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  بين يدي الكتاب بين يدي الكتاب 
   أرجو أن يكـون    م هذا الكتاب الذي     باسم اهللا وبحمده، أقد

 فقـد   ؛ إن شاء اهللا    تباعا  إصدارها  سلسلة أنوي   في حلقة أولى 
فـي كتـب    " الشـعب " المقاالت التي نشرتها     رت أن جمع  َقد

االقتصاد المصري مـثالً،    (عين   كل منها بموضوع م    ُيختص
يلي، أو طبيعـة  أو المواجهة مع الحلف األمريكي ـ اإلسرائ 

رأيت أن هذا يساعد القـارئ المهـتم        ). لخإ... النظام الدولي 
 فالمقـاالت   ،على معرفة رأي الكاتب في هـذا الموضـوع        

ـ نْت في تواريخ ومناسبات مختلفة، وقـد ي       بِتبطبيعتها كُ   يِس
ها في خيط واحد يجعل استيعاب      لضم فإن    ولذا ؛بعضها بعضا 

  . والتأمل أجدى،لفكرة العامة أيسرا
 وسيلحظ القـارئ إن شـاء اهللا أن المقـاالت المختلفـة            

   في موضوع الكتاب المعي ر عن تكامل فـي النظـرة،       ن تعب 
بل سيلحظ القارئ أن مواضيع الكتب هي أيضـا متشـابكة           

وتعبةر عن تكامل في النظرة الكلي . 
 ة للمؤلف تبدأ بهدف إعالء كلمة اهللا مع كل         والنظرة الكلي

مناهـا فـي القـرآن      ما يرتبط بذلك من أحكام ضرورية تعلَّ      
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ولكن بعد هذه البداية ينشأ الجهاد الفكـري األكبـر          .. والسنة
من أجل إجابة األسئلة المحددة التي      ) الذي يختلف فيه الناس   (

 . عصـر الـذي نعيشـه     فـي ال  ) أفرادا وجماعات (نواجهها  
 . وفي األمة المعينة التي شاء اهللا أن نكون من بين أبنائها

صـلة باألصـول العامـة      ولكن ما دامت اإلجابـات متَّ     
المشتركة، فإنها ال بد من أن تكون مترابطة بمنطق واحـد،           
 فما نصل إليه في قضـايانا اإلقليميـة يـرتبط بالضـرورة            

 ، وكذلك فإن مـا نـراه       مع ما نراه في أمر العالم كله ونظمه       
في الخارج يترابط بالضرورة مع ما يجـري فـي الـداخل            

وحتى داخل مصر فإن ما نراه في أمـر نظمهـا           ).. مصر(
السياسية يرتبط بالضرورة مع ما نراه في نظمها األخـرى،          

 والـذي يختلـف تمامـا      (السياسي الـذي نسـتهدفه      فالنظام  
 رة ويتـرابط   سـق بالضـرو   يتَّ) عن نظامنا السياسي الحالي   

مع النظام االقتصادي الذي نرجوه، ومـع النظـام الثقـافي           
 بالتـدين   - بـل مشـروط    -وكله مربوط .. إلخ... والتعليمي
 .وتقوى اهللا

 إذا وفقنا اهللا في إصدار سلسلة الكتـب سـيلحظ القـارئ            
 أن ما يجيء في كل كتاب هـو تحليـل يتـراكم ويتكامـل              
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خرى أن كل كتـاب      وسيلحظ القارئ من ناحية أ     ،في نتائجه 
ترابط مـع الكتـب      حلقة ت  -  وكما ذكرت  - هو في الحقيقة  

ل في النهاية نظريـة إسـالمية        لكي تتشكَّ  ؛األخرى التي تليه  
ة لمشاكل مصر في قلب أمتهـا العربيـة واإلسـالمية،           كلي 

 . دولي المعاصربل وفي قلب النظام ال
* * * * * 

ريـة  الجمهو"في هذا اإلطار يصدر هـذا الكتـاب عـن           
ها في هـذا الشـأن      ، شامالً مقاالت كتبت   "اإلسالمية في إيران  
مة علـى أن    المقد ويجب التأكيد في هذه      ،عبر ثماني سنوات  

وميني لخا بقيادة اإلمام    ١٩٧٩قيام الجمهورية اإلسالمية عام     
   ل في تاريخ النهضة اإلسالمية المعاصرة،      ُ، كان نقطة تحو

 أن ندرس هـذا الحـدث       وفي تاريخ األمة اإلسالمية، ويجب    
حسـب أن دول االسـتكبار      أو ..راته من هذا المنظور   ُوتطو

أدركت هـذا المغـزى لنجـاح الثـورة         ) وضمنها إسرائيل (
وفي كثير  (ت الغالبية في مصر     اإليرانية، ولكن ظلَّ  اإلسالمية  

بعيدة عن اإلدراك العميـق لمـا       ) من بالد العرب والمسلمين   
 هذا ال ينطبق على الحكـام       جرى في إيران ودالالته، وقولي    

 ولذا فإن   ؛من هؤالء الغافلين   وأحمد اهللا أنني لم أكن    .. وحدهم
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متابعتي عبر القراءة ألحوال الجمهورية اإلسالمية لم تنقطع،        
مؤمنًا بأن ما يتحقق هناك هو فعل إلهي يتجاوز في نتائجـه            

وقد أثبتت التجربة وإنجازاتها أن اإلسالم فعالً       ... أهل إيران 
 نوكذلك ثبت أ  .. لك الحلول المناسبة والمعاصرة لمشكالتنا    يم

وحكمه شأنه شأن القابض    السائر في طريق التمكين لإلسالم      
ه وتحاربه  َها ضد  فطواغيت األرض ستجمع صفَّ    ؛على الجمر 

 .حتى يقضي اهللا في أمرها
لـم تكـن    ) ١٩٨٩(من هنا فإن زيارتي األولى إليـران        

 ت فرصة الختبار كل ما كنـت       اقتحاما لمجهول، ولكنها كان   
 أن هـذه     إالَّ ،عن الجمهورية اإلسالمية أو سـمعته     قد قرأته   
جاءت في أسوأ اللحظات،    ) الجزء األول من الكتاب   (الزيارة  

فبعد ابتالء الحرب المجنونة كانت إيران فـي دمـار شـديد            
 وضياع حتى خيف على استمرار تجربتها، ولكننـي رأيـت          

 وبالتـالي  ؛ة واالستمرار كامنـة  ـ عوامل القو ـ رغم هذا
أردت في مقاالتي أن أنشر الفهم الصـحيح، وأدعـو للقـاء            

 . العرب والمسلمين مع الجمهورية اإلسالمية
وبعد زيارتي األولى، تواصلت كتابتي في هذا االتجاه لدى         

ليج الثانية، فلدى رصـد     لخاكل مناسبة، وخاصة بعد حرب      
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ا للهزيمة والفرقة، كنت    رات اإليجابية في أمتنا، تج    ُالتطواوز
أشير دوما إلى ما يتحقق في الجمهورية اإلسـالمية، كبنـد           

   وقد اخترت فـي هـذا       ،رات اإليجابية ُأساسي في هذه التطو 
 ).. الجـزء الثـاني مـن الكتـاب       (الصدد ثـالث مقـاالت      

        رات ُالمقاالت كالعادة كانت تربط حديثي عن إيران بـالتطو
 ي المقـال األول كانـت اإلشـارة         فف ؛اإليجابية في المنطقة  

إلى األوجه الجديدة للقوة الجيوسياسية اإليرانية فـي إطـار          
 . رات تركيـا  ُ وعن تطـو   ،الحديث عن مؤتمر القمة العربية    

وفي المقال الثاني كـان الحـديث عـن معجـزات الثـورة        
 اإلسالمية وإنجازاتها السياسـية واالقتصـادية والعسـكرية        

لقمة العربية، وفي إطار ما يجـري       في إطار ما يجري بعد ا     
   ا المقال الثالث فكان في إطار الهجوم       في تركيا والسودان، أم

، )١٩٩٦(على المؤتمر االقتصادي الذي انعقد في القـاهرة         
مـت  َ فقـد  ؛هجوم على االتفاق مع صندوق النقد     وفي إطار ال  

 . النموذج اإليراني كبديل إسالمي ووطني للتنمية
تتويجا ) الجزء الثالث (لتالية إلى إيران    وقد جاءت رحلتي ا   

وسـيلحظ القـارئ    .. واختبارا لما جاء في المقاالت السابقة     
الفارق الكبير بين حال الجمهورية اإلسالمية أثناء زيـارتي         
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األولى، وبين حالها في الزيارتين األخيرتين حيث أصـبحت         
. .بالفعل قلعة مادية إلى جانب أنها كانت دوما قلعة معنويـة          

 االنفتاح الفقهـي والسياسـي     وحتى في الجانب المعنوي فإن      
.. ادها تألقًـا واسـتقرارا   ز) مع االنتخابات الرئاسية األخيرة   (

 كل مـا عاينتـه ونويـت         أن المقاالت لم تستوعب    ويؤسفني
رات اإلقليميـة   ُ فعادة ما تتراكم من حولنا التطـو       ،الكتابة فيه 

ج فـي معتركهـا     والداخلية على نحو يجبرني علـى الولـو       
 . منصرفًا عما كنت أنوي أن أستطرد في تناوله

* * * * * 
           مـه  على أي حال، هذا هو الكتـاب الـذي أردت أن أقد

 .للقارئ
أرجو أن يسهم في تعميق فهمنا لهذا الحدث الجبار الـذي           

ط الـذي   لخايران، وأحمد اهللا أن     إفي  مثلته الثورة اإلسالمية    
الكثيرين اآلن أصبحوا يـرون     ثبتنا عليه كان صحيحا، وأن      

 .مثل ما كنا نرى ونقول
 
 

 عادل حسين     
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  الرحلة األولى الرحلة األولى 
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 ؟٥٩٨لماذا قبلوا فجأة القرار : السؤال ما زال حائرا •
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يران خالل  ن من زيارة الجمهورية اإلسالمية في إ      لم أتمكَّ 
 إذ منعتنـي المشـاغل وضـغوط        ؛السنوات العشر الماضية  

تلبيـة الـدعوة    العمل، لكنني حرصت في هذه المرة علـى         
وإزاحة العقبات، وسبب الحرص أنني أعتقـد أن المنطقـة          

  ُاإلسالمية والعربية ستمر  الت كبيرة بعد توقف    ُ بمرحلة تحو
رت عن ذلك في مناسبات كثيرة،      وقد عب .. الخليجالقتال في   

وإذا كان غيرنا يكره أو ال يحفل بداللة مـا يحـدث حولـه              
 . )١( نففنحمد اهللا أننا لسنا من هذا الص

    وال شك أن إيران مما    يلعبون في كل األحو    نا مهمال دور
 ولذا فإن علينا أن نتابع بيقظة ما يحـدث          ؛في أحداث المنطقة  

هناك، ولكن كيف نفعل إذا كانت المعلومـات التـي تصـلنا            
  ه؟ حسب ما قرأنا في اإلعالم المصري       َشحيحة وأغلبها مشو

                                           
 . ١٩٨٩/ ٢/ ١٤عدد " الشعب" هذا المقال بجريدة َنُِشر )(1
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ة يكـون اإلمـام     والعربي خالل السنوات العشـر الماضـي      
  قد توفي إلى رحمة اهللا مائة مرة على األقل؟الخوميني

ـ   ـ  حـال ـ أن أتـابع مـا نُ    ةلقد حاولت ـ على أي   َرِش
 واسـتمعت   ،"أغربله"في الغرب قدر االستطاعة وحاولت أن       

  إلى كل مولكننـي   ، ذهبوا إلى هناك من علمائنا ومثقفينـا       ن 
 األسـتاذ  مدين بشكل خاص ـ مع الكثيرين ـ لكتاب أخـي   

ولعل صحبتي له أثناء هذه     ) إيران من الداخل  (فهمي هويدي   
 . ةالزيارة كانت من عوامل الحفز والتشجيع لقبول الدعو

ـ       ت معرفتـي قاصـرة،     رغم كل ما حاولت تحصيله ظلَّ
ـ       ه فالمجتمع اإليراني ـ في تاريخـه السـحيق وفـي واقع

لثـورة  رات التي أصابته من اـ بالغ التعقيد، والتغيالمعيش  
والحرب كانت سريعة جدا، تنقطع األنفـاس دون أن تلحـق           
بها، وإذا كنا نكتب اآلن كسياسيين وصحفيين، وليس كباحثين         

 من جانـب    الخليجأكاديميين، فإن الوقف المفاجئ للقتال في       
ـ " لغزا"يعتبر  ) بعد رفض طويل عنيد   (إيران    ب الحـل   يتطلَّ

حداث، ويبدو أن األمـر     كان لنا أن نفهم المسار المقبل لأل      ا  إذ
 ومنذ البدايـة    ،نسبة للجماهير اإليرانية الواسعة   لغز كذلك بال  
 أن الظروف ال تسمح بإذاعة األسباب       الخومينيأعلن اإلمام   
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 ت إلى قبول أصحاب القرار بوقـف إطـالق النـار          َالتي أد . 
نائب القائد العـام    (د حجة اإلسالم هاشمي رافسنجاني      وقد أكَّ 

الموقـف نفسـه    )  ورئيس مجلس الشـورى    للقوات المسلحة 
  إيران بوقف إطالق النار    عن أسباب قبول     َلِئأمامي، حين س .

  واكتفـى بتأكيـد     ،اعتذر صراحة عن التوضيح واإلجابـة     ف
أن القرار أملته مصالح الثورة اإلسالمية وحسـابات األمـن          

 . القومي

  أخطر عملية بحرية منذ الحرب العالميةأخطر عملية بحرية منذ الحرب العالمية
طلب عـدم ذكـر     ( اإليرانية   لخارجيةا أن مسئوالً في     إالَّ
ـ         َصر) اسمه عت ح بأن المرحلة األخيرة مـن الحـرب وس 

من نطاق العمليات والتهديدات، بحيث أصبحنا فـي اشـتباك          
ففي النصف  ). حلف شمال األطلنطي  (مباشر مع قوات الناتو     

 ) أو الفارسـي  ( العربـي    الخليج اتجه إلى    ١٩٨٧الثاني لعام   
 حربيـة أمريكيـة ـ فرنسـية ـ       سـفينة ٧٥ما يقرب من 

 هذا الحشد ُرعتبوي. بريطانية ـ إيطالية ـ بلجيكية ـ هولندية   
.. تخطيطًا ألكبر عملية بحرية منذ الحرب العالميـة الثانيـة         

ويأن ألمانيا الغربية لم تكن عازفة عـن المشـاركة،           ظُالح 
ولكن اتخذت مشاركتها شكل الحلول محل السـفن الحربيـة          
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ل حول بريطانيا وفـي البحـر       البلجيكية التي تعم  األمريكية و 
 فقد أعلنت أنها    ؛ أهدافها  والواليات المتحدة لم تخف    ،األبيض

 من التهديـدات    الخليجتهدف بعملياتها إلى حماية المالحة في       
 اإليرانية والسوفيتية، وكـان الجميـع يعلـم أن السـوفيت           

 .ات ألغام فرقاطة يتيمة وثالث كاسح إالَّالخليجال يملكون في 
ة ـ كما يقول المسـئول اإليرانـي ـ     َبعد إعداد هذه العد

  بقذائف خاصـة ال تملكهـا       فَِصعلمنا أن مفاعلنا النووي قُ    
 ن  الواليات المتحدة، فهـي قـذائف تـتمكَّ        وال تستخدمها إالَّ  

 متـرا،   ٢٠من اختراق الجدران األسمنتية التي يبلغ سمكها        
ملية االختراق وتصل إلـى قلـب    عَ بعد أن تتم وال تنفجر إالَّ  

ت الطـائرة المدنيـة     طَسـقِ الهدف، وبعد قصف المفاعـل أُ     
 الخطأيع ـ على سبيل  ِشاإليرانية، ولم يكن ضربها ـ كما أُ 

 وكان إعالنًا عن دخول الواليات المتحـدة        ،فقد كان مقصودا  
في المواجهة بنفسها، وإضافة إلى ذلك وصل إلى علم القيادة          

حو مؤكد أن هناك خطة أمريكيـة تسـاندها         اإليرانية على ن  
  إلنزال قوات إلى منطقة البتـرول لفصـلها         األوربيةالدول  

 . عن الدولة وخنقها اقتصاديا
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ر إلى هذا الحد لم يكن أمـام الجمهوريـة          ذُمع وصول النُ  
  منعا لضـرر أكبـر      ؛ أن تقبل وقف إطالق النار     اإليرانية إالَّ 
 . ال يمكن دفعه

  سؤاالن محيرانسؤاالن محيران
نـا مسـئول إيرانـي      هذه عينة من األسباب التي ساقها ل      

ولكـن  ..  وأظن أن ما خفي كان أعظم      ،لوضعنا في الصورة  
ألم يكن من األفضل وقف إطالق النار في وقت أبكر، وقبـل            
تصاعد األزمة إلى هذا الحد؟ وبدون هذه التضحيات الهائلـة          

  ُ يـرد  الخارجيـة على جانبي الجبهة؟ مسـئول آخـر فـي          
تساؤالت بأن ما يهمنا اآلن هـو أن القـرار صـدر            على ال 

ا عن تحقيق أهدافنا    يحوالحمد هللا، والقرار يعني تراجعا صر     
 وقد حققنا هذا التراجع مع احتفاظنـا  ،التي أعلناها في السابق   

 . بتماسك جبهتنا الداخلية وقواتنا المسلحة
  بنفسـه القـرار، وال شـك        الخـوميني لقد أعلن آية اهللا     

  لسماحة اإلمام كان ضـمانًا ألن يخضـع         الخاص أن الوزن 
  تأجيـل المناقشـة     - كمـا تعلمـون    -له الجميع، وقد طلب   

 .  وامتثل الجميع لهذا الطلب؛في األسئلة التي أثرتم بعضها



 - ١٨ -

  ثي بأن ولكن اعترف محد  وتط ُ األسئلة تزن في العقـل    ُن 
 اإليراني، وال بد أن تطفو على السـطح وتفـرض نفسـها            

 فـي لحظـة    : ، وأضاف أنه شخصـيا يتسـاءل      في وقت ما  
 م َ أن بوسـع القـوات العراقيـة أن تتقـد          ما من الحرب بدا   

البترول بدون قتـال، فلمـاذا      في األهواز وتصل إلى منطقة      
توقفت فجأة؟ كذلك بدا في لحظة أخرى أن بوسـع القـوات            
اإليرانية أن تصل إلى البصرة، فلماذا توقفت هي أيضا دون          

ت الغواية، بحيث    تدبير األمر وكيف تم    َيف تم سبب مفهوم؟ ك  
َاستمرة؟ َت الحرب دون السماح بحسمها طوال هذه المد 

* * * * * 
وبعد أشهر طويلـة عـاد      .. ف القتال توقَّ.. على أي حال  

إيـران  "إلى تأكيد أن    ) ١٩٨٨ سبتمبر   ١٨ (الخومينياإلمام  
لمجلس  ٥٩٨دة تماما في مساعي السالم في إطار القرار         جا

  ."األمن الدولي، ولن تكون البادئة بإحبـاط هـذه المسـاعي          
 صـحيح  . ر المسئولون الذين قابلتهم عن المعنى ذاته      وقد عب 

، .." إذا إالَّ: "أن العبارة السابقة كانت تنتهي دوما بإنذار يقول       
  ُولكن ال أظن     ا من البلدين يعدنفسـه لتجديـد القتـال      ُ أن أي  . 

 . عراق قدر انطباقه على إيرانوهذا ينطبق على ال
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فماذا بعد وقف القتال؟ وما هو الدور المصري المحتمـل          
في هذه المرحلة الجديدة بعد وقف إطالق النـار؟ مـا دور            

   ل إلى تسوية مستقرة بين العـراق       الدولة المصرية في التوص
وإيران؟ وهل تتعارض السياسية الواجبة للدولـة المصـرية         

 ع فتح صفحة جديدة فـي عالقاتهـا        نحو التضامن العربي م   
 !مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية؟

* * * * * 
 إذا نظرنا بعد هذا في داخل إيـران، فسـنلحظ مباشـرة            

ميقة ال أظنها تندمل فـي وقـت        أن الحرب تركت جروحا ع    
، الجسد اإليراني نزف دماء غزيرة واالقتصاد اإليراني        قريب

فـت مصـانع،    وتوقَّمت أصـول    ضاعت منه موارد وتحطَّ   
 وبضـغط الحصـار     ،والجمهورية اإلسالمية تشعر بالعزلـة    

 . الدولي واإلقليمي الذي تتعرض له
 ثمة إغراءات قوية لكـي تقلـل الجمهوريـة اإلسـالمية           

 ، بحجة أنهـا تحتـاج هدنـة طويلـة تلـتقط            "فهاُتطر"من  
التجاه من داخـل     في هذا ا   ُحَطروهناك أفكار تُ  .. فيها أنفاسها 

 والحقيقة أن اإلعداد لمرحلة مـا بعـد         ، ومن خارجها  إيران
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وقف القتال، تصحبه خالفات ومناقشات صـاخبة ال تخفـى          
على كل ميرى ويسمعن  . 

 فالحوار يجري علنًا في المسـاجد والحـوزات العلميـة،          
 وفي خطب الجمعة التـي تحضـرها ماليـين المـواطنين           

شـورى،  في المدن اإليرانية، وكذلك في الصحف ومجلس ال       
 وفي كل اللقاءات التي تصـادف أن عقـدتها فـي الفنـدق             

ومع ذلك فكل الذي أشرنا إليه ال يعني أن النظام          .. أو خارجه 
الذي أقامته الثورة اإلسالمية فـي طريقـه إلـى االنهيـار،            

    ا كل مويخطئ خطأ جسيميقيم حساباته علـى األسـاس،       ن 
) ل المثال على سبي (ويكفي أن تشهد صالة الجمعة في طهران        

مع مئات األلوف من الرجال والنساء من مختلـف األعمـار       
 هـؤالء   ومختلف الفئات االجتماعية، يكفي أن ترى منظـر       

 وفي الميادين المكشوفة، لسماع     ،الذين يحتشدون فوق الجليد   
إلى جانب الصالة   (خطاب سياسي من أحد القادة في النظام          

ـ         ) طبعا درك عمـق   كل أسبوع، يكفي أن تشهد ذلك لكـي ت
 . األساس الذي يرتكن إليه النظام اإليراني

وأعتقد أن كل القوى العالمية، وكـل األقطـار العربيـة           
ية، تتعامل مع الدولة اإليرانية وفق هذا المفهوم الـذي          الخليج
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عسـكرية أو غيـر     (مته، فال أظن أن خطـة المواجهـة         َقد
ستكون أساس التعامل في المستقبل ولكن سـتتركز      ) عسكرية

لجهود ـ علـى مـا يبـدو ـ فـي محـاوالت االحتـواء         ا
 والترويض، بعد أن فشل الصدام المتواصـل فـي القضـاء           

 ".فُالتطر"و.. على نزعة الجهاد واالستشهاد

  خواطر الزيارة األولى لمدينة طهرانخواطر الزيارة األولى لمدينة طهران
 َهذه أو ولم تتعد جولتي القصيرة    .. ة أزور فيها إيران   َل مر

  وأروع  نطاق طهـران وقـم، ومـا رأيـت كـان أجمـل            
َمما تصورتَرت وقد . 

 البلد بجبالها وثلوجها وغناها تفرحك وتبهجـك، والنـاس         
 وتلمـس فـي سـلوكهم أثـر         ،في هذا البلد فنانون بالفطرة    

إلى آالف السنينُالحضارة التي تمتد  . 
 السياسية والمذهبيـة بيننـا      الخالفاتوأيا كان الرأي في     

 َ أن يهتـز   يملـك إالَّ  وبين أهل إيران، فإن المرء السوي ال        
طربا وهو يرى تراجع التغريب وعودة الرايات اإلسـالمية         

 اهللا َنعم لقد أعـز  .. واألصالة الحضارية إلى هذا البلد العريق     
وإن المرء  ..  أهل إيران باإلسالم   َبأهل إيران، وأعز  اإلسالم  
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          ون ُليمتلئ بالزهو وهو يلحظ أن المسـئولين هنـاك يصـر 
 .  باللغة العربيةعلى التحاور معك

 ر مـت بالفصـحى، وإن تعـذَّ      ن أغلبهم يفهمـك إن تكلَّ     إ
   ولكنـه  ..  عليك بها مخافة أن يخطـئ      َعلى بعضهم أن يرد

 يرفض في هذه الحالة أن يتفاهم معك عبر اللغة اإلنجليزيـة           
            ُأو الفرنسية التي يجيد الحديث بهـا مباشـرة، فهـو يصـر  

ن تطلب  إالقرآن حتى   لحديث مع العرب بلغة     على أن يكون ا   
ة اللقاءَذلك وجود وسيط يقوم بالترجمة ويطيل في مد . 

ي ت رئيس الجمهوريـة السـيد علـي خـامنئ         وحين قابل 
ل كثيرا للتصـويب     ولكنه تدخَّ  ،استحسن أن يستعين بمترجم   

وال عجب فهو متخصص في علم قراءة القـرآن         .. والتدقيق
  ا بالع  ُوهو حين يعده يقرؤ) لجمعة مثالً في صالة ا  (ربية   خطاب

 !بفصاحة وإتقان دون أن يلحن
 أن المرور في مدينة طهران ينافس حركة المرور         إالَّ... 

في القاهرة، من حيث التزاحم والتدافع والعدوان علـى كـل           
ـ   !! القواعد المتعارف عليهـا      فوجئـت بهـذه    موال أدري ِل

 لـت  َرت أن وسائل النقل هناك قد تحـو       َ تصو م ولِ ،الظاهرة
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ـ ات  ت عن السيار  إلى الباصات والدراجات وتخلَّ    ! ة؟الخاص
 . ت هذا ولكنه لم يحدثرَصوت

  احتشام دون مغاالةاحتشام دون مغاالة: : أزياء المرأةأزياء المرأة
  ل في الشوارع، فإن األزياء لفتت نظـري        َوما دمنا نتجو

. محتشمة وبسـيطة  ) للرجال والنساء (األزياء هناك   .. بالفعل
 خـرون   والرجـال اآل   ،العلماء وحـدهم يلبسـون الجلبـاب      

 ولكن لم أشهد فـي ذلـك        ،"البدلة"في مختلف المهن يلبسون     
 ولم أشهد تباينًـا     ،تصميمات مبهرجة ذات خطوط مستوردة    

التـي  " الموضـة "و ،عا في صنف القماش ونوع التفصيل     واس
ز منظر الرجال في إيران اآلن هي أنهم أطلقوا لحـاهم،           تمي

صفت اللحى  وعنق، وقد   وجميعهم أقلع عن استخدام رابطة ال     
خذ بالفعـل مضـمونًا      ألن إطالقها هناك ال يتَّ     ؛"موضة"بأنها  

دينيا صريحا، ولذا فإن األمر ال يعدو أن يكـون استحسـانًا            
 . وذوقًَا عاما

وقد شهدت الفترة األولى من الثورة تشديدا على مـوظفي          
الدولة لكي يطلقوا لحاهم، ولكن لم يعد األمر كـذلك، وعـاد            

ل التقليـد   وإن ظلت الغالبية تشـكِّ    ..  اللحى البعض إلى حلق  
 . الجديد
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وهـو  .. واألمر نفسه يقال عن المرأة وزيها، فالشـادور       
  الوجه والكفـين،    الزي األسود الفضفاض الذي ال يكشف إالَّ      

ت إلى جـواره طـرز       إذ حلَّ  ؛لم يعد النمط الوحيد المستخدم    
شـفه   مـا أذن اهللا بك     أخرى تحقق االحتشام، وال تكشـف إالَّ      

ت بعـد الثـورة     َوكما في حالة الرجال، مر    ) الوجه والكفين (
  د الشباب وفرضوا ارتداء الشـادور بـالقوة        ُفترة سادها تشد 
 ولكن مع ثبوت مبدأ االحتشام، أصبح بوسع        ،على كل النساء  

الثورة اإلسالمية أن تكون مرنة، وإذا كان الدين نفسه ال يقبل           
 شـاء   ن شاء فليؤمن وم   ن م اإلكراه فيه واهللا تعالى يقرر أن     

 . إذا كان األمر كذلك في مسـألة اإليمـان والكفـر          .. فليكفر
لة فكم هو أحرى أن يكون فيما هو أقل خطرا وأثرا، كمسـأ           

االحتكام إليه، وصارت    ومبدأ   ،بعد ثبوت مبدأ اإلسالم   .. الزي
   والغالبية تـتعظ،   ..  بالموعظة الحسنة  ُالدعوة إلى تعاليمه تتم

 ألقلية تعاند أو تكابر، ويظهر هـذا بشـكل واضـح           ولكن ا 
 تـرى هـذا    .. كلـه أو بعضـه    .. في انكشاف شعر الرأس   

في الفنادق والشوارع الرئيسية وفي الطائرة اإليرانية طبعـا،         
    وقد تسمع في الفندق معبـر  ( يطلب بأدب من السـيدات       ن

راعين الحشمة، وكذلك تسـمع هـذا       أن ي ) وتمكبرات الص 
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ولكن يترك األمـر    .. قائد الطائرة قبل إقالعها   ضمن تنبيهات   
بعد ذلك لتقدير مسمعن  .. 

   شهيدة في معركة واحدة شهيدة في معركة واحدة٦٠٠٦٠٠
وقد فهمنا من أحاديثنا فـي طهـران أن نسـبة النسـاء             

 ة العمل في المعامـل واإلدارات، زادت أثنـاء         َالملتحقات بقو
  خـاص   أن هذه ظاهرة تـرتبط بشـكل         ُسني الثورة، وأظن 

 رب التي سحبت أعدادا هائلة مـن الرجـال         مع ظروف الح  
 ؛وقد حدثت ظاهرة مشابهة فـي العـراق       إلى جبهات القتال،    

 . وهذا طبيعي
إن مشاركة المرأة في العمل االجتماعي والسياسي اتسعت        

        ا في إيران الثورة على عكس ما يتصـور الكثيـرون  َكثير، 
 )ت مـن  َأو حد (والضوابط الشرعية على حرية المرأة منعت       

 مظاهر االنحالل، ولكنها لم تمنع منـذ البدايـة المشـاركة           
ـ .. في صنع األحداث الكبرى    ذكَويفـي تـاريخ الثـورة       ر  

أن آالفًا من النساء أقمن سدا بشريا لكي يمنعن قوات األمـن            
كان ذلـك   .. من إطالق الرصاص على المتظاهرين الرجال     

جون، ر أن جند الشاه سـيحر     َ وكان المتصو  ١٩٧٩في أوائل   
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ولكن خاب الظن وأطلقوا الرصاص على النساء، واستشـهد         
 .  امرأة مجاهدة٦٠٠يومها ما يقرب من 

 أن الحديث عن المرأة ودورها الحالي فـي المجتمـع           إالَّ
 باإلشارة إلى المعهـد الجديـد، الـذي         اإليراني ال يكتمل إالَّ   
 والهدف  ؛أجل تطوير التعليم الديني للنساء    يزعمون إقامته من    

ج نساء حاصالت على دراسات     تخر" حوزة"ن يكون المعهد    أ
 ،"حجـة اإلسـالم   "أي في مستوى    ".. تبليغ الدعوة "عليا في   

 ، "آيـات اهللا  "والباب مفتوح ألن تصل نساء إلـى مسـتوى          
 يتفقهن وينبغن إلى حد القدرة على االجتهـاد          أن إذا استطعن 

 . في أمور الدين
ا المرأة في التليفزيـون     كذلك ال بد أن نشير إلى أننا رأين       

   كما أنها   ،مة للبرامج وتقرأ األخبار   ترتدي الشادور وتعمل مقد 
وهـذا  .. تشترك في تمثيل األفالم التليفزيونيـة والسـينمائية       

نا إلى مسألة الموقف من الفنون بشكل عامُحديث يجر . 

  مع الفنون وضد الفسادمع الفنون وضد الفساد
  َلـح  منـذ أعـوام، وأ     الخومينيهذا الموقف أعلنه اإلمام     

مع الموسيقى  نحن مع الفن و   : عليه منذ ما يقرب من عام قال      
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 أعلنت باسمه كلمة    ١٩٨٨وبر   وفي أكت  ،والسينما وضد الفساد  
الفن الوحيد المقبول من لدن القرآن الكريم هو ذلك         "ن  إتقول  

الفن الذي يبلور اإلسالم المحمدي األصيل، إسـالم الفقـراء          
إننا نريد فنًـا    .. المضطهدينوالبائسين، إسالم الحفاة، إسالم     

جميالً ونزيها، يضـرب الرأسـماليين الجـدد والشـيوعيين      
مصاصي الدماء، ويقضي على إسالم الترف واللهو، وإسالم        

، وإسالم المرفهين الفارغين من كل      الخذالنالمساومة والذل و  
إننا في كلمة نريد فنًا يقضي على اإلسالم األمريكـي،          .. هم

لغامضـة والمعضـالت االجتماعيـة      ويكشف عن النقـاط ا    
 ". واالقتصادية والسياسية والعسكرية

وقد الحظت بالفعل أن مدرسة جديدة في الفنون اإلسالمية         
بـت خـالل   َيران، فمن ناحيـة تـدر  إ طريقها اآلن في     تشقُّ

 قـادرة  . السنوات العشر الماضية كـوادر جديـدة موهوبـة        
 احيـة أخـرى    على التعبير الفني عن رسالة اإلسالم، ومن ن       

فإن عددا من الكوادر القديمة التي تركت العمل في السنوات          
. األولى من الثورة، كانت تتفاعـل مـع المجتمـع الجديـد           

واكتشفت أن بالوسع إخراج أفالم ممتـازة وتـأليف أغـاني           
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 عـن الضـوابط األخالقيـة       الخـروج ورسم لوحات، دون    
 . والقيمية

  أفالم جادة وأفالم يابانيةأفالم جادة وأفالم يابانية
بعضا من هذا كله في معارض للفنون التشكيلية        وقد رأيت   

 ؛"جمعية التبليغ اإلسـالمي   "وفي أفالم تليفزيونية، وقد دعتنا      
 بت زيارتنا للجمهورية اإلسـالمية وللمشـاركة       وهي التي رتَّ  

اإلسالمي ) أي اإلعالم (في ندوتها العلمية عن مفاهيم التبليغ       
خـر إنتـاج    وأساليبه، أقول إن الجمعية دعتنا لكي نشـهد آ        

سينمائي للمركز التابع لها، والفيلم كان رائعا مـن الناحيـة           
وفي السيناريو، ولكنه   .. وتمثيله. الفنية في إخراجه وتصويره   

  ة في نقده لألوضـاع االجتماعيـة والعالقـات         َكان بالغ الحد
 كان حادا إلى درجـة أذهلتنـي       .. اإلنسانية في إيران الثورة   

 !في الحقيقة
فقد الحظت عندهم معادالً للمسلسـل      .. كرهوأمر آخر أذ  

، وهو مسلسل   "فالكون كريست "اإلجرامي والشهير عندنا بـ     
ياباني أنطقوه بالفارسية، وأدخلوا عليه تعـديالت محـدودة         
رأوها ضرورية من وجهة النظر الشرعية، هـذا المسلسـل          
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 وساعة عرضه على شاشـات التليفزيـون        )١(" أوشين"اسمه  
 !ي شوارع طهرانف الحركة فتتوقَّ

القصة في المسلسل الياباني راقية من الناحية اإلنسـانية،         
تحـاول أن تنتـزع     ) أوشين(وتعكس شخصية امرأة يابانية     

اعتراف المجتمع وأهل زوجها بكفاءتها رغم انخفاض أصلها        
ـ      .. االجتماعي  نـه  إالم أنصـاري    وقد قال لي حجـة اإلس

وإنها تناسـب الـذوق     ما،  من المعجبين باألفالم اليابانية عمو    
ــي ــة  ؛اإليران ــرة الياباني ــي األس ــائدة ف   ألن اآلداب الس

ـ             ع وفي المجتمع الياباني قريبة مـن الفضـائل التـي يتطلَّ
 . إليها اإليرانيون

وبالمناسبة، فإن النساء الالتي يقمن ببطوالت هذه األفـالم        
وإن كان الزي اليابـاني  . ظهرن حاسرات الرءوسة، ي الياباني
 .  اليديني العادة وال يكشف إالَّسابغًا ف

   والشطرنج والشطرنجالخومينيالخوميني

                                           
1)( َتم             ة َ عرض نفس المسلسل في مصر بعد كتابة هـذا المقـال بعـد

 . سنوات
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 ؛م الحالية لم يكن سهالً في إيـران       ل إلى المفاهي  إن التوص 
فالفقه الشيعي كان متزمتًا جدا، والكتابـات القديمـة لإلمـام           

 م الموسـيقى وآالتهـا، ودعـك        نفسه كانت تحـر    الخوميني
تحـريم  وحتى آخر عهـد الشـاه كـان         .. من التمثيل وأهله  

 ولذا نجد أن عدد أجهزة      ؛يحا وقاطعا التليفزيون والسينما صر  
 التليفزيون في إيران كان قليالً قبل الثـورة، رغـم ارتفـاع           

 وقد حافظ عـدد كبيـر      .. نذاكآالدخول لدى الطبقة الوسطى     
 وبالتالي ما زالوا    ؛بتوا عنده  القديم وث  من الفقهاء على موقفهم   

ــينما أو يحر ــاد الس ــون ارتي ــون،  م ــاهدة التليفزي   مش
 يستخدم كل وزنه من أجل تعديل المفـاهيم         الخوميني أن   إالَّ

   ا إلى تغيفهـو   ر ظروف الزمان والمكـان    والفتاوى، مستند ،
ي هذه األيام يختلف عن الفنون أيام       نفيذكر دوما بأن اإلنتاج ال    
 . الشاه ورسالتها العاهرة

ـ "وقد علمت أن المعركة مستعرة كذلك حول         ، "طرنجالش
هنا أيضا كان الفقـه التقليـدي        وهل هو حرام أم حالل؟ فها     

اآلن يقول إنها وسيلة لتنشيط      الخومينير الحرمة، وجاء    يقر 
    أن األمـر     ويدعو للمقاطعة، إالَّ   ُالذهن، وليس فيها ما يضر  

لم تحسمه هذه الفتوى، وقد نشر رئيس قسم الفتوى في مكتب           
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وكتـب  ..  ذهـب إليـه القائـد      اإلمام نفسه بيانًا يعارض ما    
لم أكن أعلم أنك ضمن هؤالء      " : وقال له  ، ردا قاسيا  الخوميني

 . "الذين طبع اهللا على قلوبهم
* * * * * 

إن المرونة التي تغلغلت في الممارسات االجتماعية جاءت        
في قسم منها بطريقة تلقائية، وتعكس الميول الفطرية التـي          

 بـدور الفقهـاء   َن واجبنا أن نقر   أن م  تميل إلى االعتدال، إالَّ   
دين، الذين عاشوا بين مشاكل الناس وأصبحوا مطالبين        المجد

    متها الحياة، وبطريقـة تيسـر      َبإجابة األسئلة العديدة التي قد 
 . وال تعسر، في إطار الضوابط الشرعية

إن الفكر اإلسالمي فـي المدرسـة       : "قال لي رافسنجاني  
الناس والمجتمع كما نعرفهـا     الحوزية لم يكن يعرف مشاكل      

 . اآلن بعد أن مارسنا مسئولية الحكم
والزكاة، " مسلخا"في المدرسة الحوزية كانوا يسألوننا عن       

 وكانت عندنا إجابات جاهزة ولكن فـي األمـور األخـرى           
إن األفكار وأساليب الحكـم     : "كنا جهلة، ويضيف رافسنجاني   

ا، كذلك فـنحن    التي ورثناها عن صدر اإلسالم لم تكن تكفين       
نسعى إلقامة أول دولة إسالمية في العصر الحديث، وأصبح         
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 لدينا مجلس شورى منتخـب وحكومـة ومجلـس محافظـة           
ـ     ". إلخ.. على الدستور، وقوات مسلحة    ب وكـل هـذا يتطلَّ

اجتهادا، لم يعد يكفينا اآلن أن نقول كالما عاما عن العدالـة،            
 الفقـه لهـذه     ورغم تصـدي  .. ولكن ال بد من برنامج محدد     

األسئلة الجديدة كان علينا في بعض األحيان أن نؤجل حسـم           
  ألن ظـروف الحـرب      ؛ بين المجددين والمحافظين   الخالفات

.. طر الفرقة الم تكن تساعد على انطالق النقاش واحتمال مخ       
ولكن في مرحلة ما بعد وقف إطالق النـار أصـبح واجبـا             

 ".  بقرارات واضحةالخالفاتوممكنًا أن نحسم 
     ث بارع يجذبك   حجة اإلسالم هاشمي أكبر رافسنجاني محد

        ث بهـا،   َلالستماع إليه، رغم أنك ال تفهم الفارسية التي يتحد
ا لك ـ ال تنتبه  نتقل إلى الحديث بالعربية ـ إكرام يوهو حين 

 .  ألنه ينطق العربية بلهجة فارسية جدا؛إلى أنه فعل ذلك
* * * * * 

 ما قاله في إطار حديثه عن مهـام         المهم، رافسنجاني قال  
) التنميـة  ( القادمـة باعتبارهـا مرحلـة اإلعمـار        المرحلة

 . واالستقالل االقتصادي
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نجد أنفسنا في قلب    . نتقل الحديث إلى هذه األمور    يوحين  
 الكبيرة التي أشرنا إليها في هذا المقال، والتي يلعب          الخالفات

 . رافسنجاني شخصيا دورا كبيرا فيها
* ** * *  
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  !!مع ارتفاع في درجة الحرارة... المزاج العام عصبي •

 . واستقالالخومينيرئيس الحكومة فاجأ اإلمام  •

 ".الفقيه"السلطات الثالث ودور العلماء و •

 !احتماالت قيام الجيش بانقالب عسكري •

 . السياسيمطالبة بإبعاد الشباب عن العمل •

 . تساؤالت ومالحظات بعد اتفاقية بغداد •
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 ماذا بعد وقف القتال؟ ما هو الدور المصـري المحتمـل           
بعد وقف إطالق النار؟ مـا دور       .. في هذه المرحلة الجديدة   

   الدولة المصرية في التوص   ة بين العراق   ل إلى تسوية مستقر
مصـرية  وإيران؟ وهل تتعارض السياسة الواجبة للدولـة ال       

مع فتح صفحة جديدة في عالقاتهـا       .. نحو التضامن العربي  
 مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية؟ 

ينبغي أن نعرف بأمانة ـ على األقل ـ   .. في كل األحوال
 حقيقة ما يحدث في هذا البلد الكبيـر وهـذا مـا حاولـت              

 .)١(اء في حصيلة ما وصلت إليه َرأن أفعله، وأشرك القُ
ـ نْى طهران حرصت على متابعة مـا ي       منذ وصلت إل     ُرشَ

ولحسن الحظ فإن عددا منها يصدر بالعربيـة        .. في الصحف 
                                           

 . ١٩٨٩/ ٢/ ٢١عدد " الشعب"يدة  هذا المقال بجرَنُِشر )(1
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واإلنجليزية، ورغم قصر المدة الحظت أن القضـايا تنفجـر         
الواحدة بعد األخرى، والحظت أن درجة الحرارة في الحوار         

 . والنقد مرتفعة
فأثناء إقامتنا حدثت مشادة في مجلـس الشـورى حـول           

يزانية، حيث طلبت الحكومة إدخال تعديالت في األشـهر         الم
الثالثة األخيرة من السنة المالية، ورفضت الحكومة أن تعلن         

   قولهـا ـ   األسباب العتبارات األمن القومي ـ علـى حـد  
وا على معرفة الحقائق، وقـالوا      ُ أن بعض األعضاء أصر    إالَّ

عـام وناقشـوا    إنهم اطلعوا على الميزانية بأكملها في بداية ال       
لقـومي فجـأة؟    محتوياتها، فلماذا ظهرت اعتبارات األمـن ا      

 فـإن االتهامـات بـين الجـانبين         وحسبما جاء في الصحف   
كبـرى  (وحين نشـرت كيهـان      .. تطايرت في جو المجلس   

رهـا  ما دار في الجلسـة، ووجـه محر       ) الصحف اإليرانية 
 . للقضاءع األمر فبإهانات بالغة فر

قرأت في الصحف أنبـاء البرنـامج       وخالل الفترة ذاتها    
  يدة التي تعتبرها   ت فيه فتاة إيرانية عن الس     لَِئاإلذاعي الذي س

بطلة المسلسل  " أوشين" فقد أجابت الفتاة بأنها      ؛مثالً أعلى لها  
 وهي شخصـية شـجاعة وذكيـة، وقـد أشـرت           (الياباني  
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 ). إلى النجاح الكبير الذي يلقاه هـذا المسلسـل فـي إيـران            
وماذا عن السيدة فاطمة الزهـراء؟ قالـت     : لمذيعوحين قال ا  

ولكنهـا  ). رضي اهللا عنهـا   (إنها تحترم السيدة فاطمة     : الفتاة
 إجابة  الخومينيل عصرا غير عصرنا، وقد اعتبر اإلمام        تمثِّ

       ا ال يغتفر، أصاب الرموز التي يتَقْالفتاة تعديى بها، وطلـب    د
لبرنامج، وجـاء   عقاب المسئولين المباشرين على إذاعة هذا ا      

ر هذا األمر فإن أصحاب المناصب العليا       َإذا تكر "في رسالته   
 وقـد حـرص طبعـا علـى أن يؤكـد           ".. سيعاقبون بقسوة 

 ـ في ختام رسالته ـ أن أيـة إجـراءات ال بـد أن تتخـذ      
ة للحـدث والتحـذير،     الخاصواألهمية  .. عن طريق القضاء  

            ل َترجع في جانب منهـا إلـى أن صـاحب المنصـب األو 
 . في اإلذاعة والتليفزيون هو شقيق هاشمي رافسنجاني

  اليهود في البازاراليهود في البازار
وإلى جانب مـا قرأتـه فـي الصـحف عـن خالفـات            

، وإلى جانب ما قرأته وسـمعته       "روحانيات"مع  " روحانيون"
  د األحزاب فإنني الحظـت كـذلك أثنـاء         ُعن المطالبة بتعد

 كالعادة موقعـا    ون اليهود يحتلُّ  ارالي في طهران أن التُج    تجو
منتجات الحرفية الدقيقـة بشـكل      وفي ال " البازار"مرموقًا في   
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 .  إن لليهود ممثالً لطائفتهم فـي مجلـس الشـورى          ،خاص
وقد شاهدت في التليفزيون كبيرهم يدعو للثـورة اإلسـالمية          

ولكن ما رأيته   ..  ألنها رعت حقوق األقليات    ؛ير والبركة لخاب
 لقد رأيت   ؛عن قول كبيرهم هذا    يختلف تماما    في البازار كان  

التجار اليهود حريصين على إبراز الصور والشعارات التـي    
تؤكد أنهم يهود، وهم في نفس الوقت يسخرون وينتقدون علنًا          

 والحكومة، وزاد اطمئنانهم لألسـف حـين        الخومينياإلمام  
علموا أننا ـ فهمـي هويـدي وكاتـب هـذه السـطور ـ        

هم َ سابق معرفة ـ أن أمد وقد طلبوا مني ـ دون ! مصريون
ببعض البضائع النادرة في السوق، لقاء مبالغ كبيرة يدفعونها         

ولكنهم لم يجاملونا مع ذلك بأي خفض       .. بالدوالر نقدا وفورا  
 !في أسعار السلع التي حاولوا أن يبيعوها لنا

لقد فوجئت حقيقة من الطريقة التي يخرب بهـا هـؤالء           
االقتصادية الرسمية، فوجئت بالذات    ار اليهود السياسات    جالتُ

 ويزيـد الدهشـة أننـا رأينـا        .. ألنهم يفعلون ذلـك علنًـا     
إلى جوارهم، وفي كل الشوارع الرئيسية، شبابا يعرضـون         
شراء النقد األجنبي بسعر يرتفع كثيرا عن السعر الرسـمي          
 للتحويل، هؤالء الشباب وجـدناهم يحملـون ـ باطمئنـان     
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النقود مرتبة حسب نـوع  ": دة الشغلع"كامل ـ حقائب فيها  
 وحاسب إلكترونـي إلجـراء      ،العملة، ودفاتر لتقييد العمليات   

ولكن أهم ما الحظت هنا     .. عمليات الضرب والقسمة بسرعة   
هو أن األسعار تتذبذب يوميا وفق معدالت يلتزم بها الجميع،          

