �صلبيات.  وخا�صعات  ك�صحايا 
ومعرفة ا�صتراتيجياتهنرّ في تطويع البناء االإجتماعي، واأدوار النوع »الجندر« 
والو�صول  والتهمي�ش  االإق�صاء  وعبور حواجز  كاأفراد،  يلبي طموحاتهنرّ  بما 
الن�صاء  ق�ص�ش  خالل  من  اإال  المعرفة  هذه  تتاأتى  ال  الذات.  تحقيق  اإلى 
، واإظهار ما يعجرّ به الواقع المعي�ش، من تحورّالت بنيويرّة، وما تملكه  واأ�صواتهنرّ
وعلى  والعائليرّ  ال�صخ�صيرّ  الم�صتوى  على  وتاأثير  ون�صاط  فاعلية  الن�صاء من 

م�صتوى المجتمع.

اأدوار  على  جديًدا  واقًعا   2003 العراق  في  ال�صيا�صيرّ  التغيير  فر�ش 
لة  محمرّ الن�صاء  ق�ص�ش  جاءت  ال�صيعة.  من  االإ�صالميرّات  الن�صاء  ومكانة 
�صمحت  اأن  منذ   ، حيواتهنرّ في  والتغيير  ل  التحورّ عملية  عك�صت  بت�صورات 
ورغم  ة.  العامرّ الحياة  بالم�صاركة في  للن�صاء  النجف  الدينيرّة في  المرجعيرّة 
»نوعية«  اأن  اإالَّ  االإ�صالميرّات،  للن�صاء  المقبولة  االأن�صطة  نطاق  محدودية 
الن�صاطات التي اأ�صبحت مقبولًة للن�صاء االإ�صالميرّات غيرّرت من جوهر معايير 
عت المرجعيرّة الدينيرّة  النوع »الجندر« التقليدية Gender Norms. حيث �صجرّ
لع�صويرّة  ومر�صحاٍت  كناخباٍت  ال�صيا�صيرّة  الم�صاركة  على  الن�صاَء  ال�صيعيرّة 
البرلمان، باالإ�صافة اإلى تولرّي منا�صٍب قياديرّة في الحكومة. والحدث االآخر 
والدرا�صة  الدينيرّة/المقد�ش،  المعرفة  في دخول مجاِل  للن�صاِء  ال�صماُح  هو 
في مدار�ش الحوزة، واأداء اأدواٍر كانت ِحكًرا على الرجال كالتعليم والتبليغ 

الدينيرّ في المجال العام. 
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كادت كلماُت م�صتجيبٍة من النجف اأن تلخ�ش تحوالت النوع »الجندر« 
الحوزات.  مدار�ش  في  التحقَن  اللرّواتي  االإ�صالميرّات،  الن�صاء  بها  تمرُّ  التي 
حاٍل  في  واأ�صبحت  حاٍل  في  كانت  باأنرّها:  حياتها  في  االإنتقال  و�صفت  فهي 
اآخر. كانت ربرّة بيٍت تقوُم  اإن�صاًنا  اإلى عالٍم جديد، واأ�صبحت  اأخر، انتقلت 
اأعمال  الم�صوؤولة عن  ة(،  )كنرّ االإبن  وزوجة  واأُم  كزوجٍة  التقليديرّة  باأدوارها 
ا  البيت من طبخ وتنظيف ورعاية االأطفال. اإالَّ اأن اأدوارها تغيرت، فهي حاليًّ
موظفة بالعتبة بعد اأن اأكملت درا�صتها في الحوزة لمدة �صت �صنوات، وتعمل 
ا متطوعة في مركٍز لحفظ القراآن للفتيات والن�صاء، بعد انتهاء عملها  اأي�صً

في العتبة:
في  واأ�صبحُت  عالٍم  في  كنُت  كاأنرّي  اأُولُد من جديد،  »الحوزة جعلتني 
عالم اآخر، كنُت معدومًة ال اأ�صعر بوجودي. بعد خروجي من البيت ودرا�صتي 
بالحوزة �صعرت اأنرّي ب�صر، لدي كيان ووجود، ال اأعرف كيف كنت اأعي�ش مع 
ا مثل  نف�صي �صابًقا. علمتنا الحوزة كيف نتكلم، ال بل كيف نطالب بحقنا. كنرّ
الج�صر تعبر علينا النا�ش. كنا خدم في البيت، نعي�ش حتى نخدم غيرنا. االآن 
يعاملونا بطريقٍة مختلفة،  اأقرباوؤنا  اأ�صبح  كثيرة في حياتنا،  اأ�صياء  تغيرت 
اأن يقوموا بالزيارة، �صابًقا ال يحدث هذا، الأننا  بداأوا يت�صلون هاتفيًّا قبل 
تغيرّرت  نادًرا.  اإال  نخرج  ال  البيت،  في  واالأ�صبوع موجودون  اليوم  على مدار 
بتلك  ت�صعر  عائالتنا  اأ�صبحت  النا�ش.  مع  نقا�صنا  وطريقة  حديثنا  طريقُة 
لنا: هكذا علمتكنرّ الحوزة على الكالم بهذه الطريقة! كنت  القوة، يقولون 
تغيرت  االآن  خجولة،  كنت  حقوقي،  عن  المدافعة  اأو  الحق  قول  من  اأخجل 

اأ�صبحت اأكثر ثقة بنف�صي )ترهيت(«)1(

دفتر  وو�صعها في  الم�صتجيبة  اإلتقاط جمل  اأ�صتطيع  ما  بقدر  حاولت 
المالحظات، كما �صاغتها اأثناء المقابلة. كانت تن�صاب كلمتها ب�صكل �صريع، 
ال تنتظر حتى ُتجمع اأفكارها او ت�صتدعي اأ�صئلة لتكمل و�صف تحوالت حياتها 

اأهل  الثانية(، وعادة  تعني باحلديث هي وحماتها )الكنة  )1( تكلمت ب�صيغة اجلمع، كانت 
النجف ب�صكل عام هو احلديث ب�صيغة اجلمع.
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بغداد  من  اأخرى  م�صتجيبة  ق�صة  التطابق  حد  اإلى  ت�صبه  ق�صتها  الحالية. 
امراأة  كانت  و�صفها.  بح�صب  كامل  ب�صكل  حياتها  الحوزية  الدار�صة  غيرت 
نمطية بح�صب الثقافة التقليدية، ربة بيت اأي�صًا، تق�صي نهارها في االأعمال 
اأن�صطة خارج البيت. اأعطت موؤ�صراتها الخا�صة  المنزلية، وال ت�صترك باأية 
التي  التغييرات  »الجندر« من خالل  النوع  في عالقات  التحول  عملية  على 
نتيجة  الذات  بتقدير  العالي  واإح�صا�صها  زوجها،  مع  عالقتها  في  ح�صلت 
المعرفة الدينية التي ح�صلت عليها من مدار�ش الحوزة. منحتها الدرا�صة 
مهارات واإمكانيات متنوعة في النقا�ش واأدارة الحوار. باالإ�صافة على انها 
التوا�صل  و�صائل  عبر  الن�صاء  من  مجموعة  تنظم  فهي  الحوزة،  في  تدر�ش 
الن�صاء  فيها  تناق�ش  عامة،  متنوعة  دينية  موا�صيع  لمناق�صة  االجتماعي، 

االإ�صكاليات الموجودة وتفنيد ما علق فيها من تف�صيرات خاطئة: 

»قبل الحوزة لم اأكن ا�صارك في نقا�صات طويلة اأو اأخو�ش في موا�صيع 
الق�صية  اأو  المو�صوع  حول  معلومات  اأملك  ال  الأني  اأواًل  زوجي،  مع  جدليرّة 
المطروحة للنقا�ش، والأني بطبعي كنت ال اأحب المجادلة اأعطي راأًيا ب�صيًطا 
اأو معلومة �صمعتها من مكان ما واأ�صكت، ليكمل زوجي النقا�ش ويكون راأيه في 
االأخير هو نهاية النقا�ش. االآن ال، تغيرّرت كثيًرا، اأ�صبحت »غير �صكل اأم علي 
اختلفت« اأ�صبحُت اأكثر قدرة على النقا�ش، الأني امتلكت اأدلًة وبراهين على 
حجتي، خا�صة في الموا�صيع الدينية، وان�صحبت قدرتي هذه على طريقتي 
اأكثر �صيٍء  االآن عندي ثقة بقدرتي ومعلوماتي.  الموا�صيع،  باقي  نقا�ش  في 
مت بحًثا عن فاطمة الزهراء،  البحوث، قدرّ اأحببته في الحوزة هو مو�صوع 
اأعمل بحوث  ا  �صاعدني على جمع معلومات كثير وقراءة كتب عديدة. حاليًّ
اإلى  اأنظر  بداأت   .WhatsApp اآب  الوات�ش  تطبيق  على  بمناق�صتها  ونقوم 
االأمور من زاوية اأخرى، مثاًل هناك فرق كبير بين العابد والعالم، فقد ف�صل 
اهلل تعالى العالم على العابد بـ 70 درجة. فالعابد يح�صل على ف�صل عبادته، 
لكن العالم يريد اأن يفيد غيره بالعلم الذي يملكه، زوجي كان وما يزال عابد 

فقط، اأما اأنا فعالم«.
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دورها  عن  الخا�صة  ت�صوراتها  النجف  من  اأخرى  م�صتجيبة  ت�صارك 
ومكانتها كاإمراأة لها حقوقها االإن�صانية، حتى واإن لم يتعامل بها االأ�صخا�ش 
المحيطين بها. اإن قوة معايير النوع »الجندر« تكمن في حقيقة، اأننا بب�صاطة 
التي  االأ�صباب  في  النظر  دون  باالأ�صياء  القيام  وطرق  الوجود،  طرق  نتعلم 
وراءها، ودون االعتراف اأو تمييز الُبنى الهيكليرّة االأكبر الذي تقع فيه. و�صفت 
الم�صتجيبة كيف اأن زوجها، مازال يحمل نف�ش الت�صورات القديمة عن و�صع 
ومكانة المراأة ودورها في البيت. لكن هي ترى اأن عمل المراأة خارج البيت 
�صوف  االأ�صرة،  في عالقات خارج  والدخول  العامة،  االأن�صطة  م�صاركتها  اأو 

ي�صاعدها على اإثبات وجودها:

»ال اأريد اأن اأكون ربرّة بيت فقط، اأحب اأن اأثبت وجودي خارج البيت. 
المو�صوع  تعلق  اإذا  ويمدح  اأحياًنا  يعترف  عقل،  للمراأة  اأن  ين�صى  الرجل 
باالأعمال المنزليرّة داخل البيت، كالتربية ورعاية االأطفال. لكن بالن�صبة لي 
هذا ال يكفيني، دائًما يبقى نق�ش، ال اأ�صعر بوجودي. لذلك اأنا اأدر�ش حاليًّا 
اأن  ين�صى  الرجل/الزوج  لك  قلت  كما  وجودي،  اأثبت  اأن  اأريد  الحوزة،  في 
بعد  اأفكر  عقل.  للمراأة  اأن  )يعترفون(  الخارج  )البره(  لكن  عقل،  للمراأة 

�صة«.)1( اإنهاء درا�صتي الحوزيرّة وح�صولي على تاأييد بذلك اأن اأعمل مدررّ

اأثبت الن�صاء االإ�صالميات ال�صيعيات اأن ت�صورات النوع »الجندر« متغيرّرة 
بح�صب ال�صياقات العامة، واأن االأدوار الجديدة ترتب على اإثرها و�صع ومكانة 
جديدة. هذا ما اأكدت عليه الم�صتجيبة من بغداد، فقد و�صفت نف�صها باأنها 
كانت امراأة »عادية« قبل اأن تقرر اأن تخرج اإلى الجامع، وت�صارك في درو�ش 
تالوة القراآن. وما تبعه من التحاقها بالدرا�صة في مدار�ش الحوزة، و�صواًل 
اإلى اأن ت�صبح مدر�صة في معهد حكومي للعلوم االإ�صالمية. تلك اللحظة التي 
ة  قررت فيها الم�صاركة كانت مف�صليرّة في حياتها، فقد تغير اأدوارها التقليديرّ

اأربع اأطفال، يف العقــــد الرابع، مدينة النـــجف  )1( مقابلة، طالبة مرحلة ثانيــة متزوجـــــة 
13 ني�صان 2016.
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من ربة بيت اإلى قارئة ومعلمة للقراآن بدرجة »محكمة«)1( هي االآن من �صمن 
كانت  والتي  الجديدة  اأدوارها  العراق.  م�صتوى  على  محكمات  ن�صاء  ع�صرة 
ا اأدوار للرجال، اأحدثت تحواًل كبيًرا في حياتها المهنيرّة وال�صخ�صيرّة،  تقليديًّ

وتغيرت �صورتها عن ذاتها ومكانتها بين اأ�صرتها وفي المجتمع. 

�صاركت مجموعة من الم�صتجيبات راأي الم�صتجيبة اأعاله باأن الحوزة اأثرت 
على جوانب عديدة من حيواتهنرّ واأحدث تحوالت وا�صحة في ال�صفات ال�صخ�صية:

»الحوزة غيرّرت الكثير من ال�صفات، تعلمنا ال�صبر واالحترام، الحوزة 
مالذ، راحة المو�صوع يتعدى الدرا�صة فقط. النا�ش يت�صورن اأن ما نفعله في 
الحوزة هو )اللطم والبكاء( ال يعرفون الموا�صيع والعلوم التي ندر�صها«.)2( 

كبير  دور  لها  كان  الحوزة  اأن  كيف  المقابالت  اأثناء  الن�صاء  ذكرت 
في تغيير بع�ش جوانب ال�صخ�صية »تغيرت �صخ�صيتي بعد دخولي الحوزة، 
ا كانت من بين الُجمل التي تكررت  اأ�صبحت اأكثر هدوًءا« هذه الجملة اأي�صً
اأ�صباب  الن�صاء  اأوعزت  النجف.  ومدينة  بغداد  مدينة  في  الن�صاء  قبل  من 
التغيير اإلى الموا�صيع التي در�صنها في الحوزة، والتي كانت تركز على �صلة 
اأوعز  النا�ش، والبع�ش منهنرّ  الرحم، والمودة، وترك االأذى، والرحمة بين 
اإلى تقييم اأمور الحياة اليومية  اإلى �صيق الوقت، واأنهنرّ م�صطرات  التغيير 

بح�صب االأهمية، فلي�ش هناك وقت للم�صاحنات والم�صاكل ال�صغيرة:

بعد  وا�صح  ب�صكل  زوجي  واأهل  واأطفالي  زوجي  مع  عالقاتي  »تغيرت 
هناك  دائًما  كانت  الحوزة  قبل  هدوًءا.  اأكثر  اأ�صبحت  بالحوزة،  التحاقي 

)1( اأي اأ�صبحت نتيجة امتالكها ملهارة قراءة القراآن، �صخ�ش موثق به، وحكمها فيه م�صداقية 
وهنرّ  القراآن،  قراءة  من  متمكنات  اأ�صبحنرّ  باأنهنرّ  اإجازة  الن�صاء  باقي  لتعطي  دقيقة، 

موؤهالت لتعليم باقي الن�صاء االأخريات.
)2( جمموعة بوؤرية غري منظمة، جمموعة طالبات مرحلة ثانية، ا�صتخدمت اأغلب الن�صاء يف 
املقابلة لغة اجلمع عند احلديث، وكانت بقية الن�صاء يوافقنرّ على كل االأراء التي تذكر، 

لهذا حافظت على اجلمل كما ذكرت اأثناء املقابلة، مدينة بغداد 10 ايار 2016.
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اأهل  اإلى  باالإ�صافة  واأطفالي  زوجي  وبين  بيني  البيت  في  وتوتر  م�صاحنات 
ٍة  زوجي. تعلرّمت في الحوزة كيف اأ�صيطر على الغ�صب واأتعامل مع زوجي برويرّ

وهدوء واأ�صتمع له قبل اأن اأعطي راأيي، هذا جزٌء من حقه عليرّ كزوج«.)1(

2- تحولت اأدوار النوع »الجندر« التقليدّية ومعادلة الوقت، »اأ�صبح 
الوقت فيه بركة«

ه وتنظم  معايير النوع »الجندر« هي عنا�صر هيكليرّة خفيرّة نوًعا ما، توجرّ
ا مجال التوا�صل  عبر �صلطتها عالمنا الروحي واالجتماعي والرمزي، واأي�صً
بيننا. يرتبط النوع »الجندر« كبناٍء ثقافيرّ مع بع�ش القواعد المعيارية، التي 
تتعلق بالرجل الحقيقي والمراأة الحقيقة توؤدى من حيث التوقعات والرموز. 
واإنما  التحديد،  وجه  على  جندريًّا  مبنية  واالأن�صطة  الخبرات  فقط  لي�صت 
توؤثر معايير النوع »الجندر« على ت�صكيل المهارات واالهتمامات، وتوؤثر على 
اأثناء  الم�صتجيبات  اأتفقت معظم  الالوعي.  العقليرّة،  للبنية  العميقة  االأبعاد 
المقابالت على اأن االأدوار التقليدية لهنرّ كربات بيوت، تغيرت بعد التحاقهًن 
بالدرا�صة في مدار�ش الحوزات، وممار�صتهنرّ الأدوار جديدة خارج البيت. لكن 
تبقى االأعمال المنزليرّة هي جزء اأ�صا�صي من حياتهنرّ اليوميرّة، وم�صوؤوليتهنرّ 
قد  الوقت  مع  وتعاملهنرّ  مفهومهنرّ  فاإن  لذلك  تتغير.  لم  وزوجات  كاأمهات 
اختلف ب�صكل كبير، الأنه فر�ش تنظيم وتق�صيم �صاعات النهار حتى ي�صتوعب 
المهام واالأدوار الجديدة. ومن المثير لالنتباه اأن اأغلب اأرائهنرّ جاءت بدون 
الوقت  »اأ�صبح  اأن جملة  اإلى  باالإ�صافة  المو�صوع.  اأ�صئلة مبا�صرة حول هذا 
من  تكررت  ا  واأي�صً بغداد  مدينة  في  الم�صتجيبات  بع�ش  رددتها  بركة«  فيه 
قبل بع�ش الم�صتجيبات في مدينة النجف. مما يدل على اأن الوقت هو اأحد 
التحديات الكبيرة التي واجهت وتواجه الن�صاء، نتيجة خروجهنرّ من المجال 
الخا�ش/البيت، للدرا�صة في الحوزات اأو الم�صاركة في العمل التطوعي في 

بع�ش الموؤ�ص�صات الدينية، اأو ح�صولهنرّ على فر�ش عمل ماأجور.

)1( مقابلة، طالبة يف العقد اخلام�ش، متزوجة، مدينة بغداد 19 ت�صرين االأول 2015.
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اأعمال  اإلى  �ش  وقتي كله مكررّ بالحوزة،  األتحق  اأن  قبل  بيت  ربة  »كنت 
المنزل وتربية االأطفال ورعايتهم ورعاية زوجي واأم زوجي. غيرّرت الحوزة 
نظام حياتي، فقد نظمت وقتي على اأ�صا�ش دوامي اليومي في الحوزة. فاأنـا 
ال اأنام قبل اأن اأرتب البيت واأطبخ لليوم الثاني. بعد اأن اأنهي كل واجباتي اأنام 
عند ال�صاعة التا�صعة، واأ�صحو مع �صالة الفجر، حتى اأكمل ما تبقى من طبخ 
اأ�صبحــوا يعــرفون بموعــد نومنـا،  اأقرباءنا  اأو تنظيف وترتيب للبيت. حتى 

وال يقومون بزيارتنا في وقت متاأخر«)1(

ال تختلف الن�صاء المتزوجات عن غير المتزوجات بتحملهنرّ م�صوؤولية 
بتق�صيم  الن�صاء  تحكم  على  توؤثر  معينة  ق�صايا  فهناك  المنزلية،  االأعمال 
مهامهنرّ على �صاعات النهار وحتى الليل. فالمراأة تاأخذ وقًتا اأطول في اأداء 
ز  االأعمال المنزلية اإذا كانت من طبقة فقيرة، اأو اإذا كان البيت غير مجهرّ
باالأجهزة الحديثة، التي ت�صاعدها في اأداء االأعمال بوقت اأ�صرع وبدون بذل 
اإلى رعاية االأطفال واالأعمال الروتينية من تنظيف البيت  طاقة. باالإ�صافة 
على  مازال  تقليديرّة  تعد  مهام  هناك  اأن  اإال  والمالب�ش،  ال�صحون  وغ�صل 
الن�صاء القيام بها. فعلى �صبيل المثال ماتزال اأكثر العائالت العراقيرّة تف�صل 
التقليدي هو  ال�صوق، فالخبز  البيت بداًل من �صرائه من  الخبز داخل  عمل 
المف�صل لدى العائالت العراقيرّة من ناحية الطعم، كما اأنه اأوفر من الناحية 
االقت�صادية، اإال اأنه يتطلب وقًتا لي�ش بالقليل من اأجل تجهيزه يومًيا، خا�صة 
اإذا كان عدد العائلة كبير. التزام اإحدى الم�صتجيبات من النجف وهي غير 
م�صوؤولية  لديها  متزوجة  امراأة  اأي  يختلف عن  ال  المنزل،  باأعمال  متزوجة 
مبا�صرة برعاية الزوج واالأطفال، هناك مهام معينة عليها القيام بها الأنها 
واإخوتها  اأبيها  وخدمة  رعاية  ا  اأي�صً وعليها  المنزلية،  واجباتها  �صمن  من 

الذكور، لذلك تقوم باأداء جميع المهام الموكلة بها قبل ذهابها الحوزة:

)1( جمموعة بوؤرية خمطط لها، خم�ش طالبات يف املرحلة اخلام�صة، متزوجات، مدينة النجف 
17 ني�صان 2016.
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»عندما يكون عندي دوام في الحوزة، اأنام تقريًبا عند ال�صاعة التا�صعة 
م�صاًءا واأ�صحو في ال�صاعة الثانية �صباًحا، حتى اأكمل كل االأعمال المنزلية 
الموكلة لي قبل ذهابي اإلى الحوزة. ال اأريد اأن اأخرج اإلى الدوام وهناك اأحد 
في البيت يقول اأني خرجت من البيت وق�صرت في اأعمال المنزل. ب�صراحة 
لن تجدين دائًما من يتقبل خروج المراأة من البيت، لذلك اأنا حري�صة على 
اأن ال اأدع اأي اأحد في البيت يجد حجًة عليرّ ويمنعني من الذهاب اإلى الحوزة 

ب�صبب اأعمال البيت«)1(.

واالأعمال  المهام  وكمية  بنوع  النجف  من  اأخرى  م�صتجيبة  تختلف  لم 
المنزلية الم�صوؤولة عنها، رغم اأنها متزوجة ولديها خم�صة اأوالد، اإال اأنها بقيت 
م�صرة على اال�صتمرار منذ اللحظة االأولى على التحاقها بالحوزة، كما اأنها لن 
تعود ربة بيت فح�صب بعد اأن انهت درا�صتها بالحوزة، ا�صتطاعت الح�صول على 
انقلبت،  الوقت عندها  اأن معادلة  المقابلة كيف  اأثناء  العتبة. و�صفت  عمل في 
فبعد اأن كانت ال تخرج من البيت اإال في الحاالت ال�صرورية والزيارات، اأ�صبحت 
تخرج من البيت من ال�صاعة ال�صابعة وال تعود اإال عند ال�صاعة الخام�صة م�صاًءا. 

مما ا�صطرها اإلى اأن تق�صم �صاعات اليوم بح�صب ن�صاطاتها الجديدة.

رغم اختالف ال�صياقات العامة في مدينة بغداد عن مدينة النجف، اإال 
اأن ق�صة الم�صتجيبة من بغداد ال تختلف بتفا�صيلها عن باقي الم�صتجيبات 
من النجف. توؤكد اأن معايير وتوقعات اأدوار النوع »الجندر« تبقى ثابتة حتى 
مع ارتفاع موؤ�صرات الحداثة في مدينة كمدينة بغداد العا�صمة، التي كان لها 
الن�صيب االأكبر من عملية التحديث عن باقي المحافظات، ال�صيما الجنوبية.

كما  المنزلي  العمل  وتيرة  بنف�ش  باال�صتمرار  الن�صاء  جميع  تلتزم  لم 
فعلت الم�صتجيبات اأعاله. فبع�ش الن�صاء اختلفت طريقة تعاملها مع االأدوار 
»الجندر«  النوع  للتتطابق مع معايير  ا  بها حرفيًّ تلتزم  التي كانت  التقليدية 
وتكون االأم والزوجة ال�صالحة، التي تكر�ش كل وقتها وجهدها وطاقتها للبيت 

)1( مدر�صة، غري متزوجة، يف العقد الرابع، حوزة النجف، 5 اآذار 2016.
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واالأطفال والزوج. حيث اختلف تق�صيم الوقت بح�صب االأولويات الجديدة في 
حيوات الن�صاء االإ�صالميات. كما حدث مع الم�صتجيبة من بغداد:

»ت�صتطيعين القول اأنرّي ربة بيت جيدة، تعودت اأن اأقوم بكل اأعمال البيت 
بنف�صي، وتربية ورعاية االأطفال ورعاية زوجي. لكن االأمور تغيرت بعد التحاقي 
القول  ت�صتطيعين  اأواًل،  اأوالدي  به  �صعر  التغيير  الجامعة،  بعدها  بالحوزة ومن 
اأنهم ت�صرروا نتيجة خروجي من البيت للدرا�صة، حرموا من الرعاية والدالل 
واالأكالت التي كانت تاأخذ كل وقتي. حاولوا اأن يجعلوني اأترك الدرا�صة والحوزة، 
لكني رف�صت وقلت لهم اأنها اأمنية حياتي التي حرمت منها كيف تريدون االآن 
حرماني منها مرة اأخرى. االآن تقريًبا تعودوا على الو�صع الجديد، وعلى طريقة 

طبخي الجديدة، اأكالت �صريعة �صحيح لكنها تفي بالغر�ش«.)1(

3- توجهات مدار�ص الحوزة نحو الدور الإنجابي وحق الأم والطفل بالرعاية
تقديم  القادرات على  الوحيدات  الن�صاء هنرّ  باأن  االفترا�صية  الفكرة 
الكاملة  الم�صوؤولية  حملتهنرّ  االأجر(  مدفوع  غير  )العمل  لالأطفال  الرعاية 
في  تلكوؤ  اأو  تق�صير  نتيجة  تحدث  اأن  الممكن  من  التي  العواقب  جميع  عن 
رعاية االأطفال. هناك عالقة وثيقة بين تمكين الن�صاء للو�صول اإلى حقوقهنرّ 
تعنى  موؤ�ص�صات  وجود  االأطفال.  رعاية  وم�صوؤولية  مهمة  وبين  االإن�صانية 
برعاية االأطفال ي�صاعد الن�صاء على الو�صول اإلى فر�ش التمكين وحقوقهن 
االإن�صانية. هذا ما حر�صت عليه اأغلب الحوزات التي زرتها خالل الدرا�صة 
الميدانيـــة. ب�صــــكل عـام ال تكاد تخلو جميع الحوزات من وجود االأطفال)2(، 
يتنقلون في اأرجائها ب�صحبة االأمهات/الطالبات، هناك تقبرّل وا�صح لوجود 
م عالي لدور المراأة كاأم وو�صعها وم�صوؤوليتها  االأطفال داخل الحوزات، وتفهرّ
في رعاية االأطفال. اأغلب الحوزات خ�ص�صت غرفة خا�صة لح�صانة االأطفال 
الرو�صة  االأم؟  يجذب  »ماذا  ال�صفوف  في  االأمهات  وجود  اأثناء  ورعايتهم 

)1( مدر�صة، متزوجة يف العقد ال�صابع، لديها �صبع اأطفال، مدينة بغداد 7 كانون االأول 2015.
)2( مينع االأوالد الذكور من دخول حوزات الن�صاء اإذا بلغ احللم، اأي يكون بعمر تقريبًا اثنتا ع�صرة �صنة.
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حت به مديرة حوزة من بغداد. الرو�صة داخل الحوزة  بالتاأكيد« هذا ما �صررّ
تخ�صع لنف�ش الجو العام للحوزة)1(، وتكون تحت اإ�صراف ومراقبة االإدارة. 

