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جانب سعادة سفري "اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية" يف
لبنان،
ومن خالله إىل السادة كبار احلكام يف اجلمهورية،
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
بناء على طلب سعادتكم اللقاء بنا ،حنن مسؤويل حزب
التحرير  -والية لبنانّ ،قرران أن نق ّدم لكم خالل لقائنا الكتاب
النصيحة التايل ،والذي نوضح فيه موقفنا من مجهوريتكم
ونظامها وسياساهتا الداخلية واخلارجية إبجياز ،علما أ ّن حزب
التحرير كان قد أرسل وفدا إىل إيران سنة 1979م للتهنئة
تتضمن نصائحنا ،ثّ عاد
إبسقاط نظام الشاه ،ولتقدمي مذ ّكرة ّ
وفد آخر يف السنة نفسها حيمل مشروع دستور ،وق ّدمه إىل
اللجان اليت كانت تعمل على وضع دستور للدولة اجلديدة.
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معلوم لدينا أ ّن نظامكم اإليراين احلايل قام على أثر جناح
الثورة يف إسقاط نظام الشاه الطاغويت سنة 1979م ،وهو
النظام الذي اقتفى أثر هادم دولة اخلالفة اخلائن مصطفى
كمال ،يف تغريب اجملتمع املسلم يف إيران وإحلاقه بعجلة احلضارة
الغربية الكافرة اليت تقوم على أسس تناقض اإلسالم مجلة
األمة
وتفصيال .وقد أحيت الثورة اإليرانية يومذاك اآلمال لدى ّ
أبّنا ،إذا حزمت أمرها ،قادرة على استعادة سلطاّنا
اإلسالمية ّ
املغصوب من احل ّكام الطغاة الذين تسلّطوا عليها مبعاونة من
الغرب املستعمر الكافر ،واإلمساك ابلتايل بزمام أمورها.
ولسنا هنا بصدد اخلوض يف مراجعة تفصيلية للمحطات
واألحداث والتح ّدايت اليت واجهتها الثورة يف إيران ،مبا يف ذلك
هجوم ص ّدام حسني على إيران ،ولكنّنا نريد التوقّف عند طبيعة
خباصة عند
النظام الذي قامت الثورة بتشييده يف إيران ،ونتوقف ّ
املسألة األساسية واجلوهرية :هل قام النظام ليطبّق الفكرة
املتجسدة يف أحكام
اإلسالمية القائمة على العقيدة اإلسالمية و ّ
الشريعة دون سواها؟
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اإلجابة على هذا السؤال تقتضي بعض التفصيل يف
سياسات اجلمهورية يف جمالني :يف السياسة الداخلية ،داخل
إيران على مستوى أنظمة احلكم واالقتصاد واالجتماع وسياسة
التعليم ،ويف السياسة اخلارجية .إذ ال خيفى أ ّن إعادة صياغة
كل ما بناه نظام الشاه
اجملتمع على أساس اإلسالم تقتضي هدم ّ
والذي  -كأقرانه يف سائر البالد اإلسالمية  -بُين على عني
االستعمار الغريب .ومعلوم لدى اجلميع أ ّن هذه السياسات تقوم
على األسس اليت ح ّدد معاملها الدستور اإليراين ورسم إطارها
العام والوجهة اليت تسري حبسبها .والواجب الشرعي يقضي أبن
ّ
تكون العقيدة اإلسالمية هي األساس الذي يقوم عليه النظام
وسياسة الدولة ،وأن تكون الشريعة هي املتح ّكمة بكافّة جوانب
السلطة واجملتمع يف الدولة اإلسالمية ،مهما كانت الصعوابت
والعقبات اليت تواجهها ،سواء من كيد األعداء اخلارجيني أو من
جهل اجملتمع يف الداخل الذي أتثّر بشكل أو آبخر بسموم
املتغربة.