  يعني أن هؤالء الشباب مرتبطون بسوق       ؛دوهذا السعر الموح 
 ولـذا   ؛لمعلومـات واالتصـاالت   لها شبكة دقيقـة ل    منظمة،  
رت أنها سوق رسمية معتـرف بهـا، حتـى علمـت            َتصو 

 !من خبراء البنك المركزي أنها ليست كذلك

  مطلوب تغيير قيادات اإلعالممطلوب تغيير قيادات اإلعالم
كانت المناسبة التي زرت فيها طهران هي انعقـاد لقـاء           

 وكمـا  .. اإلسـالمي ) التبليـغ (فكري يبحث مشاكل اإلعالم     
ثين اإليـرانيين   ارج المـؤتمر، الحظـت أن المتحـد       في خ 

المشاركين معنا في اللقاء يمارسون نقدا صريحا لألوضـاع         
هورية ب االفتتاحي لرئيس الجم   الخطابدا هذا جليا في     . القائمة

  فقد اعترف فـي خطابـه       ؛حجة اإلسالم السيد علي خامنئي    
ـ     ه ضـد إيـران كـان مخططًـا         بأن اإلعالم الدولي الموج 

 له ببراعة، بينما كان اإلعـالم اإليرانـي تلقائيـا وعـاجزا            
وفي اليوم التالي للقاء سـمعت      .. عن مالحقة األحداث بكفاءة   
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رئيس تحرير صـحيفة    (بحثًا لحجة اإلسالم مسيح مهاجري      
إن التنسـيق منعـدم بـين       : وقال الرجل ) جمهوري إسالمي 

           ـ تَّالجهات القائمـة علـى اإلعـالم اإليرانـي، ومـا ي  ق ف
 ُعندهم يهتم ذ، وقال إن أسلوب المتابعة      نفَّال ي ) إذا اتفقوا (عليه  

    ُبكمية ما ينتج وال يهتم   نحن نسأل كم أنفقنـا     . "م بنوع ما يقد
على اإلعالم؟ كم كتابا طبعنا؟ كم مؤتمرا حضـرنا؟ ولكـن           
المتابعة ال تسأل مطلقًا عما إذا كانت المؤتمرات أفادت أم ال؟           

ب مقنعة وعلمية؟ وهل البرامج المذاعة شيقة       وهل كانت الكت  
 ومحققة للمستهدف؟ وقد خلـص مهـاجري مـن عرضـه           
إلى أن اإلعالم اإليراني عجز عن كسب أنصار جدد للثورة،          
بل اتهمه بأنه أفقد الثورة بعض مؤيديها، وأضاف أن اإلعالم          
ال يتعامل بحزم مع بعض المسئولين الذين سقطوا في الترف          

ـ      : أهداف الثورة، وقال  وابتعدوا عن    ب إن هـذا كلـه يتطلَّ
 . تعديالت جوهرية في أشخاص المسئولين عن قطاع اإلعالم

  !!التصفيق ممنوعالتصفيق ممنوع
 فهو منعقد في قاعـة كبـرى        ؛لم يكن اللقاء محدود العدد    

 الخطبـة للمؤتمرات، وبالتالي فإن بحث مهاجري أخذ شكل        
 يـا   أن اإليرانيين أصـبحوا ال يصـفقون حال        الحماسية، إالَّ 
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   روا عن موافقتهم وتفاعلهم مـع مـا يقـال          إذا أرادوا أن يعب 
)م التصفيقإذ كانت هناك فتوى تحر.( 

 فبعد الثورة كـان     ؛ال بأس هنا من بعض االستطراد     .. و
ُالتشد         ة َد في هذا األمر واصالً إلى مباريات الكرة، وحدث مر

ـ كما قيل لي ـ أن أصـاب الفريـق اإليرانـي مرمـى       
رون به عـن    واحتار الناس في األسلوب الذي يعب     خصومه،  

وفجأة وجدوا أنفسهم يلطمون صـدورهم      .. تشجيعهم للفريق 
بأيديهم، على حسب التقليد الشيعي في إظهار األسى والمرارة         

وقد الحظت مؤخرا في التليفزيـون      .. لما أصاب أهل البيت   
ـ           ب اإليراني أن الجمهور عاد يصفق لفريقه القـومي إذا تطلَّ

نئي ي مناسبات أعياد الثـورة رأيـت خـام        فف.. الموقف ذلك 
ة إلى رئيس   الخاصوأهمية اإلشارة   .. شخصيا يصفق بحماس  

الجمهورية ترجع إلى أنه من العلماء، إضافة إلـى أن يـده            
اليمنى عاجزة عن الحركة إثر انفجار استهدف حياته وانتهى         

لتصفيق وبالتالي كانت مشاركته في ا    .. إلى إصابة يده بالشلل   
 . تعني أنه يقصد بإصرار تأكيد المبدأ

 إن كلمـة مهـاجري     : وكنـت أقـول   .. انتهى االستطراد 
في اللقاء الفكري كانت حماسية وحامية، وإذا كانـت عـادة           
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التصفيق لم تتسلل بعـد إلـى المحاضـرات واالجتماعـات           
السياسية، فإن التعبير عن التأييد يكون في هـذه المناسـبات           

ـ    " أحسنت"بكلمة   وقد قالتها أغلبية مـ    ن ة، بينمـا    فـي القاع
إن سبب ضيقه   : ها، وقال لي أحد   زمجرت األقلية وأبدت ضيق   

 الكلمة ـ في رأيه ـ لم تكن فـي موضـعها      أنيرجع إلى
 . المناسب

هذا الحديث لمهاجري شجعني حقيقة لكي أتكلم أنا أيضـا          
بلهجة نقدية حين جاء دوري للكالم، فقـد رأيـت أن القسـم             

ز على الضوابط الشـرعية     بر من األبحاث والكلمات يركِّ    األك
ـ             ى لمفهوم التبليغ، وعلى الصـفات التـي ينبغـي أن يتحلَّ

 الداعية، كما جاء في كتـب القـدماء، وقلـت          غ أو   بها المبلِّ 
أصبحت له أدوات وإمكانات كبيـرة،      ) أو التبليغ (إن اإلعالم   

ادة من هذه   وكان يجب على الباحثين أن يهتموا بكيفية االستف       
وقد استطردت في هـذا     .. اإلمكانات لخدمة الدعوة اإلسالمية   

االتجاه ناقدا ما دار في المؤتمر، وناقدا ما رأيته من أوجـه            
 .القصور الفني في الصحافة اإليرانية وفي اإلذاعة

لم أكن أدري حقيقة إن كنت قد وفقت أم تجاوزت ما هـو             
): كما قالت لمهاجري  (الئق ومناسب، ولكن قالت لي األغلبية       
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 من فقهـاء هيئـة المحافظـة       (وقال آية اهللا جنتي     .. أحسنت
على الدستور ورئيس جمعية التبليغ اإلسالمي والتي دعتنـا         

لقد الحظت ـ وأنا أفهم العربيـة ـ أنـك     ): "لزيارة طهران
تتكلم في أمور جديدة ومهمة، وخفت أن يفوت اإلخوان هـذا           

ـ فورية إلى الفارسية، فق   لترجمة ال الحديث بسبب مشاكل ا     تل
لما لهـذا الكـالم، ويجـب           :  حولي نيجب أن تنتبهوا جيـد 

 ". أن تهتموا بتسجيله
 أسعدني ما قاله جنتي بطبيعة الحـال، وأسـعدني أكثـر           

يخطب في اليـوم األخيـر      ني جاء   اأن حجة اإلسالم رافسنج   
م خطابا شـامالً وعميقًـا، اسـتوعب        َشهد أنه قد  أللمؤتمر، و 

 . ز كل ما وجهناه من انتقادات ومقترحاتوتجاو
هذا الجو العام في الشارع وفي الحوار السياسي لم يكـن           
مفاجًئا لي تماما، ولكن ال شك أن ما رأيته وسمعته يفوق كل            

 يران بأن درجة حرارة الجـو      إرت، وهم يعترفون في     َما قد
    لهـا  َالسياسي ـ بعد وقف إطالق النار ـ أعلى مـن معـد

 . الطبيعي
ليها النظـام السياسـي؟     إى ما هي األسس التي يستند       رتُ

 وكيف يدار النظام السياسي بحيـث يسـمح بقـدر معقـول            
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 من حرية الحوار ـ في ظـروف دقيقـة وحرجـة ـ دون      
أن ينهار النظام على رأس مبناه؟ن  

لى أهميتها، وتتضح أهميـة     إهذه األسلة ينبغي أن نلتفت      
إلسالمي المعاصر ـ في مصر  األسئلة حين تلحظ أن الفقه ا

  ؛تفت كثيرا ألمـور الحكـم والسياسـة   وغير مصر ـ لم يل 
إذا التفـت نـراه     و.. يهتم بتحديد قواعدها وضوابطها   أي لم   

ساس فـي تربيـة     ل األ متوقفًا عند الجانب اإليماني الذي يمثِّ     
المواطن، وفي توجيه الحكم، وهذا الجانب ال نقلل من أهميته          

 بالسلطان  ير كله، ولكن اهللا يزع    لخاو أصل   بطبيعة الحال، فه  
ما حدود السلطان التي تسمح بـاألمر       ف.. ما ال يزع بالقرآن   

 بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إن منع االسـتبداد بالسـلطة          
 لضمير الحاكم وحده، ولكن ال بد من قواعد وقيـود           ُكَترال ي 

 تمنع الحاكم عن االستبداد حتـى إن وسـوس لـه شـيطانه             
ن النظام السياسي اإلسـالمي      كذلك ال بد أن يتضم     ،علأن يف 

مجتمع، وفي إصالح   حوافز للمواطن كي يشترك في إدارة ال      
 طُنبسـتَ  فما هي تلك القواعد والحوافز التي تُ       ،ما يراه معوجا  

من األصول اإلسالمية وتتفق مع طبائع مجتمعنا؟ هذه األسئلة         
. روا في بحثها  أزعم أن مفكرينا اإلسالميين المعاصرين قص     
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وقد تابعت العمل العظيم الذي يقوم به اآلن عدد من األبنـاء            
الموهوبين في مجال العلوم السياسية، وأشير بشـكل خـاص    

برة لخاالتجديد السياسي و  (إلى الدكتور سيف الدين عبد الفتاح       
لى األستاذ نصر محمد عـارف      إو) اإلسالمية رسالة دكتوراه  

إلسالمية المعاصـرة ـ رسـالة    نظريات التنمية السياسية ا(
عتبـر  أهذان الباحثان بجهد علمي رائـع و      لقد قام   ) ماجستير

عملهما من بشائر االنتصار في عصر الصـحوة بـإذن اهللا،           
 حيث تنجذب العقول المبدعة إلى اإلسـالم وتجـدد فكرنـا           

ا وعصرنا باجتهاد   على نحو يمكننا من مواجهة مشكالت بلدن      
  الدراستين مـع ذلـك تركيزهمـا         أنني آخذ على   الَّإ. أصيل

على الجانب التقليدي الذي أشرت إليه، أي جانب اإليمان باهللا          
سبحانه وتعالى، وكيف أنه يضع أساسا متينًا لنظام سياسـي          
واجتماعي مغاير لنظم الغرب الدنيوية والمادية، ولكن كيـف         
يضبط الفقه اإلسالمي قواعد السلطان وفقًا ألحكـام العصـر          

 ؟ وليس وفقًـا لمـا شـاهده المـاوردي وغيـره            وإمكاناته
على أيامهم؟ هذا السؤال على أهميته لم يكن لألسـف محـل            
التركيز في الرسالتين المشار إليهما، كما هو الحال في كـل           

ونحن نسلم طبعا   .. الكتابات اإلسالمية المعنية بأمور السياسية    
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 أن هذا الجانب هو األصعب، ولكـن ال بـد منـه إذا كـان               
ا أن نطمئن الناس بكالم علمي محدد إلى مستقبلهم في ظل           لن

 . الحكم اإلسالمي

  الكتاب الجديد المهم آلية اهللا المنتظري الكتاب الجديد المهم آلية اهللا المنتظري 
م تجربـة   رية اإلسالمية في إيران تقد    وال شك أن الجمهو   

فقهية وتجريبية تستحق الدراسة والتأمل من المنظور الـذي         
العظمى المنتظري  ذكرناه، وأعتقد أن الكتاب األخير آلية اهللا        

  أشــمل دراســة فقهيــة معاصــرة ُعــدي) واليــة الفقيــه(
 م هذا الكتاب رأيته في طهران، وهـو يـتكلَّ        . عن الموضوع 

عن كل جوانب الدولة اإلسـالمية فـي منشـئها وتاريخهـا            
   ق فكرة التـوازن داخـل الدولـة        وعالمها الحديث، وهو يعم

م عـن السـلطات     إنه يـتكلَّ  . باعتباره األساس لمنع االستبداد   
وكيف تعمل داخـل    ) التنفيذية والتشريعية والقضائية  (الثالث  

 وال شـك   .. الدولة اإلسالمية في إطار الضـوابط الشـرعية       
أن المنتظري استفاد في مؤلفه من التجربـة التـي عاشـها            

 . وشارك في صنع مراحلها المختلفة
وإلى التجربـة   ) والية الفقيه (إن اإلشارة إلى هذا الكتاب      

اإليرانية، ال يعني قطعا إننا بصدد تجربة مثاليـة متكاملـة،           
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  ما زال بعيـدا عـن أن يكـون كـذلك،            يفاألمر في تقدير  
ومن ناحية أخرى فإن أوضاع إيران لها خصوصيات عديدة         

ولكن التسليم بهـذا    .. لظروفنا من زوايا عدة   تجعلها مخالفة   
 بيـات  كله ال ينفي قطعا أهمية أن ندرس ونـتعلم مـن إيجا           

 . ما يجري هناك ومن السلبيات

  السلطات الثالث في إيران السلطات الثالث في إيران 
إن الدستور اإليراني يقوم منذ البداية على تنظيم العالقـة          
بين المؤسسات المختلفة، على نحو يحقق التوازن بينها بحيث         

 . ال يستطيع االستبداد بالسلطة حاكم مفرد أو سـلطة بعينهـا          
ت في ذلك إلى مدى أبعـد       بل يبدو أن التجربة اإليرانية ذهب     

 من المطلوب بحيث أصبح من المتعـذر أن يصـدر قـرار            
 . في الوقت المناسب عبر كل هذه المؤسسات

إلـى جانـب المؤسسـات      (إن الدستور اإليراني ينشـئ      
هيئة المحافظة على الدستور،    ) التشريعية والتنفيذية والقضائية  

أعلى، س تشريعي   لوهذا المجلس بمثابة محكمة دستورية ومج     
فمن حق هذا المجلس أن يعترض على أي مشروع يقـرره           

 أو تصـدره الحكومـة إذا رأى       ) مجلس الشـورى  (البرلمان  
. أن في المشروع ما يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسـالمية         
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وفـوق هـؤالء    ).. وكثيرا ما رأى وأوقف تشريعات مهمة     (
مة ل لضمان االستقرار وسـال    ، وهو يتدخَّ  "الفقيه"جميعا يوجد   

العالقات بين القوى المختلفة، ومهما قيل عن ضخامة الـدور    
 فإنـه يصـعب    ) مينيلخاوخاصة حين يكون    (المسند للفقيه   

  ُفي الحقيقة تصو    ر ما يشاء متجاهالً كـل      ر أن بوسعه أن يقر
مويبدو أن دوره األساسي ـ في أغلب الحاالت ـ   "  حولهن

 ـ       هو التوس تحـوز  يغة  ط بين كل األطراف للوصول إلى ص
 ! بالغ الصعوبة لو تعلمونٌ وهذا فن؛القبول العام

ن المؤسسات والسلطات ال تعمل في الحياة أبدا بشكل         أ إالَّ
آلي ونمطي حسب ما جـاء فـي الدسـتور، أي دسـتور،             

ل في النهاية من بشر أحياء لهم اجتهـاداتهم         فالسلطات تتشكَّ 
تنفيذيـة   وبالفعل ستلحظ في إيران أن السـلطة ال        ،موظروفه

 فبعد انتصار   ؛كاالً خاصة لم ينص عليها الدستور     اكتسبت أش 
الثورة رأى الثوار أن الجهاز البيروقراطـي العتيـد للدولـة     

وا أغناء عنه جملة، وفي الوقت نفسه ر      اإليرانية ال يمكن االست   
أن هذا الجهاز ال يحقق طموحات الناس لبناء نظـام جديـد            

 المشاركة فـي العمـل      للحكم يشجع الجماهير الواسعة على    
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    التنفيذي، أي توسيع ما يى عندنا بالحلول الذاتية والحكـم      سم
 . المحلي وما أشبه
لسلطات المنصوص عليها فـي الدسـتور،       اوإضافة إلى   

والسلطات التي نشأت ونمت إلـى جوارهـا دون أن يـنظم            
الدستور شأنها، إضافة إلى ذلك فإن في المجتمع فئات متباينة          

الح من كل نوع، وهؤالء لهـم مفـاهيمهم         ومجموعات مص 
وحساباتهم فيؤيدون بعض القرارات، ويتكتلون لمنع قرارات       

وحتى إذا لم يتكتلوا ولم يتكلموا، فإن أصحاب األمر         .. أخرى
 يعرفون مجموعـات الضـغط هـذه،       ) في السلطات الثالث  (

 الرشيد أن يضع ولي األمر فـي حسـاباته         ومن فنون الحكم    
  قـرار ـ ردود األفعـال المتوقعـة     ـ قبـل إصـدار أي  

، أي من األشخاص والمجموعات صـاحبة       "مفاتيح البلد "من  
 . التأثير النافذ في الرأي العام

وفي إيران ـ ككل بالد الدنيا ـ توجد بطبيعـة الحـال     
 ف أن الجـيش    وومعر.. مجموعات ضاغطة وجهات مؤثرة   

 في كل المجتمعـات يـأتي علـى رأس الفئـات المـؤثرة             
سياسات العامة، ورغم أنه لم ينص على هـذا الـدور           في ال 

السياسي المؤثر في أي دستور، فإن هـذا الـدور موجـود            
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إذا هـم   ) لسياسة عمومـا  وللمشتغلين با (وويل للحاكم   .. دوما
 !باتهم أنه موجوداسنسوا في ح

  الشباب والجيش الشباب والجيش : : جماعات الضغطجماعات الضغط
فعلي والجيش في إيران كان قويا أيام الشاه، وكان له دور           

، )بدون نصوص قانونية تفصح عن ذلـك      (في تقرير األمور    
 وقد عاد الجيش إلى قوته اآلن من حيث الكم، ومن المؤكـد            

   من خالل الحرب وتحديات األمن القومي      (ُرنكَأن دوره ال ي( ،
أن التحلـيالت   ) أو على األقل لم أقرأ    (ولكن ال أظن مع ذلك      

لطة، فمـن ناحيـة     الغربية ترشحه اآلن للوثوب إلى قمة الس      
االزدواج ظهرت هنا ـ كما في المجاالت األخرى ـ ظاهرة   

بين المؤسسات التقليدية ومؤسسات الثـورة، فـإلى جانـب          
 القوات المسلحة النظامية أصبح هنـاك الحـرس الثـوري،          
ومن حيث انتشار القوات، فإن الجيش على الحدود، وقـوات          

ن هـذا   تقد أ الحرس الثوري قرب المدن لحماية النظام، وأع      
 إذ أصبحت هناك خبـرة عامـة        ؛الترتيب ال تنفرد به إيران    

.. رة يحتكر الجيش حق استخدام األسلحة المتطو      بضرورة أالَّ 
 ولكن ما تنفرد به إيران هو أنها تملـك إلـى جانـب هـذا               

لالنقالب العسكري، هيمنة العلماء المعنويـة      " الرادع المادي "
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  وضـمنهم   (السياسـي كين علـى المسـرح      على كل المتحر
 . َرنكَهذه الهيمنة أوضح من أن تُ).. الضباط

وضمن القوى الضاغطة والمؤثرة في القـرار اإليرانـي         
 .نشير إلى الشباب

والشباب هم الذين   .. لقد قامت الثورة على أكتاف الشباب     
 الطلبـة السـائرون     (١٩٨١احتلوا السفارة األمريكية عـام      

 ذين دفعـوا ثمـن الحـرب       ، والشباب هم ال   )على خط اإلمام  
 سـائرين  "من دمائهم، والطلبة عبر تنظيمـاتهم مـا زالـوا           

، ينـدفعون نحـو     "فينمتطر"، أي ما زالوا     "على خط اإلمام  
 الشهادة، وقد شكا اتحاد الطالب إلـى اإلمـام فـي لقـائهم             

 يدعوننا لترك العمـل     نهناك م : ، قالوا ١٩٨٨ في بداية    همع
إن اندفاعنا  : أمينة، وهم يقولون لنا   العام بعد أن أصبح في يد       

االستقرار، فما  أصبح عقبة في وجه النظام الجديد وفي وجه         
م اإلمام بأن هذا الكالم ـ في رأيه ـ أخطر   فتواكم؟ وقد أفتاه

 من الكالم الذي كان يقال فـي السـتينيات إلبعـاد العلمـاء             
 . عن أمور المجتمع والجهاد
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  العلماء وحوار مع مفكر شيوعي العلماء وحوار مع مفكر شيوعي 
 أن أخطر القوى االجتماعية المؤثرة في القرار، والتي         إالَّ

هي الفئة الممثلة في علماء     ال يرد ذكرها طبعا في الدستور،       
الحوزة أستاذ ومساعدون   ( فهم شبكة لها من الحوزات       ؛الدين

ة ماليا وعلميـا    وهذه الحوزات مستقلِّ  ). وطلبة دراسات عليا  
ـ  اتصـاالتها    ومنتشرة في كل أنحاء البالد، ولهـا        ة، الخاص

 ولعل استمرار هذا    ،ها وتقاليدها في الحوار والتفاهم    ولها آداب 
ار ورجال األعمال   جالبناء التنظيمي ذي العالقة الوثيقة مع التُ      

 بنظريـة الثـورة     ىسـم هو الذي أظهر اآلن ما ي     ) البازار(
فه في هذا الشـأن حجـة       ة، وأعتقد أن الكتاب الذي ألَّ     يلاألص

 وهـو مـن المسـاعدين القـريبين        ( الكوراني    علي اإلسالم
 هو أكمـل شـرح قرأتـه، والفكـرة تقـوم           ) من المنتظري 

على الثورة ال ينبغي أن تحطم العالقات التي ألفهـا النـاس            
 واستراحوا إليها بالفطرة والتجربة، الثورة ليسـت مطالبـة         

 عالقات األسرة والقبيلـة      محلَّ بأن تقيم تنظيمات جديدة تحلُّ    
ما تـراكم،   لحوزة والبازار، ولكن عليها أن تزيل الصدأ كلَّ       وا

وأن تعمل على تطوير هذه التنظيمات من داخلهـا وبصـبر           
 وهدوء، وحين يصل اإلعداد إلى درجة معينة مـن النضـج           



 - ٥٣ -

    ا قد يحدث، ويؤدي لتغيير الحكـم ولكـن طاقـة        فإن انفجار
   ت ه نحو مزيد من تحسـين العالقـا       االنفجار ينبغي أن توج

 بالقـدر الـذي يخـدم       القائمة، وال تنشئ مؤسسات جديدة إالَّ     
 . األشكال التقليدية، وال يتعارض مع استمرارها وتطويرها

 ـ   (إحسان الطبري   . ثت مع د  َوقد تحد رين وكان من المفكِّ
). الماركسيين البارزين المرتبطين بحزب تـودة الشـيوعي       

اما مـع تحليـل     فق تم وكان تحليله لتجربة الثورة اإليرانية يتَّ     
 هو الذي جعل الثورة     إن هذا األسلوب الفذَّ   : الكوراني، وقال 

اإليرانية قادرة على تحريك األمة كلها، وهذا أسلوب يختلف         
عن أسلوب الشيوعيين، الذين يتصادمون مع كل ما هو قـائم        
 في بالدهم مـن عالقـات وتقاليـد وأعـراف، ويعجـزون            

 مؤامرة تقوم بهـا حفنـة        من خالل  عن تغيير هذا الواقع إالَّ    
مثقفين تنتهز لحظة مناسبة للوثوب إلى الحكم بغتة، ثم تسعى          

 . لالحتفاظ بالسلطة عن طريق القمع واإلرهاب
 بالغ العنف أثر في كل      لكن إذا كانت الثورة بمثابة زلزل     و

الكيانات القائمة في المجتمع، فإن فئة العلماء لم تكن اسـتثناء      
 فآيـات اهللا   . ال بنـاءهم كـذلك    من ذلك، فقد أصاب الزلـز     

في طهران وقم وفي المدن األخرى لهم تأثيرهم في سـلوك           
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الناس اليومي بال شك، ولكن كـان النـاس فـي الماضـي             
ولرؤسـائهم الـذين    جون من خضوعهم لقوانين الدولة،      َيتحر 

ضوع تاما  لخا وبالتالي لم يكن     ؛ال يحسنون الظن في إسالمهم    
لثورة أصبحوا يخضعون بـإخالص     أو صادقًا، ولكنهم بعد ا    

كامل ألجهزة الحكم وقوانينها وتعليماتها، ويعني هـذا أنهـم          
 أصبحوا ال يرون تعارضـا بـين أن يخضـعوا آليـات اهللا             
 في أمـور حيـاتهم اليوميـة والشخصـية، وأن يخضـعوا            
في األمور العامة لحجة اإلسالم القابع فـي موقـع تنفيـذي            

وحجة اإلسـالم أقـل     (رات  يصدر من خالله األوامر والقرا    
ومن األمور العادية اآلن أن تجد      ).. رتبة كما نعلم من آية اهللا     

آية اهللا جنتي مثالً يحتفي احتفاء غير عادي حين يستقبل حجة           
 المسلحة ورئيس   اإلسالم رافسنجاني نائب القائد العام للقوات     

مجلس الشورى والمرشح لرئاسة الجمهوريـة فـي الـدورة          
 . القادمة

  حانيون وروحانياتحانيون وروحانياترورو
جمعية اشتهرت  وعلماء طهران المجاهدون كانت تنتظمهم      

وأمينها العام آية اهللا محمد رضا (باسم روحانيوني ـ مبارز  
مهدوي كاني، الرئيس السابق لمجلـس الـوزراء والمـدير          
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رات الثورة ظهرت   ُومع تطو ). الحالي لجامعة اإلمام الصادق   
 حتـى   الخالفاتسعت  اتَّ في صفوف هذه الجمعية، و     الخالفات
 وي كـاني،   جمعيـة مهـد   :  الجمعية إلى جمعيتـين    انقسمت

، بينمـا  )روحانيوني ـ مبارز (وقد احتفظت باسمها التقليدي 
، وأمينهـا  )روحانياتي ـ مبارز (أطلقت األخرى على نفسها 

نائب رئـيس مجلـس     (العام حجة اإلسالم مهدوي الكروبي      
 ن يـنعكس اآلن    عتيالف بـين المجمـو    لخاوهذا  ). الشورى
 . سياسية القائمة على المسرح اإليرانيلا الخالفاتفي كل 

دون يوشائع اآلن أن الروحانيين يؤيدون رافسنجاني، ويؤ      
 وإعطائـه دورا    الخـاص سياسات تقوم على تشجيع القطاع      

) روحانيـاتي (أكبر في التنمية االقتصادية، وشائع كـذلك أن        
 ) زراء الحـالي  رئيس مجلس الـو   (تؤيد مير حسين موسوي     

، وهـذا   )عي العـام  َالمد(أو حجة اإلسالم موسوي خو إينيها       
ـ   ـ  االتجاه يؤي العـام ودور الدولـة      ع فـي القطـاع    د التوس  
 . الخاص عقطا العلى حساب

وكما قلت في صدر المقال، فإن درجة الحرارة في الجـو           
السياسي تزداد ارتفاعا منذ وقف إطالق النار، وقـد حـاول           

 وصلت إلى الدرجة التي     الخالفات ينفي لفترة ما إن      اإلمام أن 
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قال لألمـة  . ١٩٨٨ث عنها البعض، ففي أول أكتوبر       َيتحد : 
 إن أصحاب المؤامرات الشرقية والغربيـة طرحـوا بخبـث          

أن الشخصية الفالنية في الجمهورية اإلسالمية لهـا ميـول          "
ل يمينية أو معتدلة أو مساومة أو غربية، أو أن فالنًا مسـئو           

متطر   ثقة الشـعب   رين أن ذلك سيسحب     ف أو ثوري، متصو
من المسئولين في الجمهورية اإلسـالمية، ولكـن بـإذن اهللا           
ووعي الشعب فإن سوق هذه البضاعة سيكسد، ومشترو هذه         

 ". ةالبضاعة قلَّ
  اإلمام هذا الكالم مرتبطة      فيها وقد كانت المناسبة التي قال    

هوا خطابـا   يس الوزراء وج  بأن رؤساء السلطات الثالث ورئ    
مسئوليات كل منهم في عمليـة إعمـار        له، طلبوا فيه تحديد     

بعد أن عجزوا هم عن الوصول إلى اتفـاق، ولكـن           . البالد
معروف أنه كان قد استقبل قبل ذلـك رئـيس الجمهوريـة            

    مـا إليـه تقريـرين منفصـلين        َورئيس الوزراء، حيث قـد 
     ـ اا عـن    عن أوضاع السلطة التنفيذية، تعبيـر الف بـين   لخ

 .  ذلك في آخر أغسطس في كل الصحفَرِشالرجلين؛ ونُ
 في هذا اللقاء جهود مجلس الوزراء       الخومينيوقد امتدح   

 خالل الفترة الماضية، ولكنـه      في الحفاظ على قدرات األمة    
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) رئيس الوزراء ( بعد ذلك بأسبوع بأن مير الموسوي        فوجيء
لقـد كانـت    "اإلمـام   ، وكتب لـه     ) سبتمبر ٧(م استقالته   يقد

 استقالتكم مدعاة للدهشة، كـان مـن واجبـك أن تخبرنـي            
 كنـت   اعلى األقل أو تخبر كبار المسئولين بهذا األمـر، إذ         

  :ثم أصـدر إليـه قـراره      ".. مصمما على اتخاذ هذا القرار    
 عليكم أن تواصلوا خدماتكم في خنـدق رئاسـة الحكومـة           "

 ر هذه َوسوي قد بر  وكان الم ".. وفي إطار اإلسالم والدستور   
االستقالة بأن مجلس الشورى يعترض على ثمانية أشـخاص         

وبالتـالي فـإن عمـل      .. حهم لمناصب وزارية شـاغرة    رشَّ
 . رالحكومة متعثِّ
 َهذه مجر بـين   الخالفـات نة، وقد انتقل الحديث عن      د عي 

 وأصبحت المناقشـة    ،إلى الصحف " المتطرفين"و" معتدلينال"
اما، رغم صدور القرار بوقف نشاط      فيه علنية ومشروعة تم   

 ).لحدة االنشقاقات داخله(حزب الجمهوري اإلسالمي 
 الخـالف الف الفقهي والسياسي الرئيسي هـو       لخا أن   إالَّ

ولكن .. الذي يدور اآلن على محور المنتظري ـ رافسنجاني 
 ما زال بعيدا عن النشر في الصحف اإليرانيـة،          الخالفهذا  

، وذائعا  الخارجية  في أجهزة اإلعالم   وإن أصبح أمرا متداوالً   
 . في الدوائر المعنية داخل الجمهورية اإلسالمية

* * * * * 
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 ... البنــوك اإلســالمية وشــركات توظيــف األمــوال •

 .في إيران

اإلسالم المحمدي  .. عةالشيبدالً من السنة في مواجهة        •
 .ة اإلسالم األمريكاني في مواجه

 والمنتظري أوقفا معركة القروض األجنبيـة       الخوميني •
 . مؤقتًا

 .  في االستراتيجية اإليرانيةالخاصمصر لها وزنها  •
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 ماذا بعد وقف القتال؟ ما هو الدور المصـري المحتمـل           
؟ مـا دور     النار بعد وقف إطالق  .. في هذه المرحلة الجديدة   
ة بين العراق   ل إلى تسوية مستقر   وصالدولة المصرية في الت   

وإيران؟ وهل تتعارض السياسية الواجبة للدولة المصـرية        
مع فتح صفحة جديدة في عالقاتهـا       .. نحو التضامن العربي  

 مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية؟
ينبغي أن نعرف بأمانة ـ على األقل ـ   .. في كل األحوال

  وهـذا مـا حاولـت       حقيقة ما يحدث في هذا البلد الكبيـر       
 . )١( أن أفعله، وأشرك القراء في حصيلة ما وصلت إليه

جهة إلى طهران جلس إلى جواري ممثـل        في الطائرة المتَّ  
 لشركة يابانية في منطقة الشـرق األوسـط، وقـد سـألته،            

                                           
 . ١٩٨٩/ ٢/ ٢٨عدد " الشعب" هذا المقال بجريدة َنُِشر )(1
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عن األحوال في إيران، فقال إنها تشبه إلى حد كبير األحوال           
ي دهشت، فاسـتطرد  وقد الحظ ـ وله حق ـ أنن  .. في بلدكم
وجه الشبه أنهـم يسـعون مـثلكم إلـى تخفيـف            : موضحا

، وهـم   الخارجيـة البيروقراطية وتيسير التعامل مع األسواق      
عفوا أنا لم أعرف رأيك     .. وأنتم تفعلون ذلك في بطء وتخبط     
 . في السياسة االقتصادية المصرية

ف بتثاقل شـديد وكفـاءة      َأتفق معك في أننا نتصر    :  قلت
 .  في تحديد األهدافالخطأة فضالً عن منخفض
ولكن هذه السمات ترجع عندكم ـ وال مؤاخذة ـ   .. حسن

 إلى طبيعة الشخصيات المسئولة بينما ترجـع فـي إيـران           
 د مراكز إصدار القرار، فما يصدر من جهة قد يلغيه          ُإلى تعد

 . قرار يصدر من جهة أخرى
د السـلطات   ُوقد أشـرت إلـى تعـد      .. والرجل مصيب 

 حول القطاع   الخالفالمؤسسات وأشرت بشكل خاص إلى      و
يرى التركيز  فهناك اتجاه   .. الخاصالعام وعالقته مع القطاع     

ـ  على دور القطاع العام، ويقابله اتجاه ثانٍ       ز علـى دور     يركِّ
 وغني عن البيان أنه ال يوجد فـي إيـران          .. الخاصالقطاع  
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ما عن إدارة االق        نتصاد القومي،   يطالب برفع يد الدولة تمام
 . فوض شرعافهذا مستحيل، فضالً عن أنه مر

 من الناتج   ٪ ١٦ل حوالي   ر أن البترول يمثِّ   ويكفي أن نتذكَّ  
المحلي اإلجمالي، وهو المصدر األساسي للنقد األجنبي، وهذا        

فـي يـد   ) زيتًا وجازا ـ إنتاجا وتكريرا وتسـويقًا  (البترول 
  بدور اقتصادي محوري؟ الدولة فكيف تتخلى الدولة عن القيام

أم      ا عن الناحية الشرعية، فإنني أحيل مرسالة " يشاء إلى    ن
التي كتبها آية اهللا العظمـى المنتظـري،       " االحتكار والتسعير 

 والمعروف عن آية اهللا المنتظري أنه ضد احتكـار الدولـة          
 ل الضار في حركـة األسـعار،       ألبواب الرزق، وضد التدخُّ   

يعية وتعكس ظروف السـوق الحـرة،       إذا كانت الحركة طب   
     ولكن إذا كان من األفراد من  يحتكرون وم ن رون المسار   يغي

الطبيعي لألسعار بهدف تحقيق ربح حرام، يصبح من واجب         
لمراقبـة األسـعار ومنـع      "ل  الحاكم اإلسـالمي أن يتـدخَّ     

".. الحصارات االقتصادية واالحتكارات الضـارة بـالمجتمع      
لكامل بـالموازين   االلتزام ا ين في الدولة    والمؤمل من المسئول  

از عن الميل إلى أحـد طرفـي اإلفـراط          الشرعية، واالحتر 
اليمين والشـمال   ): ليع(وقد قال أمير المؤمنين     .. والتفريط
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يالحـظ أن الكـالم     " (مضلة والطريق الوسطى هي الجـادة     
 .ل أسلوب المنتظري باللغة العربيةالمنقول يمثِّ

عندما " في االتجاه نفسه فقال إنه       مينيالخووقد كتب اإلمام    
تنتهي الحرب سيكون الشعب حرا في األعمـال التجاريـة،          

     ولكن تحت إشراف الحكومـة سي للشـعب باسـتيراد     ُحسـم 
 البضائع، ولكن على الحكومـة أن تراقـب األمـور حتـى            

 ".ال يحدث الفساد، فهذا األمر مهم ويجب التدقيق فيه

   المبادئ المبادئ مفيد طالما نتفق في مفيد طالما نتفق فيالخالفالخالف
ـ  ؛ ناصر أحد الفريقين المتخالفين    الخومينيإن آية اهللا     د  فأي

لضوابط اإلسالمية التي تشـمل   ا الحركة االقتصادية في إطار   
 ورغـم مناصـرته     ،تحديد األهداف التنموية، وضمان العدل    

 يقين دافع عن حق الفريـق اآلخـر فـي الوجـود            رألحد الف 
 سـالم أنصـاري    فحين سأله حجة اإل   . وفي الدفاع عن رأيه   

عن رأيه في وجود جنـاحين فكـريين        ) أحد أعضاء مكتبه  (
بـاب  " بـأن    الخـوميني داخل الجمهورية اإلسالمية، أجاب     

االجتهاد مفتوح في الحكومة اإلسالمية، وأن طبيعة الثـورة         
 وجهات النظـر الفقهيـة فـي مختلـف          َحطرتقتضي بأن تُ  

إلمـام   وقـد أشـار ا     ،"المجاالت وفي وسائل اإلعالم كافـة     
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أن االختالف في وجهات النظر هو اخـتالف        " إلى   الخوميني
 ألن الجميع يشتركون فـي المبـادئ، ولـذا فـإن            ؛سياسي

 االختالف ـ في هذه الحدود ـ يخـدم الثـورة اإلسـالمية،      
وقد أوضح سماحته األوجه المشتركة بين الجناحين الفكريين        

حين إن الجنـا  "الموجودين في الجمهورية اإلسـالمية فقـال        
ملتزمان باإلسالم والقرآن والثورة، ويريـدان خيـر الـبالد          

 أجل نشر اإلسالم وخدمـة      والشعب، ولهما مواقف ثابتة من    
 حول النظـام االقتصـادي      اتالخالفالمسلمين، ومهما كانت    

ة، وسياساته فإن الجناحين يريدان أن تكـون الـبالد مسـتقلِّ          
ـ        ويرغبان في أن تتخلَّ    عين ص الـبالد والشـعب مـن الجش

 يزدهر االقتصـاد فـي إيـران         أن والناهبين، وهما يريدان  
 ".اإلسالمب

  هل أصبحت البنوك إسالميةهل أصبحت البنوك إسالمية
 من منظور إسالمي، ومنظور تنموي، كـان ضـروريا         

ي، وقد قامت إيـران     فأن أسأل عما جرى في القطاع المصر      
بعد الثورة بتأميم البنوك، وهذا اإلجراء حقق بال شك تخليص          

  من قبضة البنوك األجنبية، ومـا تحملـه         االقتصاد اإليراني 
من نفوذ صهيوني، ولكن هل من الضروري أن تظل البنوك          
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التجارية والمتخصصة كلها في يد الدولة؟ ولمـاذا ال تنشـأ           
أظـن أن اآلراء التـي      ! ؟الخاصبنوك وطنية يملكها القطاع     

الخومينيحها رجا إلى هذه النتيجة والمنتظري تؤدي منطقي . 
 ل البنوك المؤممة إلى بنـوك ال ربويـة؟         ُ عن تحو  وماذا

 أن البنوك توقفـت عـن التعامـل         ١٩٨٥لقد أعلن منذ عام     
 بعـد دراسـات     الخطـوة بالربا، وعلمت أنهم حققوا هـذه       

مستفيضة، والدراسات الصادرة في المنطقة العربيـة كانـت         
 أن التجربة ـ مع ذلك ـ ما زالـت     اهتمام خاص، إالَّمحلَّ
ا يجري في هذه المصارف،     ويسخر بعض علمائهم مم   ر،  تتعثَّ

 !نها ما زالت تتعامل بالربا ولكن تحت اسم آخرإويقولون 
 فالبنوك اإلسالمية تتعلل عنـدنا      ؛ر يبدو عجيبا  وهذا التعثُّ 

 بأن المناخ السياسي واالقتصادي ال يناسـبها، وهـي تقـول           
ـ ولها حق ـ إن البنوك اإلسالمية تتطلب دولـة إسـالمية    

هـذا  .. ونظاما إسالميا متكامالً إذا كان لها أن تزهر وتنتعش        
 ما تقوله البنوك عندنا، فما هي حجة البنوك في إيران؟

يبدو أن الذنب بالكامل يقع هناك على عاتق البنوك، ويبدو          
أن البنوك في إيران هي ككل المؤسسـات األخـرى التـي            

.. ظهرت قبل الثورة، فهـي مؤسسـات عمالقـة وعتيـدة          
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المؤسسات كاألفراد، فأنت يسهل عليك أن تعلـم الصـغير          و
اللغات والحساب وكل فنون الحكمة وقواعد السلوك، بينمـا         

    ا أن تعدل في مسيرة الشـخص وتصـحح       يصعب عليك جد
والمصارف .. ه مرحلة التكوين والنضج   عاداته إذا تجاوز سنُّ   

علـى التعامـل    ) بأشخاصها ونظمها (اإليرانية نشأت ونمت    
 ر ذلك بالكامل لمجـرد أن قـرارا        ويصعب أن يتغي  وي،  الرب

 . قد صدر
وقد حدث لمواجهة هذا الحال أن نشأت مؤسسات جديـدة          
إلى جوار المؤسسات التقليدية، حدث هذا في مجاالت الدفاع         

 والتعامل بين القديم    إلخ.. الخدماتواألمن الداخلي واإلعالم و   
جديا، فهل حـدث  والجديد ـ بهذه الطريقة ـ كان في ظني م  

فـالبنوك  .. ما يشبه ذلك في القطاع المالي والنقدي؟ يبدو هذا        
ـ حسب التقارير السنوية للبنك المركزي ـ لم تزد ودائـع   

 أي إذا   ؛ها منذ سنوات بعيدة زيادة حقيقيـة       لدي الخاصالقطاع  
 حسبت األرقام باألسعار الثابتة وليس باألسـعار الجاريـة،         

 كـان   الخاصل النمو للقطاع    َن معد وال تعني هذه الظاهرة أ    
صفرا، أو أن ميل الناس لالدخار قد انعدم، ولكن كان العائد           

 وهـذه   ٪ ٨لصاحب المدخرات حـوالي     مه البنوك   الذي تقد 
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ل التضخم َالنسبة أقل من معد)م ـ بتشديد الـراء ـ    ُأو التور
 ، تمامـا   )كما يقال في إيران، وهـو مصـطلح أروع وأدق         

  وبالتالي فإنها لعبـة خاسـرة        ؛)١(ال في مصر    كما هو الح  
وأنت تظـل تخسـر إن      .. تماما أن تضع مدخراتك في البنك     

.. امتنعت عن صرف العائد وأضفته على رصيدك في البنك        
 أين تذهب مدخرات النـاس إذن؟ بالبحـث والتنقيـب ثبـت            

   وا في مواصلة صـيغ العمـل       ُأن أصحاب المدخرات استمر
، "البـازار "مع أهل   ) إلخ..  والمضاربة المشاركة(اإلسالمية  

ار وأصحاب البضائع، فهذا عندهم أقرب إلى الحالل        جأي التُ 
من التعامل مع البنوك، وهو يحقق عمالً يراه الناس بأعينهم،          

المصـارف  " دخالً أعلى مما تدفعـه الحكومـة عبـر           ُويدر
 !بضمان البنك المركزي" اإلسالمية

 ما يشبه شـركات توظيـف       سع عندهم وبعبارة أخرى، اتَّ  
وألسـباب تشـبه    ) بحجوم صغيرة متوسطة  (األموال عندنا   
  ت إلى انتشار هـذه الظـاهرة فـي مصـر           َاألسباب التي أد

زارين قلم رئيس قسـم البحـوث       . وقد سألت د  .. وباكستان
                                           

1)( ر هذا الحال في مصر اآلن حيث أصبح سعر الفائدة يتجـاوز            تغي
ضمل التخَُّمعد . 
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عون قيـام   لمـاذا ال تشـج    : االقتصادية في البنك المركـزي    
 لمـدخرات  ة تعمـل علـى تعبئـة ا       مصارف محلية مسـتقلِّ   

في األحياء والقرى، وتساهم في إقامة أو تمويل مشـروعات          
صغيرة ومتوسطة؟ إن هذا الطريق أقرب إلى إنشاء البنـوك          
غير الربوية، بدالً من االقتصار على تحويل البنوك العمالقة         
القائمة، وهذا المنهج الذي يبدأ في القاعـدة العريضـة هـو            

وسـألت  .. ائمة فعالً تطوير وتقنين لمشروعات المشاركة الق    
أحمـد  . زارين عما إذا كان قد اطلع علـى آراء د         . كذلك د 
في هذا الشأن؟   ) األمين العام التحاد البنوك اإلسالمية    (النجار  

 وعما إذا كان قد قرأ عـن تجربتـه فـي بنـوك االدخـار               
 تحديدا؟) ميت غمر(

  !!فخ القروضفخ القروض
ـ           بـين   الخالفإن هذا الذي نذكره على صلة مباشـرة ب

اعـين إلطـالق    َر التركيز على القطاع العام، وبين الد      أنصا
مشروعات القدرات والمبادرات الذاتية لماليين المواطنين في       

 وهو على صلة أيضـا      ،نافسة وإبداعات متتالية ومتصاعدة   مت
 .  الدائر حول الموقف من القروض األجنبيةالخالفب
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 تسـريع اإلعمـار     فمع نضوب الموارد ومع الرغبة في     
مت بعـض الهيئـات     َأنماط االستهالك، تقد  مية وتحسين   والتن

في الغرب الرأسـمالي والشـرق      (الدولية، وكل الحكومات    
بمشروعات قروض، وظهر اتجاه غالـب داخـل        ) الشيوعي

األجهزة السياسية والتنفيذية لقبـول المبـدأ الـذي رفضـته           
.. عجـاف السـابقة   الجمهورية اإلسالمية خالل السـنوات ال     

االقتصـادي  ى بقبول ضمن مؤيـدي النشـاط        ظواالتجاه يح 
لهيمنة الصـارمة   الموجه لألفراد، وكذلك ضمن المطالبين با     

 وفي حديثي مـع رئـيس قسـم البحـوث           ،والمباشرة للدولة 
االقتصادية في البنك المركزي الحظت أنه امتنع عن اإلجابة         

  ؛الخـالف حين سألته عن رأي البنك المركزي في موضوع         
!) وهـذا مسـتحيل   (ال رأي له في األمـر       إن البنك   : إذ قال 

 إذا وافـق    أن القروض لن تقبل ولن تسـتخدم إالَّ       : وأضاف
 . ة بهالخاصمجلس الشورى على االتفاقيات 

  بموافقـة المجلـس، ولكـن       ر قروض إالَّ  َ تتقر طبيعي أالَّ 
ما رأيك أنت شخصيا، إذا كان لـك أن تنصـح الحكومـة             

 ومجلس الشورى؟
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 إنتاجية ستسهم في تشغيل الطاقات      إن القروض إذا كانت   
العاطلة، وهذا يساعد على زيادة اإلنتاج المحلي فتقل حاجتنا         

م ي توفر السلع إلى كـبح جمـاح التضـخُّ          ويؤد ،لالستيراد
 ).التورم(

       م أية تسهيالت   ولكن أال تعلم أن الجهات المقرضة لن تقد
ومـن خلفـه دول االسـتكبار       (تذكر إذا أعلن صندوق النقد      

فـي حـق االقتصـاد      " حسن سير وسلوك  "شهادة  ) لمعروفةا
 اإليراني؟ 

نحن لم نستقبل بعثات من صندوق النقـد الـدولي منـذ            
ت نحجب المعلومات والبيانات    سنوات، وكنا خالل هذه السنوا    

 ألنا نعتبرها من أسرار األمن القومي التي ال يجـوز           ؛عنهم
 . لهؤالء الناس أن يطلعوا عليها

لمسه لدى مطـالعتي للتقـارير المختلفـة        هذا كالم كنت أ   
 إذ كنـت    ؛ندوق النقد الدولي والبنك الدولي    الصادرة عن ص  

أمام كـل المؤشـرات     " ال توجد معلومات  "ألحظ أنهم يكتبون    
التقليدية عن حجم الناتج القومي اإليرانـي مـثالً أو ميـزان        

