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تثور عدٌد من األسئلة المتعلقة تحديًدا بُهوية الحرس الثوري، وأيديولوجيته، 
وعوامَل تشّكلها وتكّونها التي تنسحب على توجهاته وُتسِهم في صياغة قراراته 
ة؛ إذ نلحظ أّن تشكيل العناصَر  ة واالجتماعيَّ ة َوالعسكريَّ وردود أفعاله السياسيَّ
المنتمية للحرس الثورّي على المستوى العقدّي َوالفكرّي، ُمغاير لطبيعة 
ة التي  ة، والروح العسكريَّ ة َوالفكريَّ الجيوش النظامية، ومكوناتها العقائديَّ

تتأهب من خاللها.

 أيدولوجيا الحرس الثورّي
األدوار َوالتوجهات َوتحوالت البنية العقدية

محمد السيد الصياد

باحث باملعهد الدولي للدارسات اإليرانية )رصانة(
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تأتـي أهميـة معرفـة أيديولوجيـة الحـرس الثـورّي، وطريقـة تشـّكلها خصوًصا بعـد أْن أّدت 
سلسلٌة من األحداث إلى وضع الحرس من قبل القيادة األمريكية على قوائم اإلرهاب يوم 
8 أبريـل٢٠١٩م، ثـّم تـال ذلـك القـرار حزمة عقوباٍت أمريكية توجهت إلى عصب القتصاد 
اإليرانـي، فـكان رّد فعـل الحـرس الثـوري عنيًفـا آنـذاك، فقـد هـددت بعـض قياداتـه بغلـق 
مضيـق هرمـز، باإلضافـة إلـى بعض التطورات الالحقة كإسـقاط الطائرة األمريكية بدون 
طيـار فـي ميـاه الخليـج العربـّي، وتفجيـر حامـالٍت نفطيَّـة فـي الخليـج العربـي، تـارًة قبـال 
سـواحل الفجيـرة، َوتـارًة أخـرى فـي خليـج عمان، ثُّم ضبُط القـوات البريطانية لناقلة نفٍط 
إيرانية في طريقها لسـوريا، قبالة السـواحل اإلسـبانية، ورّد فعل إيران بضبط ناقلة نفٍط 
بريطانيـة، ثـّم آخرهـا تفجيـرات أرامكـو فـي مدينـة بقيـق، منتصـف سـبتمبر٢٠١٩م واتهام 

إيران بالوقوف خلفها.
ولـذا تكمـن أهميـة مثـل هـذه الورقـة، التـي نسـعى مـن خاللهـا إلـى رصـد التأسيسـيات 
األيديولوجيـة التـي أسـهمت فـي تشـكالت الحـرس الثـوري، وتفكيـك المكونـات والوظائف 
األيديولوجيـة لقـوات الحـرس التـي تنسـحب إلـى إسـتراتيجياته وردود أفعالـه، ول سـّيما 
أَنّ معظـم الدراسـات التـي تتنـاول الحـرس، تتناولـه مـن خـالل األدوار والفاعليـة وعالئقـه 
سـات السـيادية والقتصاديـة داخـل الدولـة اإليرانيـة، فـي حين  بالنظـام السياسـّي والمؤسَّ
أّننا نزعُم أّن هذه التمظهرات والعالئق تعتريها كوامن وما ورائيات هي بمثابة المحّركات 
الموّجهة لسياسة الحرس الثوري، وهي التي تطبع رؤيته للنظامين، الداخلي: حيث شْكل 
نظـام الحكـم وُهويَّـة الدولـة، والخارجـي: حيـث شـكل بنـاء العالقـات مـع النظـام الدولـّي، 
والتحالفـات مـع القـوى العظمـى واإلقليميـة. أضـف إلـى ذلـك، أّن الحـرس الثـوري أصبـح 
منظمـة إرهابيـة مثلـه مثـل الجماعـات العنيفـة التـي تمـارس اإلرهـاب الدولـّي َواإلقليمـّي، 
وتُهدد أنسجة الدول وحياة المدنيين، ومثل هذا التصنيف للحرس يرجع في األساس إلى 
أسـباٍب أيدولوجيٍة محضة، انسـحبت على أفكاره وممارسـاته، وليس إلى أسـباٍب سياسيَّة 

َواقتصاديَّة.

أواًل: الُبعد التأسيسّي أليديولوجيا الحرس وعقيدة عناصره
ارتبطـت نشـأة الحـرس الثـوري بالتحـول الجـذري الـذي شـهدته إيـران عـام ١٩7٩ علـى 
يـد آيـة اهلل الخمينـي وبسـعي النظـام الجديـد لتثبيـت أركانـه، كمـا ارتبطـت أيديولوجيـا 
الحـرس وعقيـدة عناصـره والمنظومـة الفكريـة الموجهـة لـدوره بمـا طرحـه الخمينـي مـن 
أفـكاٍر تأسيسـيَّة جديـدة للدولـة فـي ظـل وليـة الفقيـه، ويمكـن أْن نالحـظ أبعـاد ذلـك مـن 

خالل العناصر اآلتية:
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النموذج التاريخّي َوتعزيز سلطة الوالية بقوة الحرس- ١
إذا رجعنا إلى الوراء قلياًل في حقبة الصفويين، سـنجد أّن الشـيخ الكركّي ورغم أّنه كان 
مقرًبـا جـًدا مـن الشـاه وتَوّلـى ظاهرًيـا إدارة الشـأن الدينـي فـي األقاليـم الفارسـية، وُمنـح 
نفـوًذا واسـًعا بوصفـه نائًبـا عـن اإلمـام المعصـوم، إّل أّن ذلـك كان أقـرب إلـى التوظيـف 
السياسـّي، فقـد تعـرض للعـزل وسـاءت عالقتـه بالشـاه مـراًرا، َوِمن ثَـَمّ كان دوره منحصًرا 
فيما يريده الشـاه فحسـب، ولم ينجح في تأسـيس وليٍة مطلقة أو حتى مقيدة َوفق رؤيته 
هو، بل كانت مقيدة َوفق رؤية الشاه وحاجته الوظيفية، فرِضَي الكركيُّ في نهاية المطاف 
بالعالقة الثنائية بين “الفقيه- السـلطان”، واندمج مع السـلطة بعد منحه نفوًذا شـخصًيا 
وتوسيع مكانته. لكن الالفت أّن الشيَخ الكركي لم يكن يملك القوة الصلبة أو القدرة على 
تحريكها؛ لتحقيق قراءته الدينية والسياسية على أرض الواقع، فالجيش كان في يد الشاه 
وحـده. عـالوًة علـى أّن الشـاه اسـتعان بالمجموعـات القزلباشـية التـي أمكنهـا بسـط نفـوذ 

الصفويين على األقاليم الفارسية )١(.
هـذان النموذجـان تحديـًدا: فقـدان الكركـّي للقـوة الصلبة-وقـدرة كتائـب القزلباش على 

الهيمنة والنتصار، شّكال رؤية الخمينّي في تأسيس كتائب الحرس الثوري.
فبعـد قـروٍن مـن زوال حكـم الصفوييـن أدرك الخمينـّي جيـًدا أّن الفقيـه ل بـد أْن يملـك 
القـّوة ويملـك وحـده تحريكهـا، وأّن وليـة الفقيـه النظريـة غيـر مجديـٍة ما لـْم يملك الفقيه 
القّوة الالزمة لتطبيق مشـروعه ورؤيته، فألغى العالقة التشـاركية بين الفقيه والسـلطان، 
واعتمـَد علـى أُحاديـة الفقيـه: “الفقيـه السـلطان، والسـلطان الفقيه”. ولـذا كان أهّم قراٍر 
ثـوريٍّ للخمينـّي هـو تأسـيُس الحـرس الثـوري بتشـكيالت ُهويَّاتيـة معقدنة، ومتشـربة لروح 
أفكاره المذهبية والسياسية، التي أسهمت في أدلجة الداخل وتثوير الموالين المذهبيين 
فـي الخـارج. حتـى إّن العـام ١٩7٩م يُعـّد عـام الصحـوة لحركيات اإلسـالم السياسـّي، ليس 
فـي إيـران وحدهـا بـل فـي المنطقـة، ففـي العـام نفسـه، اقتحـم جهيمـان الحـرم المّكي )٢(، 
وصعـدت الحركيـات العنيفـة فـي مصـر وسـوريا، ودخلـت المنطقـة فـي صراعـاٍت عقديـٍة 
ة منبعثٌة في المشـهد السياسـيّ َوالدينّي حتى  َومذهبية، ل تزال آثارها الدينيَّة َوالسياسـيَّ
اليوم، وربما كادت هذه الحركيات أْن تُسِهم في تأسيس كتائَب مسلحة دون الدول الوطنية 

على غرار الحرس الثوري.
وعمـل الخمينـي علـى أْن يَديـن الحـرس الثـوري له وحده بالولء، فالمرشـد وحده يملك 
صالحيـة عـزل قادتـه وتعيينهـم، َوِمـن ثَـَمّ يُِسـهم فـي إحـكاِم قبضتـه علـى مفاصـل الدولـة 
برمتهـا، ويعيـق أّيـة محـاولت لالنقـالب علـى نظام ولية الفقيه مـن الجيش النظامي، في 

حال حدوث أّية قالقَل داخليَّة أو خارجيَّة.
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كذلـك فـإّن انفصـال رأسـْي القيـادة بيـن الجيـش والحرس، بل بين فيالق الحرس نفسـه 
الـذي يتمتـع بعضهـم بنفـوذ طـاٍغ عنـد المرشـد األعلـى، كنمـوذج قاسـم سـليماني، أدى إلى 
ـب ِمـن أّي محاولـٍة  إحـكام قبضـة المرشـد علـى مفاصـل القـوة الصلبـة فـي البـالد، وصعَّ
لالنقضـاض علـى السـلطة مـن تلـك القـوى، التـي تسـود عالقتهـا ببعضهـا حالـة تنافـٍس 
متبـادل، ربمـا يصـل حسـب بعـض المتابعيـن إلى حالة نفور، وقد حاول القادة العسـكريون 

دوًما التهوين من شأن الخالفات بين الحرس َوالجيش )3(.
أيضـاً أدرَك الخمينـّي مـن التجربـة الشـرق أوسـطية، وتجـارب حكـم عسـكريو الـدول 
الوطنية منتصف القرن العشـرين، وجوب وجود مسـاحٍة كبيرٍة بين العسـكريين اإليرانيين 
ونظرائهم الغربيين، فلم تنتقل هذه العالقة إلى مربعات التعاون اإلستراتيجي في ملفات 
األمـن القومـي فـي المنطقـة، فًضال عن الوصاية العسـكرية. مما كفل للعسـكرية اإليرانية 
استقالًل في القرار اإلستراتيجي والحربّي عن اإلرادة الغربية وبالتالي أسهم ذلك كثيًرا 
في إبقائها تحت مظلة األيديولوجيا المذهبية وأطروحة ولية الفقيه، َوَضِمن شـكل هذه 
العالقـة اسـتمرار قبضـة النخبـة الدينيـة علـى العسـكريين اإليرانييـن. َوَحـرَص المرشـد 
ـكه بـكل صالحياته  األعلـى علـى اسـتمرار هـذه القبضـة الحديديـة علـى العسـكريين وتمسُّ
فـي عـزل وتنصيـب كافـة القيـادات العسـكرية، رغـم تماهيهـم التـام مـع أيديولوجيـا الدولة 