اأهم  اأن من  الميدانية  الدرا�صة  اأثناء  اإدارات الحوزات  اتفقت معظم 
لخروج  الزوج  اأواًل ممانعة  الدرا�صة هو  يتركن  الن�صاء  تجعل  التي  االأ�صباب 
وعدم  االأطفال،  رعاية  م�صوؤولية  هو  اأي�ًصا  المهم  الثاني  وال�صبب  المراأة، 
قدرة الن�صاء على التحكم بالوقت واإدارة مهامها البيتية. هذا ما �صرحت به 

مديرة اإحدى الحوزات في مدينة النجف:
نتيجة  الحوزة  في  الدرا�صة  الن�صاء  من  العديد  الدرا�صة  »تركت 
ارتباطهنرّ برعاية االأطفال، لم ي�صتطعَن التوفيق بين م�صوؤولياتهن في البيت، 

والدرا�صة في الحوزة لالأ�صف«.)2( 

تعليمهن  واإكمال  عمل،  فر�صة  اإيجاد  من  تمكن  اللواتي  الن�صاء  اأغلب 
اأطفالهن  تجاوز  واالأهلي،  الحكومي  االأكاديمي  تعليمهن  اأو  الحوزات  داخل 
مرحلة الطفولة المبكرة، واأ�صبحوا في مرحلة الدرا�صة االبتدائية، مما �صاعد 
الن�صاء على ا�صتغالل الوقت اأثناء وجود االأطفال في المدار�ش للتفرغ للدرا�صة. 
هناك من الن�صاء من تترك اأطفالها في رعاية اإحدى قريباتها، عند اأهلها اأو 
اأهل زوجها. باالإ�صافة اإلى ذلك، اأن رعاية االأطفال داخل الحوزات، هي رعاية 
م�صتركة من قبل جميع الن�صاء، حتى مع عدم وجود غرفة مخ�ص�صة لالأطفال 
)رو�صة( تقوم الن�صاء بم�صاعدة بع�صهن في حال لم تتكمن المراأة/الطالبة 
من ترك طفلها في البيت، ب�صبب ظرف ما. اأثناء الدرا�صة الميدانية في مدينة 
بكل  و�صعته  ر�صيًعا،  طفاًل  تحمل  وهي  يوًما  الطالبات  اإحدى  جاءت  بغداد، 
هدوء في اإحدى زوايا القاعة الكبيرة، وطلبت من امراأة اأخرى كانت موجودة 

اأثناء زيارتي لرو�صة العتبة العلوية، وهي رو�صة خ�ص�صت الأطفال الن�صاء العامالت يف   )1(
العتبة، الحظت وجود منهج تعليمي خا�ش الأطفال بعمر الرو�صة، كان هناك درو�ش حلفظ 
القراآن تعطى لالأطفال فوق �صن الرابعة، وهناك درو�ش اأي�صًا لتعلم ال�صالة، بغية تهيئتهم 

للم�صاركة يف احتفاالت خا�صة ي�صارك بها االأطفال واأي�صًا م�صابقات حلفظ القراآن. 
)2( مديرة مدر�صة، يف العقد ال�صابع، مدينة النجف 5 كانون الثاين 2016.
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العناية به ريثما تنهي در�صها االأول. وفعاًل تناوبت الن�صاء على رعاية الطفل 
وتدليله طيلة �صاعات الدوام، دون اأن يبدر من اإدارة المدر�صة اأي اعترا�ش اأو 
اعتبار هذا الت�صرف غير مقبول. كانت االأم تقوم في فترة اال�صتراحة ما بين 

الدرو�ش باإر�صاع الطفل من �صدرها والتاأكد من نظافته. 

موقف م�صابه حدث في مدينة النجف، حين قامت اإحدى المدر�صات 
باإر�صاع طفلتها من �صدرها التي كانت ترافقها داخل ال�صف، واأثناء الدر�ش 
�ش مادة اللغة العربية، كانت ت�صع اأمامها  اأمام الن�صاء/الطالبات. كانت تدررّ
على المن�صدة كتاًبا كبيًرا ل�صرح قواعد اللغة العربية، والطفلة تجل�ش على 
بالبكاء، حملتها  الطفلة  بداأت  لعبة �صغيرة. حينما  المن�صدة وبيدها  نف�ش 
على  والتعليق  بال�صرح  م�صتمرة  وهي  ح�صنها  في  وو�صعتها  �صة  اأمها/المدررّ
للطفلة  واأعطائه  �صدرها  باإخراج  عفوية  بكل  قامت  ثم  واإعرابها،  الُجمل 
االأطفال  ا�صت�صحاب  لحظة!  ال�صرح  عن  تتوقف  ولم  هذا  كل  تر�صع،  حتى 
في  المرات  اإحدى  وفي  الحوزات.  داخل  طبيعي  �صيء  لالأمهات/الطالبات 
االأم  من  �صة  المدررّ طلبت  الدر�ش،  اأثناء  طالبة  ابن  اأ  تقيرّ النجف،  مدينة 
فت  توقرّ وفعاًل  الدر�ش،  تكمل  وتعود حتى  الحمام  في  الطفل  وجه  تغ�صل  اأن 

�صة عن ال�صرح حتى عادت االأم/الطالبة اإلى الدر�ش ثانًيا مع ابنها.  المدررّ

فاالأمور  الطالبات،  باقي  قبل  من  ا�صتغراب  عالمات  اأي  اأالحظ  لم 
االإ�صالم  موقف  من  الحوزة  موقف  ينطلق  وروتيني.  طبيعي  ب�صكل  تجري 
ونظرته لالأمومة وارتباطها بالمراأة. فاالأمومة من الموا�صيع واالأمور التي يتم 
وقد  المراأة.  على  م�صوؤوليتها  تقع  عليا  كقيمة  الدرو�ش  خالل  عليها  التركيز 
خ�ص�صت اإحدى الحوزات در�ًصا واحًدا في االأ�صبوع ي�صمى در�ش علم النف�ش، 
يركز الدر�ش على طرق تربية االأطفال وكيفية التعامل معهم في فترات عمرية 
مختلفة. »اأف�صل در�ش في الحوزة هو در�ش االأ�صرة، هو اأهم �صبب جعلني التحق 
بالحوزة«، هذا ما �صرحت به اإحدى الطالبات. توجه الحوزات بتقبل الن�صاء/
الطالبات كاأمهات وم�صوؤوالت ب�صكل مبا�صر عن رعاية االأطفال، يتما�صى مع 
حقيقة لم تتغيير كثيًرا حتى في المجتمعات المتقدمة. فالن�صاء في المجتمعات 
المتقدمة ال�صناعية، حيث ن�صبة الن�صاء العامالت تكاد ت�صاوي عدد الرجال 
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االأ�صا�صية،  مهمتهنرّ  هي  مازالت  االأطفال  رعاية  م�صوؤولية  اأن  اإال  العاملين، 
وم�صاركة الزوج ما هي اإال م�صاهمة موؤقتة في تلك الم�صوؤولية. منحت الحوزة 
فر�صة لالأمهات/الطالبات اأف�صل مما تقدمه الموؤ�ص�صات الحكومية االأخرى، 
والتي تمنع ب�صكل �صارم ح�صور اأو تواجد االأطفال داخل الموؤ�ص�صات. االأمثلة 
داخل  االأطفال  مع  تعاملهنرّ  وطريقة  للن�صاء/الطالبات  اأعاله  ذكرتها  التي 
الحوزات، يندر حدوثها في المدار�ش والجامعات الر�صمية. بنف�ش الوقت فاإن 
م�صاعي الحكومة في توفير وتهئية موؤ�ص�صات لرعاية االأطفال، قد توقفت منذ 
�صنوات. وحتى ما موجود من ريا�ش اأطفال في بع�ش الموؤ�ص�صات الحكومية، 
ال ترتقي لم�صتوى ي�صمن حقوق الطفل/ة، وال تلبي حاجات الن�صاء العامالت، 
اإما  اإلى  الن�صاء  ي�صطر  مما  الخا�ش.  القطاع  اأو  الحكومي  القطاع  في  �صواء 
لدفع مبالغ لي�صت بالقليلة لمدار�ش الح�صانة والرو�صة، اأو التخلرّي عن العمل، 

وهذا ما يحدث لعدد كبير من الن�صاء. 

 4- تحولت النوع »الجندر« لدى الن�صاء الإ�صالميات ومواجهة النظام 
 Patriarchal system  الأبوي

االأبوي  النظام  لبنية  تهديًدا  الحوزة،  اإلى  الن�صاء  خروج  ل  ي�صكرّ
النوع  تحوالت  من  فالخوف  الرجل.  و�صلطة  لهيمنة  وتحدي  وموؤ�ص�صاته، 
»الجندر« لم تقت�صر على �صبكة العالقات االأ�صرية، بل كانت هناك اأ�صكال 
الدينية  الموؤ�ص�صة  داخل  حتى  المجتمع،  قبل  من  المعار�صة  من  مختلفة 
من  عليا  م�صتويات  اإلى  الو�صول  من  الن�صاء  تمنع  حواجز  و�صعت  نف�صها. 
التعليم الحوزي. حملت ق�ص�ش الن�صاء االإ�صالميات من مختلف الطبقات 
والم�صتويات العلمية، �صواء في مدينة بغداد اأو مدينة النجف اأ�صكااًل مختلفة 
الن�صاء  خروج  على  ومعلنة،  خفية  الذكورية،  للمعار�صة  متباينة  م�صتويات 
اإلى المجال العام واالإلتحاق بالحوزة وما تبعه من تحوالت النوع »الجندر«. 
ذكرت اإحدى الم�صتجيبات اأن اأحد وكالء مرجع كبير، يرف�ش اأن يطلق ا�صم 
حوزة على مدار�ش الن�صاء، وال يرى اأنها حوزة بالمفهوم التقليدي التاريخي 
لمبادئ  للن�صاء  توعويرّة  اأو  تثقيفيرّة  دينية  مدار�ش  عليها  يطلق  بل  للحوزة. 
ال�صريعة والفقه الجعفري. تكرر هذا الو�صف من قبل اأحد رجال الدين في 
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للن�صاء  توعوية  مدار�ش  ن�صوية« هي  »حوزات  ت�صمى  ما  باأن  النجف،  مدينة 
الغر�ش منها توعية الن�صاء واإعدادهنرّ لمهمة التبليغ الديني. لكن التوجه في 
ن�صبيًّا عنه في  اأف�صل  الن�صائية كان  الحوزات  النجف حيال مدار�ش  مدينة 
مدينة بغداد. فالحوزات العلميرّة منت�صرة ب�صكل وا�صع، الأن مدينة النجف هي 
اأنحاء العالم، وباعتبارها  مركز وقبلة طالب العلم من ال�صيعة ومن جميع 
مدينة دينية �صاعد على و�صول الن�صاء، اإلى فر�ش التعليم داخل الحوزات. 
لذلك كانت فر�ش الن�صاء االإ�صالميات من ال�صيعة الراغبات بموا�صلة التعليم 
الحوزي في مدينة النجف اأوفر حظًّا. ب�صبب انت�صار الحوزات، ووجود رجال 
ومراجع  واأعالم  علماء  يد  على  معرفتهم  تلقوا  الذين  الدين/المدر�صين، 
وموا�صلة  الحوزات  بمدار�ش  االلتحاق  على  الن�صاء  ع  �صجرّ مما  الطائفة. 
الن�صاء في مدينة  �صابًقا و�صلت  اإلى مراحل متقدمة. كما ذكرت  الدرا�صة 
النجف اإلى مرحلة ال�صطوح العليا: »للعلم الكتب التي ندر�صها االآن تدر�ش في 
حوزات الرجال في مرحلة البحث الخارج« هذا ما �صرحت به اإحدى طالبات 
مرحلة �صطوح عليا في حوزة دار الحكمة الن�صويرّة. ا�صتطاعت الن�صاء ك�صر 

حاجز المقد�ش التاريخي، وح�صر امتالك المعرفة الدينية بالرجال.

لم  معلومات،  من  عليه  ح�صلت  ما  وبح�صب  بغداد،  مدينة  في  اأما 
ت�صل الن�صاء اإلى مرحلة ال�صطوح العليا، على الرغم من منا�صدات الن�صاء 
اللواتي يرغبَن بالح�صول على  الن�صاء  ومطالباتهنرّ بفتح مدار�ش ت�صتوعب 

معرفة تتالءم مع قدراتهن المعرفية. 

وكالء  قبل  من  المتناق�ش  الموقف  بغداد  من  م�صتجيبة  و�صفت 
المراجع  اأحد وكالء  لي  »قال  لها:  بالن�صبة  يكن مقنع  لم  والذي  المراجع، 
لماذا تريدين اال�صتمرار في الدرا�صة الحوزيرّة، ماذا تريدين اأن ت�صبحي، 
هل من الممكن اأن تكون المراأة )مجتهدة(؟ هذا �صعب على المراأة«.)1( تلك 
الحوزة/ باأن  التاريخي،  الموروث  نابعة من  الدين  لبع�ش رجال  التوجهات 

)1( مقابلة، مدر�صة يف احلوزة، غري متزوجة يف العقد الرابع، مدينة بغداد 3 ت�صرين الثاين 2015.
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يكونوا  اأن  اإال  خيار  من  ما  لكن  فقط.  للرجال  هي  للمرجعية  االآخر  الوجه 
المرحلة  في  الن�صاء  م�صاركة  اإلى  دعت  التي  المرجعية  لتوجهات  داعمين، 
الجديدة التي تمر بها ال�صيعة كمجموعة �صيا�صيرّة، ودورهنرّ المهم في التبليغ 
ون�صر الت�صيع وتدعيم الهوية ال�صيعية. لكن ال يعني هذا الدعم اأن يتخلوا عن 
»الجندر«  النوع  ونظام  معايير  والمحافظة على  تثبيت  في  دورهم كحرا�ش 
بالحوزة  والتحاقهنرّ  الخا�ش/البيت،  المجال  من  الن�صاء  خروج  الهرميرّة. 
وم�صاركتهنرّ ن�صاطات واأدوار الرجال هو تحول جديد، ما يزال يثير القلق، 
لدى بع�ش رجال الدين/الوكالء. التحوالت في حيوات الن�صاء االإ�صالميات، 
كذوات  الن�صاء  وجود  قبول  يتم  حتى  مف�صلية،  بنيوية  تغييرات  اإلى  يحتاج 

فاعلة، داخل موؤ�ص�صة الحوزة وباقي الموؤ�ص�صات التقليدية. 

الدرو�ش  الن�صاء  وم�صاركة  المقابالت  اأثناء  مالحظتي  بح�صب 
واالأن�صطة في الحوزات، وجدت اأن الن�صاء االإ�صالميات ال يناق�صن ق�صاياهنرّ 
ومعاناتهنرّ بمقاربات ومفاهيم ن�صوية، اأو يحاولن ا�صتخدام االأطر الر�صميرّة 
)الد�صتور-القانون( في المطالبة بحق الم�صاواة والعدالة. كما تفعل باقي 
الن�صاء الم�صلمات، اللواتي تبنت مقاربة النا�صطات والمدافعات عن حقوق 
العا�صمة  في  �صيما  ال  الن�صوي،  الحراك  مظلة  تحت  المن�صويات  الن�صاء، 
فقهيرّة  علميرّة  محاوالت  هناك  لي�صت  ا  واأي�صً المحافظات.  وباقي  بغداد، 
الإعادة تف�صير الن�صو�ش المقد�صة )القراآن، ال�صنة النبوية( بما يتالءم مع 
نقا�ش  يوؤطر  ما  البراغماتية هي  »الجندر«.  النوع  وعدالة  الم�صاواة  مبادئ 
على  المترتبة  العملية  النتائج  على  والتركيز  بالحقوق،  بالمطالبة  الن�صاء 
خروج الن�صاء االإ�صالميات والدرا�صة في الحوزة. الأنه يقوي اأدوارهنرّ كاأمهات 
تطوير  على  ي�صاعد  �صوف  كاأمهات  اأدوراهنرّ  واأهمية  �صالحات،  وزوجات 
المجتمع، وهو حل عمليرّ وممكن للعديد من الم�صاكل. توجه الن�صاء االهتمام 
لعالقات  والمنظم  الم�صرع  الن�ش  اأ�صل  اإلى  التوجه  من  بداًل  النتائج  نحو 
النوع »الجندر« وما يترتب عليه من ممار�صات واأدوار ومهام. م�صاركة الن�صاء 
االإ�صالميات من ال�صيعة، في النقا�ش حول الم�صاواة بين الرجال والن�صاء، اأو 
المطالبة بتطبيق ما موجود في الن�صو�ش ال�صريعة من اأحكام تدعم مبداأ 
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الم�صاواة وحقوق الن�صاء، ياأخذ منحى اآخر، وُبعد �صيا�صي الأنه يعتبر نقا�ش 
يركز  ومايزال  كان  لل�صيعة  الديني  فالخطاب  ال�صيعية.  العقيدة  في  ونقد 
على تدعيم الهوية ال�صيا�صية، ومواجهة حالة االإق�صاء والتهمي�ش التاريخية 
الن�صو�ش  تف�صير  اإعادة  للم�صاركة في  اأي محاولة  فاإن  ال�صيعة؛ لذلك  �صد 
المقد�صة وتنقيتها من التف�صيرات االأبوية، هو محاولة ل�صرب اأ�صل العقيدة 

ال�صيعة، الأن اأغلب التف�صيرات لالأحكام جاءت من االأئمة المع�صومين.

الخاتمة
ت�صورات  اأن  المقابالت،  خالل  ال�صيعيرّات  االإ�صالميات  الن�صاء  اأثبت 
النوع »الجندر« متغيرة بح�صب ال�صياقات العامة، واأن االأدوار الجديدة ترتب 
 2003 العراق  ال�صيا�صي في  التغيير  اإثرها و�صع ومكانة جديدة. فر�ش  على 
درا�صة  اإن  ال�صيعة.  من  االإ�صالميات  الن�صاء  ومكانة  اأدوار  على  واقًعا جديًدا 
الواقع الجديد �صمن االأطر التحليلية ومقاربات النوع »الجندر«، األقت ال�صوء 
على ديناميات ال�صلطة الموؤثرة على تفاعالت الن�صاء االإ�صالميات وعالقاتهن 
في  اأو  االأ�صرة  �صواء �صمن  »الجندر«  للنوع  العام  النظام  الرجال، �صمن  مع 
المجتمع. اأظهر تحليل تفاعالت وت�صورات النوع »الجندر« للن�صاء االإ�صالميات 
ب�صكل ال لب�ش فيه مدى العزيمة واالإ�صرار وال�صمود عند الن�صاء االإ�صالميات 
وفاعليتهنرّ في اإعادة ت�صكيل معايير واأدوار النوع »الجندر« بما ي�صمن اإعادة 
الخا�صة  الن�صاء  ت�صورات  في  المخزون  الذاتي،  الم�صاواة  لمفهوم  التوازن 
ال�صغوط  رغم  الرجال.  من  نظرائهنرّ  عن  يختلفن  ال  كذوات  انف�صهن  عن 

والتحديات التي واجهتها وتواجهها الن�صاء ب�صورة م�صتمرة.
اأظهرت المقابالت مع الن�صاء االإ�صالميات كيف اأن الدار�صة الحوزيرّة 
في  التحول  عملية  الن�صاء  و�صفت  حيواتهن.  في  كبيرة  تغييرات  اأحدثت 
ورعاية  المنزليرّة  االأعمال  في  تتحدد  التي  النمطية،  »الجندر«  النوع  اأدوار 
االأطفال، اإلى اأدوار ومهام جديدة، بعد التحاقهنرّ بالدرا�صة في الحوزة. وقد 
الن�صاء، فالبع�ش منهنرّ بذل  تباينت م�صتويات تحوالت النوع »الجندر« عند 
مجهود وطاقة م�صاعفة من اأجل مواءمة الو�صع/الدور الجديد مع اأدوارهنرّ 
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. وبع�ش الن�صاء و�صفت  التقليدية، دون اأن يكون هناك دعم من قبل اأ�صرهنرّ
باأن تغييرات عالقات النوع »الجندر« حدثت على م�صتوى االأ�صرة واالأقارب. 
التحول، من  الخا�صة حول عملية  موؤ�صراتها  اأعطت  الن�صاء من  وهناك من 
اأهمها االإح�صا�ش العالي بتقدير الذات والثقة بالنف�ش، وتعلم مهارات متنوعة 

في النقا�ش والحوار، نتيجة الدرا�صة داخل الحوزة. 

الن�صاء  حيوات  من  اأ�صا�صي  جزء  هي  المنزلية  االأعمال  بقيت  لكن 
مفهومهن  فاإن  لذلك  تتغير.  لم  وزوجات  كاأمهات  وم�صوؤوليتهنرّ  اليومية، 
وتق�صيم  تنظيم  فر�ش  الأنه  كبير،  ب�صكل  اختلف  قد  الوقت  مع  وتعاملهن 
جميع  تلتزم  لم  الجديدة.  واالأدوار  المهام  ي�صتوعب  حتى  النهار  �صاعات 
اختلفت  الن�صاء  فبع�ش  المنزلي؛  العمل  وتيرة  بنف�ش  باال�صتمرار  الن�صاء 
للتتطابق  ا  بها حرفيًّ تلتزم  التي كانت  التقليدية  االأدوار  تعاملها مع  طريقة 
التي تكر�ش كل  ال�صالحة،  والزوجة  االأم  وتكون  »الجندر«  النوع  مع معايير 
اأن  الن�صاء  بينت ق�ص�ش  والزوج.  واالأطفال  للبيت  وقتها وجهدها وطاقتها 
اًل وا�صح لوجود االأطفال داخل الحوزات، وتفهم عاٍل لدور المراأة  هناك تقبرّ
كاأم وو�صعها وم�صوؤوليتها في رعاية االأطفال ينطلق موقف الحوزة من موقف 
الموا�صيع  من  فاالأمومة  بالمراأة.  وارتباطها  لالأمومة  ونظرته  االإ�صالم 
تقع م�صوؤوليتها  الدرو�ش كقيمة عليا  التركيز عليها خالل  يتم  التي  واالأمور 
تقدمه  مما  لالأمهات/الطالبات  اأف�صل  فر�ش  الحوزة  منحت  المراأة.  على 
تواجد  اأو  ح�صور  �صارم  ب�صكل  تمنع  والتي  االأخرى،  الحكومية  الموؤ�ص�صات 
ومن  االإ�صالميات  الن�صاء  ق�ص�ش  حملت  كما  الموؤ�ص�صات.  داخل  االأطفال 
مدينة  اأو  بغداد  مدينة  في  �صواء  العلمية،  والم�صتويات  الطبقات  مختلف 
النجف اأ�صكااًل مختلفة وم�صتويات متباينة للمعار�صة االأبوية، خفية ومعلنة، 
على خروج الن�صاء اإلى المجال العام وااللتحاق بالحوزة وما تبعه من تحوالت 

النوع »الجندر«.
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دلل البزري
المراأة ال�صيعية الأخرى

الفرعي  العنوان  هو  الورقة  هذه  في  المبا�صر  النقا�ش  يطرح  ما  اإن 
للموؤتمر، ذاك الذي ُكِلرّفُت به: اأي »المراأة ال�صيعيرّة في لبنان«، تحت عنوان 
اأن  اإلى  ح  يلمرّ العنوان  وكاأن هذا  ال�صيعي.  ال�صيا�صي  االإ�صالم  يتناول  رئي�صي 
المراأة ال�صيعيرّة اللبنانيرّة ُمْن�صهرة في واحد من التنظيمين ال�صيعيين، حركة 

»اأمل« و»حزب اهلل«.
اأن نميز بين التنظيمين. »حزب  اأواًل علينا، قبل التفا�صيل الالحقة، 
واللبنانيرّة.  ال�صيعيرّة  ال�صاحتين  على  المهيمن  هو  �صيعي.  االأ�صولي  هو  اهلل« 
اللبنـانيرّة  الطائفيرّة  االأحـزاب  ت�صبه  اأ�صوليرّة،  لي�صت  وهي  »اأمل«،  وحركة 

االأخـرى، ولكنهـــا متحالفـــة مع حــزب اللـه بما ُيعرف بـ »الثنائي ال�صيعي«.
التنظيمين.  يوؤيدون  ال�صيعيرّة  الطائفة  وبنات  اأبناء  اأن غالبيرّة  �صحيح 
متديرّنات،  غير  ن�صاء  الن�صاء.  من  مختلفة  اأعداد  ثمة  خارجهما  ولكن 
درجة  على  حياة  اأو  خا�ش،  اأو  عام  ي�صاريرّ  ميل  ذات  علمانيرّات،  �صافرات، 

عالية من الحريرّة بالعي�ش والت�صرف.
منها  العليا  للدولة،  الر�صمية  المواقع  في  الن�صاء  اأولئك  تجد  لن 
»الثنائي  من  لواحد  ا،  تامًّ والء  يتطلب  الر�صميرّة  الوظيفة  فَنْيل  والمتو�صطة. 
ال�صيعي«. وال وجود لمناف�ش لهما. فهما ي�صتحوذان على كامل الح�صة ال�صيعية 

�ش الطــــائفي القائم في لبنان. من وظــائف الدولـــة �صمــــن نظام التحا�صُ
اأخرى: �صحافيات، كاتبات، مهنيات وفنانات.  اأدوار  قد تجدهنرّ في 
لهنرّ  »الثنائي«.  مواقف  نقي�ش من  بالعك�ش على  يقفن  بينهن  بارزات  وثمة 
�ش  يتعررّ بع�صهن  و�صيا�صية.  اأدبية  نتاجات  اأو  بو�صتات  اأو  من�صة  اأو  راأي 

ل�صغوظ وحمالت معنوية.
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هذا »النمط« من ال�صيعيات ال يدخل في اأي تعريف، اأكاديميًّا كان اأو 
اإال  تعارف،  ربما  بينهن، وال  لقاء  ه م�صترّت. ال  ولكنرّ ا�صتق�صائيًّا؛ هو موجود 

القليل القليل، وال بالتالي �صوت واحد.

حدثان جمعا الن�صاء ال�صيعيرّات من دون »غطاء الثنائي«، �صوف نتطرق 
اإليهما في هذه الورقة: حملة من اأجل ح�صانة االأوالد، واالنتفا�صة ال�صعبيرّة 

في ت�صرين اأول/اأكتوبر 2019.

وخلف هذين اال�صتثناءين، �صوف تجد المراأة ال�صيعية االأخرى، بتلك 
الموروثة،  ثقافتها  بحدود  اإال  �صيعية  ب�صفتها  نف�صها  عن  ف  تعرِّ ال  التي 
فلوكلورها،  من  ثقافتها،  من  تجربتها،  من  جزء  هي  ال�صيعيرّة  »هويتها« 
من  بغيرها  اأ�صوًة  ولهوها؛  ولعبها  مطبخها،  من  واأتراحها،  اأفراحها  من 
اللبنانيرّات المنتميات اإلى الطوائف الثمانية ع�صر االأخرى. فال�صيعية عندها 
هي جزء من هويتها االأعم، االأ�صمل، الوطنيرّة، اللبنانيرّة، العربيرّة، ال�صرقيرّة، 
الغربيرّة. وو�صعها �صمن خانة المراأة ال�صيعية، تحت عنوان االإ�صالم ال�صيعي، 

هو انتقا�ش من وجودها، هو اإخفاء لهذا الوجود الُمَبعثر.