 . إلخ.. المدفوعات والميزانية العام
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 صـاد اإليرانـي، معـروف      ولكن بعيدا عن بيانات االقت    
، "اإلصالح االقتصادي "أن للصندوق وصفة نمطية لما يسميه       

فهل أنتم مستعدون لتنفيذ ما يطلبـه الصـندوق مـن أجـل             
 الحصول على قروض؟

لسلع الضرورية   أي ندعم أسعار ا    ؛م في األسعار  نحن نتحكَّ 
 الفئات محدودة الدخل، ونحـن غيـر        حتى ال ترتفع وترهق   

 . هذه السياسة إلرضاء الصندوق أو غيرهمستعدين لتغيير 
* * * * * 

   ة أخرى في لقـاء مـع السـيد         َوقد فتحت الموضوع مر
 الـذي بـدا لـي أنـه        ) الخارجيـة نائب وزيـر    (بشارتي  

إن الوفود من كـل الجهـات       : "قال بشارتي . من المتشددين 
 فـي لحظـة حـديثي      . (تتدفق علينا منذ وقف إطالق النـار      

، )وفدا أجنبيا على مسـتوى رفيـع       ١١معه كان في طهران     
م فعالً بسخاء، ولكننـا حتـى اآلن        َقدومشروعات القروض تُ  

 نتعامل مع األمر بحذر شديد ـ لقد كنت في زيـارة بولنـدا    
وسمعنا بآذاننا مـأزق    ) الخارجيةوزير  (علي والياتي   . مع د 

 نحن لسـنا مسـتعدين     .. الدين الثقيل الذي سقطت فيه بولندا     
..  نحن نعرف مكر األمريكـان     َ حالة كهذه، ثم   فيألن نكون   
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والغربيين، نحن نذكر تماما مـا كـان يجـري فـي عـش              
ونعرف كيف يخططون   ) يقصد السفارة األمريكية  (الجواسيس  

 َ عـرض علـي    َقال بشارتي هذا ثـم    ".. إلعادتنا إلى التبعية  
 : وبعد لحظـة صـمت قـال      .. األظافر األربعة ليده اليمنى   

 ها السـافاك ـ بـأمر مـن األمريكـان ـ       إن أظافري نزع"
 !". يا سيدي
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  !! حسم األمر مؤقتًا حسم األمر مؤقتًاالخومينيالخوميني
ولكن ما يدور في الكواليس يشير إلى أن أغلب المسئولين          
في األجهزة التشريعية والتنفيذية يؤيدون فتح الباب بحذر أمام         

.. القروض، والصحف في أغلبها تدافع عن وجهة النظر هذه        
الفقيه المشـهور ورئـيس     ( المشكيني   ووصل الحال بآية اهللا   

إنه أعلن تأييده للقروض األجنبية في خطبة       ) الخبراءمجلس  
 . في مدينة قم) أي في المؤتمر الحاشد(الجمعة 
وفي رسالة تاريخيـة    ..  أن بعض كبار العلماء تدخلوا     إالَّ

ة َ مـر  َعوا السم َندعو اهللا أال تتجر   : " قالوا الخومينيإلى اإلمام   
ان القصد أن قبول القروض يشبه قبولـه بوقـف          وك" أخرى

 عـه السـم،    ُ بأنه كتجـر   الخومينيإطالق النار الذي وصفه     
عتقد أن كـل    ح بأنه ي  َ للتحذير، وصر  الخومينيوقد استجاب   

 وهو يلجأ عادة إلى مثل هذا التعبيـر   ،المسئولين يؤيدون ذلك  
الملفوف ليسمح للمخالفين أن يراجعوا موافقتهم بأقل حـرج         

 .كنمم
 !رفتدب.. وهذا من تقاليد الحوزة العلمية وآدابها
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هذا التصريح صدر قبل وصولي إلـى طهـران، ولعلـه         
السبب الكامن خلف اإلجابات التي سمعتها، والتـي أضـيف          
 إليهــا تصــريحات غامضــة عــن الموضــوع ســمعتها 

ر مع ذلك أن المسألة لم تحسم       َولكنني أتصو .. من رافسنجاني 
، "آيات شيطانية " وأظن أن الصراع في قضية       ..حسما نهائيا 

 ر بيين في طهران، سيؤثِّ   ى إلى سحب السفراء األور    َوالذي أد
بدرجة أو بأخرى على الموقف من القروض ومن العالقـات          

 ).سلبا أو إيجابا(مع الغرب عموما 

  اإلسالم المحمدي واإلسالم األمريكاني اإلسالم المحمدي واإلسالم األمريكاني 
ويبـدو   ،لدوليـة إلى السياسات اإلقليميـة وا    نا ذلك   ُويجر  

  ا         لي أنهم دبا في المخطط العام الذي يقيم عددروا إليران موقع
من المحاور المتنافسة داخل المنطقة العربية ـ اإلسـالمية،   
والمحور المرشح لحركة إيران يشمل أفغانستان ـ باكسـتان   

 وغرق إيران في مشاكل إعمار ما خربته الحرب،         ،ـ إيران 
ومشـاغل المحـور    ..  القـروض  ومشاكل التنمية ومشـاكل   

ك ُقد يغنيها أو يصرفها عن المشاركة فـي التحـر         .. الجديد
 !غربا نحو أرض الصراع العربي ـ اإلسرائيلي
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 ر َ، ولكـن ال أتصـو     "شـياطين الغـرب   "هذا ما يقصده    
 أن ميحكمون إيران سيقبلون العزلة وإلقاء راية التضـامن         ن 

" الفقيه"ية، وأعتقد أن    من أجل النهضة الشاملة لألمة اإلسالم     
 .يضع كل ثقله في هذه الكفة

ــثالث   ــى الســلطات ال ــه إل ــي تعليمات ــول ف ــه يق  إن
إننـي أتـابع بدقـة السياسـة الداخليـة          ): "١٩٨٨أكتوبر  (
ر مسـيرة    ولن أسمح ما دمت حيا أن تتغي       ، للبالد الخارجيةو

 سياستنا الواقعية، وإن المسئولين ال يبغون شيًئا غيـر هـذا           
إن الواجـب   : وأقـول للمسـئولين   .. توقع منهم سـواه   وال ي 

 الشرعي يقضي بأن تعملوا على اجتثـاث جـذور التبعيـة           
 ".  في كل مجال، وإن شاء اهللا ستقومون بذلكالخارجإلى 

وهو من ناحية أخرى يخاطب جماهير الشباب المجاهـد         
والمعد    لالستشهاد، أو ما ي إنني ): "البيسيج(ى قوات التعبئة    سم

كد مرة أخرى لكافة أبناء الشعب اإليراني العظيم وكافـة           أؤ
المسئولين أنه لمن أكبر السذاجات أن نظن في زمن الحـرب          

 الحرب أو زمن السلم أن أمريكا وروسـيا سـيكفان          أو زمن   
 يأتي ذلك اليوم الـذي      عنا وعن اإلسالم الحبيب، وأتمنى أالَّ     
 ).١٩٨٨نوفمبر ". (نغفل فيه ولو للحظة عن كيد األعداء
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          وقد الحظت أنه يجري اآلن تركيز علـى مـا ي ونه سـم
 يجاهدون فـي سـبيل اهللا       نليجمع كل م  " اإلسالم المحمدي "

 متجاوزين انقسامهم التقليدي إلى سنة وشيعة،       )(والرسول  
ومواجهين لالنقسام المعاصر بين هـذا اإلسـالم المحمـدي          

 ". اإلسالم األمريكاني"و
فـون  يعر) ه كل القيادات المسئولة   ومع (الخومينيواإلمام  

يقوم على مقارعة االستكبار ونبذ حب      "اإلسالم المحمدي بأنه    
 ر وجهل المتنسكين، ويجب أن يكون أصـحاب        المال والتحج

بين معنويا وماديا على مهام الجهاد، فالشـعب        َ مدر الخطهذا  
يرفض أن يكون تابعا للشرق أو للغرب، هـو الشـعب           الذي  

 ).الخوميني" (لك أبناؤه االستعداد القتالي الالزمالذي يمت

  ة لمصر ة لمصر الخاصالخاصالمكانة المكانة 
، ووحدة األمـة    "اإلسالم المحمدي " أن هذا الحديث عن      إالَّ

 اإلسالمية، ال يتعارض عندي مع مـا سـمعته فـي إيـران          
  تركيـز االهتمـام     عن أولويات في السياسة، وعن ضرورة     

 الم واقعـي وصـحيح   ا، فهذا كعلى المناطق الشرقية جغرافي
طالما يقال ويتحقق بحسابات عاقلة إسالمية، وليس لحسـاب         

ـ  ُوإذا كان التخطيط والتحـر    ".. الشياطين" ان بتـدبير   ك يتم
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إسالمي، فإن االهتمام بمنطقة معينة سـيتكامل مـع العمـل           
اإلسالمي في المناطق األخرى، ولن يكون محورا يصـارع         

 .ءالمحاور المغايرة كما يقصد األعدا
والحقيقة أنني لمست اعتزازا بالنفس لـدى اإليـرانيين،         

 . إلى يقظة خاصة ودائمة من أصحابهأحسب أنه يحتاج 
 عندهم فارسي، على األقـل     الخليجوفي كل األحوال، فإن     

 من حيث االسم، وال يقبلون في ذلك أيـة مراجعـة، وهـم             
 .. ال يرون في استيالء الشاه على بعض الجـزر أي خطـأ           

 حديثًا مطوالً عن هـذه الجـزر،        يةالخارجثوني في   َوقد حد 
 وعن طبيعة عالقاتهم التاريخيـة مـع اإلمـارات العربيـة           

عن الصحيح  وبغض النظر   .. الخليجعلى الساحل الغربي من     
ـ         أالخطو في أمر ما قالوا، فإن على كل م يعنيـه األمـر     ن  

 . أن يقيم حساباته على أنهم يفكرون بهذه الطريقة
يقة أخرى في العقـل الحضـاري والسياسـي         وهناك حق 

..  لمصـر  الخاصهذه الحقيقة هي تقديرهم للوزن      .. إليران
ن الكتب التي قرءوهـا لمـؤلفين       والعلماء في الحوزات يذكر   

معاصرين من مصر، بدءا من كتب الشيخ مصطفى المراغي         
 ، إلى كتـب الشـهيد      )الشيخ األسبق لألزهر  (عليه رحمة اهللا    
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 وقـد قـال    ..  شابهه نا بعباس العقاد وم   ومرور: سيد قطب 
إنه قـام بنفسـه     ) رئيس الجمهورية ( خامنئي   لي السيد علي  

 .رين المصريين إلى الفارسيةبترجمة بعض كتب المفكِّ
ة إلى هذه الرابطة الحضارية العميقة مـع النخبـة          إضاف

، إن رؤية   يةالخارجالحاكمة في إيران اإلسالمية، قيل لي في        
تبر من المحاور الثابتـة فـي االسـتراتيجية         إيران لمصر تع  

ثون عن العرب باعتبـارهم شـيًئا       َوإذا كنتم تتحد  .. "اإليرانية
     ا، فإننا ال يمكن أن نتحدث عن العرب على هذا النحو،     َواحد 

 ولذا نرجـو أن تـزول    ؛فنحن نرى مصر قوة متميزة وقائدة     
  َاألسباب التي أد ت وتؤد   قـات،  ر العال ُي إلى التحارب وتدهو

فإذا هيأ اهللا ظروف اتفاق بين مصر وإيران يكون هذا عالمة           
على أنه قد إذن لنهضة اإلسـالم المعاصـرة لكـي تظهـر             

 . وتتمكن
متى تتسلم مصـر    : يةالخارجوقد قال لي مصدر آخر في       

مسئوليتها اإلسالمية فتتولى تبليغ الدعوة والجهاد في أفريقيا،        
ـ         ر التبليـغ والجهـاد     بينما نساندها نحن ونكمل دورهـا عب

 . في آسيا
 !يا رب
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ــدس  • ــر للق ــهاينة وال تحري ــع الص ــة م   .ال مواجه

 .  بالمصالحة مع الحركة اإلسالميةإالَّ

  فــي تركيــا هــو الــذي ســيحطم الحلــف اإلســالم •
 . مع إسرائيل

.. تقود أخطر ثورة اقتصادية عالميـة     إيران اإلسالمية    •
 . وتستخدم قوتها لردع الصهاينة

مـا  .. التهديدات العسكرية ضد سوريا خطيرة ووشيكة      •
 موقف حكام العرب؟ 

 كونـوا قـدوة    : يا أهل الحكم فـي مصـر والسـودان         •
 . في حل المشاكل العربية
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ي د انعقادها يعن  َومجر.. غدا تنعقد القمة العربية بإذن اهللا     
 . ،إننا ندخل مرحلة جديدة، تتطلب واجبات صعبة جديدة

مع سقوط الحجب واألضـاليل اسـتعاد الكـل الـوعي           
والذاكرة، ولم يعد بوسع أي من حكامنا أن ينكر أننا أمـام            

 يفعل فإنه يفقد    نو يستهدف النيل من ديننا وعرضنا، وم      دع
 . مشروعية بقائه حاكما ومسئوالً

مناورات واالتصـاالت السـرية     بعد مسيرة طويلة من ال    
   والعلنية ثبت أن مسعوا في هذه االتصاالت كانوا يسعون       ن 

خلف سراب، فال قدس وال سالم وال دولة فلسطينية كسيحة          
وليت الصهاينة يتوقفـون    .. وال انسحاب من أي شبر محتل     

فكما يفرضون علينا قبـول مـا سـبق، فـإنهم           . عند ذلك 
ـ          اكرين مسـرورين   سيفرضون علينـا كـذلك أن نقبـل ش



 - ٨٠ -

 سيطرتهم السياسية واالقتصاد على مقدراتنا، وإذا رفضـنا        
 أو ترددنا هـددونا بـالحرب والصـواريخ، ولـن يعتقـوا            

 . )١( منا أحدا
 لكل مفي فترة ماضية صـار غـدر       " استعبط" نسي أو    ن

الصهاينة اآلن سافرا، وأصبح استكبارهم العنصري والدموي       
وقتلنا حديثًا صريحا    في ضربنا    تهممعلنًا، وكذلك أصبحت ني   
  أن نستعد للدفاع؟على ألسنتهم، فهل نملك إالَّ

 ًئاوا شَيهى َأن تَكْرسعو لَّكُم هكُر وهالِْقتَاُل و كُملَيع ًئا كُِتبوا شَيهى َأن تَكْرسعو لَّكُم هكُر وهالِْقتَاُل و كُملَيع كُِتب
 لَمعاُهللا يو لَّكُم شَر وهًئا ووا شَيى َأن تُِحبسعو لَّكُم رخَي وهو لَمعاُهللا يو لَّكُم شَر وهًئا ووا شَيى َأن تُِحبسعو لَّكُم رخَي وهو

  م الَ تَعلَمونم الَ تَعلَمونوَأنْتُوَأنْتُ
 . صدق اهللا العظيم.. 

  مطالبنا من مؤتمر القمةمطالبنا من مؤتمر القمة
   مت بطبيعة الحال أننا نطلب مـن القمـة         َوال يعني ما قد

         ا بإعالن الحرب، ولكن نعني أن على القمة أن تتصرف َقرار
العـدوان  على أساس أن المرحلة الجديدة القادمة تحمل نذر         

أهب بالتالي لمالقاة هذا    العسكري الوشيك علينا، ويجب أن نت     
                                           

 . ١٩٩٦/ ٦/ ٢١عدد " الشعب" هذا المقال بجريدة َنُِشر )(1
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حضير السياسي للمرحلة الجديـدة     ية التأهب والت  وبدا. رالخط
 . لها بالفعل اجتماع قمة الغديمثِّ

ـ           ا  ونحن نطلب أن تكـون هـذه القمـة الموسعة امتـداد 
مصـر ـ سـوريا ـ     (لما انتهت إليه قمة دمشق الثالثيـة  

 : ليةونعيد في هذا اإلطار تأكيد المبادئ التا) السعودية

  : : دورية مؤتمرات القمةدورية مؤتمرات القمة) ) ١١((
إن الدولة المصرية ستطلب إقرار ميثـاق الشـرف         : يقال

للتعاون واألمن القومي، وكذا إصدار وثيقة محكمـة العـدل          
العربية التي يستهدف أن تكون وسيلة دائمة لحل أي نـزاع           

والحقيقة إن إعداد الميثاق ومشروع     .. عربي بالسبل السلمية  
 وحـان وقـت الموافقـة       ،منذ فترة طويلة  المحكمة قد انتهى    

 والتنفيذ، ولكن مع معرفتنا بنظم الحكم العربية، نقـول إنـه           
  َما لم تتحو         ة ل اجتماعات القمة عندنا إلـى مؤسسـة مسـتقر 

لها مواعيد دورية ملزمة، فإن جدية التنفيذ لن تتحقـق أليـة            
ــ ــات توقَّ ــالقرارات واالل.. عاتفاق ــات ف ــا  تالتزام  حققه

الملـوك  حوارات صريحة ومتابعة منتظمة عند مسـتوى     إالَّ
 . والرؤساء
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فإن مشاركة الدول العربية    . وإذا كانت دورية القمة واجبة    
 . واجبة كذلك) دون استبعاد أي طرف(جميعا في لقاءاتها 

  : : العودة إلى تدفئة العالقات العربيةالعودة إلى تدفئة العالقات العربية) ) ٢٢((
 نحن ال نطلب المستحيل هنا، فليس ممكنًـا وال مطلوبـا           

  والتناقضات، ولكن مطلـوب قطعـا       اتالخالف سائر   حلَّ تُ أن
ـ من القمة العربية أن تعود بهـذه          إلـى حجمهـا     اتالخالف

 ر حكامنا في المرحلـة الجديـدة       الطبيعي، ومطلوب أن يتذكَّ   
أن عوامل الفرقة والتنازع بين أبناء األمة العربية اإلسالمية         

س هذا المسعى   أقل كثيرا من عوامل الوحدة والتكامل، وينعك      
 للتضامن والتفاهم في رفض صـريح للحصـار المفـروض       

وبالنسـبة إلـى موضـوع      .. على العراق وليبيا والسـودان    
السودان بالذات، آن ألهل الحكم في مصر والسودان أن ينهوا       

 .ر غير المبرر وأن يكونوا في ذلك قدرة لغيرهمالتوتُّ

تنسيق المواقف قبل الحلف األمريكي ـ تنسيق المواقف قبل الحلف األمريكي ـ ) ) ٣٣((
  : : ائيليائيلياإلسراإلسر

نبـذ المفاوضـات واالتصـاالت      .. ويعني هذا من ناحية   
المنفردة، ويعني من ناحية أخرى إنهـاء الهرولـة إلقامـة           
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       علـى اإلذالل    ُعالقات مع الكيان الصهيوني الـذي يصـر 
 . واالحتالل

* * * * * 
وعن مسألة االتصاالت المنفردة الغادرة وخبرتها، فـإنني        

والسفر العظيم  .. امنا والعياذ باهللا  م بأنها داء قديم عند حك     أسلِّ
 المفاوضات السرية بين العرب    "مه األستاذ هيكل عن     َالذي قد
يكشف عينة معتبرة، وإن كان مؤكدا أن ما ظـل          " وإسرائيل

 . خافيا هو األهم واألخطر
وإلى جانب ما كشفه هيكل فإن كتـاب شـيمون بيريـز            

ـ          ك حسـين،   األخير أذاع جانبا آخر عن الملك الحسن والمل
 أن الرئيس السادات كان بـالقطع صـاحب االتصـاالت           إالَّ

   األخطر، وهو أول موقع في الفخ الصهيوني حتى أذنيـه،        ن 
 وأول موصل بالتالي إلى اتفاقات محددة من خلف ظهـر          ن 

لمصر ولـيس   (اآلخرين بزعم أنه يحقق بذلك نصرا مؤزرا        
 !). إلسرائيل

 الملـك الحسـن    وأنقل هنا عن كتـاب هيكـل رسـالة          
الرسالة سرية، وهي   .. ١٩٧٦إلى الرئيس السادات في يناير      

عن مقابلة سرية في هذا الوقت المبكر للملك مع إسحق رابين           



 - ٨٤ -

ـ رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنـذاك ـ وكـان مضـمون     
 . الرسالة بدوره سريا عن باقي القادة العرب

يكيـة  وقد جاءت الرسالة في وقت أثبتت فيه اإلدارة األمر        
عجزها عن إلزام إسرائيل بأي شيء رغـم كـل مـا كـان          

  وقد ذكر رابين في رسـالته      .. من تنازالت مه  َالسادات قد قد
 السرية للسادات أنه ال معنـى إلدخـال الواليـات المتحـدة            

فهي ال تستطيع أن ترغم إسرائيل على شيء        "في المفاوضات   
ـ          ".. ة فيـه  ال تقبله إسرائيل من تلقاء نفسها، مقتنعة به راغب

       د رابين بالمحافظـة    وبالتالي ال بد من حوار ثنائي مباشر تعه
ثـر  على سريته التامة، وهذه االتصاالت ستجعل إسرائيل أك       

 ق ُ وبالتالي يمكـن التطـر     ؛جرأة في تقديم مقترحات مالئمة    
 . إلى كل ميادين السالم السياسية والعسكرية واالقتصادية

ولكنها . لمباشر على الفور  هذه الرسالة لم يظهر مفعولها ا     
ى بعد عامين إلى رحلة القـدس،       َ المنهج الذي أد   لتبالقطع مثَّ 

ا بالبالد العربية األخرى( إلى كامب ديفيد َثمغدر.( 
 د رابين القيادة الفلسطينية، وأوقعها في هذا الفـخ         وقد تصي

نفسه، فبعد إغالق السبل جميعا في المفاوضات المنعقدة تحت         
إن االتصاالت السـرية    : واليات المتحدة، قال رابين   رعاية ال 
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) بعيدا عن الواليات المتحدة وعن العرب اآلخـرين       (الثنائية  
هي طريقهم للحصول على تنازالت من الصهاينة، فجـرت         

 التـي ثبـت اآلن     ) ١٩٩٢(على إثر ذلك مباحثات أوسـلو       
 أن اتفاقاتها ال تساوي شـيًئا وإن أسـهمت إسـهاما كبيـرا             

ألم يكن الحال ليختلف    .. زيد من تفتيت الموقف العربي    في م 
ـ     كثيرا لو ظلَّ   دة مـع جبهـة     ت جبهة فلسطين واألردن موح

 سوريا ولينان؟ 
* * * * * 

 إذا كان طبيعيا أن نستفيد من خبـرة التـاريخ، فـال بـد        
 من أي طـرف     الخيانةد في هذه القمة بمنع الغدر و      من التعه 

إن لم يكن هـذا بسـبب       .. عربي ضد أي طرف عربي آخر     
 األمانة وااللتزام بعهد اهللا، فإنه على األقل بسبب مـا ثبـت            

  الكـوارث  من أن طريق الغدر لم يحقـق ـ عمليـا ـ إالَّ    
     على الجميع، حتى بالنسبة إلى من  ر أنـه سيحصـل     َ تصـو 

 . على جائزة
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دعم المحور المقاتل في سوريا ولبنان دعم المحور المقاتل في سوريا ولبنان ) ) ٤٤((
  : : وفلسطينوفلسطين
هذا المحور  ..  أهم ما ينبغي التركيز عليه     هذا في تقديري  

 مـوازين   ُعـد هو الذي ي  ) بصواريخه وبأسلحته االستشهادية  (
القوى اآلن لصالح العرب والمسلمين وهـو الـذي يصـيب           
الحلف األمريكي ـ اإلسرائيلي بالفزع واالرتباك، وهو الذي  

ى إلى االنقالب الذي رأيناه في حكم إسرائيلَأد . 
القليلة المقبلة تنذر بإشعال الفتن داخل لبنـان،        إن األسابيع   

.. وتنذر بالنيل من العالقات السـورية ـ اللبنانيـة الوثيقـة    
 بتوجيه ضـربات    ونتناياهو لن يبرر صعوده إلى السلطة إالَّ      

ق فيها علـى وحشـية      َريا معا، يتفو  وعسكرية ضد لبنان وس   
ئيلية وانتقال الطائرات واألسـاطيل اإلسـرا     .. بيريز ودمويته 

إلى تركيا، مع احتشاد الجيش التركي على الحدود السورية،         
           ـ هي نذر يجب أن تؤخذ بجدية كاملة وال ينبغـي أن ي   رنظَ

   والمهمـة  .. وحرب أعصـاب  " تهويش"د  َإليها على أنها مجر
األولى للقمة العربية أن تتصـدى لهـذا العـدوان المتوقـع            

 .. يرالخط
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لعرب في اجتمـاع الغـد،      ق حكام ا  إننا نسأل اهللا أن يوفَّ    
  ت القلوب على طاعته فال تفـزع وال تهـن         ونسأله أن يثب ..

 ولذا فإننا   ؛آل إليه حال حكمنا بعد كل ما جرى       ونحن نعلم ما    
وحسبنا أن يعلوا كلمة    ..  ما هو في وسعهم    ال نطلب منهم إالَّ   

الحق فيما يصدر من قرارات أو توصيات، فيدينوا ما ينبغي          
ـ  .. ا ما يجب أن يساندوه    أن يدان ويؤيدو   ولسنا مميقللـون   ن  

من قيمة الكالم، فمسيرة الحق في المرحلة الجديدة تبدأ بكلمة          
  َالحق التي تصو    د األمـة العربيـة     ب ضد العدو، والتي توح

 . اإلسالمية على طريق الصبر والجهاد
بنا ر شـع  وأرجو أن يعب  .. ق حكام العرب  نسأل اهللا أن يوفِّ   
  ولـذا فـإنني أرجـو       ؛مه لوحدة كلمـتهم   في مصر عن دع   

أن تكون خطب الجمعة اليوم في كل المساجد شرحا لمكـر           
  األعداء ولضرورة التصد     م المواعظ  َي لهم، وكذا أرجو أن تقد

وأرجو أن يكون القنوت اليوم،     .. في الكنائس في هذا االتجاه    
بل في كل صلواتنا، شامالً الدعوة علـى األعـداء وشـامالً            

اسألوا اهللا الثبات   :  لكل منا، ولمجموع األمة ولحكامها     الدعوة
 . واسألوا اهللا نصره
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  ولكن آفاق األمة أوسع من قدرات القمةولكن آفاق األمة أوسع من قدرات القمة
 أن تطلعات أمتنا العربية ـ اإلسالمية ال تتحدد بطبيعة  إالَّ

إن آمالنا أوسع من هذا وأرحـب،       .. الحال بإمكانات قمة الغد   
 في الحقيقـة وقـف      وما نرجوه من حكام العرب ال يتجاوز      

 يقفـوا   ونرجوهم كذلك أالَّ  .. التراجع الذي بدأ لدى كثير منهم     
في المرحلة الجديدة في وجه نور اهللا الزاحف فـي منطقتنـا            

وعليهم أن يتيقنوا أن مكر اهللا أعلى من مكـر          .. وفي العالم 
ورغم ضـراوة المواجهـة   .. الحلف األمريكي ـ الصهيوني 

 . الكافرونفإن اهللا متم نوره ولو كره 
 عند بعض ما يجري في تركيا       ف في هذا المقال   إنني أتوقَّ 

 . يران من أجل العظة واالستبشارإو

  صحوة اإلسالم في تركياصحوة اإلسالم في تركيا
 وبالنسبة إلى تركيا ينبغي أن نذكر أن الحلـف التركـي           

فهناك مخطـط  . ـ اإلسرائيلي ـ األمريكي ليس شيًئا جديدا 
    والصـهاينة الـذين     ،ةكات معادي ُقديم لتوريط تركيا في تحر 
 ويض الدولة اإلسالمية في تركيا هم     لعبوا دورا مشهودا في تف    

الذين يسعون اآلن إلى استكمال المهمـة، وخصوصـا منـذ           
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 فهم يحرضـون النخبـة التركيـة        ؛انهيار االتحاد السوفيتي  
  ع وتجميع الشعوب ذات األصول العرقية      الحاكمة على التوس

 . التركية
ـ رنارد ل إن البروفيسور ب   ـ      ي رين ويس مـن أبـرز المفكِّ

ل إلى   انتق َمع المخابرات البريطانية ثم   الصهاينة الذين عملوا    
 ويس هذا كان يقول    لي. برينستون في الواليات المتحدة   جامعة  

أمام مؤتمر لرجال البنوك في أنقره إن هناك        ) ١٩٩٦يناير  (
.  ويجب على تركيا أن تمأل هذا الفـراغ        ،فراغًا في المنطقة  

ث مـرة أخـرى     َفي مارس من هذا العام كله ليويس يتحد       و
ا      ويحرا توسعيوذلـك   ،ض العسكرية التركية لكي تلعب دور  

 في مؤتمر عقده في واشنطن مجلـس التعـاون األمريكـي           
ـ التركي ـ وفي هذا المؤتمر نفسه كان آالن ماكوفسـكي   

 إن على تركيا أن تخرج من عزلتها وتوسع آفاقها بعد           :يقول
ن على تركيا أن تتحالف     أتفاء االتحاد السوفيتي، وأضاف     اخ

مع إسرائيل واألردن في حصار سوريا وضـربها، ويجـب          
ة المهيمنة على البلقان وآسـيا      الخاصكذلك أن تضع خططها     

 يةالخارجوماكوفسكي بالمناسبة صهيوني عمل في      . الوسطى
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، وهي  AIPACاألمريكية ثم أصبح اآلن مسئوالً في منظمة        
 .  المؤسسات الصهيونية الرسمية في الواليات المتحدةأشهر

ومفهوم طبعا أن الحلف األمريكي ـ الصهيوني ال يضمر  
أي خير للشعب التركي، وهو بالقطع ال يسـتهدف أي دعـم            

شها، ولكن الهدف الحقيقي هو     للدور الجيوسياسي لتركيا وجي   
دفع تركيا دماءها ومواردها االقتصـادية فـي حـروب          أن ت 
الطريقة المرسومة  ف. وات تخدم المخططات المعادية لها    وعدا

  توترا في عالقـاتهم مـع روسـيا،         تحقق إالَّ ألهل تركيا ال    
 ض األتـراك   إذ مطلـوب أن يحـر     (بل مع الصين أيضـا      

 . على انفصال مقاطعة سـينكيانج، أي تركسـتان الشـرقية         
عن دولة الصين باعتبار أن غالبية سكانها كانت من أصـول           

والنخبة التركية الحاكمة تشـارك فعـالً فـي هـذه           .. يةترك
 ). الجهود

إن هذا الدور لن يحقق طبعا الكتلة التركيـة المزعومـة،           
 د استنزاف قدرات الشعب التركي المسلم في خدمة        َولكنه مجر

 المخططـات األمريكيـة ـ الصـهيونية إلثـارة المتاعـب       
 . في روسيا والصين
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ية، فإن استخدام القوة التركيـة      وبالنسبة إلى المنطقة العرب   
ا إالََّلن يصبفي دعم المخططـات األمريكيـة ـ     هنا أيض 

الصهيونية للسيطرة على المنطقة، وإذا جاءت مرحلة قطـف         
فإسرائيل تـرفض   .. الثمار لن تعطي تركيا أي نصيب يذكر      

 . أي مزاحم إقليمي في النهب والقيادة
 وآثـاره  إن مخطط استخدام تركيا هو مخطـط واضـح،          

في التطبيق أصبحت مكشوفة، وبفضل ذلك فإن التوتر يحيط         
يونـان  ن كل جانب من روسيا والصـين إلـى ال         بها اآلن م  

والبلقان، ومع استبعادها من الجماعة األوربية فإنها تخاصـم         
ا وتتحرش بسورياَالعرب أيض . 

 ففـي مواجهـة هـذا       .. أن كل هذا ال يدوم بإذن اهللا       إالَّ
ل والقائم على العصبية التركية الجاهلية، نرى       المخطط الفاش 

      كـت الشـعب التركـي      َكيف أن الصحوة اإلسـالمية حـر 
في االتجاه الصحيح، وحتى النخبة العلمانية مـن السياسـيين       
والعسكريين نراها تفيق من غيبوبتها، وتتصالح مع تاريخهـا         

 . وتفهم الوطنية التركية على نحو يخالف ما جرى تدبيره
إن لم يكن   (ى الحكم هناك بإذن اهللا       سيتولَّ الرفاهإن حزب   

وسـاعتها سـتتغير االتجاهـات      ).. اليوم ففي الغد القريـب    
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وحتى في ظل األوضـاع     .. والتحالفات الحالية خطوة خطوة   
 اآلن فإن المصالح الوطنية التركية دفعت إلى تعـاون          القائمة

يران اإلسالمية، وعلى عكس مـا كـان        إ تركيا و  متزايد بين 
ل اإلسالمي في تركيا ال يـنعكس       ُ أن عمق التحو   إالَّ.. قدرام

           ا مـن التجمعـات  في حزب الرفاه وحده فهو يغـزو عديـد
السياسية، ومع ذلك فإن األمر أعمق أيضا وأشمل من النشاط          

     ل، ومؤسسـات البـر     َالسياسي، فالمجتمع المدني كله يتحـو 
خـوة   وفي ظل ذلـك فـإن األ       ، من كل نوع تتكاثر    الخيرو

 الحقيقية مع الشعوب العربية واإلسـالمية أصـبحت مانعـا          
رها اليهودأو عائقًا ألية فتن يدب . 

  . . لى جمهورية إيران اإلسالميةلى جمهورية إيران اإلسالميةإإوينقلنا هذا وينقلنا هذا 
إن األعداء يغيظهم قيام هذه القلعة اإلسالمية القوية بشعبها         

وبقدر .. وجيشها وبقدراتها االقتصادية وبمزاياها الجيوسياسية    
 .. ألعداء ينبغي أن يكون فرج المؤمنين واستبشـارهم       غيظ ا 

َبل إن فرحنا ينبغي أن يكون أشد . 
     رات الشاملة التي تجري    ُوالحقيقة أننا يجب أن نتابع التطو

 وأكتفي هنا باإلشـارة     ، إيران والتي يجري التعتيم عليها     في
 . إلى بعض أوجه القوة الجيوسياسية المتنامية إليران
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ي السوق الدولية للنفط معروف، فهي تملك       فموقع إيران ف  
 من االحتياطي الدولي، وهي الدولة الثانية في األوبك         ٪ ١٠

  ٪ ١٥بعد السعودية من حيث اإلنتاج، وهي تملـك كـذلك           
من الغاز الطبيعي في العالم، وتأتي الثانية في إنتاجـه بعـد            

 . روسيا وإن كانت احتياطياتها أعلى من روسيا كثيرا
مية إيران االستراتيجية في السوق العالمية للطاقـة         أه إالَّ

 تتجاوز اآلن احتياطياتهـا وإنتاجهـا مـن الـنفط والغـاز،            
فمع انهيار االتحاد السوفيتي اجتذبت منطقـة بحـر قـزوين           
الغنية بالنفط والغاز شركات النفط والغاز الكبرى في العالم،         

    من دول    أنابيب النفط والغاز   وإيران تملك أفضل الطرق لمد 
 . هذه المنطقة إلى أوربا والشرق األوسط

ا أهمله إعالمنا الر        ُوأودسـمي،   أن أذكر هنا حدثًا تاريخي
 رئـيس دولـة،     ١٢يـران   إففي الشهر الماضي اجتمع في      

 دولة للمشاركة في افتتاح خط السـكة        ٤٠وجاءت وفود من    
الحديد من مشهد في إيران إلى تيجين في تركمانستان، وهذا          

د األهمية الكبرى لهـذا المشـروع       اء الدولي الحاشد يجس   اللق
 الذي يعطي إيران اتصاالً مباشرا مع كـل آسـيا الوسـطى            

 وهو بالتالي يعطي الجمهوريات الناشـئة هنـاك         ؛وما بعدها 
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           َمنفذًا لبضائعها إلى ميناء بندر عباس اإليرانـي، ومـن ثـم  
ى، وهـذا    العربي واألسواق العالمية األخـر     الخليجإلى دول   

 من مشهد إلى تيجين يعتبر حلقة حاكمـة فـي شـبكة             الخط
 الطرق الحديثة والسكك الحديدية التي تـربط الصـين بريـا           

  ُوهـذه الشـبكة ستنضـم     .. مع أوربا عبر آسـيا الوسـطى      
م ُإنها ثورة بالمعنى الحرفي فـي تقـد       .. إليها الهند وباكستان  
 .ا دورا قائدا إيران اإلسالمية فيه تلعباالقتصاد العالمي

الخـط  أن اليوم الذي شهد االحتفال الدولي بافتتاح         ُرذكَوي 
) إيكو(الحديدي قد تزامن مع قمة منظمة التعاون االقتصادي         

 هـا ديميريـل رئـيس      وقـد مثلَّ  ( إيران وتركيـا     ُالتي تضم
  وخمسـا   ، وأذربيجـان  ، وأفغانسـتان  ،وباكستان) الجمهورية

 . من جمهوريات آسيا الوسطى
** * * *  

ة اإليرانية، من الطبيعـي     َرات للقو ُمع كل هذه التطو   ... و
أن تنتشر الصحوة اإلسالمية، ومن الطبيعي أن تزداد صالبة         

 .. إيران في المواجهة مع الحلف األمريكـي ـ الصـهيوني   
 ! نوره؟ُركم بأن اهللا متمألم نذكِّ
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اإلسالم قائد المعركة العربية ضد الحلف اإلسالم قائد المعركة العربية ضد الحلف 
  هيونيهيونياألمريكي ـ الصاألمريكي ـ الص

إن المنطقة العربية هي قلب األمة اإلسالمية، وهي ساحة         
 .. الصدام الرئيسي مـع الحلـف األمريكـي ـ الصـهيوني     

بل إن كل قوى االستكبار الدولي أقامت إسـرائيل ودعمتهـا           
والصهيونية .. لكي تنال من وحدة هذا القلب لألمة اإلسالمية       

ر األكبر  طالختدرك عن يقين أن صحوة اإلسالم الحالية هي         
 ولذا فإنها تقود التحالف الدولي ضده في كـل          ؛على مستقبلها 

ـ .. الخصوصوفي منطقتنا على وجه     العالم،   ة الليكـود   وكتل
التي تحكم إسرائيل اآلن مع حلفائها هي كتلة اليهـود األشـد          

 .. عداوة للذين آمنوا
ال يمكن أن يفرطوا    فأصحاب اإلسالم هم الذين     ! ولهم حق 

 ..  في األرض الفلسطينية المباركـة حولهـا       في القدس، وال  
 مون عـن القـدس علـى اسـتحياء،         إن اإلسالميين ال يتكلَّ   

فــنحن .. د أرض محتلــةَوال يــذكرونها باعتبارهــا مجــر 
على استعداد ألن نستشهد جميعا وال نتنـازل عـن األرض           

سةَالمقد . 
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الصهاينة لهم حق في عداوتهم لإلسالميين وفي فـزعهم         
يف ال يفزعون وقد خبروا جند اهللا االستشـهاديين         وك.. منهم

وا كل قالعهم وترسانات أسلحتهم؟ُالذين تحد 
الصهاينة لهم حق، ولكن ما ال يمكن فهمه هـو موقـف            
 هؤالء الذين يفترض أنهم منا، ومع ذلـك قـرأت لبعضـهم            

      ق األمة وتشيع   عن خطر الدعوة لحكم اإلسالم باعتبارها تفر
 !م االقتصاديُنها إجهاض التنمية والتقدالعقائد التي من شأ

لقد كتب هؤالء هذا الكالم وكأنهم يطلبون فـي مناسـبة           
وقد كتب  .. اجتماع القمة ضرورة تشديد المطاردة لإلسالميين     

 : بعضهم كذلك محذرا مـن خطـر إيـران وتركيـا وقـال            
 عـن خطـر أمريكـا       إن خطرهما على أمة العرب ال يقلُّ      

 !!وإسرائيل إن لم يزد
 إذا كانت كل هذه السفاهة عـن حسـن نيـة فنسـأل اهللا              

 !أن يهديهم
إياكم واستمرار هذه الحـرب     : ولكننا نقول لحكام العرب   

العجيبة المجنونة على دعاة اإلسالم على نحو مـا يـدعوكم           
وإياكم أن تعاملوا شـعب تركيـا المسـلم         .. هؤالء السفهاء 

 إلسـالمية   ا ا جمهوريـة إيـران    أم.. باعتباره مثل الصهاينة  
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فمن الجريمة أن تتواطئوا مع األعـداء علـى ضـربها أو            
 . عقابها

   هه بشكل خاص إلى أهل الحكم      وهذا النصح المخلص نوج
 . في مصر

 وهي لـن تقـوم بمهامهـا       . إن المطلوب من مصر كثير    
 بوحدة شـعبها،     إذا كانت قوية، وهي لن تكتسب قوتها إالَّ        إالَّ

 وباسـم هـذا     ،لى العدل والشورى   ع وهذه الوحدة ال تقوم إالَّ    
العدل وهذه الشورى، نطالب بفتح الفرص أمام القوى الوطنية        

ويشمل ذلك  .. لكي تلعب دورها في رسم السياسات وتنفيذها      
كثيرا من اإلجراءات يأتي على رأسها إيقـاف المحاكمـات          

      العسكرية، وكذلك ال بد من اإلفراج عمصـدرت ضـدهم     ن 
 . إلخوان المسلمينأحكام بسبب انتمائهم ل

 نعلم يا أهل الحكم أن لديكم خالفات وهـواجس حقيقيـة           
ولكن حـل   ) وضمنها حزب العمل  (مع كل القوى اإلسالمية     

 . هذا يكون بالحوار وليس بالسجون واإلرهاب
 .نسأل اهللا أن يفتح بيننا وبين كل المخلصين بالحق.. و

* * * * * 
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−−٢٢−−
א א אא א א

א....אא אא א
א אא א

 
 
 التراضــي التــاريخي بــين اإلســالميين والعلمــانيين  •

 . في تركيا درس لنا جميعا في مصر

ها من الجذور اجتماعـات      مع السودان لن تحلَّ    اتالخالف •
 . فنية لخبراء األمن

 . مالحظات جوهرية حتى ال تتكرر األزمة •
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مع الحلف األمريكي ـ الصـهيوني   نعرف أن المواجهة 
مواجهة ضارية دموية ممتدة، وفي هذه المواجهـة حقـق          
 العدو خالل السنوات األخيرة بعـض االنتصـارات، ولكننـا          
في المقابل حققنا انتصارات عليه أكبر، وأصـبح التـوازن          

  ن لصالحنا سنة بعد سنة    بيننا وبينه يتحس ..  ن لقد بلغ التحس
وبعـد  .. دتها القمة العربية  عالية جس في حال أمتنا مرحلة     

"!.. القسطنطينية"القمة جاء نصر اهللا األكبر حين أعيد فتح         
أي حين أصبح حزب الرفاه اإلسالمي على رأس الحكومـة          

 . )١(في تركيا 

                                           
 . ١٩٩٦/ ٧/ ٥عدد " الشعب" هذا المقال بجريدة َنُِشر )(1
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نحن ندرك أن القمة ونتائجها كانت قلقة، فعقدها لم يكـن           
سهالً بسبب الضغوط األمريكية، والبعض لم يحضـر هـذه          

 .  محرجالقمة إالَّا
نعم، نحن ندرك أن ما تحقق في القمة العربيـة مـا زال             

 .. هشًا، وحركة األعداء لتحطيم ما أنجزناه لم ولـن تتوقـف          
مثالً حكاية صواريخ سكود المصـرية، والتهديـد        فقد تابعنا   

 بتوقيع عقوبات علـى بلـدنا، وهـذه الحملـة كانـت ردا             
 ك السياسي المصري الذي   ُعلى التحر ى إلى انعقاد القمـة     َ أد

 .. وإلى قراراتها
  األمريكـي   يـة الخارجوقد تابعنا أيضا زيـارة وزيـر        

د فيها كل ما تعلنه الحكومة اإلسرائيلية        والتي أي  ،إلى إسرائيل 
      ا، ثم رأينا كذلك كيف دبروا فتح خط الطيـران     الجديدة تحدي

 بعـض   اإلسرائيلي مع األردن بعد القمة مباشرة، وكذا زيارة       
والغرض .. الوفود العربية إسرائيل من أجل توثيق العالقات      

د كالمَالواضح إظهار أن قرارات القمة مجر . 
       أصـحاب   ُولكن في مقابل هذا الهجوم، كانت جبهتنا تصد 

 َالفتنة، وتتحر ا ُك تحرفالمواجهة المسلحة مع أعدائنا     ؛كًا مضاد 
 وفي موضوع   ..تصاعدت على يد شبابنا الفدائي االستشهادي     
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مبارك صواريخ سكود علمنا باعتزاز شديد كيف أن الرئيس         
رفض مناقشة الموضوع مع كريستوفر، وبلغ غضب الرئيس        

االمتناع عن حضور المؤتمر الصحفي معهَحد  . 
    ة بـين األردن  وقد قرأنا بعد القمة أن االتصاالت مسـتمر

   أن الطريق  وقرأنا  .. ج بقمة ثنائية قريبة   َوسوريا وأنها قد تتو
ي  لك ١٩٨٠ ألول مرة منذ     َحِتالبري بين سوريا والعراق قد فُ     

لـى بغـداد للتباحـث      إتعبره بعثة حكومية سورية تـذهب       
 بين البحـرين وإيـران      وقرأنا عن وساطة سورية      ،والتنسيق

 وقد تابعنا كذلك تواصل الجهود لحـلِّ      .. من أجل المصالحة  
لعقد لقاء بـين     بين مصر والسودان، وهناك جهود       اتالخالف
، وكذلك تابعنا زيارة الـرئيس مبـارك        "إعالن دمشق "دول  

 بعـد قمـة     األوربيـة للتشاور مع فرنسا ومع دول الجماعة       
بحضـور  (القاهرة وقمة الدول السبع الكبـرى فـي ليـون           

 ).الواليات المتحدة
* * * * * 
 أننا في استكشـاف     إالَّ.. الحركة إذن من الجانبين لم تهدأ     

: ف في هذا المقال بشكل خاص عند      منا، نتوقَّ ُلتقداالحتماالت  
 .  وتركيا، وإيران،السودان
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حتى ال يعود الشقاق مع جمهورية السودان حتى ال يعود الشقاق مع جمهورية السودان 
  ::اإلسالميةاإلسالمية

فـة ببحـث أوجـه      من المفترض أن تكون اللجـان المكلَّ      
 قد بدأت أعمالها، ومع النوايا الصادقة من الجـانبين          الخالف
ولكن إلى جانب    ،ة بإذن اهللا  المسائل قابلة للتسوي   أن كل    ُأظن 

 : هذه المباحثات واالتصاالت ال بد من بعض المالحظات
فأوالً ينبغي أن يستنتج شعبنا من هذا الذي يجـري           )١(

لتين لم تكن قط باالتساع      بين الدو  اتالخالفاآلن أن   
 في إعالمنا الرسمي، وفي أغلب صـحف        الذي بدا 
سـر  ولوال هذا لما كانت المصالحة بالي     .. المعارضة

 ويذكر شـعبنا مـن غيـر شـك         .. الذي يبدو حاليا  
أن حزب العمل كان دائما يؤكد هذا المفهـوم، كنـا           

    ننبه إلى أن هناك مبحيث يصل   اتالخالف ينفخ في    ن 
 . بها إلى نقطة الالعودة

 اتالخالف من حقيقة    الخاطئوهذا الموقف السياسي     )٢(
 وبحسـن نيـة    (المصرية والسودانية كـان عمليـا       

يســاعد المخطــط األمريكــي ـ  ) البيــةمــن الغ
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الصهيوني، الذي يضرب مصر قبـل أن يضـرب         
ونكررهـا،  كنا وحدنا نؤكد هذه البدهية        .. السودان

 . ونحمد اهللا أن الكل اآلن أصبح يقول مثلما نقول

ولكن مـا دام مطلوبـا ترسـيخ أسـس العالقـة             )٣(
       ض َاالستراتيجية بين مصر والسودان حتى ال تتعـر

َللهز ة أخرى، فإن هذا الهدف العزيز ال تحققه        َات مر
ماعات بين الفنيـين فـي شـئون        بالقطع مجرد اجت  

 .  فاألمر أكبر من ذلك وأخطر؛األمن

 ال بد من التذكير بأن خط العالقـات بـين البلـدين             )٤(
وبعـد  .. ١٩٥٦ السودان عام    في النازل منذ استقلَّ   

مرحلة من التعاون المتقطـع والقلـق فـي عهـد           
ر والتـدهور بعـد سـقوطه       د التـوتُّ  النميري، عـا  

ي حكومـة   ، وبخاصة بعد االنتخابات وتولِّ    )١٩٨٥(
 منذ قامـت ثـورة      الصادق المهدي، ثم تفاقم األمر    

 التدهور وتزايـد    َأي استمر ).. ١٩٨٩يونيو  (اإلنقاذ  
 وغير صـحيح أنـه نشـأ       . صلة سنة متَّ  ١١طول  

 : وحـين أقـول   ".. إرهابهـا "مع الثورة اإلسالمية و   
عالقات في النازل منذ االستقالل فإنني ال أشير        إن ال 
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إلى العالقات السياسية بين الحكومات وحسب، ولكن       
أقصــد مجمــل العالقــات االقتصــادية والثقافيــة 

.. والتعليمية، بل والعالقات االجتماعية واإلنسـانية     
 فعدد ملهم صداقات حميمـة مـع أهـل النخبـة           ن 

 !السودانية أصبح محدودا جدا في مصر

 صـلة تعكـس خلـالً خطيـرا        إذن نحن أمام ظاهرة متَّ    
 راتنا االستراتيجية، فأي تخطيط استراتيجي صـحيح     ُفي تصو

لدور مصر وعالقاتها في المنطقة، ال بد أن يضع العالقـات           
 مة على كل ما عداها، ولـو كنـا   المصرية ـ السودانية متقد

مسارها ك وفق هذا المفهوم لكان مجمل العالقات ولكان         َنتحر
 . مناَ مخالفًا تماما لما قد١٩٥٦منذ عام 

ـ           )٥( ب وإذا كان لنا أن نفتح صفحة جديدة فإن هذا يتطلَّ
  ب خالل الفتـرات الماضـية وخلـق        عالج ما ترس

أول ما أذكـره هنـا هـو الحـرص          ".. حساسيات"
مثقفيهـا  من جانـب    (الضروري من جانب مصر     

 على احتـرام االسـتقالل السـوداني،       ) وسياسييها
.. وعلى التعاون والتكامـل علـى أسـاس النديـة         
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 والمبالغة في إظهار هـذا الحـرص تنفـع قطعـا           
ُوال تضر . 

