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   لإلمام اخلامنئي يف إدارة األزمات الدور القياديمناذج من 
 (: النماذج االقتصادية)احللقة الرابعة

 هاشم الضيقة 
 

 .األزمة االقتصادية

؛ ذلك أن ه نظام منبثق ية ألبناء األمة اإليرانيةعن احلقوق املاد  سالمية  اجلمهورية اإل  مل يغفل نظام
ي األوضاع االقتصادية من األمور اليت أن  ترد   دينية أصيلة. وال ريب كز على رؤى من إرادة الشعب ومرت

د لسخط الشعوب على النظام. وتكمن خطورة هذه األزمة يف أتثريها على نظام اجلمهورية اإلسالمية مته   
جناح النظام  يُعد   من جهة أخرى  النموذج العلماين.بوصفه مثرة اإلسالم األصيل، ويف إسهامها ابنتصار 

 . يف احلكم وجتربته اجلديدة ا لإلسالما عظيم  انتصار   ب على هذه األزمةغل  سالمي يف التاإل
وقد جلأت أمريكا إىل إفشال النظام اإلسالمي يف إيران عن طريق سياسة افتعال األزمات 

بدأت لشائعات، وإبراز نقاط الضعف.  احلرب النفسية، وإاثرة ا  ومن أهم أدوات هذه السياسة:االقتصادية،  
 أقصىوفرضت  أي بعد عام واحد من انتصار الث ورة، ؛م1980أمريكا ابحلصار االقتصادي منذ عام 

 ومن مث  كسر اقتصادّيً  كل ذلك إلضعاف إيراناإلدارة احلالية؛   يف عهد ها األكثراليت كان حد  العقوابت 
 أمام العتو  األمريكي .  على االستسالم إجبارهمو  ة الشعب واملسؤولنيإراد

 اقتصادية تركة    من النظام السابق  قد ورثت   اجلمهورية اإلسالمية  إضافة إىل احلصار الظامل، كانت 
 . ي ةالنفطالعائدات على  قائمة ،اتبعة للغربمريضة 

 .حتليل األزمة من قبل اإلمام اخلامنئي

: "حياول األعداء إثبات أن املشكلة االقتصادية م قال قائد الثورة يف كلمة له1989متوز    13يف  
ا، وابلتايل تُفق د الشعب ا مسدود  وجتعل النظام يواجه طريق  ستكون القشة اليت تقصم ظهر اجلهاز احلكومي،  

ر العدو حىت يف فرض ضغوط ا لبعض التحليالت أحتمل أن يفك  محاسه وُتسب ب اخلمول )...( إنين وخالف  
روح اليأس، وجعل الشعب يندم الستمراره هبذا الطريق ومشاركته  اقتصادية جديدة علينا؛ يف سبيل بث   

من البعيد أن خيلق مشكالت يف طريق تسويق النفط، أو احلصول على املواد األولية والسلع الفاعلة، فليس  
ة الضغوط على الشعب، وعلى هذا ينبغي أن تتعاون احلكومة واجمللس والشعب الضرورية؛ لكي يزيد من شد  

 .1"ل السبل حلل املشكالت االقتصاديةا بيد من أجل انتهاج أفضيد  
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 ،حاالت القلق شرع قائد الثورة بتشجيع املسؤولني على العمل اجلاد يف هذا اجملالوهبدف إزالة  
 اس.  مكاانت لتحقيق هذا األمر احلس  واستخدام مجيع اإل

  .دور القائد يف حل املشكالت االقتصادية

املباشر دخوله  ب  ال يتمث ل  دور القائد يف هذا الن وع من األزماتال خيفى على القارئ احلصيف أن  
رسم السياسات العامة للنظام   من الدستور يَقتصر دوره على  110ما تقضي املادة  حبسب  التنفيذ. و ميدان  

اإلرشاد، والتنسيق القيام مبهم ة  ، و تنفيذها  شراف علىاليت منها اجملال االقتصادي، واإليف اجملاالت املختلفة  
 قائد الثورة املفد ى يف هذه األزمة:  اهادَ س   أ . نذكر يف ما يلي أهم األدوار اليتالالزم بني السلطات