َوُهويتها.
دخلـت أيًضـا القـوات العسـكرية اإليرانيـة بـكل مكوناتها في حروب التمـدد األيديلوجية 
والتطييفيـة فـي المنطقـة ورعايـة الميليشـيات المذهبيـة، علـى غـرار القـوات القزلباشـية 
قديًمـا، وأسـهم هـذا فـي زيـادة الوتيرة األيديولوجيـة والتطييفية لعناصـر الحرس الثوري، 
باإلضافة إلى ضمان تلك التمددات والحروب الخارجية بتفريغ طاقة الغضب والمظلومية 

والمذهبية الُمشّكلة لعقيدة الحرس الثوري.
هـذا كلّـه جعـل المرشـد األعلـى هـو صاحـب الكلمة األولـى واألخيـرة المتعلقة بالحرس 
الثوري، وكما قال لويس الرابع ملك فرنسـا: “أنا الدولة”، وقال الشـاه: “أنا الجيش”)4(، 

إذا بالمرشد اإليراني يُصبح هو الجيش َوالدولة مًعا، بحكم الواقع الجديد.
٢- االنتقاء األيديولوجي للنهوض بمهام الوالية

وَضع النظام اإليرانّي شروًطا صارمة لاللتحاق بالحرس الثوري، تضمُن ولءهم للحكومة 
اإلسالمية، وتجعل تلك الشروط أفراد الحرس قادمين من داخل النخبة الدينية الحاكمة 
ل مـن خصومهـا ومعارضيهـا السياسـيين والدينييـن؛ ممـا يكفـل اللتـزام التـام بفلسـفة 
السـمع والطاعة بين الشـيخ والمريد َوفًقا لألدبيات الصوفية، وبين الفقيه والمقلّد َوفًقا 
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ألصول الفقه الشيعي، وبين الجندي والقائد َوفًقا للمبادئ العسكرية. هذا الثالوث –الذي 
اعتمدتـه النخبـة الدينيـة فـي تشـكيل الحـرس والنضمـام إليه-عـزز الحرس الثـوري كوجٍه 

عسكرّي لتلك النخبة، وليس متمايًزا عنها بأّية حال من األحوال.
َوِمـن هـذه الشـروط التـي ُوضعـت لاللتحاق بقوات الحـرس: اإليمان التام بمبادئ الثورة 
اإلسـالمية، واإليمـان بوليـة الفقيـه ظاهـًرا َوباطًنا، وعدم النتمـاء إلى أّي حزٍب أو تنظيٍم 
. )ل يحـقّ ألفـراد الحـرس النتمـاء إلـى أّي تنظيـم سياسـّي َوفًقـا للمـادة 48 مـن  سياسـيٍّ

الالئحة التنظيمية للحرس الثوري(، وحسن السيرة والسلوك )5(.
هذه الشروط جاءت لحقة على تأسيس الكتائب الثورية التي هي عناصر مؤدلجة في 
األساس، ومعظمها كان مندرًجا في أعماٍل عسكريٍَّة ضد نظام الشاه، وكانوا يطلقون على 
العلمانييـن والمعارضيـن لوليـة الفقيـه: “المنافقون”، وصار هذا المصطلح معتمًدا حتى 
اليوم ضد كّل من يعترض على خّط التيار الولئي أو سوء إدارة الدولة دينًيا َوسياسًيا.

فحـاوَل النظـام أْن يُحافـظ علـى خصوصيـة هـذه العناصـر، بمـا تحمله مـن أيديولوجية 
وثورية، وهما الشرطان األساسيان التي حاولت الالئحة التنظيمية للحرس كفالتهما.

وكانـت هنـاك فلسـفٌة كامنـٌة وراء اختيـار الخمينـي ونخبتـه لعناصـر الحـرس المؤدلجة، 
تلـك الفلسـفة لصيقـة الصلـة برؤيـة الخمينـي الدينيـة والسياسـية، فالجيـش الوطنـي غير 
المؤدلـج ليـس بُمْكنتـه أْن يحافـظ علـى دعائم دولـة ُهوياتيَّة، َوبالتالي فإنَّ اختيار العناصر 

المنتمية للحرس ل يقل في أهميته عن تأسيس الحرس نفسه.
فال يُمكن أْن يلتحق بالحرس الثوري عنصٌر “هّدام” َوفق الرؤية العقيدية للنظام، بل 
ل بّد من عناصر “صالحة” تدين بالولء للمرشد ولولية الفقيه، فالحّل يكمن في تشكيل 
وعي وعقول هؤلء المنضمين للحرس، فنتَج عن ذلك أْن أنشأ النظام عدًدا من الكليات 
الخاصة بتخريج أفراد الحرس الثورّي، كي يضمن وجود هذه الشروط وديمومتها، وأنشأ 
الحرس الثوري عدًدا من المراكز البحثية التي تؤصل لألفكار والمبادئ اإلسالمية ألفراد 
َوِمن مهماته:  الثوري اإلسالمي،  الدراسات اإلسالمية في الحرس  الحرس، مثل: معهد 
الدراسات في مجال العلوم اإلسالمية َواإلنسانية، َوتدوين النصوص التعليمية في مجال 
ست  األخالق والعقائد، ودراسة التاريخ، والعلوم السياسية، وإعداد برمجيات )6(. وقد تأسَّ
أيًضا في كل فروع الحرس الثوري إداراٌت لإشراف على تشكالت العقيدة َوالوعي الدينّي 
َوالسياسّي، عالوًة على وجود ممثلين للمرشد األعلى في كافة فروع الحرس الثوري –
َوالجيش أيًضا-فكانت هذه اإلدارات أشبه بمراكز التفكير التي تضع الُخطط اإلستراتيجية 
سة العسكرية، بما  لتشكيل العقيدة الدينية َوالمذهبية َوالعسكرية لعناصر الحرس والمؤسَّ
يتوافق مع رؤية المرشد األعلى، وُهوية الدولة، ومتغيرات األحداث الدينية َوالسياسية.
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ـة اإلسـالم قندهاري، مسـؤول الدائـرة العقيدية َوالسياسـية بوزارة  ففـي لقـاٍء جمـع حجَّ
الدفـاع، مـع حجـِة اإلسـالم سـعيدي رئيـس مكتـب العقيـدة السياسـية فـي القيـادة العامـة 
للقـوات، ناقشـا برامـج منظمـة العقيـدة السياسـية فـي وزارة الدفـاع لعـام ٢٠١٩م، وقـّدم 
قندهـاري فـي هـذا اللقـاء تقريـًرا متعلًقـا بالنشـاطات الثقافيَّـة لدائـرة العقيـدة السياسـية 
بـوزارة الدفـاع وجهودهـا فـي: “حمايـة َوتعزيـز المجـالت الفكريـة، َواألخالقيـة لعناصـر 
القـوات المسـلحة اإليرانيـة”. فـي حيـن رأى حجـة اإلسـالم سـعيدي، أنهـم يعملـون علـى 

المجالت التي تحتاج لترويج أسلوب الحياة اإلسالمية )7(.
فمـع وجـوِد الكليـات ومراكـز األبحاث العقدية التابعة للحرس التي تعزز عقيدة عناصر 
الحرس الثوري وأيديولوجيتهم فإّن النخبة الدينية والفقهاء الولئيين يُشـرفون باسـتمرار 

على هذه األيديولوجية، ويشاركون في تحديد معالمها مع قادة الحرس.
٣- الحرس وأولوية الجهاد إلقامة الحكومة العالمية

ل يكـون الرجـل كامـل الـولء حتـى يكـون حرسـًيا، ولـو لفتـرٍة محـدودٍة فـي حياتـه، إذ إّن 
الحرسـّي هـو حامـل لـواء الجهـاد، ويكـون علـى أتّم اسـتعداد للشـهادة في سـبيل اهلل، وهي 

أرقى منازل الجّنة التي ُوعد بها المؤمنون.
مـن هـذه األدبيـات التـي يؤمـن بهـا عناصر الحرس، يُمكن مالحظة ذلـك التحول الهائل 
الذي حصل في الفقه التقليدّي الشيعّي على يد الخمينّي َوالحرس الثوري، فمن المعروِف 
فـي الفقـه الشـيعي أّنـه ل جهـاد إل بعـد ظهـور المعصـوم، والمـراد هنـا الجهـاد البتدائـّي 
، إذ إنَّ المعصـوم وحـده الـذي يملـك حـّق إعـالن الجهاد. وحتـى أولئك الفقهاء  ل الدفاعـيّ
الذيـن أجـازوا الجهـاد البتدائـي –كالمرجـع الخوئـي مثاًل-إّنما أجازوه من باب الحسـبة ل 

من باب الولية، أي تجويزه تحت نظام الدولة المدنية ل تحت نظام ولية الفقيه)8(.
بل حتى في وجود المعصوم كان النهج الشيعّي اإلمامّي علمانيٌّ يحافظ على المسافة 
بيـن الدعـوة َوالدولـة، أو كمـا تُسـميه كاريـن أرمسـترونج بــ “العلمانيـة المقدسـة”)٩(. فلـم 
يثبـت أّن أحـًدا مـن األئمـة المعصوميـن بعـد اإلمام الُحسـين أعلن الجهـاد الدفاعّي فضاًل 
عـن البتدائـّي. وحتـى فـي عصـر الصفويين عندما أسسـوا دولًة مذهبيـة، لم يُعلن الفقهاء 
الحوزويـون الجهـاَد ضـد خصـوِم الصفوييـن فـي ذلـك الوقـت، وإْن أُعلـنِ مـن قبـل الفقهـاء 

الرسميين فهم ل يُعبرون بطبيعة الحال عن التيار األصيل والموروث في المذهب.
لكـّن التحـّول الكبيـر الـذي حـدث فـي منظومـة الفقـِه الشـيعّي كان علـى يـد الحركيـة 
التقليديـة ممثلـًة فـي الخمينـّي وتيـار الخـّط الولئـّي، فقـد قفـز هـذا التيـار علـى التقليـد، 
والميـراث الحـوزوي، وتعامـل مـع الواقع السياسـّي َوالعسـكرّي بفقه الواقـع والمصالح ولم 
يلتفـت كثيـًرا إلـى تكييـف تلـك التحـركات َوفًقا للفقـه الجعفري، فكانت أغلـب التخريجات 
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والمبررات الشرعية عقالئية مصلحية )١٠(.
العراقية-اإليرانيـة، مرسـوًما يسـمح  الحـرب  بدايـة  اإليرانيـة  السـلطة  وقـد أصـدرت 
لألطفال فوق عمر الثانية عشر، بالمشاركة في القتال، دون إذٍن من آبائهم؛ ألنهم صاروا 
تحت رعاية الولّي الفقيه، وبعد صدور هذا المرسوم تم حشد عشرات األلوف من الفتيان 
إلى جبهات القتال رابطين العصابات الحمراء على رؤوسهم التي ترمز إلى الشهداء )١١(. 
وشـّبههم الخمينـي باإلمـام الحسـين، يموتـون ليحملـوا شـهادتهم على أّوليـة الغيب، ولكنهم 
خدموا مصالح األّمة أيًضا )١٢(، وهذا قريٌب مما فعله تنظيم الدولة اإلسالمية “داعش” 