الثقافة الغربية عرب عقود من السياسات ّ
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 -1مراجعة لواقع النظام اإليراين وسياسته الداخلية:
من خالل مراجعة نشوء نظام اجلمهورية بعد الثورة ،فإنّنا
نلمس وجود تناقضات ع ّدة يف هيكل النظام ،ليس أقلّها
غموض فكرة "والية الفقيه" وعدم بلورهتا سياسيّا لتش ّكل أساسا
حلكم إسالمي .وما تنحية آية هللا منتظري عن منصب انئب
الويل الفقيه الذي كان معيَّنا فيه على عهد اإلمام اخلميين إال
ّ
شاهد صارخ على هذه املعضلة اليت ما زالت تلقي بظالهلا على
طبيعة نظام اجلمهورية إىل حلظتنا هذه .وهناك الكثري من
تصب يف هذا االجتاه ،منها التخبّط الواضح يف
الشواهد اليت
ّ
حتديد معامل النظام "اجلمهوري" منذ ّأايمه األوىل يف جتربة مهدي
ابزركان وبين صدر ،وتع ّدد الرؤوس ما بني رائسة اجلمهورية
ورائسة الوزراء ورائسة الربملان وجملس اخلرباء وجملس تشخيص
ظل الصالحية املطلقة لويل الفقيه "اإلمام
مصلحة النظام ،يف ّ
اخلميين" يومذاك ،قبل أن يتم إجراء بعض التعديالت الحقا.
هذا عدا عن استمرار اجلدل الدائر داخل إيران وخارجها حول
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فكرة "والية الفقيه" اليت ش ّكلت أساس نظام احلكم يف إيران،
بعد تطعيمها بعناصر من الفكرة الغربية القائمة على احلكم
جراء هذا
اجلمهوري ،ما أنتج نظاما هجينا ضاعت معامله ّ
ومهما من املراجع
التداخل .فمن املعروف أ ّن هناك فريقا كبريا ّ
الشيعية يف إيران والعراق ولبنان رفضوا "والية الفقيه" كما
أسسها اإلمام الراحل اخلميين ،إذ يذهب هؤالء املراجع إىل عدم
ّ
ممارسة العلماء (رجال الدين كما يرون) الشأن السياسي وحصر
دورهم يف اإلرشاد "الديين".
ثّ إنّه من خالل مراجعة السياسات التعليمية والثقافية
واإلعالمية للنظام اإليراين خيرج املراقب خبالصة واضحة :وهي
أ ّن هذه السياسات إّّنا قامت على نزعة قومية فارسية واضحة،
و ّأّنا مل تُراع الناحية اإلسالمية إال من خالل مسحة جتميلية
يتم
إلضفاء الشرعية اإلسالمية على الدولة واجملتمع يف إيران .فلم ّ
بناء الدولة واجملتمع على أساس الفكرة اإلسالمية الصافية ،بدليل
لتصرف بناء على النظرة القومية الفارسية ال
أ ّن النظام استمر يف ا ّ
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اإلسالمية ،حيث يشرتط أن يكون الرئيس إيرانيا ومن أبوين
إيرانيني ،وجيعل الدولة إليران فقط وليس لألمة اإلسالمية .ومل
جيعل اللغة العربية  -وهي لغة اإلسالم  -لغة رمسية يف
حت اآلن يف إيران حول اهلوية
اجلمهورية ،وما زال اجلدل يدور ّ
كل
اإليرانية واهلوية اإلسالمية وتداخل البعد القومي اإليراين يف ّ
يسمى بعيد النوروز إال
هذا ،وما االستمرار يف االحتفال مبا ّ
مثال على االحتفاظ ابلنـزعة القومية .وال خيفى ما أاثرته هذه
النـزعة من إاثرة للعصبيات بني الفرس من جهة وسائر سكان
إيران من العرب والبلوش واألكراد وغريهم من اجلهة األخرى.
وهذه النـزعة نفسها كانت هلا انعكاساهتا على السياسة اخلارجية
للجمهورية .وهذا يقودان إىل الكالم يف هذه السياسة.