 وقــد ال يلحــظ الــبعض أن السياســة المصــرية  )٦(
 فيها ما يخدش مبدأ الندية، ولكن تكمـن المصـيبة          

ال أريد اآلن تقليـب     .. هذه" حظال يل "في حكاية أنه    
األزمة األخيرة  المواجع، ولكن ألم يحدث في سنوات       

 ـ علـى سـبيل المثـال ـ أن هجومنـا الحـاد       
 على تصدير حكومة السودان اإلرهاب إلى مصـر        

   الذي " اإلرهابيين"ه إلى أن مركز     لم يصاحبه قط تنب
هذا .. يخططون لنسف السودان كله قائم في القاهرة      

 في المعايير يعكـس فـي جانـب منـه          " االزدواج"
 لنفسها ما تهاجم تحلُّـ عند السودانيين ـ أن مصر  

أين الندية  : وهم بالتالي يسألون  .. اآلخرين من أجله  
 واألمن المتبادل؟ 

عاة الندية إلى أبعد من ذلـك،       نني أذهب في مرا   إبل   )٧(
ا أريدها ندية من األعماق، وليس في الظاهر فقط         نأف

عض التواضـع   ب ذلك ب  أو على سبيل النفاق، ويتطلَّ    
  السودانية ما يمكـن      الدولة  لكي ندرك أن لدى    ؛منا
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ق على السودان كثيرا    َمن المؤكد أننا نتفو   . أن نتعلمه 
من الناحية االقتصـادية وفـي المعـارف العلميـة          

.. والتكنولوجية، وكذلك في فنون اإلدارة الحكوميـة      
 أن هناك الكثير    ُ، ولكن من الناحية السياسية أظن     إلخ

 . مه من السودانالذي يمكن أن نتعلَّ

 * * * ** 
منذ علت الصيحة في منطقتنا العربية إلجراء تغييـرات         
سياسية واجتماعية جذرية، انقسم أصحاب الدعوة إلى التغيير        
إلى اتجاه يتأثر بالشيوعية واتجاه مضاد يعتمد اإلسالم أساسا         

 وفي هذا االنقسام كان الحـزب الشـيوعي        .. للتغيير المنشود 
  فـي العـالم      الماركسـي  أيـام ذروة المـد    (في السـودان    

هو أهم األحزاب الشيوعية العربية واألفريقية      ) وفي المنطقة 
من حيث التنظيم والقوة الجماهيرية، وكان الرائد في التطوير         

وفي الوقت نفسه كانت الحركة     .. النظري المستقل للماركسية  
اإلسالمية في السودان بدورها رائدة في االجتهـاد، وكـان          

ن مجمـل الحركـات اإلسـالمية       تأثيرها مميزا وبارزا بـي    
 . المعاصرة
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   ـ       .. رَهكذا شاء اهللا وقد  ف فكـان هـذا السـودان المتخلِّ
 !.من الناحية االقتصادية جياشًا بالحيوية الفكرية والسياسية

* * * * * 

وينقلنا هذا إلى الوضع الحالي في السودان، فقد شاء          )٨(
اهللا أن يصل دعاة اإلسالم هناك إلى الحكم، بفضـل          

 فتحقـق   ؛يينوثيق بين المـدنيين والعسـكر     تحالف  
   م تنمـوي مسـتقل رغـم       ُبفضل ذلك استقرار وتقد

وهـذا الفـتح    .. الحصار والحروب والمـؤامرات   
الرباني العظيم كان طبيعيا أن يثير الرعب في قلوب         
الحلف األمريكي ـ اإلنجليزي ـ الصهيوني، ولكن   

     ا للفـزع عنـد       ُال يعقل أن يكون هذا التطور مثيـر
 . لحكومة المصرية أيضاا

 مطلوب أن ندرس بصدق ما حققـه الحكـم اإلسـالمي           
في السودان، ولو فعلنا لرأينا أن منهجهم فيه الكثيـر الـذي            

 أعلم أن البعض يرفض بعنجهية هذا الـذي أقـول،          .. ينفعنا
أو ال يصدقه، ولكن هذا من أثر التجاهل والتحامل الذي ساد           

 عنا مـن المتابعـة األمينـة       في السنوات الماضية، والذي من    
إن الجهـل وصـل     .. لما يجري في السودان ومن دراسـته      
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ابي باعتباره  بالبعض إلى الكالم عن األستاذ الكبير حسن التر       
وا وأنصفوا لعلموا أنـه مـن كبـار         زعيم عصابة، ولو قرء   

بـرة  لخاالفقهاء والعلماء في عصرنا، إضافة إلى أنه صاحب         
.. ناء مؤسسات المجتمع والدولة   الطويلة في أمور السياسة وب    
 !ولكن، ماذا تقول في الجهل؟

* * * * * 
إن التفاعل اإليجابي مع التجربة اإلسالمية في السـودان         

  ي إلى تشكيل محور متين يربط شمال الـوادي         على نحو يؤد
بجنوبه، سيدفع التنمية الشاملة ـ في مصر والسودان معا ـ   

َبقو    ا فـي كـل        ة لم يشهدها العالم، وسيغير هذا الموقف جذري
  ي إلى تغيير كبير في كل المنطقة العربيـة         أفريقيا، بل سيؤد

 . واإلسالمية

الجمهورية اإلسالمية في إيران هذه القوة الجمهورية اإلسالمية في إيران هذه القوة 
  الحليفة الجبارةالحليفة الجبارة

ي على عالقة متوترة    الخليجت دول مجلس التعاون     إذا ظلَّ 
         د خدمـة للحلـف     َمع كل من إيران والعـراق فهـذا مجـر 

 ت هذه الدول علـى خـوف   إذا ظلَّ.. يكي ـ الصهيوني األمر
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من العراق وإيران، فهذه ثغرة تنفـذ منهـا قـوات الحلـف             
..  لكي تستقر في دول مجلس التعاون بزعم حمايتها        ؛المعادي

 ولكي تخرج قوات االحتالل هذه مـن مرابضـها الحاليـة            
 .  من كل األطرافَلبذَفإن جهودا مكثفة ينبغي أن تُ

ر الجميع أن وجود إيران والعـراق       هود بأن يتذكَّ  وتبدأ الج 
 وبالتالي  ؛ة جغرافية ثابتة ال يمكن تغييرها      هو حقيق  الخليجفي  

 جميعا، رغـم أيـة خالفـات        الخليجال بد أن يتواصل أهل      
ومنافسات، إلى صيغة تضمن لهم االستقرار واألمـن حتـى          
 ينتفي زعم أي طرف بأنه يحتاج إلى قـوات أجنبيـة يعلـم             

ا معادية للعرب والمسلمين، وال شـك فـي أن الـدولتين            أنه
 عليهما مسئولية أولى في الوصـول       الخليجالكبريين في هذا    
 . إلى هذا االتفاق

إذا أردنا أن نستفيد من خبرة الماضي، فإن إيـران اآلن،           
.. وبالذات، مطالبة باتخاذ مبادرات مالئمة، ومن ناحية أخرى       

مقاومة االحتالل األجنبـي،    فإن دول مجلس التعاون مطالبة ب     
وبرفض أن تستخدم ذريعـة للعـدوان علـى الجمهوريـة           

 . اإلسالمية في إيران أو تهديدها
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 نعم ال بد من جهـد حقيقـي مشـترك إلزالـة التـوتر              
 ، حتى تنطلـق طاقـات الجمهوريـة اإلسـالمية          الخليجفي  

 . في المواجهة مع المحور األمريكي الصهيوني
* * * * * 

نقل هنا بعض المعلومات األساسية عـن هـذه          أن أ  ُوأود
".. معقل اإلرهـاب  " أنها   الدولة العريقة التي ال ينشر عنها إالَّ      

إرهاب ميا أعداء اهللا؟ن ! 
سـن  نا حتى سن العشرين لم يكونوا فـي         إن فتياننا وشباب  

 الخومينياإلدراك حتى قامت الثورة اإلسالمية بقيادة آية اهللا         
  حيـث   ؛انت معجزة فـي أسـلوبها     هذه الثورة ك  ).. ١٩٧٩(

لم يحدث لشعب من الشعوب أن شارك في ثورة بمثل هـذا            
اإلجماع بحيث ذاب جيش الشاه الجبار في محـيط الشـعب،           

 وهذه هي المعجـزة الثانيـة      .. لتقام سلطة العلماء المجاهدين   
إذ قامت على يد هذا الشعب أول سلطة إسالمية بعد سـقوط            

 وبعد أن استيأس الناس من إمكان       ،)١٩٢٤(ة العثمانية   الخالف
 وكانت المعجزة الثالثة أن هذه الثـورة قامـت         .. إعادة بنائها 

   الناس أنها آخـر بلـد يمكـن أن تقـوم            َفي إيران التي ظن  
فيه ثورة إسالمية راديكالية، فحكم الشاه لم يكن األكثر ظلما،          
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والمال النفطي الوفير كان يخفي كثيرا من عاهات المجتمـع          
 . نشر االسترخاءوي

 وصحيح أن إيران تتبنى المذهب الشـيعي، ولكـن هـذا           
ال يبرر قطعا نفور العالم السني منها، وهو ال يـنقص بـأي             
حال من قدر الثورة اإليرانية ودورها الرائد في إنهاض األمة          

لت َمن المؤكد أن عصور الركود واالنحطاط حو      .. اإلسالمية
ـ      بة ومنغلقـة، ولكـن     أصحاب المذاهب إلى طوائف متعص 

 إلى التقريب   جه العلماء الثقات  في إطار الصحوة المعاصرة يتَّ    
لى تركيز الضوء على األصـول التـي     إبين هذه المذاهب، و   

وهذا ما يدعو   .. تجمع بدالً من التركيز على خالفات الفروع      
 إليه علماء اإلسالم الذين يحكمـون إيـران اآلن، معـروف           

الذي يسـود بـين   (لمذهب الجعفري  أن األزهر عندنا يعتمد ا    
 حنيفـة   ن المذاهب التي يرجع إليها مع أبي      ضم) شيعة إيران 

 . والشافعي ومالك وابن حنبل 
المهم هذه الثورة أقامت أول دولة إسالمية بعـد انهيـار           

ة العثمانية، وال أريد أن أستطرد هنا في شرح نظامها          الخالف
تهاد جديد اسـتفاد    السياسي، ولكن يكفي أن أقول إنه وليد اج       
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من كل المنجزات المعاصرة في انتخابات الرئيس الجمهورية        
 . والبرلمان، ولكن أحاط كل هذا بضوابط الشرع وأحكامه

إن االنتخابات هناك ال تـدخلها شـبهة تزويـر وعـدد            
.. المشاركين فيها أعلى من أية نسـبة مقابلـة فـي العـالم            

السلطة على نحـو    والدستور اإلسالمي أقام تعددا في مراكز       
وكل الدارسين الغربيين للتجربة اإليرانيـة      .. يمنع االستبداد 

 .يسلمون بكل هذا الذي ذكرت
الباحـث والكاتـب والدبلوماسـي      (أذكر أن إريك رولو     

 عمـا شـاهده    ثني مبهورا منذ أشهر     َحد) الفرنسي المرموق 
هـذا  : والسياسي في إيران، وقال   من حريات للتعبير الفكري     

ه ما عندنا في فرنسا وال مثيل له في أي بلـد آخـر               يشب حل
نجلتـرا قابلـت    وفي زيارتي األخيرة إل   .. و إسالمي عربي أ 

وهو عالم سوسـيولوجي كبيـر مـن أصـل          (سامي زبيدة   
 تماما للثورة اإلسالمية، ولكنه اعترف      ، وسامي معادٍ  )عراقي

  وأن كثيـرا    ،تسع بشـكل ملحـوظ    بأن الحريات في إيران ت    
ه اإليرانيين المخـالفين للثـورة والـذين كـانوا          من أصدقائ 

ممنوعين من دخول بلدهم، أصبح بوسعهم اآلن أن يعـودوا          
 هل حدث هـذا باعتبـاره تراجعـا        : دون قيود، وحين سألته   
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 المباشر  ُكان الرد ! من الثورة؟ أي هل تحقق هذا عن ضعف؟       
 تأتي  الخصومد أنه يرى أن هذه السعة في احتمال         ُوبدون ترد 

 . ة واالستقرارَ القومن
* * * * * 

ن بين كل الدارسين هناك إجماع على أن طابع التـدي         .. و
الذي يلبس كل قادة الدولة ومؤسساتها، جعل الفساد ظـاهرة          

 . هامشية، وجعله عند القمة منعدما
* * * * * 

وإذا انتقلنا إلى االقتصاد والتنمية االقتصادية، فإن الثـورة         
 نذ يومها األول حصـار األعـداء لهـا،         اإلسالمية واجهت م  

جاءت الحرب العراقية ـ اإليرانية بخرابهـا الرهيـب،    َثم 
وحين شرعوا في اإلعمار كانت الثورة مواجهـة بـالمخطط          

  لـى إصـابة    إلى هبوط أسعار البتـرول و     إى  َالدولي الذي أد
 . الموارد اإليرانية بالتالي في الصميم

   اإلدارة االقتصـادية  رت أساليب   وسط هذه الظروف تغي ..
ل متسـارع   ُجري تحـو  ) بعد الحرب (وفي مرحلة اإلعمار    

إلطالق الطاقات الفردية من خالل السـوق التـي تقودهـا           
  في إيـران وتجربـة الموقـف        الخصخصةوتجربة  .. الدولة
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      ت من منظـور    من رأس المال األجنبي والمناطق الحرة، تم
ق مصالح خاصـة    أو لتحقي . وطني بعيد عن أية شبهة للفساد     

 إنها تجربة جـديرة بالدراسـة، وأرجـو        .. لهذه الفئة أو تلك   
ض لها في مناسبة أخرى إن شاء اهللاَأن أتعر . 

ـ ففـي   .. ولكن أذكر هنا بعض المؤشرات الكمية      ة الخط
 أصـيبت المـوارد    ) ١٩٨٩التي بدأت عام    ( األولى   الخمسية

 ..١٩٩١كما ذكرت بخفض أسعار البترول بدءا من عام 
   ل النمو في المتوسـط خـالل سـني         َورغم هذا كان معد

ل يضع االقتصاد اإليراني بين أعلى      َ، وهذا المعد  ٪ ٨ة  الخط
      ل النمو في النـاتج     َخمس اقتصادات في العالم من حيث معد

 . القومي اإلجمالي
 ن هذا تحقيق أرقام قياسية فـي إنتـاج الغـذاء           وقد تضم 

..  باليـين دوالر   ٥ إلى   وفي زيادة الصادرات غير البترولية    
 ة العمـل فانخفضـت     َ مـن قـو    ٪ ١٥وكذلك كانت البطالة    

 . ٪ ١٠إلى 
بسـبب االنخفـاض    (وقد تراكمت الديون علـى إيـران        

، ولكن القيادة اإلسالمية الوطنية     )المفاجئ في أسعار البترول   
       د اسـتقاللها   َكانت حريصة على مواجهة المأزق حتى ال يتهد
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.. ١٩٩٤راءات حاسمة منـذ عـام        فاتخذت إج  ؛االقتصادي
دت الواردات لبناء احتياطي     وقي ،فدفعت جزءا من هذه الديون    

ـ من باليين الدوالرات ثم خصصـت         ة الثانيـة نحـو     الخط
 .  من الدخل البترولي لتسديد ما بقي من ديون٪ ٢٥ ـ ٢٠

وأشير إلى زيادة االعتماد على اإلنتاج الصناعي المحلي،        
 اإليرانيين، وقد انعكس هـذا بشـكل        وعلى خبرة المهندسين  

 . خاص في مجال المناجم والتعدين
ـ   عون اآلن فـي اسـتغالل مـواردهم الهائلـة          فهم يتوس 

من الحديد والنحاس، ولهم تكنولوجيات مبتكرة فـي تصـنيع       
ر لمنتجـات   وستصبح إيران وفقًا لذلك أكبر مصد     .. الصلب

 ة إضـاف .. الحديد والنحاس فـي منطقـة الشـرق األوسـط         
ر الكبير في البتروكيماوياتُإلى التطو. 

وقد كتبت في مقال سابق عن تعاظم الوزن الجيوسياسـي          
 الخلـيج إليران من حيث ربطها جمهوريات وسط آسيا مـع          

وأوربا، إضافة إلى توثيق الروابط مع باكستان والهند عبـر          
أنابيب الغاز والسكك الحديدية، وإضافة إلى ربط الصين عبر         

 وكل هذا الكالم فيه تفاصـيل كثيـرة،        .. ع أوربا أراضيها م 
 .ال بد من دراستها
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رات االقتصـادية   ُف عند حقيقة أن كل التطو     ولكنني أتوقَّ 
    د رفـع مسـتوى المعيشـة      َوالصناعية ال تستهدف مجـر . 

فال ننسى أن كل ما في إيـران يخضـع ألهـداف الثـورة              
زيـادة  ب ذلك   اإلسالمية، وعلى رأسها تحرير القدس، ويتطلَّ     

 اإلنفاق العسكري وتطوير الصـناعات العسـكرية للـدفاع         
 .عن الثورة وأهدافها

* * * * * 
       ة العسـكرية   َويدفعنا هذا إلى إلقاء نظرة خاطفة على القو

حسبما يـرد فـي المصـادر الغربيـة         (اإليرانية الصاعدة   
 ).المعتبرة

وتتألف القوات المسلحة اإليرانية من الجـيش النظـامي،         
الذي أصبح على مستوى رفيع من حيـث        (لثوري  والحرس ا 

ثنـان لـوزير مـدني،      ويخضع اال ). العتاد والكفاءة القتالية  
هو القائد األعلى للقوات    ) مرشد الثورة (نئي  ومعروف أن خام  

 المسلحة بشقيها بحكم منصبه، ومعروف أيضـا أنـه كـان           
) رافسـنجاني (في كل المراحل مع رئيس الجمهورية الحالي        

 .ائمة بأمور القوات المسلحة وقياداتهاعلى صلة د



 - ١١٧ -

ومنذ انتهاء الحرب مع العراق، استفادت إيران من هوجة         
االنهيار السوفيتي في شراء أحدث أنواع السالح من ترسانته،         

ضاء حلـف   أع(إلى جانب ما تستورده من دول شرق أوربا         
 من أحدث الطائرات إلى أحدث      ،ومن الصين ) وارسو السابق 
ربات المدرعة، إضافة إلى كل أنواع الصواريخ       الدبابات والع 

).. أرض ـ جوا أرض ـ أرض  / جو ـ أرض / جو ـ جو (
 وهناك تركيز خاص على الطيران والدفاع الجوي مـع كـل     

به هذا من تجهيزات إلكترونية، وطائرات لالستكشاف       ما يتطلَّ 
 .إلخ.. واإلنذار المبكر

لكـه  وإلى جانب المشتريات، فإنه يجري تحـديث مـا تم         
إيران من أسلحة أمريكية، وتستخدم في ذلك إمكانـات دول          

قة من البرازيل إلى الهنـد وباكسـتان، وإلـى كوريـا            متفر
 . الجنوبية وتايوان

م استقالل القدرة   إن هذا النمط من االستيراد والتجديد يعظِّ      
ـ       م الدفاعية إليران ويبعدها عن ابتزاز أمريكا والغرب، ويعظِّ

يادة التصنيع المحلي لقطع الغيار والذخائر،      االستقالل كذلك ز  
ــيطة     ــلحة البس ــل لألس ــاج الكام ــى اإلنت ــافة إل  إض
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 الالزمة الستراتيجية عسكرية تعتمد علـى أعـداد كبيـرة          (
 ). من البشر الفدائيين

 مؤسسـة كبيـرة، ولكـن       ٢٤٠وتشترك في هذا اإلنتاج     
  الخـاص يستعان أيضا بإمدادات وحدات صـغيرة للقطـاع         

 ). ألف وحدة إنتاجية١٢نها تبلغ يقال إ(
 كذلك منـذ    ُ أن االتجاه نحو زيادة التصنيع المحلي يمتد       إالَّ
دة مـن التجهيـزات اإللكترونيـة        إلى األسلحة المعقَّ   ١٩٨٩

المختلفة على الطائرات الحربية والصواريخ، وذلـك تحـت         
 ..D. I. O .." هيئة الصناعات الدفاعية"إشراف مركزي من 

ة مراكـز للبحـوث العسـكرية       َ مـن عـد    وتؤكد تقـارير  
 إنتاج ثمانيـة أنمـاط     واالستراتيجية أن في قدرة إيران اآلن       

 . من نظم الصواريخ
* * * * * 

ة فـإن قـدر   . وبالنسبة إلى األسلحة ذات الدمار الشـامل      
وس كيميائية محل إجمـاع     الصناعة اإليرانية على إنتاج رء    

   فـإن الحكومـة    ا األسـلحة النوويـة،      لدى كل المصادر، أم
 أن مصـادر    اإليرانية تنفي امتالكها أو السعي لحيازتها، إالَّ      

 باحث  ٢٠٠٠ ولديها   ، عالم ٢٠٠أمريكية ترى أن لدى إيران      
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لت اإلدارة  النووي، وقد تكفَّ  في تخصصات مختلفة من الشأن      
األمريكية بإلغاء كثير من االتفاقات العلنية والسـرية التـي          

 الدول من أجل إقامـة مفـاعالت       عقدتها إيران مع عديد من      
مع ألمانيـا    (الخبراتأو من أجل تعاون في البحوث وتبادل        

فإن التقـارير   . رغم ذلك ).. مثالً والهند واألرجنتين والصين   
 ا مـن         ُالمسربة تصرالخبـراء  على أن إيران استوردت عدد  

 عـددا  " سـرقت "من االتحـاد السـوفيتي السـابق، وأنهـا          
.. التكتيكية من كازخستان وطاجيكستان   وس النووية   من الرء 

مت إن إيران تسـلَّ   : بل تقول بعض أجهزة المخابرات الغربية     
 رأسين ذريين تصلحان للصـواريخ بعيـدة المـدى إضـافة       

 . إلى قذيفة ذرية يطلقها مدفع
ولكن القلق واضـح    .. ال توجد حتى اآلن معلومات مؤكدة     

 اصـة  من كل التقارير المنشـورة فـي دول الشـمال، وبخ          
 .في الواليات المتحدة وإسرائيل

* * * * * 
هذه لمحة تعريفية سريعة عما تعنيه الجمهورية اإلسالمية        
اإليرانية بالنسبة إلينا، وبالنسبة إلى صـراعنا مـع الحلـف           

إن إيران بقوتها المباركة الصاعدة .. األمريكي ـ الصهيوني 
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هاديـة  ، وهي بطاقتها الج   الخليجتهدد السيطرة األمريكية في     
  تفزع اليهود وميوالونهم، وهي بصواريخها وأسلحتها تردع     ن 

  وإذا أرادوا ضرب إيران    ..  من أثرها  ُأسلحتهم النووية وتحد
 إن استخدموا الطـائرات     ؛فإن األمر لن يكون بإذن اهللا نزهة      

فدفاعهم الجوي قادر وفاعل، وإذا استخدموا الصواريخ فـإن         
ل يعلمون أنه قائم عليهم بسالح مشابه احتماَالرد . 

.. وإضافة إلى كل ذلك فإن إيران عندها السالح األخطـر         
فحزب اهللا له جند ينتشرون في كل أنحاء األرض، وبخاصة          
 في قلب الواليات المتحدة، أرأيـت لمـاذا يـتكلم كلينتـون            

اإليراني، وعن خطة مـن أربعـين إجـراء         " اإلرهاب"عن  
لظلمكم واسـتكباركم   ولكن كيف توقفون المقاومة     ! لمحاربته؟

 !حتى لو جعلتموها خطة من مائة إجراء؟
واآلن ما موقفنا نحن من إيـران اإلسـالمية؟ إذا كانـت            
الحكومة تنوي استمرار المواجهة مع الحلـف األمريكـي ـ    

.. الصهيوني فإن تصالحها مع إيران يكـون مهمـة عاجلـة          
 سعي فـي ضـربها يكـون جريمـة         و ال واإلضرار بإيران أ  

  .ال تغتفر
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 أن كل العقالء    ُوأظن.. كان حزب العمل وحده يقول ذلك     
 . والحمد هللا.. أصبحوا اآلن يقولون مثلما نقول

درس درس   ::حزب الرفاه اإلسالمي في تركياحزب الرفاه اإلسالمي في تركيا
  لحكومتنا وللحركة اإلسالمية لحكومتنا وللحركة اإلسالمية 

 Sieze theفي كتاب الرئيس األمريكي األسبق نيكسون 

moment "     يشـير  نراه يذكر األهمية االستراتيجية لتركيا، و
فتركيا ـ كما يقول ـ هـي الجسـر     .. إلى دورها المطلوب

الجغرافي والحضاري الذي يربط بين العـالمين اإلسـالمي         
  د حلف األطلنطي بعدد من الفرق يفـوق        والعربي، وهي تزو

 ما يقد           ع مه أي عضو آخر في هذا الحلف، ويجـب أن نشـج
 الشرق  تركيا على أن تعمق روابطها االقتصادية والثقافية مع       

.. مت عملية السالم بين العرب وإسـرائيل      َفإذا تقد .. األوسط
ستقفز مسألة موارد المياه اإلقليمية إلى رأس جدول األعمال،         
وسيكون على تركيا ـ بالتعـاون مـع الواليـات المتحـدة      
وباعتبارها بلدا غنيا بالموارد المائية ـ أن تيسر حل مشاكل  

مياه الشحيحة عبر أنابيب لنقل     إسرائيل والبالد األخرى ذات ال    
 . المياه



 - ١٢٢ -

" Foreign affairs"وفي دراسة مشتهرة نشرتها مجلـة  
في االستراتيجية  " الدول المحورية " عن   ١٩٩٦في عدد يناير    

 الدول التي ينبغـي الواليـات المتحـدة        األمريكية، أي عن    
 م من خاللها في النظـام الـدولي،        ز عليها لكي تتحكَّ   أن تركِّ 

بـين  : نها في قلب تقاطعـات عديـدة     أ عن تركيا    وقد ذكرت 
الشرق والغرب، بين الشـمال والجنـوب، بـين اإلسـالم           

إن تركيا تمتلك القدرة على التأثير في بالد تبعد         .. والمسيحية
آالف األميال عن البوسفور، وتركيا ذات األهميـة الكبيـرة          

 . نمـو اقتصـادي راسـخ     لحلف األطلنطي، تعتمـد علـى       
سطة مزدهرة، ولكن تحيطها مشاكل داخليـة       وعلى طبقة متو  
إذا كانت تركيا مزدهـرة     : "وتقول المجلة .. وإقليمية متنوعة 

وديمقراطية ومتسامحة فإنها ستصبح منـارة لكـل أرجـاء          
    طـة فـي حـروب أهليـة        المنطقة، وإذا كانت تركيا متور 

أو في عداوات دينية، أو إذا كانت تسعى خلـف طموحـات            
 فإنها تصبح ضارة بالمصالح األمريكيـة       ،الخارجل في   للتدخُّ

  دة، وعلى نحو يثيـر االهتمـام لـدى كـل           عبر طرق متعد
 األطراف، من االستراتيجيين المرتبطين بحلـف األطلنطـي        

 . "اء إسرائيلإلى أصدق
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ومن المؤكد أن أصحاب هذه الدراسة يرون أن االحتمال         
الثاني الذي يزعجهم هو الذي تحقق اآلن بعد وصول حـزب           
الرفاه إلى رئاسة الوزارة التركية، فهو عندهم سيؤجج الفـتن          

  يعنـي   الخـارج ل فـي    الدينية والعرقية، وحديثهم عن التدخُّ    
 أن تعود تركيا إلى التعاون مع الدول العربيـة واإلسـالمية           

 .. على نحو ما يدعو إليه حزب الرفاه
قبل االنتخابات وأثناءها   (والحقيقة أن برنامج حزب الرفاه      

واضح وقاطع، فهو منظوره اإلسـالمي والـوطني        ) بعدهاو
    ع  يعارض التبعية للغرب، ويعارض التوس ُاإلسرائيلي، ويصر 

 على تحرير القدس، ويرى أن الروابط الدينيـة والتاريخيـة          
جه بتركيا إلى الشرق والجنوب فـي المقـام         من شأنها أن تتَّ   

 مقترحات  والرفاه له في هذا الشأن    .. األول وليس إلى الغرب   
طموحة ومحددة تشمل إقامة كتلة إسالمية اقتصـادية، تقـوم          

مشتركة، بل على عملة إسالمية واحـدة       على تكامل وسوق    
 )!وقد صمم أربكان بنفسه نموذجا لها(

* * * * * 
  أننا ال نتوقع مع ذلك أن يحقق حزب الرفـاه أهدافـه             إالَّ

التدرج لزم  في قفزة واحدة مفاجئة فمنهج التجربة التركية يست       
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وتدخل فـي هـذا مسـألة الحلـف         .. م خطوة خطوة  ُوالتقد
 األمريكي ـ اإلسـرائيلي ـ التركـي التـي تؤرقنـا اآلن       
على نحو خاص فهذا الحلف قد ال يسقط على الفور، ولكـن            

تمهيـدا  (من المؤكد أنه سيفقد كثيرا من مغـزاه ومخـاطره           
 ألول مع وصول رئيس للوزارة يعلن منـذ اليـوم ا         ) لإللغاء

 .  نيته زيارة سوريا وإيران والعراقنع
والحقيقة أننا ال يمكن أن نحكم على داللة وصول الرفـاه           
إلى رئاسة الوزارة من خالل ما سيفعله صباح الغـد، فهـذا            

ـ  أم.. تبسيط العاجز الذي ال يرى أبعد من أنفه        ا مينظـر   ن  
 إلى ما جرى بمنظور التاريخ والزمن الممتـد، فإنـه يـرى            

 ل حاسـمة   ُن وصول الرفاه إلى الحكـم هـو نقطـة تحـو           أ
لقد سقطت مرحلة من هذا التاريخ لتبدأ       .. في التاريخ التركي  

 .. مرحلة جديدة
ويجب أن نتأمل مغزى مشاركة حزب الطريق المسـتقيم         

 فهـي تعكـس     ؛في التشكيل الوزاري  ) انسو تشيللر ت(برئاسة  
ية قيـادة   اعتراف فريق من العلمانيين المتعصبين بمشـروع      

وحزب تشـيللر هـو     .. أصحاب الحل اإلسالمي لهم وللدولة    
 . أوثق األحزاب عالقة بالجيش
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خط الدفاع األخيـر عـن العلمانيـة        (فكيف ساند الجيش    
، هـذا التشـكيل     )التركية أو الكمالية نسبة إلى كمال أتاتورك      

 الوزاري بقيادة حزب الرفاه؟ 
دنيـة  من المؤكد أن الرسـوخ النسـبي للمؤسسـات الم         

والديمقراطية جعل االنقالب العسكري اآلن أعسر مما كـان         
          ُفي السابق، ولكني أظن أن هذا التفسير وحده ال يكفي، فأهم 

 من ذلك أن حـزب الرفـاه وصـل إلـى الغلبـة النسـبية               
    ل اجتماعي وسياسي شـامل     ُفي االنتخابات العامة وسط تحو

الهيئـات،  فاإلسالم ظاهر اآلن في كل      .. في المجتمع التركي  
وفي كل أنماط السلوك الفردي واالجتماعي، وهو يتخلل كل         

 لم يعودوا بعد إلى اإلسالم دينًا، فإنهم        نوكثير مم .. األحزاب
يعودون إليه باالنتماء التاريخي والحضاري مـؤمنين مثـل         

 بأن مستقبل تركيا فـي الشـرق والجنـوب ولـيس           " الرفاه"
ن اإلسالميين المتدينين،   هذه المنطقة الرمادية بي   .. في الغرب 

  بين آخذة في االتسـاع وهـي كتلـة         وغالة العلمانيين المتغر
".. الرفـاه "تنفصل عن الكماليين وتقترب بالضرورة من فكر        

      ا عن هذه التطورات ولـو كـره     ُوالجيش بالقطاع ليس بعيد
 . المشركون
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إن عودة اإلسالم إلى األمة التركية كانت رحلـة طويلـة           
دأت من الرمـوز واألدوات البسـيطة حتـى         مضيئة، وقد ب  

 . وصلت إلى ما نراه هذه األيام
  اته، حاول بإجراء  ١٩٢٤ة عام   الخالفحين أسقط أتاتورك    

أن يستأصل اإلسالم من الجذور، ولكن بعد أن هيئ لهم أنهم           
نتفوا كل الريش، كان الزغب يظهر من جديد في األربعينيات          

ومع عودة اآلذان باللغـة     مع عودة الكتاتيب لتحفيظ القرآن،      
 . العربية

ومن الناحية السياسية بدأت رحلة العـودة مـع حـزب           
، ولكن حدثت   )الحزب الديمقراطي  (١٩٤٦مندريس في عام    

القفزة على يد البروفيسور أربكان حين أسس حزب النظـام          
وبعد ).. ١٩٧١(، ثم حزب السالمة الوطني      )١٩٦٩(الوطني  

، أعـاد   )١٩٨٠(العسـكري    هذا الحزب مع االنقـالب       حلِّ
أربكان إنشاء حزبه اإلسالمي مرة أخرى باسم حزب الرفـاه          

ى قيـادة الحكـم     حين عادت الديمقراطية، لكي يتولَّ    ) ١٩٨٧(
ويختم مرحلة زادت على السبعين عاما عـاش        ) ١٩٩٦عام  (

 . اإلسالم فيها غريبا عن وطنه في تركيا
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  ومعروف أن أربكان وإخوانه أصـحاب خبـرة سـابقة         
 ..  إذ سبق أن شـاركوا فـي حكومـات ائتالفيـة           ؛في الحكم 

دمـة  لخافـي التعلـيم و  (وقد وضعوا في تلك الفترات بذورا     
 .. ، وهذه البذور هي التـي أينعـت اآلن        )المدنية واالقتصاد 

نـه  وال شك في أن حزب الرفاه سيكون حاليا في وضع يمكِّ          
 . من إنجاز أضعاف ما تحقق في السابق

 ويعنـي   ؛ والدفاع يةالخارجالرفاه وزارتي   لقد ترك حزب    
هذا أنه سيركز على إصالحات المجتمع، وأول إصالح تحقق         

 عقدة التعامل مـع اإلسـالميين       بالفعل هو ما ذكرته عن حلِّ     
والقبول بحكمهم، وهذا سيؤثر في موقف اإلعـالم التركـي          
المعادي لإلسالم، وسيؤثر أيضا في تشكيل األجهزة اإلدارية        

ذية التي حرصت تقليديا على إبعاد اإلسالميين ـ قدر  والتنفي
وفي االقتصاد يملك حـزب  .. اإلمكان ـ عن مناصبها العليا 

يخالف (الرفاه برنامجا إسالميا واضحا لإلصالح االقتصادي       
وهذا البرنامج يستهدف دفع التنميـة      ). وصفات صندوق النقد  

 . عوخفض معدالت التضخم والبطالة، مع عدالة التوزي
وأهم من بنود هذا البرنـامج أن القـائمين علـى تنفيـذه        

أي سـيكونون ـ   (سيكونون على خالف أهل الحكم السابقين 
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ومع السير ).. كما يقول أربكان ـ غير فاسدين ويخشون اهللا 
 ن حـزب الرفـاه بـإذن اهللا        في هذا الطريق نرجو أن يتمكَّ     

ـ     ،من خالل األخوة اإلسالمية    وق  ومن خالل االعتراف بحق
 من تهدئـة الفتنـة     ) على نحو ما كان يفعل العثمانيون     (الملل  

 .في مناطق األكراد
* * * * * 

 أن ما ذكرت ال يعني بالتأكيد أن حزب الرفاه سيعزل           إالَّ
 ، فالصحيح أن كل مـا يفعلـه        الخارجنفسه تماما عن قضايا     

، الخـارج في الداخل سيدعم اسـتراتيجيته اإلسـالمية فـي          
 . المؤامرات تأييدا متعاظمام كل وسيكسب لها رغ

* * * * * 
ـ         بقي ل  أن هذا المنهج التركي في اإلصالح اإلسالمي يمثِّ

 . خبرة ثمينة لنا في مصر وفي كل الدول المشابهة
إنه درس لكل األطراف من حكوميين وإسالميين ووطنيين        

 . معارضين
 ة ضـد اإلسـالم     كمالية حربا ضـاري   لقد شهدت تركيا ال   

 وبالتالي فإن االسـتقطاب     ؛على هذا النطاق   ها مصر لم تعرف 
       ا بين اإلسالميين والعلمانيين المتغـرا جدبين الـذين   كان حاد
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وحتى هذه اللحظة فـإن     .. روا تماما لتاريخهم وحضارتهم   تنكَّ
األخيرين يمثلون وزنًا جماهيريا كبيرا، وحصـلت أحـزابهم      

 . ةَرانتخابات حعلى غالبية البرلمان التركي في 
 من المأزق ممكـن عبـر       الخروجرغم كل هذا ثبت أن      

 . صيغة مرنة من تعاون المتخالفين
 مشابه حين ثبـت     ضت إيطاليا في الستينيات لتحدٍ    َلقد تعر 

 األمة،  ر في وحدة  أن االنقسام بين الشيوعيين وخصومهم يؤثِّ     
وه  فاقترح الشيوعيون وقتها ما سم     ؛ويمنع االستقرار الوزاري  

ولكن هذه الدعوة فشلت،    ".. لحة أو المساومة التاريخية   المصا"
  تنجح فـي تركيـا اآلن، حيـث قـام االئـتالف             هاثم رأينا 

على أساس تركيز الطرفين على ما هو مشترك، مع العمـل           
على توسيع هذه األرضية المشتركة وتنميتهـا مـن خـالل           

 . استمرار هذا االئتالف
سنا أولى من تركيا    أال يدعونا هذا في مصر إلى التأمل؟ أل       

بهذه السعة والمرونة؟ أليس التعاون بين اإلسالميين وغيـر         
اإلسالميين في مصر أيسر ويذلل كثيرا من الصعاب ويـدعم        

 جبهتنا الداخلية؟ 
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كما قلت فإن كل األطراف مطالبـة بالتأمـل فـي هـذه             
 . الخبرة  

 ويومِئٍذ  ِهللا األمر ِمن قَبُل وِمن بعد     ونسأل اهللا أن يهدينا     
ْؤِمنُونالْم حفْري 

* * * * * 
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 .. انعقاد المـؤتمر االقتصـادي لـيس خطـأ سياسـيا           •

 !إنه كارثة

كيف وصلت المكسيك إلى حافة المجاعة؟ وكيف فقـدت          •
  الذي سلكته؟استقاللها تماما؟ وكيف نمشي في الطريق

ولكن فـي إطـار     لحرية االقتصادية في إيران واسعة      ا •
 حرصا على االسـتقالل وحمايـة       ؛التوجيه العام للدولة  

 . للفقراء
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ينعقد هذا األسبوع في القاهرة المؤتمر االقتصادي لدعم        
 خطـأ سياسـيا، إنـه       ُوانعقاد هذا المؤتمر ال يعد    .. نتنياهو
؛ الخليجتدميرية يشبه كارثة حرب     وهو في آثاره ال   .. كارثة

 . )١( إعالء لقوة إسرائيل لوحدة العرب والمسلمين
إنه مؤتمر سياسي   ! كيف؟.. إن المؤتمر ليس سياسيا   : يقال

في المقام األول رغم الالفتة المرفوعة التي تزعم أنه مؤتمر          
وكيف ال يكون فرض الحصار علـى إسـرائيل         .. اقتصادي

 يكون رفع هذا الحصار ـ بالتالي ـ   قرارا سياسيا؟ وكيف ال
هل يفرض الحلف   ! قرارا سياسيا؟ وفتح أبواب التعامل معها     

األمريكي ـ الصهيوني حصارا قاتالً على أهلنا في العـراق   
ألسباب اقتصادية؟ وهل يشارك العرب في هـذا الحصـار          

                                           
 . ١٩٩٦/ ١١/ ٨عدد " الشعب" هذا المقال بجريدة َنُِشر )(1
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 ألنهم يخسرون في تعاملهم معه؟ وهـل سـيرفع الحصـار           
أصحاب الحصار أن في التعامـل      " فيكتش"عن العراق حين    

 !مع العراق كسبا اقتصاديا؟
إن الحصار على العراق مفـروض ألسـباب سياسـية،          
وكذلك كان حصارنا على إسرائيل، وقد حطم بعض حكـام          
العرب هذا الحصار علنًا حين عقدوا مؤتمري الدار البيضاء         

ونحن في مـؤتمر القـاهرة      .. ثم عمان رغم احتاللها أرضنا    
 !ل تحطيم األسوار تحية وتقديرا للسيد نتنياهونواص

دعم االقتصاد الصهيوني وإبعاد نصف العرب دعم االقتصاد الصهيوني وإبعاد نصف العرب 
إرضاءإلسرائيل  إلسرائيل إرضاء   

 إن مؤتمر القاهرة سياسي فـي المقـام األول، ونتائجـه           
في األساس سياسية، ومع ذلك حتى من الناحية االقتصـادية          
 البحتة والمباشرة، فإن مؤتمرنا يخرج االقتصاد اإلسـرائيلي       

مسيرة "فمع انتصارات بيريز في     ..  وظاهر يمن انكماش حال  
إياها، ومع اعتراف منظمة التحرير بإسـرائيل بعـد         " السالم

  وس األمـوال األجنبيـة     طة، تدفقت رء  اتفاقات أوسلو المفر 
 الشرق األوسط، وحقـق النمـو االقتصـادي        " زعيمة"على  
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).. ٪ ٧أكثـر مـن     (الً قياسيا   َ معد ١٩٩٥في إسرائيل عام    
ولكن عاد النمو يتراجـع      ١٩٩٦ االندفاع في أوائل     َواستمر ،

اضـطراب  أمام تصاعد المقاومة الفلسطينية اللبنانية، ومـع        
المنطقة بعد العدوان الصهيوني على لبنان، ثـم مـع نـذر            

يقـول بنـك   .. الحرب األوسع بعد وصول نتنياهو إلى الحكم 
إن النمـو   " :صم اإلسرائيلي في نشرته الشهرية األخيـرة      لخا

ـ    ٪ ٣,٨ سينخفض إلـى     االقتصادي هذا العام    ب ، وقـد ترتَّ
ـ        ع االقتصـادي انخفـاض     على هذا االنكمـاش فـي التوس 

 وبالتالي زاد عجـز     ؛ حصيلة الضرائب عما كان مستهدفًا     في
الموازنة العامة، وزاد اتجاه الحكومة إلى االفتراض لمواجهة        

 أي بعـد    ؛يـرة هذا العجز وبخاصة في األشهر األربعة األخ      
 ."مجيء حكومة نتنياهو

ل النمـو فـي العـام القـادم         َصم، إن معد  لخاويقول بنك   
 ن الحكومـة    ما لـم تـتمكَّ     ٪ ٣سيزداد هبوطًا إلى    ) ١٩٩٧(

 ".عملية السالم"ن من تنشيط من ضغط إنفاقها، وما لم تتمكَّ
وقد بدأت حكومة إسرائيل في خفض مصروفاتها بالفعل،        

ـ       ولكن سيصعب عليها م    عها واصلة االلتزام بـذلك مـع توس
وبالتـالي سـيكون الحـل      .. المجنون في بناء المستوطنات   
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لإليحـاء بـأن العـرب      " عملية السـالم  "الحقيقي هو تنشيط    
 حتى يعود تدفق    ؛ون بنصيبهم وبأن االستقرار مضمون    راض

وهذا بالدقة ما يساعد مؤتمر القاهرة      .. يةالخارجاالستثمارات  
 . على تحقيقه

إن هذا المؤتمر فرصة للقـاء ممثلـي الـدول          : ل لنا ويقا
وهل سـتتركهم   ! يا سبحان اهللا  . العربية لكي يبحثوا شئونهم   

      إسـرائيل أنفهـا؟    َأمريكا وإسرائيل وحدهم دون أن تـدس  ! 
الذين يكتبون اآلن دفاعا عن عقـد  (رنا بعض الزمالء وقد ذكَّ 
ه مصـر   ك ب بأن اسم المؤتمر الرسمي والذي تتمس     )( المؤتمر

المؤتمر االقتصادي للشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهذا       : هو
الشـرق  "عظيم ولكن ما نصيب هذا االسم من الحقيقـة إن           

كما في سابقيه في الدار البيضـاء       (في هذا المؤتمر    " األوسط
ال يتسع إليران أو العراق أو سوريا أو السـودان،          ) وعمان

..  لليبيا ؤتمر ال يتسع  في هذا الم  " الشمال األفريقي "وكذلك فإن   
. يا سـادة إن االسـم الرسـمي للمـؤتمر كـاذب وخـادع             

لون من بين أبناء الشرق األوسط وشـمال        والحاضرين ال يمثِّ  
 يرضى عنهم الحلف األمريكي ـ الصهيوني،  ن مأفريقيا إالَّ
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 أو ميقبل من دول العرب والمسلمين التعـاون مـع هـذا            ن 
 . دس، وكل أرضنا المحتلةالحلف المعادي رغم اغتصابه الق

ا الدار البيضاء وعمان، وكـذلك يـأتي        هكذا كان مؤتمر  
ـ لصف العربي واإلسالمي ـ كما قلنا مؤتمر القاهرة تشتيتًا ل

 . ق حول إسرائيلوبلورة لكتلة عربية تتحلَّ
* * * * * 

 وقد كان مقررا أن يسبق هذا المـؤتمر الملعـون اتفـاق            
 إلينا هذا النبأ    زفُّا فعالً، وي  وقد حدث هذ  .. مع صندوق النقد  

مع أن هـذا    . على أنه حقق لمصر واقتصادها نصرا مؤزرا      
االتفاق يعني في ظـروف منطقتنـا إزالـة كـل العقبـات             
االقتصادية في وجه التعامل الواسع بين مصـر وإسـرائيل،          

 . ، وفتحا لباب االستثمار الصهيونيالخدماتتبادالً للسلع و
.. إن المؤتمر االقتصادي كارثة سياسية في المقـام األول        

واالتفاق مع صندوق النقد هو الكارثة االقتصادية التي تـدعم         
 . هذا المؤتمر االقتصادي
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  في المكسيكفي المكسيك  وماذا فعلوماذا فعل.. .. نموذج صندوق النقدنموذج صندوق النقد
إن حزب العمل يرفض نظريات صندوق النقد وما يتفرع         

ن الدول   وتمكِّ خرابالفهي تورث   . عنها من برامج وسياسات   
ا من مواصلة استعمارها وسيطرتها، إنهـا        المتقدمة اقتصادي
ف ن الدول المستكبرة من نهب مواردنا، ومن فرض التخلُّ        تمكِّ

