
 
 إیران: الدولة اإلسالمیة.. اُألخرى

 
 كتَب الدكتور میتشل بیلفر في العدد الثالث عشر- اإلصدار الثاني من مجلة أوروبا الوسطى للدراسات الدولیة واألمنیة،

 بتاریخ: الثاني من كانون الثاني ٢٠١٦، مقالة بعنوان «إیران: الدولة اإلسالمیة اُألخرى». أجُد من الضرورّي إعادة إحیاِء
 هذا النّص وبناء على ما قدَّمُه من حجٍج ومقاربات، وإسقاطات آلخر التطورات في الشرق األوسط، وخصوصًا في الخلیج

  العربّي.
 

 إنَّ حصر صفة التمرد على األعراف والقوانین الدولیة والتشدد الدیني على الدولة اإلسالمیة (داعش) هو خطئ منطقي، حیث
 أن إیران بدورها هي دولة إسالمیة ٌأخرى، ال تختلف بشكل كبیر عن الدولة اإلسالمیة المتهاویة في العراق والشام منهجًا أو

 تنظیمًا.
 نالحظ أنه منذ بدایات تأسیس معالم الدولة بعد الثورة اإلسالمیة عام ١٩٧٩، اعتمدت والیة الفقیه على إضفاء الخطاب الدیني

 في عملیة هیكلة مؤسسات الدولة. فاختطَف رجال الدین آنذاك حصرّیة الحكم، مما یضفي قداسًة من الغیر الجائز أن یتم
 تحّدیها، فمن یمكنه أن یخرج على  آیّة اهللا ،  المرشد األعلى للدولة اإلسالمیة ، أو أن یشیِطَن حرس ثورته اإلسالمیین؟! ونفس

  المنطق یطّبق على  حزب اهللا  أحد أهم أذرعتها في المنطقة.
 هذه "القدسیة السیاسیة" ال یمكن أن نجدها في دول ذات طابع إسالمي، أو حتى عند المنظمات المتطرفة مثل داعش. فالركائز

 التي ُبنیت علیها الدولة تجعل من إعادة تأهیلها، أدلجتها بصبغه عصریه، أو حتى إنشاء سالم مستدام معها ضرب من
 ضروب الالواقعیة السیاسیة، ألنها ببساطة "الدولة اإلسالمیة" بمفهومها المتطرف. حیث أن "أخوة المنهج" في حكومة
 طهران سعوا إلى اغتصاب حقوق الطائفة السّنیة وبناء كیان سیاسي مثالي مع نظام یعكس قیم إیران وشرعیتها وقوتها

 كطلیعة شیعیة-ثیوقراطیة.
  داعش تبني عقیدتها على أسس الخالفة، أما إیران فكان لها "إمامیتها" السیاسیة لوالیة الفقیه، وفي حین أنهما قد تتعارضا

 عقیدًة ومنهجًا، فكلتاهما دولتان ثوریتان یزاوجان أسس اإلسالم الرادیكالي بمفهوم الدولة الحدیثة المتعارف علیها
  ومؤسساتها.

 
 على الرغم من ذلك، فإن العدید من الساسة، وخصوصًا في االتحاد األوروبي، مستعدون للتغاضي عن براغماتیة األصولّیة

 المتشّددة المتبعة في طهران وعن تجییشها الطائفي بما یتوافق مع مصالحها وانتهاكاتها لحقوق االنسان—مما ضمن بقاء
 منطقة الخلیج العربي، والشرق األوسط ككّل، في حالة صراع دولي وطائفي. وذلك ألسباب استراتیجیة بعیدة األمد تتمّحور

  حول أمن موارد الطاقة، والخوف من تصعید ستنعكس عواقبه بشكل مباشر على األمن والسلم الدولیین.
 إن الحفاظ على ذلك التوافق السیاسي المبني على المصالح (حتى ولو كان بشكل ظاهري فحسب) یلعب دورًا كبیرًا في تقویة

 نظام الحكم في إیران، ولسوء الحظ إن وهم تحقیق مصالح مشتركة تعود بالنفع على الطرفین یسیطر على هؤالء الساسة،
 حیث أن الخطاب السیاسي اإلیراني ال یتوافق مع نوایاها.