 -2نظرة يف السياسة اخلارجية:
لقد كان بوسع النظام اإليراين ،لو أنّه أقام سياساته على
األمة اإلسالمية حول الفكرة
الفكرة اإلسالمية اجلامعة ،أن جيمع ّ
األقل .فال خيفى أ ّن
اإلسالمية ،أو أن يساهم يف ذلك على ّ
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نب واحد واإلميان
األمة جممعة على عبادة ّ
ّ
رب واحد واتّباع ّ
التوجه إىل قبلة واحدة ،وال يضري بعد ذلك تع ّدد
بقرآن واحد و ّ
االجتهادات الفقهية بني اجملتهدين ،وال سيّما حني تعمل الدولة
على إزالة هذه الفوارق ،أو يف احل ّد األدىن على إبقائها ضمن
وشق
التعصب املذهب ّ
إطارها العلمي الفكري دون أن تقود إىل ّ
الصف .فالواجب الشرعي حيتّم النظر إىل املسلمني بصفتهم ّأمة
ّ
يسمى حبدود وطنية
واحدة ،ال شعواب وأمما ودوال يفصل بينها ما ّ
األمة وتش ّكل سياجا حلماية النظم اليت أوجدها الكافر
ّ
متزق ّ
يصح أن
املستعمر لتخدم مصاحله االستعمارية ،فال جيوز لنا وال ّ
نعرتف ابلواقع الذي فرضه االستعمار ،فضال عن أن نسعى
لتكريسه وتشريعه وتطبيع األوضاع اليت أوجدها.
لكن الناظر يف واقع السياسات اإليرانية املتّبعة عرب العقود
و ّ
الثالثة املاضية جيد أ ّن شيئا من هذا مل حيدث .والذي حدث مل
أي حمتوى
الرباقة يف الظاهر واخلاوية من ّ
يتع ّد رفع الشعارات ّ
لألمة
عملي .وهذا حب ّد ذاته يكشف غياب النظرة اجلامعة ّ
10

اإلسالمية من حيث هي ّأمة متميّزة عن غريها من األمم تربطها
أواصر العقيدة اإلسالمية ومفاهيم اإلسالم وشريعته.
ولقد جاءت السياسة اخلارجية لنظام اجلمهورية اإليرانية
التصرف العملي .فهذه
لتؤّكد النـزعة القومية يف التفكري و ّ
األمة اإلسالمية يف إطار
السياسة مل تستهدف يوما توحيد ّ
اإلسالم الذي يقتضي بناء الدولة اإلسالمية اجلامعة ،فعال ال
تنظريا أو أقواال.
فاجلمهورية اإليرانية حني دخلت يف منظومة هيئة األمم
املتّحدة اعرتفت بسيادة الكياانت اليت أوجدها االستعمار بني
املسلمني .ويف عالقاهتا مع هذه الكياانت مل تلتفت أّميا التفات
إىل مقتضيات الشرع اإلسالمي ،ومل تكن السيادة يف هذه
العالقات للمبدأ اإلسالمي ،بل بنت هذه العالقات على أسس
تكرس ما أوجده االستعمار من أوضاع كارثية يف العامل
فاسدة ّ
اإلسالمي ،فراحت تتحالف مع نظام الطغيان البعثي العلماين
يف سوراي ،ليس فقط يف سياق مواجهتها حلرب صدام حسني،
بل وصوال إىل هذه اللحظة اليت يرتكب فيها النظام البعثي يف
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حبق أهل إيران يف
حبق شعبه من اجلرائم ما ارتكبه الشاه ّ
سوراي ّ
عهده البائد.
ولطاملا كانت املناورات السياسية والعسكرية اإليرانية
لفرض اهليمنة والنفوذ يف اخلليج اإلسالمي ،واجلدل حول فارسية
هذا اخلليج أو عروبته يف وقت بسطت أمريكا هيمنتها عليه،
لطاملا كان دليال على اخللفية القومية العنصرية للسياسة اخلارجية
اإليرانية.