وفـي حالتنـا    .. ه على اقتصادات الدول المستضعفة    ُوالتشو
 ة فإن تعليمات صندوق النقـد تعنـي ـ فـي إطـار      الخاص

 . يكي ـ اإلسرائيلي من رقابناما سبق ـ تمكين الحلف األمر
إن االنهيار المريع في االقتصاد الروسي نتيجـة اتباعـه          

      ف هنا   أن أتوقَّ  ُسياسات صندوق النقد أمر مشتهر، ولكنني أود
والمكسـيك  .. عند انهيار المكسيك من أجل العظة واالعتبار      

دولة أثيرة لدى الواليات المتحدة، وقد اختارتها عضوا معها         
 . NAFTAة َفي منظمة التجارة الحر) ب كنداإلى جان(

نت ، تضم )كما في مصر وكل الدول التابعة     (في المكسيك   
، صندوق مطالب خفض وحشـي لسـعر العملـة        سياسات ال 

وتجميد األجور، وإطالق سعر الفائدة، وهذا جزء من إبعـاد          
 الخصخصةالدولة عن إدارة االقتصاد وتوجيهه، ويشمل ذلك        
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عات العامة برخص التراب، مع إلغاء أية       بمعنى بيع المشرو  
 . قيود على االستثمار األجنبي

 حتى تسـتعيد    ؛لقد طلب الصندوق هذه التغييرات الهيكلية     
المكسيك ثقة الدائنين األجانب والمستثمرين فينهـالوا عليهـا         

نت التعليمات خفضا لعجـز الموازنـة       وقد تضم .. باألموال
 االستثمار الداخلي، وكـأن     العامة بأسلوب يحدث انكماشًا في    

 . الوعد بأن االستثمار األجنبي فيه البرك والعوض
وقد مضت حكومة المكسيك في تنفيذ هذه السياسات منـذ          

، وطوال هذه األعوام الثالثة عشر      )تقريبا مثل مصر   (١٩٨٣
اإلصـالح  "كان مستوى المعيشة يتـدهور بـاطراد باسـم          

وقد تفاقم تـدهور    ".. ةالسوق الحر "ل إلى   ُوالتحو" االقتصادي
منـذ أن أقـدمت حكومـة       اإلنتاج وتدهور مستوى المعيشة     

 .١٩٩٥عام " اإلصالح الهيكلي"المكسيك على تسريع هذا 
 ؛راعـة لقد كانت ذروة الكوارث اإلنتاجية في قطـاع الز        

 دولة تعتمد علـى اسـتيراد       -ةَ ألول مر  -فأصبحت المكسيك 
، ورغم الزيـادة  )إلخ.. الحبوب واللحم واللبن  (المواد الغذائية   

 في استيراد الحبوب أصبح متوسط استهالك الفرد منها يقـلُّ         
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قبل بداية اإلصـالح     (١٩٨١ عما كان في عام      ٪ ٣٠بنسبة  
 ).المزعوم

هذه ) كما قيل لروسيا وكما يقال لنا     (على أي حال قيل لهم      
تضحية مؤقتة وقد قبلت الحكومة المكسـيكية هـذا الكـالم           

. مثال الذي يضرب في اإلخالص والطاعـة      الفارغ، فكانت ال  
 كانت كـل المجـالت والصـحف        ١٩٩٤وفي صيف عام    

 العظيم ورئيسها آنـذاك     م عن نجاح المكسيك   االقتصادية تتكلَّ 
بعـد أن بلـغ     ( فهي قد خفضت عجز الموازنـة        ؛)ساليناس(

ل َ، وخفضـت بالتـالي معـد      )مستويات عليا في الثمانينيات   
ـ   )ناتماما مثل حكومت  (م  التضخُّ عت فـي إنهـاء     ، وكذلك توس

 فباعـت   ؛ت القطاع العـام   التوجيه والتنظيم لالقتصاد، وصفَّ   
سـة  كة كانت تملكها الدولة بأسـعار بخ       شر ١٠٠٠أكثر من   

، وكان بعض هـذه     )كان البيع أساسا لألجانب مقابل الديون     (
الشركات من أكبر المعاقل االقتصادية في أمريكـا الالتينيـة          

  ـ العديـد مـن مصـانع     Tel Mex شـركة التليفونـات  (
 ـ أفـرع   Fertimexـ شركة األسـمدة العمالقـة   الصلب  

 ).إلخ.. أساسية في صناعة البترول
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ـ كمـا   الخصخصـة  هذا النمط اإلجرامي مـن  َوقد تم  
ذكرت ـ وسط تصفية لكل أدوات التوجيه الحكومي، وشمل  

ـ كمـا ي (هذا إسقاط الحماية الجمركية لإلنتاج المحلـي        ُبطلَ
وقد أشرت إلى أن هذه اإلجراءات كانت لخفض        ).. منا اآلن 

الديون وسداد التزاماتها حتى تكسب المكسيك ـ كما قالوا ـ   
ثقة الدائنين األجانب والمستثمرين، ولكن القطاع العام قبـل         
بيعه لم يكن في الحساب النهائي مدينًا للخارج، ولكن بعد بيع           

  وقيـل أيامهـا     الشركات انطلق أصحابها فـي االقتـراض،      
إن هذه ظاهرة صحية تؤكد حرية      ): من الصندوق ومريديه  (

الحالـة  "ولكن هـذه    .. ف للمستثمرين لزيادة اإلنتاجية   ُالتصر
نت المكسيك  لقد تمكَّ .. ت إلى عكس ما كان متوقعا     َأد" الصحية

 بليـون دوالر    ١٤نتيجة السياسات التي وصفناها من سـداد        
، ورغم هذا ازدادت    ١٩٨٣منذ  ) طفي المتوس (للدائنين سنويا   
 . الصورة قتامة
 بليـون دوالر عـام      ٥٧ الرسـمي    يالخارجكان الدين   

١٩٨٠، بليـون دوالر    ١٣١دت المكسيك للفوائد وحدها     َ وسد 
خالل هذه األعوام، ولكنها وجدت نفسها في النهاية في عـام           

ـ     ) ١٩٩٥ ا يصـل  وبفضل السوق وحرية االقتصاد تحمل دينً
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).. ١٩٨٠ بليونًا عـام     ٥٧بدالً من   (دوالر   بليون   ١٥٩لى  إ
 هذه الصورة للتعامل مع المـرابين المتوحشـين ال تنفـرد           

التـي  (بها المكسيك، فالصورة في كل دول أمريكا الالتينيـة     
.. تماثل ما حدث في المكسـيك     ) تتبع أمريكا وصندوق النقد   

 حيـث سـنفقد     ؛"هتحرير"وهذا أيضا ما ينتظر اقتصادنا بعد       
وستتجاوز بالتالي كل ما فرحت      على حركة الديون،     السيطرة

رغم أنه أمر ال يستحق الفرح بسبب الثمن        (الحكومة بإسقاطه   
 ). السياسي واالقتصادي العالي إلسقاط هذه الديون

  مت بـدالً  لقد تراكمت الديون علـى المكسـيك وتضـخَّ        
 .. من أن تهبط، والدائنون ازدادوا قلقًا بدالً من أن يطمئنـوا          

ا المستثمرون، فإنهم جاءوا في األساس لشـراء األسـهم          أم 
لقد .. في الشركات القائمة، ولم يضيفوا أصوالً إنتاجية جديدة       

 ). ترانزيت(جاء أغلب هؤالء باعتبارهم مستثمرين مؤقتين 
 قـررت   ١٩٩١/ ٩٠وأذكر في هذا الصدد أنه في عـام         

الواليات المتحدة خفض سعر الفائـدة لمقاومـة االنكمـاش          
  َاالقتصادي، وقد أد      ل مئـات الباليـين     ُى هـذا إلـى تحـو 

 مــن الــدوالرات مــن حســابات المــدخرات األمريكيــة 
ن إلى الصناديق المشتركة التي تدفع عائدا أعلى، ولكي تتمكَّ        
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جهوا هذه الصناديق من تحقيق ذلك، كان على مديريها أن يتَّ         
. .باألموال إلى أسواق أخرى، وكانت المكسيك على رأسـها        

 رت الظروف وعادت أسـعار الفائـدة األمريكيـة         وحين تغي 
ـ           روا إلى االرتفاع كان على نفس مديري الصـناديق أن يغي

ـ           ر اتجاه الحركة ويعيدوا األموال إلى بلدهم، ومع هـذا التغي 
ز في ميزان المدفوعات    جفي االتجاه كان طبيعيا أن يتفاقم الع      

ألجنبـي أن يسـدد     المكسيكي، وأصبح على احتياطي النقد ا     
بسـبب التـراكم    ( تفرحون في مصـر      نويا م .. االلتزامات

إن هـذا   : نقـول لكـم   ) المحقق في احتياطي النقد األجنبـي     
االحتياطي قابـل لالسـتنزاف بسـرعة إذا كـان الهيكـل            

    ـا علـى نحـو مـا فعلـوه          َاالقتصادي مكشـوفًا ومشـوه 
  في المكسيك كان احتيـاطي النقـد األجنبـي        .. في المكسيك 

، ومـع قـرار صـناديق       )١٩٩٤فبراير  ( بليون دوالر    ٣٠
 االستثمار األمريكية باستعادة أموالها، كان هـذا االحتيـاطي         

 .  باليين فقط في ديسمبر من نفس العام٦ إلى قد انحطَّ
* * * * * 
      قـال صـندوق النقـد      حين وصل األمر إلى هذا الحـد  : 

 ا فيـه وال بـد      أصبح مبالغً ) العملة الوطنية (إن سعر البيزو    
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 إذ هـرب رأس المـال       ؛وهنا ازدادت الكارثة  .. من خفضه 
 التـي أصـابت قيمـة       الخسارةاألجنبي بالجملة مذعورا من     

الموجودات، وخوفًا من مزيد من خفض العملة، بـل انتشـر      
ذعر المستثمرين األجانب في عديد مـن الـدول األخـرى           

.. قتصاداتالمشابهة، فأسرعوا إلى بيع ما يملكونه في هذه اال        
 تتـدخل  وفي حالة المكسيك كان على الواليات المتحـدة أن          

في لحظة الذعر السائدة وتساند صندوق النقـد فـي خدمـة            
السياسات التي استهدفت ضمان حقـوق الـدائنين األجانـب          

ـ    )أغلـبهم أمريكـان   (والمستثمرين    ف هـؤالء   ، حتـى يتوقَّ
عن تحويل أموالهم بهرولة وبأي سـعر محققـين خسـائر           

وقد ثبت أن المضاربين والمغامرين في األسـواق        .. جسيمة
         فون فعالً  َالمالية ال يحملون أي قدر من بعد النظر، فهم يتصر

بعقلية القطيع، وبمجرد اندفاع أحدهم إلى الباب هاربا، يلحقه         
 . اآلخرون بال تردد أو تفكير

ب إنقاذ الوضع تقديم قرض عاجل للمكسيك يبلـغ         لقد تطلَّ 
ر  دوالر، ولم يكن بوسع صندوق النقـد أن يـوفِّ           بليون ٥٢

 فأكملت الواليات المتحدة هذه المهمة، وكان       ؛وحده هذا المبلغ  
  يستخدم دوالر واحد مـن هـذا القـرض          شرطها األول أالَّ  
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ومقابـل اسـتخدام    .. في إحياء االقتصاد المكسيكي وتنشيطه    
القرض لوقف انهيار العملة طمأنة للـدائنين والمسـتثمرين         

ألمريكان فقدت المكسيك سيطرتها على اقتصادها، ووصـل        ا
خل المكسيك من صادراتها البتروليـة      دالحال إلى درجة أن     

) نيويـورك (أصبح يودع في بنـك االحتيـاطي االتحـادي          
ف فيه الواليات المتحدة فتسـدد مسـتحقات حـاملي          َلتتصر

عـد هـذا شـيء      بوإذا تبقى   .. السندات من غير المكسيكيين   
ى المكسيكل إلَيحو! 

ـ       ل وفي األثناء كان على الشعب فـي المكسـيك أن يتحم
 فقد  حقق الناتج المحلـي اإلجمـالي         ؛مزيدا من التضحيات  

ــا جديــدا أشــد، فــانخفض عــام  بنســبة ١٩٩٥انخفاض  
وصاحب ذلك مزيد من االنكماش في الموازنة       .. ٪ ١٠ و أ ٧

حة  انخفضت مسا  الخدماتالعامة وأوجه إنفاقها، ومع تدهور      
، وهبط االستثمار العام في قطـاع       ٪ ٢٠األرض المزروعة   

م إلـى اإلنتـاج     َ، وهبط االئتمان المقد   ٪ ٣٠الزراعة بنسبة   
دي لسنوات عديدة   إن التراجع االقتصا   ،٪ ٣٦الزراعي بنسبة   

 ى إلى زيـادة البطالـة،      َأد) الخصخصةلى  إإضافة  (متعاقبة  
ثـة ماليـين     ثال ١٩٩٥وقد أضيف إلى هؤالء العاطلين عام       
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وانخفض الدخل الحقيقي لألسرة في المتوسـط       .. عاطل جديد 
 ؛، وكانت اإلصابة لدخول الطبقة المتوسطة أشد      ٪ ٣٢بنسبة  

وسط بنسـبة   تإذ انخفض دخل األسرة من هذه الطبقة في الم        
" إنترناشيونال هيرالد تريبيون  "قت على كل هذا     وعلَّ.. ٪ ٥٠

 سـقط الحلـم     وبعـده .. سـقط البيـزو أوالً    "تحت عنوان   
بعـد  " "نيويورك تـايمز  "، وكذلك كان العنوان في      "المكسيكي
 وكانت تقصد ظهـور     ؛"القتصاد المكسيك وجهان  ": االنهيار

 .وجه الفقراء
 بنسبة  ١٩٩٥لقد انخفض الناتج القومي للمكسيك في عام        

 كـان وزيـر الماليـة       ١٩٩٦ كما قلت، وفي مارس      ٪ ١٠
قد انخفـض فـي هـذه       اتج القومي   ترف بأن الن  يع) أورتيز(

إضافية٪ ٣ة أخرى وبنسبة َاألشهر الثالثة مر  .. 
عدادا أ فالمجاعة تهدد    ؛واألمر لم يعتدل حتى هذه اللحظة     

تتسع، والحكومة تبحث عن الدوالرات بأية طريقة لتكـوين         
 ، وأصـبح شـائعا     يةالخارجاحتياطي نقدي لسداد التزاماتها     

ا أمام فرصة ذهبيـة     أن شبكة المخرجات الدولية وجدت نفسه     
 . لغسل أموالها القذرة بطريقة شبه علنية
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هذه خسائر في األجـل     : ما زال يقال للمكسيك   .. ومع هذا 
ولكنكم ستجنون في النهاية ثقة األجانب وازدهـار        .. القصير
 !االقتصاد

* * * * * 
إن الدرس المستفاد هو أن إلغاء الدور االقتصادي للدولـة          

أخضع المكسـيك تمامـا     )  النقد على نحو ما يطلب صندوق    (
 ، وهـذه القـوى التـي اسـتولت         يـة الخارجإلرادة القوى   

 ا وحسب، بل قادت عملية         َعلى مقدرات البلد لم تحدث تدمير
كت أصوالً إنتاجية ضخمة دون عائد إيجابي       نهب واسعة وتملَّ  

.  بل لقد زادت كما رأينا كل المصائب جوعا وبطالة         ..للشعب
 هو هذا الدور الذي لعبه المضـاربون        ولكن أخطر الدروس  

ومـن أجـل    . المقامرون الذين أجهزوا على حيوية االقتصاد     
إنقاذ هؤالء فقدت دولة المكسيك ما بقي من استقاللها فتفـاقم           

 . االنهيار
   ل عنـدنا اآلن،    له إلى آخره نراه يتوغَّ    َوهذا المنهج من أو

ـ           ة وإذا كانت صناديق االستثمار هناك قـد انسـحبت مهرول
بذريعة المخاطر االقتصادية، فإن االنهيار عندنا وارد أيضـا         
 ألســباب سياســية فــي لحظــة يراهــا الحلــف      
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ـ   األمريكي ـ الصهيوني مناسبة، فاحذروا يا متتعجلـون  ن  
 في تنشـيط المضـاربات الدوليـة علـى األوراق الماليـة            

 !في سوقنا
ولكن هل هناك نموذج إلدارة االقتصاد وتنميتـه يخـالف       

والنموذج .. بالتأكيد! نموذج الذي يدعونا إليه أعداء مصر؟     ال
 بدرجـة  (البديل هو الذي اتبعته كل االقتصـادات الناجحـة          

بدءا من الواليات المتحدة نفسها في بداية انطالقها        ) أو أخرى 
وإذا عدنا إلى التجارب المعاصـرة      .. لتنمية إنتاجها المستقل  

ـ فإنهـا جميعـا تم    ) شرق آسيا (الناجحة   ل نموذجـا إلدارة    ثِّ
يته يخالف تماما ما يدعونا إليه صندوق النقـد         مناالقتصاد وت 
 .  نجحتالخالفولهذا .. وأصحابه

  تجربة إيران اإلسالمية والنموذج الثالثتجربة إيران اإلسالمية والنموذج الثالث
بـة الجمهوريـة     أننا سنقف بشكل خـاص عنـد تجر        إالَّ

 مـن حيـث العقيـدة      ( فهي أقرب إلينا     ؛اإلسالمية في إيران  
 حـديات خارجيـة    م باطراد في إطار ت    َتتقدي   وه ،)أو الموقع 

والنمـوذج  .. ١٩٧٩لم تهدأ لحظة منذ قامت الثورة في عام         
نماذج النمور اآلسيوية من حيث إنه يعتـرف        اإليراني يشبه   

 بدور الفرد دون أن ينسـى دور الجماعـة أو األمـة، إنـه              
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ال يصادر دور الفرد فـي التنميـة وال يخنقـه بالتعليمـات             
بل هو يرى فـي دفـع       ) كما حدث في الشيوعية   (الحكومية  

ل هذا  َ يتحو الناس بعضهم لبعض خيرا كثيرا، ولكن بشرط أالَّ       
 لى فوضـى أو إلـى تمكـين األجانـب          إالتدافع أو التنافس    

كما هو حادث في روسيا والمكسـيك وفـي كـل           (من األمة   
 ).الدول المستضعفة

و نمـوذج   ه) مثل النماذج اآلسيوية  (إن النموذج اإليراني    
ثالث يطلق المنافسة في السوق، ولكنها منافسة تقودها الدولة         

 . ة المطردةوتحميها لتحقيق التنمية المستقلِّ
ت َ فقـد أد   ؛ا النموذج لم يكن سهالً في إيـران       إن بناء هذ  

الثورة اإلسالمية إلى تأميمات واسعة ألمالك الطبقـة التـي          
ت بتدخل ملـح    هربت أو واجهت الثورة، وكانت هذه التأميما      

ت المصاعب االقتصادية   َثم أد ..  شخصيا الخومينيمن اإلمام   
 األولي إلى مزيد مـن سـيطرة        الخليجالمتفاقمة أثناء حرب    

الدولة االقتصادية لخدمـة المجهـود الحربـي أو لتوزيـع           
 ولكن حتى في هـذه      ،ورات االستهالكية النادرة بعدالة   الضر

 هذه القيـود مؤقتـة،       يذكر أن  الخومينيالظروف كان اإلمام    
ل الدولة لن يصل في الدولة اإلسالمية إلـى وقـف           وأن تدخُّ 
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إننا نعد بأنـه مـا دام اإلسـالم         : "، كان يقول  الخاصالنشاط  
ـ روعات  شالمقائما، فإن    " ة سـتكون قائمـة أيضـا      الخاص

إن علـى الحكومـة     : "، وكان رافسـنجاني يقـول     )١٩٨٦(
ـ  تحـلَّ  ال أن    الخـاص اإلسالمية أن تقـود القطـاع        " ه محلَّ

)١٩٨٥.( 
  ك إلعادة تشـكيل النظـام االقتصـادي        ُوبالفعل بدأ التحر 

، )١٩٨٨أغسطس  (على النحو المستهدف بمجرد وقف القتال       
  في إيـران    الخصخصة، ولكن   الخصخصةن  وكان هذا يتضم 

، ولم تكن   "بيعا للمشروعات لألجانب وبتراب الفلوس    "لم تكن   
هد الدولة، ولكـن كانـت      كذلك مهمة وحيدة ينحصر فيها ج     

ـ     الخصخصة الح اقتصـادي حقيقـي      عندهم جزءا من إص
 لـى التنميـة الشـاملة وتحسـين األداء        إومتكامل يهـدف    

  ١٩٨٩في الوحدات اإلنتاجية الوطنيـة، لقـد أعلـن عـام            
  فـي التصـدير واالسـتيراد       الخاصعن زيادة دور القطاع     

وفي الصناعة، ثم بدأت إثر ذلك خصخصـة المشـروعات          
عيدت من أجل ذلك في طهـران سـوق األوراق          عامة، وأُ ال

ولكن للمستثمرين اإليـرانيين ولـيس للمضـاربين        (المالية  
 ). األجانب
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  أن اإلصالح أصبح االستراتيجية واضـحة ومركبـة         إالَّ
 مع وصول رافسنجاني إلى الرئاسة، وتقـوم االسـتراتيجية         

ور على إطالق طاقات الموطنين وإمكاناتهم مع تراجـع الـد         
على هاتين الدعامتين قامـت اسـتراتيجية       .. التنفيذي للدولة 

 . التجديد االقتصادي
كانت هذه االستراتيجية تعني تعبئة باليين الدوالرات التي        

ق رأس المال إلى أنشطة إنتاجية      يكتنزها المواطنون لكي يتدفَّ   
  الخـاص كانت نسبة القطـاع     .. كان محروما من العمل فيها    

 في أواخر ٪ ٣٠ ـ  ٢٥يراني ال تتجاوز من في االقتصاد اإل
ــات ــذه النســبة ،الثمانيني ــع ه ــان مســتهدفًا أن ترتف   وك

 .  في أواخر التسعينيات٪ ٨٠ ـ ٧٥إلى 
ووفقًا للخطة التي اعتمدتها حكومة رافسـنجاني جـرى         

 شركة عامة، وقد تسارع التنفيذ الفعلـي        ٨٠٠التحضير لبيع   
ت وضـوابط   ، وفق إجـراءا   ١٩٩٢ و   ١٩٩١خالل عامي   

رة حتـى تبـاع     معلنة وشفافة، ومع إصالح الشركات المتعثِّ     
أسهمها بالقيمة الحقيقية دون بخس، وقد تطلب ذلك تطـوير          
سوق األوراق المالية وتحديثها من أجل تيسير مشاركة رأس         

ومع توافر الثقة باستقرار الحكومة وسياساتها      .. المال الوطني 
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وراق المالية إلى أرقام    ارتفعت الحركة والتداول في سوق األ     
مت الشركات القابضة   َوتقد.. قياسية، لم تبلغها في عهد الشاه     

والبنوك ومختلف الوزارات والمؤسسات الثوريـة بعـرض        
    وكـان هـذا     ،ع في الطلب  الشركات التابعة لها حسب التوس  

في قطاعات المناجم والصناعات التحويلية، وجـرى حفـز         
وعات التـي كانـت تحـت        ليستكمل المشر  الخاصالقطاع  

 في الصناعات   الخاصاإلنشاء، وقد بلغت استثمارات القطاع      
 ١٠٠حـوالي   (ون ريال    بلي ٣٠٠ حوالي   ١٩٩٠الثقيلة عام   
وكان هذا مؤشرا على مدى استجابة القطـاع        ) بليون دوالر 

  لولوج هذا المجال الصـعب، كمـا كـان مؤشـرا            الخاص
، وكان محبوسـا    س المال المتوفر داخل البالد    أعلى حجم ر  

وكل هذا ينطبق على مصر بالمناسبة      (عن االستخدام المجدي    
 ).إذا توافر مناخ سياسي يشيع االطمئنان
* * * * * 

قصورا على بيع المشـروعات      اإلصالح لم يكن م    نأ إالَّ
ب اإلصالح إعادة النظر في عمـل البنـوك،          فقد تطلَّ  ؛العامة

وشـمل  ال األجنبي،   واتباع المرونة في التعامل مع رأس الم      
 وإنشاء منـاطق تجـارة      الخارجهذا فتح باب االقتراض من      
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َحر  إصالح النظام النقدي، واالعتماد على األسعار       َة، كذلك تم 
 أيضـا  .. الحقيقية في إحداث التوازن وفي توجيه االقتصـاد       

وإعادتها على القطاع   ) يةالخارجالداخلية و ( تحرير التجارة    َتم
وس األمـوال    تكثفت الجهود السـتعادة رء     وأخيرا.. الخاص

اريـة، وهـي    الفنيـة واإلد  الخبراتاإليرانية الهاربة وكذلك    
د الثورة ولكن يمكنها اآلن أن تعـود        إمكانات هائلة هربت بع   

 في بناء الوطن بـدالً مـن اشـتغالها فـي تنميـة              مستخدوتُ
وقد ثبت في حالة الصين نجـاح هـذه         (االقتصادات الغربية   

..  وجدواها، ولكنها تتطلب ثقة النظام الحاكم بنفسـه        المحاولة
وكذلك ثقة أصحاب األموال والكفاءات بأن النظام لن يغـدر          

 والمحاولـة تلقـى نجاحـا ملحوظًـا اآلن         .. بهم إن عـادوا   
 ). في إيران

  الدولة تنظم السوق وتقودها الدولة تنظم السوق وتقودها 
 أن هذا االتجاه نحو إطالق طاقات البشـر وكفـاءاتهم           إالَّ

لقًا ال يجوز المساس به في أي حال، وهو كذلك          ليس مبدأ مط  
وقد رأينا  . ليس تنافسا فوضويا بال ضوابط من الدولة وتوجيه       

تنظيما اقتصاديا يغلـب     تأن ظروف الثورة في بدايتها تطلب     
هذه الضرورة، وحـين تهيـأت       فخضعت القيادة ل   ؛المركزية
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 لغ  االنتقال بطريقة منظمة من المركزيـة المبـا        َمالظروف ت 
إن الدولـة   ..  والعـام  الخـاص فيها إلى نظام التوازن بـين       

 الخاصاإليرانية اآلن، وفي ظل هذا االتجاه إلطالق القطاع         
 ال تتردد في استخدام حصـيلة بيـع المشـروعات القائمـة            
في إنشاء مشروعات جديدة اسـتراتيجية تتطلبهـا التنميـة          
 واعتبــارات األمــن القــومي، ويــدخل فــي هــذا عــدد 

صناعات، إضافة إلى التركيز على الهياكـل التحتيـة         من ال 
وبخاصة السدود وشبكة الطرق ومحطات الكهرباء الحرارية       
 والنووية، وهي مشروعات ترتبط بهـدف زيـادة اإلنتـاج          

).. وليس لخدمة المنتجعات الترويحية كمـا حـدث عنـدنا         (
والدولة ال تتوقف في استثماراتها عند هذه األمثلة، فمساهمة         

 لـت  َ مشاكل البطالة فـي المنـاطق المهمشـة مـو          في حل 
 .. ١٩٩٥ مشـروعات تعاونيـة عـام        ٣١٠من ميزانيتهـا    

 أن هذا االستثمار المباشر من الدولة لـم يفـزع القطـاع          إالَّ
أن الدولـة تعـود إلـى إحكـام         ر  َ ولم يجعله يتصو   الخاص
 ة وانطلقـت    ألن السياسـات االقتصـادية مسـتقر       ؛قبضتها

 . لة بعد مناقشات مطولةمن مؤسسات مسئو
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 ثنا عن تحرير األسعار حتى تكون معايير يرتكن        َوقد تحد
االقتصادية للمنتجين والمستهلكين، ولكـن     إليها في الحسابات    

هذا التحرير لم يكن ليغفل حماية الفقـراء، فـرغم األعبـاء            
 الخـدمات الشديدة على اإلنفاق الحكومي كان دعم السـلع، و        

  ذلــك المنتجــات الغذائيــة الضــرورية فريضــة، يشــمل
إضافة إلى زيت الطعام والسكر واللبن والجبن       ) قمحا وأرزا (
 بليـون  ١,٥ تبلغ ١٩٩٧/ ٩٦مخصصات الدعم في موازنة   (

 )..  مليـون دوالر لـدعم األدويـة       ٣٥٠لى  إدوالر، إضافة   
 أن دعم الفقراء في المجتمع اإلسالمي ال ينحصر في هذه           إالَّ

 فكل مؤسسات الزكـاة والبـر تعمـل        اإلجراءات الحكومية،   
 . على إعادة توزيع الناتج المحلي لصالح المحرومين

عوا االسـتثمار األجنبـي المباشـر        أنهم شج  وقد ذكرت   
وأصدروا قانونًا في هذا الشأن، وهـذه التيسـيرات تشـمل           
استبعاد حد أقصى لحصة الشريك األجنبي فـي المشـروع،          

، منهـا أن تقـوم       ربطت هذه التيسـيرات بشـروط      ولكنها
   وتحقق قيمـة مضـافة      ،مةالمشروعات على تكنولوجيا متقد 

!).. كالدجاج المشوي وما أشـبه    (عالية، وال تنتج سلعا تفاهة      
 الخـاص والدولة اإليرانية تفتح الباب اآلن أمام القطاع        . إلخ
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لينشئ المطارات ويديرها، وكذلك الطرق ومحطات الطاقـة        
محصور في اإلطار الـوطني     ولكن هذا   .. وشبكات توزيعها 

      د لألمـن القـومي     وال يسمح لألجانب بهذا االنتشار المهـد 
 ). كما يحدث اآلن عندنا(

صيانة لالستقالل؛هفي كل هذا تتدخل الدولة وتوج  . 
 ا عن الدور الغالـب للقطـاع         َوقد تحدالخـاص ثت أيض  

في التصدير واالستيراد، ولكن هنا أيضـا تتـدخل الدولـة           
وحـين  .. التوازن، ولتوجيه االستخدام للنقد األجنبي    لضمان  

.. تزايد العجز في الميزان التجـاري وميـزان المـدفوعات         
 بالتالي إلى درجة مقلقة، تـدخلت       يةالخارجوتراكمت الديون   

 الدولة للمساعدة على زيـادة التصـدير، وفرضـت سـقفًا           
على الواردات، وقد ارتفعـت حصـيلة الصـادرات غيـر           

.. لفعل إلى أكثر من خمسة باليين دوالر سـنويا        البترولية با 
 ومع هذه الزيـادة فـي الصـادرات التـي صـاحبها حـد              

ن إيران من االنتظام    من االستيراد انقلب العجز إلى فائض مكَّ      
بت بالتالي إذالل الدائنين وشـروطهم       وتجنَّ ؛في تسديد ديونها  
د االستقاللالسياسية التي تهد . 
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 فقد قـررت إيـران      ؛سعر العملة واألمر نفسه يقال عن     
أصبح قابالً للتحويـل    توحيد سعر الصرف للريال اإليراني و     

 في النقـد    ٌ، ولكن حين حدث شح    )١٩٩٣بريل  إ(بشكل كامل   
لم تتـردد   ) نتيجة الحصار والتآمر الذي لم يتوقف     (األجنبي  

الدولة في العودة إلى سعرين للجنيه دعما لسلع االسـتهالك          
 . الضرورية

* * ** *  
وهناك أمر أخير أذكره في شأن االقتصاد اإليراني، فكـل      

وهذا طبيعي؛ إذ كيف    .. المراجع الدولية تشكو ندرة البيانات    
     مها في ظروف يحـيط     ُتكشف دولة عن أسرار إنجازها وتقد

ا ضرورة أمنية   إن الكتمان هن  !.. بها األعداء من كل جانب؟    
نهج نفسه، فرغم   ن إسرائيل تتبع هذا الم    أللنجاح، وقد أضيف    

كل الجعجعة التي تصدر عنها، فإن وقائع اقتصادها الفعلـي،          
 ، تعتبـر أسـرارا     يـة الخارجاقتصادها السياسي وروابطـه     

 .ال تذاع
ما أبعد هذه الصورة عن أوضاعنا االقتصادية التي يعرف         

 ")!العتمة"وإن كان أهل البلد في (األعداء كل وقائعها 



 - ١٥٧ -

  ج التنمية اإليرانيةج التنمية اإليرانيةماذا يقول األعداء عن نتائماذا يقول األعداء عن نتائ
 ماذا كانت النتيجة المحققة من كل ما سردت؟

رغم خفض أسعار البترول، ورغم الحصار االقتصـادي        
األمريكي، ورغم ارتفاع نفقات الدفاع، هناك إجمـاع بـين          
المراقبين على أن المنهج اإليراني في اإلصالح االقتصـادي         

َأد  ورغم غيبـة   م ملحوظ كمي وكيفي في اإلنتاج،       ُى إلى تقد
البيانات الدقيقة، فهناك إجماع على أن اإلنتاج الزراعي حقق         
أرقاما قياسية قللت حاجة إيران إلى استيراد سـلع غذائيـة،           

 ت تنمية ظاهرة للصـناعات المدنيـة والعسـكرية         وكذلك تم
)  ألنها في يـد     ؛نة ضد االختراق األجنبي   وهي صناعات مؤم 

كذلك هنـاك إجمـاع     ).. ينرجال األعمال اإلسالميين الوطني   
على اتساع االعتماد على النفس في مجال البحـث العلمـي           

نائب رئيس  (والتطوير التكنولوجي، وقد الحظ حسن روحاني       
تزايد التصريحات األمريكية الهسـتيرية     ) البرلمان/ المجلس

زيادة المخـاوف   "، وقد عزا ذلك بحق إلى       ١٩٩٥منذ مارس   
".. م اللـذين تحققهمـا إيـران      ُداألمريكية من االستقرار والتق   

 األمريكية كان بالفعل    يةالخارجإن وزير   : وبوسعنا أن نقول  
د أمام الجمعية العامة لألمـم      تحت تأثير هذا الهاجس حين أكَّ     
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ن إيـران هـي     أ) ١٩٩٥( في سبتمبر من نفس العام       المتحدة
وحدها الراعي األكبر لإلرهاب والذي يسعى إلنتاج سـالح         

ت الهستيريا كمـا نعلـم فـي هـذا العـام            وقد زاد .. نووي
، حتى أن اإلدارة األمريكية أصدرت فـي يونيـو          )١٩٩٦(

 قانونًا يعاقب الشركات غير األمريكية التي تسـاعد إيـران          
 . في تنمية إنتاجها البترولي

من المناسب أن ننقل أخيرا تقديرات البنـك الـدولي          .. و
اعتهـا وكالـة   حول الظاهرة االقتصادية اإليرانية ـ كما أذ 
إن االقتصـاد  : رويتر ـ وباختصار فإن هذه التقديرات تقول 

  رغم العقوبات األمريكية، وأنه يستعد اآلن       َاإليراني قد استقر 
ــول ــابعين تق ــديرات االقتصــاديين المت  : لالنطــالق، وتق

         ا بمعـد٣,٥ل  َإن االقتصاد اإليراني يحقق هذا العام نمـو ٪ 
ولكن تقول األرقام   ) (١٩٩٧(دم   في العام القا   ٪ ٤لى  إترتفع  

  وقد ذكـر اقتصـاديون كبـار       ).. ٪ ٧ل  َاإليرانية إن المعد
أن اإليـرانيين   ) رفضوا ذكر أسـمائهم   (قون سياسيون   ومعلِّ

 يشعرون اآلن بثقة عالية بالنفس بعد أن حققـوا االسـتقرار           
في التوازنات الكلية القتصادهم، وهم مرتاحون لسـيطرتهم        

  الـذي يـنخفض بجهـدهم الـذاتي         يالخـارج على الـدين    
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بليونًـا   ١٨بعد أن كان    ) ١٩٩٧عام  ( بليون دوالر    ١٤إلى  
 ؛وهم غير منزعجين من أثر العقوبات األمريكية      .. هذا العام 

 ألن حلفاء أمريكا يرفضون هذه العقوبات، وهـم يتعـاملون          
ورغم كل القيـود    ".. قوة إقليمية عظمى  "مع إيران باعتبارها    

يكا على إيران فإن االستثمارات األجنبيـة       أمرالتي تفرضها   
 باليـين دوالر عـام      ٤تجـاوزت   ) في غير قطاع البترول   (

١٩٩٥. 
* * * * * 

) مثل تجارب شرق آسـيا الناجحـة   (إن التجربة اإليرانية    
 وعلـى الحريـة     ،تعتمد كما رأينا علـى تشـجيع التنـافس        

وقد عاب على إيران مؤخرا خبيـر       .. االقتصادية المنضبطة 
 الخصخصـة ندوق النقد الدولي، فقال إنها لم تصل في         في ص 

    الخـاص ر أن نسبة القطـاع      َإلى المدى المطلوب، حيث قد 
 فقط فـي هـذا      ٪ ٤٠إلى  ) ١٩٩٠عام   (٪ ٢٠ارتفعت من   

وحتى لو كانت هذه التقديرات صحيحة، فـإن عـداء          .. العام
الصندوق للتجربة اإليرانية ال يرجع بالتأكيد إلى هذه القضية،         

 نمط السوق الذي تقيمـه      نأ ن يرجع العداء األصيل إلى    ولك
 إيران وتديره يختلف تماما عن مفهوم السوق الـذي يـدعو           
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.  وآلياتها يختلف  الخصخصةإليه الصندوق، وكذلك فإن نمط      
وأيضا فإن حرية التجارة عند إيران تختلف، وحريـة رأس          

 . المال األجنبي تختلف
ـ      ي جمهوريـة إيـران     إن الحرية االقتصادية المنظمة ف
ة ولتعظيمهـا، وهـي     اإلسالمية هي في خدمة التنمية المستقلِّ     

تستهدف منع نهب الموارد، وكل هذا على نقيض الفوضـى          
التي يدعو إليها الصندوق وتستهدف عكـس النتـائج التـي           

 . تحققها إيران
 إن النموذج اإليراني يؤكد إمكانية االعتماد علـى الـنفس          

  ومن هنا  .. ي إدارة عالقات دولية مواتية    م وف ُفي تحقيق التقد
) كما في النماذج اآلسـيوية الناجحـة      (فإن في هذا النموذج     

ولكن المؤكد أن اتبـاع هـذا       .. مهالكثير الذي ينبغي أن نتعلَّ    
ف صاحبه مشقة   يكلِّ) خصوصا في منطقتنا الملتهبة   (النموذج  

 . ب قيادة قوية وأمينةوهو يتطلَّ.. هائلة وتضحيات جسيمة
* * * * * 

في الحقيقة ال يمكن استيعاب الصورة الكلية لإلنجـاز   .. و
، دون إشـارة    االقتصادي في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية    

يـران  إ(وإمكانيات الغاز الطبيعـي     .. طيةإلى اإلمكانات النف  
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 وكـذلك  ).. تملك ثاني احتياطي للغاز في العالم بعد روسـيا        
قوة اإليرانية التي تـنعكس     ال يمكن أن تستوعب كل أبعاد ال      

على تنمية اقتصادها، دون حديث عن أثر االلتـزام الـديني           
 . نتائج الموقف الجيوسياسي الفريدوعن 

ـ                ز ولكن حسبنا أننـا أردنـا فـي هـذا المقـال أن نركِّ
    ع عنه من سياسات وإجراءات     َعلى النموذج التنموي وما يتفر

تختلـف النتـائج    متنا، ومن الطبيعي أن     تخالف ما تتبناه حكو   
فاالقتصـاد  .. عندنا بالتالي عن النتائج التي تتحقق في إيران       

في مصر هش ويسهل على الحلف األمريكي ـ اإلسـرائيلي   
ـ .. اختراقه وإخضاعه  ر يـران فيتعـذَّ   إا االقتصـاد فـي      أم 

عوه على األعداء أن يطوهوهأو يشو . 
           ا نسأل اهللا أن يوفقنا التبـاع المـنهج الصـحيح؛ تمـرد 

 .على صندوق النقد وأصحابه
* * * * * 
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  الرحلة الثانية الرحلة الثانية 

−−١١−−
א א אא א א

؟::אא ؟א א
؟ ؟א א

 
ولكـن كيـف    .. أفهم أن تعادوا السياسـات اإليرانيـة       •

 !تحاربون التعريب فيها؟
 !  اهللا؟ينا من إسماع اإليرانيين صوتوكيف تمنعون مقرئ •

.. ب بـين المـذاهب    يدراسات جادة في إيران للتقر     •
دت اتفـاق الشـيعة     ومقارنات الكمبيوتر للمراجع أكَّ   

 . من القضايا األساسية٪ ٩٠والسنة في 

ومواقـف  ... مواقف الشيخ الغزالي عليه رحمة اهللا      •
 .  تقدير علمي واسعالدكتور القرضاوي محلُّ
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 َت عن الكتابـة ثـم     غبت عن أرض الوطن فترة، وانقطع     
 !تماما كما تركته.. أنذا أعود ألجد كل شيء على حالهه

دعك من التصريحات التي تتفنن كل يـوم فـي إعـالن            
ث عما يجري فعليا، وفي هذا      َفأنا أتحد .. الطرائف والغرائب 

 اإلطار أقول إنه في مجال اإلصـالح واإلنجـاز ـ بالعمـل     
١(  اإلطالقم علىُال بالكالم ـ ال يحدث أي تقد(! 

على مستوى السياسات الرسمية في المنطقة لـن أكـرر          
د للمواجهة مع الحلف األمريكي ـ الصـهيوني   موقفنا المؤي

 ولـن أمـل    (، ولكننـي أكـرر      )وإن كانت مفككة وقلقـة    (
إن المواجهـة المـؤثرة لـن تكـون بـالكالم           ) من التكرار 

إننا .. ىوالتصريحات فما لم تسند الكالم قوة وإرادة فال جدو        
                                           

 . ١٩٩٧/ ١/ ٧عدد " الشعب" هذا المقال بجريدة َنُِشر )(1
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 اآلن في الطريق علـى حالـة مـن الالحـرب والالسـلم             
ك الموقـف   َولن ينكسر هذا الجمود، ولن يتحر     .. مع إسرائيل 

 إذا أظهرنا في وجـه      إالَّ) والقدس في قلبها  (الستعادة حقوقنا   
ة يخشــونهاَاألعــداء قــو ..ة التــي تظهــر َوإعــداد القــو 

ال بأس مـن تجميـد       ولذا ف  ؛ب زمنًا بها على األعداء قد يتطلَّ    
الموقف فترة بشرط أن نستفيد بهذه الفترة في العمـل الجـاد            

  ا لما تمإفساده خالل السـنوات الطويلـة الماضـية،         َإصالح  
إن الحكومة تواصل سياستها االقتصادية التي أوقفت التنميـة         

نـت الحلـف األمريكـي ـ     الفقـر والبطالـة ومكَّ  ونشرت 
 .. الصهيوني من رقابنا

جري ويتواصل على أرض الواقع، وهذا ما يجب        هذا ما ي  
تغييره على أرض الواقع، إذا كان أهل الحكم جـادين غيـر            

دتـه  وإلى جانب استمرار التبعية االقتصادية وما ولَّ      .. هازلين
 من خراب وفساد ونهب، فإن القوى اإلسـالمية والوطنيـة          

 حرب ومطاردة، باألمن والمحاكم العسـكرية،       ما زالت محلَّ  
 . هةَة المشوعالم وإشاعة الثقافة المنحلَّوباإل

ـ       د أمتنـا  إن استمرار هذه األوضاع والسياسات لـن يوح 
ونقول لكم يا أهل الحكـم بكـل قـوة          .. في مواجهة أعدائها  
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إن كل الضجيج الذي تحـدثون حـول شـهادات          : وصراحة
 وهمية أو عن مشروعات غير مدروسة، لن يخـدع النـاس           

عل المستقبل  جتيان بإصالح شامل ي   عن حقيقة عجزكم عن اإل    
 . مختلفًا في قتامته عما جرى في الماضي

شهادات وهمية بالتفوومشروعات عجيبة ومشروعات عجيبة .. .. ققشهادات وهمية بالتفو
  !!غير مدروسةغير مدروسة

 وبالنسبة إلى الشهادات الوهمية فإنني عجبـت وخجلـت         
في صـفحتها األولـى     ) الثالثاء الماضي (مما نشرته األخبار    

 ، "ق البريطانيـة  المتحدون لإلعـالم والتسـوي    "عن مؤسسة   
 وعن استطالعها لرأي الشـعوب العربيـة والـذي أسـفر           

  ٪ ٩٥عن اختيار الرئيس مبـارك قائـدا للعـرب بنسـبة            
 َوكـذلك تـم   !). ؟٪ ٩٩,٩وال أدري لماذا لم تكن النتيجـة        (

شخصـية العـام    ) بدون منافس (اختيار السيدة قرينة الرئيس     
 الجنزوري أكفأ   إضافة إلى انتخاب العرب، الدكتور    . النسائية

ما هـذا   .. رئيس حكومة وحسن األلفي أروع شخصية أمنية      
إن هذا الذي نشرتموه سيجلب     ! ؟"األخبار"الهراء يا أصحاب    

ر المسئولين مـن حيـث أردتـم        عليكم غضب الرئيس وكبا   



 - ١٦٦ -

 ة والنفاق، فالحكاية من أولهـا إلـى آخرهـا كـذب            المجامل
 بال أساس، ونشرها يضحك األمم من جهلنا؟ 

د كذب حكاية االستطالع بكل هذه الثقة لسـبب         حن نؤكِّ ون
بسيط هو أن الدول العربية كافـة ال تسـمح بـإجراء أيـة              

فما بالكم  ! استطالعات للرأي العام في بالدها حول أية قضية       
و الرئيس في هذه الدولة     أ كان االستفتاء حول شعبية الملك       إذا

 رئـيس   أو تلك مقارنة بشعبية الرئيس مبـارك، أو مقارنـة         
إن هذا االستفتاء لـم يكـن       ! الحكومة هناك برئيس حكومتنا؟   

ليمنع وحسب، ولكن إذا كان قد جرى كنا سنسمع عن حملـة            
اعتقاالت للماليين التي شاركت في هذا االستفتاء المزعـوم         

 !داخل البالد العربية المختلفة
" األخبـار "في الحقيقة، كان ممكنًا أن أتجاوز عما نشرته         

أن نشر بدوره في صفحته األولى      " األهرام"بق لـ   لوال أنه س  
مؤسسـة  "بر نفسه عن هذا االستفتاء الـذي قامـت بـه            لخا

وبالتـالي أصـبح    "! المتحدون لإلعالم والتسويق البريطانية   
 صعبا أن أعتبر األمر مجرد سقطة، فقد بدا أن هناك جهـة            

 ا على نشر هذا الكالم الفارغ وكأن ف   ُما تلحـ ؛يه نفع ان  ولذا ك
على اإلسـاءة   ) التي ال نعرفها  (علينا أمام إصرار هذه الجهة      



 - ١٦٧ -

 أمام هذا اإلصرار كان ال بـد       .. إلى صورة مصر وسمعتها   
 !هذا عيب: أن نتوقف ونقول

إن اإلعالم الرسمي يؤذي أهل الحكم بهـذه األسـاليب،          
وكذلك فإن التصريحات الرسمية عن البرامج غير المدروسة        

لـت هـذه    َاألمر إلى كارثـة إذا تحـو      ل  َبل يتحو .. ال يفيد 
التصريحات إلى إجراءات تنفيذيـة تتبـدد فيهـا األمـوال           

 .والمصالح القومية
ولن أكرر  .. إنني أشير إلى حكاية مشروع قناة الشيخ زايد       

في هذا الصدد ما كتبه األستاذ مجدي أحمد حسين، ولن أكرر           
نمـوذج  ) ومعه قناة السالم إلـى سـيناء      (أن هذا المشروع    

لعشوائية القرارات في مصر، ونموذج ألسـلوب االحتقـار         
لـن أكـرر هـذا      .. ألصحاب البلد ومثقفيه وسياسييه وفنييه    

لـو كـان صـحيحا أن هـذه         : الكالم، ولكننـي سأضـيف    
المشروعات تنفيذها ميسور وماؤها متوافر وفائدتها بالتـالي        

        ا لوجب علينا تقديم ممؤكدة، لو كان هذا صحيححكمونـا   ن 
 إذ كيـف منعـوا   ؛سابق إلى محكمة شعبية لتقتص منهم لفي ا 

بل كيف أخفوا عنا أخباره حتى      !  العميم؟ الخيرعن البلد هذا    
 !األمس القريب؟
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إن حكاية مشروع قناة الشيخ زايد ال تنفصل عمـا قيـل            
 من أرض مصـر     ٪ ٢٥مؤخرا عن خطط نشر السكان في       

ـ نوفي قول آخـر، إنهـم سي      )..  حاليا ٪ ٤بدالً من   (  ون ُرشََ
ج اتل النمو السنوي للن   َ وفي إطار تنمية تقفز بمعد     ،٪ ٥٨في  

ل َ، وتهبط بمعد  )٪ ٧ إلى   ٪ ١من  (سبعة أضعاف   اإلجمالي  
  مـن عـدد العـاملين بـدالً         ٪ ٥تصبح  (البطالة إلى الربع    

 ).٪ ٢٠من 
.. عيب واهللا أن تبيعوا األوهام واألحالم على هذا النحـو         

 ولكـنكم  .. لنـا إلـى هـذا الحـد       عيب واهللا أن تمتهنوا عقو    
في الحقيقة معذورون، فلو كان بوسـع التشـكيل الـوزاري           

  م أكثر من الكالم لفعل هذا منذ سنوات طويلـة          الحالي أن يقد
إن هـذا التشـكيل     .. ولكن حالنا اليوم على غير مـا نـراه        

الوزاري، وما لم يحل المجلس فـال ينبغـي أن ننـدهش إذا             
ء لتخفي العجز عـن اإلصـالح       انطلقت التصريحات الجوفا  

مُالفعلي والتقد . 
* * * * * 

ذكرت في بداية المقال أن األسابيع التي غبتها لم تشـهد           
لم يشهد  ) ١٩٩٦(والحقيقة أن العام كله     .. جديدا داخل مصر  
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 ا يجديدودون إصـالح   .. ر في مجال اإلصالح الـداخلي     َقد
موقعهـا  سياسي شامل يضع القوى اإلسالمية والوطنية فـي         

الصحيح من الحكم ومن التشريع والمراقبـة، وأظـن عـام           
..  لن يكون أسعد حاالً مـن العـام الـذي انقضـى            ١٩٩٧

 َوستنعزل مصر بالتالي ـ ال قد  م ُر اهللا ـ عن مجرى التقـد
 . من حولناالعام الذي يصيب كل األمة اإلسالمية

   سنوات سنوات٨٨زيارة ثانية إليران ماذا رأيت بعد زيارة ثانية إليران ماذا رأيت بعد 
 ،تي للجمهورية اإلسالمية في إيـران     ى زيار وينقلنا هذا إل  

فحـين  .. هي زيارة لم تكن بتخطـيط مسـبق وإن تمنيتهـا          
وصلتني دعوة لحضور ندوة في طهـران عـن دور القـيم            
األخالقية في الصحافة اإلسالمية لم أتردد في انتهاز الفرصة         
للمشاركة في الندوة، ولالطالع بشكل مباشر على ما يجري          

 . في إيران
عالم الغربي وتابعه اإلعالم العربـي فـي أغلـب          إن اإل 

 األكاذيـب واألضـاليل عـن الجمهوريـة         ُاألقطار، يصب 
وهذا .. ١٩٧٩اإلسالمية منذ أن نجحت الثورة في مطلع عام         

السيل المتواصل من االفتراءات ال يواجهه لألسـف إعـالم          
.. إيراني نشط وعلى مستوى مناسب من االنتشار والكفـاءة        
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ن الكثيرين معذورون إن هم جهلوا مغـزى قيـام          وبالتالي فإ 
رت َلقد تصو .. دولة إسالمية في أمة عريقة كاألمة اإليرانية      

دول االستعمار واالستكبار أنها أنهت مسألة الحكم باإلسـالم         
.. ة العثمانية في عشرينيات هـذا القـرن       الخالفحين سقطت   

ولكن الشعب اإليراني فاجأ الجميع حين انتفض عـن بكـرة           
  الخـوميني بيه، برجاله ونسائه وأطفالـه، وبقيـادة اإلمـام          أ

ـ عليه رحمة اهللا ـ فأقام من جديد وبتضحيات مذهلة، دولة  
 !فماذا حققت هذه الدولة؟.. تلتزم بشرع اهللا

 لمـا   المتابعـة و.. رغم ندرة المعلومات، حاولت أن أتابع     
    قة تعسر مهمة الب  ينشر من بيانات متفر وعلى كـل    َحث علي 

 الباحثين، ومع ذلك فإن الصـورة التـي أمكـن تجميعهـا            
 ر االقتصادي وعن النظام السياسـي وعـن إدارة         ُعن التطو

ت على أن الجمهورية اإلسالمية     العالقات اإلقليمية الدولية، دلَّ   
إنجازات )  وباردة ساخنة(ها  َصلة ضد حققت رغم الحرب المتَّ   

 هـذه   نأ الَّإ.).لى ذلك في مقاالت سابقة    إشرت  أوقد  (مذهلة  
الصورة اإلجمالية ظلت تحتاج إلى رؤية بالعين وإلى معاينة         

 لقـد كانـت زيـارتي األولـى        .. مباشرة لكي يطمئن القلب   
، فماذا حـدث    ١٩٨٩إلى الجمهورية اإلسالمية في بداية عام       
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خالل األعوام الثمانية التي انقضت منذ هذه الزيارة؟ لقد كنت          
ارنة بنفسيقًا إلى إجراء هذه المقاَتو . 