 
 الیوم، تخرج فیدریكا موغریني، ممثلة بذلك مصالح فرنسا، بریطانیا، ألمانیا واالتحاد األوروبي ككل، بصفتها الممثلة العلیا
 للسیاسة الخارجیة األوروبیة لتستعطف إیران وتثنیها عن تخفیف إلتزاماتها النوویة. فهي تسعى جاهدًه إلنقاذ ما یمكن إنقاذه

 من إتفاق مجموعة الخمسة + واحد الموّقع في عام ٢٠١٥، الذي انسحبت منه الوالیات المتحدة، وتعد بإنشاء آلیة تجاریة
 تسمح فیها للشركات األوروبیة واإلیرانیة بتفادي العقوبات األمریكیة. من جهتها فإن هدف واشنطن األساسي هو توقیع اتفاق
 جدید، أكثر الزامًا من االتفاق السابق، یضمن استحالة حصولها على السالح النووي، ویجبرها على تغیر سیاساتها الخارجیة

 التي تتمحور حول دعم منظمات متشددة منتشرة في دول الشرق األوسط، واحتجاز المرافق االستراتیجیة كخطوط امداد
 النفط العالمي والنقل البحري كوسیلة إلخضاع المجتمع الدولي وإرهاب الدول المجاورة.

 
  یرافق التصعید في الموقف اإلیراني تصعید من أذرعتها في المنطقة، حیث نرى خطاب حزب اهللا یتعالى بحرق المدن

 الواقفة بوجه إیران، وتشدید میلیشیات الحوثي هجماتها على المرافق المدنیة واالستراتیجیة في السعودیة، ودخول المیلیشیات
  الشیعیة المدعومة من إیران في العراق على خّط التصعید األخیر.

 لذلك فإن الموقف األمریكي یشكل خطوة استراتیجیة على المدى البعید ألن االتفاق في أصله هّش وقصیر األمد، فقد أسهم
 بشكل مباشر بمزید من العوائد المالیة بسبب تخفیض العقوبات الدولیة على تصدیر النفط، مما أدى الى إنعاش مؤسسة

  الحرس الثوري اإلسالمي داخلیًا وخارجیًا في قمع المعارضة اإلیرانیة، كما وأسهم بزیادة نفوذها في المنطقة.
 یعّد تصنیف الوالیات المتحدة في ٨ أبریل/ نیسان ٢٠١٩، للحرس الثوري اإلیراني خطوة مهمة في مكافحة اإلرهاب العابر
 للقارات، وتجفیف منابعه. لكّن هذا القرار وعلى الرغم من تورط هذه المؤسسة اإلرهابیة بعدة مخططات إرهابیة في أوروبا



 العام الماضي، والسلوك الممنهج القمعي لخنق الشعب اإلیراني بشتى السبل، لم یلقى أي تأیید أوروبي خوفًا من تبعاته على
  االتفاق النووي.

 
 الیوم من الضروري فّك ُأحجیة صناعة القرار اإلیراني وأیدولوجیته، یجب علینا أن نرى أین تتمركز السلطة الحقیقیة في

 الدولة اإلسالمیة.  إن الرؤیة الثوریة والعقائدیة واألیدیولوجیة إلیران ومیلیشیاتها للعالم الخارجي، ركیزتها األساسیة مستمدة من
  الخطابیات الطائفیة المتشددة وعلى فكرة تصدیر الثورة اإلسالمیة للخارج.

 جواد ظریف (وجه إیران الدولي)، حسن روحاني (رئیسها المحسوب على التیار اإلصالحي)، والمجلس اإلیراني(البرلمان)
 مجرد أدوات یستخدمها قادة الدولة الحقیقین. حیث تتمركز السلطة الحقیقیة في شخص  آیة اهللا  علي الحسیني الخامنئي، ودائرته

  المغلقة في مجلس الوصایة وقادة الحرس الثوري ; هؤالء هم أصحاب النفوذ الحقیقین.
 إّن تأییدهم للصفقة النوویة ال عالقة له بإعادة إیران إلى حضن المجتمع الدولي، كّل ما یتعلق به األمر هو الّرغبة بزیادة قدرتهم

 المالیة، بمعنى أّن عقوبات أقل تعني المزید من األموال والمزید من األموال یعني المزید من القدرات العسكریة التي ستساهم
 محصلًة بفرض إیران نفسها كقوة في المنطقة. وال یخفى عن أحد من سیكون الكاسب األخیر عندما تزداد ثروات طهران، بالتأكید
 لیس الشعب اإلیراني، الذي رغم االنفراج في العقوبات الذي بدأ في األول من كانون الثاني ٢٠١٦، عّمت أرجاء البالد موجة من

 االحتجاجات الشعبیة عنوانها األساسي: ترّدي الواقع االقتصادي الناتج عن تورط طهران بحروب مباشرة ودعم المیلیشیات
  الخارجیة.