بشأن تجنيد األطفال، والزّج بهم في معاركه.
لم يكن هذا موقًفا عابًرا، أو فكرًة هامشيًة للخمينّي، بل نجد كثيًرا في عباراته ترديد 

شعارات حول الجهاد وبذل الدماء وأّنها كفيلٌة بحفظ الثورة وإقامة الدولة.
ويقوُل المرشد الحالي علي خامنئي، أثناء تكريمه لقاسم سليماني -قائد فيلق القدس 
بالحـرس الثـوري-: “الجهـاد فـي سـبيل اهلل أمـٌر ل يمكـن تعويضـه بالمكافـآت الدنيويـة..!. 
وإنَّ اهلل قد وّفق سليماني الذي عّرض نفسه مراًرا للخطر في مواجهة العدو، وجاهد في 
سبيل اهلل وهلل، متمنًيا له حياًة سعيدة وعاقبة الشهادة في نهاية األمر وليس اآلن فإيران 

تحتاجه لسنوات عديدة” )١3(.
فأعمـال سـليماني فـي سـوريا والعـراق واإلقليـم التـي تسـببت في إراقة دمـاء المدنيين، 
هي في نظر خامنئي “جهاٌد في سـبيل اهلل”. ويتمنى له الشـهادة في نهاية األمر بعد أْن 

يقدم المزيد إليران!
فترسـخت لـدى النخبـة الحاكمـة اإليرانيـة أنَّ الدمـاء هـي السـبيل األوحـد لحفـظ كياِن 
الدولـِة والمذهـب، وحسـب أحـد قـادة فيلـق القـدس فـإّن الشـهداء يحافظـون علـى مسـار 

اإلمام الحسين، وببركة دمائهم زادت قّوة النظام اإليراني في المنطقة َوالعالم )١4(.
هنـا أيًضـا مفارقـٌة فـي فهـم الجهـاد وتوظيفـه، فهـذه الفلسـفة الُمحّبـذة إلراقـة دمـاء 
المعارضين َوالخصوم، على مستوى الداخل والخارج، وتعّدها جهاًدا في سبيل اهلل، ووأًدا 
لكيـان المنافقيـن، هـي فـي الوقـت نفسـه تُعـّد إراقة دماء أفراد وقـادة الحرس من األعداء 
َوالخصوم، شهادًة في سبيل اهلل، ول سبيل إلى حفظ الدولة والثورة والسعي إلى الحكومة 
العالمية التي تمهد لظهور المهدي إّل خالل هذين الطريقين: إراقة دماء األعداء، وإراقة 

دماء “الشهداء”!
هذه الفلسفة تجعل اإليرانيين دوًما في حالة ثورة، وديناميكية، وتخليق حروب َوخصوم، 
واشـتباكاٍت داخل وخارج الحدود، وهي ربما سياسـٌة متعمدةٌ من النظام كنوٍع من تصدير 
مشـكالته للخـارج، وبالنسـبة لألشـخاص “المجاهديـن” فهـي تخليـٌص لهم مـن المعاصي 
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َواآلثـام، وحيـازة رضـا اإلمـام المعصـوم، وفـي الوقـت نفسـه قد وجـدوا: “مهرًبا من ضجر 
حياتهم القاتمة ومللها”)١5(.

ة ة اإليرانيَّ 4- الحرس َوالحالة الجهاديَّ
توجد نقطتان متعلقتان بما يُمكن تسميته بالجهادية اإليرانية، ل يمكن إغفالهما في هذا 
السـياق، وهما: مسـتوى األفكار المشـتركة بين الحرس الثورّي َوالتنظيمات العنيفة، مثل: 

تنظيم القاعدة وغيره، َوالثاني مستوى الفعل على األرض.
 التقاطع الفكرّي بين الحرس الثوري والجماعات العنيفة: - 

تشـترُك الجماعـاُت العنيفـة مـع الحـرس الثـوري فـي نقـاٍط مركزيـة، نابعـٌة من تصـّور تلك 
الكيانات لفقه الجهاد في المنظومة الدينية. فكالهما يسعى إلى إقامة “حكومٍة عالمية”، 
وكالهمـا يسـعى للتخلـص مـن حـدود الدولـة الوطنيـة، وكالهمـا يبـدأ بالعـدّو القريـب دون 

العدّو البعيد، وكالهما يجعل من نفسه ولّيًا ووصّيًا على عموِم المسلمين.
فالشـتباك مع العدّو القريب ِمن الكوامن المحّركة لفعل الحرس الثوري؛ ولذا ُوجدت 
عناصـر الحـرس فـي العـراق وسـوريا واليمـن، وكان ذلـك على حسـاب الشـتباك مع العدّو 
البعيـد سـواًء أكان هـذا العـدو هـو األمريـكان أو حتـى إسـرائيل التـي طالمـا هـّدد الحـرس 
الثـوري بالشـتباك معهـا دون فعـٍل علـى األرض. ووجدنـا دوًمـا أنَّ الطريـق إلى القدس في 
أدبيات النخبة الدينية وقادة الحرس يبدأ من حلب وبغداد وكربالء، وصنعاء، لكّنه ل يبدأ 

من القدس!
ولكيال يكون العدّو القريب للشعِب اإليرانّي السلطة السياسية الحالية، كما كان األمر 
في عهد الشـاه بالنسـبة للثّوار َوللخميني ورفاقه، عملت الحكومة اإليرانية على أْن تجعل 
العـدّو القريـب فـي الداخـل اإليرانـي هـو المعارضـة اإليرانيـة بكافـة أطيافهـا أو مـا يطلـق 
عليهم إعالمًيا ِبـ “المنافقين”، وفي الخارج هم الرافضون للهيمنة اإليرانية سواء أكانوا 

سنة أو شيعة.
 التعاون العسكرّي بيَن الحرس َوالقاعدة: - 

من تلك الفلسـفة السـابقة َوِمن رؤية كٍل منهما –جماعات العنف َوالحرس الثوري-للنظام 
الدولـّي َونظـرة كٍل منهمـا للدولـة الوطنيـة جاء التعاون َوالتقاطع الفكرّي، الذي يبدو بعيًدا 
جًدا بين أقصى اليمين السني، َوأقصى اليمين الشيعي، لكّنه قريٌب جًدا في الوقت نفسه، 
فهو بعيٌد على مستوى المنطلقات َوالمقاصد، وقريٌب على مستوى األهداف َوالوسائل.

فالحقيقُة التي ل يُمكن تجاوزها التي تتكشف يوًما بعد يوم، بفعل الوثائق والمستندات 
والشهادات المتواترة، أّن ثمة تعاوًنا وثيًقا بين الحرس الثوري والجماعات العنيفة السنية 
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منهـا والشـيعية علـى السـواء. ففـي الوقـت الـذي احتضـن فيـه الحـرس الثـوري ميليشـياٍت 
طائفية، وحركيات عابرة للحدود من الشـيعة األفغان وغيرهم، احتضن أيًضا معسـكرات 
تدريـٍب لعناصـر مـن تنظيـم القاعـدة، وعـدًدا من الهاربين من قادة التنظيم ِمن أفغانسـتان 

بُعيد الغزو األمريكي.
َوللحـرس الثـوري أهـداٌف إسـتراتيجية ِمـن مثـل هـذا التعـاون، فأيديولوجيـة الحـرس 
ل تؤمـن بحـدود الدولـة الوطنيـة، ول بالنظـام الدولـّي الحديـث، عـالوًة علـى أّنـه –وبفقـه 
الواقع-مجبٌر على حماية حدود الدولة اإليرانية بشكلها الراهن، بغض النظر عن أطماعه 
المسـتقبلية أو الرومانسـية األيديولوجية التي يعتنقها، في توسـيع إمبراطوريٍة على غرار 
اإلمبراطوريـة الساسـانية القديمـة، ولـذا وّسـع من رؤيته ووجوده وامتـداده ليحمَي المركز 
فـي طهـران مـن أّي تهديـداٍت قـد تبـدو خارجية، وسـعى إلى خلق ُعمٍق إسـتراتيّجي للدولة 
اإليرانيـة، خـارج الحـدود. هـذا العمـق لـم يكن عبر التدخل العسـكرّي أو دعم الميليشـيات 
الشـيعية فقـط، بـل أيًضـا فـي تطييـف هـذا العمـق اإلسـتراتيجي َوأدلجتـه، وتحويـل ولئـه 
المذهبـي -ل السياسـي فقط-إلـى طهـران؛ مـن أجـل ضمـان اسـتمرارية ولئـه وديمومـة 

السيطرة عليه.
وَطبعت النخبة الدينية التدخالت الخارجية للحرس، بالطابع “الثورّي”، َو “الجهادّي”؛ 
فمهّمة الحرس في سوريا واليمن وغيرهما هي مهّمٌة جهاديٌة مقدسة، ل يُمكن انتقادها 

أو التشكيك في أهدافها وما ورائياتها!
وقـد صـّرح سـعيد قاسـمي، أحـد قـادة الحـرس الكبـار المتقاعديـن، أّن الحـرس الثوري 
كان يدعم القوات الجهادية في البوسنة، وأنهم تحالفوا مع تنظيم القاعدة، وحسب قوله: 
“لقـد توجهنـا إلـى البوسـنة تحـت غطـاء الهالل األحمـر، وقمنا بتدريب القـوات الجهادية. 

فقد كنَّا مع القاعدة )١6(، وشّكلنا وحدات جهادية مع كافة المجاهدين بالعالم” )١7(.
وقـد أقـرَّ تصريحـات سـعيد قاسـمي، حسـيُن اهلل كـرم، وهو أحد قادة الحـرس الثوري-
يقود حالًيا مجموعة “أنصار حزب اهلل”، وهي من مجاميع الضغط المقربة من المرشد 
اإليراني علي خامنئي )١8(- ما أثار حفيظة المتشددين الذين بدؤوا بتصعيد المواقف ضد 
مطلقي هذه التصريحات)١٩(، بوصفها تصريحاٍت تؤكد ما قامت به اإلدارة األمريكية من 
وضـع الحـرس علـى قوائـم اإلرهـاب، تلـك العالقـة التـي ل طالمـا أنكرتها النخبـة الحاكمة 

في إيران.
وقـد نفـى المتحـدث الرسـمي باسـم الحـرس الثـورّي تلـك التصريحـات، وقـال: “إنَّ 
التصريحـات التـي أدلـى بهـا سـعيد قاسـمي، الضابـط المتقاعـد بالحـرس الثـوري عـن 
استخدام الهالل األحمر كغطاٍء للعمليات تفتقر إلى المصداقية” )٢٠(. وكذلك نفى الهالل 
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األحمـر اإليرانـيّ تلـك التصريحـات، وقـال فـي بيـاٍن لـه إنـه سـيقّدم شـكوى رسـمّية ضـد 
قاسـمي، وأكـد أّن هـذا اإلجـراء الـذي تحـدث عنـه قاسـمي، تـّم دون تصريـٍح أو تنسـيٍق مع 

الجمعية )٢١(.
علـى أّيـة حـال فـإّن الواقـع يؤكـد أّن إيـران لـْم تكتـِف بالتعـاون مـع القاعـدة كمـا أخبـر 
قاسمي في تصريحاته، بل قامت إيران بإيواء قيادات الصف األول من التنظيم بعد غزو 
أفغانسـتان، ول يـزال الكثيـر منهـم يعيـش حتـى اليوم في إيـران، بل إّن بعضهم ظّل يمارس 
عملـه “الجهـادي” وإشـرافه علـى أعمـال التنظيـم مـن داخـل إيـران، مثل: جعفـر األوزبكي 
)٢٢(، الذي أسـهم في دعم جماعة جبهة النصرة في سـوريا المحسـوبة على القاعدة، رغم 

وجوده في إيران )٢3(، وغيره العشرات من قادة التنظيم )٢4(.