محمد ح�صين ف�صل اهلل والبدايات
قبل  االأهليرّة،  الحرب  نهاية  في  الميدانيرّة  وقائعها  جرت  درا�صة  عن 
اثنين وثالثين �صنة، وكان مو�صوعها ع�صرة ن�صاء من »حزب اهلل«، يتولَّين 
م�صوؤوليات معينة بداخله)1(. وكانت النتيجة التي خل�صت اإليها هذه الدرا�صة: 
الجدليرّة  األوان  من  لوًنا  واأفكارهنرّ  �صلوكهنرّ  في  يحملَن  الن�صاء  اأولئك  اأن 
معادلة  على  وي�صتوي  االأ�صداد،  بين  »النقا�ش«  يتم  حيث  )الديالكتيك(، 
�ش الكتاب هذه المعادلة على ال�صورة التالية: اإن اأولئك الن�صاء  خا�صة. ولخرّ
حركة  مان  تنظرّ حلقتين  و�صط  تقع  وم�صالك  وروؤى  قناعات  �صمن  يتحركن 
الحياة لديهن. عنوان الحلقة االأولى هو »االإ�صالمية المحدثة« اأو الحداثيرّة، 

)1( دالل البزري. اأخوات الظل واليقني. بريوت. دار النهار، 1996.
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المحدثة«،  »االإ�صالمية  االأولى  الحلقة  الموؤ�صَلمة«.  »الحداثة  هي  والثانية 
البيت  من  الخروج  مثل  المعروفة،  الحداثيرّة  العناوين  معظم  في  تجدها 
ٌب بها  ، والم�صاركة ال�صيا�صيرّة، وكل هذه عناوين مرحرّ بحريرّة، والعمل المهنيرّ
نف�صه  االإ�صالم  اأن  اأي  اإ�صالمي،  منطلق  ذلك من  ويتم  الن�صاء.  اأولئك  بين 
هذه  كل  خو�ش  فهي  الثانية،  الحلقة  اأي  الموؤ�ْصلمة«  »الحداثة  اأما  عها.  �صررّ
وهنا  الحجاب.  راأ�صها  على  ب�صروط،  ولكن  تعليم،...(،  )عمل،  المجاالت 
ي�صبح الحديث مطلق؛ اإذ ال ترتديه ن�صاوؤنا ب�صغط من التقاليد اأو البيئة اأو 

، ال يغيرّره زمان اأو مكان. ، �صرعيرّ االأهل، اإنما بقرار اإلهيرّ

على  والمفتوحة  الجدليرّة،  ة  ال�صكرّ هذه  في  اهلل«  »حزب  ن�صاء  و�صع  والذي 
النقا�ش، رغم قدا�صة �صقها الثاني، هي واقع �صو�صيولوجي ومرجع ديني في اآن مًعا.

في االأول، ال�صو�صيولوجي، اإن هذه النفحة الحداثيرّة اآتيٌة من تجربَتين: 
الحداثيرّة،  وثقافته  الغرب  مع  بالعالقة  ابكرَن  اللواتي  الم�صيحيات  الن�صاء 
مَن على المجتمع اللبناني م�صالك واأفكار هذه الثقافة. التجربة الثانية،  فعمرّ
الي�صارية، الحداثية، وقد خا�صتها بع�ش الن�صاء الم�صوؤوالت الم�ْصتجوبات، اأو 
خا�صها اأفراد من محيطهنَّ العائليرّ المبا�صر. واأبناء الطائفة ال�صيعيرّة كانوا 

االأكثر انخراًطا في التجربة من بين اأبناء الطوائف االأخرى.

ة الجدليرّة هو المرجع الدينيرّ اللبنانيرّ  اأما الم�صوؤول الثاني عن هذه ال�صكرّ
ال�صيد محمد ح�صين ف�صل اهلل، والذي كان ُيعتبر في وقتها »المر�صد الروحي« 
ٍة عالية، واإنتاج غزير.  لحزب اهلل؛ فال�صيد ف�صل اهلل كان �صاحب �صلطٍة معنويرّ

ة، وبتف�صيرات واجتهادات غير تقليديرّة. ويهتم بالن�صاء ب�صورة خا�صرّ

الخا�ش  اهلل  ف�صل  ح�صين  محمد  فكر  من  ُت�ْصتثنى  وحيدة  نقطة 
الزوجية«،  و»الواجبات  المتعة  وزواج  د  والتعدرّ الجن�ش  نقطة  هي  بالن�صاء، 
الجن�صية، ذات االأولوية المطلقة. عدا ذلك، فهو يقول بحق الن�صاء بالعمل، 
حتى لو رف�ش الزوج ذلك. وبحقها بال�صفر من دون اإذن زوجها اإذا كان غر�ش 
�صفرها هو العلم. واأن عمل الرجل في المنزل لي�ش عيًبا، واأن المراأة الُمْر�صعة 
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تاأخذ اأجرها. واأن ما ي�صمى بـ »بيت الطاعة« هو »�صجن موؤبد«. واأن الحديث 
القائل: »ما اأفلح قوم وليتهم امراأة«، هو حديث �صعيف، واأن تجربة ملكة �صباأ 
كانت ناجحة. واأن باب الق�صاء ال�صرعي مفتوح للن�صاء. وبع�ش فتاويه اأثارت 
اإلى  االإثنين  الح�صانة من  �صن  لرفع  الجعفرية  المحاكم  �صجة: منها دعوته 

فة من قبل زوجها بعنف مماثل)1(. ال�صابعة، وجواز دفاع المراأة المعنرّ

ولكن مرجعية ف�صل اهلل ودوره كمر�صد روحيرّ لحزب اهلل لم تدوما، 
الغيوم  بع�ش  �صبقته  الما�صي  القرن  ت�صعينات  اأوا�صط  في  االنف�صال  بداأ 
اأحد  تاأييَد  ورف�صه  االأهليرّة،  الحرب  اأواخر  دورات  من  دورة  في  الكالحة، 

التنظيمين ال�صيعيين في اال�صتباكات بينهما)2(.

الروحي«  »المر�صد  اهلل  ف�صل  وبقَي  الواقعة،  هذه  بعد  االأيام  ت  ومررّ
بداخله.  اأي من�صب حزبي  يتولى  اأن  االآن عينه،  ا، في  وراف�صً لحزب اهلل، 
ي االإمام اأبو القا�صم الخوئي عام 1996، الذي كان مرجًعا لف�صل  اإلى اأن توفرّ
اهلل  ف�صل  فرف�ش  بداًل عنه.  االإمام علي خامنئي  ب  ُن�صرّ وفاته،  وبعد  اهلل. 
مرجعية خامنئي، ورحب بها »حزب اهلل«. ومن هنا ظهر الخالف العلني)3(.

 .1996 )1( ال�صيد حممد ح�صني ف�صل اهلل. ركن املراأة. بريوت. دار املالك. الطبعة االأوىل 
ال�صفحات: 66، 80، 83، 95، 96، 123، 124، 128.

 Leb Reports .2009/3/16 .2( هادي كركي. اأبو بكر ال�صاحية يواجه حزب اهلل يف داره(
)3( قا�صم ق�صري. اأين تقاطع ال�صيرّد ف�صل اهلل مع اإيران واأين اختلفا؟ 2020/5/5.

عليه  هو  ملا  مغاير  تاريخ  يف  اخلوئي  القا�صم  اأبو  وفاة  ي�صع  اأنه  التف�صري  هذا  يف  امل�صكلة 
ر�صمًيا. ومع اأن الكاتب ملمرّ مبو�صوعه، اإال اأنه، وتبًعا لكل املراجع، فاإن االإمام اخلوئي مل 
للدرا�صة  امليداين  التحقيق  التايل ملجريات  العام  1992. وهو  اإمنا عام   ،1996 يتوف عام 
الذي  اأن  واالأرجح  لل�صيد ف�صل اهلل.  الفكرية  الهيمنة  اأي يف ظل  واليقني«.  الظل  »اأخوات 
قبل  كانت جتلياته  للخالف بني ف�صل اهلل وحزب اهلل. حتى  البطيء  الن�صوج  ح�صل هو 
�صنوات قليلة من رحيله. وقد يكون �صبب هذا اخللل بالتاريخ اأن اإن�صاج اخلالف كان ينتظر 
ا ن�صوج القيادات ال�صابة اجلديدة ومتكنها من ال�صيطرة على قيادة الطائفة، واإخراج  اأي�صً
و�صط  االأخري حمبوب  اأن  اأ�صرار كبرية. فمعروف  دون  التاأثري، من  دائرة  ف�صل اهلل من 

.(bayynat.org) ال�صيعة، وو�صط ال�صنة اأي�صًا. مقاالت ودرا�صات

https://lebreports.blogspot.com/2009/03/blog-post_13.html
https://lebreports.blogspot.com/2009/03/blog-post_13.html
http://arabic.bayynat.org/ListingMakalat.aspx?id=19141
http://arabic.bayynat.org/ListingMakalat.aspx?id=19141
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محمد ح�صين ف�صل اهلل كان مر�صًدا للحزب �صحيح، ولكنه لم يتبنَّ 
قاباًل  كان  وال  اإ�صالميرّة،  دولة  الإقامة  الداعية  االأولى  الحزب  ر�صالة  يوًما 
بنظرية الوليرّ الفقيه التي يتبعها الحزب، وقدم جملة اجتهاداٍت »توحيدية«، 
ى  ي�صــمرّ ما  �صـــردية  تدح�ش  التي  تلك  اأ�صــــهرها  من  وال�صيعة،  ة  ال�صنرّ بين 
اأو عمر بن  اأبو بكر ال�صديق  بـ »ماأ�صاة الزهراء« على يد بع�ش ال�صحابة، 
اإلى علم  ي العلم خدمًة للدين: ومنه ا�صتناده  الخطاب. وكان رائًدا في تبنرّ
الفلك من اأجل تحديد بدايات االأ�صهر القمريرّة. وما زال تقويمه الرم�صانيرّ 

ة مًعا)1(. يتبع لدى العديد من ال�صيعة وال�صنرّ

اهلل:  ف�صل  ح�صين  محمد  لل�صيد  رف�ش  حمالت  القطيعة  هذه  تَلْت 
�صه مثاًل لهجوم عنا�صر من حزب اهلل اأثناء ال�صالة، اأو مقاطعته اأثناء  تعررّ
م �صتم ال�صحابة. اأو مثلهما  ال�صالة ومطالبته بالتراجع عن فتواه التي تحرِّ
على  الإرغامهم  عليهم  وال�صغط  له،  التابعة  الدينية  الحوزة  طالب  تهديد 

االنتقال اإلى الحوزات التابعة للحزب)2(.

الروحي  االإر�صاد  �صفة  اهلل  ف�صل  ال�صيد  من  اْنُتزعت  ف�صيًئا  و�صيًئا 
للحزب، و�صار ينكرها عن نف�صه وينكرها الحزب عنه. وانتقلنا بعد ذلك 
من  اأ�صوات  فَعَلْت  االإيرانية.  بالمرجعيرّة  الت�صاًقا  اأكثر  اآخرين،  رجال  اإلى 
هنا وهناك، ت�صاأل اإن كانت مفاهيم الطائفة ال�صيعية »قد اأ�صابتها الرجعية، 

و�صارت �صلفية«)3(.

)1( املرجع نف�صه.
)2( هادي كركي. اأبو بكر ال�صاحية يواجه حزب اهلل يف داره. 2009/3/16.

 .2017/3/28 رجعية؟  اأكرث  االجتماعية  ال�صيعة  مفاهيم  اأ�صبحت  ملاذا  فا�صل.  �صلوى   )3(
(janoubia.com) جنوبية

https://janoubia.com/2017/03/28/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%aa-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
https://janoubia.com/2017/03/28/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%aa-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
https://janoubia.com/2017/03/28/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%aa-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
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حزب اهلل والن�صاء
كتيرّب  عبر  وذلك   .1985 عام  ر�صميًّا  تاأ�صي�صه  عن  اهلل  حزب  اأعلن 
الم�صت�صعفين  اإلى  اهلل  حزب  وجهها  التي  الر�صالة  »ن�ش  عنوانه  �صغير، 
في لبنان والعالم«. وما يهمنا هنا من هذه الر�صالة اأن الن�صاء ال ُيذكرن اإال 
ب�صفتهن، مع االأطفال، �صحايا االإ�صرائيليين والميلي�صيات الموالية لهم في 
في  واأطفال  ن�صاء  من  اأبنائنا،  من  االآالف  »اأعدموا  و�صاتيال  �صبرا  مذبحة 

�صبرا و�صاتيال«)1(.
والتي   ،2009 عام  اهلل  حزب  اأ�صدرها  التي  ال�صيا�صيرّة  »الوثيقة«  اأما 
ا مرجعيًّا للتحوالت التي جعلت حزب اهلل �صاحب دور ال�صيا�صي  اعتبرت ن�صًّ
االأبرز بعد حرب 2006، فتذكر الن�صاء مرتين. مرة لُتدين الهجمة االأميركية 
على المنطقة »ب�صن حروب تدميرية وماحقة ال تميز بين البريء والمجرم، 
الحزب  ثانية عندما يذكر  وال�صاب«. ومرة  والمراأة  وال�صيخ  الطفل  بين  وال 
الدولة المقبولة بنظره اأنها »الدولة التي تعمل على تعزيز دور المراأة وتطوير 
م�صاركتها في المجاالت كافة، في اإطار االإ�صتفادة من خ�صو�صيتها وتاأثيرها 

واحترام مكانِتها«)2(.
اإلحاقها  اإنما  الن�صاء،  بم�صاألة  اهلل  لحزب  خا�ش  اهتمام  ال  اإذن، 

بالق�صايا ال�صيا�صية العامة.
وبعد ابتعاد ال�صيد ف�صل اهلل، لم يوكل مو�صوع المراأة اإلى االأمين العام 
اإلى نائبه ال�صيخ نعيم قا�صم؛ فاالأول، ح�صن  اإنما  للحزب ح�صن ن�صر اهلل، 
ن�صر اهلل، اكتفى بكلمات هنا اأو هناك، مثل منا�صبة عيد المراأة الم�صلمة 
في  اآخر،  مثال  اأو  المبكر)3(.  الزواج  على  خطبه  اإحدى  في  �صجع  عندما 

»ن�ش الر�صالة التي وجهها حزب اهلل اإىل امل�صت�صعفني يف لبنان والعامل«. �صـباط 1985.   )1(
ال ذكر لدار الن�صر. وال للبلد. �ش 2.

(khiyam.com) .2009/11/30 .2( الن�ش الكامل للوثيقة ال�صيا�صية حلزب اهلل. قناة املنار(
النهـــار  وانق�صـام!  جـدل   .. ال�صيطان  بخدمة  املبكر  الزواج  معار�صي  اتهم  اهلل  »ن�صر   )3(

(annahar.com)

https://khiyam.com/news/article.php?articleID=7830
https://khiyam.com/news/article.php?articleID=7830
https://www.annahar.com/arabic/article/559637-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85?msclkid=14519da5c16011ec9e3803557bbcda4c
https://www.annahar.com/arabic/article/559637-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85?msclkid=14519da5c16011ec9e3803557bbcda4c
https://www.annahar.com/arabic/article/559637-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85?msclkid=14519da5c16011ec9e3803557bbcda4c
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مقابلة مع قناة المنار، وبمنا�صبة االنتخابات النيابية الما�صية )2018( حول 
م خطوًطا عري�صة لنظريته: فالمراأة  موقف الحزب بعدم تر�صيح ن�صاء، يقدرّ
ال تنق�صها »االأدوار« لدى الحزب »مهند�صات وطبيبات واأ�صتاذات جامعيات 
ومثقفات«، ولكنه يرف�ش تر�صيح الن�صاء لمجل�ش النواب، باعتبار اأن مفهوم 
ه حاليًّا في لبنان«. والظروف الموؤاتية للتفكير بذلك لن  »عمل النائب م�صوَّ
تتحقق اإال ب�صروط: »عندما ياأتي يوم يكون النائب فيه ع�صو مجل�ش، ع�صو 
لجان، ع�صو ت�صريع، ع�صو قانون، ع�صو نقا�ش �صيا�صي، جزًءا من موؤ�ص�صة 
�صيا�صية حقيقية وال ُيحا�َصب الأنه لم يوظف ابن فالن، اأو لم يعبرّد الطريق 

الفالنية...«)1(.

وموؤلفات  ومداخالت  كتابات  المراأة  فله عن  قا�صم،  نعيم  ال�صيخ  اأما 
التي ال تختلف  ومقابالت لي�ش المجال متاًحا هنا لعر�ش تفا�صيل نظرته، 
رة في ن�صو�ش  تفا�صيل مكرَّ باأركانها، وهي  اأ�صولية معروفة  اأيرّ نظرة  عن 

ال�صيخ قا�صم.

نقطتان ت�صتحقان التوقف عند كتاباته:
الأولى، هي تق�صيمه لـ »الروؤى« الخا�صة بالمراأة، بين اثنتين متناق�صتين، 
وحريتها«.  المراأة  »حقوق  وعنوانها  الغربية«،  »الروؤية  بـ  ي�صفها  ما  االأولى، 
يعتبر اأن هذه الروؤى »مادية بحتة، تركز على ج�صد المراأة، وترف�ش االعتراف 
باأن  تعترف  »ال  اأنها  عليها  ياأخذ  ثم  الرجل«.  وبين  بينها  الموجودة  بالفروق 
دور المراأة في بع�ش المجاالت يختلف عن دور الرجل، وتتطلع اإلى الم�صاواة 
ل التكامل« بنظره. والمعروف  الكاملة بينهما في كل �صيء«. االأمر الذي »يعطرّ
اأن نقطة »التكامل« هذه هي حجر الرحى في منظومة ال�صجال بين الن�صويات، 
»التكامل«  بطرح  عليهن  يردون  فهوؤالء  ال�صيا�صيين؛  االإ�صالميين  وبين 
االإ�صالمية  الروؤية  فتكون  الن�صويات.  راية  هي  واالأخيرة  »الم�صاواة«،  بدل 
الم�صتركات  الكاملة في  »الم�صاواة  ال�صيخ قا�صم مبنية على  »التكاملية« عند 

(legal-agenda.com) 1( »ن�صاء حزب اهلل: النحل الذي ال يقا�صم على الع�صل«. �صعدى علوه(

https://legal-agenda.com/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7/
https://legal-agenda.com/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7/
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ونتائج االأعمال، وعلى التمايز في مراعاة القدرة والدور والتكامل، فالم�صاواة 
في الم�صتركات ونتائج االأعمال ولي�صت في كل �صيء«)1(.

النقطة الثانية: في موقعه االإلكتروني الخا�ش، ي�صتفي�ش ال�صيخ قا�صم 
اأ�صا�ش  على  الزوجية،  العالقة  تفا�صيل  في  ويدخل  الحميمة.  بال�صروحات 
ح�صين  محمد  مع  فيختلف  الم�صلمة.  العائلة  عليها  ُتبنى  التي  القاعدة  اأنها 
ف�صل اهلل حول المو�صوعات المعروفة عن القوامة والعنف الزوجي والتعدد 
للزوج  باإن  مثاًل  يقول  البيت،  بالخروج من  الن�صاء  الخ. حول حق  الزوجات 
ياأذن  اأو ال  ياأذن لزوجته  باأن  الحق بمنع زوجته من الخروج: »للرجل الحق 
بالخروج، ولدى بع�ش المراجع عدم االإذن مقيَّد بحق اال�صتمتاع«. واإذا تحول 
ف وت�صلرّط، يرى باأن الحل هو »اأن ن�صع �صروًطا في عقد  هذا المنع اإلى تع�صرّ
اأنه يقترح حاًل ال ت�صتطيع اأن تفر�صه،  الزواج تعالج كل هذه الم�صاكل«. اأي 

باتفاق مكتوب اأو من دونه، اإال العرو�ش ابنة ذوي ال�صكيمة، على اأنواعها)2(.

بعد االآيات القراآنية، ي�صت�صهد ال�صيخ نعيم قا�صم با�صمين ال يغيبان عن 
االإمام »روح اهلل« مو�صوي الخميني واالإمام علي خامنئي  الواحدة:  الجملة 
قائد الثورة االإيرانية االإ�صالمية والمر�صد االأعلى لجمهوريتها الحالية، وهذا 
هي  االإيرانية  االإ�صالمية  الجمهورية  اهلل«.  »حزب  لدى  ومعلن  معلوم  اأمر 
االإمام  لقدوم  يعدون  ب�صفتهم  ال�صرعي،  المرجع  هم  ورجاالتها  النموذج، 

الغائب الولي الفقيه.

ولكن اأمر هذا التماهي مع »النموذج« االإيراني يطرح م�صكلة حقيقيرّة. فهو 
ر الذي يقدمه رجال حزب اهلل عن القانون الحاكم لن�صائه. غير مطابق للت�صورّ

والذي  الديموقراطي،  غير  التحديثي  ال�صاه  عهد  بعد  بدء:  على  عوٌد 
الثورة  جاءت  الدين.  رجال  بيد  ال�صخ�صية  االأحوال  قوانين  على  اأبقى 

.(annahar.com) 1( كيف نحمي املراأة. ال�صيخ نعيم قا�صم. 2014/12/24. �صيف النهار| النهار(
)2( موقـع �صماحة ال�صيـخ نعيم قا�صم- نائب االأمني العام حلزب اهلل- لبنان| حقوق الزوج 

(naimkassem.net) .والزوجة

https://www.annahar.com/arabic/article/200651-%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1--%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.annahar.com/arabic/article/200651-%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1--%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.naimkassem.net/catdetails.php?catid=110&catidval=106
https://www.naimkassem.net/catdetails.php?catid=110&catidval=106
https://www.naimkassem.net/catdetails.php?catid=110&catidval=106
https://www.naimkassem.net/catdetails.php?catid=110&catidval=106
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قيوًدا  بالقانون  وتفر�ش  القليلة،  الحداثية  الحقوق  هذه  لتنتزع  االإ�صالمية 
باأ�صكال  جديدة على الن�صاء، ولكن الن�صاء االإيرانيات قاومَن هذا التراجع 
بع�ش  ُيْدخلوا  اأن  الالحقون  قادتها  ا�صطر  عهوًدا  اإيران  فعرفت  مختلفة. 

االإ�صالحات في هذا المجال.
ُعرف  بكثافة،  الن�صاء  له  �صوتت  الذي  خاتمي  محمد  عهد  هو  االأول 
هذا العهد باالنفتاح ال�صيا�صي واالجتماعي، ونمو المجتمع المدني، وازدهار 
االتجاه  �صعود  يمثرّل  الذي  نجاد  اأحمدي  عهد  ثم  الن�صائية.  ال�صحافة 
في  امراأتين  عيَّن  بالرئا�صة،  الثاني  فوزه  بعد  ولكنه  المت�صدد.  المحافظ 
ر هذا التعيين وقتها باأن غايته تهدئة الحركة االحتجاجية التي  وزارته. وُف�صِّ
اندلعت بعد هذا الفوز. اأما ح�صن روحاني، فهو �صاحب ال�صجل االأوفر في 
ميدان الن�صاء: اأطلق �صراح عدد كبير من ال�صجناء ال�صيا�صيين، ومن بينهم 
�صجينات الدفاع عن حقوق المراأة. وعيَّن اأربع ن�صاء في حكومته، كنائبات 
عنه، اأو متحدثات باإ�صمه. واحدة منهن، �صاهندوخت مولوردي، نالت موقع 

»نائبة الرئي�ش ل�صوؤون الن�صاء والق�صايا العائلية«)1(.
كيف يمكن تف�صير هذا التفاوت بين االأ�صل، اإيران اال�صالمية بمجتمعها 
باأنماطها المختلفة، والنتائج  ن�صائها،  المقاومة لدى  وعهودها، وديناميكيات 
المترتبة عليها... بين االأ�صل االإيراني وبين فرعه »حزب اهلل«؟ كيف نفهم هذا 
ح اأن عالقة هذا  التعار�ش، الن�صبي، بين النموذج وبين مقلرّده؟ الجواب المرجَّ
الحزب باإيران ال يمررّ عبر المجتمع االإيراني، اأو عبر اأجنحة مختلفة من الدولة 
االإيرانية. قناة الحزب مع اإيران هو »الحر�ش الثوري االإيراني«، المعروف اأنه 

ا �صد حقوق الن�صاء. عرين اأعتى الرجعيرّات االإيرانية، واأكثرها ت�صددًّ

(1) Women’s rights and feminism in Iran Nayareh Tohid
International journal on human rights, Decembre 2016
And:
Women’s Rights and Feminist Movements in Iran - Sur - International 
Journal on Human Rights (conectas.org).
And:
MARYAM RAJAWI : égalité et libertés des femmes en iran
droits des femmes en iran - liberté et égalité - opinions... (maryam-rajavi.com).

https://sur.conectas.org/en/womens-rights-feminist-movements-iran/
https://sur.conectas.org/en/womens-rights-feminist-movements-iran/
https://www.maryam-rajavi.com/viewpoints/women-rights-in-iran/
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حركة اأمل وحزب اهلل، البداية - الفتراق
ال�صيد مو�صى ال�صدر رجل دين �صيعي لبناني، عا�ش في اإيران، وح�صر 
ا على  ن�صاطه منكبًّ الما�صي. كان  القرن  اأوا�صط خم�صينيرّات  لبنان في  اإلى 
رفع الظلم عن الطائفة ال�صيعية، من حيث االعتراف بها كطائفة م�صتقلة، 
المجل�ش  �َش  اأ�صرّ بها.  الخا�صة  محاكمها  اللبنانيرّة  الطوائف  بقية  مثل  ولها 
ال�صيعي االأعلى عام 1967، واأهمية هذا المجل�ش اأنرّه م�صرف على المحاكم 
ة الدينية التي لعبت دوًرا في حيوات الن�صاء ال�صيعيات. اأ�ص�ش حركة  الجعفريرّ
1975، كان لها ن�صيب في الحرب  »اأمل« )اأفواج المقاومة اللبنانية( عام 
االأهلية كواحدة من الميلي�صيات االإ�صالميرّة المحاربة للميلي�صات الم�صيحيرّة. 
بقَي زعيًما لهذه الحركة حتى العام 1978 عندما اختفى في ليبيا، حيث كان 
يلبي دعوًة ر�صميرّة من العقيد معمر القذافي. له موؤلفات عديدة عن االإ�صالم 
والطائفيرّة وفل�صطين. لم يتناول فيها ق�صية الن�صاء، محا�صرة واحدة ربما 
باأنه  الن�صاء والبنات في لبنان  يتيمة، يتكلم فيها عنهن بعدما ي�صف حال 
كان حين مجيئه اإليها »ماأ�صويًّا«. ولم يكن مطروًحا يومها »اأمر الحجاب اأو 
عدمه«، بل يرى باأن كل الخطورة تكمن »في خالعة المراأة التي فاق ف�صادها 
في لبنان كافة الدول االأخرى في ال�صرق«. يكت�صف باأن هذه االآفة تعود اإلى 
االأثر  الدينية«، فيقرر على  التعاليم  الفكري واالأميرّة واالبتعاد عن  »ال�صياع 
االأولى  عقبتين:  يواجه  ولكنه  واالأخالقي«،  الديني  الوعي  م�صتوى  »رفع 
»اهتمامهن  هي  والثانية  العامة«،  الحياة  في  الن�صاء  م�صاركة  »�صعف  هي 
دعوتهن  »بداية  ممكًنا  يكن  لم  واإذ  التجميل«.  واأدوات  والمو�صة  باالأزياء 
الرتداء الحجاب«، فيم�صي في »اعتماد اأ�صاليب غير مبا�صرة«. منها اإعالنه 
الن�صاء  لقبول ع�صوية  اأ�ص�صها،  التي  واالإح�صان«  البر  »جمعية  ا�صتعداد  عن 
وم�صاركتهن بفعالية. ويتابع باأنه خالل مدة ق�صيرة، انت�صبت اإلى الجمعية 
مئتا امراأة، انتخبن ثمانية اأع�صاء من بينهن لي�صكلن هيئة اإدارية ن�صائية. 
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واأنه عام 1960، نالت اإحدى الع�صوات جائزة »اأف�صل ع�صو فعال« في هذه 
الفقيرة  العائالت  زيارة  الع�صوات  اأولئك  اأن�صطة  اأهم  من  وكان  الجمعية. 