إن الموضوع األهم للدراسة عنـدي والمتابعـة، هـو           َثم 
موضـوع النـاس، لقـد رأينـا        .. موضوع األمة اإليرانية  

 صمودهم أمام كل ما ابتلوا بـه مـذهالً، فهـل مـا زالـوا               
 !على العطاء؟على العهد صابرين وقادرين 

 د الفقه اإلسالمي في إيران ليثبـت أنـه قـادر           َوهل تجد 
ة األسئلة التي يطرحها العصر مؤكدا بالتالي إيمان        على إجاب 

 الشعب بشرع اهللا؟ 
إن أغلب ما يصلنا من معلومات يأتي لألسف من مصادر          

هتمام أو فهم   ز على الجوانب المادية دون ا     غربية، وهذه تركِّ  
عتبرهـا أساسـية   أليهـا اآلن والتـي     إللجوانب التي أشرت    

الجوانـب الفقهيـة    إن فهـم    .. وحاسمة في تقرير المستقبل   
ب حوارا مباشرا في إيران مع أصـحاب        والروحية كان يتطلَّ  

قة للدراسات التي أمكننا أن نصل      ب قراءة متعم  الشأن، ويتطلَّ 
 ).بالعربية أو اإلنجليزية(إليها 

    والمؤشرات التقليدية حول ما يى التنمية البشرية تضع    سم
     مة فـي المنطقـة    الجمهورية اإلسالمية فعالً بين دول المقد ..
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) ٪ ٢٢(فالدولة تخصص نسبة عالية من ميزانيتهـا للتعلـيم          
 بلـغ أكثـر    ) ما قبل مرحلة التعلـيم العـالي      (وعدد الطلبة   

 وطالب الجامعـات اآلن تسـعة أضـعاف        ..  مليونًا ١٨من  
ن صبحت اآل أ ف ٪٥٢ كانت ونسبة األمية .. ما كان قبل الثورة   

  بين نسـبة األميـة     ولم يعد هناك فارق يذكر       ٪،٢٠قل من أ
ولكن أهم من هذه األرقام     .. عند الذكور ونسبتها عند اإلناث    

والنسب اإلجمالية، أن مستوى المناهج واسـتيعابها يرتفـع         
وفي كل المسابقات الدوليـة للطـالب المتفـوقين،         .. باطراد

     مـة، خاصـة    يحصل الطالب اإليرانيون على المواقع المتقد 
 على حسـاب أقـرانهم     (  كيمياءفي الرياضيات والفيزياء وال   
 !).. في الدول الغربية واليابان

ومعروف أن التعليم في إيران هو في األساس بالمجـان          
وإن كان هنـاك قسـم يتـواله        ) بل للطالب مكافآت شهرية   (

 الخـاص ولكن هذا التعليم  .. ، لقاء مصروفات  الخاصالقطاع  
اف وهو خاضـع إلشـر    ) وليس قطاعا أجنبيا  (إيراني تماما   

وبتعبير محدد فإن التعلـيم     .. وزارتي التعليم والتعليم العالي   
 ليس متغربا، وال يعتبر بأي حال تعليما ذا مسـتوى           الخاص

به األثرياء على نحو ما هو جار عندنا اآلنُرفيع يختص  . 
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..  في إطار المؤشرات التقليديـة     ولكن كل ما ذكرت يظلُّ    
 خاص، ومن خـالل     ويهمنا في مجال التنمية البشرية بشكل     

التعليم، أن نتابع العالقة مع عقيدة األمة وكذلك مـع اللغـة            
 . المستخدمة في التعليم

ومشكلة العالقة بين التعليم والعقيدة الدينية هـي مشـكلة          
ـ         دت دول  حقيقية في كل المجتمعات المستضعفة حيـث تعم

االستعمار أن تفـرض مناهجهـا التعليميـة فـي مدارسـنا            
 بالضرورة تقتلـع الـدين     .. هي مناهج دنيوية  و.. وجامعاتنا

ـ اأو تهمشه من عقول     وقـد واجهـت   .. ريجين وقلـوبهم لخ
يـر منـذ    الخطالجمهورية اإلسالمية في إيران هذا التحـدي        

 ما زال قائما، وبخاصة في مجـال العلـوم           وهو تحدٍ  ،قيامها
وطالبها في التعليم العالي ما زالـوا       (اإلنسانية واالجتماعية   

 الخـدمات  ألف طالب للطب و    ٩١ ألفًا مقابل    ١٦٨: ةاألغلبي
 وسنعرض في مقال تالٍ   ).  ألفًا للعلوم الهندسية   ٨٦الصحية و 

   رت العالقة بين قطاع التعلـيم العلمـاني        َبإذن اهللا، كيف تطو
ب وقطاع التعليم اإلسالمي الذي ساده الجمود لقـرون         المتغر
مة اإليرانية  وكيف جرى هذا التفاعل الهائل داخل األ      .. طويلة

بعد الثورة؟ وهذا التفاعل التاريخي لم ينحصر بطبيعة الحال         
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 في مواقع التعليم، فتطوير التعليم هو في إطار مـا يجـري            
 . في المجتمع كله لتطوير البشر

  !!بإيرانبإيران  لماذا تناهض مصر انتشار اللغة العربيةلماذا تناهض مصر انتشار اللغة العربية
ولكن ما أثر هذا التفاعل التاريخي في العالقة المسـتقبلية          

رني بسـؤال    إيران واألمة العربية؟ إن هذا السؤال يـذكِّ        بين
حسن نافعة. هه لي الصديق دوج . 

    ث فـي المـؤتمر السـنوي     َكنت قبيل زيارتي إيران أتحد
). التابع لكلية االقتصاد  (لمركز البحوث والدراسات السياسية     

  يـة الخارجكان موضوع الحديث تحليالً لسياسـات مصـر         
ق حـديثي   َوكان طبيعيا أن يتطـر    من منظور حزب العمل،     

  ق إلى نقد مواقف حكومتنا من إيران وتركيا       َضمن ما يتطر ..
.. نافعة عن رأيي حول عالقة العروبة باإلسـالم       . فسألني د 

ية، ومع ذلك فـإن دمـاء       وهو سؤال تبدو إجابته عندي بده     
 !لت دون أن تحسم حتى اآلن اإلجابةكثيرة قد سا

وبة رابطة عرقيـة مغلقـة،      على أي حال، لو كانت العر     
   ا أن نتنبه إلى أن وصول أصحاب العمامة السوداء       لكان واجب

 األمـة  إلى قيادة األمة اإليرانية، يعني أن علـى رأس هـذه            
مينتسبون بصلة الرحم والدم إلى العرب، فأصحاب العمائم         ن 
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 ومن بعده مرشد الثـورة آيـة اهللا         الخومينياإلمام  (السوداء  
 ).(من الثابت نسبهم إلى آل رسول اهللا هم ) خامنئي

فالعروبة ليست  .. ولكن نعيذ أنفسنا من هذا الفهم للعروبة      
فالعروبـة تـرتبط    .. دة بعنصر معين، أو بأرض محددة     مقي

   ـ   َباللسان، وبلغة القرآن المقد سة، فكل ممهـا وتعامـل     تعلَّ ن 
 ـ          .. بَبها تعر ع ولذا فإن أمة العرب ال تتوقـف عـن التوس

ع في استخدام اللغـة      التوس ُاستيعاب أقوام جدد بقدر ما يتم     و
 .العربية

فـإن  .. وإذا كان اإلسالم ال ينفصل عـن لغـة القـرآن          
      ـ     َالمسيحيين في مصر وبالد الشام تعـر  وا بـوا دون أن يتخلُّ

 . عن دينهم
في هذا اإلطار، كان قيام الجمهورية اإلسالمية في إيران         

در ما كان التراجـع فـي االلتـزام         إيذانًا بنشر التعريب، بق   
 اإلسالمي طريقًا لتوغل الفرنسـية علـى حسـاب العربيـة           
في الجزائر، بل طريقًا لتراجع العربية في مصر لصالح اللغة          

 وهذا يحدث ألول مرة في تاريخ مصـر منـذ          .. اإلنجليزية
أن فتح اهللا أرضنا وقلبنا لإلسالم، فطوال القـرون الماضـية    

 حصنًا للعروبة ولسـانها،     تإلسالم وكان كانت مصر حصنًا ل   
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ت دول االستعمار كل أقطـار      وفي العصر الحديث حين احتلَّ    
المسلمين، وحاولت اقتالع اللغة والحضارة المستقلة، كانـت        

 .مصر هي الحافظة والمدافعة
* * * * * 

ر منذ األيام   َفي الجمهورية اإلسالمية تقر   .. على أي حال  
 رة إلى جانـب الفارسـية      َربية مقر األولى أن تصبح اللغة الع    

 وفي الجامعات تدرس بعض العلوم      ،في التعليم قبل الجامعي   
ـ .. الشرعية في كل الكليات، وهـذه تـدرس بالعربيـة          ا أم 

أي مؤسسات التعليم اإلسالمي التقليدية     (الحوزات العلمية   "في  
فإن التعلـيم   )  الجوهرية اتالخالفالمقابلة لألزهر مع بعض     

سة تدرس المنـاهج وتؤلـف      َربية، وبهذه اللغة المقد   كله بالع 
أي كـل المجتهـدين     (وكل مراجع التقليد    .. الكتب واألبحاث 

ت األلوف مـن األتبـاع      الكبار الذين يجري تقليدهم من مئا     
 غتهم هي العربية، يفهمونها في الكـالم الشـفهي         ل) المؤمنين

ابـة  أو عبر القراءة وإن لم يحسن بعضهم النطق بها أو الكت          
ى مواقع القيـادة فـي الدولـة         تولَّ نإن كل م  .. عن طريقها 

       بـون لغـة،    اإلسالمية منذ نجاح الثورة هم بهذا المعنى متعر
 عليه رحمة اهللا، ومـرورا بالقائـد        الخومينيبدءا من اإلمام    
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السـيد  (وبرئيس الجمهوريـة    ) السيد خامنئي (لثورة  لالحالي  
) لسيد ناطق نـوري   ا(ورئيس مجلس الشورى    ). رافسنجاني

الذي يبريل القادمإ انتخابه لرئاسة الجمهورية في ُعقَتو . 
وإذا كان اإلسالم يضفي على اللغة العربية، هيبة وقداسة،         

 االهتمـام   وةر التعليم في الحوزة يحظـى اآلن بـذ        وإذا كان 
     فإن هذا كله   .. م القدوة والتقدير، وإذا كانت القيادات العليا تقد

ي إلى ت  يؤدم متسارع في انتشار لغتنا داخل األمة اإليرانية        ُقد
أجيال، ولكنها بالتأكيد    عبر   إنها عملية ال تكتمل إالَّ    .. العريقة
ومن مؤشرات ذلك التزايد الكبير في أعداد       .. م بفضل اهللا  َتتقد
ممـع فهـم المعـاني      ( يحفظون القرآن كلـه أو بعضـه         ن

 صـة  حيـث تسـعى فـي ذلـك كليـات متخص          ) بالفارسية
 محافظة، إضافة إلـى دور المؤسسـات التعليميـة          ١١في  

 . األخرى، كما ذكرت، وكذلك الصحف واإلذاعة
 ١٩٩٥وأوضح من هذا في الداللة، أنه جرت فـي عـام            

كانـت  .. دورات ومسابقات في إنشاد التواشيح باللغة العربية      
المسابقات في كل المحافظات، وكان عدد المشاركين يربـو         

 !! إيرانيعلى نصف مليون
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ـ       ق ارتبـاط المشـروع     إن هذا االنتشار للغة العربية يوثِّ
وإذا .. اإليراني للنهضة بالمشروع العربي تحت راية اإلسالم      

كانت القيادة اإليرانية تدفع أمتها في اتجاه اللغة العربية، فإن          
ب دعما من الدول العربية، ومـن مصـر         هذا الموقف يتطلَّ  

 االنتماء الديني، أم باسم االنتماء      بالذات، سواء أكان هذا باسم    
 ولكننـا نـرى    .. الحضاري والتكامل االقتصادية واألمنـي    

 . أن العكس هو ما حدث لألسف الشديد
إن النهضة الثقافية في إيران اإلسـالمية تشـمل إقامـة           

 مشهد التـي  آخرها مثالً مكتبة (مكتبات عمالقة في كل مكان      
إنهـم  ). األوسطرق   في الش  كبر مكتبة أحدث و أنها  أتوصف ب 

حريصون على تزويد كل هذه المكتبات بالمؤلفات المصرية،        
حتى ! هل يعقل هذا؟  .. ولكنهم يمنعون من شرائها واستيرادها    

 اإلرهـاب  أهل الحكم ـ زعيمة لو كانت إيران ـ في زعم  
الدولي واإلقليمي، فما عالقة ذلك بإقامة جسور للتفاهم الثقافي         

 !مصري واإليراني؟والحضاري بين الشعبين ال
، لقد ذكـرت    واألمر نفسه يقال عن تحفيظ القرآن وتالوته      

مدى االهتمام بهذه المهمة المباركة، وأضيف هنا أن المقرئين         
المصريين يحتلون لدى علماء إيران وجمهورها مكانة عالمية        
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 عـدد   ولذا سعي المسئولون في إيران إلـى دعـوة           ؛خاصة
وة صحيحة للقـرآن الكـريم      من مقرئينا ليمتعوا شعبهم بتال    

ولكن بعد موافقة األزهر أصدرت سـلطات    .. وبصوت عذب 
 : وأسـأل مـرة أخـرى     .. سياسية اعتراضا فظًا منع السفر    

 !القرآن بالعداء السياسي مع إيران؟ما عالقة تالوة 
* * * * * 

ـ    وإشارة إلى مدى تعلَّ    ق قلوب اإليرانيين بميحفظـون   ن 
 أذكر أنني الحظـت أن فضـيلة        كتاب اهللا ويحسنون التالوة،   

 .. ة خاصـة  َعليه رحمة اهللا كان ذا معـز      مصطفى إسماعيل   
 عـتم  َسألني مرافقي كيـف ود    ) ١٩٨٩(ففي زيارتي األولى    

       ا امتدالعـزاء؟   َفي مصر الشيخ مصطفى إسماعيل؟ وكم يوم 
وقد أصيب بغصة شديدة حين فهم مني أن الجنازة لـم تكـن     

 . عهبالمستوى الذي توقَّ
امتدادا لهذا سمعت في زيارتي األخيرة أن زوجة السيد          و

 خامنئي دخلت عليه يوم وفاة فضيلة الشيخ مصطفى وقالـت          
الشـيخ  لقد وعدتنا بأن نـزور القـاهرة ونقابـل          : له بأسى 

 مصطفى إسماعيل وها هو الرجل قد مـات دون أن تتـاح            
 بـإذن : وقد قام السيد خامنئي بتهدئتها وقال     .. لنا فرصة لقائه  



 - ١٨٠ -

 ن من زيارة القاهرة وزيارة أهـل       ن األحوال ونتمكَّ  اهللا تتحس
البيت فيها، وكذا نزور ـ إن شاء اهللا ـ قبر الشيخ مصطفى   

 . إسماعيل

  كيف نخمد فتنة الصراع بين الشيعة والسنةكيف نخمد فتنة الصراع بين الشيعة والسنة
يرانيـة أمـر    إن عداء االستكباريين للثورة اإلسالمية اإل     

لتعبير عن هذا   روا في ا   وهم لم يقص   ،مشتهر ومفهوم األسباب  
العداء منذ اليوم األول لقيام الدولة، ومن أخطر ما استخدموه          
في هذه الحرب كيد متصل لعـزل إيـران عـن محيطهـا             

حاولوا ذلك من خالل ترويع عديد من الحكومات        .. اإلسالمي
    ر الثورة من أجـل اقتالعهـا      على أساس أن إيران ستصد ..

 والفتنـة،   فالخـال وعلى مستوى الشعوب نفخوا في عوامل       
 يتأكـد   الخـالف فقالوا إن الفرس بالضرورة ضد العرب، و      

ويتعمق ألن هؤالء في أغلبهم شيعة بينما العرب مـن أهـل            
تبـاع المـذهب    أر عنـدنا    وصدرت الكتب التي تكفِّ   ... السنة

 . الشيعي وتنشر حولهم أكثر األكاذيب وقاحة
 وقد حقق المكر السيئ بعضـا مـن النتـائج المسـتهدفة            

 أصـابهم الضـالل     نولكن مؤكد أن أغلب م    . غير شك من  
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وقعوا في مخطط األعداء عن جهل وغفلة وليس عن سـوء           
 . قصد ونية

 بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين أصحاب        الخالفإن  
ر وقد عب . الشيعي هو خالف واقع وال محل لنكرانه      المذهب  

إن آيـات   "عن ذلك الرئيس هاشمي رافسنجاني حـين قـال          
رآن الكريم توحي بأن تحقيق الوحدة الكاملة بين المسلمين         الق

ر حتى قيام الساعة، ولكن هذا ال يعني        أمر غير ممكن ومتعذِّ   
 ر في بذل أقصى الجهود من أجـل تقليـل دواعـي            أن نقص

  :وأضـاف رافسـنجاني   ".. الفرقة، وتوسيع دائـرة االتفـاق     
نعـيش   ألننا   ؛إن مهمة العلماء في هذا الشأن أصبحت أسهل       "

ر التبـادل السـريع لـآلراء        تيس في عصر االتصاالت التي   
وعلى العلماء أن يستشعروا حقيقة المخاطر التـي        .. والحوار

د األمة اإلسالمية اآلن، فهذا يفتح العقول على ضـرورة          تهد
المعالجة للخالفات في حجمها الصحيح بال مبالغـة، وحتـى          

رغـم هـذه    (ة  نكون بالتالي قادرين على تشكيل جبهة واحد      
 ". ضد أعداء األمة اإلسالمية) اتالخالف

هذا الكالم المخلص والعميق سمعته كذلك وبطريقة تلقائية        
م أمامه وفد   أثناء اللقاء مع القائد آية اهللا علي خامنئي، فقد تكلَّ         
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 إيـاكم  : إندونيسي عن وضع الشيعة في بلده، وكان تعليقـه        
 ي يعطـيكم حـق     روا أن انتسابكم للمذهب الشـيع     َأن تتصو

روا أن انتسـابكم للشـيعة      َوإياكم أن تتصو  ... التفاخر والعلو 
فأمة اإلسالمية على اختالف مذاهبها ينبغي      ..  شق أمتكم  يبرر

أن تسعي لمرضاة اهللا الواحد األحد، وينبغي أن تكـون يـدا            
على ميعاديهان . 

 شبهات ال بد     أن هناك  َقرولكن من الواجب رغم هذا أن ن      
 ق عـن جـد أن إخواننـا         فبعض علمائنا يصـد    ؛امن دفعه 

من الشيعة ال يتقيدون بالمصحف الذي نعرفه والذي أنزله اهللا          
ق أيضـا أنهـم ينكـرون       وبعضهم يصد ..( (على رسوله   

 . السنة
وكل هذا افتراء صريح ال ينبغي لعلمائنا األجالء أن يقعوا          

قوليـة  (ندنا  فقرآننا الكريم هو قرآنهم والسنة النبوية ع      .. فيه
الجعفـري  (والفقه الشيعي   . هي السنة النبوية عندهم   ) وفعلية

ـ  ٌهو إنجاز فكـري عبقـري مسـتمد       ) والزيدي ن هـذين    م
 ولذا فإن كبـار علمـاء السـنة         ؛)القرآن والسنة (المصدرين  

       ا في إطار الشرع، والتعبد وفقًا  يعتبرون الفقه الشيعي اجتهاد
 . له مفتوح أمام المسلمين
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إن هذا الكالم الذي نسمعه اآلن من أئمـة         :  يقول والبعض
   د َالشيعة المعاصرين عن االعتراف بالقرآن والسنة هو مجـر

وهـذا  ).. نهم يقولون خالف ما يبطنون    إأي  (ممارسة للتقية   
الكالم مردود بالوقائع والحقائق، فااللتزام الصادق بـالقرآن        

بل قبل إنشاء   هو التزام قديم قبل الثورة اإلسالمية اإليرانية،        
جمعية التقريب بين المذاهب منذ ما يزيد على نصف قـرن،           

فهل .. ويكفي أن أشير إلى تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي       
       ؟"تقية"د  َكل هذا السفر العلمي الجليل بأجزائه العشرين مجر !

والحقيقة أن الكتب والنظريات الصادرة منذ قـرون والتـي          
 على أسـس فـي االجتهـاد        اطلعت نفسي على بعضها تقوم    

 ولكن ال خالف    ،قد تختلف معها في بعض نتائجها     .. واضحة
حول أنها تقوم على األسس التي ال يكون المسلم مسلما بغير           

 . اإليمان بها
* * * * * 

من المؤكد أن هناك خالفًا مع الشيعة حـول مشـروعية           
 انتساب الدول اإلسالمية السـابقة إلـى صـحيح اإلسـالم           

 تخفـت   الخـالف ولكن هذا   )..  والعباسية والعثمانية  األموية(
ـ            َحد ته اآلن، ومن ناحية أخرى فإن من فقهـاء السـنة من 
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يثيرون كذلك عالمات استفهام وتشكيك حول وضـع الـدول          
 .اإلسالمية بعد عصر الراشدين

 عشـر   ة االثنـى  أيضا هناك خالفات حول عصمة األئم     
  والحقيقـة هنـا     ،)حسب المذهب الجعفري السائد في إيران     (

 أججـه عبـر     الخـالف أن الجانب الفقهي التاريخي في هذا       
  السياسـي   الخـالف ى  َوكمـا أد  ..  السياسي ُالقرون الصراع 

 الفقهي بين أهل السنة،     الخالففي بعض المراحل إلى تعميق      
بحيث أصبحت صالة المالكي أو الحنبلي مثالً ال تجوز خلف          

، فكذلك ابتعد الشيعة    )مانيةتابع لمذهب الدولة العث   (إمام حنفي   
، )تابع لمذهب الدولة العثمانيـة    (عن الصالة خلف إمام حنفي      

والعكـس  (إمام سـني    فكذلك ابتعد الشيعة عن الصالة خلف       
مـام  إ ابتعد أهل السنة عن الصالة خلـف          أي ؛أيضا صحيح 

 تصـعيده   المذهبي جرى  الخالفوبتعبير آخر، فإن    ).. شيعي
صلب العقيدة ويخرج صـاحب     بحيث أصبح كأنه خالف في      

 !من الدين كله
  بين أتباع المذاهب السـنية األربعـة        اتالخالفلقد هبطت   

ن للخالفات مع أتبـاع االتجـاهين       آإلى حجمها الصحيح، و   
الجعفري والسني أن ترجع إلـى حجمهـا الصـحيح هـي            
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األولى األخرى، وإذا كان األزهر في مصر صاحب المبادرة         
.. سأل اهللا أن يعود لمواصلة هذا الدور      في هذا االتجاه فإننا ن    

  وأعقبه فضـيلة الشـيخ      ،لقد كان فضيلة الشيخ شلتوت رائدا     
 وفضيلة المرحوم الشيخ عبـد الحلـيم محمـود          ،أبو زهرة 

وكان فضيلة الشـيخ    ).. عليهم جميعا رحمة من اهللا وبركة     (
 محمد الغزالي يعمل في هـذا االتجـاه حتـى آخـر نفـس              

 َشأن فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي مـد    وكذلك  .. في حياته 
 والمرحـوم الغزالـي واألسـتاذ       ؛اهللا في عمره ونفعنا بعلمه    

 . من علماء إيـران وقادتهـا     القرضاوي يتمتعان بتقدير عال     
محمد علي ـ مدير مركز الدراسات الثقافيـة   . وقد وصف د

اإليرانية العربية ـ بحث القرضاوي في مؤتمر الرباط منـذ   
ول التقريب بين المـذاهب بأنـه بحـث بـالغ      ثالثة أشهر ح  

 . الروعة، وتجري ترجمته اآلن للفارسية
شب يجيد العربية إجادة تامـة، وهـو        محمد علي أذر  . ود

قريب من قائد الثورة اإلسالمية آية اهللا سيد علي خـامنئي،           
 وهو أيضا من المشرفين علـى معهـد البحـوث التقريبيـة            

 رأسـه حجـة اإلسـالم    في مدينة قم، وهو المعهـد الـذي ي     
محمد علي تسخيري الذي عرفناه في القاهرة أثنـاء مـؤتمر           
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  ،مـدافعا صـلبا عـن وحـدة المسـلمين         ) ١٩٩٥(السكان  
 . وعن أهمية العالقات المصرية ـ اإليرانية

إنهم أعادوا تصنيف األحاديث النبوية     : محمد علي . يقول د 
      ا استخدامهم  ر هذ ومقارنتها في مراجع السنة والشيعة، وقد يس

إن النتـائج كانـت مذهلـة       : محمد علي . للكمبيوتر، وقال د  
  فـاألمور المشـتركة     ؛تفوق كل ما كان مقدرا في السـابق       و

  وكـذلك   ٪ ١٠٠في المعتقدات واألخـالق كانـت بنسـبة         
ا في األحوال الشخصية     أم ،في األمور السياسية واالجتماعية   

لنسـبة لعـودة     وحتى با  ،٪ ٨٥فإن المشتركات كانت بنسبة     
المهدي اإلمام الغائب عند الشيعة، فإن أحاديث أهل السنة عن          

 . محمد من جوهر ما جاء عندهم. المنتظر تقترب كما يقول د
* * * * * 
يران ال تنقطع من أجل     إوباختصار فإن جهود الشيعة في      

        ا للغلوالذي  نظرة جديدة للتاريخ، ومن أجل اجتهاد يضع حد 
 ظل العزلـة بـين أصـحاب المـذاهب          ساد في السابق في   

 . المختلفة
لقد قابلت في مدينة قم آية اهللا جعفـر السـبحاني، وهـو             

هـذا  " مؤسسة تعليماتي وتحقيقاتي إمام صـادق       "يرأس  
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اسمها بالفارسية وواضح أنه يعني أنهـا مؤسسـة تعليميـة           
وبحثية، وهي مؤسسة متخصصة في بحوث علـم الكـالم،          

 .وتابعة إداريا لحوزة قم
وكتب آية اهللا السبحاني تبهرك في عمقها، ولكن يعنينـي          
 في السياق الحالي أنه أصدر تحـت إشـرافه الجـزء األول            

ـ   ".. طبقات الفقهاء وتاريخ الفقه   "من كتاب    ف هذا الكتاب مؤلَّ
بالعربية ويتابع الظهور التاريخي للفقهاء وأعمالهم بالترتيـب        

 إذا  الَّإ فقيهـا ال أكـون    : وقد قال لـي   . امسلخاحتى القرن   
وفي هذه  .  أي تاريخ المعالجة لكل مسألة     ؛درست تاريخ الفكر  

 الدراسة التاريخية ال نسقط أحـدا أيـا كـان رأينـا فيـه،              
وقد طالعت فعالً فهرس الجزء األول وهو عـن الصـحابة           

 وارد فيه في موضـعه      والتابعين وفوجئت بأن اسم معاوية    
 . دةالصحيح، ودون أية أوصاف تبعد الحي

وهذا جديد بالغ الداللة من غير شك على المناهج التقليدية          
 .عند أهل الشيعة

كلية المعـارف   (عالم زادة   . كسائي ود . وكذلك أخبرني د  
أنهما شاركا في إعـداد دائـرة   ) اإلسالمية ـ جامعة طهران 

وهذا العمل الكبيـر    .. معارف إسالمية هي اآلن تحت الطبع     
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 لمختلف اآلراء واالجتهادات     فيه لدى كل مدخل عرض     َبِتكُ
.. من فقهاء السنة والشيعة في حيدة كاملة، على حد قولهمـا          

وحتى لو كان في هذا بعض المبالغة، فإن االتجاه هنا أيضـا            
ولعل علماءنا ينحـون بـدورهم نحـو هـذا          .. جديد، ومهم 

 .التقارب
* * * * * 

 : يقول قائد الثورة السيد خامنئي أثنـاء زيارتنـا إليـران          
" كل ميمكن دول االستكبار منا يكون ك      ن نحارب اإلسـالم  م 

منـذ نجـاح    : "ويقـول ".. يوم ظهوره ونزول آياته اإللهيـة     
     رت كوامن الحقد   المشروع السياسي اإلسالمي في إيران تفج

 ". ضد اإلسالم وقيمه من قبل الظالمين والمستبدين
         ح وأثناء زيارتي إليران كان رئيس الجمهوريـة يصـر

 ال يمكن الوصول إلى المستوى الثقـافي الرفيـع         "ره بأنه   بدو
  :يقـول أيضـا   وكان  ".. ب للبارئ تعالى  ُ بالمزيد من التقر   إالَّ
إن المساجد معاقل للدفاع عن القيم اإلسالمية الثورية وأماكن         "

 ".لبناء اإلنسان ومعالجة أمراضه الروحية
حـد  ماذا تحقق من هذه التوجيهات والشعارات؟ وإلى أي         

دت الرؤية العامة داخل األمة اإليرانية اإلسالمية؟ توح 
ال بد من استمرار العرض لما رأينا وسمعنا في المقـال           

 . القادم إن شاء اهللا
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• نـ  يشهد   م  ر َ السياسـية فـي إيـران يتصـو        اتالخالف

.. أن نظامها سـينهار ولكـن ثبـت أن الديمقراطيـة          
ة هي التي تدعم االستقرار والتنميةَواالنتخابات الحر. 

 وبـالفنون   ،الثقافة اإلسالمية تنتشر بالتعليم واإلعـالم      •
 .  وبالقدوة الصالحة من قيادات الدولة،الرفيعة

 ال تتكسـب بالعمـل   منو.. المرأة نراها في كل المواقع   •
تشارك فـي النشـاط السياسـي وتقـديم         خارج البيت   

 .  االجتماعيةالخدمات
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.. كل رمضان وأنت صائم قائم صابر     : أيها القارئ الكريم  
ونسأل اهللا بحق هذا الشهر الفضيل أن يثبت أمتنا ـ في كل  
األصقاع والمواقع ـ على طريق الجهاد حتى نحرر القدس  

ـ         ال إلـه   "ة  وكل أراضينا السلبية والمختلة، وحتى نرفع راي
 .)١( خفاقة في العالمين"  اهللاإالَّ

   ا        َومن فضل اهللا عليأن رمضان يأتي هذا العام مصـاحب 
فوسـط  .. لسلسة مقاالتي عن الجمهورية اإلسالمية في إيران      

 الغبار والغيوم، ووسط نعيق المتخاذلين المستيئسين، أرجـو        
  رة بأن نصر اهللا قريب، على عكـس       أن تكون المقاالت مبشِّ   

 . ما يشيع أصحاب اإلفك والضالل
 

                                           
 . ١٩٩٧/ ١/ ١٠عدد " الشعب" هذا المقال بجريدة َنُِشر )(1
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   سنوات بعين سائح عابر سنوات بعين سائح عابر٨٨ماذا رأيت بعد ماذا رأيت بعد 
كانت زيارتي األولى إليران منذ ثمـاني سـنوات، وإذا          

  ر خالل هـذه  أردت أن أرصد ـ بعين سائح عابر ـ ما تغي
السنوات، سألحظ اتساع العمران في المـدن التـي زرتهـا،           

عادت شوارع طهران   لقد  . سألحظ المساكن الجديدة المتكاثرة   
ورغم الزيادة الملحوظة   ..  بالحيوية، وهي شوارع نظيفة    ُتعج

في عدد السيارات، فإن حركـة المـرور منتظمـة بفضـل            
يمت، وبفضل الصرامة فـي تطبيـق       ِقالكباري العلوية التي أُ   

لقد كانت زيارتي األولـى فـي أعقـاب         .. القواعد الضابطة 
 وكانـت نتـائج   الحرب العراقيـة ـ اإليرانيـة الطويلـة،    

 االستنزاف االقتصادي بادية في نـوع السـلع المطروحـة          
في المحال، وفي زيارتي األخيرة كانت الحركـة التجاريـة          

 أن هـذه المالحظـات      إالَّ.. نشطة، وكانت المحال عـامرة    
  بـل مؤكـد   ،يمكن أن نشهد مثلها في بالد أخرى      االقتصادية  

 المعيشـة   أن بعضا من الدول حققت في مجال رفع مستوى        
 أكثر مما أنجزت إيران خالل السنوات الثمـاني الماضـية،         

ها حققت ما حققته في ظل      أن) أو معجزتها (ولكن ميزة إيران    
حصار دولي لم يتوقف، وفي ظل تهديدات عسكرية لم تنقطع          
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 وكذلك فـإن جـزءا كبيـرا    .. أمريكي ـ إسرائيلي بعدوان 
       الخلـيج ه حرب   بتَمن الجهد اإليراني ضاع في تعمير ما خر 

 وبالتالي فإن الزيادة الحقيقة للناتج القومي اإلجمـالي         ؛األولى
 . كانت ال بد من أن تكون محدودة نسبيا
* * * * * 

 على أي حال، أرجـو أن أتنـاول الجانـب االقتصـادي            
في مقال قادم إن شاء اهللا، ولكنني ذكـرت فـي األسـبوع             

.. لى اإلنسـان ز في زيارتي إليران عالماضي أنني كنت أركِّ   
   اع النهضة الحضـارية، وحتـى بمنظـور        نَّإن البشر هم ص

التنمية االقتصادية فإن اإلنسان الذي أكرمه اهللا وخلقه عامالً         
فمـاذا جـرى    .. ومفكرا مبدعا هو الفاعل األول لهذه التنمية      

 لإلنسان في إيران في ظل التربية اإلسالمية؟ 
ـ     ين سـائح  إذا رصدت ما تحقق في هذا اإلطـار ـ بع

 عابر ـ سأقول إن المنتجـات االسـتهالكية التـي أشـرت      
إلى تكاثرها ووفرتها هي ـ في غالبيتها الساحقة ـ من إنتاج   
إيراني وتحت أسماء تجارية إيرانية، من الحافالت وسيارات        
الركوب إلى األدوية والمأكوالت والمشـروبات والمالبـس،        

   ا عن الصـمود     بها الناس تع   ُوهي بمواصفات جيدة ويعتزبير
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واإلنتاج اإليرانـي تحيطـه     .. يالخارجفي مواجهة الحصار    
حملة إعالنية في اإلعالم وفي الفتات الشوارع من كل نوع،          
وهي إعالنات مخرجة بطريقة فنية جذابة ولكن بدون الرقص         

      هذه  ُوالمسخرة اللذين نشهدهما في إعالناتنا المصرية، وتمتد 
  فأنـت   ؛ارعب العامة فـي الشـو     المالحظة إلى مراعاة اآلدا   

ال ترى في الشوارع أو النوادي أو محال العمل مـا يـؤذي             
 . عينك أو يجرح دينك

فـي الجامعـات    : إن المرأة اإليرانية تجدها في كل مكان      
 وفي المصـالح الحكوميـة      ،ومراكز البحوث، وفي الصحف   

  ومواقع اإلنتاج، ومال تتكسب بالعمل خارج البيت تشـارك        ن 
ـ في العمل السياسي وفي م    (مل العام   في الع   الخـدمات ال  ج
ولكـن كـل هـذه المشـاركة        .. على أوسع نطاق  ) األهلية

.. والمخالطة مع الرجال تجري في إطـار اآلداب الشـرعية         
) من حيث األلوان مثالً   ( زي المرأة    فيالحظت تسامحا أكبر    

والمسـئولون  (ا الرجال   أم.. ولكن مع التزام الكل باالحتشام    
فمالبسهم بعيدة عن البهرجـة، والتـزام       )  بشكل خاص  منهم

وقد أصبح إطـالق اللحيـة قاعـدة لغالبيـة       .. الزهد واضح 
الرجال، لم يتقرر األمر بقانون، ولكن استراحت الغالبية لهذا         
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التقليد فأصبح قاعدة، وال أظن أن هذا االتجاه يـرتبط كليـة            
تفسير البوازع ديني، أو برغبة في تقليد العلماء، فجانب من          

ــا  ــى أن اإليرانــي المعاصــر أصــبح حريص  يرجــع إل
     ولـذا نـرى     ؛زه عن أهل الغرب   على أن يكون ذا هيئة تمي  

 . في السياق نفسه إقالع الكل عن ارتداء رابطة العنق
والحقيقة أن أول ما يلفت نظر الزائـر إليـران، أن زي            

. الرجال والنساء يختلف عما ألفه في مدن العـالم األخـرى          
 في السودان،   ا يعطي للشوارع منظرا فريدا، ال تراه إالَّ       وهذ

وقد يشار هنا أيضا إلى السعودية، ولكن الفارق الكبير هـو           
 في مكانة المرأة االجتماعيـة التـي تـنعكس فـي الـزي             

 والفارق اآلخر هو فـي مخالطـة الرجـال         ) ال يوجد نقاب  (
 .  السعوديةمه فهذا األمر كما نعلم تحر؛في األنشطة المختلفة

هذه المشاهد التي ترصدها عين السائح العابر في إيران،         
دت من برامج تثقيفية وتربوية مكثفة، فكل إمكانات الدولة         تولَّ
رة لتعميق التنشئة اإلسالمية، وللحـض علـى مكـارم          مسخَّ

ويبدأ هذا بالتدخل المباشر من قادة الدولة من حيث         .. األخالق
  من حيث األحاديث التـي يلقونهـا      مونها، و القدوة التي يقد .. 