ثانًيا: المهام واألدوار األيديولوجية
لعـب الحـرس الثـوري دوًرا بـارًزا مـن خـالل بنيتـه األيديولوجية الصارمة فـي إيران ويمكن 

توضيح ذلك من خالل العناصر اآلتية:
تثبيت أركان الوالية- ١

إذا كانت قّوات القزلباش الثورية أسهمت في تأسيس الدولة الصفوية وبسِط نفوذها على 
أقاليم فارس )٢5(، وإذا كانت الفيالق األجنبية –بتعبير المستشرق ستانلي بول-شاركت في 
تثبيـت أركان الدولـة الفاطمّيـة الشـيعية فـي مصـر، والقضـاء علـى مراكز التمـّرد )٢6(، فإّن 
الحـرَس الثـورّي هـو عنـوان المرحلـة فـي الدولـة اإليرانّيـة المعاصـرة، وإليـه يرجع الفضل 
في تثبيت أركان الدولة بعد الثورة مباشرة، وفي أوقات التمرد الشعبي كما هو الحال في 

أعوام ١٩٩٩م، َو٢٠٠٩م، َو٢٠١7-٢٠١8م.
 عند التمعن في التاريخ اإليرانّي القريب بعد نجاح الثورة اإليرانية ١٩7٩م، التي شارك 
فيهـا كل أطيـاف المجتمـع اإليرانـّي، ثـّم نشـوب عمليـات اغتيـالٍت َواشـتباكاٍت واسـعة بين 
األطـراف المتناحـرة بُعيـد نجاحهـا، طالت زعاماٌت من كافة التيارات الدينية َوالسياسـّية، 
فّكر الخميّني جدًيا في طريقٍة للحفاظ على الثورة، َوالنفراد بها، عن طريق قواٍت موالية، 
َومؤدلجـة، َومؤمنـة بفكرتـه، وبمركزيتـه، وزعامته، خاصًة بعد موالة كثيٍر من قادة الجيش 
للشـاه، ووقـوف آخريـن علـى الحيـاد. َوكانـت البدايـات عبـارة عن مجموعاٍت ثوريَّة شـبابيَّة 
َوشـعبيَّة ذات خلفيـاٍت حوزويـة حركيـة، َوتديينيـة ريفيـة، تقـوم بحمايـة َوتأميـن األحيـاء، 
وأصبحـت هـذه القـوات مسـؤولٌة عـن أمـن الخمينـي )٢7(، وتلبيـة احتياجاتـه بعـد اسـتقراره 
فـي المدرسـة العلويـة، َوتشـّكلت هـذه القـوات بأمـٍر مـن الخمينـي نفسـه فـي أبريل ١٩7٩م 
)٢8(. وحسـب أحـد قـادة الحـرس فـإّن أحـد التهديـدات التـي واجهوهـا بعـد الثـورة: “كان 
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اغتيـال الشـخصيات الثوريـة، حيـث أُنشـئت منـذ ذلـك الوقت مجموعات للدفاع ولحراسـة 
الشخصيات ُقبيل تأسيس الحرس الثورّي رسمًيا”)٢٩(.

واسـتطاعت هـذه المجموعـات َوالكتائـب الثوريـة تثبيـت أركان النظـام ضـد خصومـه، 
وتحقيـق النصـر فيمـا كان يُشـبه الحـرب األهلّيـة التـي دارت رحاهـا بيـن التيـار الولئـي/ 
المواليـن للخمينـّي وبقيـة رفقـاء الثـورة، وبيـن مجموعات العلمانيين َوالحـرس الثوري )3٠(، 
وأيًضـا بيـن التيـار الولئـي وفلـول الشـاه )3١(. َوتعقبـت قـوات الحـرس الثـورّي كل مخـازن 
األسلحة، واعتقلت كّل من يُخفي سالًحا، وحصرت السالح بيد الدولة الممثلة في القوات 

األمنية التابعة للتيار الولئي )3٢(، فاستتّب األمُر لجناح الخمينّي.
هـذا علـى مسـتوى تثبيـت أركان النظـام الجديـد سياسـًيّا َوعسـكرًيّا، أو تثبيت جناٍح من 
ـة مسـتوًى آخـر ل يقـل أهميـًة عـن سـابقه،  األجنحـة التـي قضـت علـى خصومهـا. لكـن ثَمَّ
عملت عليه تلك الكتائب الثورية وهو تثبيت أيديولوجية َوثقافة النظام الجديد، َومبادئه، 
َوأفكاره، داخل المجتمع، فتّم إعدام مئات األشخاص بتهمة “السلوك غير اإلسالمي”)33(، 
في بدايات الثورة. ونزلت بعض تلك المجموعات الثورية إلى الشوارع ليأمروا بالمعروف 
وينهـوا عـن المنكـر؛ ممـا تسـبب فـي مضايقـة كثيـٍر مـن النسـاء والشـباب )34(، فمـا لبث أْن 
تطـور األمـر بعـد مأَسَسـة الحـرس الثـوري بصورتـه الراهنـة لتتكـرس مهاّمـه فـي حفـظ 
إسـالمية الدولـة، َوُهويَّتهـا، قبـل مهامـه في حفظ الحـدود، إذ إنَّ مفهوم األمن القومي في 
عقيدة الحرس ل ينحصر في تراب الدولة وحدودها، بل يتسع ليشمل النظام اإلسالمّي 

َوالثورة، َوِمن ثََمّ ولية الفقيه.
٢-دعم الرؤية الفلسفية َوالخيارات الفقهية للنظام في الداخل

أدى الحـرس دوًرا كبيـًرا فـي تثبيـت طروحـات النظام الفلسـفية بـل وخياراته الفقهية التي 
ـٌة اجتهاديَّـة، علـى حسـاب طروحـات التيـارات المناوئـة، أو حتـى  مـن المفتـرض أنهـا ظنيَّ
التيارات اإلصالحية التي تسعى لإصالح التدريجي من داخل النظام. فقد تدخلت قوات 
الحرس الثوري بقّوة في المراحل المفصلية التي هددت القراءة المعتمدة للنخبة الدينية 
الحاكمـة، مثـل: مظاهـرات ١٩٩٩م، ومـا ُسـّمي بالثـورة الخضـراء ٢٠٠٩م، ومظاهـرات 
٢٠١7م، وكل هذه األحداث اسـتهدفت في األسـاس األُسـس األيديولوجية للنخبة الدينية 

الحاكمة.
ولـذا انتقـد بعـض التنويرييـن مـا ُسـّمي بــ “الوليـة علـى الشـؤون الثقافيـة”، وطالبـوا 
النظام بعدم التدخل في تشـكيل المعرفة، أو التأثير على العقل الجمعي لألمة اإليرانية. 
وبعبـارة الشبسـتري فـإّن هـذه النظريـة )الوليـة على الشـؤون الثقافية( مـن قبل الحكومة: 
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“تنتهـي بالتنظيـر ألعمـال العنـف، وتجويـز اسـتعمال آلت القهـر، فـال ينبغـي للحكومـة أْن 
تتولـى صناعـة الثقافـة الجتماعيـة؛ ألن وضـع الثقافـة بعهـدة الحكومـة يعنـي التضحيـة 
بالديمقراطية على مسلخ القدرة، فجعل مسؤولية تثقيف الناس بيد الحكومة يعني شنق 

الثقافة والقضاء عليها” )35(.
وهـذه الوصايـة علـى الشـؤون الثقافيـة انتهـى بالفعـل إلـى التنظيـر لعنـف الدولـة، فآيـة 
اهلل مصباح يزدي يرى وجوب استعمال القوة للحفاظ على الحكومة اإلسالمية حتى ولو 
كانت منبوذة من أكثر من نصف الشـعب، وحسـب قوله: “فالكّم ليس معياًرا في الحفاظ 
علـى الحكومـة، بـل المعيـار أْن يقـّدم عـدٌد مـن أتبـاع اإلمـام عليـه السـالم، أو وليـة الفقيه 
المشـروعة دعمهم للمحافظة على الحكومة، أحياًنا تكون نسـبة هؤلء ٩٠٪، أو 5٠٪، أو 
4٠٪. إّنـه -الولـي الفقيه-مأمـوٌر بالمحافظـة علـى الحكومـة اإلسـالمية، فما دام هناك من 
يمكـن بواسـطتهم المحافظـة علـى الحكومـة اإلسـالمية فإّنه ملـزٌم بالمحافظة عليها؛ لذا، 

فال اعتبار بالكمّية” )36(.
فيجب بقاء الحكومة حتى ولو لم يكن لها داعمين سـوى ١٠٪ من الشـعب، بأّي صورٍة 

َووسيلٍة كانت )37(.
وحسـب ُمنّظري التيار الولئي فإّن األهداف اإلسـالمية إذا لم يتيسـر تحقيقها إل عن 
طريـق العنـف، عندئـذ يُصبـح هـذا العنـف ضـرورة )38(، وليس ذلك فحسـب بل يجب القتل 
خـارج نطـاق القانـون، ودون الرجـوع إلـى القضـاء )3٩(، لحمايـة “القيم اإلسـالمية للدولة” 

)4٠(. ومن هنا ندرك أهمية الحرس الثوري بالنسبة للنخبة الدينية الحاكمة.
لـم يقـف األمـر تنظيـًرا عنـد فالسـفة النظـام، بـل التقـط الخيـَط القـادةُ العسـكريون، 
فحسـب بياٍن رسـمّي لهيئة أركان القّوات المسـلحة فإّنها لن “تسـمح مطلًقا بتوجيه أدنى 
ضـرٍر للنظـام الناجـم عـن تصويت الشـعب. القوات المسـلحة مسـتعدةٌ للتضحية بأرواحها 

من أجل الدفاع عن الحدود الجغرافية َوالعقائدية والسياسية إليران اإلسالمية”)4١(.
وبعبـارٍة صريحـة ل لبـس فيهـا، صـّرح مسـاعد قائد الحرس الثوري للشـؤون السياسـية 
: “الحرس ل يمكن أن يلعب دوًرا عسكرًيا فقط في ظل وجود تهديداٍت  يد اهلل جواني أنَّ
مركبـٍة َوذكيـة. إنَّ هـؤلء األفـراد الذيـن ينتظـرون أْن يلعـب الحـرس دوًرا عسـكرًيا فقـط، 
يثبتـون أنهـم غيـر مطلعيـن علـى مهمـة ورسـالة الحـرس، فالثـورة فـي إيـران كانـت تواجـه 
دائًمـا تهديـداٍت خـالل فتـراٍت مختلفـة، َوتسـعى بعـض العناصـر الداخليـة والخارجيـة أْن 
تخـرج النظـام فـي إيـران عن مسـيرته األصليـة، َوِمن البديهي أْن يتعرف الحرس على هذه 