ة اإليها)1(. وتوزيع الم�صاعدات �صهريرّ
رئا�صة  الح�صيني  ح�صين  النائب  تولرّى  ال�صدر،  مو�صى  اختفاء  بعد 
حركة »اأمل«، تاله االأ�صتاذ نبيه بري عام 1980، وهو ما زال حتى االآن على 
راأ�ش قيادتها. في »ميثاق اأمل« الذي يتطرق اإلى تفا�صيل الو�صف ال�صيا�صي، 
خا�صتـــها  الــتي  الـوطنيــة  والمـــعــارك  الحركة،  اإلى  الع�صوية  وتفا�صيل 

»اأمــل«، ال وجــود للــن�صـــاء، ال بمعا�صهن، وال بم�صائلهن، وال بمطالبهن)2(.
وبعد عامين من تولرّي نبيه بري رئا�صة اأمل، ان�صقت عن حركته مجموعة 
منظمة، اأطلقت على نف�صها ا�صم »اأمل االإ�صالمية«، بقيادة ح�صين المو�صوي، 
والتي تحولت بعد ذلك اإلى حزب اهلل. تاله في القيادة تباًعا كل من ال�صيخ 
ح�صن  اختير   ،1992 العام  وفي  المو�صوي.  عبا�ش  وال�صيخ  الطفيلي  �صبحي 

ا« لحزب اهلل، وبقي على هذه المهمة حتى يومنا هذا. ن�صر اهلل »اأميًنا عامًّ
منقطعة  وبانطالقة  ها،  اأوجرّ الحزبين  تجربة  بلغت  ما  وبعد  االآن، 

النظير، بو�صعنا المقارنة: بماذا يختلف حزب اهلل عن اأمل؟
االأول،  وريَثيه،  عك�ش  دين  رجل  ال�صدر،  مو�صى  اأمل،  حركة  موؤ�ص�ش 
ح�صين الح�صيني حا�صل على دبلوم اإدراة اأعمال من جامعة القاهرة، وكان 
رئي�ًصا للبرلمان بين العامين 1984-1992. والثاني واالأخير، هو نبيه بري، 
منذ  البرلمان  وتراأ�ش  اللبنانية،  الجامعة  من  حقوق  لي�صان�ش  على  حا�صل 

العام 1992 وحتى يومنا هذا.

.(imamsadr.net) 1( مركز االإمام مو�صى ال�صدر لالأبحاث والدرا�صات: ن�صو�ش االإمام(
)2( ن�صاأة احلركات االإ�صالمية الع�صكرية ال�صيعية يف لبنان. املركز العربي لالأبحاث. 2015/7/17، 

(acrseg.org)
:And

(7olm.org) ميثاق حركة اأمل
Imam Sadr Foundation - Lebanon - صفحة امل�صاريع�

:And
Rabab al-Sadr - Association mondiale des femmes musulmanes - GAMWomen.org

https://www.imamsadr.net/News/news_choose.php
https://www.imamsadr.net/News/news_choose.php
https://amal-movement.7olm.org/t52-topic
https://amal-movement.7olm.org/t52-topic
https://imamsadrfoundation.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9/
https://imamsadrfoundation.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9/
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اأي اأن حركة اأمل بعد اختفاء موؤ�ص�صها لم يراأ�صها �صيوخ، هي مجموعة 
االأخرى  االأحزاب  مع  ت�صترك  حزبيرّة،  اأطًرا  لها  معروٌف  لي�ش  منظمة، 
بمكاتبها متنوعة المجاالت. والوالء لها ملت�صق تماًما بالوالء لرئي�صها، نبيه 
بري. وقد تكون �صفة »المحرومين« التي حملها مو�صى ال�صدر على اأكتافه 
لحركة  الموالين  تجعل  التي  االأعمق،  ال�صفة  هي  ال�صيا�صية،  حياته  طوال 
ال�صفة  قائدها. ففي خلفيرّة هذه  التماهي مع  الدرجة من  »اأمل« على هذه 
اإعادة التذكير بالتغيير الذي اأدخله رئي�صها على موقع الطائفة ال�صيعيرّة في 

م�صيرته ال�صيا�صيرّة. من »محرومين« اإلى �صدارة االأدوار.

لي�ش حزب اهلل بمناأى عن هذا التثخين للجراح القديمة، لكن »اأمل« 
لحزب  الفكري«  »الجهاز  فيما  الما�صي،  بالحرمان  التذكير  غير  تملك  ال 
اأو�صع واأعمق. و»اأمل« لي�ش لها خطاب ن�صائي تف�صيلي، وال رجال دين  اهلل 
اأو  ي�صيف  الحجاب،  بالتالي خطاب عن  وال حتى  مهمة.  اأدواًرا  يت�صدرون 

يكرر اأو يدعو اإلى لبا�صه، كما يفعل حزب اهلل.

بهَرميته  الحزب  يجهر  تاأطيًرا،  اأ�صدُّ  التنظيمية  بينته  في  والحزب 
اأدنى منها. ومركزية  ال�صارمة: هيئة »ال�صورى« على راأ�صها، تقود مجال�ش 
اأمينها العام، ومن بعده نائبه،  �صديدة، بقيادة �صيخ، ح�صن ن�صر اهلل، هو 
ا  ية اأي�صً �صيخ اآخر، هو نعيم قا�صم، ف�صاًل عن �صيوخ في القيادة. وثمة �صررّ
ُت�صيرّر اأعماله. اإذ ال نعرف عنه موؤتمرات حزبية علنية، اأو مجريات انتخابات 
داخلية، اأو معايير اختياره لنوابه اأو وزرائه، اأو الكيفية التي يتخذ بها قراره 
بت�صيير اأمور الدولة اأو تعطيلها اأو �صن الحروب، في لبنان وخارجه. كل هذا 
يخفيه الحزب، من دون اأن ينكر باأنه يتبع تعليمات المر�صد االأعلى االإيراني 

وياأخذ الدعم منه.

ومقارنة بين نبيه بري وح�صن ن�صر اهلل من حيث ال�صخ�صيرّة ال�صيا�صيرّة 
في  عاًما(،  بري )84  نبيه  االأول،  لبنان.  من جنوب  االإثنان  المزيد؛  ت�صي 
ودر�ش  لالألما�ش،  تاجًرا  والده  كان  حيث  �صيراليون،  في  ولد  تبنين،  قرية 
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رجال  بقية  مثل  »مودرن«،  لبا�صه  الفرن�صية.  ال�صوربون  جامعة  في  الحقوق 
ل واحد في نهاية  الع�صر. خطاباته قليلة، معروف عنه خطاب �صنوي مطوَّ
�صهر اآب، في الذكرى ال�صنوية الختفاء االإمام مو�صى ال�صدر. وكذلك قليلة 

هي ت�صريحاته، كثيرة هي البيانات ال�صادرة عن حركته.

عــاًما  ع�صـــرين  من  باأكثـــر  بري  ي�صغر  فهو  اهلل،  ن�صـــر  ح�صــن  اأما 
)62 عاًما(. ُولد في قرية الزراريرّة، ن�صاأ وعا�ش في حيرّ الكرنتينا ال�صعبي. 
كل درا�صته دينية حوْزويرّة. يرتدي العمامة الخا�صة باالأ�صياد ال�صيعة، وعباءة 
وهو  عمالقة،  �صا�صة  خلف  جمهوره،  على  ومو�صميًّا  دوريًّا  يطل  �صيوخها. 
جال�ش على كر�صي. خطاباته ال ُتح�صى، يتناول فيها �صوؤوًنا دينيرّة، اأو دنيويرّة 

اأو مواقف �صيا�صية محلية واإقليمية وعالمية.

اإًذا، لدينا »ثنائي« �صيعي ذو طرفين: حزب اهلل، المنظم، المتما�صك، 
االأ�صولي، المذهبي، الم�صلح، بقائد بالغ الح�صور، وحلقات من الموؤيدين. 
غير  الهالمية،  التنظيمية  وباأطرها  ا،  اأي�صً الحا�صر  بقائدها  اأمل،  وحركة 

دة، ول�صانها �صبه الزمني. المحدرّ

الن�صاء في حركة اأمل وحزب اهلل
اأ- الحجاب

الأول، »حزب  الحجاب نقطة محوريرّة. فنحن هنا ب�صدد تنظيمين، 
ا  اهلل«، اأ�صولي. والثاني، حركة »اأمل«، طائفي، يريد لنف�صه اأن يكون تقليديًّ
وزمنيًّا في اآن مًعا؛ وذلك من دون اأن يمتلك اأدبيات غزيرة حوله، من كتب 

وت�صريحات ومقابالت وموؤتمرات... كما هو حا�صل مع االأول.

الذي  وال�صمنيرّ  العلنيرّ  بالمعنى  ي�صي  بالذات  النقطة  هذه  وتناول 
يها  ي�صمره الحجاب، بح�صب �صكله ولونه وطبيعة »ربطته« واالأماكن التي يغطرّ

من الوجه والعنق والكتَفين، والثياب المرافقة له، اأو الهندام.
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ال�صيدات �صاحبات الأدوار في حركة اأمل
حجاب ال�صيدة رباب ال�صدر: يجمع بين �ِصمَتيرّ الحجاب »التقليدي«، 
قما�ش  قطعة  راأ�صها  غطاء  الجديد.  »ال�صرعي«  الحجاب  وبين  الريفي، 
تقليدية، مربعة، وق�صيرة، ال تغطي االأكتاف، كما ال�صرعي. ومثل التقليدي، 
يغطي حجابها الرقبة، ولكنه مثل ال�صرعي، يغطي الجبين باأكمله. وترتدي 

معطًفا طوياًل غامق اللون، قليل الو�صع والتف�صيل.

حجاب ال�صيدة رندة بري: منذ اأعوام، ا�صتبدلت ال�صيدة بري حجابها 
»التقليدي«، الذي يغطي االأكتاف والعنق، بحجاب من ت�صميم اإيلي �صعب، 
ة  الغرَّ اللبنانيين. وفي هذا الحجاب الجديد، تبرز  اأ�صهر م�صممي االأزياء 
االأماميرّة، وجزء من االأذنين، ف�صاًل عن العنق. ترتدي ال�صيدة بري االأزياء 

الملونة والدارجة، والمحت�صمة.

للن�صاء  الجديد  الحجاب  ي�صبه  الدين:  عز  عناية  ال�صيدة  حجاب 
ال�صيعيات عمومًا: حيث تغطي قما�صته العري�صة الجبين، من دون االأكتاف 
حينا ومعها حيًنا اآخر. األوانه لي�صت �صارخة. وهي ترتدي االأزياء المتداولة، 

ا. المحت�صمة اأي�صً

اأما المذيعة في قناة اإن بي اإن التابعة لحركة اأمل، فهي مثل مذيعات 
بقية القنوات، �صافرة، متبرجة. وثيابها عادية، محت�صمة.

ال�صيدات �صاحبات الأدوار في »حزب اهلل«
وعفاف  فخري  ريما  مثل  م�صوؤوالت،  من  اهلل  حزب  في  الن�صاء  كل 
ال�صوداء  االإيرانية  العباءة  يرتدين  عاديات،  ع�صوات  اإلى  الحكيم، 
فا�صة، الم�صماة »ت�صادور«، حيث يظهر منهن الوجه والكفين. مذيعات  الف�صْ
قناة »المنار«، التابعة للحزب يرتدين اأحياًنا »الت�صادور«، واأحياًنا اأخرى، في 

ا، الحجاب »ال�صرعي«. ن�صرة االأخبار خ�صو�صً
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ب- الح�صور الإعالمي
حركة اأمل

لي�ش لزعيم الحركة، نبيه بري، اأي موقف اأو راأي معروف، اأو م�صاركة 
التي  هي  بري  رندة  ال�صيدة  زوجته  للحركة.  الن�صائية  االأن�صطة  في  خا�صة 
تتولى هذا الدور، هي اأقدم الن�صاء على ال�صاحة »الر�صمية«. اأي اأن �صيدات 
ا،  اأَُول تغيرّرن مع العهود، و�صيدات ثالثات، زوجات روؤ�صاء الوزراء تبدلن اأي�صً
للبرلمان  ال�صيدة رندة، ما زال رئي�ًصا  نبيه بري، زوج  اأ�صرع. فيما  وبوتيرة 
الديمومة  وهذه  �صنة.  وثالثين  اثنين  منذ  اأي  االأهلية.  الحرب  نهاية  منذ 
منحت ال�صيدة بري اأدواًرا متوا�صلة ومرا�ًصا وتراكًما، لم تحَظ بهم اأية زوجة 
رجل �صيا�صي اأخرى، �صيعية كانت اأم غير �صيعية. وكما �صنرى، هي موجودة 
ولها  تتولى هي كل قيادته،  والمخملي،  والخيري  االإنمائي  العمل  في �صاحة 
مداخل اإلى موؤ�ص�صات الدولة عن طريق رعايتها لروؤ�صاء الجامعات اللبنانية 

وموؤ�ص�صات تربوية وثقافية اأخرى. ولكل اأن�صطتها تغطية اإعالمية كثيفة.

حزب اهلل
اإذا اعتمدنا هنا »المقارنة«، بين زوجة رئي�ش امل، وزوجة اأمين عام 
حزب اهلل، فاإن الفرق �صا�صع: االأولى حا�صرة بقوة، والثانية غائبــة تمــاًما: 
ال نعرف عنها غير ا�صمها، فاطمـــة يا�صيــن، واأنهـــا اأمٌّ لخم�صــة اأوالد. وهي 

ال تظهر في ال�صور »العائلية« التي ين�صرها زوجها.

ج- الأدوار
حركة اأمل

ال�صيدة رباب ال�صدر: هي �صقيقة مو�صى ال�صدر. جاءت اإلى لبنان وهي 
في الخام�صة ع�صر من عمرها، كانت على عالقة وثيقة باأخيها. عام 1960، 
المخ�ص�صة  ال�صدر«،  مو�صى  »موؤ�ص�صة  اإلى  لالن�صمام  االأخير  هذا  دعاها 
في  الدكتوراة  �صهادة  تحمل  االإن�صانية.  والم�صاعدات  االجتماعي  للعمل 
الفل�صفة ودرا�صة عليا في الفن. و»موؤ�ص�صة ال�صدر« التي تراأ�صها االآن، ت�صم 
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مدرا�ش وميتم، واأق�صام خا�صة للبنات. فال�صيدة ال�صدر توؤمن بالدور الذي 
االجتماعي  للتغير  محورية  »اأداة  ب�صفته  الن�صاء،  حياة  في  التعليم  يلعبه 
والنمو ال�صخ�صي«. وهي تن�صط في المحافل االإقليمية والدولية بمحا�صرات 
تدعو اإلى الم�صاواة بين الجن�صين، والتعاون بينهما في �صعيهما للو�صول اإلى 
مجتمع »من�صجم«. ولكن عند �صوؤالها عن �صبب انكفائها عن العمل ال�صيا�صي، 
تعبرّر عن »مقتها« منه ومن الم�صاركة به. وتاأخذ عليه اأنه يفر�ش »قيوًدا على 

الحياة االأ�صرية واالجتماعية«.

ال�صيدة رندة بري: اأ�صرنا اآنًفا عن »الديمومة« التي تتمتع بها ال�صيدة 
عن  تتكلم  وهي  اللبنانيين.  ال�صيا�صيين  بقية  زوجات  اإلى  قيا�ًصا  بري  رندة 
ذلك باإ�صهاب، تعود اإلى تاريخ بعيد، لتذكر باأنها واكبت زوجها منذ االأول. 
واأن هذه الرفقة فر�صت »مهمات ج�صيمة« اأخذتها على عاتقها، باأن »تكون 
لة للثوابت التي  الم�صوؤوليات والمهمات واالأدوار التي ا�صطلع بها كافة، مكمرّ
اإلى  نظرتها  تكمل  وهي  بري«.  نبيه  الرئي�ش  دولة  تحقيقها  اأجل  من  يعمل 
النجاح  اأنرّ معيار  »اأرى  تقول:  اإذ  الزوجيرّة؛  الموؤ�ص�صة  الخا�ش داخل  دورها 
تحقيق  نحو  واحد  م�صار  في  اإلى جنب  جنًبا  يكونا  اأن  هو  للمراأة  اأو  للرجل 

االأهداف والتطلعات التي عنوانها االإن�صان اأواًل«)1(.
والأجل هذه الغاية، تراأ�ش ال�صيدة رندة بري جميع الموؤ�ص�صات االأهلية 
اأمواج  وجمعية  المعوقين،  لرعاية  اللبنانيرّة  الجمعية  اأمل:  لحركة  التابعة 
مهرجانات  ولجنة  اللبناني،  الجنوب  وتراث  اآثار  على  والمحافظة  البيئة 
�صور، ولجنة تخليد �صهداء المجازر االإ�صرائيلية، وملتقى الفينيق، واالتحاد 
اللبناني لريا�صة المعوقين. وهي تن�صط في الموؤتمرات والملتقيات الن�صائيرّة، 
ا، هي حا�صرة  واأي�صً العربية.  للجامعة  التابعة  العربية  المراأة  لجنة  ودورات 
م  في االأن�صطة الخا�صة بالمراأة، تح�صر االأع�صية الخيرية، واالإفطارات وتقدرّ

يجمعني  واحد  م�صار  بري:  رندة  ال�صيدة  اللبناين:  اجلي�ش  موقع  مع  خا�صة  مقابلة   )1(
.(lebarmy.gov.lb) بدولة الرئي�ش، املوقع الر�صمي للجي�ش اللبناين

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
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الجوائز، تت�صدر لقاءات ن�صائية �صباحية، تح�صر حفالت التكريم لها، وتمثل 
المقابالت  وتجري  وتعلرّق  ح  وت�صررّ وتخطب  واالأعرا�ش،  التعازي  في  زوجها 

�صات »المجتمع المدني«. التلفزيونية وال�صحافية، وتعتبر نف�صها من موؤ�صِّ
رة عن الكوتا الن�صائية في االنتخابات  ولل�صيدة رندة بري مواقف مكرَّ
النيابيرّة والوزارة. ومرجعيتها في ذلك لي�ش االإ�صالم، اإنما االأمم المتحدة. 
تقول باأنه رغم اأن هذه االأخيرة رفعت �صعار »اأنا جيل الم�صاواة«، فاإن المراأة 
العربية ما زالت تعاني من »التهمي�ش«. وت�صتثني التجربة التون�صيرّة منه؛ اإذ 
ت تون�ش الكوتا الن�صائية في مجل�صها النيابي. فتعبرّر عن اأملها باأن يكون  اأقررّ
في  حقيقية  الن�صائية  »ال�صراكة  تكون  وباأن  مماثاًل،  اللبنانية  المراأة  حظ 

مواقع القرار كافة«)1(.
تخو�ش  ي  بررّ ال�صيدة  فاإن  ال�صفراء  غير  ال�صحافة  اإلى  وا�صتناًدا 
�صراًعا داخليًّا، عنوانه التوريث. ومحوره تكري�ش ابنها با�صل وريًثا الأبيه نبيه 
ي، بداًل من عبد اهلل ابنه االأول من زواجه االأول. هذا الخالف خرج اإلى  بررّ
العلن ع�صية االنتخابات النيابية للعام 2018، بعد ف�صل محاولة ال�صيدة بري 

بتر�صيح ابنها با�صل اإلى النيابة)2(.
النائبة والوزيرة عناية عز الدين: وهي ع�صو مكتب �صيا�صي في حركة 
»اأمل«، �صاحبة �صهادات عليا في الطب المختبري. تر�صحت على الئحة اأمل 
في االنتخابات النيابية لعام 2018، وكذلك لهذا العام، 2022. وكانت اأول 
ا اأول امراأة �صيعية ُتعيَّن  �صيدة �صيعيرّة تخو�ش هذه التجربة بنجاح. وهي اأي�صً
وزيرة في الحكومة ال�صابقة، وحقيبتها وزيرة دولة ل�صوؤون التنمية االإدارية. 
فاإنها عمليًّا  ال�صدر هو »م�صدر وحيها«،  ال�صيد مو�صى  باأن  تقول  اأنها  ومع 
كذلك،  وب�صفتها  الن�صائية.  الكوتا  حول  بري،  رندة  ال�صيدة  مطلب  تحقق 
جربت الدكتورة عز الدين تحقيق الكوتا داخل البرلمان، فتقدمت بتعديل 

)1( امل�صدر نف�صه.
)2( »رندة بري تدفع بنجلها با�صل وعبد اهلل يطرق باب دم�صق .. و»كبري العائلة« يتفرج. جملة 

.(janoubia.com) .2021/12/7 .جنوبية

https://janoubia.com/2021/12/07/%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%ac%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%84/?msclkid=6e8f889fc55a11ecabad2c1c5ba4ceb1
https://janoubia.com/2021/12/07/%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%ac%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%84/?msclkid=6e8f889fc55a11ecabad2c1c5ba4ceb1
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في  للن�صاء  مقعًدا   26 حجز  يتيــح  االآن،  به  المعمــــول  االنتخـــاب  لقــانون 
اللوائح المر�صحة من اأ�صل 128 مقعًدا، وت�صمين اللوائح المر�صحة اأربعين 
بعد  الرف  على  وو�صع  باالأ�صل،  يناق�ش  لم  االقتراح  الن�صاء.  من  المئة  في 
دقيقتين من طرحه. ان�صحبت عز الدين من الجل�صة وهي غا�صبة. لم ت�صر 
االأقل  على  االإخفاق،  هذا  في  بري،  نبيه  راعيها،  م�صوؤولية  اإلى  لحظة  وال 
ولم  يحبذها.  التي  الم�صاريع  تمرير  على  واالأقدر  للبرلمان،  رئي�ًصا  ب�صفته 
بل  نف�صها،  الالئحة  تر�صحوا معها على  الذين  النواب  تتناول زمالءها من 
األقت اللوم على الن�صاء، فقالت: »اأحب اأن اأقول لكل ال�صيدات في االأحزاب 
عندهم  تجميلي  عنوان  هو  المراأة  وم�صاركة  دعم  مو�صوع  اإن  ال�صيا�صية، 

)...( وعلى ال�صيدات اأن تتخذ القرار، ال اأعرف ما هو«.)1(
برواياتها  �صجت  التي  الجعفرية  المحاكم  بخ�صو�ش  ولكن 
متناق�صة.  مواقف  فللنائبة  واللبنانية،  ال�صيعية  ال�صاحة  واحتجاجاتها 
ب�صفتها رئي�صة لجنة المراأة والطفل النيابية، تدعو اإلى »اإ�صالح المحاكم 
الدينية ذات الم�صار المتكامل«، وكالم من هذا القبيل. ولكنها تتراجع بعد 
االأحوال  قوانين  وتحديث  »تطوير  باأن  وت�صرح  »االإ�صالحية«،  الدعوة  هذه 
ال�صخ�صية يتم تحت �صقف ال�صرائع الدينية«، اإيماًنا منها بكونها، اأن ال�صرائع 
الدينية هي »االأف�صل واالأن�صب ل�صون الحياة االأ�صرية، وهذا ما ين�صجم مع 
عقائد واإيمان الغالبية العظمى من ال�صعب اللبناني ويطابق روح ون�صو�ش 
الد�صتور اللبناني«. وتدعم حجتها باأن و�صع المحاكم الدينية »ال يقلرّ �صوًءا 

عن و�صع المحاكم المدنيرّة واالإثنان يحتاجان اإلى اإ�صالح«)2(.

نف�صها  النيابية  الكتل  تكلف  مل  امل�صرتكة:  اللجان  جل�صة  من  ان�صحابها  بعد  الدين  عز   )1(
.(al-bayrak.com) مناق�صة الكوتا«. 2021/10/7 - البريق

)2( »عز الدين تنفي ما ورد عنها يف االأخبار«، 2019/9/2.
https://www.bing.com/search?q=عز+الدين+تنفي+ما+ورد&qs=n&form=QBR
E&sp=-1&pq=عز+الدين+تنفي+ما+ورد&sc=8-20&sk=&cvid=54A48B1530B
5413F9C7C479A55E381A0

https://al-bayrak.com/?p=11165&msclkid=d29a3eb1c55e11ecbe000b6f68e5e79e
https://al-bayrak.com/?p=11165&msclkid=d29a3eb1c55e11ecbe000b6f68e5e79e
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الن�صاء في »حزب اهلل«
- الهيئات الن�صائية

وله  العام،  االأمين  يراأ�صه  اأ�صلفنا.  كما  مركزية  بنية  اهلل  لحزب 
�صالحيات وا�صعة. يليه مجل�ش ال�صورى الم�صرف على بقية الهيئات االأدنى، 
ال�صيا�صي.  بالمجل�ش  مروًرا  الجهاد،  مجل�ش  وحتى  التنفيذي  المجل�ش  من 
الحزب،  داخل  الم�صوؤوليات  تتوليان  اللتين  المراأتين  الأن  الهئيات،  نذكر 
والثانية  للحزب.  التنفيذي  المجل�ش  فيها. عفاف حكيم ع�صو  اأع�صاء  هن 
االأولى،  المرتبة  اإن  القول  ال�صيا�صي. ويمكن  المكتب  ريما فخري ع�صو في 
و�صاحبتها عفاف الحكيم، اأعلى من الثانية، و�صاحبتها ريما فخري، ولكن 

االثنتين مت�صاويتين اأمام مجل�ش ال�صورى)1(.

وهذه المركزية تدعمها مجموعة من الهيئات الن�صائية اأ�ص�صها الحزب، 
تر�صم خطوطها التف�صيلية، وت�صف االأن�صطة الالزمة لتحقيق اأهدافها. في 
الخميني عن  لالإمام  ماأثورة  كلمة  الهيئات،  لهذه  �ش  المخ�صَّ الن�ش  اأعلى 
اآمال  لتحقق  مظهر  والمراأة  المجتمع،  في  كبيًرا  دوًرا  للمراأة  »اإن  المراأة: 
باأفراد  المجتمع  اإتحاف  يمكنه  الذي  االأوحد  الموجود  هي  المراأة  الب�صر.. 
والقيم  اال�صتقامة  نحو  وجودهم  ببركة  المجتمعات  بل  المجتمع  يندفع 

االإن�صانية العليا«)2(.

)1( »ملف كامل عن هيكلية حزب اهلل )1(: كيف يعمل ومن ي�صنع القرار؟«. جملة جنوبية. 
.(janoubia.com) 2015/4/22

تدير هذه القيادة جمموعة من الهيئات غري الن�صائية، مثل املوؤ�ص�صات الريا�صية والثقافية 
»العهد«،  و�صحيفة  اخلميني«،  االمام  و»مركز  االأبحاث«،  »مركز  مثل  واالإعالمية، 
ال�صحية  و»الهيئة  البناء«،  »جهاد  موؤ�ص�صة  عن  ف�صاًل  »املنار«،  وتلفزيون  ا»لنور«  واإذاعة 
االإ�صالمية«، وجمعية »القر�ش احل�صن« وموؤ�ص�صة »ال�صهيد«، و»املوؤ�ص�صة االإ�صالمية للرتبية 

والتعليم« وهيئة »دعم املقاومة االإ�صالمية« .. اإلخ.
)2( »الهيئات الن�صائية يف حزب اهلل. اأدوار واأهداف« اإعداد الهيئات الن�صائية - بريوت. 

.(baqiatollah.net) .2016/2/24

https://janoubia.com/2015/04/22/%d9%85%d9%84%d9%81-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-1-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d9%85/
https://janoubia.com/2015/04/22/%d9%85%d9%84%d9%81-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-1-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d9%85/
https://www.baqiatollah.net/article.php?id=3046
https://www.baqiatollah.net/article.php?id=3046
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ثقافي،  ثالثة مجاالت:  اإلى  الحزب  في  الن�صاء  اأن�صطة  الن�ش  يق�صم 
اجتماعي، اإعالمي.

االأول الثقافي، يرتكز على »ن�صر الثقافة االإ�صالمية االأ�صيلة المتمثرّلة 
فقه  من  الدينية  المواد  تت�صمن  ثقافية  بدورات  الخميني«،  االإمام  بنهج 
وهي  معا�صرة.  وفل�صفة  القراآن  وعلوم  واأخالق  اإ�صالمية  وعقيدة  و�صريعة 
»مع  الهيئات  هذه  تتوا�صل  نف�صه،  المجال  وفي  ط«.  مب�صَّ »باأ�صلوب  ُتطرح 
الفتيات اللواتي تتراوح اأعمارهن بين ع�صرة �صنوات وثماني ع�صرة �صنة عبر 
تنظيم دورات �صيفية«. وللمحور هذا »لجنة الحوراء زينب«، تعنى »باإحياء 
قارئات  تاأهيل  دورات  وباإعداد  والوالدات،  بالوفيات  البيت«،  اأهل  ذكر 
مجال�ش  تت�صمن  كرا�صــات  واإ�صدار  واأفراح،  موالد  وقارئات  ح�صيني  عزاء 
عزاء لالأفراد واأخرى خا�صة بعا�صوراء ... وموالد مخ�ص�صة الأهل البيت. 
 وهي توزع قارئات العزاء عا�صوراء على ما يزيد عن االألفين ومئتي منزل.
المالية  االجتماعية  الم�صاعدات  تقديم  فيت�صمن  االجتماعي،  المحور  اأما 
واالأ�صيرات  والجرحى،  االأ�صرى  ال�صهداء،  بعوائل  العناية  والعينية، 
والبيئي  ال�صحي  التثقيف  ات،  الم�صنرّ وال�صيدات  قات  والمعورّ المحررات، 
م �صنوًيا »يوم الممر�صة الم�صلمة«  والتربوي. وللهيئة لجنة اأخرى خا�صة، تنظرّ
على  تعتمد  وهي  زينب.  ال�صيدة  والدة  ويوم  الخميني،  االإمام  اأعلنه  الذي 
دورات »تطوير المهارات« و»التاأهيل المهني« والمحا�صرات ذات الموا�صيع 

االجتماعية، والذي ياأتي الحجاب دائًما على راأ�ش قائمتها.