رحب ابالحتالل
ويف أفغانستان جند أ ّن النظام اإليراين ّ
تذرعه أب ّن حركة
ونسق معه .وال يشفع له ّ
األمريكي ألفغانستان ّ
وأبّنا ّروجت
طالبان اعتدت على مبعوثيه يف مزار شريفّ ،
لثقافة الكره ضد الطائفة الشيعية .فعمل حركة طالبان وخطأ
يربران حبال االستعانة ابلكافر األمريكي  -ومعه
ممارساهتا ال ّ
بقضه وقضيضه  -ض ّد مسلمي أفغانستان
حلف الناتو ّ
والحتالل أرض إسالمية ،بل الواجب الشرعي يقضي بنصرة
أي أرض
أبناء ّ
احملتل والعمل على منع احتالله ّ
األمة ض ّد الكافر ّ
إسالمية.
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وكذلك يف العراق جند أ ّن إيران عمدت إىل تطبيع األوضاع
ظل االحتالل األمريكي من خالل اجلماعات اليت تدين هلا
يف ّ
ابلوالء يف هذا البلد ،حيث أوعزت إليها التنسيق معه والعمل
حتت وصايته ،بل وصل األمر إىل درجة مشاركة إيران رمسيا يف
اجتماعات التنسيق األمين املباشر اليت يشرف عليها االحتالل
ظل االحتالل
األمريكي ،ومن ثّ زايرة الرئيس اإليراين للعراق يف ّ
ولقاء أركان احلكم العمالء هلذا االحتالل داخل املنطقة اخلضراء
اليت يسيطر عليها جيش االحتالل سيطرة كاملة .وال يشفع
إليران القول ّإّنا تدعم املقاومة العراقية من وراء ستار ،فالواجب
الشرعي يفرض عدم السماح ألمريكا ابحتالل العراق ،وإذا ما
حصل هذا االحتالل رغما عن املسلمني فالواجب الشرعي
يفرض رفع راية اجلهاد صراحة وعالنية لتحرير األرض
احملتل من أجل مقامسته مكاسب
اإلسالمية ،ال للضغط على ّ
مرغوا أنف أمريكا يف
االحتالل .وليس مقاتلو فيتنام الذين ّ
الرتاب أبكثر رجولة من جماهدي املسلمني الذين يتوقون إىل
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اجلنّة والشهادة يف سبيل هللا .واملسلمون الذين أذلّوا السوفيات
يف أفغانستان ويكبّدون االحتالل الغريب اليوم أفدح اخلسائر،
مرغوا أنوف اليهود يف لبنان قادرون
وكذلك اجملاهدون الذين ّ
على دحر األمريكيني وحلفهم الصليبـي من العراق وأفغانستان.
يصرح قادهتا أنّه لوال
ولكن ّ
أىن إليران أن تدحر األمريكيني بينما ّ
تعاون إيران ملا مت ّكنت أمريكا من احتالل أفغانستان؟! فقد
نقلت صحيفة الشرق األوسط اللندنية يف  2002/2/9عن
الرئيس اإليراين السابق علي أكرب هامشي رفسنجاين قوله" :إ ّن
القوات اإليرانية قاتلت طالبان وسامهت يف دحرها ،وإنّه لو مل
تساعد ّقواهتم يف قتال طالبان لغرق األمريكيون يف املستنقع
األفغاين" ،وأضاف" :جيب على أمريكا أن تعلم أنّه لوال اجليش
اإليراين الشعب ملا استطاعت أمريكا أن تُ ْسقط طالبان" .ويف
حممد علي أبطحي انئب الرئيس اإليراين
 2004/1/15وقف ّ
للشؤون القانونية والربملانية بفخر يف ختام أعمال مؤمتر اخلليج
وحتدايت املستقبل يف إمارة أبو ظب ليعلن أ ّن بالده "ق ّدمت
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الكثري من العون لألمريكيني يف حربيهم ض ّد أفغانستان
والعراق" ،ومؤّكدا أنّه "لوال التعاون اإليراين ملا سقطت كابل
صرحت ّأّنا جاهزة مل ّد يد
وبغداد هبذه السهولة" .كما أ ّن إيران ّ
بضخ ماليني
املساعدة لنظام كرزاي (األمريكي) يف كابل
ّ
ويصرح املتح ّدث ابسم اخلارجية اإليرانية رامني
الدوالرات له! ّ
مهمانربست يف  2010/10/26أ ّن إيران "ق ّدمت مساعدة
أقر الرئيس األفغاين
كبرية لتسهيل استقرار أفغانستان" ،بعد أن ّ
األول للرئيس
بتل ّقي أموال من إيران! وتستقبل إيران النائب ّ
حممد فهيم  !2010/12/26فضال عن
األفغاين اجلنرال ّ
االجتماعات املتع ّددة مع عمالء أمريكا يف أفغانستان! أليس يف
هذا كلّه تطبيع مع االحتالل األمريكي؟! قد يق ّدم السياسيون
شت ،ولكنّها أوهى من بيت
اإليرانيون وأنصارهم أعذارا ّ
العنكبوت يف تربير هيمنة ملّة الكفر على شرب من بالد
املسلمني .وها حنن نرى األمريكيني يقيمون املنشآت والقواعد
العسكرية الضخمة اليت تضمن هيمنتهم وحت ّكمهم ابلبالد يف
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الطرف
كل من العراق وأفغانستان .ونرى اآلن أن إيران تغض ْ
ّ
عن موافقة أتباعها من عمالء أمريكا يف العراق على بقاء
القوات األمريكية يف العراق بعد ّناية سنة  ،2011خالفا
لالتفاق املعقود.