 إن صالة الجمعة في الجمهورية اإلسالمية مشهد ال ينبغـي          
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 في مساجد متفرقة داخـل      ىَ فهي ال تؤد   ؛أن يفوت أي زائر   
  وخطيب  ،ل إلى مناسبة يحتشد فيها الكل     َالمدينة، ولكنها تتحو 

الجمعة يكون من العلماء الكبار، وفي العاصمة قـد يكـون           
 س الجمهوريـة أو رئـيس الهيئـة القضـائية          يب رئي الخط

ولذا فإن خطبة الجمعـة تـربط       .. أو رئيس مجلس الشورى   
ق القلـوب ببحـث أمـور السـاعة         دي الذي يرق   التعب الشقَّ

وتحدياتها، فخطيب الجمعة يحلل الموقف السياسي، وإن كان        
من المسئولين فإنه يشرح القرارات الكبرى ودواعيها أمـام         

وحين صليت الجمعة في طهـران قبيـل        . .جمهور المصلين 
عـوا  غرقت في بحر عشرات األلـوف الـذي تجم        عودتي،  

      ث يومهـا   َكالعادة في الساحة الفسيحة لجامعة طهران، وتحد
 كالعـادة   بـة الخطنت  فتضم) آية اهللا كاشاني  (إمام المصلين   

 إنـه ينبغـي لألمـم اإلسـالمية        : كالما كبيرا، قال كاشاني   
 الصـهاينة وتتحـدى ضـغوط الواليـات         أن تواجه جرائم  

ل الجرائم التي ترتكبها قـوى      َإن تزايد معد  : وقال.. المتحدة
االستكبار العالمي، يقابله تصاعد المقاومة من الشعوب التـي         

.. إلخ.. أصبحت تدرك فساد الحضارة الغربية المادية السائدة      
 .. إلخ
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 وتدخل في مناهج التربية للوجدان االحتفـاالت القوميـة        
وقد شـاهدت   .. الكبيرة بالمناسبات الدينية مثل المولد النبوي     

إنهـا احتفـاالت    .. زيارتي احتفاالت اإلسراء والمعراج   أثناء  
 للكل وفي كل مكان وليست منحصرة فـي مسـجد معـين            
أو زاوية، ويخطب فيها قائـد الثـورة ومرشـدها ليشـرح            

 .  منها في عصرنا الراهنمضامين المناسبة وما يشتقُّ
كن التنشئة والتوعيـة ال تقتصـر طبعـا علـى هـذه             ول

فالتعليم بدوره يلعـب دورا     .. المناسبات واألحاديث المباشرة  
  ألنني هنا بصـدد     ؛مهما، ولكن لن أستطرد في تفاصيل هذا      

ما أسجله بعين سائح وليس مـا أستخلصـه مـن الدراسـة             
مـن تسـجيل    ولكن بعين السائح العابر، ال بـد        .. قةالمتعم 

مـن المؤكـد أن الجهـل       . تشاهده في السينما والتلفزيون   ما  
بالفارسية يمنع السائح من فهم كل ما يراه، ولكن من المؤكد           

         م المـذهل   ُكذلك أن هذا الجهل لم يمنعني من مالحظة التقـد
 أثناء زيـارتي األولـى      ،خالل السنوات الماضية  الذي حدث   

رحمـة اهللا    عليه   الخومينيللجمهورية اإلسالمية، كان اإلمام     
يصدر بالكاد فتواه التي أباحت استخدام اآلالت الموسـيقية،         
والتي أباحت أيضا لعب الشطرنج، وال أظن أن هذه الفتـوى           
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قـع   مو نا جديدا لإلمام الراحل، ولكنه م     الميسرة كانت اكتشافً  
 من المالءمة أن يؤجل إعالن      المسئول والمرجع األعلى رأى   

 ألنه كان يعلـم أن معارضـة   ؛ الرأي حتى أيامه األخيرة  هذا
   أثناء زيارتي األولى   ( الصف   د بشقِّ المتزمتين كانت قوية تهد

 عليـه فتـوى     كان احتجاج عديد من العلماء عاليا ولم تقضِ       
 ). الخومينياإلمام 

اع بالموسـيقى   ت فشـرعية االسـتم    ؛الصورة اآلن تختلف  
 مات، وكـذلك اشـتراك النسـاء       والغناء أصبحت من المسلَّ   

والمستوى الفني للمسرح ومسـرح العـرائس       .. التمثيلفي  
أصبح رفيعا، ومسـتوى األفـالم اإليرانيـة والمسلسـالت          
 التليفزيونية أصبح مضرب األمثال في المسـابقات الدوليـة،         
 إن الموضوعات اإلسالمية في هـذه األفـالم والمسلسـالت          
ــوم   ــة، وال تق ــى الموضــوعات التاريخي  ال تقتصــر عل

، )كما هو الحـال عنـدنا     (والمواعظ المباشرة   " الزعيق"على  
فاألفالم والمسلسالت اإلسالمية هناك فن بحق وحقيق، ينشر        

د عيوب المجتمع بتسـلل غيـر       القيم اإلنسانية الفاضلة وينتق   
لى عقل المشاهد وقلبه، من خـالل قصـة جميلـة           إمباشر  

  ،وسيناريو رائع، ومن خـالل تصـوير وكـادرات مذهلـة          
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ومن خالل إخراج قد نال الجـوائز       .. راٍقومن خالل تمثيل    
 !الدولية من أعداء اإلسالم

في مناسبة االجتماع األخير للمجلس اإلسـالمي للثـورة         
ر الثقـافي هـو     ُإن التطو : نئيخامالثقافية، قال القائد آية اهللا      

صاحب األولوية األولى في إيران، وقال إنه يـؤمن إيمانًـا           
  وبالتـالي   ؛على قـوة ثقافتهـا    ة أية أمة تعتمد     بأن قو "جازما  

إن تنمية الثقافة اإلسالمية تعتبر ضرورة من أجـل حمايـة           
االستقالل، ومن أجل تحقيق االعتماد على الـنفس وتحقيـق          
الرفاهية للشعب، ومن أجل تعميق اإليمان في قلوب الجماهير         

 ". لتندفع في بناء الحضارة اإلسالمية العظمى
  ي إيـران ال تـرى      فقافية  ل أن الحركة الث   ويجب أن أسج

تعارضا بين إعالء االلتزام اإلسـالمي واالعتـزاز باألمـة          
فاإلبداع الفكـري   ). بدون عصبية جاهلية  (الفارسية وتاريخها   

والثقافي لهذه األمة إبداع عريق، قبل اإلسالم وبعـده، وهـم           
حـين زرت مدينـة     .. حريصون على هذا التراث المتصـل     

 لى مسجد ومقام اإلمـام الرضـا       نتجه إ كان طبيعيا أن    مشهد  
ولم تكن هناك غضاضـة  .  ـ لقراءة الفاتحة والصالة ـ 

في أن يصحبنا المرافقون بعد هذه الزيارة إلى قبـر شـاعر            
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صـاحب  ) أبو القاسـم فردوسـي الطوسـي      (الفرس األكبر   
وفي قلب طهران رأيت في أحد الميادين رموزا        .. الشاهنامة

بعـده الشـعراء سـعدي،      تحيي الفردوس أيضا وتحيي من      
تـوفي  (يام، وعارف القزويني    لخاوحافظ الشيرازي، وعمر    

 ). سنة ٣٠٠منذ 
 وهذا االعتزاز بإنجازات التاريخ الوطني تلمحـه أيضـا         

فهي تحمل رموزا إسالمية إلى جانـب       .. في أسماء الشوارع  
الفندق الذي نزلت فيـه كـان فـي شـارع           .. رموز وطنية 

مصدق .  في عهد د   يةالخارجير  وز) الدكتور حسين فاطمي  (
.. ، والذي قتلـه الشـاه  ١٩٥٠قائد معركة تأميم البترول عام    

 شـريعتي   مقربة من شارعنا هذا كان شـارع علـي        وعلى  
 . ر اإلسالمي الكبير الذي قتله الشاه أيضاالمفكِّ

* * * * * 
 إن قادة الجمهورية اإلسـالمية فخـورون بمـا أنجـزوه           

 النهضة الصحفية واألدبية والفنية      االتجاه، ولكن رغم    هذا في
وحتـى فـي مجـال      .. البادية من المؤكد أن المطلوب أكثر     

 فإن اإلنتـاج الممتـاز الـذي        اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني  
ورغم أن الدولة   .. ليه ما زال محدودا من حيث العدد      إأشرت  
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لة تحتاج  أن المس إ ف ، والتسهيالت ال تبخل في تقديم االعتمادات    
 الحـوار   طـار إ وفي   ،نضاجطول لإل ألى وقت   إرة  بالضرو

 فإن قيادات   في جو إيران شامالً كل شيء     النقدي الذي ينتشر    
       خاصة في مجـال    (م  َالثورة والدولة ال تنفك تنقد أغلب ما يقد

 ر السـينمائيين مـن االنخـداع       ، فمرشد الثورة حـذَّ    )الفنون
يان إذ رأى أنها في بعض األح     .. في مغزى الجوائز العالمية   

تكون بهدف حفزهم على زيادة النبرة المعارضة لما يجـري          
في إيران من خالل المبالغة في وصف السلبيات، والـرئيس          

ولكن كل هذا   .. م في هذا االتجاه أيضا    رافسنجاني سمعته يتكلَّ  
        ض لحريـة   ُكان ال يخرج عن إطار النصح الرقيق دون تعر

 .التعبير أو خفض االعتمادات المدرجة
 * * ** * 

ـ         ر عـن جـو     إن هذا الذي سجلته بعين سائح عابر، يعب
 للتنشئة االجتماعية يخالف تماما ما يحـيط بأبنـاء شـعبنا،           

رة علـى   دومن الطبيعي أن يخلق هذا في إيـران أمـة قـا           
 .في الحرب وفي البناء.. الجهاد
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  اتاتالخالفالخالفما شاهدته بعين سائح أيضا في ما شاهدته بعين سائح أيضا في 
  السياسية الحادة السياسية الحادة 
ل أيضا أنني عدت من زيارتي      ر، أسج وبعين السائح العاب  

 القلـق علـى مسـتقبل       َقلقًـا أشـد   ) ١٩٨٩(األولى إليران   
 فقد شهدت أثناء هذه الزيـارة بـوادر         ؛الجمهورية اإلسالمية 

 والسـيد   ؛نتظري التي انتهت بقبول اسـتقالته     أزمة آية اهللا م   
ن له تاريخ طويل في الجهاد قبل الثـورة         منتظري فقيه متمكِّ  

 ولـذا   ؛ ليكون خليفة له بعد وفاتـه      الخوميني اإلمام   واختاره
أن ابتعاده من عالمـات     ) وأنا منهم (ر المراقبون أيامها    َتصو
ع وشيك قد ال يحتمله بناء الدولة بعـد رحيـل اإلمـام             ُتصد

 . الخوميني
وقد سمعت أيام زيارتي األولى عن أزمـة بـين رئـيس            

جلـس  ورئـيس م  ) نئي علي خـام   السيد(الجمهورية آنذاك   
 الخـالف ، وكذلك سمعت عن     )مير حسين موسوي  (الوزراء  

ـ بين موسوي وعدد من وزرائه، وكـذلك كانـت             اتالخالف
من ناحية  ) البرلمان(ال تتوقف بين الحكومة ومجس الشورى       

وقد سـمعت   .. وبين مجلس صيانة الدستور من ناحية أخرى      
أيامها وقرأت عن احتماالت ترشيح السيد هاشمي رافسنجاني        
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الجمهورية القادمة، وعن اشتراطه تعديل     انتخابات رئاسة   في  
 بحيث يصبح رئـيس   ؛لدستور إللغاء منصب رئيس الوزراء    ا

هـذه  .. الجمهورية هو الرئيس المباشر للجهـاز التنفيـذي       
 كانت تنعكس في الصحف وفي مناقشاتي مع كـل          اتالخالف

ما يتك   ذ إ ؛قين قابلتهم من المسئولين والمراف    نمون لَّ كانوا جميع
..  وعن رأيهم فيها وفي أصحابها     اتالخالفبصراحة عن هذه    

لقد أصابني هذا   .. وعلى نحو لم يعتده مثلي في بالدنا العربية       
 كان مضـطرا    الخومينيوحين الحظت إن اإلمام     .. بالدهشة
ة َ النزاع بين مراكز السلطة وتخفيف حد      بانتظام لفض للتدخل  
ع االنهيـار، فمـاذا بعـد       يمن، ظننت أنه وحده الذي      الخالف

 انتقاله إلى رحاب اهللا؟ هذا السؤال جعل دهشـتي ممزوجـة           
 . كما ذكرت بالقلق واالنزعاج

  ة رأيت ما رأيته في المرة السـابقة، فبعـين          َفي هذه المر
    ق، رأيت االسـتعداد النتخابـات      سائح يشاهد األمور بال تعم
اما بـنص   ، والتز )بريل القادم إفي  (جديدة لرئيس الجمهورية    

       ا أن السيد رافسنجاني لن يح لفترة  رشَّالدستور أصبح واضح
  رئاسية ثالثة، فميخلفه؟ لقد تنافست في االنتخابات األخيرة       ن 

اتجاهات مختلفـة، وهـذا     ) ١٩٩٦مارس  (شورى  لمجلس ال 
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آخر في انتخابـات الرئاسـة      بالتنافس الحاد ينعكس بشكل أو      
تـدافع مـن كـل ناحيـة،        المقبلة، واألسئلة في هذا الشأن ت     

والتعليقات حول المرشحين المتوقعين صريحة، هل يرشـح        
النائـب األول حاليـا لـرئيس       (موسوي نفسه؟ هل حبيبـي      

 للـرئيس   الخـاص ؟ وهل هناك ما يشبه الحزب       )الجمهورية
 رافسنجاني؟ وهل السياسات الحاليـة لرافسـنجاني تختلـف         

شـورى  عن سياسات ناطق نوري الرئيس الحالي لمجلس ال       
وصاحب االحتمال األكبر للنجاح فـي انتخابـات الرئاسـة          
المقبلة؟ في كل هذا تسمع اجتهادات مختلفة وانتقادات لهـذا          

مع أخـي   (وحين قابلت السيد ناطق نوري      .. الفريق أو ذاك  
قال لي أحد الحاضرين ببساطة وبدون      ) األستاذ أحمد السيوفي  

ـ  م بث ألم تلحظ أن الرجل يتكلَّ    : "حرج أو حذر   قة ماعتبـر   ن 
ت أمرا مفروغًا منه؟ لقد أدهشـتني       حرئاسته للجمهورية أصب  

 . هذا ما قاله لي مسئول إيراني بعد اللقاء".. طريقته في الكالم
* * * * * 

كما قلت، فإن أصداء معركة البرلمان األخيرة ما زالـت          
ة في الصحف واالنقسام في الرأي حول كثير من القضايا          حي

 لى النشر عنـه، ولكننـي أخـذت العظـة          واألشخاص يتوا 



 - ٢٠٤ -

ة َ وبالتالي فإنني ال أعود هذه المر      ؛من تجربة الزيارة السابقة   
 باإلشفاق والقلق، وإن كنت محتفظًا بالدهشة       من إيران محمالً  

  فهذه الحيوية هـي مصـدر       ؛ة باإلعجاب َالممزوجة هذه المر 
ــة المطــردة الناجحــة ــت اآلن .. االســتقرار والتنمي  وثاب

 التي تضمن تماسك األمة     لعالقات المؤسسية الراسخة هي   أن ا 
  لـيس  .. ة التفاعالت وخطـورة التحـديات     َوالدولة رغم شد

مـات اإلمـام      فقـد  ؛قرار مربوطًا بهذا القائد أو ذلـك      االست
ومع ذلك فإن الدولة    ..  بكل هيبته ووزنه التاريخي    الخوميني

ـ           ى بكل أجهزتها تواصل العمل، بل تعمل اليوم بخبـرة أعل
 .وانتظام أرقى
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في إصدار في إصدار   المؤسسات قوية وتمنع أي انفرادالمؤسسات قوية وتمنع أي انفراد
  القرارات القرارات 

ـ  ن ن من القلق آن لنـا أ      وبدالً.. ال مجال للقلق إذن     ى تخلَّ
عن النظر بعين السائح العابر لندرس عن قرب وفي حـدود           

 ما يسمح المقام، كيف يعمل النظام السياسي في إيران؟
 حـول القيـادة     بعد نجاح الثورة كان التفاف الجمـاهير      
 الحديث في أيـة     اإلسالمية للثورة على نحو لم يشهده التاريخ      

   على طرح مبدأ قيـام      الخوميني اإلمام   َثورة، ومع ذلك أصر 
 الحمـاس   ية لالستفتاء الشعبي العام، ووسط    جمهورية إسالم 

 من المشاركين في االستفتاء على إقامة       ٪ ٩٩,٥العارم وافق   
وهذه النسبة المذهلـة    ..  الملكية  محلَّ جمهورية إسالمية تحلُّ  

لها سمعة سيئة في بالدنا، ولكنها في إيران لم تكن موضـع            
 . شك أو طعن من أحد، داخل إيران أو خارجها

          د وقد أسرعت الدولة الجديدة في وضـع دسـتور يحـد
اللجنـة الواضـعة للدسـتور كانـت        (األهداف والسلطات،   

وبدون ).. تفتاء عام  في اس  َقر ومشروع الدستور أُ   ،باالنتخاب
ى فـي الفقـه   سمأو ما ي(ها القائد تفصيل فإن قمة النظام يحتلَّ    
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، وبعده يأتي رئـيس     )السياسي اإليراني المعاصر ولي الفقيه    
البرلمـان ـ   (الجمهورية، وهناك مجلس الشورى اإلسالمي 

مجلس الشورى باالنتخاب المباشـر طبعـا،       )..  عضوا ٢٧٠
 كل ست   ُبنتخَالذي ي )  عضو ٣٠٠(وكذلك رئيس الجمهورية    

 سنوات لتقـويم المسـيرة القياديـة لـولي الفقيـه ويجـوز             
وولي الفقيه لـيس    .. له أن يعزله إن ثبت عجزه أو تقصيره       

رت كثيرا في ظل    َ فولي الفقيه مؤسسة تطو    ؛شخصا بالمناسبة 
د الدستور اإليراني صـالحيات     َوقد حد . نئي خام  علي آية اهللا 

ضوح وعلى نحو يجعلها بالفعل أعلى سلطة       هذه المؤسسة بو  
     ك في إطارهـا بـاقي      َفي تقرير السياسات العامة التي تتحر

 .المؤسسات
ال أريد أن أستطرد بعد ذلك إلى المبادئ التي جاءت          .. و

 في الدستور والقوانين لتضمن استقالل السـلطة القضـائية،         
وال أريد كذلك أن أستطرد إلى طبيعـة التشـكيل للمجلـس            

ن والء القـوات المسـلحة      على لألمن القومي والتي تضم    األ
ال أريد أن أستطرد    .. فقيهللقيادة السياسية وعلى رأسها ولي ال     

ني هو أن الدولة هناك هـي دولـة          فخالصة ما يهم   ؛في هذا 
مؤسسات فعلية، والقرارات هناك ال تصدر بواسطة فرد أيـا          
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ل المؤسسـات    من خـال   كان موقعه، فالقرارات ال تصدر إالَّ     
المسئولة، والشعب دائما فـي وضـع المشـارك والمتـابع           

والمؤشر الواضح في هذا نراه في االنتخابـات        .. والمحاسب
 . العامة

* * * * * 
في انتخابات مارس من العام الماضي لمجلس الشـورى         

 ٢٧٠ يتنافسون على    ٢٩٤٦اإلسالمي، كان عدد المرشحين     
ذا العـدد ضـعف عـدد       وكان ه ).  امرأة ١٧٩منهم  (مقعدا  

المرشحين في الدورة االنتخابية السابقة، وكما تضاعف عدد        
المرشحين، فإن نسبة المشاركين في اإلدالء باألصوات كانت        
كذلك نسبة قياسية في تاريخ الجمهورية اإلسالمية، بل كانت         

 فنسـبة   ؛ارنة مع أية دولة أخرى في العالم      نسبة قياسية بالمق  
  ولـذا اضـطروا     ،من عدد الناخبين   ٪ ٨٠المشاركين بلغت   

 إلى مد        وكـذلك    اليوم االنتخابي إلى الساعة الثامنـة مسـاء  
إلى إحضار صناديق إضافية في عديد من اللجان لمواجهـة          

 .هذا السيل المتدفق
ذ، ولكـن  م المنفِّإن وزارة الداخلية هناك هي الجهاز المنظِّ  

 .. وريةاإلشراف والمتابعة يجريها مجلـس الرقابـة الدسـت        
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 تنافسـا حاميـا بـين       -كما ذكرنـا  - وقد شهدت االنتخابات  
اتجاهات سياسية متباينة، وجرى الحوار في وسائل اإلعـالم         
بين هذه االتجاهات وحول ضمانات النزاهة والتكـافؤ بـين          

جامعـة  "وأسفرت النتائج عن حصول مرشحي      .. المرشحين
لمجاهدين أي رابطة العلماء ا   (على غالبية المجلس    " روحانيت

ع أي تجم " (مجمع روحانيون "بدالً من   ) التي تنعت بالمحافظة  
، وكان صـاحب    )العلماء المجاهدين الذي يوصف باليسارية    

النـاجحون  (ولكن يجمع الكل    .. األغلبية في المجلس السابق   
ولـوال  .. ٪ ١٠٠ة َعلى أن االنتخابات كانت حر  ) والراسبون

المشاركة الشـعبية غيـر      ولما كانت    ،هذا لما كان االستقرار   
 . المسبوقة

* * * * * 
 أحزابا  ُرعتبهل هذه االتجاهات السياسية في إيران تُ      : ولكن

بالمعنى التقليدي؟ وما هي اآلليات التي تضمن وحدة النظـام          
ة الصراع؟َرغم حد 

أظن أن األمر يحتاج إلى مزيد من الشرح في مقال قـادم            
 .بإذن اهللا

* * * * * 
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−−٣٣−−
אאא אא א

....
 
 
• ٨   أسباب تمنع تصد ُ        ة َع النظـام اإليرانـي رغـم حـد

 . اتالخالف

ولكن له  .. وحدة األمة حول حكامها اإلسالميين فريضة      •
 . شروط

.. في الديمقراطية  ع فعالً إيران تتوس : عالم غربي يقول   •
 !وهذا يؤكد ابتعادها عن اإلسالم
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في إطـار الثـورة     ) للبشر(ماذا جرى للمجتمع وأفراده     
زت عليه بصري وبصـيرتي     اإلسالمية ودولتها؟ هذا ما ركَّ    

فاألمة المؤمنة المتدينة هـي     .. أثناء زيارتي األخيرة إليران   
 .)١(في التحليل األخير صانعة النهضة وهدفها 

) فـي أي مجتمـع    (ومفروض أن الدور السياسي للدولة      
التنسيق بين أوجه األنشطة المختلفة حتى تأتي متوازنة        يحقق  
وإذا كان هذا قانونًا عاما لكل المجتمعـات، فإنـه          .. متكاملة
 ومن هنا كان قيام     ؛ قانون يحكم المجتمعات اإلسالمية    بالتالي

 الدولة اإلسالمية في مجتمعاتنـا فرضـا دينيـا، وال يمكـن            
 بها، فالدولة اإلسالمية    إالَّ) بمعناه الكامل (أن يطبق شرع اهللا     

    وما يجري   يةالخارجكات  ُضرورة لتحقيق التناسق بين التحر 

                                           
 . ١٩٩٧/ ١/ ١٧عدد " الشعب" هذا المقال بجريدة َنُِشر )(1
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بناؤه في الداخل خدمة لإلسالم والمسلمين، والدولة اإلسالمية        
 ضرورة لتحقيق التكامل والتوازن بين األنشـطة التربويـة         

وبـين األنشـطة    ) في األسرة واإلعالم والثقافـة والتعلـيم      (
وداخل األنشطة االقتصـادية فإنهـا      .. فاعيةاالقتصادية والد 

تحقق التوازن والتكامل بـين األفـرع المختلفـة للزراعـة           
 تعظيما لالستقالل واالعتماد على النفس      الخدماتوالصناعة و 

ية، وضمانًا لعدالة التوزيع بين فئات الشعب المختلفة        حمن نا 
 .إلخ.. من ناحية أخرى

مية هو ذروة اإلعداد    إن هذا الدور السياسي للدولة اإلسال     
للبشر وذروة االستخدام الواعي لهم، إطالقًا لطاقاتهم الربانية        

ـ      .. بطريقة منظمة   نب فـيم  وإذا كان القيام بهذا الدور يتطلَّ
ـ       ب كـذلك قواعـد     يحملون األمانة قوة وإخالصا، فإنه يتطلَّ

صارمة تضمن مشاركة الكل في الرأي والقـرار، وتضـمن          
 . منع االستبداد

 
 
 



 - ٢١٢ -

الدولة اإلسالمية قوية بعدلها وليس بالبطش الدولة اإلسالمية قوية بعدلها وليس بالبطش 
  واالستبدادواالستبداد

ولكن القوة  . إن الدولة اإلسالمية هي بالضرورة دولة قوية      
غير االستبداد، فهي تعني عندنا كما عند كل دولـة صـالحة         

القدرة على فرض سياساتها    ) مسلمة أو غير مسلمة   (ورشيدة  
الفئـات  وقوانينها على الجميع، وعلى الفئات القويـة قبـل          

 ة َوبهذا المعيار فإن كثيرا مـن الـدول المسـتبد         .. الضعيفة
 فهي عاجزة   ؛نا هي في الحقيقة دول ضعيفة وهشة      في منطقت 

 عن فرض سياسات عامة خضـوعا لهـذا الفريـق أو ذاك            
 . ةالخاصمن األقوياء أصحاب المصالح 

 دولـة قويـة،    ) شرعا وبالضرورة (إن الدولة اإلسالمية    
 ألن االلتزام بوحدة الصـف وبطاعـة        ؛الدولبل هي أقوى    

القرارات والقوانين ليس مجرد التزام دستوري، ولكنه جـزء         
من العقيدة الدينية للمواطنين وأهل الحكم معا، ولكن شـرط          
هذا االلتزام المتبادل والمنشئ لدولة قوية هو أن أهل الحكـم           

هم ف.. في الدولة اإلسالمية ال ينفردون بحق إصدار القرارات       
قائمون عليها بعد أوسع المناقشات والمدارسـات، واسـتبداد         
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الحكام ممنوع شرعا حتى لـو حـاولوا ممارسـته بـزعم            
 . اإلصالح
 أن منع االستبداد ال يتحقق فقط بمواد فـي الدسـتور،            إالَّ

    ل إلى مجرد كالم علـى ورق إذا        َفهذه المواد يمكن أن تتحو 
 لواقـع الفعلـي    لم تكن صالحيات أهل الحكم مقيـدة فـي ا         

فتنظيم المؤسسات  .. على نحو يمنعهم من االستبداد إن أرادوه      
 االجتماعية والسياسية وتنظيم النشـاط االقتصـادي ينبغـي         

 م في الرقـاب    أن يكون على نحو يمنع أهل الحكم من التحكُّ        
 .أو في األرزاق

إن منع البيروقراطية وأجهزة األمن مـن تكبيـل حريـة           
 نع البيروقراطية من خنق حريـة النـاس        التعبير والنقد، وم  

أي توسيع المجتمع المـدني     (في الكسب وإقامة المشروعات     
هو الذي ينشئ في الواقع الفعلي موانع في وجـه          ) وترسيخه

منوا على حقوقهم اإلنسانية    أفالناس إن هم    .. ة نية لالستبداد  أي
    تهم المنظمة قادرون كذلك    َقادرون على االعتراض، وهم بقو

ممارسة حقهم الدستوري فـي عمـل الحكـام إن هـم            على  
 . انحرفوا أو عجزوا عن أداء وظائفهم بالكفاءة المطلوبة

* * * * * 
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إن وحدة األمة اإلسالمية حول حكامها تقوم على كل هذه          
وهذا يحقق أقوى دولـة فـي مواجهـة         .. الركائز المتكاملة 

 . األعداء المستكبرين، ولبناء حضارة المؤمنين الجديدة
وقد ذكرت في األسبوع الماضي أن تجربـة الجمهوريـة          

 لـت هـذه المبـادئ والمفـاهيم،        اإلسالمية في إيـران تمثَّ    
 يـة الخارجومؤكد أن المؤامرات    .. في دستورها وممارساتها  

فرضت قيودا، ولكن وضح من عرضنا أن مؤسسات فعليـة          
قد قامت يوازن بعضها بعضا، ويحاسـب بعضـها بعضـا،           

اء كل ذلك مرجع أخير فـي كـل األمـور،       والشعب من ور  
ر عن تدخله بشكل حاسم عبر انتخابـات واسـتفتاءات          ويعب
ةَحر . 

  !!تحليلناتحليلنا  ر غربي معاٍد للثورة اإلسالمية يؤيدر غربي معاٍد للثورة اإلسالمية يؤيدمفكِّمفكِّ
ُوأود  أن أسج         ز ل هنا أنني ال أنفرد بهذا التقييم وبسبب تحي

 فسـامي زبيـدة   .. ال أنكره إلى التجارب اإلسالمية المجاهدة     
) وصـل فـي دراسـاته      ) ز المغاير والمضـاد   صاحب التحي 

 أسـتاذ علـم االجتمـاع      (وسامي زبيدة   .. إلى النتيجة نفسها  
 ماركسـي المـنهج     ،هو من أصل عراقـي    ) في جامعة لندن  

رافض لنظام الحكم في العراق، ولدعوة العروبة ولصـحوة         
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اإلسالم والمسلمين، ومن هذا المنطلق الـرافض والمعـادي         
مله البحثي طوال سنوات على نتائج الثورة اإلسالمية        ز ع ركَّ

 ؛ى التسليم بعدد من الحقائق أدهشه     في إيران، ولكنه اضطر إل    
  عليه رحمـة اهللا    (الخومينيل موقف اإلمام    فقد الحظ وسج (

وما ارتبط به بعـد الثـورة فـي دسـتور           " والية الفقيه "من  
: ابـه كـان هـذا فـي كت     .. (الجمهورية اإلسالمية وبرلمانها  

، وقد اعتبر زبيدة هذه المالحظات      )اإلسالم، الدولة، والمجتمع  
 دلـيالً علـى ابتعـاد     "للديمقراطية"رات اإليجابية   ُعن التطو ،

 !إيران عن اإلسالم
وقد استطرد في هذا االتجاه بشكل أشد في دراسة أخيـرة           

إلـى أي حـد نجحـت الجمهوريـة         "كان عنوانها   ) ١٩٩٦(
ر زبيدة أن الدسـتور     َإذ تصو ".. ن؟اإلسالمية في أسلمة إيرا   

ن ازدواجية أو مفارقة حين اعترف بالمرجعية اإللهيـة         تضم
ولو كان يفهم   .. سه بسلطة الشعب  فرغم اعترافه في الوقت ن    

 اإلسالم لعلم أن سلطة الشعب في الدسـتور اإليرانـي هـي            
 ل زبيـدة   وقـد سـج   .. في إطار شـرع اهللا فـال تنـاقض        

دت في برلمان حقيقي وفي حكومة      سأن صالحيات الشعب تج   
 في مؤسسـات أخـرى      َثم.. حقيقية تخضع لحساب البرلمان   
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 وأشهد أنه شرح كل هـذا بشـكل         ..تعلو الحكومة والبرلمان  
 وشرح أيضا كيف برزت اتجاهات سياسية متنافسة        ،منصف

إن الفارق المهـم بـين      : "وقال في نهاية دراسته    أو متدافعة، 
  جيرانها في الشرق األوسـط يظهـر        إيران اإلسالمية وبين  

ه القوى المتنافسة داخل مجلس     في الصراع المتصل الذي تشنُّ    
وبين .. وفي مجاالت العمل العام األخرى    ) البرلمان(الشورى  

".. أعضاء الحكومة أو فـي المؤسسـات السياسـية الدينيـة          
ـ         "وأضاف أن     ل الجانب اإليجابي فـي هـذه الظـاهرة يتمثَّ

 وفي إطالقهـا    ،ة أو مركز احتكار السلطة     ألية قو  في منعها 
لدرجة من التعددية في األفكـار السياسـية واالجتماعيـة ـ     

 ". الثقافية
 فهـي   ؛ر ثابت عن الدولة اإلسالمية    ُ أن زبيدة له تصو    إالَّ

عنده دولة ال تعترف بالوطن وشعبه، وهي دولة اسـتبدادية          
القتـل،   كفرا يسـتحق     ُرعتب مع قادتها ي   الخالفبالضرورة و 

   لها عن الدولة اإليرانية لم تجعلـه       وكل المالحظات التي سج
يكتشف أن فهمه لإلسالم ودولته فهم شاذ وقاصر، بل وصل          

فس ما وصل إليـه فـي دراسـته         في دراسته األخيرة إلى ن    
 فالجمهورية اإليرانية عنده قد خرجت على اإلسـالم         ؛األولى
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ليبرالية والعلمانيـة   ومبادئه في الحكم، منحازة إلى المفاهيم ال      
 !وإن أخفت ذلك تحت شعارات إسالمية

     عليه، فإنه يعتـرف     ُولكنه رغم هذا االستنتاج الذي يصر 
ل في دراسته بأن اإلسالم يتغلغل في كل المؤسسـات ليشـكِّ          

الدافع للناس في الحركة، وهو يعترف بأن الحجـج الدينيـة           
 الفرق  ل األساس في تنافس   ب السياسي، وتمثَّ  االخطتسود كل   

والفئات المتدافعة، وهو يعترف بأن الـورع ودرجـة العلـم      
ل معيارا أساسيا في اختيار القادة، وهـو يعتـرف          الديني تمثِّ 

    ا أن هذا النمط المتميب السياسي  االخطز من القادة ومن     أيض
 يجعل الحكومة اإليرانية وسياساتها أمرا ذا طبيعـة خاصـة          "

لم يجعلـه يـدري أن أسـلوب        ولكن كل هذا    ".. وال مثيل له  
ـ ذا الطبيعـة    "الحكم في إيـران       لـيس مسـتعارا    " ةالخاص

 .من اإلسالم.. من الغرب العلماني ولكنه مشتق من عقيدته
حقًا إن التحيي العقول والقلوبغِشز المريض ي! 
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لماذا ال يتصداتاتالخالفالخالفع النظام بسبب ع النظام بسبب لماذا ال يتصد  
ل مـاذا عـن مسـتقب     : في نهاية مقالي السابق تسـاءلت     

ع النظام بسبب   ُ السياسية في إيران؟ وماذا يمنع تصد      اتالخالف
 ؟اتالخالفهذه 

 تشمل في الحقيقة كل     اتالخالفوبالنسبة للسؤال األول فإن     
 يـة الخارجمن السياسة   : البنود التي تقوم عليها سياسة الدولة     

وأولوياتها إلى مناهج التنمية االقتصادية والموقف من عدالة        
وقد قرأت للرئيس رافسـنجاني     .. ت والدخول التوزيع للثروا 

 ل أصـحاب هـذه االتجاهـات المختلفـة         َع أن يتحو  أنه يتوقَّ 
    ا  فر أنها إن قامت     َإلى أحزاب سياسية، ولكنه قدستكون أحزاب

من نوع خاص تخالف في تقاليدها وأساليب تنافسها ما يعرفه          
  بحكـم  وال أعتقد أن في وسع مثلي أن يدلي       .. العالم الغربي 

 إذ ال أملك قدرا مناسبا من العلم        ؛حول المسار المحدد المتوقع   
: باألوضاع اإليرانية، ولكن القدر المتيقن عندي يجعلني أقول       

إن المنهج اإلسالمي سيجعل الحيوية االجتماعية والسياسـية        
 اهللا وتتصـاعد باألشـكال      التي نراها اآلن تتواصـل بـإذن      

  :لى سـنة ربانيـة تقـول       فالمنهج اإلسالمي قائم ع    ؛المناسبة
         ضِت اَألرـدٍض لَفَسعِبـب مهضعب اِهللا النَّاس فْعالَ دلَوو ..
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 وإن كانت داخل األمة اإلسالمية تدافعا       ،سنة التدافع ضرورة  
 . منظما

    لماذا وكيـف   : ا التساؤل الثاني  هذا عن التساؤل األول، أم
 رصت مـن أجـل     ؟ فقد ح  اتالخالفع النظام بسبب    َلم يتصد

      الحصول على إجابة، على مناقشة كل مقابلته من العلمـاء     ن 
 : رين والسياسيين، وخالصة ما سمعت هي التاليوالمفكِّ
التربية اإلسالمية لمجموع األمة هي الضمان األول        )١(

 فهـذه التربيـة     ؛رارهلتماسك النظام اإليراني واستق   
شون بعباداتها وأخالقها تجعل الناس فرحين بأنهم يعي      

      في مجتمع نظيف وفي ظل نظام يحض  د ه على التعب
ورغـم  .. وعلى االقتراب من المثال الذي يؤمن به      

كل االبتالءات التي جـرت علـى النـاس، فـإنهم           
سـة،  َ إيمانًا بأنهم أصحاب رسـالة مقـد       ؛يصبرون

وبأنهم سيكونون خير أمة أخرجت للنـاس إن هـم          
نظام الـذي    على ال  الخروجهذا اإليمان يمنع    .. ثبتوا

مهمـا تباينـت اآلراء     .. اشتاقت جماهير األمة إليه   
 . واالجتهادات
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وما دام اإلطار المعتمد هو شـريعة اإلسـالم فـإن      )٢(
ث عنها وعن انتشارها حول كل      َ التي نتحد  اتالخالف

. النقاط هي خالفات في الحقيقة ذات عمق محـدود        
، فإنـه   يـة الخارجفإن كان االختالف حول السياسة      

إطار التـزام الكـل بـدعم المشـروع         خالف في   
ــالمي ــإن ؛اإلس ــالي ف ــالف وبالت ــدالخ   ُ ال يمت

إلى المحافظة على االستقالل، وإلى مواجهة أمريكا       
.. د لهذا االستقالل  المهد" الشيطان األكبر "باعتبارها  

 وإذا كان هناك تعارض حـول المـنهج اإلسـالمي          
في االقتصاد فإن مثل هذا التعارض يظل محكومـا         

ـ         بالوسطية اإلسـالمية، فلـيس هنـاك مم  يـتكلَّ  ن 
عن السوق السائبة البعيدة عن أي توجيـه للدولـة،          

    وليس هناك في المقابل ميطلب السيطرة الشـاملة     ن 
 بين الفرقاء هو في إطار اقتصـاد        الفلخاف.. للدولة

 وهو بالتالي خـالف حـول       ؛هه الدولة تنافسي توج 
..  تقوم به الدولة   درجة الحرية ودرجة التدخل الذي    

وكذلك األمر حين يـدور الجـدل حـول العدالـة           
 نسالم وثورته لن تجد م     اإل ففي إطار .. االجتماعية
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 م عن جواز سحق الفقراء والمستضعفين باسـم       يتكلَّ
فالتنمية عند الجميع في خدمـة الشـعب،        .. التنمية

 ومصالح الشعب وحقـوق المستضـعفين ال يمكـن         
 أن يالخالفو.. تنمية بها باسم ال   ىضح    ة َ هنـا مـر

 أخرى هو فـي درجـة التقريـب بـين الـدخول            
 . وفي األسلوب المناسب لتحقيق ذلك

 ..وهكذا.. وهكذا
إنه خالف في الفروع وليس في األصول التـي ال تقـوم            

 . الدولة اإلسالمية دونها

التاريخ الطويل للدولـة    : ومما يحفظ التماسك أيضا    )٣(
 . الفارسية

 فقبول الناس في أي مجتمع باالنضباط       ؛وهذا اعتبار مهم  
 وقواعد  دولة ال تكفي في تحقيقه دروس تُلْقَى      في نظام عام لل   

ب إلى جانـب العـدل      إن قبول الناس للنظام يتطلَّ    .. دستورية
 ا وتعوا تحققه قرون متعاقبة من الممارسة و      ُتدريبالخبرة    د. .

الدول مصر من أقدم     فهي ك  ؛وإيران لها هذا العمق التاريخي    
 ولـذا فـإن     ،ها على قبول الحكم المركزي    التي تربت شعوب  
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ات العنيفة ضد النظام العام ال تتكرر بسـهولة إذا كـان            َالهز
 . العدل قائما، وإذا كانت المركزية تقابلها شورى مشاركة

ومع هذا االستمرار التاريخي للدولة، فـإن التقاليـد          )٤(
ا آخـر   ية أنشأت مصدر  الشيعية داخل األمة اإليران   

 فالتنظيم الشيعي يربي المواطن المـؤمن       ؛لالستقرار
الـذي  " مرجع التقليد "على االنضباط الواعي خلف     

  د َاختاره، فينفذ توجيهاته في حياته اليومية وال يتمـر
 . عليها ما دامت الثقة قائمة

هـو بالضـرورة    ) آية اهللا العظمى  (ومرجع التقليد    )٥(
الزهـد  ة في العلـوم اإلسـالمية وقـدوة فـي           حج

وعادة يشهد كل عصر عددا من مراجـع        .. والتقوى
التقليد يتمتعون بمصداقية متساوية، وفي أيامنا هـذه        

سبعة مراجع  " قم"دت جامعة مدرسي الحوزة في      َحد
، وآيـة اهللا    )قائد الثـورة  ( خامنئي   آية اهللا علي  : هم

حسين الوحيدي، وآية اهللا ناصر مكـارم، وآيـة اهللا     
ضل النكراني، وآية اهللا موسـى      بهجت، وآية اهللا فا   

 .الذانجاني، وآية اهللا جواد التبريزي
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بت وتنشب بـين    شوالمهم هنا مالحظة أن خالفات كبيرة ن      
بت عبر القرون تقاليد    ولكن ترس .. اجتهادات هؤالء المراجع  

 التعايش رغم االختالف، وتقاليد الوحدة في الموقـف العـام          
ض اإلسالم لخطر واضحَإذا تعر. 

ن ماذا لو وصل أحد هؤالء المراجع إلى قيـادة          ولك )٦(
الدولة كما هو الحال اآلن بعـد قيـام الجمهوريـة           

 فـالبعض   ؛سالمية؟ في هذا األمر خالف معلـن      اإل
، أي يرفض قيادة أحـدهم      "والية الفقيه "يرفض مبدأ   

لآلخرين وللدولة، والبعض ال يرفض المبدأ ولكـن        
  هـو   يعتبر نفسه األجدر، وما يهمنـا هنـا أيضـا         

       َأن التقليد العريق في احتمال الكبار للخالف استمر ،
ولم تحدث أية محاولة لشق الصف والدولة باسم هذا         

ر عن هذا آية اهللا العظمـى السـيد         ، وقد عب  الخالف
أي ما  (ما تكليفنا   : َلِئس..  بحسم وأدب  امنئيخ علي

تجاه األشخاص الذين ال يرون والية      ) مدى التزامنا 
أي مثلـه  ( في األمور الحسبية فقط؟ دل إالَّ الفقيه العا 

والية : امنئيخوكانت إجابة   ).. مثل أي مرجع آخر   
الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل االجتماعيـة        
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 فـــــي كـــــل عصـــــر زمـــــان 
من أركان المذهب الشيعي االثني عشـري، ولهـا         

    جذور في أصل اإلمامة، ومأوصـله االسـتدالل     ن  
 هو معـذور، ولكـن ال يجـوز        إلى عدم القول بها ف    

 .  التفرقة واالختالفله بثُّ

 على فهمه   بناء( فالمخالف   ؛امنئي حدث بالفعل  خوما قاله   
 والمرجع المخالف لم يلجأ    .. لم يعترضه القائد  ) رَالفقهي المقد

ض َ على الدولة في ظروف يتعر     الخروجمن ناحيته إلى فتن     
 .اإلسالم فيها للخطر

وهو مصطلح فارسي   (ي الفقيه   ولِّوالحقيقة أن مبدأ ال    )٧(
  الخـوميني الذي بلـوره اإلمـام      ) يعني والية الفقيه  

قبل الثـورة، والـذي     " الحكومة اإلسالمية "في كتابه   
نه الدستور بعد قيام الجمهورية اإلسالمية، هذا       تضم

المبدأ ـ في الظروف اإليرانية ـ ثبت أنـه كـان     
 لدولـة،  عامالً أساسيا في ترسيخ االتجـاه العـام ل        

وفي إحداث التوازن بين السلطات، وفـي تحقيـق         
 . االستقرار بالتالي
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 أن حفظ التوازن بين السلطات وصيانة الوحـدة         إالَّ )٨(
، ودور والية الفقيه فـي كـل        اتالخالفللنظام رغم   

ذلك، كان تجربة جديدة، وإن استندت إلـى تـراث          
 . عريق

فـة  وكأي تجربة جديدة فإنها تحتاج إلى تدريب بعـد معر       
وهذا ما تحقق في الجمهوريـة اإلسـالمية        .. قواعد المباراة 

 ولذا  ؛ على وضع الدستور   خالل األعوام السبعة عشر التالية    
فإن القدرة على مواصلة الوحـدة بـين مؤسسـات النظـام            

 .أصبحت اآلن أعلى وأيسر
* * * * * 

.. م كـوم  ُ أن كل ما ذكرته عن أسباب االستقرار والتقد        إالَّ
 . لثقافي الجبار داخل األمة كوم ثاٍنوالتفاعل ا

  مواجهة االنقسام في عقلية األمة وشخصيتهامواجهة االنقسام في عقلية األمة وشخصيتها
في كل مجتمعـات الجنـوب، وفـي قلبهـا مجتمعاتنـا            
اإلسالمية، حدث انقسام حاد بين أصحاب العقائـد والثقافـة          

ـ      التقليدية من جانب، وبين ماسـتوعبتهم عقائـد الغـزاة       ن 
واالنقسام كان أكثر   .. خرالمستعمرين وثقافتهم في الجانب اآل    
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ظهورا بطبيعة الحال بين فئات النخـب القائـدة، أي بـين            
 أصحاب الحل والعقد في مجتمعاتنا، هذا االنقسـام نعايشـه          

      بين، وكـذلك عانـت     في مصر بين اإلسـالميين والمتغـر 
وفي كل األمم المسلمة    ( أن االنقسام في إيران      إالَّ.. منه إيران 

  فاستيعاب القرآن  .. كان أفدح وأخطر  ) ربيةث الع َالتي ال تتحد
والسنة في هذه األمم وقراءة المراجع في العلوم اإلسـالمية          

غ تماما لهذه الدراسة وأتقن العربيـة       َ تفر ن لم را إالَّ كان متعذِّ 
  تعلموا في معاهد التعليم الحديثـة الـواردة         نا م أم.. بالتالي

م عـن ثقافـة اإلسـالم       من الغرب، فإنهم عزلوا في غالبيته     
 ؛بسبب حاجز اللغة  ) لم تحدث في مصر   إلى درجة   (وروحه  

ولذا كان االنقسام في عقل األمـة ـ كمـا قلـت ـ أفـدح       
وأخطر، وكان على قيادة الثورة اإلسالمية أن تواجـه هـذه           

 . المعضلة وأن تجد لها حالً
والحقيقة أن الثورة كانت شاملة على نحو لم تشهده ثـورة    

ـ    ت الثـورة األمـة اإليرانيـة       َرة، لقـد هـز    أخرى معاص
 فكل القيم والمؤسسات التي قامـت فـي ظـل           ؛في األعماق 

  بة انهارت، وأصبحت هنـاك فرصـة       الملكية الدنيوية المتغر
ووسط هذه القابليـة للتغييـر      .. لكي يبدأ كل شيء من جديد     
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المذهل في النفوس والمؤسسات، جـرت عمليـة حواريـة          
بوقة لتجاوز االنقسام في عقلية األمة      تاريخية جبارة غير مس   

 ولوال النجاح في هذا الميدان لكان انضـباط كـل          .. وثقافتها
 كل العوامل الدينيـة والدسـتورية      .. ما سبق ذكره مستحيالً   

لم تكن لتحفظ وحدة النظام لوال التغيير الذي أصاب النـاس           
والذي شمل توحيد اإلطار الثقافي واإلطار المرجعي للنخـب         

 . فذةالنا
لقد أشرت إلى شيء من ذلك في المقالين السابقين حـين           

ثت عن المناهج واألساليب إلعادة التربية لجمهور األمة،        َتحد
ولكن هذا الذي أشرت إليه كان في الحقيقة مشروطًا بمنـاهج      
خاصة إلعداد الكوادر القيادية للدولة، وبتفاعل مكثـف بـين          

، وأهـل   )التعليم الديني (المفكرين، وتحديدا بين أهل الحوزة      
 وقد خططوا لهذا األمـر     ).. التعليم غير التقليدي  (الجامعات  

 أنني أتـرك االسـتطراد      فلم يكن نجاحه متروكًا للصدفة، إالَّ     
 ..حول هذه الملحمة لمقال تاٍل إن شاء اهللا

ى في ظهـور    تفي هنا باإلشارة إلى أن توفيق اهللا تجلَّ       وأك
نقسام في عقلية األمة وتدرك     قيادات للدولة تدرك خطورة اال    

 . ضرورة التخطيط لتجاوزه
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 ـ عليـه رحمـة اهللا ـ هـذا      الخـوميني ل اإلمام لقد مثَّ
وقاد المسعى من بعده آيـة اهللا خـامنئي ورئـيس           .. الوعي

 . الجمهورية الشيخ رافسنجاني
ب قيـادة   لقد كان التفاعل التاريخي بين شطري األمة يتطلَّ       

 . هللا أن تتوافر بالفعل هذه القيادة وشاء ا،قوية بعيدة النظر
إن القيادة التي حظيت بالقبول العام، كانت من العوامـل          

ط الحوار بين المتخـالفين، وفـي تنشـيط         يالرئيسية في تنش  
 وكانت في الوقت نفسه عامالً رئيسيا في منع         ،التفاعل الثقافي 

الذي يجري فيه هذا التفاعل) في النظام(ع في الوعاء ُالتصد. 
الكفاءة العقلية لهذه القيادة لم تكن وحدها سـبب قوتهـا           و

 وسبب القبول العام لدورها فال بد من التنويه بـدور القـدوة            
في الزهد والشجاعة، فهذا أيضا من أسباب القبول العام لدور          

 .بل لعله السبب األول.. القيادة
* * * * * 
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    الثةالثةالرحلة الثالرحلة الث

א א אא א ::א
א אא א

 
والشعب حاصر  ... نئي ورافسنجاني يدفعان التجديد   امخ •

باالنتخابات ميعترضونن  . 