اأخيًرا، اإعالميًّا، تهدف هذه الهيئات اإلى تغطية الن�صاطات الن�صائية 
الوفود  مع  والتن�صيق  المختلفة  االإعالم  و�صائل  مع  والتوا�صل  المتنوعة 
باأن�صطة فنية  التي تقوم  الفنية  »الوالء«  واإطالق فرقة  االأجنبية،  االإعالمية 
م�صرحيات  عن  ف�صاًل  العا�صورائية،  المنا�صبات  في  ا  خ�صو�صً »هادفة«، 
الإحياء  اإن�صادية  »حفالت  تنظم  نف�صها  والفرقة  والنا�صئة.  لالأطفال  تتوجه 
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هذه  باأ�صحاب  يليق  راٍق  باأ�صلوب  ال�صالم  عليهم  المع�صومين  والدات 
المنا�صبات العظيمة«)1(. 

الكاتبة �صعدى علوه، عن ل�صان »�صيدة عملت لع�صر �صنوات في  تنقل 
في  تنخرط  التي  الحزب  امراأة  تن�صاأ  كيف  اهلل  لحزب  الن�صائية  الهيئات 
نورد  توؤثر في محيطها«.  اأنواعها منذ طفولتها، وكيف  اأن�صطة هيئاته على 

معظمها هنا، نظًرا لحيويتها.

الحزب  اأن�صطة  في  »االن�صواء  باأن  بالقول  حديثها  ال�صيدة  هذه  تبداأ 
الهيئات  به  تقوم  الذي  الب�صري  التجنيد  وت�صف  بالطبع«.  ا  اإلزاميًّ لي�ش 
ك�صاف  في  �صنوات  خم�ش  اأو  اأربع  عمر  منذ  »يبداأ  الحزب:  في  الن�صائية 
المهدي، وطبًعا في فوج االإناث«. هنا غالًبا ما يتم تح�صير الفتاة للتكليف 
يجري  وال�صالة.  ال�صوم  واجبيرّ  ومبا�صرة  الحجاب  ارتداء  اأي  ال�صرعي، 
التكليف في احتفال ُتقدمرّ خالله هدية للفتاة، هي عبارة عن كتاب القراآن 
اأو ثوب �صالة اأو غطاء )اإ�صارب( للراأ�ش وغيره«. والتي فاتها الك�صاف، تعود 
اأمامها: »تعلن م�صوؤولة الحيرّ نيتها تنظيم  الن�صائية لتفتح المجال  الهيئات 
الدورة  هذه  وتكون  ال�صالة،  اأحكام  اأو  ال�صرعي  اللبا�ش  حول  تثقيف  دورة 
تريد  ن�صاألهن: من  نهايتها  وفي  الترفيه،  بع�ش  وفيها  ن�صغطهن  ال  خفيفة، 
تتمثل في  الفتيات  اأولئك  لتن�صئة  »العليا«  والمثل  القيم  اأن تتحجب؟«. فيما 
»ال�صيدات رقية وزينب وفاطمة الزهراء، رقية االبنة النموذج، زينب االأخت، 
والزهراء الزوجة واالأم، هوؤالء ن�صاء اأهل البيت ولنا بهن مثال ونربي بناتنا 

على �صورهن«.

اإلى  المناطق  م  تق�صَّ العمل:  فيها  يتم  التي  الطريقة  اأمثلة عن  وتعطي 
اأحياء، »وتتولى كل امراأة م�صوؤولية حي، ي�صتح�صن اأال يزيد عدد بيوت الحي 
تعرف  اأن  يجب  الحي  م�صوؤولة  اأق�صى«.  كحد  بيًتا  ثالثين  اإلى  ع�صرين  عن 

)1( املرجع نف�صه.
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الحزب،  اإلى  المنتمية  »هناك  وظروفهن:  م�صوؤوليتها  تحت  يقعن  من  ميول 
اأيًّا  والمنا�صرة ال�صديقة، والمحايدة والمعار�صة«. ال ت�صتثني ن�صاء الحزب 
في  فرح  اأو  عزاء  بوجود  الحيرّ  م�صوؤولة  »نبلرّغ  ذلك،  اأثناء  الفئات.  هذه  من 
يح�صل  للتبريك.  اأو  للتعزية  يزور  وفًدا  الن�صائيرّة  الهيئات  ل  ت�صكِّ منطقتها. 
احتكاك تعارفي مع ن�صاء البيت وتبداأ العالقة: نعر�ش دورات واأن�صطة ثقافيرّة 
دعوة  بطاقات  ُتر�صل  ثم  واحتياجاتها«.  كلها  العمرية  الفئات  وفق  للمراأة 

باأ�صماء كل ال�صيدات اللواتي ترفد م�صوؤولة الحي الهيئات الن�صائية بهن.

الفتاة  تعني  التي  الدرو�ش  »تبداأ  بالحجاب،  ال�صرعي  التكليف  بعد 
البنت  باالأهل:  عالقتها  كاأنثى،  ومحيطها  بنف�صها  وعالقتها  المراهقة 
المطيعة، ولها في رقية بنت ال�صيد الح�صين نموذًجا، ال�صيدة زينب: االأخت 
التي  الزهراء  فاطمة  وال�صيدة  الح�صين،  ال�صيد  وقائدها  الأخيها  الم�صاندة 
وفيه  علي،  االإمام  من  زواجها  ذكرى  في  الناجح«  »الزواج  درو�ش  تتكر�ش 
وتعاليمه«.  االإ�صالم  وفق  وواجباتها  وحقوقها  ال�صالحة  الزوجة  موا�صفات 
علي  االإمام  زواج  ذكرى  مع  دوراته  تتزامن  الذي  الناجح،  الزواج  وحول 
تت�صرف  اأن  يجب  »كيف  م�صمونه:  عن  ال�صيدة  تقول  الزهراء،  وال�صيدة 
المراأة في المجتمع، كيف تتعامل مع زوجها، وتربي االأبناء وت�صاعد في حلرّ 
م�صاكل من حولها. هناك كتاب معين بحلقات مت�صل�صلة مثاًل: كيف تربين 
نين مقاومة؟ كيف تكونين اأم �صهيد وزوجة �صهيد؟ كيف  مقاوًما؟ كيف تكوِّ

تماِر�صين دور االأم واالأب مًعا في غياب االأب اأو في حال ا�صت�صهاده...؟«.
وت�صف هذه ال�صيدة الن�صاء في الحزب: »نحن الجنديات على االأر�ش«. 
وتتابع: »�صحيح اأننا في اأ�صفل �صلم الرتب، لكن العمل يبداأ من عندنا. من 
عندنا تبداأ المعلومات حول كل �صيء، يعني عندما تدخلين اإلى بيت، تعرفين 
يوؤيدون  اأ�صخا�ش ال  المعار�ش للحزب. وهناك  الموؤيد ومن  ب�صكل عام من 

الحزب ولكن نبقى على عالقة معهم«)1(.

2018/5/4. جملة  علوى.  �صعدى  الع�صل«.  يقا�صم  ال  الذي  النحل  اهلل.  »ن�صاء حزب   )1(
.(legal-agenda.com) .املفكرة القانونية

https://www.baqiatollah.net/article.php?id=3046
https://www.baqiatollah.net/article.php?id=3046
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القيادات الن�صائية
ال�صخ�صيات الن�صائية القيادية في حزب اهلل، التي تتولى مواقع حزبية 

رفيعة تقت�صر على اثنتين:
الأولى، الحاجة عفاف حكيم، ع�صوة المجل�ش التنفيذي، كما اأ�صلفنا.

ح�صلت الحاجة عفاف الحكيم على �صهادات دينية �صادرة عن حوزات 
تلقت  اأنها  الدينية،  علومها  معر�ش  في  دائًما،  ت�صير  وهي  مختلفة.  علمية 
عبد  ال�صيد  وخالها  الدين،  نور  الدين  نور  ال�صيد  العالمة  اأكثره من جدها 
المهنيرّة فقائمة على عقدين ون�صف من  اأما خبرتها   .. الدين  نور  الكريم 
التدري�ش الديني في الثانويات الر�صمية للبنات وفي الكلية العاملية للبنات. 

�صة لمادة الدين في هذه المدار�ش. تقول اإنها كانت اأول مدرِّ

االإ�صالمية،  الن�صائية  الجمعيات  من  مجموعًة  تراأ�ش  حكيم  والحاجة 
في  قيادية  وع�صوة  اهلل.  لحزب  التابعة  والتربوية  والثقافية  ال�صحية 
هيئات اأخرى، اإقليمية واإ�صالمية، مثل االتحاد الن�صائي االإ�صالمي العالمي 
)ال�صودان(، واتحاد الجمعيات الن�صائية االإ�صالمية غير الحكومية، والهيئة 
العامة للمجمع العالمي الآل البيت، والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 

االإ�صالمية، واالتحاد العالمي للن�صاء الم�صلمات.

ولها الئحة طويلة من المقاالت والمحا�صرات األقتها في لبنان وبلدان 
اأخرى. وتدور حول الحجاب والمراأة الم�صلمة والخميني والم�صيحية والتطبيع 
وفاطمة الزهراء واأهل البيت والعولمة، واالإعالم الغربي .. اإلخ. والمحا�صرة 
الوحيدة التي لم نجدها على ال�صبكة عنوانها »دور المراأة في تفعيل فري�صة 
االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«. تقول عنه كاتبته اإن الموؤتمر المزمع 
عقده تحت هذا العنوان »لم ُيْعقد ب�صبب عدوان تموز على لبنان«. علًما باأن 
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اأي قبل ثمانية   ،2005/12/12 اأدنى المحا�صرة هو:  الوارد  الموؤتمر  تاريخ 
.)1( اأ�صهر من حرب تموز 2006 

قلياًل  نتوقف  اأن  راأينا  الحكيم،  عفاف  ال�صيدة  كتابات  بين  ومن 
العربي  العالمين  في  الن�صوية  المدنية  »المنظمات  عنوانه  واحد،  اأمام 
القراآنية:  االآيات  بعد  فيه،  ورد  ما  واأهم  والتحديات«.  الفر�ش  واالإ�صالمي 
بات  والذي  الخبيث  الغربي  النظام  طروحات  عن  بديل  اإلى  بحاجة  »نحن 
في  الن�صائية  المدني  المجتمع  وموؤ�ص�صات  منظمات  جلرّ  اليوم  ي�صتقطب 
الغربية  الروؤية  لفر�ش  »التوجه  �صد  الوقوف  اإلى  ا  اأي�صً وبحاجة  العالم«، 
االأخرى«، كما ح�صل في موؤتمر بكين )1995(  المجتمعات  العلمانية على 
والذي �صاركت فيه الحاجة عفاف الحكيم. فقد تمخ�ش عن هذا الموؤتمر 
وتقاليدها  بمعتقداتها  �صلة  له  ما  كل  من  للمراأة  المطلق  التحرر  »م�صروع 
وتجلرّى  واقع«،  على  المحدقة  »المخاطر  بانت  هكذا  مجتمعها«.  وثقافة 
»التدخل ال�صافر في مجتمعاتنا«. فكان ال بد من »مطالبة المهتمين بق�صايا 
تلك  ال�صعيد  هذا  على  الفاعل  االإيجابي  البديل  بتوفير  االإ�صالمية  االأمة 
الموؤتمرات«. بحيث تعود الكاتبة اإلى »قيام الجمهورية االإ�صالمية المظفرة 
تبعها  والتي  العظيم..  الخميني  االإمام  وقيادة  بزعامة  اإيران  اأر�ش  على 
ت العالم و�صكلت اأهم حراك الإحياء الدين في  اإ�صالمية عمرّ تلقائيًّا �صحوة 
ع�صرنا... والتي برهنت من خالل التجربة العمليرّة وبما ال يدع مجااًل لل�صك 
على كفاءة الدين الحنيف وقدرته على اإحداث تحوالت هائلة على مختلف 
ب�صفته  التطوعي«  »العمل  ذلك  بعد  لتطرح  المراأة«.  ق�صايا  ومنها  ال�صعد 
هي  اليوم  المجتمعات  »قوة  باأن  فتالحظ  الغربيرّة:  الن�صوية  عن  البديل  هو 
في  االهتمام  من  عالية  بمكانة  »يحظى  العمل  وهذا  التطوعي«.  عملها  في 

)1( موقع الزكية : كتابات احلاجة عفاف احلكيم (alzakiya.com). نقطة جمموعات االأمر 
لة. فقط كلمة من هنا،  باملعروف والنهي عن املنكر، مل جند لها مراجع دقيقة اأو مف�صرّ
اأو غمزة من هناك. واإذا كان مطلوًبا معرفة تفا�صيل واآليات عمل هذا الن�صاط، فعلينا 

اأن نقوم ببحث ميداين، �صيكون على كل حال �صعًبا، نظًرا ل�صبه ال�صرية الذي يكتنفه.

https://www.alzakiya.com/cats.php?cid=1184&cn=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85&page=2
https://www.alzakiya.com/cats.php?cid=1184&cn=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85&page=2
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الثقافة االإ�صالمية بحيث نجد الكثير من االأحاديث ال�صريفة التي تحث على 
كفالة االأيتام وم�صاعدة المحتاجين ومدرّ يد الم�صاعدة للعاجزين والمعوقين 
والم�صاهمة في ن�صر العلم والحفاظ على البيئة والم�صاركة في بناء الم�صاجد 
والح�صينيات واإعمارها ماديًّا ومعنويًّا.. اإ�صافًة اإلى ق�صاء حوائج النا�ش... 

وم�صاعدة المظلوم واإغاثة الملهوف وتفريج الكرب«)1(.

في  ع�صو   2004 العام  منذ  وهي  فخري.  ريما  هي  الثانية  القيادیة 
المجل�ش ال�صيا�صي لحزب اهلل، اأي ثالث هيئة ي�صرف عليها ال�صورى. تقدم 
نف�صها بموا�صفات اأكاديمية غربية: الدكتورة ريما فخري، حائزة على دبلوم 
ماج�صتير  على  حائزة  بيروت،  في  االأميركية  الجامعة  من  زراعية  هند�صة 
تح�صير  على  االآن  وتعمل  االأميركية،  اللبنانية  الجامعة  من  دولية  �صوؤون 
ر�صالة دكتوراه حول »�صيا�صة تركيا الخارجية من منظور العالقات الدولية«. 
تعلم  ب�صدد  هي  كما  والفرن�صية،  واالإنجليزية  بالعربية  جيد  اإلمام  لديها 
اللغة التركية)2(. اأي اأن تعليمها حديث، يختلف عن التعليم الحوزوي الذي 

ح�صلته الحاجة عفاف حكيم. وهي، باالإ�صافة اإلى ذلك من جيل اأ�صغر.

في مقابلة خا�صة مع الكاتبة �صعدى علوه، تتغنى ريما فخري بزوجات 
ال�صاهرات  المثابرات  »الن�صاء  بـ  بالحزب  الن�صاء  وت�صف  ال�صهداء، 
وطبًعا  والمنا�صرة  االلتزام  لمفاتيح  والمالكات  واالأحياء،  الزواريب  في 
التي  نف�صها  التفا�صيل  بالتفا�صيل.  محيطهن  بخبايا  والعالمات  االنتخاب، 
االأمن«.  في  وتح�صياًل  ال�صيا�صة  في  كما  المجتمع  في  الكثير  عليها  يبنى 
وتناق�صها الكاتبة علوه، باأن الن�صاء ي�صكلن االآن 50% من عديد الحزب، اأي 
ن�صفه. ومع ذلك لم يبادر الحزب اإلى تر�صيح �صيدة ال للنيابة وال للوزارة، 
»على غرار حركة اأمل«. توافق ريما فخري على هذه الن�صبة، بل تزيد: »على 

عفاف  والتحديات.  الفر�ش  واالإ�صالمي.  العربي  العاملني  يف  الن�صوية  املدنية  املنظمات   )1(
.(hajij.com) .)احلكيم )من دون تاريخ

)2( على اليوتيوب: لقاء خا�ش مع ال�صيدة رميا فخري، ع�صو املجل�ش ال�صيا�صي يف حزب اهلل 
2018/1/14. الكوثر.

http://www.hajij.com/ar/articles/religious-articles-viewpoints/item/1097--q-q
http://www.hajij.com/ar/articles/religious-articles-viewpoints/item/1097--q-q
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االأقل 50%!«. فتذكرها علوه باأن ح�صن ن�صر اهلل، في مقابلة تلفزيونية اأعلن 
اأولئك  كل  تطلق  ال  كيف  وت�صاألها:  البرلمان.  اإلى  ن�صاء  تر�صيح  رف�صه  عن 
الن�صاء »طنيًنا واحًدا احتجاًجا على ا�صتبعادهن لدى توزيع ع�صل القفران 
ن�صاء  اأن  فخري،  ريما  فتجيبها  لماذا؟«.  باأنف�صهن.  معظمه  ي�صنعن  الذي 

ر عليه؟«. الحزب لن يعتر�صن. »نحن ال نعتبر النيابة مركًزا نتح�صَّ

وتعود علوه وت�صاألها: »اإًذا لماذا ال يحذو الحزب حذو اإيران؟«. فتجيبها 
فخري: »في اإيران، كل المجتمع محافظ ولي�ش كما عندنا في لبنان، ومهمة 
يغفل  اأن  اهلل  لحزب  يمكن  »ال  ت�صيف:  ذلك،  ومع  ا«.  اأي�صً مختلفة  النائب 
�صالح المراأة كونه ن�صاأ على النهج الخميني، والمراأة في الحزب ت�صاهم في 

�صناعة هوؤالء الرجال«.

�صوؤال اآخر تطرحه علوه: »هل يمكن تو�صيف الن�صاء داخل لحزب اهلل 
الجي�ش االأ�صود من دون تنميط اأو تمييز �صلبي«؟ فتجيب فخري: »نحن فعاًل 
اإنها  ا«. تقول  اأي�صً االأ�صود، ونعم نحن بمثابة جي�ش  اللبا�ش  نرتدي معظمنا 
ا »مقتنعة براأي ال�صيد )ح�صن ن�صر اهلل(«. وماذا عن بقية الن�صاء؟  �صخ�صيًّ
»تقبلن بما يقوله ال�صيد وتلتزمن به«. م�صيفًة: »ربما ما زال ينق�صنا بع�ش 
ا ن�صاء حزب اهلل، تو�صح  الجراأة«. ولدى �صوؤالها اإن كانت الجراأة تنق�ش حقًّ
فخري: »ال على �صعيد قرار القيادة... لكن ال�صيد ح�صن ال يمكنه الت�صرف 

اإالرّ كعالم دين، ونحن حزب ديني محكوم بالقواعد الدينية«)1(.

الحاجة  زميلتها  حال  هي  كما  الكتابة  كثيرة  لي�صت  فخري  الدكتورة 
في  اأعلنتها  التي  تلك  اأبرزها  �صيا�صية،  مواقف  لها  ولكن  الحكيم.  عفاف 
موؤتمر �صحافي في طهران، بعد اغتيال قا�صم �صليماني قائد الحر�ش الثوري 
عناوين  وكل  �صليماني.  ال�صهيد  بلقاء  ت�صرفها  عن  عبرت  حيث  االإيراني. 
لبنان  في   )...( الم�صتكبيرن  مواجهة  في  »الم�صت�صعفون  كانت  معاركه 
وفل�صطين و�صوريا والعراق واليمن واأفغان�صتان«. وهذا »موؤ�صر على �صعة روح 

)1( »ن�صاء حزب اهلل. النحل الذي ال يقا�صم...«.
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تعالى )...(. وهذا فيه �صيء  الكبير باهلل  ارتباطه  االأممي،  المجاهد  هذا 
للحديث  كان م�صداًقا  العزيز  ال�صهيد   )...( واالأولياء  االأنبياء  اأخالق  من 
القائد  الثناء »كان  اأراد««. فالمزيد من  اأرادوا  اإذا  »اإن هلل رجااًل  القد�صي: 

المبدع في الميدان«، »يتواجد حيث يريده اهلل وتريده القيادة الربانية«.

نجح  قا�صم  الحاج  ال�صهيد  »مع  تقول:  �صليماني  انت�صارات  وعن 
وغيرهم،  واأفغان  وعراقيين  و�صوريين  ولبنانيين  اإيرانيين  من  المجاهدون 
خدمته  في  الم�صتكبر  العالم  و�صع  الذي  التكفيري  العدو  هزيمة  في  نجحنا 
المقاومة  �صرب  بهدف  هائلة،  ع�صكرية  وقدرات  الدوالرات  مليارات  مئات 
وقدرات المقاومة �صاحاتها )...(. مع ال�صهيد الحاج قا�صم كذلك، نجح محور 
المقاومة بهزيمة م�صروع الواليات المتحدة االأمريكية في محطات مختلفة«)1(.

محاكم الأحوال ال�صخ�صية
لماذا هذه النقطة بالذات، دون غيرها؟

الأن االأحوال ال�صخ�صية اللبنانية هي في عهدة الطوائف، اأي مراجعها 
والح�صانة  واالإرث  والطالق  بالزواج  الخا�صة  المعامالت  كل  الدينية. 
الدين.  رجال  بدورهم  يديرها  التي  بمفردها،  كل طائفة  تديرها  والموت، 
القانون  �صاحبة  الزمنية-الطائفية،  ال�صيا�صية،  ال�صلطة  بين  والعالقة 
هي  المدنية،  غير  »ال�صريعة«  �صاحبة  الدينية،  ال�صلطة  وبين  »المدني«، 
ا  عالقة اإن�صهارية، طفيلية، يعتا�ش فيها كل طرف من االآخر. ولكنها اأي�صً
ل�صالح ال�صيا�صي الزمني. نوع من المقاي�صة يديرها هذا ال�صيا�صي مع رجل 
الدين. هو ي�صع رجاالته داخل الموؤ�ص�صة الر�صمية الدينية، مقابل والء اأولئك 
الرجال له. بالمجمل هي نوع من العالقة قائمة على راأ�ش مال رمزي ديني 

على  قدرته  على  موؤ�صر  �صليماين  ال�صهيد  التي خا�صها  املعارك  الدكتورة رميا فخريي:   )1(
.(alkawthartv.ir) .التعامل مع االآخرين

https://www.alkawthartv.ir/news/226960
https://www.alkawthartv.ir/news/226960
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يبيع ال�صيا�صي من جيب الغيب الذي يمثله رجل الدين. وبناء عليه، فاإن كل 
هيئة دينية ر�صمية تابعة لالأقوى من اأبناء طوائفهم. اأي، اأن زعيم الطائفة 

ال�صيا�صي هو الم�صيطر على الهيئة الدينية العائدة لطائفته.

ولكن في حالة المراأة ال�صيعية ثمة ا�صتثناء كبير؛ فال�صيعة هم الطائفة 
اللبنانية الوحيدة التي يتزعم رجال الدين »فرعها« ال�صيا�صي. اأي اأن ال فرق 
بين ال�صق ال�صيا�صي وال�صق الديني لدى اأبناء هذه الطائفة. ح�صن ن�صر اهلل 
ونائبه نعيم قا�صم هم �صيوخ، ومجل�ش ال�صورى غالبيته. اأما حركة اأمل الجزء 
»المدني« من زعامة الطائفة، فبالعك�ش، لديه بع�ش ال�صيوخ الذي يقومون 
بالمهمة، ولكنهم تحت �صيطرة زعيم الطائفة، نبيه بري االأ�صتاذ المحامي 

بالقانون الو�صعي. فيما زعماء الطوائف االأخرى كلهم من »المدنيين«.

ال�صيعي  المجل�ش  يديرها  التي  الجعفرية  المحكمة  العموم،  وعلى 
طرَفيه،  اأحد  ل�صالح  قوي  ترجيح  مع  »الثنائي«،  �صيطرة  تحت  هي  االأعلى 

»حزب اهلل«، على ح�صاب االآخر حركة »اأمل«.

لالأحوال  الدينية  المحاكم  كافة  عن  يخرج  ما  اأخرى،  ناحية  من 
المعامالت،  في  الفو�صى  �صورة  هي  طوائفها،  اختالف  على  ال�صخ�صية، 
يتنازلن عن  الدعاوى، ورجاٌل متواطئون مع ق�صاة، وزوجات  الت�صويف في 
حقوقهن مقابل الطالق، واأخوات يالحقن اإخوتهم الذين اأكلوا كامل االإرث، 

وق�صاة مرت�صون، واأمهات يقاومن قرار �صلخ اأطفالهن من اأح�صانهن.

وح�صانة االأوالد هي اأ�صخن الق�صايا في هذه المحاكم. انتزاع الطفل 
المحاكم  كل  �صغلت  الوالدين،  بعد طالق  ال�صغر،  �صن  في  اأمه  من ح�صن 
االإ�صالمية على امتداد الع�صر االأخير. لماذا بند الح�صانة من قانون االأحوال 
هن  �صرن  الن�صاء  الأن  الزوجات؟  تعدد  اأو  الطالق،  ال  بالذات،  ال�صخ�صية 
المطالبات اأزواجهن بالطالق. تترافق دائًما مع م�صكلة حق الزوج بح�صانة 
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االأوالد، وهم في �صنرّ مبكر. فيما االأمهات تغيرن عما م�صى، و�صرن يرف�صن 
�صلخهن عن اأوالدهن، وب�صوت عاٍل)1(.

من  وال�صنيرّة،  الدرزيرّة  الطائفتين  من  كل  في  الن�صاء  تمكنت  وقد 
ال�صغط على زعامتها ال�صيا�صية والدينية للح�صول على بند واحد من قانون 
الح�صانة ال�صرعي، وهو بند رفع �صن االأطفال الذين يجوز لالأب اأن ياأخذهم 

اإليه، بعد الطالق من والدتهم.
ية، بقيادة المحامية  عام 2012، ا�صتطاعت الجمعيات الن�صائية ال�صنرّ
اإقبال دوغان، اأن تنتزع حق ح�صانة االأطفال حتى الثانية ع�صر من عمرهم، 
بنات كانوا اأو �صبيان. وذلك ب�صغط و»لوبيينغ« قامت به اأولئك الن�صاء، بداأ 
مع القيادات ال�صيا�صية، وتخللته �صغوط ومفاو�صات مع دار الفتوى ورجال 

ة، فكان تحقيق المطلب)2(. الدين ال�صنرّ

هيئاته  اأعلى  في  اأعمق.  كان  الموحدة  الدرزية  الطائفة  في  االأمر 
بع�صوية  متمثلة  ح�صة  للن�صاء  الدرزي،  المذهبي  المجل�ش  اأي  الدينية، 
�صخ�صية غير دينية هي المحامية غادة جنبالط، متخ�ص�صة في القانون 
ال�صيا�صة  القيادة  بدعم   ،2017 عام  ال�صيدة،  هذه  تمكنت  وقد  الو�صعي. 
المجل�ش  اإقناع  من  الدرزية،  الن�صائية  الجمعيات  من  ع�صرات  وبموؤازرة 

المذهبي برفع �صن الح�صانة اإلى 12 �صنة لل�صبي و14 عاًما للبنت)3(.