وحنن من جهتنا نقول :إن خالفنا املبدئي الشرعي مع
يربر حبال
األنظمة املتسلّطة يف سوراي وليبيا واليمن والسعودية ال ّ
االستعانة ابلكافر ّأاي كان للتخلّص من ظلم الظاملني وبطشهم
عز وجل يف كتابه الكرمي  :
وجربوهتم .أمل يقل ربّنا ّ ّ
     ؟ وإنّنا يف هذا السياق
نرفض رفضا قاطعا ما حصل يف ليبيا من استعانة حبلف الناتو
يف العمل على إسقاط نظام الطاغية القذايف ،ولكنّنا ال ننسى
يتحمل املسؤولية األوىل عن ذلك هو هذا
أيضا أ ّن الذي ّ
الطاغية الذي أىب إال أن يسفك دماء اآلالف من أهل ليبيا
عضا على السلطة يف ذلك البلد ،ثّ ح ّكام دول اجلوار وقادة
ّ
تدخل حلف الناتو دون أن
جيوشها الذين بقوا يرقبون اجملزرة ثّ ُّ
تدخل األجنب.
حيركوا ساكنا إلنقاذ أهل ليبيا وقطع الطريق على ّ
ّ
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ّأما عن قضية فلسطني ،فإ ّن الواجب الشرعي القاضي
يتم عرب دعم تنظيمات مسلّحة
كل شرب فيها ،ال ّ
بوجوب حترير ّ
ال متلك من أمرها شيئا ،أو عرب إعالن يوم سنوي للقدس يف
كل عام ،أو عرب التحالف مع النظام السوري
رمضان من ّ
احلريص على عدم تكدير صفو اليهود ولو خبرمشة على جبهة
اجلوالن! وقد أثبت الزمن خالل ثالثني عاما أ ّن عقد مهرجاانت
ومؤمترات ابسم القدس واألقصى ال يسمن وال يغين من جوع،
بل يعطي دولة يهود الفرصة الزمنية لتكريس يهودية القدس ،بل
ويهودية فلسطني كلّها ،بينما خطباء املسلمني يتبارون يف عرض
األمة
تضر وال تنفع ،إذ تدغدغ مشاعر ّ
عضالهتم اخلطابية اليت ّ
حتررت القدس واألقصى الشريف .ولو كان
أن
ّ
اطمئين فقد ّ
جادا فيما يرفعه من شعار حترير األقصى والقدس
النظام اإليراين ّ
التّبع السبل والوسائل اليت توصله إىل ذلك فعال ال قوال .وهو
يقر مبيثاقها الذي
حني يندرج يف منظومة هيئة األمم املتّحدة فإنّه ّ
وحيرم التدخل يف
يفرض االعرتاف بسيادة الدول األعضاء فيها ّ
شؤوّنا الداخلية فضال عن االعتداء على حدودها...