إنـه ثـوري يـدرك احتياجـات        .. خاتمي ليس معتدالً   •
 . المرحلة

•  وا مهمتهم في تأكيـد االنتمـاء اإلسـالمي        ُالعلماء أد ..
 . والتفاضل اآلن بالتقوى والكفاءة

 كيـف كانـت رسـالة      .. لعسـكرية الكبـرى   المناورة ا  •
 إلى أمريكا وإسرائيل؟ 

رجال أعمال غربيون يرون التنمية اإليرانية أعلى ممـا        •
 . يعلن رسميا

 الصــواريخ المصــنوعة فــي إيــران يصــل مــداها  •
 . إلى إسرائيل

أيـن  ..  عالم سوفيتي بارز اختفوا من بالد العالم       ١٠٠ •
 !ذهبوا؟
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رانيـة األخيـرة بقصـة القمـر        تذكرني االنتخابات اإلي  
 فحـين   ؛١٩٥٧فـي عـام     ) سبوتنيك( السوفيتي   الصناعي

انطلقت الصواريخ حاملة قمرا صناعيا ألول مرة في الفضاء         
ي، أدركــت الواليــات المتحــدة فداحــة التفــوق الخــارج

التكنولوجي الذي حققه االتحاد السوفيتي عليها فـي هـذا          
نشأت هيئة أبحـاث    ير، وترتب على ذلك أنها أ     الخطالمجال  
وحشدت كل إمكاناتها من أجل اللحـاق       ) NASA(الفضاء  

بالسوفييت ثم سبقهم، ولكـن أهـم مـن ذلـك أن النخـب            
     رت بعد مفاجـأة    السياسية والفكرية في الواليات المتحدة قد

سبوتنيك أنها تحتاج إلى إعادة النظر في تقييمهـا السـابق           
 البـاردة  للقوة السوفيتية، فقد درجـوا فـي ظـل الحـرب            

بدأ .. على التهوين المبالغ فيه من شأن السوفييت وقدراتهم       
 األمر كالما في اإلعالم للتأثير في الرأي العام، ثم أصـابهم           
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         ا ما أصاب جحا في القصة المشهورة، حين اخترع كذبة فلم
ا      صديمكـن  : لى تصـديقها وقـال    إقها الناس، مال هو أيض

 !)١(تكون صحيحة 
األمريكية أن النظام السوفيتي بالغ الضعف      قت النخب   َصد
 ولذا كان انطالق سبوتنيك مفاجأة غيـر متوقعـة،          ؛فوالتخلُّ

 فقرروا أن يعيدوا دراسة مفهومهم عن االتحـاد السـوفيتي          
 .من أول وجديد

ابات اإليرانية لرئاسـة    شيء من هذا حدث مع االنتخ     .. و
ه ت ظروف كثيـرة إلـى أن تكـون هـذ          َ فقد أد  ؛الجمهورية

االنتخابات تحت أضواء المتابعة العالميـة أكثـر مـن أيـة            
انتخابات إيرانية سابقة، وكان من هذه الظروف أن المنافسـة      
كانت حامية، وقد ظهر أمام الكـل مسـتوى األداء الرفيـع،          

 أكرر بـالفم المـآلن     (والذي ال مثيل له في دول العالم كافة         
ـ       !)ال مثيل له   ام كـل ذي    ، وهذا المستوى الرفيع يعكـس أم

بناخبيهـا  (عينين حيوية هذه األمـة اإلسـالمية وجـدارتها          
) الدولـة (، كما يعكس أمانـة اإلدارة السياسـية         )ومرشحيها

                                           
 .١٩٩٧/ ٦/ ١٣عدد " الشعب"ل بجريدة  هذا المقاَنُِشر )(1



 - ٢٣٢ -

وهذا الذي رآه الناس جميعا أدهش الناس جميعـا         .. وكفاءتها
من  قوا طوال سنوات أن حكم اإلسالم قد أعـاد         َ أذاعوا وصد

ـ   إيران إلى ظالم سـحيق، وأن الشـعب اإل           ضِريرانـي فُ
ف من كل ناحية، وأنه يعيش فـي ظـل اسـتبداد            عليه التخلُّ 

) في بالدنا وفي بالد العـالم األخـرى       (هؤالء  .. دموي سفيه 
كانت االنتخابات اإليرانية بالنسبة لهم مفاجأة غير متوقعـة،         
وال تتفق مع تحليالتهم السابقة، وعسـى أن تـدعوهم هـذه            

تنيك ـ إلى إعادة الدرس  المفاجأة ـ كما حدث في قضية سبو 
 والتأمل في حقيقة الحكم اإلسـالمي، وحقيقـة مـا جـرى            

 . في إيران منذ قيام الثورة اإلسالمية
ـ         أم ا بالنسبة لنا، فيعلم أعضاء حزبنا، وكـل ميتـابع   ن 

تحليالتنا ومواقفنا، أن نزاهة االنتخابات اإليرانية هـي أمـر          
سياسـية للجمهوريـة    توقعناه، وهي عندنا استمرار للتقاليد ال     

تربوية (اإلسالمية، وهي في إطار إنجازات حضارية متكاملة        
 ولكن كان الـبعض مـن قومنـا        .. شرحناها مرارا ) ومادية

 ! ال يريد أن يفقه ما نقول
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تمعالحقائق لكي تفهموا ما يجري  الحقائق لكي تفهموا ما يجري نوا في هذهنوا في هذهتمع 
  يرانيرانإإفي في 

وإذا كنا في هذه المناسبة، ندعو هؤالء إلى إعـادة تقيـيم            
م باختصار بعض الحقائق    فهم فإننا على سبيل التذكرة نقد     مواق

 : األساسية
من الناحية االقتصادية حققت إيران خالل السـنوات         )١(

أي في فترتـي رئاسـة هاشـمي        (الثماني الماضية   
معجزة تنموية  )  األولى الخليجرافسنجاني بعد حرب    

 تفوق أية معجزة تنموية معاصرة أخـرى، ويكفـي         
قت بعد الدمار الرهيـب للحـرب،       أن نذكر أنها تحق   

وبدون مساعدة خارجية، بل تحققت هذه المعجـزة        
وسط حصار دولي، ووسط تهديد متواصل بفـرض        

 . حرب جديدة
ف علـى الصـورة     َر علينا أن نتعر   ويبدو أنه يتعذَّ   )٢(

اإلجمالية الحقيقية لما أنجزته الجمهورية اإلسالمية،      
ـ      ات فهي ـ ألسباب أمنية ـ ال تعلن كـل المعلوم

وما تعلنه يبخس في العادة حجم ما تحقق، من ذلـك           



 - ٢٣٤ -

    ل النمو السنوي فـي النـاتج       َمثالً ما يعلن عن معد
ـ المحلي اإلجمالي خالل       ؛ الثانيـة  الخمسـية ة  الخط

ل َ وهـو معـد    ٪ ٧ و   ٥إذ يقال إنه تراوح ما بين       
محترم، ولكن المتابعة للمشروعات المعلن إنجازهـا       

ل َرنـا أن المعـد    ُ تصو في القطاعات المختلفة تغذي   
 مـون عنهـا،     التي يتكلَّ  ٪ ٧العام للنمو يتجاوز الـ     

 وقد أي   ر ما سمعته مـن بعـض       ُدني في هذا التصو
ن يتعاملون مع االقتصاد    رجال األعمال الغربيين الذي   

 فقد وجدتهم يـرددون مثلـي أن التنميـة          ؛اإليراني
          ا ممـا يـ الحقيقية في إيـران أضـخم كثيـر   ُنعلَ

 إنهـم مـذهولون    : وقالوا لي .. بيانات الرسمية في ال 
 !مما يرون ويلمسون

لقد أدرك التخطيط اإليراني قيمـة البنيـة التحتيـة           )٣(
فعمد إلى تنميتهـا السـريعة،      ) الهياكل االرتكازية (

  القرى ن أن تترابط المدن الكبرى و     وكان هذا يتضم
 وبالفعـل أصـبحت     ؛بوسائل نقل واتصاالت حديثة   

لكبرى مترابطـة بطـرق عاليـة       اآلن كل المدن ا   
   ا قبـل     الكفاءة، والطرق الريفية المعبدة كانت صفر
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 ألـف كيلـومتر،     ١٨الثورة، فأصبحت اآلن بطول     
، والقرى  ٪ ٦٩٠والطرق الترابية زاد طولها بنسبة      

 قريـة فأصـبحت     ٣٢٠التي تصلها الكهرباء كانت     
 قرية، وكل هذا ييسـر انتقـال البضـائع          ٢٧٥٠٠

ك ييسر إقامة المشروعات الصـغيرة      واألفراد، وكذل 
 والمتوسطة والكبيرة في كل مكـان، ويـدعم ذلـك          

    ا،     أن خطوط السكك الحديدية توسعت بـدورها جـد
أصبح هنـاك   (وكذا المطارات والموانئ والتليفونات     

الت َ وهذا من أعلى المعد    ؛تليفون لكل ثالثة مواطنين   
 !).العالمية

 من التنمية الشاملة     التحتية كانت جزءا   وتنمية البنى  )٤(
وليس كما حدث في مصـر، حيـث        (وفي خدمتها   

ــاء   ــي الكهرب ــة ف ــروعات العمالق ــت المش قام
واالتصاالت وما أشبه بدون تنميـة ومشـروعات         

 يعكـس هـذا أول مـا يـنعكس         !). إنتاجية جديدة 
 في اإلنتاج الزراعي الذي ينمو بمعـدالت مذهلـة         

  الري  بع في السدود وتطوير أسالي    من خالل التوس 
الت النمـو   َ ورغم معد  ،واختيار المحاصيل المناسبة  
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 كـانوا فـي بدايـة الثـورة        (المرتفعة في السكان    
، فإن درجـة    ) مليونًا ٦٠ مليونًا واآلن أكثر من      ١٥

 االكتفاء الذاتي في الغذاء ترتفع باطراد مع ارتفـاع        
 والشـعب   ،كبير في مستوى معيشته أهـل الريـف       

 فـي اللحـوم الحمـراء       اإليراني له استهالك عالٍ   
والبيضاء، وقد تحقق االعتماد على الـنفس بنسـبة         

 في اللحوم البيضاء، ومفروض أن يتوقـف        ٪ ١٠٠
ا القمح فـإن    أم.. استيراد الحمراء بعد ثالث سنوات    

 سنوات مع إقامـة     ٥االكتفاء الذاتي منه يتحقق بعد      
١٠  إنهـم يؤمنـون أنفسـهم      .. ٤ منهـا    َ سدود تم 

ء مع تحقيق فائض متزايد للتصـدير       من ناحية الغذا  
 . في كثير من المحاصيل الزراعية األخرى

)٥( أم       منـذ   َا في الصناعة فتقول البيانات الرسمية إنه تم 
 وحدة صناعية في الفروع     ٨٩٠٠ افتتاح   ١٩٨٩عام  

المختلفة، وهي وحدات تتشابك في أغلبها مع بعضها        
مسـتلزمات  (البعض فال تحصل علـى مـدخالتها        

، ويقال إن من بين هذه الوحدات       الخارجمن  ) اإلنتاج
 مشروع للصناعات الثقيلة التي يرتكز عليها،       ٤٠٠
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فهم يستهدفون أن يكرروا غالبية بترولهم المصـدر        
)  ا َأي ال يصدر خام (   ُوصناعة البتروكيماويات تمـد 

  ر بكميات كبيرة، واألمر    َالمشروعات المحلية وتصد
نحـاس  نفسه يقـال عـن صـناعات الصـلب وال         

واأللومنيوم واألدويـة، وكـذلك صـناعات العـدد         
م الصـناعي   ُالتي هي أساس فـي التقـد      (واآلالت  
 من ذلك إلى صـناعة سـيارات   ُ، وما يمتد  )المستقل

ليس تجميعا ولكـن التصـميم      (الركوب والشاحنات   
، وأيضـا الطـائرات     )٪ ١٠٠والمكونات إيرانـي    

لعمـل   وا ، إيرانيـة  ٪ ١٠٠ راكبا اآلن    ٥٠حمولة  (
، وأيضا الصـناعات    ) راكبا ١٥٠اآلن في طائرات    

).. يرانـي إ ٪ ١٠٠التليفزيون هنـاك    (اإللكترونية  
 . إلخ

من هنا ال يكون غريبا أن تسمع عن قـدرة الجمهوريـة            
اإلسالمية على تصنيع كل قطع الغيار الالزمـة ألسـلحتها          

بل ليس غريبا أن نسمع عـن قـدرتهم         .. وكذلك كل الذخائر  
 نيع الدبابات والطـائرات العموديـة، وقـد جـاء          على تص 

في التصريحات الرسمية أنهم يملكون القدرة الفنية على إنتاج         
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  ؛) كـم ١٥٠٠( الصواريخ بعيـدة المـدى       الصواريخ، ومنها 
 !أي التي تصل إلى إسرائيل

ولوال القيود السياسية المفروضة على السـالح اإليرانـي         
 . ن أهم السلع التصديريةم) نوكما يقول(ألصبح إنتاجهم منه 

 ذكرناه في مجال التنميـة      والحقيقة أن كل هذا الذي     )٦(
 أي في مجال اإلنتاج الحقيقـي، مـا كـان           ؛العينية

ليحدث لوال القدرة على تعبئـة علمـائهم وفنيـيهم          
المؤمنين إلحداث ثورة تكنولوجية، فاإلبداع المحلي      

 دفي تصميم اآلالت والمنتجات هو الدينامو الذي يولِّ       
 األسباب المادية للتنمية، وهذا االعتماد على الـنفس        
ال يؤكد استقالل التنمية وحسـب، وإنمـا يخفـض          

 فيزيد بالتالي عـدد المشـروعات الممكـن         ؛التكلفة
 سـمعت مـثالً مـن اقتصـادي إيرانـي          (تنفيذها  

أن في مشروع مترو طهـران طلبـت الشـركات          
وا  باليين دوالر من أجل إقامته، فاعتمـد       ٦األجنبية  

على أنفسهم ويفتتح هذا العام، ولم تتجاوز التكلفـة         
 ).  مليون دوالر فقط٨٠٠
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 فهـم   ؛ني هذا أنهم يديرون ظهرهم للخـارج      ولكن ال يع  
األجنبية، ويشـمل هـذا فـتح       الخبرة  يتدافعون لالستفادة من    

األبواب لالستثمار األجنبي في المجاالت التي تـدعم قـوتهم          
وبهذا الشروط هنـاك    !) البطَّال على   وليس عم (االقتصادية  

 مشروعا صناعيا، ويقول وزير     ٤٠مشاركة مع األجانب في     
إنهـم سـيقدمون    ) محمد رضا نعمت زادة   (الصناعة الحالي   

 . مزيدا من التسهيالت لجذب استثمارات أجنبية أخرى
* * * * * 

إن الجمهورية اإلسالمية تستخدم علماءها وفنييها بالطاقة       
 إلى جانب هذا تستعين بكل مدد خـارجي         ولكنها.. القصوى

 هـذا   وفـي .. ممكن لتسريع إمكاناتها اإلنتاجية والعسـكرية     
ن القلق من هجرة العلماء     أالصدد سمعت من مصدر أمريكي      

بعد انهيار االتحاد السوفيتي جعلهـم يتقصـون ويدرسـون،          
 مـن كبـار   ١٠٠وأثبتت الدراسة ـ كما يقول ـ أن هناك   

 تخصصات دقيقة مختلفـة لـم يعثـر        العلماء السوفييت في    
وهم يتساءلون فـي الواليـات      .. لهم على أثر في كل الدول     

 !أين اختفى هؤالء؟): وعينهم على إيران طبعا(المتحدة 
* * * * * 
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)٧( فـي  توأك.. نا هذا إلى الجيش والحرس الثوري     ُويجر
 هنا باإلشارة إلـى المنـاورة العسـكرية الكبـرى          

، فقـد   ) ألف مقاتل  ٢٠٠في شهر مايو وشارك فيها      (
دت هذه المناورة الفهم االسـتراتيجي الصـحيح        جس

الذي يربط بين قضية البترول والمواجهة المحتملـة        
 ، وبين قضـية المواجهـة      الخليجمع األمريكان في    

 لقـد بـدأت المنـاورة      .. مع الصهاينة في فلسطين   
وهـي  " طريق القـدس  "ن اسمها   ا ولكن ك  الخليجفي  

 . تسمية منطقية

القائد العام لقوات حـرس     (قول اللواء محسن رضائي     وي
 نصحوا القوات األجنبيـة المتواجـدة      "إنهم  ) الثورة اإلسالمية 

 ـ وضمنها القوات األمريكية ـ بأن تترك   الخليجفي منطقة 
 وبالفعل غـادرت    ؛تماما، أو تبتعد إلى أقصى مسافة     المنطقة  
دا جـدا    وحدة بحرية، والبقية رست بعي     ٢٢ أكثر من    الخليج

وقد قامت القوات اإليرانية المشاركة     ".. عن منطقة العمليات  
في المناورة بفرض سيطرتها الكاملـة علـى بحـر عمـان            

..  خالل مرحلة العمليـات    الخليجومضيق هرمز، وعلى كل     
 في هذه المناورة الكبرى استخدام واختبار للصواريخ        َوقد تم 
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ــران( ــي إي ــة) المصــنعة ف ــذخيرة الحي  يخ صــورا: بال
 أرض ـ جو، وصـواريخ سـاحل ـ بحـر، وصـواريخ       

وخالل المرحلة األخيرة للمناورات قامـت  .. أرض ـ أرض 
الوحدات الصاروخية التابعة لحرس الثورة اإلسالمية بقصف       

 وأعقب ذلـك    مواقع العدو الوهمي على مدى نصف ساعة،      
 والوحدات المدرعة علـى مواقـع       ته قوات المشاة  هجوم شنَّ 

 . العدو
ـ       كانت   د المناورات رسالة واضحة للبيت األبيض، وقد أكَّ

 ) الـذي حضـر المنـاورة     (امنئي  خمرشد الثورة السيد علي     
أن الهدف هو ردع العدو األمريكي من خالل إفهامـه أنـه            

إن أسباب هذه الدسـائس     : "سيسحق إن حاول العدوان، وقال    
والمخططات الشيطانية الدنيئة ضدنا ترجع إلـى أن الشـعب         

 حريص على استقالله، تحت راية حاكمية القـانون         اإليراني
 ".اإللهي، وهو يرفض الركوع أمام أعدائه

ورغم حرص الجمهورية اإلسالمية علـى طمأنـة دول         
 وأنهـا موجهـة     ، حول طبيعة المناورات   الخليجالجوار في   

لألمريكان وحدهم، فإن االهتمام كان زائدا في الدول بسـير          
ت المنطقـة علـى متابعـة       المناورات، وحرصت تليفزيونا  
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 ساعة، ومؤكد أن هذه الـدول أصـبحت   ٤٨تفاصيلها طوال  
تعي ـ في ضوء ما رأت ـ خطورة أن يحاول األمريكـان    
 االعتداء على الجمهورية اإلسالمية انطالقًـا مـن أرضـهم          

 . أو من مياههم اإلقليمية
 نئي فـي خطابـه أن المنـاورات        وقد أوضح السيد خام   

 فإنهـا  ) أمريكـا " (للشيطان األكبـر  "ر  إن كانت رسالة تحذي   
  ؛للكيـان الصـهيوني اللقـيط     "في الوقت نفسه رسالة تحذير      

 ".. ه عن فلسـطين   َ هذا الكيان الغاصب شر    إذ يجب أن يكفَّ   
د كلمات في خطاب، ولم يكن      َ أن هذا المعنى لم يكن مجر      إالَّ

 فالمضـمون   )طريق القـدس  (د تسمية للمناورة    َكذلك مجر ،
جبهـة  : د االرتباط بين الجبهتين   ي للمناورة ذاتها جس   العمليات
 فهذه المناورات كان طرفهـا األول       ؛ وجبهة فلسطين  الخليج

 كيلـومتر مربـع     ٢٠٠، ولكنها تنتشر في     الخليجبرمائي في   
وتشتبك عند طرفها اآلخر في حرب برية فـي خوزسـتان           

، ولـم يكـن   )على الحدود اإليرانية ـ العراقيـة  (وكرمنشاه 
عراق، ولكنها  دا من هذا أن هناك عدوانًا محتمالً من ال        مقصو

ـ إشارة إلى الجـيش التركـي، بـأن القـوات     ـ في ظني  
المسلحة اإليرانية قادرة على المواجهة في حالة فتح جبهتـين   
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 وجبهة مع الجيش    ،الخليججبهة أمريكية في    : في وقت واحد  
ط في تحالف عدواني مع إسرائيلَالتركي إن هو تور . 

* * * * * 
إن جيش المؤمنين الموحدين في إيران يرهب أعداء األمة         

 ـ        اإلسالمية سواء  حية يللروحه االستشـهادية أو لقوتـه التس
ويزيد األعداء رعبا   .. أو للقيمة االستراتيجية لمواقع انتشاره    

بت َعون امتالك الجيش اإليراني ألسلحة نووية تسر      أنهم يتوقَّ 
عـت نظـم    َة السوفيتية التـي تصـد     إليه من الترسانة النووي   

هذا الكالم شائع في عديد مـن الدراسـات         .. السيطرة عليها 
 والتقارير الغربية، وقـد سـمعت مـن دبلوماسـي عربـي            
في طهران أن ملحقًا عسكريا في سفارة غربية سأله في لهفة           

صلوا علـى سـالح ذري؟      ح أن اإليرانيين    ُهل تظن : وقلق
 :  الملحق العسـكري الغربـي     َ ورد .. أنكم أدرى  ُأظن: فأجابه

   ل بوسائلنا إلى معرفة أي شيء عـن هـذا          بل نحن لم نتوص
ولعل بوسعك أنت أن تعرف من خـالل عالقاتـك          .. األمر
 !ة معهمالخاص

 إن هذه القوة اإليمانية المادية التي تـردع األعـداء           )٨(
في ميادين القتال المحتمل، هي أيضـا تسـند قـادة       
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 في مواقفهم السياسـية التـي       الجمهورية اإلسالمية 
 يــال، لخاتتحــدى دول االســتكبار بجــرأة تفــوق 

 يسـمع  ) الواليـات المتحـدة   (إن الشيطان األكبـر     
من مرشد الثورة ومن رئيس الجمهورية ومن كـل         
 المسئولين كلمات تحريضـية وإنـذارات ال يمكـن         

 .. أن يطيقوا سماع عشرها في أيـة دولـة أخـرى          
ي تفرض استعالءها في كل     إن الواليات المتحدة الت   

     علـى يـد     ع الـذلَّ  َأنحاء األرض، نراهـا تتجـر 
       َالجمهورية اإلسالمية في إيران، وال تملك أن ترد .!

وحتى حين حاولت فرض الحصار على الجمهورية       
 ؛وجدنا أنها هي التي أصبحت معزولـة      اإلسالمية،  

فكل الكتل الدولية المعتبرة رفضـت أن تسـايرها،         
 ت المتحدة وإسرائيل فـي جانـب       وأصبحت الواليا 

 بينما العالم كله في صـف التعامـل مـع إيـران            
 . في الجانب  اآلخر

 ط االتحاد األوروبي في أوائل مايو في إصـدار         َوقد تور
ت هيبة إيـران     ألنها مس  ؛قرارات هللت لها الواليات المتحدة    

، ولكـن   )بعد الحكم في قضية ميكونوس في ألمانيا      (وقيادتها  
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تحاد األوربي فوجئت بتصدي الجماهير ـ بالماليين  دول اال
إن : "ـ للدفاع عن الجمهورية وقادتها، وقال مرشد الثـورة        

وربي ضد إيران هو موقـف       الموقف األخير لدول االتحاد األ    
وعلى الحكومة اإلسـالمية أن     (!) ب  َ وغير مؤد  وقح وخاطئ 

  ة هذا الموقف  َتواجه بكل قو .."  ـ  َوبالفعل تصـد ة، ت الحكوم
... واضطرت الدول األوربية إلى التراجع بعد انفراط عقدها       

إن هذه الـدول اتخـذت      : "وحق للرئيس رافسنجاني أن يقول    
 ".موقفًا مخجالً واستسلمت أمامنا بسرعة

أرأيت ماذا فعل اإليمان بالنفوس؟ أرأيـت كيـف أن اهللا           
ينصر مينصره؟ إن اهللا لقوي عزيزن . 

* * * * * 
لسابقة يستحيل أن تفهم مغزى انتخابـات       بدون اإلشارات ا  

م ال يمكن أن تكون     َوإذا استوعبت ما تقد   .. الرئاسة اإليرانية 
 االنتخابات الحرة مفاجأة ليس لهـا مـا يبررهـا، وكـذلك            

   َفإن إدراك ما تقد         ع ُم يجعل الحـديث عـن احتمـال التصـد 
شـيًئا  ) بعد نتائج االنتخابـات   (في بناء الجمهورية اإلسالمية     

 !به الهذيانيش
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  الشيعة والسنةالشيعة والسنة: : وحدة األمةوحدة األمة
 وفي أوائل هذا العام كتبت ثالث مقـاالت بعـد عـودتي            

ـ : "من زيارة إيران، وكان عنوان المقال الثـاني        ميشـهد   ن 
 ،"ر أن نظامهـا سـينهار     َيران يتصو إ السياسية في    اتالخالف

     ة هي التي تدعم    َولكن ثبت أن الديمقراطية واالنتخابات الحر
ـ ".. رار والتنمية االستق ا المقـال الثالـث فكـن عنوانـه      أم:  

"٨أسباب تمنع تصد ُـ  اتالخالفة َع النظام اإليراني رغم حد 
 وحدة األمـة حـول حكامهـا اإلسـالميين فريضـة لكـن             

 ".لها شروط
تحت هذه العناوين حللت أسباب ثقتي باستقرار النظـام،         

 ) كمـا فعلـت فـي هـذا المقـال         (وكانت األسـباب تبـدأ      
    إلى شرح المؤسسـات     ُمن اإلنجازات المادية المذهلة، وتمتد 

. الحاكمة، وكيف تعمل باقتدار في تعبئة الجماهير وتوجيههـا    
ة على هذه التعبئة،    فكل ما تحقق كان مستحيالً لوال القدرة الفذَّ       

ولوال كفاءة التنظيم السياسي للدولة ومؤسساتها فـي تيسـير          
 . يار المسئولين ومحاسبتهمدرجة عالية من المشاركة في اخت

ت في مقاالتي السابقة إلى عـرض السـبب         ي أنني انته  إالَّ
 وهو النجاح في إعـادة      ؛ألهم واألعمق في تحقيق االستقرار    ا
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التربية والتثقيف لجمهور األمـة وفـق المـنهج اإلسـالمي           
 .ع فيه اآلنوهذا ما أنوي التوس... الصحيح

* * * * * 
ية في إقامة دولتها، كان واضحا      منذ نجحت الثورة اإلسالم   

، أن انتشـار     الخومينيلقائد الثورة ومؤسس الدولة اإلمام      
الثورة واستقرار النظام، يعتمدان على وحدة الجماهير الثائرة        

      دها في األسـاس    في مواجهة أعدائها، وهذه الوحدة كان يهد
االنقسام المذهبي بين الشيعة والسنة من ناحيـة،        : عند اإلمام 

 االنقسام بين أهل الحوزة وأهل الجماعات مـن الناحيـة           َمث
 . األخرى

وبكل وزنه الفقهـي    ( فعالً   الخومينيوفي الجبهتين حاول    
 َأن يرأب الصدع، ورغم الجهد الذي بذله واستمر       ) والتاريخي

فيه تالمذته، ثبت أن العملية تحتاج بالضـرورة إلـى زمـن      
 . ممتد

 الخومينيانت نظرية اإلمام    فعلى الجبهة الشيعية السنية، ك    
حول والية الفقيه إسهاما كبيرا في تقريب المسافة بين الفقـه           

وال يتسـع المقـام     (السياسي للشيعة والفقه السياسي للسـنة       
للتفصيل، ولكنني أحيل هنا إلى الدراسة القيمـة فـي هـذا            
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فقـه الحكومـة    : الموضوع ألستاذنا الدكتور توفيق الشاوي    
سنة والشيعة ـ وقراءة فـي فكـر الثـورة     اإلسالمية بين ال

 ).١٩٩٥اإليرانية ـ 
ر إننـي أحـذِّ   : " يقـول  الخومينيوبعد الثورة كان اإلمام     

ـ   أالشعب بأسره من أن  نوا ـ  اتباع زارعي الفتن ـ وأيـا ك
الخـالف إن  "و".. ض البالد للوقوع في أحضان أمريكا     سيعر 

خـرى،  بين أهل السنة والجماعة من جهة والشيعة من جهة أ         
وبث السموم وإلقاء الشائعات إليجاد الفـتن والعـداوة بـين           

اُاإلخوة المسلمين هو األمر األشدتخريب  ." 
وقد انعكست هذه المفاهيم في عديد من اإلجراءات التـي          

ـ        َتصد دوا عنـد   ت للغلو عند بعض علماء الشيعة الذين تجم
  هـذا   َوامتـد (لف والتعادي في الماضـي      لخامفاهيم أججت   

لفـاء الراشـدين    لخان والصالة حتى الموقف مـن       اذفي األ 
ولألسف لم يقابل هـذا المسـعى ردا        ).. وجمهور الصحابة 

 . إيجابيا مناسبا من علماء السنة
* * * * * 

وقد التقيت في زيارتي األخيرة لطهـران مـع آيـة اهللا            
وسمعت منه شـرحا    ) عضو مجلس صيانة الدستور   (كاشاني  
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لعلمية في تقريب اإليمان بعودة اإلمام الغائب       الً لجهوده ا  َمطو
عند الشيعة إلى عقيدة أهل السنة حـول المهـدي المنتظـر،          
معتمدا على ما جاء في القرآن الكريم، وفي كتـب الحـديث            
 المعتمدة لدى الفـريقين، وهـو يـرى ـ ومعـه حـق ـ        

 أن التوص       ل إلى عقيدة مشتركة في هذا األمر يخطـوة   ُرعتب 
 .  الصف اإلسالميمهمة لجمع

* * * * * 
أظن أن أخطر المحاوالت الفقهية باتجـاه       .. على أي حال  

 قبيل وفاته حـين     الخومينيت في اقتراح اإلمام     التقريب تجلَّ 
ن في عصرنا هو    إن خط التقسيم المشروع بين المسلمي     : قال

 المحمدي وأصحاب اإلسالم األمريكاني،     بين أصحاب اإلسالم  
 المـوروث بـين     الخالفن تجاوز   تضموكانت هذه الدعوة ت   

 بين المسلمين المسايرين    الخالف لكي يصبح    ؛الشيعة والسنة 
، )أيا كانت مذاهبهم  (للمستكبرين في سياساتهم وأنماط حياتهم      

، ويالحظ  )أيا كانت مذاهبهم أيضا   (وبين المسلمين المجاهدين    
أنه وصف هؤالء بأصحاب اإلسالم المحمدي أي وقف عنـد          

 .  الذي يلتقي عنده كل المؤمنين باإلسالم الرسول
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ـ     ب مزيـدا  ولكن ثبت ـ كما قلت ـ أن هذا األمر يتطلَّ
ـ وعلى أي حال فإن     .. من الجهد والوقت   ر فـي هـذه     الخط

  د الجمهورية اإلسالمية اإليرانية فـي داخلهـا،        الجبهة ال يهد
األغلبية الساحقة،  ) من المذهب الجعفري  (ل الشيعة   حيث يشكِّ 

ن تكمن أهمية هذا األمر في تعميق التالقي والتحالف بين          ولك
 ).وهم غالبية المسلمين(إيران وجمهور السنة خارجها 

  الحوزة والجامعةالحوزة والجامعة: : توحيد األمةتوحيد األمة
ولكن خطر االنقسام في الداخل يكمن في االنقسام بين أهل          

والجامعـات  ) أي أصحاب العلم اإلسالمي التقليـدي     (الحوزة  
األولـون حفظـوا    ).. رية غربيـة  التي تدرس علوما عص   (

د أغلبهم عند الكتب     قرون، ولكن تجم   الاإلسالم وصانوه طو  
والفريق الثاني يدرك خطورة    .. القديمة وغرقوا في الفرعيات   

ف العلمي واالقتصادي، ولكن ثقافته الغربية لم تجعلـه         التخلُّ
   ب معرفـة عميقـة     م المطلوب ألمتنا يتطلَّ   ُيصل إلى أن التقد

لقد انقسم عقل األمـة بـين الفـريقين وانشـقت           .. مباإلسال
 يـدرك أن النهضـة   الخـوميني شخصيتها، وكـان اإلمـام     
 إذا عاد التكامل بين الفـريقين،       اإلسالمية الحقة ال تتحقق إالَّ    

فنبذ كل فريق ما يعوق بصيرته عن رؤية الحـق الواحـد،            
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 . وأخذ كل ما ينقصه من العلم النافع عنـد الفريـق المقابـل            
 الجامعة في تحكيم ارتباطها     لتسع" يقول   الخوميني اإلمام   كان

 الفيضية كذلك لتقوية عالقتها     ، ولتسع )أي بالحوزة (بالفيضية  
 ".بالجامعة

ها  إلى كل السبل التي ظنَّ     الخومينيوقد لجأت قيادة اإلمام     
 فاستخدم كل نفـوذه لـدفع التكامـل         ؛مفضية إلى هذا الهدف   

  َ، فمـن الناحيـة السياسـية أصـر        والتفاعل سياسيا وفكريا  
في البداية على منع علماء الحوزة من احتكـار المناصـب           

، )ز في إنجاح الثـورة    رغم دورهم األبر  (القيادية في الدولة    
وكـان مثقفًـا المعـا      (ن الشهيد آية اهللا بهشتي      إوقد قيل لي    

ا من اإلمام  َومقرطلب الـبعض    الخومينينقل إلى آية اهللا     ) ب 
يح نفسه لرئاسة الجمهورية، ولكن القائد رفض هـذا         إليه ترش 

أستاذ االقتصاد  (الطلب، ودفع بكل قوة أبو الحسن بني صدر         
، حتى نجح بأغلبية كبيرة، ولكن أثبتت التجربـة         )من فرنسا 

أنها سابقة ألوانها، ومع تداعي الصدمات والتحـديات عـدل          
صب  عن رأيه في إبعاد علماء الحوزة من من        الخومينياإلمام  

نئي لرئاسة  امخحين انتخب السيد     (١٩٨١الرئاسة، ومنذ عام    
نئي، امختوالى على رئاسة الجمهورية بعد السيد       ) الجمهورية



 - ٢٥٢ -

حجة اإلسالم والمسلمين هاشمي رافسنجاني، ثم اآلن حجـة         
ولكن مع تزايد تـدريجي     .. اإلسالم والمسلمين السيد خاتمي   

سسـات  في وزن السياسيين خريجي الجامعات في كـل مؤ        
ر الذي عكست اكتماله انتخابات الرئاسـة       ُوهو التطو (الدولة  
 ).األخيرة

         عبـر   ُوقد ذكرنا أن دفع هذا التفاعل والتكامل كان يـتم 
مختلف السبل، ومؤكد أن دفع الحوار الفكري المباشر داخل         

   َالحوزة وداخل الجامعة ثم      رة، َ بين االثنين، كان خطوة مقـد
ـ   ؛لبداية بالغ العسر  ان في ا  ولكن هذا األمر ك    ب  بسبب تعص

ـ  .. كل فريق لما نشأ عليه ولما وجد عليه أسالفه         ب ولذا تطلَّ
ق الحال إجراءات فوقية انتقالية تمنع الكيد واألذى وإن لم تحق         

  لقـد أوقفـت الدراسـة       ،التفاعل الصحي الذي كان مرجوا    
 في الجامعات لتنقية المناهج ومنـع انحرافاتهـا الظـاهرة،          

 قابل لم يكن واردا وال معقوالً اتخاذ إجـراء مشـابه           وفي الم 
التـي  ( فتثبيت الصبغة اإلسالمية للجمهوريـة       ؛في الحوزات 

جعـل دور   )  في استفتاء عام حر    ٪ ٩٥دها الشعب بنسبة    أي
     سة ضرورة، حتى إن كان     َعلماء اإلسالم في هذه المهمة المقد

هم من تـدخل  فكر أغلبهم في البداية متجمدا، ولكن هذا لم يعف 
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 المباشر بإصدار فتاوى ومقترحـات تحمـل        الخومينياإلمام  
اؤه حول والية الفقيه التي     ومن ذلك آر  .. وزنه وتأثيره الغالب  

وقد يبدو لنا غريبا أن فتواه بحلـة الموسـيقى          .. ليهاإأشرت  
والشطرنج القت ضيقًا شديدا من أغلب العلماء، ولكن كـان          

ـ أ ولذا ؛وقعهما تهذا ما حدث، وكان هذا أيضا        ر صـدور  خَّ
إلى قبيل وفاته، وهذا يعكس كيـف       ) منعا للفتنة (هذه الفتوى   

كان تطوير الفكر الحوزي بالغ الصعوبة، حتى في األمـور          
 !التي تبدو لنا بدهية

 ت جهود صعبة لمحاربة الجمود والتقليد األعمـى       لَِذلقد ب :
في البدايـة   ت النتائج   تقليد الغرب أو تقليد القدماء، ولكن كان      

ت إلى جانب المؤسسات التقليدية مؤسسات      يمِق ولذا أُ  ؛محدودة
 د الشباب بتربية حديثة، بـدأت العمليـة بإنشـاء          جديدة تتعه

وبعد أعوام طويلة نشأت    .. جامعة اإلمام الصادق في طهران    
       ت وإن ظلَّ (دون  في قم كذلك مؤسسات يرأسها آيات اهللا المجد

مؤسسة "، وأذكر منها    )نطاق الحوزة من الناحية اإلدارية في     
تـي يقودهـا آيـة اهللا       ال"  للدراسات والتعليم  الخومينياإلمام  

 فهي تنافس جامعة اإلمام الصادق في السعي        ؛مصباح اليزدي 
البداية منفتحـا علـى مشـاكل       لتخريج شباب مسلم ينشأ منذ      
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 إنهم يدرسون الفلسفة اإلسالمية والغربية والعرفـان        ،العصر
 .إلخ..  والقانون والسياسة وعلم اإلدارةوالشريعة

إن هاتين المؤسستين تقـبالن الطـالب المتفـوقين بعـد           
ان أنبه العقول ليعملوا في وظائف      وهما تعد .. اختبارات دقيقة 

الحكومة المختلفة، وقد انتشر خريجو جامعة اإلمام الصـادق         
ولكن بعد كـل هـذه      ).. ألنهم األقدم (بالذات على نحو واسع     

 الخـوميني وام، لم تعد هذه الجامعة وال مؤسسة اإلمـام          األع
 فقـد   ؛ المناهج وفق اجتهاد إسالمي جديـد      تحتكران تدريس 

كـل الجامعـات،     في) بدرجة أو أخرى  (انتشر هذا المنحى    
 .  حاكما في مراحل التعليم األخرىوأصبح

* * * * * 
     ُوقد رأيت فعالً نتائج هذا التحو في  البناء الثقا  ار في ل الجب

 ففي كل الوزارات التي زرتهـا فـي رحلتـي           ؛واالجتماعي
الماضية إليران الحظت أن جيالً جديدا من هؤالء اإلسالميين       

وحين سألوني  ..  أغلب المواقع العليا   المعاصرين أصبح يحتلُّ  
مـا مالحظتـك    : في الجمهورية اإلسالمية أثناء تلك الزيارة     

  :؟ قلـت  )١٩٨٩ عام(األولى على إيران بعد زيارتك األولى       
   ـ         ُإن مالحظة هذا التجد ل د في بناء الدولة على يد جيـل يمثِّ
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ك بثوابت اإلسالم مـع مرونـة       من التمس (التوليفة المطلوبة   
 هو أهـم مالحظـة، وقـد وافقـوني         ) الفهم للمشاكل الحالية  

 .على هذا
* * * * * 

وينقلنا هذا إلى أن حالة الحوار لتوحيد شخصـية األمـة           
د نقاش في غرف مغلقة، ولم تكن كذلك        َتكن مجر وهويتها لم   

مـع أهميـة    (د تعديل في الثقافة العامة أو مناهج التعليم         َمجر
، فقد دفعت قيادة الثورة كل أبنائها في أتون المشاكل          )هذا كله 
مالئمة لها، وأصبح    لكي يتعاونوا في إيجاد الحلول ال      ؛الساخنة

لى تغيير بعـض     ضوء هذا الدفع العملي إ     الكل مضطرا على  
خريجو الحوزات وخريجو الجامعات اجتمعوا معـا       .. أفكاره

في مجلس الوزراء وفي كل مسـتويات اإلدارة الحكوميـة،          
وكذلك في الجيش واألجهزة األمنية، وفي مجلس الشـورى         

لقد تحقق الكثير من خالل هذا التعاون المباشـر         .. اإلسالمي
ـ   هناك بطبيعة الحال     والتالحم، ولكن ظلَّ   رون محافظون يتعثَّ

 . في مالحقة متطلبات العمل والتغيير
والتغيير المطلوب بحثه ليس في إدارة الدولـة وحـدها،          

 تنميتهـا   فالتغيير الشامل الذي لبس األمة كان أساسـا فـي         
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 وهنا أيضا ظهر المتدافعون وظهر      ؛االقتصادية واالجتماعية 
ل هـذا   ، ورجـا  "البازار"فنحن نسمع مثالً عن     .. المحافظون

ار التقليديون الذين ألفـوا  ج، ـ أي السوق ـ هم التُ  "البازار"
      تحقيق أرباحهم في اقتصاد ال يعرف التوس   ت َع، وهؤالء هـز

ناس التنمية الحالية المتسارعة قيمهم وعالقاتهم التقليدية مع ال       
ف من الفريقين تحـالف      فتألَّ ؛ومع علماء اإلسالم المحافظين   

مية، ولكن في مواجهـة هـؤالء ظهـر         يسعى إلى إبطاء التن   
هر رجال األعمـال    ظالفنيون واإلداريون المسلمون الجدد، و    

الصناعيون الجدد الذين ارتبطوا ببرنامج رافسنجاني من أجل        
 ).إلخ.. إلخ(الت َة عالية المعدالتنمية المستقلِّ



 - ٢٥٧ -

  نجاح خاتمي استمرار للثورة بكفاءة أعلىنجاح خاتمي استمرار للثورة بكفاءة أعلى
مية في إيران دخلـت     خالصة القول أن الجمهورية اإلسال    

وعلى رأس هـذه    .. مرحلة تخالف ما سبقها، وإن بنت عليه      
المرحلة نخبة جديدة، ال يغلب عليها علماء اإلسالم باعتبارهم         
المتخصصين وحدهم في العلم اإلسالمي، فقد مضت مرحلـة         
التثبيت األولى للهوية اإلسالمية، وأصبح المطلب اآلن، وبعد        

ر للقيادة األتقـى واألبـرع،      َيتصدشيوع العلم اإلسالمي أن     
سواء أكان من خريجي الحوزة أم خريجي الجامعات، فبعـد          
كل ما جرى من تفاعل وتكامل أصبح طبيعيـا أن يشـارك            
علماء الحوزة بقدر ما يمكن أن يسـهموا بـه فـي اإلدارة             

رت عنـه نتـائج االنتخابـات    وهذا ما عب  .. السياسة الناجحة 
دا علـى علمـاء     ُة، فهي لم تكن تمر    العامة لرئاسة الجمهوري  

ـ           دا ُ تمـر  تاإلسالم، من حيث هم علماء إسالم، ولكـن كان
على جمود الكثيرين، ودعوة لمزيد من الحيوية فـي قيـادة           

 ر األجهزة التنفيذية واألنشطة االقتصادية، ويجـب أن نتـذكَّ        
 . من خريجي الحوزة) الواسع األفق(أن خاتمي 

دا للشباب على الجيل    ُكن كذلك تمر  ونتائج االنتخابات لم ت   
 صاحب السابقة في الجهاد قبل الثورة وأثناءها، فمن ناحيـة          
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 ال يا عن تاريخ الثـورة          ُرعتبا بعيدالرئيس الجديد خاتمي شاب 
اإلسالمية وجهادها، وكذلك مؤيدوه األساسيون، ومن ناحيـة        

ب أخرى فإن الشباب في إيران قد امتحنوا بـدورهم بـالحر          
  فلهـم بالتـالي مثـل       ؛تالء الصبر على مشـاق البنـاء      واب

إن تأييد الشباب والنساء لخاتمي هو      .. ما لسابقيهم في الجهاد   
     ُجزء من الوعي العام بضرورة التجد  د وتولية ميسـتحق،   ن 

وقد اشترك في هذا جمهور الشباب والنسـاء إلـى جانـب            
، الشيوخ وعلماء اإلسالم الذين أثبتـوا اسـتيعابهم للخبـرة         

وأصبح من حقهم بالتالي أن يواصلوا المسيرة مـن مواقـع           
 . قيادية

ويجب أن نضيف هنا أن قدر اهللا أبقى على قمة السـلطة            
في الجمهورية اإلسالمية قيادتين تـاريخيتين همـا آيـة اهللا           

أفلت كل منهما   (نئي، وحجة اإلسالم هاشمي رافسنجاني      امخال
ائدين تجسيد للجمع   وكل من الق  ).. من محاولة اغتياله بمعجزة   

بين اإليمان الديني، والزهد، والثقافة اإلسالمية، وبين الكفاءة        
إنهما تجسيد للنمـوذج    .. العليا في التخطيط السياسي واإلدارة    

.. المطلوب لقيادة الجمهورية اإلسالمية بتحدياتها المعاصـرة      
ومن خالل ذلك حصل الرجالن على تأييد جماعي، منذ وفاة          
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صـال  لخاوبمقتضـى هـذه     ..  وحتى اآلن  نيالخومياإلمام  
التجديدية األصيلة فإنهما سعيا دائما في اتجاه توحيـد األمـة           
اإليرانية عبر التفاعل بين أصحاب الثقافات المتخالفة، وعبر        

 ولوال هذا السـير    .. د من خالل الحوار والعمل    ُانتصار للتجد
 . لما تحقق في إيران ما تحققالخومينيعلى منهج اإلمام 

 ت الثورة اإلسالمية بمراحل عديدة، ورغم الصعاب       َلقد مر
التي قامت في كل مرحلة، فإن الجمهورية اإلسالمية التزمت         
منذ يومها األول بضمان أوسع مشاركة جماهيرية في إقرار         
السياسات عبر مؤسسات دسـتورية راسـخة، وقـد فعلـت           
الجمهورية اإلسالمية ذلك رغم كل الظروف الصعبة التـي         

ثـورات العلمانيـة    حاطت بها، وعلى عكس ما جرى في ال       أ
 وإذا كانت الجمهورية اإلسالمية قد حققت       ،الكبرى المعاصرة 

بفضل اهللا استقرارا مكينًا، وحققت معجـزة تنمويـة وقـوة           
دفاعية مرهوبة، وإذا كانت فوق كل هذا خلقت أمـة جديـدة            
تلتف حول ثقافة إسالمية واحدة، وحول أهـداف حضـارية          

 انية واحدة، فإن هذا كله يزيـد قـدرة النظـام اإليرانـي             إيم
على تصعيد إنجازاته في المرحلة القادمة، في ضوء خبـرة          

 .أعلى ومؤسسات أكفأ
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فهـذه  ".. الـولي الفقيـه   "وضمن هذه المؤسسات مؤسسة     
      ؛ضـة لإللغـاء   َالمؤسسة لن تكون في المرحلة القادمة معر  

زام بالمنهج اإلسـالمي     دورها رئيسيا في ضمان االلت     إذ يظلُّ 
الذي يقود األمة وأجهزتها السياسية والتنفيذية، وقد جرى قبل         
االنتخابات العامة دعم هذه المؤسسة من خالل تعيين الشـيخ          
رافسنجاني على رأس هيئة معتبـرة تكـون معينـة للقائـد            

 . ه القرارات العليااذنئي ومشيرة قبل اتخاملخا
ر لـدور   خاتمي، فإنه مقد  وبالنسبة للرئيس المنتخب السيد     

ـ          ر الفقيه في ضمان االلتزام اإلسالمي للدولة، وقد سمعته يعب
 هو الجسر الذي يصل بين اإلسالم       الولي الفقيه "عن ذلك بأن    
 ".والجمهورية

ومفيد أن نذكر أن السيد خاتمي ليس من المعتـدلين كمـا       
خاصة ومصطلح المعتدلين أصبح سيئ السمعة حسب        (ُاعشَي

 ، فقـد كـان قياديـا       )اته األمريكيـة الشـائعة عنـدنا      تفسير
، وهي هيئة العلماء اإلسالميين التـي       "روحانيون مبارز "في  

 علـى أسـاس أنهـم      " روحانيـات "انشقت عن التنظيم األم     
األكثر راديكالية واألقرب إلى خـط اإلمـام        ) أي روحانيون (
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، وبالمناسبة فإنهم حين انشـقوا وأعلنـوا تنظـيم          الخوميني
 . بيانًا يدعمهمالخومينيأصدر اإلمام ) ١٩٨٥(مستقل ال

 خاتمي ليس معتـدالً إذن وفـق المصـطلح األمريكـي           
 أي ليس متساهالً فـي الموقـف مـن الشـيطان األكبـر             (

 ، فهـو تاريخيـا     )أو في اإلصالح الثوري لشـئون األمـة       
وقد كان  .. مع استمرار الموقف الثوري ضد دول االستكبار      

لدولة على النشـاط االقتصـادي، ومـع        مع زيادة سيطرة ا   
 أن أصحاب هذا االتجاه     إالَّ.. المساندة القصوى للمستضعفين  

يس الوزراء خـالل الحـرب      رئ( موسوي   وعلى رأسهم مير  
روا أفكارهم في التنظـيم االقتصـادي       َطو) العراقية اإليرانية 

.. وأصبحوا مؤيدين لما قام به الرئيس السـابق رافسـنجاني         
 البرنامج االنتخابي لخاتمي بنودا اقتصـادية،       ولذلك لم يشمل  

على عكس ما فعله منافسه     ( بتأييد سياسات رافسنجاني     اكتفاء
وقد أكسبه هذا دعم الجمـاهير      ).. ناطق نوري الذي عارض   

التي أصبحت فخورة بإنجازات رافسنجاني بعـد أن بانـت          
ولكن البرنامج الذي جعل خاتمي محل إجماع كان        .. نتائجها
ز على زيادة الحريات السياسية والفكرية وفتح الطريـق         يركِّ

.. بدرجة أوسع لوصول األكفأ إلى مواقع السـلطة والقـرار         
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ـ          ع وهذا وذاك كان يلبي حاجات التغيير المطلوبة، وكما يتطلَّ
 إليها الشباب والنسـاء والمثقفـون وكـل أبنـاء األقليـات            

ـ       ) العرقية والمذهبية (  بي التي كانت محل ريبة وتهمـيش نس
 . في مراحل الثورة السابقة

ـ       ز علـى التنميـة السياسـية       وكل هذا البرنـامج المركِّ
، وعلى إعادة تشكيل النخبة الحاكمة، ال يتعارض        )كما يقول (

  هات القائدين التـاريخيين للدولـة   ـ كما أشرت ـ مع توج
 ولكـن مؤكـد    .. الخـوميني اإلسالمية في مرحلة ما بعـد       

ة بقوة مـن خـالل االنتخابـات        أن الشعب الذي دخل الساح    
ة، والذي أدخل معه السيد خاتمي، سيكون عامل ضـغط          َالحر

 والحقيقـة  .. مؤثرا من أجل اإلسراع بـالتطوير المطلـوب       
أنه حضور وضغط جاء والحمد هللا في الوقت المناسب، ولكن          

 ستسمح بأن يصـل     "الولي الفقيه "ال أظن مع هذا أن مؤسسة       
 إلى تهمـيش دور المحـافظين       ضغط بعض الفئات المتطرفة   

الذين سقطوا في انتخابات الرئاسة، فالمبدأ الحاكم فـي إدارة          
 ويحـرص   ،السياسة اإليرانية يحرص على استمرار التعددية     

 ل إلى وفاق قومي عـام مـن خـالل الصـبر            على التوص
 . والتنازالت المتبادلة
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إن نتائج االنتخابات الرئاسية جـاءت نتيجـة لتفـاعالت          
ت إلى بلورة وحدة عقلية ونفسية للغالبية العظمـى         َأدطويلة  

من الشعب اإليراني، وقد انعكس هذا في نسـبة األصـوات           
ل التجديد خاتمي، وهذه الوحدة     الكبيرة التي حصل عليها ممثِّ    

للكلمة على أساس التجديد ترعاها القيادة العليا دعما وتطويرا         
عض أن ما حـدث     ر الب َفكيف يتصو .. لكل ما أنجزته الثورة   

 ! في االنتخابات قد يحدث ضعفًا أو انحرافًـا عـن المسـار؟        
 !هذا كما ذكرت سابقًا مجرد هذيان

 .إيران اإلسالمية اآلن سياسيا في أقوى حاالتها والحمد هللا
   أين حكومة مصر من كل هذه      :  أتساءل َأقول قولي هذا ثم

رات الجبارة في إيران؟   ُالتطو !  هل هناك موهـل    يدرسها؟ ن 
 هناك ميفكر في االستفادة منها كي نخرج من الضياع الذي          ن 

 !نحن فيه؟
 .  يهدي قومي أنأسأل اهللا

* * * * * 
 
 