ت�صري   .2021 اجلديد.  دار  بي�صون.  عزة  وق�صاياهن.  اللبنانيات  �صوؤون  الن�صاء.  بعيون   )1(
»يــعبرّ  اهلل،  ف�صـل  ال�صيد حممد ح�صني  مكتــب  مـــدير  ال�صـيـخ مرعي،  اأن  اإىل  الكاتبـــة 
بجهاد  تكتفي  تعد  مل  املراأة  باأن  يقول  حني  ال�صرعية،  مبفرداته  التحول(  هذا  )عن 

ل«، اإمنا اأ�صبحت ترغب بـ »اجلهاد يف املجتمع ككل««. �ش 47. »الترّبغرّ
التجربة  من  انطالقًا  املالحظات  بع�ش  لبنان؟  يف  ال�صخ�صية  االأحوال  قوانني  تتغريرّ  كيف   )2(
�صبقت  م�صيحيتان  طائفتان  القانونية.  املفكرة  جملة   .2020/4/3 غمرون.  �صامر  ية«.  ال�صنرّ

(Legal Agenda.com) .2005 هذا التعديل. االأرثوذك�صية عام 2003 واالإجنيلية عام
)3( املراأة يف موقع القرار الطائفي الدرزي: كيف بدلت م�صار حراك تعديل قانون االأحوال 
  .2017/12/18 القــانونيـــة.  املفكــرة  جملة  بـرج�ش.  اإلهــــــام  ونتائجــه؟  ال�صـــخ�صيــة 

(legal-agenda.com)

https://legal-agenda.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84/
https://legal-agenda.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%b2%d9%8a-%d9%83/
https://legal-agenda.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%b2%d9%8a-%d9%83/
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فبقيت المراأة ال�صيعية المطلقة محرومة من �صغارها، غير نظيراتها من 
بنات الطوائف االآخرى. الكاتبة وال�صحافية بادية فح�ش، ت�صف هذه الظاهرة 
في �صل�صلة من المقاالت، هي التي خا�صت تجربة حرمانها من ابنها على يد 
طليقها. تتناول في هذه المقاالت ق�صية الح�صانة لدى اأمهات الطائفة ال�صيعية، 
معاملة  ت�صف  ابنها،  من  بحرمانها  معهم  تتماهى  ماأ�صاتهن،  ق�ص�ش  تروي 
الن�صاء والرجال داخل المحاكم، واالنحياز ال�صريح للرجل، لمتعته الجن�صية، 

لطي�صه وانعدام اهتمامه بم�صير االأوالد الذين ينتزعهم من اأمهم)1(.
وال�صيدة بادية فح�ش خا�صت مع ن�صاء �صيعيات اأخريات، قبل عامين 
من الثورة، حراًكا ي�صبرّ في هذه الوجهة. اإذ تكاثرت ق�صايا الح�صانة بين 
�صعبيًّا موؤلًما.  وقًعا  لماأ�صاتهن  لن�صاء كانت  اأ�صماء  الطائفة، وبرزت  اأمهات 
بين لينا جابر التي ُحرمت من ابنتها، وُمنعت من االقتراب من قبرها بعد 
وفاتها وهي بعيدة عنها. اإلى فاطمة حمزة، اأول امراأة لبنانية تقبل الدخول 
الثالث،  ال�صنوات  ابنها ذي  الح�صانة على  قانون  لتنفيذ  منًعا  ال�صجن  اإلى 
وزهرة  نادين جوني  اإلى  الثانية،  زوجته  مع  يعي�ش  اأن  والده  له  كتب  والذي 
يا�صين وخديجة بيطار عبير خ�صاب نوال �صعيتو، وغيرهن من ن�صاء رف�صن 
بينهن  من  وال�صافرات  المحجبات  فكانت  ال�صارع.  اإلى  وخرجن  ال�صمت 
والمحكمة  االأعلى،  ال�صيعي  المجل�ش  اأبواب  على  واعت�صامات  تظاهرات 
ل  الجعفرية، وم�صيرات ت�صامنية، بم�صاركة تنظيمات ن�صائية مدنية، وت�َصكُّ

»الحملة الوطنية لرفع �صن الح�صانة لدى الطائفة ال�صيعية«.
ت�صرين  في  اندلعت  التي  االنتفا�صة  تلك  الحراك  هذا  ذروة  وكانت 
اأنثى«، لكثرة اعداد  2019. وقد ارتفع معها �صعار »الثورة  العام  اأول/اأكتوبر 
ًيا، كما اعتادت اأحزاب ال�صلطة،  الم�صاركات فيها، ولي�ش فقط »جماهيريًّا«، كمرّ
اإنما في كافة مواقع واأ�صكال هذه االنتفا�صة: من القيادة اإلى �صياغة ال�صعارات 

)1( »اأيتها املراأة ال�صيعية...«. بادية فح�ش. موقع درج. 2020/2/27. اأما بقية املقاالت التي 
عيد  »يف   .2022/3/11 ر�صا«.  يا  »اإ�صمع  فهي  نف�صه،  املوقع  على  الق�صية  هذه  تتناول 

نلتقي«. 2016/3/3. »ذنب املحكمة« 2019/7/16. »ر�صالتي االأخرية«. 2019/3/9.
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واالإعالم... وقد برزت في هذه  والح�صد  التنظيم  اإلى  الهتافات  اإلى اختراع 
الثورة مطالب االأمهات ال�صيعيات المطالبات بحقوق الح�صانة المت�صاوية مع 
ا ُحرمت من ابنها  االأب الطليق. وبرزت فيها ال�صيدة بادية فح�ش ب�صفتها اأُمًّ

مدة اإحدى ع�صرة �صنة، ولم تلتِق به اإال في تظاهرات االنتفا�صة.

حالت خا�صة
الع�صيرة  حول  مونوغرافي  كن�ش  قراءته  يمكن  مطول،  مقال  في 
البقاعية ال�صيعية، ت�صرد الكاتبة �صعدى علوه تفا�صيل العي�ش داخل الع�صيرة 
والقوانين الخا�صة بها بتقاليدها ومعاي�صتها التغيرات، ومنها وقائع الزواج 
والطالق، ومن بينها ق�صية الح�صانة بعد الطالق. اإذ تقول باأن القانون الذي 
تطبقه المحاكم الجعفرية على الن�صاء بخ�صو�ش الح�صانة، ال ي�صري على 
االأم اإذا كانت ع�صيرتها اأقوى من ع�صيرة زوجها. ففي هذه الحالة، ي�صتطيع 

االأب اأو االأخوة منع الطليق من حرمان طليقته من اأوالدها)1(.
القانون الخارج عن القانون من ن�صيب »االأقوياء«. وكان يمكن للنائب 
نواف المو�صوي، كونه نائب في البرلمان عن اأقوى حزب في لبنان، اأي حزب 
اهلل، اأن ينقذ ابنته من عذابات المحاكم الجعفرية على طريقة اأهل البادية 
اأ�صحاب ال�صكيمة. والمعروف عن المو�صوي اأنه النائب الم�صلم الوحيد الذي 
اآخرين وعلى م�صروع قانون لحماية المراأة من العنف  ع مع ع�صرة نواب  وقرّ
ا معروفة عنه الأزمته  االأ�صري، تقدمت به اإحدى الجمعيات الن�صائية. واأي�صً
لزواج  العلني  ورف�صه  »ك�صيا�صي«،  ولي�ش  »كاأب«،  يت�صرف  اأنه  ال�صهيرة، 
القا�صرات، معاك�ًصا بذلك موافقة االأمين العام للحزب عليه... وق�صة ابنته 
التي لدغت بنارها الن�صاء المحتجات على �صلخ اأوالدهن عنهن: بعد طالقها 
من زوجها، اأُخ�صعت ابنة النائب للقانون نف�صه. بل تجاوز زوجها التقطير من 
اأوقات لقائها باأوالدها، اإلى حدرّ الحرمان ال�صامل من روؤيتهم. اأخلرّ الطليق 

املفكرة  جملة  علوه.  �صعدى  امل�صوؤولة«.  ية  »احلررّ اأو  اخلا�شرّ  احليرّز  يف  الع�صرية  »بنت   )1(
(legal-agenda.com) .2021/8/23 .القانونية
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باالتفاق، الظالم باالأ�صل، الذي اأبرمه. فتفاقم الخالف ودخل الزوجان اإلى 
للمخفر  واقتحامه  ابنته،  ل�صالح  النائب  تدخل  فكان  )ال�صرطة(.  المخفر 
بالقوة و�صجاره العنيف مع �صهره، نهاية لحياته ال�صيا�صية كنائب،اإقالة على 
بعد  بالتزكية  فاز  اآخر،  بنائب  الحزب  ا�صتبدله  ما  �صرعان  ا�صتقالة.  �صكل 

�صهر من وقوع الحادثة.
محاولته  فكانت  اهلل،  حزب  تجاه  �صعيًفا  النائب  هذا  كان  بماذا 
اال�صتعانة بهيبته البرلمانية الحزبية ف�صاًل ذريًعا اأوقفت م�صيرته البرلمانية 

العامرة بع�صر �صنوات؟
اأو  »زمني«،  كنائب  �صلطته  اأن  االأول،  اأ�صا�صيان:  عامالن  االأرجح، 
المم�صك  الدين  رجل  �صلطة  من  اأدنى  هي  هالته،  اأو  هيبته،  اأو  موقعه، 
بقرارات الح�صانة. فالهيكل القيادي للحزب وكوادره، يهيمن عليهم رجال 
ا: والد طليق ابنة  دين، خريجو حوزات دينية، ولي�ش رجال »زمنيون«. اأي�صً
النائب، وداعمه، هو مدير مكتب االمام علي خامنئي في لبنان، محمد توفيق 
المر�صد  الوقوف �صد  والوقوف �صده مثل  اأبرز قياديي حزب اهلل.  مقداد، 
االأعلى االإيراني، علي خامنئي. �صَبَر حزب اهلل على اإطالالت النائب �صبه 
الن�صوية، طالما اأنها اأبقت الجوهر محفوًظا. ولكن هذا الجوهر بدا مهدًدا 
ع، عندما طالت اأن�صطة النائب قانون الح�صانة، التي يعطيها رجال  بالت�صدرّ

الدين �صفة مقد�صة. لي�صوا هم الذين �صاغوه، اإنما اهلل.

الخال�صة
من زاويتنا، ثمة مفارقة في كل هذه المجريات، وقوامها: اإن الن�صاء 
ال�صيعيات، مثلهن مثل بقية اللبنانيات اكت�صبن خالل العقود ال�صابقة مهارات 
الخروج من المنزل، من تعليم وعمل وم�صاركة في ال�صاأن ال�صيا�صي العام. 
يفر�صها  عي�ش  وطرق  ونوامي�ش  الأفكار  يتعر�صن  االأر�ش،  على  وبالمقابل، 
ًدا.  عليهن حزب اأ�صولي مت�صدد، بم�صاركة حزب مذهبي اأقل منه قوة وت�صدرّ
وبداخل هذه المفارقة هناك ديناميكية، ال نعرف حجمها تماًما، وال نتوقع 

ر. لها غير نوع من �صبه ال�صراع ال�صامت، اأو المتفجِّ



الف�صل الثامن
ال�صيا�صة الخارجية الأردنّية والإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي





العالقات الأردنّية ال�صيعّية
كيف ينظر الأردن لإيران وحلفائها في ال�صرق الأو�صط؟ 

عالء عمر عقل
تمهيـــد

ر�صمت المملكة االأردنية الها�صميرّة، خالل تاريخها وعلى مدى عقود، 
بناًء  فيها  المحيطة  االإقليميرّة  والتكتالت  ال�صيا�صيرّة  التيارات  مع  عالقاتها 
واأجهزتها  الدولة  االأ�صا�ش في تحريك  دائًما هي  على عدة محددات كانت 

للتفاعل مع محيطها االإقليمي وال�صيا�صة الدوليرّة.

ال�صيا�صي  االإ�صالم  ا�صتطاع  اإيران،  في  اال�صالميرّة  الثورة  خالل  ومن 
عامة وال�صيعي خا�صة بناء واحٍد من اأهم التيارات ال�صيا�صية ذات الثقل في 
الثورة  وت�صدير  االأمميرّة  مبادئ  من  الثورة  حملته  ما  طريق  عن  المنطقة، 
اإ�صالميرّة ذات  واأذرع  وبناء تحالفات  الملكيرّة  واإزاحة  االأيديولوجي  والتو�صع 
ومعاناة  لل�صرور  كاأ�صل  الغرب  معاداة  فكرة  تبني  مع  �صيعيرّة  طائفيرّة  نزعة 

ال�صعوب وا�صرائيل كمندوب للغرب في المنطقة. 

لذلك، فاإن درا�صة العالقات االأردنيرّة مع اإيران وما انبثق عنها اأو حتى 
ما �صبقها من حركات �صيا�صيرّة �صيعيرّة يقوم ب�صكل رئي�صيرّ على درا�صة العالقة 
بين الم�صروع ال�صيا�صي ال�صيعيرّ في المنطقة مع محددات ال�صيا�صة الخارجيرّة 
تطورّرت على مدار  مبادئ ومحاذير وخطوط حمراء  القائمة على  االأردنيرّة 
والتي  الدولة  بها  مرت  التي  المختلفة  الظروف  نتيجة  الما�صية  عام  المئة 
وعدم  الداخليرّ  واال�صتقرار  لالأمن  االأولويرّة  اإعطاء  باتجاه  �صلوكها  �صقلت 
المغامرة في تغيير تحالفاتها التاريخيرّة مع الحفاظ على موقف معتدل من 
المع�صكرات المناف�صة يحفظ لها القدرة على المناورة ولعب اأدوار الو�صاطة 

ح�صب ما تق�صي الحاجة.
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ال�صخ�صّية ال�صيا�صّية الأردنّية 
تيار  اأو  دولة  اأي  تجاه  االأردنيرّة  الخارجيرّة  ال�صيا�صة  درا�صة  تقوم 
عام  مئة  تجربتها خالل  للمملكة خال�صة  بالن�صبة  تعد  اأ�ص�ش  على  �صيا�صيرّ 
ات المختلفة التي مرت بها الدولة االأردنيرّة  لت المحطرّ من تاريخها؛ حيث �صكرّ
�صلوك النظام ال�صيا�صيرّ واأجهزته المختلفة تجاه المتغيرات المحيطة وقد 
بمختلف  مليئة  منطقة  في  الوقوع  ال�صيا�صي  ال�صلوك  هذا  ل  ت�صكرّ في  �صاعد 
اأهليرّة  وحروب  ولجوء  اقت�صاديرّة  اأزمات  من  ال�صيا�صيرّة  التحديرّات  اأ�صكال 
ة وتدخل اأجنبي وم�صاريع ا�صتيطانيرّة وغيرها من االأحداث. ونزاعات م�صلحرّ

لذلك، يمكننا القول باأنرّ الهدف الرئي�صيرّ لل�صيا�صة الخارجيرّة االأردنيرّة 
على  والحفاظ  داخليًّا  ونظامها  الدولة  ا�صتقرار  على  الحفاظ  على  يقوم 
وذلك  بها)1(؛  المحيطة  الظروف  واالقت�صاديرّ في ظل  ال�صيا�صيرّ  تما�صكها 
ال يكون اإالرّ باتخاذ مواقٍف اأمنيرّة وع�صكريرّة حازمة تجاه اأي �صلوك قد يعتبر 

تهديًدا في نظر النظام ال�صيا�صي باأجهزته ومكوناته المختلفة. 

ورقة  للمملكة  الدفاعيرّ  ال�صلوك  هذا  ر  تطورّ عن  الحديث  يحتاج  وقد 
منف�صلة اأو حتى موؤلًفا ل�صرد االأحداث التي �صاهمت في بناء هذه ال�صخ�صيرّة 
ال�صيا�صيرّة االأردنيرّة. ولكننا �صنتطرق لذكر اأهم االأحداث التاريخيرّة والعوامل 

الماديرّة التي �صاهمت في تطوير هذه ال�صخ�صية ال�صيا�صيرّة االأردنيرّة. 

ال�صاد�ش  العقد  بداية  مع  مت�صارعة  بتحوالت  بالمرور  المنطقة  بداأت 
من القرن الع�صرين، نتيجة و�صول ال�صباط االأحرار في م�صر لل�صلطة عام 
ل الذي اأدى لتغيير  1952 واإزاحة الملك فاروق عن حكم م�صر. هذا التحورّ

الحركات  من  ل�صل�صلة  بداية  الحقيقة  في  كان  الم�صريرّ  ال�صيا�صي  النظام 

العربي  اخلريج  اأزمة  جتاه  االأردين  اخلارجي  ال�صيا�صي  القرار   .1997 غازي،  ملحم،  بني   )1(
الثانية 1990-1991، عمان: دار البهجة.
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والتنظيمات الثورية في المنطقة المتاأثرة فيه اأحياًنا والمدعومة منه ب�صكل 
الم�صمى، بهدف ت�صكيل تحالف قوميرّ  اأخرى تحت نف�ش  اأحيان  مبا�صر في 
« تحت قيادة جمال عبدالنا�صر. ولم ت�صلم االأردنرّ  عربيرّ جمهوريرّ »تقدميرّ
اآخر من نف�ش العائلة المالكة-  وال جارتها العراق -التي كان يحكمها فرع 
اأدى  دمويرّ  بانقالب  العراق  في  انتهت  والتي  االأحرار  ال�صباط  عدوى  من 
ال�صراع  هذا  من  االأردن  خرجت  بينما  العراق  في  الملكيرّ  الحكم  الإنهاء 
وحيدة بعد خ�صارتها اأهم حلفائها في المنطقة ومنهكة بعد اأن مرت بعدة 
محاوالت لقلب نظام الحكم انتهت بفر�ش االأحكام العرفيرّة وتجميد الحالة 

الديمقراطيرّة في المملكة)1(. 

نقطة  العراق  الملكيرّ في  النظام  �صقوط  بعد  الجديدة  الحالة  �صكلت 
ر ال�صخ�صيرّة ال�صيا�صيرّة لالأردن، حيث وجدت االأردن نف�صها  مف�صليرّة في تطورّ
في يوم وليلة وحيدة بعدما فقدت ظهيرها و�صريكها الرئي�صيرّ في الم�صروع 
نحو  الفارقة  اللحظة  تلك  بعد  الوحيد  المملكة  م�صروع  ل  ليتحورّ ال�صيا�صيرّ 
تعزيز  نحو  الحًقا  المملكة  دفع  ما  الثمن)2(؛  كان  مهما  واال�صتمرار  البقاء 
التمو�صع الدوليرّ االأردنيرّ في �صف المع�صكر الغربي في ذروة الحرب الباردة 
حيث  الدولة.  لدى  �صيا�صيًّا  المتحفظ  ال�صلوك  هذا  بناء  في  �صاهمت  التي 
اأن ا�صطفافات المملكة االإقليميرّة الدوليرّة – والتي اختارتها باإرادتها تارة، 
ودفعت باتجاهها دفًعا تارة اأخرى – كانت عاماًل في تطوير اأجهزة اأمنيرّة 
وا�صتخباراتيرّة على م�صتويات عالية من االن�صباط والكفاءة تتبع للملك ب�صكل 
النا�صريرّ  القوميرّ  المع�صكر  من  المملكة  اأمن  على  الحفاظ  بهدف  مبا�صر 
في  يليه  ما  في  دور  العامل  لهذا  كان  وقد  ال�صرقي.  المع�صكر  من  المقرب 

)1( ال�صاطي، نوزاد، 2019. زید بن �ساكر من ال�سالح اإىل النفتاح، عمان-االأردن: املوؤ�ص�صة 
العربيرّة للدرا�صات.

(2) Robins, Philip, 2004. A History of Jordan, Cambridge, UK: Cambridge 
University Press.
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تطوير العالقات االأردنيرّة - االأمريكيرّة والتحالف اال�صتراتيجيرّ بين الواليات 
ظل  في  الدولة  في  قويرّة  اأمنيرّة  اأجهزة  ت�صكيل  اأدى  كما  واالأردن  المتحدة 
الظرف الالإقليميرّ الحرج اإلى بناء نوع من العقيدة المحافظة داخل الدولة 
من  �صكل  اأي  وتعادي  واال�صتقرار  االأمن  على  بالحفاظ  توؤمن  وموؤ�ص�صاتها 
اأ�صكال التغيير غير الماألوف �صواء كان ذلك على م�صتوى التحالفات اأو على 

م�صتوى ال�صيا�صات.

كان  االأردنيرّة؛  ال�صيا�صيرّة  ال�صخ�صيرّة  على  تاأثيًرا  الظروف  ثالث  اأما 
اأيلول  باأحداث  الحًقا  عرف  فيما  المملكة  عا�صته  الذي  الم�صلح  ال�صراع 
نظام  لقلب  النا�صريرّ  المع�صكر  محاوالت  واأ�صد  اآخر  كانت  والتي   1970
الحكم في المملكة عن طريق الف�صائل الفل�صطينيرّة التي حاولت في و�صط 
االأجواء العربيرّة الم�صحونة بعد عام 1967 اال�صتيالء على ال�صلطة في االأردن 
تظافر  لوال  الح�صين  الملك  بالفعل  ي�صقط  كاد  م�صلح)1(  �صراع  خالل  من 
الف�صائل  خروج  اإلى  النهاية  في  اأدت  التي  والخارجيرّة  الداخليرّة  العوامل 
مدنيرّة  ال�صياديرّة  الموؤ�ص�صات  عقيدة  اإنتاج  واإعادة  المملكة  من  الفل�صطينيرّة 

كانت اأم ع�صكريرّة ب�صيغة اأكثر تحفًظا مما �صبق.

ة بكل اأبعادها االأمنيرّة والع�صكريرّة  وال يمكن اإهمال دور الق�صيرّة الفل�صطينرّ
والديمغرافيرّة والقوميرّة والتاريخيرّة. حيث كانت وما زالت الق�صيرّة الفل�صطينيرّة 
تقوم مقام حجر االأ�صا�ش في ال�صيا�صة الخارجيرّة االأردنيرّة لما تتحكم فيه من 
ملفات اأمنيرّة وع�صكرية متعلقة بوجود االحتالل االإ�صرائيليرّ -الذي كان وما 
زال يعد العدو االأول في عقيدة الجي�ش العربي/القوات الم�صلحة االأردنيرّة- 
على االأرا�صي الفل�صطينيرّة. كما وتعتبر الق�صيرّة الفل�صطينيرّة بالن�صبة ل�صانع 
اأبعاد  ا خارجيًّا لما لها من  اأكثر من كونها ملفًّ ا  االأردنيرّ ملًفا داخليًّ القرار 
للعائلة  وتاريخيرّة  اأخالقيرّة  التزامات  من  ت�صكله  ولما  داخليرّة  ديمغرافيرّة 

)1( ال�صاطي، نوزاد، املرجع ال�صابق.
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ا  تاريخيًّ للها�صميين  مقد�صاتها  على  والو�صاية  القد�ش  تعنيه  ولما  المالكة 
كاأحد م�صادر ال�صرعيرّة ال�صيا�صيرّة داخليًّا وخارجيًّا)1(. 

بالموارد  الفقير  الجغرافي  الموقع  ل  �صكرّ �صبق،  ما  كل  اإلى  اإ�صافًة 
لخ�صوم  دائمة  خارجيرّة  �صغط  اأوراق  توفير  اإلى  والمياه  الخام  الطبيعيرّة 
وحاجته  االقت�صادي  االأردن  و�صع  ا�صتغالل  محاولة  في  واأعدائها  المملكة 
اأهداف  تحقيق  لغايات  ودوليرّة  محليرّة  اقت�صادية  �صراكات  اإلى  الدائمة 
الذي  االأمر  االأردنيرّة،  وال�صيا�صات  المواقف  التدخل في  �صيا�صيرّة من خالل 

لطالما حاربته الدولة بجميع مكوناتها. 

عدم  وحالة  للعراق  االأمريكي  الغزو  اأدى  االأخيرين،  العقدين  وفي 
اال�صتقرار التي �صببها على الحدود ال�صرقيرّة للملكة اإلى جانب الربيع العربيرّ 
وما رافقه من �صل�صلة من الزوبعات التي ع�صفت باالأنظمة العربيرّة الواحدة 
االأبي�ش  البيت  اإلى  ترمب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ش  وو�صول  االأخرى  تلو 
بت�صور جديد لل�صيا�صة االأمريكيرّة في ال�صرق االأو�صط اإلى اإعادة تقوية التيار 
ال�صيا�صات  خلف  الداخليرّ  ال�صف  وتوحيد  الدولة  داخل  اأمنيًّا  المحافظ 
االأمنيرّة المتحفظة كخيار وحيد لحماية المملكة من الم�صير الذي �صهدته 

الدول المحيطة.

وعلى الرغم من التركيز عليه عادة كعن�صر اأ�صا�صيرّ في عمليرّة اتخاذ 
ل البعد ال�صخ�صيرّ المعتمد على �صخ�صيرّة الملك دوًرا كبيًرا  القرار، ال ي�صكرّ
الخارجيرّة  لل�صيا�صة  العري�صة  والخطوط  العامة  اال�صتراتيجيرّات  في تحديد 
بقدر ما يلعب هذا البعد دوًرا في تحديد االأدوات والتكتيكات الم�صتخدمة 
ال�صيا�صة  اإلى  فبالنظر  للملكة.  العليا  والم�صالح  االأهداف  هذه  لتحقيق 
اأن  ن�صتخل�ش  االأردن،  حكم  على  تعاقبوا  الذين  االأربعة  للملوك  الخارجيرّة 
الها�صميرّة  االأ�صرة  اإرث  على  قائمة  ثابتًة  �صفاًتا  االأردن  في  العر�ش  لكر�صي 

)1( اأبو ديرّة، �صعد، 1990. عملية اتخاذ القرار يف ال�صيا�صة اخلارجية االأردنية، بريوت، لبنان: 
مركز درا�صات الوحدة العربية.
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اأن  الملك  على  تفر�ش  التي  والديمغرافيرّة  الجيو-ا�صتراتيجيرّة  وال�صرورات 
توفرها  التي  االأدوات  اختالف  مع  الأ�صالفه  ال�صيا�صيرّ  ال�صلوك  نف�ش  يتخذ 

الظروف واالأبعاد الذاتية في �صخ�صيرّة الملك.

وبناًء على هذه الروؤية لل�صخ�صية ال�صيا�صيرّة االأردنيرّة وال�صلوك الخارجيرّ 
العام، يمكن تق�صيم المراحل التاريخيرّة المختلفة للعالقات االأردنيرّة ال�صيعيرّة 
الغزو  االإ�صالميرّة وحتى  الثورة  قيام  االأولى منذ  رئي�صيرّة؛  اإلى ثالثة مراحل 
االأمريكيرّ للعراق العام 2003، والثانية بين 2003 وبداية الربيع العربي في 

العام 2011، اأما الثالثة فتمتد من عام 2011 وحتى االآن.

العالقات الأردنّية الإيرانّية بين 1979 و1997
ارتبطت المملكة االأردنيرّة الها�صميرّة منذ وقت مبكر بعالقات طيبة مع 
ال�صيا�صيرّة و�صكل  البنية  الت�صابه في  ال�صاه في ظل  اإيران تحت حكم  مملكة 
ت�صكيل  في  اأ�صا�ًصا  الت�صابه  هذا  ل  �صهرّ حيث  البلدين  كلتا  في  الحكم  نظام 
عالقات جيدة بين البلدين. وعلى الرغم من وجود بع�ش التحفظات االأردنيرّة 
اأنظمة  اأنها  على  العربية  لالأنظمة  ونظرته  الباد�صاهي  النظام  �صلوك  على 
م�صتحدثة غير قادرة على مجاراة البعد الح�صاري للدولة الفار�صيرّة. اإالرّ اأن 
جميع هذه التحفظات كانت تذوب في فلك الواليات المتحدة التي اعتبرت 
ال�صيوعي  التو�صع  لمحاربة  المنطقة  في  ا�صتراتيجيتها  من  جزًءا  الدولتين 
ال�صوفييتي ولمواجهة الحالة القوميرّة العربيرّة المرتبطة بال�صرق. ُي�صاف اإلى 
ذلك البعد ال�صخ�صي للعالقة بين الملك وال�صاه وت�صريحه بدعمه وموؤزارته 
لل�صاه في نوفمبر 1978 قبل اأن ينطلق اإلى باري�ش في ال�صهر التالي لمحاولة 
االأردني  القلق  نف�ش  من  اإنطالًقا  ال�صاه  اإ�صقاط  عن  الخميني  ال�صيد  ثني 
الدائم من �صقوط الملكيرّات واإيماًنا باأن بقاء وا�صتمرار االأنظمة الملكيرّة في 

المنطقة يحتاج تظافًرا وتعاوًنا م�صترًكا بين جميع الملكيات لحمايتها)1(.