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و ّأما عن املوقف اإليراين من النظام البعثي احلاكم يف سوراي،
فلقد ش ّكل وقوف إيران جبانب النظام الطاغويت اجملرم يف سوراي
القشة اليت قصمت ظهر البعري ،وال ندري إن كان هناك متّسع
ّ
من الوقت لتخلّص إيران نفسها من هذه الورطة اليت جنتها على
نفسها ولطّخت هبا اترخيها الثوري كلّه ،إذ استدعت السؤال
املشروع التايل :إذا كانت الثورة اإليرانية قد انتفضت ض ّد ظلم
األمة العارم يومذاك،
الشاه وإجرامه واستح ّقت بذلك أتييد ّ
تربر اليوم وقوفها إىل جانب النظام البعثي يف سوراي الذي
فكيف ّ
ضاهى يف جرائمه ما ارتكبه شاه إيران سيّئ الذكر من قتل لعباد
هللا وسفك لدمائهم وتكسري لعظامهم وقلع ألظفار أطفاهلم
وهتجري لعائالهتم بعد قطع املاء والكهرابء عن دورهم ،دون
أي حرمة أخرى...؟! وهذا
مراعاة حلرمة شهر رمضان الكرمي أو ّ
كلّه بعد عقود من املمارسات العلمانية اليت انتهكت من
مق ّدسات اإلسالم وحرماته ما انتهكت ونشرت من املوبقات
كل اترخيها
والرذائل ما نشرت! ال ّ
شك أ ّن هذا املوقف ينقض ّ
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وشعاراهتا يف نصرة الشعوب املستضعفة يف كفاحها لنيل
حقوقها والتخلّص من الظلم الواقع عليها! فاجلمهورية اإليرانية
بوقوفها اليوم إىل جانب الطاغية االبن أعادت إىل الذاكرة
وقوفها ابألمس إىل جانب الطاغية األب ،مستعدية بذلك أهل
األمة املتأملة ألملهم .إذ كيف للنظام
بالد الشام ،بل سائر ّ
ّ
اإليراين أن يدعم النظام البعثي الكافر يف حربه على أهل سوراي
يف الوقت الذي يرفع فيه عقريته ابالحتجاج على ممارسات شيخ
البحرين ض ّد ّثوار البحرين؟! أليس يف هذا من التناقض ما ال
خيفى على أويل األلباب؟!
التذرع والتع ّذر ابلقول إ ّن التحالف االسرتاتيجي مع
إن ّ
مربراته ،وهي وقوف النظام السوري إىل جانب إيران
سوراي له ّ
األايم الصعبة وأ ّن إيران ال ميكنها أن
ض ّد صدام حسني يف ّ
تتخلّى عن حلفائها ،والقول إ ّن النظام السوري هو نظام ممانع
مرغت أنف يهود يف لبنان،
وإنّه دعم املقاومة اإلسالمية اليت ّ
وابلتايل فإ ّن الضرورات تبيح احملظورات ،وإ ّن التحالف مع سوراي
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يقوي من موقف إيران يف مفاوضاهتا مع دول الغرب يف محاية
ّ
كل هذه تربيرات انتهازية ال ترقى إىل
مشروعها النوويّ ...
متت بصلة إىل واجب الوالء هلل
مستوى التفكري املبدئي وال ّ
ولرسوله واملؤمنني والرباء ممّن عاداهم .فال شيء من ذلك كلّه
يربر الوقوف إىل جانب النظام الظامل ض ّد الشعب املظلوم،
ّ
فضال عن أ ّن الواقع يثبت أ ّن شعار املمانعة الذي يرفعه نظام آل
يتوسله لتكريس هيمنته وتسلّطه
األسد ليس سوى شعار خمادعة ّ
على سوراي وأهلها .فلقد أعلن رأس هذا النظام بوضوح أ ّن هدفه
االسرتاتيجي هو السالم مع كيان يهود ،وأ ّن دعم املقاومة ما
التوصل إىل هذا
هو إال مرحلة مؤقتة ريثما تنجح املفاوضات يف ّ
السالم .واآلن ترى إيران أن حكم بيت األسد إىل أفول سريع
والشعب السوري هو الباقي ،فمصلحة إيران احلقيقية هي مع
سوراي الباقية وليس مع شخص بدأ سقوطه.