المؤامرات ويحافظ على النظام أمام هذه التهديدات”)4٢(.
َووفًقا للواء جعفري –القائد السـابق للحرس-فإّن: “الحرس الثوري َوفًقا للدسـتور هو 
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حارس الثورة اإلسالمية وإنجازاتها”)43(.
ويُشـير اللـواء جعفـري إلـى نـص المـادة ١5٠ مـن الدسـتور اإليرانـي التي تنـّص صراحًة 
علـى مهّمـة الحـرس الثـوري األيديولوجيـة: “تبقـى قـوات حـرس الثـورة اإلسـالمية، التـي 
سـت فـي األيـام األولـى لنتصـار هـذه الثـورة، راسـخًة ثابتـة؛ مـن أجـل أداء دورهـا فـي  تأسَّ

حراسة الثورة ومكاسبها”.
ويُشـير المرشـد األعلـى علـي خامنئـي إلـى هـذه المهّمـة فـي خطابـه لعناصـر الحـرس 
قائـاًل: “حافظـوا علـى جهوزّيتكـم فـي مواجهـة األحـداث الكبـرى. هـذه كانـت واحـدةٌ مـن 
خصائـص حـرس الثـورة اإلسـالمية. لقـد كان الحـرس الثـوري منـذ البدايـة ومنـذ أن نشـأ 
متصّدًيـا فـي األحـداث الكبـرى فـي الخطـوط األمامّيـة. وفـي تلـك المرحلـة وفـي بدايـات 
العمل عندما نشـأ حرس الثورة اإلسـالمية تصّدى الحرس الثوري لمختلف األحداث في 
أنحـاء البـالد وللنزعـات القومّيـة واإلثـارات التـي كانـت تحصـل وتقـدم إلـى األمـام وأثبـت 
اسـتعداده وجهوزّيتـه. طـوال الحيـاة المباركـة لإمام الخمينـي، اندلعت الحرب المفروضة 
وتقـّدم الحـرس الثـوري وتصـّدى وأثبـت جهوزّيتـه منـذ اليـوم. ثـّم خالل األحـداث التي تلت 
رحيـل اإلمـام الخمينـي، األحـداث السياسـيَّة َوالجتماعيَّة، ومختلف أنـواع اإلثارات وأينما 

كانت هناك حادثة أثبت الحرس الثوري أنه مستعد للعمل” )44(.
وفي خطاٍب آخر لخامنئي إلى قادة الحرس يضع لهم األولويات وينصحهم بأنَّ يحذروا 
ِمـن النفـوذ الثقافـّي للعـدّو الـذي هو أخطر من النفـوذ األمنّي َوالقتصادّي؛ ألّنه يؤدي إلى 

التغيير التدريجي لمعتقدات الشعب )45(.
ُسها ويُشرف  ويسعى الحرس الثوري إلى تعميم نموذجه على أذرعه الخارجية التي يؤسِّ

عليها، كالحشد الشعبي في العراق )46(، وحزب اهلل في لبنان )47(.
ة َوالثقافة اإليرانية ٣-إعادة تشكيل الُهويَّ

َوفًقـا لنظريـة وليـِة الفقيـه فـإّن الفقيـه الولـّي تمتـّد وليتـه للشـؤون الثقافيـة للبـالد؛ ولـذا 
انزعَج كثيٌر من المعارضين من المفكرين اإليرانيين لما أسـموه بـ “الولية على الشـؤون 

الثقافية” كما ذكرنا آنًفا.
ولم يقف دور الحرس عند الحفاظ على ولية الفقيه أو الثقافة المتشكلة منذ سيطرة 
ت لتشـمل المشـاركة الرئيسـة فـي تشـكيل الثقافـة  الخمينـّي ورفاقـه علـى الحكـم، بـل تعـدَّ
اإليرانية والتدخل الحاسم في مناهج التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، َوِمن ثََمّ توجيه 
العقـل الجمعـي، والذاكـرة التراكميـة لأُلّمـة اإليرانّية. فالذي يحـدث اليوم في إيران قريٌب 
إلـى حـدٍّ كبيـٍر بمـا قـام بـه الصفويـون ِمن قبـل، فإذا كان الصفويون قاموا بحمالت واسـعة 
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لفرض التشـيع على الناس قسـًرا، فإّن الحرس الثوري اليوم يقوم بحمالٍت واسـعٍة صلبٍة 
َوناعمـة، لحمـل النـاس علـى طـرٍح مذهبـيٍّ محـدد، ونظريـة بعينهـا داخـل المذهـب ل يـرى 

الصوابية ول فلسفة الخالص في غيرها!
تعتقـد قيـادة الحـرس أّن مشـاركة الحـرس فـي هـذه المهـاّم كفيلـة بحفـظ الدولـة مـن 
“العلمنة” الجارفة، وصون المبادئ اإلسـالمية للثورة وسـريانها في نسـيج الشـعب، ومنع 
ضياع المفاهيم اإلسالمية خاصة تلك المتعلقة بالثورة والجهاد، َوِمن ثّم طروء إشكاليات 
ـل الحـرس فـي تشـكيل  فـي تفريـخ وتوفيـر عناصـر مؤدلجـة للجيـش، والحـرس. ولـذا تدخَّ
الثقافـة فـي مراحـل التعليـم المختلفـة، وتشـكيل العقـل الجمعـي لألمـة اإليرانيـة لتوفيـر 
عناصـر مؤدلجـة علـى نفـس النمـط الذي تريده قيادة الحـرس، ويختصر الوقت في إعادة 
تأهيـل وتشـكيل العناصـر التـي تلتحـق بالحـرس، عالوًة على رسـوخها في مراحل الشـبيبة 
المبكرة، بخالف ما لو بدأت عمليات التأهيل مؤخًرا عند التحاق العناصر بقوات الحرس 

فقط.
وهنـاك أسـباٌب أخـرى لسـعي قـادة الحـرس إلـى تضييـق دوائـر غيـر المؤمنيـن بوليـة 
الفقيه َوالنظام الديني في البالد، إذ إّن توسـيع هذه الدوائر كفيل بتوسـيع الهوة الثقافية 
بين النخبة الحاكمة والجماهير المحكومة، ول يدوم حكٌم من هذا القبيل لمدة كبيرة إل 
بالبطش التام والمنهك للمجتمع والدولة على السـواء. ولذا فإّن المرشـد اإليراني ينصح 
قادة الحرس دوًما بالقتراب من المجتمع، وتفهم همومه، فيقول موجًها حديثه إلى قادة 
الحرس: “كونوا محّبين للناس، وتقّبلوهم وليكن سلوككم حسًنا مع الناس واجتنبوا بشّدة 
التفاخـر، وطلـب الدنيـا واألرسـتقراطية ألّن الحـرس الثـوري منـذ نشـأته انبثـق مـن قلـب 

الناس” )48(.
وفـي سـبتمبر ٢٠١١م، حـدد المرشـد األعلـى أهـداف الثـورة اإلسـالمية، وقـد تحقـق 
سـة حكـٍم إسـالمية. وهنـاك أمـوٌر  بعضهـا مثـل: الثـورة اإلسـالمية نفسـها، وتأسـيس مؤسَّ
متبقية من قبيل: تشـكيل حكومٍة إسـالميٍة عالمية “أسـتاذية العالم”، وحضارة إسـالمية 
عالمية، وكالهما يعتمد على الولية خارج الحدود، ومع ما حققته إيران في هذا الجانب 
من تمدٍد تطييفٍيّ في العراق ولبنان وسوريا وغيرها من بلدان اإلقليم، إّل أّن ثمة تصريًحا 
ملفًتـا لقائـد الحـرس الثـوري وقتئـذ اللـواء جعفـري –فـي مايـو٢٠١5م-، يُقـّر فيـه بعجزهـم 
عن إحراز تقّدٍم في هذين المجالين: تشـكيل حكومة عالميَّة إسـالميَّة، وتأسـيس حضارٍة 
إسـالميٍَّة عالميـة. وفـي رؤيتـه أّن مثـل هـذا التأخيـر يُهدد جذور الثورة اإلسـالمية نفسـها. 
وغالًبـا مـا يُلقـي قـادة وضباط الحـرس اللوَم على الجوانب األخالقيَّة َوالثقافيَّة في البالد 
التـي تزعجهـم جـًدا؛ ممـا دعاهـم إلـى المطالبـة بإحـداث تغييـراٍت جذريـة وجوهريـة فـي 
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مرحلة التعليم الجامعية )4٩(.
4- تحقيق األهداف الوالئية خارج الحدود

ول تقتصر مهاّم الحرس في الداخل اإليرانّي، بل إّن أفراد الحرس يعتقدون ديًنا َومذهًبا، 
أّن ولية المرشد اإليرانّي، َوِمن ثّم فاعليتهم، تمتّد إلى كافة بلدان المسلمين، وليس حتى 
إلـى عمـوم الشـيعة فقـط، ومـن ثـّم تقاطـع الحرس مـع المنظمات المتطرفة فـي المنطقة، 
وهو توجيه الفعل إلى الداخل اإلسالمّي ل إلى الخارج، أو إلى العدّو القريب، ل إلى العدو 

البعيد، فجغرافيا فاعلية الحرس تتخطى الحدود، بعبارة المرشد األعلى.
يقول المرشد األعلى في كلمة له إلى قادة الحرس: “ينبغي عدم فقدان الرؤية الشاملة 
لجغرافيـا المقاومـة التـي تتخطـى الحـدود، ل ينبغـي أْن نقتنـع بحـدود منطقتنـا وأْن نحـّد 
أنفسـنا بجدراٍن أربعة ول نهتم بالتهديدات الموجودة خلف الحدود. الرؤية الشـاملة التي 
تتخطى الحدود والتي تقع مسؤوليتها على عاتق الحرس الثوري تشّكل العمق اإلستراتيجي 
للبـالد وقـد تصبـح ضرورّيـة فـي بعـض األحيان أكثر من أوجب الواجبات لكن البعض غير 

ملتفتين لهذه القضّية” )5٠(.
وفـي ذات السـياق تحـدث قـادة الحـرس مـراًرا عـن الهـالل الشـيعي، وعـن تبعيـة حلـب 
وسـوريا والعـراق للكيـان اإليرانـي الكبيـر، عـالوًة علـى تدخـل قـادة الحـرس فـي الشـؤون 

الداخلية لدول اإلقليم.
هـذا الحلـم اإليرانـّي ليـس وليـد اللحظـة بـل ُمخّطـٌط لـه منـذ بدايـات الثـورة، إذ لحـظ 
ل هذا البحر الشيعّي الممتد من حدود باكستان إلى  حسنين هيكل منذ بداية الثورة تشكُّ