 ،54 القاهرة، م�صر، عدد  الدوليَّة،  ال�صيا�صة  �صهريات   .1978 ة،  الدوليَّ ال�صيا�صة  )1( جملة 
�ش233.
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وجد  اتخذته،  الذي  والطابع  بالمنحى  االإ�صالميرّة  الثورة  قيام  ومع 
اأو على االأقل ب�صك  للتعامل بعداء  اإيران نف�صه م�صطًرا  النظام الجديد في 
دوليرّة  تحالفات  من  القديم  للنظام  ب�صلة  يمت  كان  ما  كل  تجاه  وريبة 
واإقليميرّة والتي كان النظام االأردنيرّ جزًءا منها. لذلك وجدت االأردن نف�صها 
لم  الذي  الجديد  للنظام  النوايا  ح�صن  اإثبات  عبء  تحت  االأول  اليوم  منذ 
– بح�صب م�صدر  وقام  بل  االأردني  النظام  مع  التعاون  لفكرة  يكن مرتاًحا 
مطلع – با�صتعداء الملك �صخ�صيًّا في عدة منا�صبات والذي ترافق مع بداية 
خالل  من  االإيرانيرّة  والتو�صعيرّة  القوميرّة  ال�صيا�صة  على  تدل  موؤ�صرات  ظهور 
كل  الثورة.  في  �صاركت  التي  الدينيرّة  غير  التيارات  وقمع  لبنان  في  التدخل 
هذه الموؤ�صرات لم تدع مجااًل للحيرة داخل اأروقة �صنع القرار في االأردن من 
�صرورة الوقوف اإلى جانب العراق �صاعة اندالع الحرب مع اإيران بين عامي 
1980-1988 التي دعم فيها االأردن العراق بكل ما ا�صتطاع �صواء من خالل 

التحركات الدبلوما�صيرّة اأو الدعم الفني والع�صكري من خالل اإر�صال الخبراء 
والم�صت�صارين الع�صكريرّين االأردنيرّين وا�صتيراد ال�صالح با�صم االأردن الإر�صاله 
للعراق باالإ�صافة اإلى العمل على ن�صر وتر�صيخ الرواية العراقيرّة في العالمين 
اإيماًنا وتاأييًدا لنظام  . هذا الموقف الذي لم يتخذه االأردن  العربيرّ والغربيرّ
البعث في العراق بقدر ما كان مدفوًعا باإدراك االأردن للبعد القومي التو�صعي 
في ال�صيا�صية الخارجيرّة االإيرانيرّة وخطره على ا�صتقرار المنطقة حيث كانت 

الموؤ�صرات االأولى على هذا البعد تظهر في التدخل االإيراني في لبنان.

اإلى  الحرب،  في  للعراق  الداعم  االأردني  الموقف  يعزى  اأن  ويمكن 
العامل ال�صخ�صي اأواًل حيث كان الموقف بين الملك الح�صين وال�صيد خميني 
ا  متوتًرا منذ المراحل المبكرة للثورة. ثانًيا، كان التخوف االأردني نابًعا اأي�صً
الجمهوريرّة  اختارت  حيث  الفل�صطينيرّة،  الق�صية  من  االإيراني  الموقف  من 
متجاهلًة  الالدوالتية  العنا�صر  ودعم  المقاومة  ف�صائل  دعم  االإ�صالميرّة 
اأن  من  متخوًفا  االأردن  كان  ثالًثا،  الفل�صطينيرّة.  الق�صيرّة  في  االأردني  الدور 
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�صــوريا  مــع  اإيــران  وات�صــال  اإيـراني  �صيا�صي  مد  اإلى  العراق  انهيار  ي  يوؤدرّ
ولبنـــان -وهذا ما حدث الحًقا بالفعل- مما ي�صع االأردن بين فكي كما�صة 

من الناحية االأمنية واال�صتراتيجيرّة)1(.

ال�صنوات  في  ن�صبيًّا  مريحة  بفترة  االأردنيرّة-االإيرانيرّة  العالقات  مرت 
اإيران وو�صول الرئي�ش  التي تلت انتهاء الحرب خا�صة مع تغير القيادة في 
ا�صتطاع  حيث  خاتمي  محمد  ال�صيرّد  بعده  ومن  رف�صنجاني  ها�صمي  اأكبر 
ظل  في  البلدين  بين  ثنائية  عالقات  لبناء  م�صتركة  اأر�صيرّة  اإيجاد  االأردن 
ال�صيا�صة االإيرانيرّة االإ�صالحيرّة من جهة وفي ظل تركيز االأردن ب�صكل رئي�صيرّ 
على تقريب وجهات النظر الدينيرّة بين المذهبين من جهة اأخرى. فقامت 
اأرا�صيها.  على  المعار�صة  خلق«  »مجاهدي  حركة  مكاتب  باإغالق  االأردن 
من  كميات  �صبط  نتيجة  التوترات  ببع�ش  العالقة  مرور  من  الرغم  وعلى 
اإيران في المملكة الذي اعتبرته االأردن محاولة لتغيير  االأ�صلحة م�صدرها 
نظام الحكم، ما دفع اأمين المجل�ش االأعلى لالأمن القومي االإيراني اآنذاك 
ح�صن روحاني)2( -والذي �صار رئي�ًصا للجمهورية فيما بعد- للقيام بزيارة 
عاجلة لالأردن لتو�صيح الو�صع وخروج حركة حما�ش للت�صريح باأن الهدف 
من وجود هذه االأ�صلحة كان لنقلها للمقاومة في فل�صطين فيما بعد كما كان 
لتوقيع معاهدة ال�صالم االأردنية-االإ�صرائيليرّة اأثر �صلبي جًدا على العالقات 
�صيا�صة  بتبني  اإيران  في  االإ�صالحية  القيادة  ا�صتمرت  ذلك  مع  الثنائية. 
دينيرّة  خلفيات  من  �صفراء  اإيفاد  على  المملكة  �صجع  مما  الخالفات  تجاوز 
فقهيرّة مثل ال�صيخ نوح الق�صاة والدكتور ب�صام العمو�ش الذين اأعطوا االأولويرّة 
بين  التقريب  خالل  من  الدولتين  بين  العالقات  وتح�صين  الفقهيرّ  للحوار 
وجهات النظر الدينيرّة، االأمر الذي نجح فيه ب�صكل كبير ال�صيخ نوح الق�صاة 

الريا�ش،  واملاآالت،  التاريخ  االأردنية:  االإيرانية  العالقات   .2016 مهند،  مبي�صني،   )1(
ال�صعوديرّة: املعهد الدويل للدرا�صات االإيرانيرّة، �ش3.

)2( عبدالنا�صر، وليد، 1997. درا�صة عن الثورة والدولة، بريوت، لبنان: دار ال�صروق، �ش87-86.
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ا زيارة للملكة  في فترة �صفارته بين عامي 1996 و2001 والتي �صهدت اأي�صً
محمد  لل�صيد  لدعوة  الملك  وتوجيه  الإيران  الملك  زوجة  العبداهلل  رانيا 
اأوج  اعتبارها  يمكن  لحظة  في  يختاره  وقت  اأي  في  االأردن  بزيارة  خاتمي 

العالقة االأردنيرّة-االإيرانيرّة)1(. 

العالقات الأردنّية ال�صيعّية بعد عام 2003
ن في العالقات االأردنيرّة االإيرانيرّة اال�صتمرار  لم يكتب لمرحلة التح�صرّ
 2003 عاميرّ  بين  والمنطقة  الدولتان  فيها  مرت  تغيرات  عدة  ب�صبب 
للعالقات  جديد  ف�صل  كتابة  في  دوًرا  عوامل  عدة  لعبت  حيث  و2006، 

االأردنيرّة-االإيرانيرّة وال�صيعيرّة عموًما. 

اال�صتراتيجيرّة  المعادلة  اختلفت   2003 العام  في  بغداد  �صقوط  فمع 
بالن�صبة ل�صانع القرار في االأردن. فاإيران التي كانت بعيدة في ال�صابق اأ�صبحت 
على الحدود، وا�صتطاعت �صيا�صة الرئي�ش الجديد حينها محمود اأحمدي نجاد 
الملك  اأطلق عليه من قبل جاللة  ما  الجديدة الإكمال  الظروف  ا�صتغالل  من 

عبداهلل الثاني بالهالل ال�صيعي من العراق اإلى لبنان مروًرا ب�صوريا.

ا�صطهاد  من  عانت  التي  ال�صيعيرّة  االأحزاب  ا�صتطاعت  العراق،  في 
نظام البعث الو�صول لل�صلطة. وكما تعامل النظام االإيراني بعداء مع االأنظمة 
التي كانت قريبة من ال�صاه؛ تعاملت االأحزاب المعار�صة وعلى راأ�صها حزب 
الدعوة االإ�صالميرّة بالطريقة ذاتها مع االأردن الذي حاول جاهًدا الحفاظ على 
عالقة جيدة مع ال�صلطة الجديدة لما يمثله العراق من اأهميرّة ا�صتراتيجيرّة 
لالأردن، ولكن الظروف االإقليميرّة والمواقف التي تبناها الطرفان لم ت�صاعد 

على فتح اأفق للحوار المثمر بين الدولتين.

)1( وكالة االأنباء الُكَوْيتية يف 2000/7/3 حيث ن�صر اخلب حتت عنوان »عقيلة العاهل االأُردين 
ت�صل اإيران يف اأول زيارة مللكة منذ الثَّْورة االإ�صالمية«.
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ا، فات�صح للنظام االأردنيرّ اأن النظام ال�صوري �صار يوؤمن  ا في �صوريرّ اأمرّ
جواره  في  يعد  لم  الحقيقي  انتماءه  واأن  المنطقة  على  غريب  نظام  باأنه 
ل  التحورّ ولكن  طهران.  في  االأ�صد  لعائلة  الطائفي  لالمتداد  واإنما  العربيرّ 
في  اهلل  حزب  ودخول  ال�صوريرّة  الو�صاية  انتهاء  مع  لبنان  في  كان  االأخطر 
ال�صيا�صة اللبنانيرّة بقوة؛ االأمر الذي اأدى اإلى ت�صعيد في الجبهة اللبنانية مع 
اأدرك  2006. في تلك اللحظة المف�صليرّة،  اإلى حرب تموز  اإ�صرائيل و�صواًل 
�صانع القرار االأردنيرّ باأن ال�صلوك االإيرانيرّ في المنطقة قد �صار مزعًجا لما 
اأذرع  ت�صكيل  فيها من خالل  يتدخل  التي  الدول  بنى  في  ت�صويه  من  ي�صببه 
موازية للدولة تقا�صمها �صلطتها على االأر�ش وتتفوق عليها اأحياًنا ما يجعل 
التعامل مع هذه الدول بالو�صائل الدبلوما�صيرّة التقليديرّة م�صتحياًل من جهة 
ي اإلى توليد �صعور بالقهر للفئات والطوائف االأخرى في هذه الدول من  ويوؤدرّ

جهة اأخرى مما يهدد ا�صتقرار جوار االأردن ب�صكل مبا�صر.

كما اأدرك �صانع القرار االأردني في نف�ش الفترة، الخطر الذي ي�صكله 
العربيرّة  الجبهة  تما�صك  على  والمقاومة  الفل�صطينيرّة  الق�صية  راية  رفع 
لخدمة  المقاومة  راية  ا�صتخدام  اأدى  حيث  اأ�صاًل.  المفرقة  واالإ�صالميرّة 
�صواء  واالإ�صالميرّ  العربيرّ  العالمين  في  انق�صام عمودي  اإلى  تو�صعيرّة  اأجندة 
اأو حتى على  المثقفة،  النخب  ال�صيا�صية،  القيادات  اأكان ذلك على م�صتوى 
العربيرّ  النقا�ش  من  جزًءا  اإيران  �صارت  حيث  العام.  ال�صعبي  الم�صتوى 
اليوميرّ واأ�صبحت حالة المقاومة التي تمثلها اإيران م�صدًرا لالإلهام للبع�ش 
مقابل تحولها اإلى م�صدر للخوف من قبل البع�ش االآخر. وفي ا�صتطالع راأي 
من   %54 راأى  االأردنيرّة  الجامعة  في  اال�صتراتيجيرّة  الدرا�صات  مركز  نفذه 
و�صلت  بينما  لالأردن  تهديًدا  ت�صكل  �صارت  اإيران  اأن  االأردنيين  المواطنين 

هذه الن�صبة اإلى 69% عند النخب والمثقفين.

ُتعتبر المملكة االأردنيرّة الها�صميرّة هذا النوع من ال�صراع  وكما �صبق، 
خا�صة  حدودها  على  قبوله  يمكن  ال  تهديًدا  المنطقة  في  االأمني  واالإزعاج 
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باالأمن  المتعلقة  المختلفة  الملفات  مع  ال�صراعات  هذه  تتداخل  عندما 
في  ال�صروع  طريق  عن  التهديد  مع  للتعامل  �صعت  لذلك  االأردني.  الوطني 
محاوالت الإعادة بناء العالقات مع القوى العراقيرّة بمعزل عن اإيران للحفاظ 

-على االأقل- على حد اأدنى من العالقات الطيبة مع هذه القوى. 

ا نحو تطوير التعاون  دفع هذا التغلغل االإيراني في المنطقة االأردن اأي�صً
االأمني بينه وبين الدول المناف�صة الإيران في المنطقة وب�صكل رئي�صيرّ المحور 
الخليجيرّ حيث بداأت االأردن ببناء قناعة اأن غ�ش النظر عن التغلغل االإيرانيرّ 
لم يعد ممكًنا بعد اليوم واأن التعاون مع ال�صركاء الدوليين واالإقليميين وعلى 
راأ�صهم الواليات المتحدة هو اأمر ال بد منه اإن كانت المملكة تريد الحفاظ 

على ا�صتقرار حدودها ال�صرقيرّة وال�صماليرّة. 

الربيع العربي: ال�صعود الإيراني والتوغل في العمق العربي
بالمنطقة  االإيرانيرّ  ال�صعود  في  االأهم  اللحظة  العربي  الربيع  كان 
وو�صول حالة اال�صتقطاب المتعلقة بالنفوذ االإيراني اإلى ذروتها. فمع بداية 
لحماية  التدخل  في  نواياها  االإ�صالميرّة  الجمهوريرّة  اأظهرت   ، العربيرّ الربيع 
م�صالحها مهما كان الثمن؛ االأمر الذي ا�صتقبله النظام ال�صيا�صي االأردني 
مركز  عقده  راأي  ا�صتطالع  ففي   . �صلبيرّ ب�صكل  االأردنيرّة  ال�صعبيرّة  والقواعد 
الجزيرة للدرا�صات اأظهر اال�صتطالع بو�صوح �صديد، تدهور االنطباع العام 
من   %89 راأى  حيث  العربي.  الربيع  بعد  العربيرّة  االأو�صاط  في  اإيران  عن 
الم�صاركين باأن �صورة اإيران �صلبية في الناحية ال�صيا�صية، بينما راأى %87 
في  اإيران  لم�صتقبل  النظرة  يخ�ش  وفيما  االأمنية.  الناحية  من  �صلبية  اأنها 
اأ�صواأ  الم�صتقبل  ال�صورة في  تكون  اأن   %48 الن�صف  توقع قرابة  المنطقة، 
�صيا�صيًّا، بينما يرى 21% من الم�صاركين باأن ال�صورة العامة �صتبقى عند 
باأن  المجيبين  28% من  االأولويات، فقد قال  ا على م�صتوى  اأمرّ ال�صوء.  هذا 
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العربي  وال�صراع  الطائفية  ال�صراعات  لحل  اأواًل  تكون  اأن  يجب  االأولوية 
منها  تعاني  التي  والم�صاكل  ال�صراعات  باقي  على  وتقديمها  االإيراني 

المنطقة)1(.

داعمة  بت�صريحات  العربي  الربيع  بداية  في  اإيران  حت  �صررّ وقد 
للتحرك ال�صعبي في م�صر وتون�ش والبحرين واليمن مرحبة بتحرك االأمة 
اال�صالميرّة في تكرار للحظة التاريخية للثورة على اال�صتبداد في اإيران. هذا 
الموقف الذي �صرعان ما انقلبت عليه الجمهوريرّة االإ�صالميرّة بمجرد خروج 
ى بالنهاية اإلى انقالب الموقف ال�صعبيرّ الذي  ثورة على نظام حليف، ما اأدرّ
كان قبل الربيع العربي ينظر باإيجابية الإيران من خالل دورها في الق�صيرّة 

الفل�صطينيرّة.

اأخذ خطوات  ال�صعبيرّ القلق الدولة االأردنيرّة على  �صاعد هذا الموقف 
اأكثر جراأة في التعامل مع الملف االإيراني في المنطقة حيث تدخلت االأردن 
في البحرين لل�صيطرة على االحتجاجات في المنامة، كما ان�صمت للتحالف 
مطلع  اأمني  م�صدر  ح�صب  ال�صوري  الملف  في  وعملت  اليمن،  في  العربي 
انطالًقا من عقيدة مفادها باأنه ال وجود »الأطراف جيدة« في ال�صراع في 
حدودها  قرب  اآمنة  منطقة  تحقيق  في  تكمن  االأردنيرّة  االأولويرّة  واأن  �صوريا 
ح�صب  الطائفية  والميلي�صيات  المتطرفة  الجماعات  من  خالية  ال�صماليرّة 
الو�صف الر�صمي. حيث حر�صت على الو�صول اإلى تفاهمات مع رو�صيا فيما 
تحت  الحدودي  ال�صريط  اإبقاء  خالل  من  ال�صمالية  الحدود  اأمن  يخ�ش 

الرقابة وال�صيطرة الرو�صيرّة.

توحي  جديدة  موؤ�صرات  خرجت  الما�صي،  العقد  انت�صاف  ومع 
بانفراجة في العالقات االإيرانيرّة الغربية واالإقليميرّة من خالل االتفاق النووي 

ان، حممد، 2016. عمان، االأردن: �صحيفة الغد: كيف تخ�صر »اأ�صدقاءك املخل�صني«  )1( اأبو رمرّ
يف 5 اأعوام؟
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االأمر  وهو  المنطقة،  في  عقالني  لفاعٍل  اإيران  ل  تحورّ في  اأماًل  ل  �صكرّ الذي 
الذي رحبت به المملكة واأكدت على �صرورة التعاون مع اإيران والعمل معها 
على الملفات االإقليميرّة ال�صاخنة للو�صول اإلى م�صتقبل م�صتقر للمنطقة. كما 
راأ�صها تنظيم  المتطرفة في �صوريا والعراق وعلى  و�صاعد �صعود الحركات 
الدولة االإ�صالمية )داع�ش( في خلق حالة من التعاون والتن�صيق مرة اأخرى 
بين االأردن وغيرها من القوى التابعة للمع�صكر االإيراني المعادية للحركات 

المتطرفة. 

واإيران  ال�صعوديرّة  بين  ولقاءات  انطلقت جوالت   ، العربيرّ الخليج  وفي 
بهدف الو�صول اإلى تفاهمات ا�صتراتيجية حول نقاط الخالف بين الدولتين 
البلدين مع و�صول حكومة ورئي�ش  التوترّر المتزايد بين  في محاولة لخف�ش 

جديدين في اإيران بنكهة اإ�صالحيرّة. 

التيار  قبل  من  تقريبا  المحتكرة  الجديدة  االإيرانية  االإدارة  اأن  اإالرّ 
المحافظ ترى اأن م�صلحتها تكمن بالحفاظ على ال�صيا�صة التقليديرّة القائمة 
كل  الختراق  االإيرانية  االأجهزة  وزجرّ  النووي  البرنامج  وتطوير  التو�صع  على 
ثغرة اإقليميرّة ممكنة. مما اأدى في النهاية اإلى توقف هذه الجوالت وان�صحاب 
ترامب،  دونالد  الرئي�ش  عهد  في  النووي  االتفاق  من  المتحدة  الواليات 
مع  الم�صبوقة  وال�صراكة غير  التحالف  الخليج في حالة من  دول  مع دخول 
الواليات المتحدة خا�صة بعد ا�صتهداف من�صاآت ل�صركة اأرامكو في المملكة 
واإدارة  الخليج  دول  بين  ال�صراكة  هذه   .2019 عام  في  ال�صعودية  العربية 
مع  التقارب  باتجاه  النهاية  في  التعاون  مجل�ش  دول  دفعت  ترمب  الرئي�ش 
اإيران،  مع  المواجهة  في  اإقليميرّة  ا�صتراتيجيرّة  توفير مظلة  بهدف  اإ�صرائيل 
الفاعل غير العقالني في المنطقة. وتطور هذا الخطاب فيما بعد لخطاب 
من  المنطقة  على  خطًرا  اأقل  اإ�صرائيل  باأن  للترويج  ي�صعى  دعائيرّ  اإعالميرّ 

اإيران. 
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لعبت هذه التغيرات باالإ�صافة اإلى معار�صة االأحزاب العراقية الموؤيدة 
الإيران كل �صكل من اأ�صكال التعاون االأردنيرّ العراقيرّ �صواء في اإطار م�صروع 
ال�صام الجديد مع م�صر اأو في اإطارات التعاون الثنائي بين البلدين الجارين 
اإلى تعزيز القناعة باأن ال�صلوك االإيراني لن يتغير في الم�صتقبل المنظور واأن 
خيار الو�صول اإلى اأي �صكل من اأ�صكال التفاهم مع اإيران في المنطقة غير 

وارد في المدى الق�صير. 

انفتحت  كلما   ، التاريخيرّ الم�صار  قراءة  من  االآن  وا�صًحا  �صار  وكما 
ل.  طاقة اأمل لالنفراج تتظافر االأ�صباب المختلفة الإعادة الحال للمربع االأورّ
اأمل وعودة لالتفاق  حيث وعد و�صول الرئي�ش االأمريكيرّ جو بايدن بف�صحة 
االأردن  وبذل  ال�صعودية-االإيرانيرّة  التفاهم  محاوالت  ا�صتئناف  مع  النووي 
لكافة اأ�صكال الجهود الدبلوما�صية في محاولة لتخفيف عقوبات قي�صر على 
اأن  اإدماجها في النظام التجاري واالقت�صادي االإقليمي قبل  واإعادة  �صوريا 
يتعثر كل �صيء ويعود التوتر �صيًدا للموقف �صواء بين اإيران ودول الخليج اأو 

اإيران واإ�صرائيل.)1(

اإيران  بين  تفاهمات  اإلى  الو�صول  فر�ش  في  التراجع  في خ�صم هذا 
والغرب في بداية العام الجاري، ا�صتدت عمليات تهريب مخدرات م�صدرها 
واأخرى  اإيرانية  ملي�صيات  منها  مختلفة  ملي�صيات  نفذتها  ال�صوري  الداخل 
تابعة لحزب اهلل والجي�ش ال�صوري على الحدود ال�صماليرّة لالأردن با�صتخدام 
العمليات ت�صعيًدا غير م�صبوق على  الم�صيرة. حيث �صكلت هذه  الطائرات 
ال�صوريرّ  الجنوب  من  الرو�صية  القوات  ان�صحاب  ظل  في  ال�صماليرّة  الحدود 
من  �صلبي  دور  لعب  رو�صيا  واختيار  اأوكرانيا  في  بالحرب  ان�صغالها  نتيجة 

)1( ال�صمور، حازم �صامل، 2021. املحاوالت االإيرانية الإ�صالح العالقات مع االأردن.. ر�صائل 
ومتغريات، عمان-االأردن: مركز �صرتاتيجيك�ش للدرا�صات.
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خالل عدم ال�صغط على �صوريا واإيران الإيقاف تدفق هذه العمليرّات. حيث 
ل�صبط  اإ�صـافة  مهرًبا   35 االأقل  على  قتل  الجاري،  العام  بداية  ومنذ  اأنه 
ما يزيد عن 20 األف كف ح�صي�ش وقرابة 18 مليون حبة مخدرات، باأرقام 

تتزايد اأ�صبوعيًّا موزعة 600 ليلة وبمعدل 3 محاوالت تهريب كل ليلتين. 

للتعامل مع  باتخاذ موقف حازم  االأردن  بداأ  الت�صعيد،  وفي ظل هذا 
اأ�صكال محاوالت التهريب. والذي ظهر جليًّا في زيارة الملك  اأي �صكل من 
االأخيرة للحدود ال�صمالية بعد ا�صت�صهاد �صابط من حر�ش الحدود والر�صالة 
المحاوالت  هذه  مع  بحزم  بالتعامل  اأوامره  خالل  من  الملك  وجهها  التي 
للواليات  االأخيرة  زيارته  اأثناء  اأجراها  مقابلة  في  االأخيرة  وت�صريحاته 
المتحدة لتبداأ االأردنرّ اليوم بالتحرك وبذل جهود دبلوما�صية كبيرة الحتواء 

العمليات وتخفيف الت�صعيد.

دفعها  �صيتم  االأردنيرّة  الدولة  اأن  يبدو  االأخيرة،  التطورات  �صوء  وفي 
دفًعا لترك المنطقة الرماديرّة فيما يتعلق باإيران واتخاذ موقف اأكثر و�صوًحا 
دول  اأنرّ  حيث   . االإيرانيرّ ال�صلوك  يتغيرّر  لم  حال  في  اإيران  مع  عالقاته  في 
اليوم قد تقدم على دعم االأردن في جهوده الإعادة الهدوء للحدود  الخليج 
بهدف  تهريبها  يتم  المخدرات  االأكبر من هذه  الجزء  اأن  ال�صمالية خا�صة 
االأردن  االأخير  الت�صعيد  اأخرى للخليج. كما وقد يجبر  اإعادة تهريبها مرة 
اإلى تبني الخيار المزعج بالن�صبة ل�صانع القرار االأردني بزيادة التن�صيق مع 
ا ت�صعيًدا على جبهتها ال�صمالية من خالل  اإ�صرائيل التي تواجه اليوم اأي�صً
وفي  االإيرانيرّة.  الم�صيرات  قبل  من  الجوي  لمجالها  المتكررة  االختراقات 
المطلوب، قد  الدولي  للدعم  االأردن  العمليات وامتالك  ا�صتمرار هذه  حال 
تتحرك االأردن كحل اأخير لفر�ش منطقة عازلة داخل الحدود ال�صوريرّة كما 

فعلت تركيا قبلها بهدف الحفاظ على االأمن الوطني.



300  العالقات الأردنّية ال�سيعّية:كيف ینظر الأردن لإیران وحلفائها في ال�سرق الأو�سط؟

العراق في ال�صيا�صة الخارجية الأردنّية: بوابة التقارب والتفاهم
اإلى  الكاظمي  ال�صيد م�صطفى  و�صول  ومنذ  االأخيرة  ال�صنوات  خالل 
الدولة  لم�ش  نتيجة  بالتغير  االأردني  الموقف  بداأ  العراق  الوزراء في  رئا�صة 
مع  م�صتركة  قاعدة  واإلى  التفاهم  اإلى  الو�صول  اإمكانية  من  نوًعا  االأردنيرّة 
الكاظمي وحكومته ما ي�صهل الو�صول اإلى تفاهمات اأبعد مع القوى ال�صيعيرّة 

في العراق وربرّما ما يتجاوزها اإلى اإيران. 

�صخ�صيرّة  رغبات  من  اأو  فراغ  من  نابًعا  القناعة  هذه  تولرّد  يكن  لم 
بقد ما كان فكرة متداولة في االأو�صاط ال�صيا�صية في البلدين منذ بدايات 
لم  العراق  على  االإيرانية  الهيمنة  باأن  ر  الت�صورّ بداأ  المن�صرم. حيث  العقد 
تاأت اإال كنتيجة طبيعية لغياب الظهير العربي عندما كان العراق في اأم�ش 
الحاجة للتواجد العربي. ومع بداية دخول العراق في مرحلة التعـــافي كان 
ال بد للعراق من اإعادة تنويع منافذ الت�صدير خا�صة في ظل اإغالق الحدود 
ال�صورية وعدم اإبداء الخليج التعاون المطلوب في تلك المرحلة. وقد تمثلت 

اأبرز انجازات تلك المرحلة بتوقيع اتفاق ان�صاء ناقل الب�صرة-العقبة. 