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سعادة السفري:
لطاملا أعلنت دولتكم ّأّنا حريصة على درء الفتنة الطائفية
لكن سياستها يف أفغانستان ويف العراق
بني السنّة والشيعة ،و ّ
ويف اخلليج ويف لبنان ويف سوراي ...قد ختدم الفتنة الطائفية بدال
من أن تئدها ،أدركت ذلك اجلمهورية اإليرانية أم مل تدركه .ذلك
الصف املسلم يقتضيان أن
أ ّن درء الفتنة واحلفاظ على وحدة
ّ
وتبين خطاب
تقوم سياسات الدولة على أساس اإلسالم ال غريّ ،
لألمة تواكبه ممارسة عمليةّ .أما عقد املؤمترات مع رفع
جامع ّ
فيضر وال ينفع.
الشعارات اليت تتصادم مع املمارسات العملية ّ
ويف هذا السياق ،فإنّنا حن ّذركم من كيد الغرب املتواصل
الذي أدرك أ ّن نور اإلسالم يف طريقه إىل أن يب ّدد ظالم حضارته
بث الفرقة بني
الفاسدة ،فراح يعمل ،درءا هلذا اخلطر عنه ،على ّ
صفوف املسلمني وإاثرة الفتنة الطائفية ،بني السنّة والشيعة اترة،
"فرق تسد"
وبني القوميات اترة أخرى ،فالغرب جيد أن سياسة ّ
قد آتت أكلها من قبل ،و ّأّنا خري منقذ له اليوم للحيلولة دون
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الفخ الذي تنصبه
األمة اإلسالمية .وإنّنا نلفت نظركم إىل ّ
وحدة ّ
دول الكفر كلّها إليقاع املسلمني فيه .ومن أبرز مظاهر هذا
املتضادة اليت تنبش التاريخ إلبراز اخلالفات من
الفخ الفضائيات
ّ
ّ
عقدية وفقهية وخصومات سياسية ماضية ،إلاثرة نزاعات
وحروب جديدة بني السنة والشيعة .وإ ّن وقوفكم اليوم جبانب
النظام البعثي يف سوراي من شأنه أن يفاقم خطر الوقوع يف هذا
الفخ.
ّ
إ ّن الذي حيمي إيران وسواها من األقطار اإلسالمية ،هو
أن تقيم كياّنا ونظامها على أساس اإلسالم وحده ،وليس
األمة من أمثال النظام السوري
التحالف مع أعداء هللا وأعداء ّ
القوة ،ويف
والنظام األفغاين وغريمها ،وأن تسعى لألخذ أبسباب ّ
ول
اَللُ ُّحم َّمد َّر ُس ُ
مق ّدمتها وحدة املسلمني حتت راية (ال إِله إَِّال َّ
اَللُ) ،وليس حتت راية قُطرية أو قومية أو فارسية ،وليس حتت
َّ
مظلّة منظومة دولية على شاكلة هيئة األمم املتّحدة وغريها من
األدوات اليت أوجدها الغرب خلدمة مصاحله حتت عنوان "اجملتمع
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الدويل" .وإ ّن إقامة السياسة اخلارجية على أساس اإلسالم
األمة
تقتضي
التمسك ابلفكرة اإلسالمية اليت توجب وحدة ّ
ّ
األمة من براثن
اإلسالمية .وإذا كان هناك من أمل يف حترير ّ
االستعمار الغريب وهيمنته احلضارية والسياسية والعسكرية
املادية على األرض ،ال
واالقتصادية فإ ّن الوحدة اإلسالمية ّ
األمة
املشاعرية فحسب ،هي السبيل إىل ذلك .وإنّنا نرى أ ّن ّ
لتوحد ص ّفها وجتمع مشلها حتت كيان دولة
أمام فرصة اترخيية ّ
اإلسالم القائمة على العقيدة اإلسالمية واملنتظمة ابلشريعة
الرّابنية .وهذا ما نعمل له حني نعلن العمل إلقامة دولة اخلالفة.