البحر األبيض المتوسط، برعايٍة إيرانية )5١(.
ويرجـع هـذا كلّـه إلـى اعتقـاد النخبـة الدينيـة اإليرانية اليوم بامتـداد ولية الفقيه خارج 
الحدود اإليرانية، لتشمل كّل المسلمين، وليس اإليرانيين فحسب، أو حتى الشيعة شرًقا 
وغرًبا، وفي هذا الصدد يقول خامنئي ُمنّظًرا: “يجب على كل المسـلمين إطاعة األوامر 
واألحكام الصادرة عن ولي أمر المسـلمين فيما يرجع إلى األمور العامة للمسـلمين والتي 

منها مسائل السلم والحرب حتى على المجتهدين والمراجع العظام”)5٢(.
ونالحظ هنا اسـتعماله ألفاظ: )كّل المسـلمين(، )ولي أمر المسـلمين(، )األمور العامة 

للمسلمين(.
ومجمل القول إّن الحرس الثورّي هو الوجه العسكرّي العقدّي للنخبة الدينية الحاكمة 
التـي ل تثـق إل فيـه، ففـي خطـاٍب لخامنئـي أمـام قـادة الحـرس أثنـى عليهـم وأوكل لهـم 
تحديد كافة األمور اإلستراتيجية في السياسة الخارجية والداخلية، وكل ما يتعلق بما هو 

سياسّي َودينّي َواقتصادّي )53(.
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ثالًثا: مستقبل الحرس الثورّي وفرص تجاوز األيديولوجيا
يواجـه الحـرس الثـوري تحديـاٍت حقيقيـة منهـا ما هو مرتبٌط بمسـتقبل النظـام وتفاعالته 
الداخليـة بعـد أربعيـن عاًمـا مـن الحكـم، ومنهـا مـا هـو مرتبـٌط بتحـولت البيئـة الداخليـة 
َوالخارجيـة التـي تضغـط علـى النظـام َوالدولـة ككل، ويمكـن أْن نوضـح مسـتقبل الحـرس 

الثوري من خالل النقاط اآلتية:
موقف الحرس من والية الفقيه- ١

يُطرح كثيًرا في األوساط البحثية عن دوٍر رئيٍس للحرس الثورّي في تحديد اسم المرشد 
القادم )54(، بل بعضهم يتوسع في الحتمالت ليرّجح احتمالية سيطرة الحرس نفسه على 
السـلطة في البالد )55(، أو توسـيع دوره السياسـّي ليتحكم في مفاصل الدولة دون النخبة 

السياسيَّة َوالدينيَّة.
وتذهـب بعـض هـذه الكتابـات إلـى أنَّ الحـرس يحـاول “مماشـاة” خامنئـي خـالل فتـرة 
حياتـه، لكـن بعـد خامنئـي لـن يجـد نفسـه مضطـًرا لاللتزام بوليـة الفقيـه المطلقة، ويرى 
هـذا الـرأي أّن الحـرس سـيظهر بـدور المنقـذ إذا مـا تخطـى رجـال الديـن الذيـن ضعفـت 
مكانتهـم، وتخطـى وليـة الفقيـه المطلقـة. ويبـدو أّن مـرّددي هـذا الـرأي يدركـون العقبـات 
مـع  َومفاوضـٍة  تواصـٍل  لقنـوات  الحـرس  فتـح  سـيناريو  فيفترضـون  َوالدوليَّـة  اإلقليميَّـة 

األمريكان َوالغرب، بل وإسرائيل للحصول على دعمهم.
يتغافل هذا الرأي تماًما عن الداخل اإليرانّي وعن سيكلوجية الحرس نفسه، فالحديث 
عن الحرس كأّنه كتلٌة صلبٌة تفكر بعقل واحد وطريقة واحدة غير مجٍد في هذا السياق، 
كمـا أّن تجاهـل أيديولوجيـة الحـرس وتأسيسـيَّاته العقديَّـة َوالفقهيـة أيًضـا يـؤدي إلـى مثل 
هذه الفتراضات التي تبقى مجرد سيناريوهات ل يدعمها أّي مؤشراٍت دينيٍة أو سياسيٍة 

أو تحركاٍت عسكرية اتخذت طابع تحالفات معينة، أو أنماط مغايرة للنمط الولئي.
فالحرس الثوري ليس متمايًزا عن النخبة الدينية الحاكمة، بل هو الوجه العسكرّي لها، 
وهـو وجـٌه مؤدلـج ومْؤمـٌن بوليـة الفقيـه، وعناصر الحرس من التالميـذ المخلصين للقادة 
الدينييـن البارزيـن حالًيـا فـي إيـران، َوِمـن مقلّـدي المرشـد األعلـى علـي خامنئـي، ومعظـم 
المسؤولين السياسيين في إيران اليوم ممن خدموا في الحرس الثوري فترًة في حياتهم.
لم يُفرض على الحرس الثوري نظرية ولية الفقيه، أو أيديولوجية النظام الحاكم ونخبته 
الدينية، بل هو جزءٌ من هذه النخبة، وجزءٌ من هذه األيديولوجية، وتلك األيديولوجية يتّم 
تشـكيلها أو تشـكيل بعض أجنحتها إلى حدٍّ كبير في محاضنه، وبرعايته وِإشـرافه. وكثيٌر 
مـن قـادة الحـرس وأفرعـه المختلفـة طلبـوا العلـم الشـرعّي، فـي الحـوزة العلميـة، ويدينون 
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بالـولء التـام للمرشـد األعلـى ولمشـروع الخـّط الولئـي. فـال يُمكـن إذن القـول بالفصل أو 
التفكيك بين أيديولوجية الحرس وأيديولوجية الدولة، فالحرس جزءٌ ل يتجزأ من النظام 

السياسّي َوالدينّي َوالقتصادّي في دولة ما بعد ١٩7٩م.
التكيف مع تحوالت الواقع السياسّي َواالجتماعّي- ٢

 إّن سمعة الحرس الثوري لدى المعارضة اإليرانية بل ولدى اإلصالحيين من داخل النظام 
نفسه، ليست جّيدة بسبب تدخالت الحرس السياسيَّة َواألمنيَّة لصالح المحافظين وجناح 
المرشد دوًما، وسمعته أيًضا لدى فئات الشباب َوالنساء سيئة للغاية بسبب وصايته على 
الثقافـة واألجـواء الدينيـة العامـة فـي البـالد. كذلـك فـإّن الحـرس ليس كياًنا واحـًدا يأتمر 
بأمـر قائـد الحـرس أو وزيـر الدفـاع فقـط، بل ألويٍة متعددة، يتحكم فيها المرشـد األعلى، 
الـذي يعّيـن قادتهـا، ممـا يجعـل فلسـفة السـمع والطاعـة مـن هـذه القيـادات موجهـٌة إلـى 
المرشـد في المقام األول، عالوًة على تعمد خلق حالٍة تنافسـيٍة بين هؤلء القادة، ويعمل 

المرشد على توازنها دائًما )56(.
وهـذه الهيكلـة الراهنـة للحـرس لـم تكـْن مـن قبيـل المصادفـة بـل كانـت متعّمـدة خشـية 
تكرار ما فعله الجيش اإليرانّي ضد مصدق من قبل، أو فشل الثورة الدستورية، ولتفادي 
هواجـس النقالبـات العسـكرية التـي مـّرت بهـا بعـض البلـدان العربيـة فـي منتصف القرن 

العشرين، والتي وعتها النخبة الدينية الثورية جّيًدا.
 أيًضا هناك مركزيات َوثوابت واضحة في النظام السياسّي اإليرانّي ل يُمكن تجاوزها، 
أهّمها هو دستور البالد الذي من المستبعد تجاوزه في غير توفر بيئة مواتية، كالحالت 

الثورية والضطرابات الواسعة.
ومـع ذلـك فيُمكـن القـول إنَّ الدولـة اإليرانيـة تكيفت مع مثل هذه الضطرابات فالنخبة 
الحاكمة نخبٌة ثوريٌة أتت من رحم ثورٍة وحرٍب أهلية، وعملياٍت مسلحٍة ضد نظام الشاه، 
وضد شـركائها الثوريين، ول تزال إيران تقّدم نفسـها حتى اليوم على أنها دولٌة ثوريٌة في 
صـورٍة أقـرب لحتـكار الثوريـة؛ لمتصـاص ومنـع أّي موجـٍة ثوريـٍة ضدهـا، فمـن شـأن أّي 
ٌك ضـد الثورة “ثورة مضـادة”، ومحاولٌة لاللتفاف عليها،  موجـٍة ثوريـٍة أْن تُتهـم بأنهـا تحـرُّ

والنقالب على مبادئها.
االلتزام الدستوري واأليديولوجي ما بعد خامنئي- ٣

مـن المرّجـح أْن يتـّم اللتـزام بالدسـتور أثنـاء انتقـال السـلطة بعد وفاة خامنئـي، وحتى مع 
فـرض طـروء موجـاٍت ثوريـٍة غيـر محسـوبٍة فـي حيـاة خامنئي أو بُعيد وفاتـه فإّن اختطاف 
الحـرس الثـوري لهـذه الموجـات غيـر مرجـٍح؛ لكونـه وجًهـا معروًفـا لـدى اإليرانييـن، هـذا 



• السنة الثالثـة • العدد العاشر • أكتوبر 462019 مجلة الدراسات اإليرانية 

علـى فـرض بقـاء قـوات الحـرس متماسـكة إزاء أيٍّ مـن تلـك الموجـات الفجائيـة الواسـعة، 
في لحظِة هشاشٍة ما للنظام ونخبته. وحتى مع التسليم بتسلّم الحرس الثورّي أو النظام 
العسكرّي لزماِم الدولِة فإّنه لن يكون أكثر استعداًدا للمهادنة من حكومة رجال الدين )57(.
لكـن يبقـى السـؤال عـن مـدى تدخـل الحـرس الثـوري فـي اختيـار اسـم المرشـد نفسـه؟ 
والحقيقـُة أنَّ تدخـل الحـرس محـدوٌد للغايـة، فينحصـر فـي منـع انـزلق البـالد إلـى حـرٍب 
أهليَّة، أو حدوث انشـقاقاٍت واسـعٍة ضد أطروحة ولية الفقيه، ومنع أّي محاولٍت للقفز 
على ُهوية الدولة اإليرانية وأيديولوجيتها، أْي إّن الحرس هنا يقوم بعملية حمايٍة للحكومة 
اإلسـالمية، حمايـةٍ لأليديولوجيـا نفسـها فـي مراحـل الوهـن السياسـّي. لكـن تبقـى هـذه 
الحمايـة مـن الخـارج، أْي إّن الحـرس لـن يكـون لـه صـوٌت فـي الختيـار نفسـه ليُرّجـح كفـة 
مرجـٍع علـى آخـر. ول يُتصـور أْن يكـون قائـد الحـرس الثـوري داخـل غرفـة الجتماعـات 
الخاصة باختيار المرشد القادم بعد غياب المرشد الحالي فجأة ألّي سبٍب ِمن األسباب، 
أو يكـون لـه حـّق التصويـت أو إبـداء الموافقـة والعتـراض، هـذا حقٌّ أصيـل لرجال الدين، 
وهي النقطة الجوهرية والمركزية في نظرية ولية الفقيه، إّل إذا صاحب غياب المرشد 
توتـراٍت اجتماعيـٍة فـي طـول البـالد وعرضهـا، أو تصدعـاٍت فـي أوسـاط النخبـة الدينيـة 