ان باتباع مقاربة اأمنيرّة في التعامل مع العراق  ولكن كان ا�صتمرار عمرّ
على  االنفتاح  باأن  االأردن  لدى  قناعة  نتيجة  التعاون  اأبواب  فتح  في  عائًقا 
ا اإلى تغلغل اإيران في المملكة. ولكن و�صول الكاظمي  العراق �صيوؤدي تلقائيًّ
اإلى تغير في مجريات االأحداث، حيث �صاعدت �صخ�صية  اأدى  اإلى ال�صلطة 
جديد  باب  فتح  على  المملكة  ت�صجيع  اإلى  الغرب  مع  وتقاربه  الكاظمي 
هو  العراقي-العربي  التعاون  اإعادة  باأن  العربية  القناعة  ازدياد  مع  خا�صة 
الباب لتخفيف النفوذ االإيراني في العراق. وقد دفعت هذه القناعة المملكة 
اأ�صكال  من  �صكل  تكوين  في  جادة  خطوات  اتخاذ  اإلى  م�صر  مع  بالتعاون 
التحالف االقت�صادي والتقارب في المنطقة بهدف دمج العراق بجدية غير 
م�صبوقة منذ عام 2003 والذي تمثل في لقاء رئي�ش مجل�ش النواب االأردني 
عام 2021 عبد المنعم العودات مع عمار الحكيم وقي�ش الخزعلي وغيرهم 

من االأطراف ال�صيعية القريبة من طهران.
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اإال اأن الم�صكلة الرئي�صية في محاولة ت�صكيل تحالف ال�صام الجديد تكمن 
في اعتماد االأردن ومعها م�صر على �صخ�صية م�صطفى الكاظمي التي قد تغيب 
عن الم�صهد في اأي لحظة وتوؤدي اإلى �صياع كامل التقدم الذي كان قد تم اإحرازه 
في ال�صنوات الما�صية. لذلك، يكمن مفتاح نجاح الم�صروع اليوم في ا�صتخدام 
مع  ات�صال  قنوات  وفتح  للتقارب  كمفتاح  كالكاظمي  توافقية  �صخ�صية  وجود 
القوى ال�صيعيرّة التي لم يكن الحوار معها ممكًنا قبل ذلك بغاية اإعادة �صياغة 

مفهوم جديد للعالقات بين االأردن والقوى ال�صيا�صية ال�صيعيرّة في العراق.

الخال�صـــــات
منذ  االإيرانيرّة  االأردنيرّة  العالقات  لتطور  التاريخيرّة  القراءة  على  بناًء 
قيام الثورة في عام 1979، يمكن للقارئ ا�صتخال�ش اأن العالقات االأردنيرّة 
مع  لي�ش  طهران  �صلوك  على  مبا�صر  ب�صكل  يعتمدان  وم�صتقبلها  االإيرانيرّة 
التاريخيرّة  واإنما مع المنطقة. فمن خالل النظر في المراحل  االأردن فقط 
�صيا�صات  اإيران  اتبعت  كلما  ن  تتح�صرّ كانت  العالقات  اأنرّ  وجدنا  المختلفة، 
�صيا�صات  اإلى  العودة  كلما حاولت  تتدهور  كانت  بينما  االإقليم  في  عقالنية 

التو�صع والهيمنة في المنطقة. 
لديها  يكن  لم  االأردن  اأن  الورقة  هذه  من  ن�صتخل�ش  اأن  ويمكننا  كما 
اأي م�صكلة في يوم من االأيام مع �صكل النظام ال�صيا�صيرّ االإيراني وطبيعته، 
والطــائفــة  بالمــذهب  يـتـعــلق  فيـمـا  خــالف  اأي  لديهــا  يكن  لــم  اأنهــا  كما 
اإلى  �صعيها  اإلى  باالإ�صافة  منا�صبات  تو�صيحه في عدة  اإلى  �صعت  ما  وهــذا 
باأن  االأردن  ترى  حيث  المذاهب.  بين  للتقريب  كاأداة  الفقهي  الحوار  دعم 
اإيران و�صعبها جزء اأ�صيل من المنطقة وتاريخها وثقافتها ب�صكل ال غبار فيه. 
واأن الخالف لم يكن يوًما اإالرّ على ال�صيا�صات االإيرانيرّة التي ت�صع الطموحات 

التو�صعيرّة والقوميرّة فوق االعتبارات االإن�صانيرّة واالأخالقيرّة. 
المملكة  حلفاء  مواقف  على  االإيرانيرّة  االأردنيرّة  العالقات  وتعتمد  كما 
والريا�ش.  وا�صنطن  في  حلفائها  االأخ�ش  وعلى  االإيرانيرّة  ال�صيا�صات  تجاه 
حيث ال يمكن للمملكة اأن تف�صل ا�صتقرارها عن ا�صتقرار الخليج، حيث اأن اأي 
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محاولة لتطوير العالقات ال يمكن لها الحدوث طالما ا�صتمرت اإيران وحلفائها 
با�صتخدام االأدوات الطائفية والكيانات الالدوالتية لتقوي�ش ا�صتقرار المنطقة.

ال يمكن لالأردن البحث عن تكوين �صبكة عالقات مع حلفاء اإيران في 
المنطقة بمعزل عن اإيران، كما ال يمكنه تطوير عالقات قائمة على ال�صراكة 
مع دول المحور دون التقارب والتفاهم مع اإيران اأواًل وهذا ما لن يحدث دون 

وجود تفاهمات دوليرّة واإقليميرّة اأكبر.

اإلى  االإيرانيرّة  االأردنيرّة  العالقات  تطوير  يحتاج  �صبق،  ما  اإلى  اإ�صافة 
قيام الجانب االإيراني بداية باتخاذ خطوات جادة في العمل على تقوية هذه 
التعاون  عن  الحديث  قبل  وا�صتراتيجيرّة  اأمنيرّة  تفاهمات  على  بناء  العالقة 
ح�صن  على  ر�صالة  اإر�صال  االأردن  فيها  حاولت  مرة  كل  ففي  االقت�صادي. 
نواياها تجاه الجمهوريرّة االإ�صالميرّة تمت مقابلتها ببرود من الجانب االإيرانيرّ 
يخفي  ال  بينما  واالقت�صادي  التجاري  التعامل  بمحاوالت  يكتفي  كان  الذي 

نظرة الريبة التي يحملها لالأردن ونظامها ال�صيا�صي. 

اأحد اأهم الهواج�ش التي كانت وما زالت ت�صكن �صانع القرار االأردنيرّ 
ا�صتخدام  حتى  اأو  الفل�صطينيرّة  الق�صيرّة  في  دوره  تهمي�ش  يتم  اأن  وذاكرته، 
النظام  اعتبر  فقد  االأردنيرّة.  الدولة  �صد  كذريعة  الفل�صطينيرّة  الق�صية 
دعم  نحو  واتجاهها  الثورة  بداية  منذ  المقاومة  لراية  اإيران  رفع  االأردني 
ا لدور االأردن وجهوده للو�صول اإلى حل للق�صية  الحركات الالدوالتية تقوي�صً

الفل�صطينية من جهة، وتهديدًا له على الجانب االأمني من جهة اأخرى.

القوى  مع  والعرب  االأردن  بين  العالقات  بتطوير  الجوهري  الدور  اإن 
على  القادرة  الحاليرّة  العراقيرّة  الحكومة  عاتق  على  يقع  ال�صيعيرّة  ال�صيا�صية 
الرغم  على  �صبقتها.  التي  الحكومات  من  اأكبر  ب�صكل  الجوار  مع  التفاهم 
من ذلك يبقى الرهان على الحكومة الحالية وحدها حالًّ موؤقًتا ال ي�صمن 
الو�صول اإلى تفاهمات ا�صتراتيجيرّة على المدى الطويل خا�صة مع ا�صتمرار 

المقاربة االأمنيرّة في �صدارة الم�صهد. 
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الباحثون الم�صاركون

حممــد اأبــو رمــان: وزيـــر ال�صبـــاب والثقافـــة االأردين االأ�صبـــق، امل�صت�صار 
االأكادميي ملعهد ال�صيا�صة واملجتمـــع، وباحث متخ�ص�ش يف الفكر ال�صيا�صي 
واحلركات االإ�صالمية مبركز الدرا�صات اال�صرتاتيجية يف اجلامعة االأردنية. 
حا�صـــل علـــى درجة الدكتـــوراه يف فل�صفـــة النظريـــة ال�صيا�صية مـــن جامعة 
القاهـــرة. كاتـــب يف �صحيفـــة العربـــي اجلديـــد، ولديـــه العديد مـــن الكتب 
واملن�صـــورات، منها كتاب »االإ�صالح ال�صيا�صي يف الفكر االإ�صالمي املعا�صر«، 
و»ال�صلفيـــون والربيـــع العربـــي«، و»بـــني حاكميـــة اهلل و�صلطة االأمـــة: الفكر 

ال�صيا�صي لل�صيخ حممد ر�صيد ر�صا«، و»اأ�صرار الطريق ال�صويف«.
واأخرى باال�صرتاك، منها مع ح�صن اأبو هنية كتاب »احلل االإ�صالمي يف االأردن«، 
و»تنظيم الدولة االإ�صالمية: االأزمـــة ال�صنية وال�صراع على اجلهادية العاملية«، 
ا�ش الدين«. وباال�صرتاك مع د. زيد عيادات  و»عا�صقات ال�صهادة« و»تنظيم حررّ

موؤخًرا كتاب »اجلهاديون االأردنيون وانهيار دولة داع�ش«، وغريها.

حم�صن كديور: حم�صن كديور )املولود يف عام 1959، اإيران( اأ�صتاذ باحث 
ر يف  متخ�ص�ـــش يف الدرا�صات االإ�صالمية يف جامعة ديوك االأمريكية، ومنظرّ
ًفا  جمـــال الالهوت والفقه والفكر ال�صيا�صي ال�صيعي. اأ�صدر ثالثني كتاًبا موؤلَّ
باللغة الفار�صيـــة، وُترجمت اثنني من موؤلفاته اإىل اللغة االإجنليزية، و�صدرا 

يف عام 2021 عن جامعة ادنبه البيطانية.
موؤلفاته ال�صادرة بالعربية نظريات احلكم يف الفقه ال�صيعي: بحوث يف والية 
الفقيـــه )2000(؛ القـــراءة املن�صية اإعادة قراءة نظريـــة االأئمة االإثنا ع�صر، 
علماء اأبـــرار واأربع مقاالت اأخـــرى )2011(؛ احلكومـــة الوالئية )2015(؛ 
واليـــة الفقيه: نقد نظرية احلكم يف الفكـــر ال�صيا�صي ال�صيعي )2021(؛ حد 
الـــردة وحرية العقيـــدة )2022، قيـــد الطبع(؛ االإ�صـــالم الرحماين املعرفة 

الدينية يف الع�صر احلديث )2022، قيد الطبع(.
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علي معموري: اأكادميي و�صحفي متخ�ص�ش يف الدرا�صات الدينيرّة، حا�صل 
علـــى درجة الدكتـــوراه يف الالهـــوت االإبراهيمي املقارن، ودكتـــوراه ثانية يف 

الفل�صفة ال�صيا�صية.
ـــا مدر�ش  حما�صـــر �صابـــق يف جامعـــة طهـــران وجامعـــة �صيدين. وهـــو اأي�صً
�صابـــق يف حـــوزات قم والنجف. اأ�صدر كتابني و�صـــارك يف تاأليف ثمانية كتب 
باللغـــات االإجنليزية والعربيـــة والفار�صيرّة منها: »الفل�صفـــة ال�صيا�صيرّة ملحمد 
باقـــر ال�صدر«. كمـــا ن�صر عدة مقاالت يف جمالت اأكادمييـــة اإيرانية وعربية 

واإجنليزية، وهو رئي�ش وحمرر نب�ش العراق يف موقع املونيتور.

�صــاري حنفــي: اأ�صتـــاذ علـــم االجتمـــاع يف اجلامعـــة االأمريكيـــة يف بريوت 
ومديـــر مركز الدرا�صات العربية وال�صرق اأو�صطية ورئي�ش برنامج الدرا�صات 
االإ�صالميـــة فيهـــا. وهـــو اأي�ًصا رئي�ـــش حترير املجلـــة العربية لعلـــم االجتماع 
»اإ�صافات«. وهـــو رئي�ش اجلمعية الدولية لعلم االجتمـــاع منذ 2018. وقبلها 
كان نائـــب رئي�ش وع�صـــو جمل�ش اأمناء املجل�ـــش العربي للعلـــوم االجتماعية 
)2012 - 2016(. وهـــو اأي�ًصا موؤ�ص�ـــش ومدير البوابة االإلكرتونية حول االأثر 
االجتماعي للبحث العلمي حول/من العامل العربي )اأثر(. اأهم كتبه: البحث 
العربـــي وجمتمـــع املعرفة: نظرة نقديـــة جديدة )مـــع ر. اأرفانيت�ش( و»علوم 
ال�صرع والعلوم االجتماعية، نحو جتاوز القطيعة: األي�ش ال�صبح بقريب «. وقد 
مت انتخابه زمياًل يف االأكادميية البيطانية )مدى احلياة( تقديرًا مل�صاهمته 

يف العلوم االإن�صانية واالجتماعية.

عقيــل عّبا�ــص: باحث خمت�ـــش بالدرا�صات الثقافية، مع تركيـــز على ال�صرق 
االأو�صط يف اإطار جتارب احلداثة وحتوالتها والعالقة بني الهوية الوطنية والهوية 
الدينيـــة وعمليات التحول الدميوقراطي. ا�صتغل ب�صكل متوا�صل على العراق يف 
�صياق جتربتـــه ال�صيا�صية ال�صعبة وحتديات الدميوقراطيـــة النا�صئة فيه. ن�صر 

ع�صرات البحوث واملقاالت يف هذه الق�صايا باللغتني العربية واالإجنليزية. 
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عمـــل اأ�صتاًذا يف جامعـــة هيو�صنت بوالية تك�صا�ش، وجامعـــة اأولد دومنيون يف 
والية فرجينيـــا واجلامعة االأمريكية يف العـــراق، ال�صليمانية يف تدري�ش مواد 
االأدب والكتابـــة البحثيـــة وال�صحافة. عمـــل �صنـــوات يف ال�صحافة يف �صياق 
ال�صرق االو�صـــط عموًما والعراق خ�صو�صًا. حا�صل على �صهادة الدكتوراه يف 

الدرا�صات الثقافية من جامعة بردوا يف الواليات املتحدة االأمريكية.

حيدر �صعيد: باحث وكاتب عراقي. ورئي�ش ق�صم االأبحاث يف املركز العربي 
لالأبحـــاث ودرا�صة ال�صيا�صات ورئي�ش حترير دورية �صيا�صات عربية، عمل يف 
عدد مـــن مراكز البحوث يف املنطقة، وهو حا�صل علـــى �صهادة الدكتوراه يف 
الل�صانيـــات، من اجلامعـــة امل�صتن�صرية يف بغداد عـــام 2001 عن اأطروحته 
»االأ�ص�ـــش املعرفيـــة للنظرية الل�صانيـــة العربية: بحث يف االأ�صـــول«. اأ�صهم يف 
كتابـــة )التقريـــر الوطني حلالـــة التنمية الب�صرية يف العـــراق( لعامي 2009 
و2014. �صـــدر له: و�صـــع العلوم االجتماعية يف اجلامعـــات العراقية 2008، 

و�صيا�صة الرمز: عن نهاية ثقافة الدولة الوطنية يف العراق 2009.
ن�صـــرت له موؤخرًا درا�صة حول »جي�ش املهدي والتيار ال�صدري: ال�صراع على 

ل« 2021 �صادرة عن املركز العربي. الهوية والتحورّ

علــي طاهــر احلمــود: )م�صت�صار موؤمتـــر االإ�صـــالم ال�صيا�صـــي ال�صيعي يف 
ال�صلطـــة( اأ�صتـــاذ علم االجتمـــاع ال�صيا�صي بجامعـــة بغداد. مهتـــم بق�صايا 
االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صيعي واالأقليات والهوية الوطنية يف العراق. موؤلف عدد 
مـــن الكتب منها: جمرة احلكم: خما�صات التجربـــة ال�صيعية يف بناء الدولة 
واالأمـــة بعـــد 2003 ال�صادر عـــن دار الرافدين 2017. وكتـــاب: العراق: من 
�صدمة الهوية اإىل �صحـــوة الهويات ال�صادر عن دار الرافدين 2012. وعدد 
مـــن الدرا�صات التـــي تناولت النخب املثقفة واالحتجاجـــات يف العراق منها: 
الدولـــة واالأمة يف خميـــال االنتليجن�صيا ال�صيعية يف العـــراق 2017، وما وراء 
اأحداث الب�صرة: امل�صـــكالت واحللول املمكنـــة 2019، االنتليجن�صيا العربية 
ال�صنيـــة يف العراق: الدولة، الهويـــة، املواطنة 2018، النخبـــة الكرد�صتانيرّة: 
الدولة، الهوية، املواطنـــة 2019، عن موؤ�ص�صة فريدريت�ش اأيبت. وهو املدير 

التنفيذي ملركز البيان للدرا�صات والتخطيط يف العراق.
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مهنــد احلاج علــي: باحث اأول يف مركز كارنيغي لل�صــــرق االأو�صط يف بريوت 
�ش  حيث ُيركــــز عمله على احلركات االإ�صالمية والتبــــدالت اجليو�صيا�صية. دررّ
العلوم ال�صيا�صية يف جامعتي »اأميوري« االأمريكية يف والية جورجيا، واجلامعة 
اللبنانيــــة االأمريكية يف بريوت. �صدر له كتابــــان باللغة االإجنليزية )القومية، 
القوميــــة العابــــرة لالأوطان واالإ�صــــالم ال�صيا�صي، 2017 عــــن دار بالغرايف( 
واالإ�صــــالم ال�صيا�صــــي بعــــد انتفا�صات عــــام 2011، حمرر مــــع مهى يحي عن 
مركــــز كارنيغي(. �صبق اأن تــــوىل من�صب رئي�ش حترير موقــــع NOW باللغة 
ًرا �صيا�صيًّا ومرا�صاًل يف �صحيفــــة احلياة، يف مكتَبي  العربيــــة، كما عمل حمــــررّ
بــــريوت ولنــــدن، ويكتب منذ �صنوات مقــــااًل اأ�صبوعيًّا يف جريــــدة »املدن«. وهو 
حائز على دكتوراه يف ال�صيا�صة املقارنة وعلى ماج�صتري يف درا�صة ال�صراعات 

.(LSE) من كليرّة لندن لالقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية

اأحمــد ناجــي: باحث غري مقيـــم يف مركز مالكـــوم كري-كارنيغـــي لل�صرق 
ز اأبحاثه على ال�صوؤون اليمنية، والهويات الدينية  االأو�صط يف بريوت، حيث تركرّ
والقبلية، واملواطنة، وبناء الدولـــة، واملجتمع املدين، وديناميكيات ال�صراع، 
ق حـــول اليمن يف  وعالقـــات اليمن مـــع الدول املجـــاورة. يعمل ناجـــي كمن�صرّ
معهـد اأنواع الدميقراطيــة (V-Dem) يف ال�صويد، و�صارك يف تاأ�صي�ش مركز 
اإن�صايـــت �صور�ش للدرا�صات واال�صت�صارات يف اليمـــن. كما عمل �صابقًا مديرًا 
ع التابع ملوؤ�ص�صة اأديان يف لبنان. �صدر  لالأبحاث يف معهد املواطنة واإدارة التنورّ
عنه ع�صرات الدرا�صات واملقاالت يف العديد من مراكز الدرا�صات والبحوث. 
وهو حائز على ماج�صتري يف احلوكمة العامة من جامعة غرانادا يف اإ�صبانيا.

، در�ـــش العالقات الدوليَّة  عبــداهلل اجلبور: باحـــث يف االجتماع ال�صيا�صيرّ
ز اأبحاثـــه على ق�صايا ال�صبـــاب واحلركات  ـــة، تركرّ والدرا�صـــات اال�صرتاتيجيَّ

االجتماعيَّة، املواطنة والهوية، الدولة والتحول الدميقراطي.
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ة بعنوان: احل�صد  �صـــدر له جمموعة من املن�صورات، من بينها: درا�صة حتليليَّ
ـــة، النا�صر:  ـــة واملتغريات املحليَّ ال�صعبـــي يف العراق: بـــني التوازنات االإقليميَّ
مكتـــب فريدري�ـــش اإيبت - العـــراق 2021. وهي درا�صة ت�صلرّـــط ال�صوء على 
احل�صد ال�صعبي من الداخل وتدر�ش امليلي�صيات واملجاميع التابعة له وهويتها 

وانتماءاتها.
ة للفيلـــم الوثائقي: »كتاب الر�صالة الثانية  قـــام اجلبور باإعداد الورقة البحثيرّ
ـــة، واإعداد الورقـــة البحثيرّة  من االإ�صـــالم«، النا�صر: قنـــاة اجلزيرة الوثائقيرّ
للفيلـــم الوثائقي: »جمعية الوفاق الوطنـــي االإ�صالميَّة يف البحرين«، النا�صر: 
التلفزيـــون العربي. و�صارك يف تاأليف كتاب »ال�صباب االأردين ومئوية الدولة: 

ال�صرديات التاريخيرّة والتحديات الراهنة ورهانات امل�صتقبل«.

فرا�ص اإليا�ص: اأ�صتاذ اال�صرتاتيجية واالأمن الوطني يف جامعة املو�صل/كلية 
العلـــوم ال�صيا�صية، حا�صل علـــى �صهادة الدكتوراه يف العالقـــات الدولية من 
جامعة غازي/تركيـــا، عن اأطروحة دكتوراه بعنوان »العقيدة اجليوبوليتيكية 
االإيرانيـــة والعـــامل االإ�صالمـــي«، وموؤلـــف كتـــاب »مركزية العـــراق يف العقل 
اال�صرتاتيجـــي االإيراين«، من�صـــور باللغتني العربيـــة واالإجنليزية، اإىل جانب 
كتـــاب اآخر بعنـــوان »التوازنـــات اال�صرتاتيجية اجلديدة يف �صـــوء بيئة اأمنية 
متغرية«، هـــذا اإىل جانب بحوث ودرا�صات عديدة من�صـــورة باللغات العربية 
واالإجنليزيـــة والرتكيـــة والفار�صيـــة، اأبرزهـــا درا�صـــة بعنـــوان »الدفـــاع عن 
املقد�صات يف �صيا�صة االأمن القومي االإيراين«، وهو باحث م�صارك يف العديد 
من املراكـــز البحثية العربية واالأجنبية، اأبرزها مركـــز االإمارات لل�صيا�صات 
ومعهـــد وا�صنطـــن ل�صيا�صـــات ال�صـــرق االأدنـــى، يكتـــب يف ال�صـــاأن العراقـــي 
واالإيـــراين والرتكي، اإىل جانب اإ�صهامات بحثية اأخرى تخ�ش االأمن الوطني 

واال�صرتاتيجية واجليوبوليتيك 
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ـــة وال�صرق  عمــاد اآب�صنا�ــص: اأ�صتـــاذ حما�صـــر »لل�صيا�صـــة االإيرانية الدوليرّ
االأو�صط و�صمال اأفريقيا« يف عدة جامعات اإيرانية. مدير عام مركز درا�صات 
الدبلوما�صيـــة االإيرانية ورئي�ش حتريـــر ن�صرة »اإيـــران ديبلوماتيك« )خا�صة 
بدرا�صـــة وحتليل �صيا�صـــات اإيران الدوليـــة وال�صيا�صات الدوليـــة جتاه اإيران 
وتوزع فقط ب�صكل خا�ش على �صناع القرار يف اإيران(. رئي�ش حترير جمالت 
»تر�ـــش و�صرييـــن« )اجتماعية( - »�صفـــر ويك« )خمت�صـــة بالتدريب املهني 
والتكنولوجيـــا(. رئي�ش التحريـــر ال�صابق جلريدة »اإيـــران ديلي« احلكومية. 
رئي�ـــش حترير �صابـــق لوكالة االأنبـــاء االإيرانية )ايرنا(. رئي�ـــش نقابة مدراء 
مراكـــز االأبحـــاث والدرا�صـــات االإيرانيـــة. اأمني عـــام جممع مـــدراء مراكز 
التدريـــب املهنـــي والتكنولوجيـــا. لديـــه اآالف املقـــاالت واملقابـــالت باللغات 
الفار�صيـــة والعربيـــة واالإجنليزيـــة. م�صت�صـــار �صيا�صي واإعالمـــي للعديد من 

ال�صخ�صيات و�صناع القرار يف اإيران.

دلل البــزري: كاتبـــة وباحثـــة لبنانيـــة. حتمل �صهـــادة دكتـــوراه يف العلوم 
اللبنانيـــة،  اأ�صتـــاذة يف اجلامعـــة  ًـــا  �صابق ال�صيا�صية-االجتماعيـــة. عملـــت 
وم�صت�صـــارة يف موؤ�ص�صـــة اال�صكـــوا الدولية، وع�صو جلنـــة حتكيم يف عدد من 
اجلوائز واالأبحاث، وع�صو يف اجلمعية العربية لعلماء االجتماع. كتبت املقال 
االأ�صبوعي يف �صحيفة »احلياة« وجملة »نوافذ« وموقع »املدن« وهي االآن تكتب 

مقاالت �صيا�صية اأ�صبوعيًّا يف �صحيفة »العربي اجلديد«.
�صاهمـــت يف العديد من االأبحاث امل�صرتكـــة، العربية والدولية. لها عدد من املوؤلفات 
باللغتني اأي�ًصا. منها: »دولة الدين والدولة«، »غرام�صي يف الديوانية«، »اأخوات الظل 
واليقني«، »ال�صيا�صة اأقوى من احلداثة«، »م�صر التي يف خاطري«، »�صنوات ال�صعادة 
الثوريـــة«، »دفاتـــر احلرب االأهليـــة اللبنانيـــة«، »ي�صاريـــون لبنـانيـــــون يف زمنهــم«، 
.(L’ombre et son double (CERMOC), Islamistes, parlementaires et Libanais (CERMOC
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اإلهــام مكي: باحثة ونا�صطة يف ق�صايا النـــوع االإجتماعي وديناميات العنف 
وهيـــاكل ال�صلطـــة، حا�صلة علـــى �صهـــادة الدكتـــوراه يف االإنرثوبولوجيا من 
جامعة القدي�ش يو�صف، بريوت: لبنان 2018، اأطروحتها كانت حول فاعلية 
الن�صـــاء االإ�صالميـــات يف مدار�ش احلـــوزة العلمية. ح�صلت علـــى �صهادتها 
املاج�صتـــري يف االإنرثوبولوجيا من جامعـــة بغداد: العراق 2010 تناولت فيها 
مفهـــوم الثقافـــة ال�صيا�صية مـــن منظور الن�صـــاء البملانيـــات وتفاعلهنَّ مع 
النظم الثقافيـــة التقليدية. لديها العديد من البحـــوث حول مقاربات النوع 
االجتماعـــي يف حتليل النزاعات الهويات الذكورية واالأنثوية ودور الن�صاء يف 
بناء وتعزيز ثقافة ال�صالم، هي تدري�صية يف الكلية الرتبوية املفتوحة/ وزارة 

الرتبية العراقية.

عــالء عمــر عقــل: باحث ومن�صـــق م�صاريع يف معهـــد ال�صيا�صـــة واملجتمع. 
يحمل �صهادة البكالوريو�ش يف العلوم ال�صيا�صية من اجلامعة االأردنية. نا�صط 
يف الف�صـــاء ال�صيا�صي العـــام االأردين. يعمل حاليًّا كمن�صـــق مل�صروع ال�صيا�صة 
اخلارجيـــة االأردنيـــة يف معهـــد ال�صيا�صـــة واملجتمـــع بالتعـــاون مـــع موؤ�ص�صـــة 
فريدريت�ش اإيبت االأملانيرّة. ترتكز اهتماماته على ال�صرق االأو�صط والعالقات 

الدولية وال�صيا�صة اخلارجية وق�صايا ال�صباب والتحول الدميقراطي.