عامة
فدولة اخلالفة اليت أمر الشرع إبقامتها هي رائسة ّ
للمسلمني يف الدنيا لرعاية شؤوّنم ابلشرع ومحل اإلسالم رسالة
إىل العامل .ويف هذه الدولة تكون السيادة للشرع ،حبيث تكون
األنظمة والقوانني مستم ّدة فقط من الكتاب والسنّة وما أرشدا
األمة أو ّنواهبا اختيار
لألمة ،حبيث ّ
تتوىل ّ
إليه ،ويكون السلطان ّ
رئيس الدولة (اخلليفة) وحماسبته ابعتباره وكيال عنها يف تطبيق
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الشرع ورعاية الشؤون .فاخلالفة اليت نسعى إلقامتها وترنو إليها
النبوة،
ّ
األمة من شرق األرض إىل غرهبا هي خالفة على منهاج ّ
عضت فيها العائالت على احلكم يف العهود
وليست تلك اليت ّ
التأمل يف هذه املعاين لدولة
األموية والعبّاسية والعثمانية .وإن ّ
لألمة هي إقامة تلك
اخلالفة ليقود إىل اجلزم أب ّن القضية املصريية ّ
األمة من املآسي اليت
الدولة ،إذ هي السبيل الوحيد خلروج ّ
تعانيها منذ عشرات السنني .وهي اليت ختشاها دول الغرب
وحتارب عودهتا من خالل إغراء العداوة بني املسلمني سنّة
وشيعة وعراب وعجما .وابلتايل فإ ّن إصرار إيران على اعتماد
السياسة القومية الفارسية والتمييز بني ثورة البحرين وثورة سوراي
يؤجج هذه العداوة،
فتدعم هذه وحتارب تلك ،من شأنه أن ّ
وإّنا خلطيئة من اخلطااي اليت ال يغفرها التاريخ .مع التنبيه إىل أ ّن
ّ
يربئ ساحة سائر أنظمة العامل اإلسالمي من هذه
كالمنا هذا ال ّ
تربر اخلطيئة املقابلة ،قال تعاىل:
اخلطيئة .و ّ
لكن اخلطيئة ال ّ
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.          
هذه مجلة من القضااي حنسب ّأّنا أساسية للتباحث

بشأّنا .وال حنتاج إىل التذكري أبن حزب التحرير إّّنا يبين نظرته
إىل ذلك كلّه على أساس اإلسالم ،نظرة صافية نقيّة ال تشوهبا
شائبة ،ال قومية وال وطنية وال مذهبية وال طائفية ،مبتغيا مرضاة
التمسك هبدي نبيّه عليه وآله
هللا ّ
وجل واالعتصام حببله و ّ
عز ّ
الصالة والسالم ،ونصيحة صادقة خالصة للمسلمني ومن يعيش
معهم من أهل األداين .ومن فضل هللا على احلزب أنّه يعمل مع
أي اعتبار خمالف
ّ
األمة ومع املسلمني حيثما ُوجدوا ،دون ّ
لكل مسلم أينما
لعقيدة اإلسالم وشريعته ،فاحلزب ّ
يوجه دعوته ّ
وجد ،يدعوه إىل العمل معه لنصرة هذا الدين وإعالء كلمة هللا
رب العباد.
وإخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة ّ
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فإن كان لدى اإلخوة يف إيران النيّة الصادقة لبحث هذه
األمور بصدق وشفافية فحيهال ،وسيجدون أ ّن قلوبنا وعقولنا
اجلاد اهلادف إىل نصرة هذا الدين وإعالء كلمة
مرحبة ابلنقاش ّ
ّ
هللاّ .أما التوقّف عند املعاجلات السطحية واجملامالت الشكليّة
مع البعد عن السياسة اإلسالمية الصافية ،فلن يزيد النظام
األمة.
اإليراين إال بُعدا عنّا وعن سائر ّ
.     

   

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
حممد جابر
دّ .
رئيس اهليئة اإلدارية حلزب التحرير  -والية لبنان
السبت  20من شهر رمــضان 1432هـ
املوافق  20من آب 2011م
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