الحاكمة.
َوِمن المسـتبعد حدوث مثل هذه التصدعات بين النخب الدينية الحاكمة؛ نظًرا لغياب 
منافسـٍة حقيقيـة، فهنـاك غيـاٌب شـبه تـام لمراجع اإلصالحييـن المؤثريـن والكاريزماتيين 
منـذ مـوت آيـة اهلل منتظـري، وعـدم تصـّدر آيـة اهلل صانعـي بالقّوة نفسـها التـي كان عليها 
مراجـع  كبـار  منافسـة  يمكنهـم  الذيـن  لمنتظـري  الكبـار  التالميـذ  غيـاب  مـع  منتظـرّي، 
المحافظيـن، فالمنافسـة سـتكون إلـى حـٍد كبيـٍر بيـن المحافظيـن أنفسـهم، ل بينهـم وبيـن 
اإلصالحييـن، َوِمـن ثـّم فـإّن دور الحـرس إذا مـا تـّم هـذا السـيناريو بسالسـٍة سـيكون دوًرا 

محدوًدا، إذا لم تحدث أّي طروءاٍت أخرى، من خارج تلك التوازنات.
مستقبل الخيارات العقائدية- 4

يُمكننـا القـول إنَّ الحـرس الثـوري ليـس مجـرد قـوٍة عسـكريٍة نظاميـٍة كالجيـوش الوطنيـة 
فـي الدولـة الحديثـة، بـل تكمـُن فاعليـة الحـرس وديناميته الحقيقية فـي أيديولوجيته التي 
يعتمدهـا، هـذه األيديولوجيـا هـي المحـّرك األسـاس لسياسـاته وتوجهاتـه فـي الداخـل 

دت ُهويتَه ومدى درجة تطييفه وتطييِف عناصره. والخارج، وهي التي َحدَّ
، يؤمـن بالمهدّي، وبالحكومة العالمية  بكلمـات وجيـزة، إّن الحـرس الثـوري جيٌش عقديٌّ
التـي تمّهـد األرض للمهـدي. ومـع ذلـك فـال يُمكـن إغفـال محـدداٍت غيـر أيديولوجيـة، 
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كالشـخصانية في قيادة الحرس وأفراده، من قبيل المنافسـة بين األفراد لكتسـاب رضاء 
المرشـد، والمزايـدة فـي إعـالن الـولءات للمرشـد َوالثـورة وقمـع المعارضـة، وكالفسـاد 
المالّي في ِملف القتصاد، َوالتحالفات المشبوهة في ِملف السياسة، ودعم أطراٍف على 
حسـاب أطـراٍف أخـرى. لكـن كّل ذلـك يأتـي كنتيجٍة وأعراٍض لسـبب مركـزّي َوجوهرّي هو 
األيديولوجيـا، فأيديولوجيـة الحـرس َوالدولـة اإليرانيـة الممثَّلة فـي ولية الفقيه والنظرية 
سـية، تقضي على الفسـاد  السياسـية للخمينـّي والتيـار الولئـي ل تسـمح بوجـود دولٍة مؤسَّ
هيـن، بوصفهـم رجـال ديـن،  سـين والمنزَّ مـن جـذوره، بـل مهـدت لدولـة األشـخاص المقدَّ

وفقهاء ينوبون عن اإلمام المعصوم، َوِمن ثََمّ يُحاِكمون، ول يُحاَكمون.
رسـخت هـذه األيديولوجيـا تقديـم الـولءات على الكفاءات، فيكفـي رجل الدين أْن يعلن 
ولءه لبيت المرشد وللثورة، ويزايد على المعارضين، حتى يحوز على المناصب التنفيذية 
أو بعـض المزايـا فـي الدولـة، فـي حيـن أنَّ الكفـاءات التكنوقراطيـة أو اإلصالحيـة أو ِمـن 
جماعـات المعارضـة ل تتولـى أّيـة مناصـب تنفيذيـة مهمـة فـي الدولة. وهو نفس اإلشـكال 
الذي كان الخمينّي يُنّظر ضده في دولة الشـاه، حينما اتهم بعض الفقهاء بمهادنة الشـاه، 
وطلـب مـن النـاس أن تخلـع عمائمهـم، ثـّم هـو يُعـزز دور الفقهـاء فـي دولـة مـا بعـد ١٩7٩م 

ليقوموا بنفس الدور الذي قام به التقليديون غير الحركيين في عهد الشاه.
ول توجـد أّيـة مؤشـرات حقيقيـة تـدل علـى أّن تلـك األيديولوجيـا سـتكمن، علـى المـدى 
القريـب، حتـى بعـد رحيـل المرشـد الحالـي أو غيابـه عـن ممارسـة دوره؛ ألسـباب متعددة، 
ِمـن أهمـا: أّن شـبكات الجماعـة الحاكمـة تعّقـدت، وتعقدنـت، وصـارت العقيـدةُ جـزءٌ مـن 
المصالـح، والمصالـُح جـزءٌ مـن العقيـدة، وتداخلـت بشـكل يسـتحيل معـه المراجعـات أو 
اإلصالحـات الذاتيـة الداخليـة، وتلـك الجماعـة الحاكمـة هـي التـي تملـك القّوة العسـكريَّة 
َوالحوزويـة إلـى حـّد كبيـر، وتمسـك بمفاتيـح دولب الحكـم،  َوالسياسـيَّة،  َوالقتصاديَّـة 
سـات السـيادية وغير السـيادية. تلك الجماعة ليسـت ممثلًة في جناِح المحافظين  والمؤسَّ
فحسـب، بـل ممثلـٌة فـي المحافظيـن واإلصالحيين على السـواء، فكالهمـا تجمعهما نفس 
األيديولوجيـا مـع خـالٍف فـي اآلليـات والتطبيـق، والجزئيـات، دون الكليـات، ول سـّيما مـع 
إصرار اإلصالحيين أداء دوٍر تغييرّي من داخل المنظومة الحاكمة! فاإلصالحيون أنفسهم 

في حاجٍة إلى مراجعاٍت على مستوى الفكر َوالسياسة.
يُمكن القول إّن الدولة اإليرانّية تأدلجت بعد الثورة اإلسـالمية وانصهرت الفوارق بين 
ساتها وبين ولية الفقيه كنظرية للحكم، َوِمن ثََمّ فإّن أّي تفكيك أليديولوجيتها  الدولة ومؤسَّ
أو تنـازٍل عـن جـزٍء منهـا هـو تفكيـٌك لنظـام مـا بعـد ١٩7٩م حقيقـًة. وقـد لحـظ ذلـك توبـي 
ماثيسـون عندمـا جعـل أيديولوجيـا المذهـب الشـيعي هـي حجر الزاويـة لفهم طريقة عمل 
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الدولة والمجتمع في إيران )58(، وبعبارٍة أدق: “الشـيعية اإليرانّية” ذات القراءة الخمينية 
هي المدخل األساس لفهم النخبة الدينية الحاكمة.

خالصــــة
إنَّ تلـك األيديولوجيـا التـي التـزم بهـا الحـرس على فرض ديمومتها وعدم إزاحتها بثورٍة أو 
تدخـٍل خارجـّي، أو إجـراء مراجعـاٍت وتراجعـاٍت جـراء ضغـوط اقتصاديَّة َوعزلٍة سياسـيَّة، 
فإّنهـا علـى المـدى البعيـد، ربمـا تتآكل وتتفكك بفعٍل ذاتّي، فهي مصاِدمٌة للحداثة َوالدولة 
الحديثـة، وتُعـّد فَشـلها مرهـوٌن بنجاحهـا فـي بقـاء المجتمـع أو إبقـاءه بعيـًدا عـن الحداثـة 
والعلمنة السياسيَّة َوالجتماعيَّة، في حين أّن المنظومة الحداثية التي يتهرب منها القادة 
اإليرانيـون هـي أمـٌر واقـٌع ل يُمكـن الفكاك عنه، بحكم الصيرورة التاريخية، َوالعصر الذي 
نعيشـه، وطفـرة التكنولوجيـا َووسـائل التواصـل. والتـآكل هنـا ل يعني النهيـار التام للنظام 
السياسـّي الذي يُمسـك بتالبيب السـلطة بالقوة العسـكرية للحرس الثوري، بقدر ما يعني 
أْن تصبـح الدولـة فاشـلًة عـن مواكبـة العصـر فـي الحريـات، والحقـوق، وفـّن اإلدارة، وهـي 
آخـذة فـي هـذا الطـور بسـرعٍة فائقة! إذ أصبحـت األيديولوجيا مادًة توظيفيًة داخل أروقة 
الحكم للتكسب والتربح بصوٍر غير مشروعة، في ظّل غياٍب تاّم للمأَسَسة َوتفعيل القوانين 

سات الرقابية. والمؤسَّ
ويكمـن الحـّل فـي أْن تقـوم النخبـة الدينيـة بمراجعاٍت َوتراجعاٍت حقيقية، على مسـتوى 
األفكار والسياسات، فرْفُع نظرية ولية الفقيه إلى درجة الضرورات المذهبية كان خطًأ 
سـات  إسـتراتيجًيا مـن تلـك النخبـة، إذ أدى إلـى تصـادم كافـة غير المؤمنين بها، مع المؤسَّ
الصلبـة كالحـرس الثـوري فـي البـالد، وأسـهم في بروز قوى خشـنة -قـوات األمن والحرس 
الثوري-كحـارس علـى الفضيلـة والقيـم المنبثقـة مـن تلك النظرية، بوصـِف ذلك دفاًعا عن 

ضرورات المذهب، وعقيدة الدولة.
ولـو أّن النخبـة الدينيـة رّكـزت جهودهـا علـى صياغِة فقٍه توليفـّي وانتقائّي بين الحداثة 
والتـراث المذهبـي والقومـي، وسـعت إلـى إقامـة عالقـاٍت متوازنـٍة مـع الـدول اإلقليميـة 
والدولية بعيًدا عن البعد التطييفي واأليديولوجي؛ لنتقلت إلى دولٍة طبيعيٍة َوتنموية، ذات 
عالقات آمنة مع التيارات المناوئة في الداخل، وعالقاٍت متوازنٍة مع القوى اإلقليمية في 
الخـارج، أّمـا مصادمـُة الحداثـِة مـن حيـث المبدأ وعدم قابلية النصهـار والندماج في كل 
ق بهـا، أَوَجـَد قواعـَد مجتمعيـة داخليـة تنافح عن التيار التنويرّي، وتنال من سـطوة  مـا يتعلَـّ

التقليدية الحركّية، وأبرز ذلك إيران بوصفها دولًة راديكالية على الصعيد الدولّي.  
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)0)) ر برت رابيل، تحديد سياق الجها   التكفير في إطار المفهوم الشيعي، معهد  اشنطن، ))3  غسطس8)20)، 

  https://cutt.us/Ck3DU ،20(9 تاريخ االطالع 24  كتوبر
)))) كارين  رمستر نغ، مرجع سبق ذكر ، ص2)).  