 
 الیوم، المشهد السیاسي یقرأ بعناوینه العریضة في دول المنطقة، مع النصر المزعوم لألسد والتوغل اإلیراني الطائفي في مرافق

 الدولة، یضاف علیه دمج المیلیشیات الطائفیة المتشددة في الحشد الشعبي إلى الجیش العراقي، واستالم حزب اهللا لزمام السلطة في
 لبنان، وتعاظم الّدعم للحوثیین وهدمهم ألسس الدولة، یضاف إلیه التصعید األخیر في الخلیج. حیث أن إیران تجر المنطقة لحالة من
 عدم االستقرار تستطیع فیها قلب معادالت القوة حتى لو أدى ذلك الى حرب شاملة، ال یرغب أحد بها، حیث أن أوروبا بالتحدید لن
 تبقى بمعزل عنها إن كان من ناحیة تهدید مصالحها الخارجیة، أو موجات الهجرة الناتجة عن الحروب. ومع ذلك هناك من یحاجي

  بأهمیة استیعاب إیران ودعم "مسیرة إصالحها" بأموال العائدة من تخفیض العقوبات.
 

 الخلیج العربي، وخصوصًا البحرین والكویت واإلمارات والمملكة العربیة السعودیة هم أكبر المتضررین من سیاسات إیران
 المتمركزة على تصدیر ثورتها الطائفیة، مهددة بذلك السلم الداخلي لتلك الدول وتفشي العنف الطائفي. حیث تزود إیران خالیا

  إرهابیة بالمال والسالح، داعمًة ذلك بخطاب دیني متمثل برؤیتها الطائفیة.
 على سبیل المثال، یولي الحرس الثوري اإلیراني البحرین أهمیة استراتیجیة، مستفیدًا من تنوع النسیج المجتمعي. حیث تلعب على
 الوتر الطائفي لتنفیذ مصالحها، فسرایا األشتر ومظلته السیاسیة تیار الوفاء االسالمي، والجناح العسكري لحزب اهللا في البحرین،

 من أهم الجماعات التي جندتها إیران. خاصًة مع تصاعد موجات الثورات العربیة لخدمة أجنداتها، حیث تعتبر إیران مملكة
  البحرین هي المقاطعة الرابعة عشر اإلیرانیة وحجر األساس إلى مواجهة مباشرة أكبر مع المملكة العربیة السعودیة.

 
 لحسن الحظ، فإن التاریخ یكرر نفسه—عادًة. حیث أن وهم مسیرة اإلصالح الذي بدأت الدولة اإلسالمیة بالترویج له مع ظهور نجم

 الرئیس اإلصالحي سید محمد خاتمي في التسعینات، الذي وعد بإیران جدیدة وحدیثة، قد تّم إسكاته وتقییده وقمعه من قبل آیة اهللا
 وجنود الحرس الثوري.  أما الذین مازالوا  مؤمنین بمشروع إعادة التأهیل، سیزیدون من صعوبة الوضع على المعارضة اإلیرانیة

  وحراكها المدني، وعلى شعوب المنطقة ككل ورد النظام سیكون بتصعید قصفها الثوري مؤممة كل شيء یقف في طریقها.
  إن المعضلة  اإلیرانیة لیست، وال یجب أن تكون، حول المكاسب المالیة قصیرة األجل لقلة ممیزة، إنها عن الدولة اإلسالمیة

 المتأصلة في الحكم واجندتها اإلقلیمیة. اآلن من الضروري ربط تخفیف العقوبات بالسلوك اإلیراني كبرنامجها للصواریخ
  البالستیة، تصدیرها لإلرهاب، استمرار احتاللها ألبي موسى والطنب العلوي والسفلي، تحریضها في البحرین، واألهم من ذلك،

 خنقها القاسي لشعبها.
  