)2)) المرجع السابق. 
)3)) موقع همشهري ا نالين: رهبر انقال   ر مراسم اعطای نشان ذ الفقار به سرلشکر سليمانی: مجاهدت  ر 

https://bit.ly/2EQKIIm ،20(9 را  خدا با اين پا اش های  نيايی قابل جبران نيست، تاريخ االطالع: )  كتوبر
)4))  كالة إيرنا، جانشين فرماند  سپا  قدس :خون شهدا بر اقتدار جمهوری اسالمی  ر جهان افز    است، 

 http://cutt.us/gFAai ،تاريخ االطالع: ) سبتمبر 9)20م
)))) كارين  رمستر نغ، مرجع سبق ذكره، ص2)). 

)6)) حسن  بو هنية، الجهادية العربية، )بير ت: المركز العربي لألبحاث   راسة السياسات،8)20)، ص63. 
البوسنة تحت غطاء الهالل األحمر مع  عضاء  الثوري اإليراني يعترف بدخول إلى  )7)) قيا ي سابق في الحرس 
القاعدة، حلقة منشورة على يوتيو ، صفحة مجاهدي خلق، )))  بريل 9)20)، تاريخ االطالع: 2  كتوبر 9)20. 

http://ksa.pm/ngj
)8)) العربية نت، قيا ي إيراني آخر بالحرس يعترف: نعم تعا نا مع القاعدة، )8)  بريل9)20)، تاريخ االطالع: 2 

 http://cutt.us/JPsUf .20(9 سبتمبر
)9)) العربية نت، استغالل الحرس الثوري للهالل األحمر.. استدعاء  تصعيد مواقف، 24  بريل 9)20، تاريخ االطالع: 

المراجــــــع والمصـــــادر

https://cutt.us/PiwVV
http://cutt.us/svYsV
https://www.youtube.com/watch?v=FujFgh5O5JY
https://cutt.us/Ck3DU
https://bit.ly/2EQKIIm
http://cutt.us/gFAai
http://cutt.us/JPsUf
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 http://cutt.us/nykiS .20(9 2  غسطس
)20) سي إن إن، إيران تر  على تصريح متقاعد بالحرس الثوري حول استخدم الهالل األحمر كغطاء، )7)  بريل 

 http://cutt.us/CalMx  .20(9 7)20)، تاريخ االطالع: )  كتوبر
 (6( می کند،  شکايت  سپا ،  پيشين  فرماندهان  ا   قاسمی،  سعيد  ا   احمر  هالل  فارسي،  سي  بي  بي   (2((

https://bbc.in/2GpUfs3 ،20(9 بريل9)20)، تاريخ االطالع )  كتوبر 
)22) سي إن إن بالعربي،  اشنطن تكشف: “جعفر األ  بكي” قيا ي بالقاعدة يمّول “النصرة” من إيران، )9 فبراير 

http://cutt.us/EWhjJ ،4)20)، تاريخ االطالع: 2  كتوبر 9)20م
)23) محمد الصيا ، عالقة إيران بالتنظيمات اإلرهابية - راسة في سيكلوجية العنف اإليرانية منذ قيام الثورة  حتى 
http://cutt.us/WDo7r ،20(9 اآلن، المعهد الد لي للدراسات اإليرانية، )29 مايو 6)20)، تاريخ االطالع: )2 سبتمبر
)24) للمزيد راجع: هاني نسيرة، محمد الشافعي، رجال القاعدة في إيران، )بير ت: الشرق األ سط  جدا ل للنشر 

 التو يع، 6)20).  
))2) صالح جوا  شبر، ثيولوجيا التشيع السياسي، )بير ت: الرافدين، 7)20)، ص467. 

)26) ستانلي بول، تاريخ مصر في العصور الوسطى، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتا ، ))20م)، ص247. 
)27) محمد حسنين هيكل، مدافع آيات اهلل، )القاهرة:  ار الشر ق، 2009)، ص )8). 

)28) فاطمة الصما ي، مع تعيين سالمي.. تدشين الجيل الرابع للحرس الثوري، مركز الجزيرة للدراسات، ))2  بريل 
 http://cutt.us/zOL29 ،20(9 9)20)، تاريخ االطالع: ) سبتمبر

)29)  كالة تسنيم، طرح سپا  انصار برای حفاظت ا  اماکن حساس   حياتی، تاريخ االطالع: ))  كتوبر 9)20، 
http://tn.ai/1718174

)30)  كارين  رمستر نغ، مرجع سبق ذكر ، ص02)، راجع  يًضا: مهدي خلجي،  فاة رفسنجاني قد تزيد من 
  ر »الحرس الثوري اإليراني« في الخالفة، معهد  اشنطن لسياسة الشرق األ نى، )9 يناير7)20)، تاريخ االطالع: 

 http://cutt.us/ff6Pw ،20(9 2  كتوبر
))3) إحسان نراغي، من بالط الشاه إلى سجون الثورة، )بير ت:  ار الساقي 4)20م)، ص240. 

)32) المرجع السابق، ص 238. 
)33) كارين  رمستر نغ، مرجع سبق ذكره، ص02). 

)34) فهمي هويدي، إيران من الداخل، )القاهرة: الشر ق، 4)20م)، ص246. 
))3) محمد مجتهد الشبستري، نقد القراءة الرسمية للدين، )بير ت: مؤسسة االنتشار العربي 3)20م)، ص46. 

)36) راجع: صا ق حقيقت، توزيع السلطة في الفكر السياسي الشيعي، ترجمة حسين صافي، )بير ت: مركز 
الحضارة، 4)20م)، ص294.  
)37) المرجع السابق، ص294.

)38) المرجع السابق، ص)29  ما بعدها. 
)39) المرجع السابق.

)40) توفيق السيف، حدود الديمقراطية الدينية، )بير ت:  ار الساقي2008م)، ص37). 
))4)  كالة مهر لألنباء، نير های مسلح هرگز اجا   نخواهند  ا  به نظام اسالمی آسيبی  ار  شو ، تاريخ االطالع 

 https://bit.ly/2WHGqdR ،20(9 9  كتوبر
https://bit.   ،20(9 9  كتوبر  االطالع  تاريخ  نيست،  يلتسين  ر حاني  مخالف..  اعتما ، صداي  )42) صحيفة 

 ly/2OqTdgv
)43) جام جم، سرلشکر جعفری  ر جمع خبرنگاران.. انقال  اسالمی موجو ی  ند ، پويا    ر حال پيشرفت 

 http://cutt.us/OiXik ،20(9 است، تاريخ االطالع 9  كتوبر
)44)  كالة  نباء الحو ة، اإلمام الخامنئي لدی لقائه  عضاء المجلس األعلى لقا ة الحرس الثوري: سنواصل تقليص التزاماتنا 

  https://cutt.us/WoJSJ ،20(9 في االتفاق النو ي بمنتهى الجدّية، )3  كتوبر9)20)، تاريخ االطالع 20  كتوبر

http://cutt.us/nykiS
http://cutt.us/CalMx
https://bbc.in/2GpUfs3
http://cutt.us/EWhjJ
http://cutt.us/WDo7r
http://cutt.us/zOL29
http://tn.ai/1718174
http://cutt.us/ff6Pw
https://bit.ly/2WHGqdR
https://bit.ly/2OqTdgv
https://bit.ly/2OqTdgv
http://cutt.us/OiXik
https://cutt.us/WoJSJ
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 أيدولوجيا احلرس الثورّي.. األدوار َوالتوجهات َوحتولت البنية العقدية

))4) موقع مکتب سماحة القائد آية اهلل العظمى الخامنئي، قائد الثورة اإلسالمية المعظم في لقائه اآلالف من قا ة 
االقتصا ي  األمني/العد  يسعى  راء  النفوذ  من  بكثير  الثقافي  السياسي  خطر  النفوذ  الثوري:  الحرس   كوا ر 
 عزعة معتقدات المجتمع  التوغل في مراكز اتخاذ  صناعة القرار، )6) سبتمبر))20)، تاريخ االطالع: )  كتوبر 

 https://cutt.us/zJexD  ،20(9
)46) العتبة الرضوية المقدسة، ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري: الحشد الشعبي تشكل على  ساس إستراتيجية 

 https://cutt.us/GY8Ik  ،20(9 قوات التعبئة، )7) نوفمبر7)20)، تاريخ االطالع 2  كتوبر
)47) عبد اإلله بلقيز، حز  اهلل من التحرير إلى الر ع )2006-982))، )بير ت: مركز  راسات الوحدة العربية، ))20، 
الفقيه.. حزب اهلل في  الولي  بندقية  والرهانات”،  والتجربة  األيدولوجيا  السيد، “حزب اهلل  ص43.  رضوان 
لبنان، ) بوظبي: مركز المسبار اإلمارات، 2)20)، ص)3).   جيه كوثراني، “لبنان بين  الية الفقيه  حز  اهلل”، 

بندقية الولي الفقيه.. حز  اهلل في لبنان، ) بوظبي: مركز المسبار اإلمارات، 2)20)، ص )4). 
)48)  كالة  نباء الحو ة، مرجع سبق ذكر .

)49) فر ين نديمي، همٌس عن ثورة ثقافية ثانية، معهد  اشنطن، )8)  غسطس7)20)، تاريخ االطالع 8  كتوبر 
 http://cutt.us/MSXPR ،20(9

)0))  كالة  نباء الحو ة، مرجع سبق ذكر .  
)))) محمد حسنين هيكل، مرجع سبق ذكر ، ص )26. 

https://cutt. ،20(9 2)) مركز الهدى للدراسات اإلسالمية، الرسائل العملية لخامنئي، تاريخ االطالع: 8  كتوبر(
us/b49mE

http://ksa.pm/nkp ،3)) را يو فر ا، جمهوری اسالمی سپا ؛ گام   م انقال ، تاريخ االطالع: 27  كتوبر9)20م(
)4)) مهدي خلجي،  فاة رفسنجانى...، مرجع سبق ذكر . 

)))) راجع: فاطمة الصما ي،  بعد من خالفة خامنئي.. صراع على  الية الفقيه، مركز الجزيرة للدراسات، )8 فبراير 
 http://ksa.pm/ngn ،20(9 8)20)، تاريخ االطالع 22  كتوبر

)6)) للمزيد عن تغيير قا ة الحرس الثوري باستمرار من قبل المرشد األعلى، راجع: جا   إيران، تغيير قائد البسيج 
http://cutt.us/ ،20(9 اإليراني.. تحييد متعمد  م تجهيز لمرحلة مقبلة؟ )7 يوليو9)20) تاريخ االطالع: 2 نوفمبر

 Bog8q
)7)) محمد حسنين هيكل، مرجع سبق ذكره، ص268. 

)8)) توبي ماثيسون، الخليج الطائفي، )بير ت: الشبكة العربية لألبحاث  النشر 4)20م)، ص9). 

https://cutt.us/zJexD
https://cutt.us/GY8Ik
http://cutt.us/MSXPR
https://cutt.us/b49mE
https://cutt.us/b49mE
http://ksa.pm/nkp
http://ksa.pm/ngn
http://cutt.us/Bog8q
http://cutt.us/Bog8q