"إن  قال يف كلمة له:  االقتصادية والعدالة االجتماعية:ترابط النشاطات التأكيد على . 1
هدفنا األساسي يف بلدان ونظام اجلمهورية اإلسالمية عبارة عن تطبيق العدالة االجتماعية، واالنتعاش 

التقصري حبقوق الطبقات ذات الدخل احملدود بذريعة التنمية  انتقد فيها، ويف كلمة أخرى 2االقتصادي"
صادية هي يف برامج احلكومة االقت –ألول وهلة  –االقتصادية: "إن نقطة الضعف اليت يلحظها اإلنسان 

، ا يوجد يف جمتمعنا كسبة وضعفاء وابعة متجولونا يف اجملتمع )...( حقً عيفة جدً ما تعاين منه الطبقة الض
ا، ر كبرية حمدودة الدخل تعاين من حرمان شديد جدً سَ ، وأُ  وضيعة، وكاذبة أحياان  ومن الذين ميتهنون أعماال  

 .3إن كل هذا يتناىف مع أهداف الثورة"

لقد كان مشروع اإلصالح . اخلطط الصحيحة ودفع احلكومة حنو املطالب احلقيقية: 2
املسؤولون يف   لَ اطَ كومة السيد حممد خامتي، ولكن عندما مَ االقتصادي من أهم املشاريع االقتصادية يف ح

ا طرحته حكومتكم، ا عمالق  تنفيذه خاطبهم القائد: "لقد كان مشروع )اإلصالح االقتصادي( مشروع  
ا حول هذا املشروع وقطع الوعود )...( ث رئيس اجلمهورية شخصيً فلماذا تتجاهلونه؟! )...( وقد حتد  

ها هي ذات النقاط األساسية نَ قاط اليت تضم  االقتصادي جيب متابعته؛ ألنين أعتقد الن  مشروع اإلصالح 
حيفة "الوسط البحرينية" وقد اعرتف السيد خامتي بعد ذلك يف لقاء أجرته معه ص .4اليت حنتاجها اليوم"

 يف حتديد األولوّيت.  أن ه اشتبهَ 

إن  مراجعة خطاابت قائد الثورة   احلكومة ابلعمل اجلاد:رة إللزام املبتك    ضوعاتطرح املو   .3
من خالل جعل شعار مالئم للمرحلة يف كل كان يشري إىل االستحقاقات املطلوبة ح عن أن  مساحته  فص  تُ 

ولو ُعم َل  وأتسيس حركة املطالبة ابلعدالة. ،ث الش ؤم )الفقر، الفساد، التمايز( والدعوة حملاربة مثل  سنة، 
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. وعلى الرغم  االضطراابت االقتصادية إىل هذا احلد من جبميعها ومل ُُتل  يف بوتقة اإلمهال ملا عاىن اجملتمعُ 
من ذلك فإن ه بربكة توجيهات قائد الثورة حتق قت أهداف مهم ة من مجلتها تقوية القطاع الزراعي واالكتفاء 

  . كالقمح  األساسي ة الذايت يف املواد الغذائية

اصل على تلبية املطالب ف احلكومة إبعداد خطة عشرينية، واإلصرار املتو . تكلي4
 .االقتصادية

من األعمال املصريية اليت أقدم عليها قائد : 5من الدستور( 44) إبالغ السياسات العامة للمادة. 5
من الدستور إىل رؤساء  ( 44) إبالغ السياسات العامة للمادة ،عد االقتصادي  ا على البُ الثورة وتركت أتثري  

 لطات الثالث وجممع تشخيص مصلحة النظام: الس  

: تغيري دور احلكومة من امللكية واإلدارة املباشرة للمؤسسات التجارية إىل التخطيط والتوجيه أواًل 
 واإلشراف. 

 البضائع يف األسواق العاملية. ؛ لكي تنافس ات اخلاصة والتعاونيةتقوية القطاع ا:اثنيً 

 سات الداخلية ملواجهة قواعد منظمة التجارة العاملية. إعداد املؤس   ا:اثلثً 

 ص وذي اخلربة العلمية. تنمية الكادر البشري املتخص    ا:رابعً 

 . مع املعايري الدولية : التنمية واالرتقاء ابملعايري الوطنية، وتطابق أنظمة التقومي الكيفي  اخامسً 

 وصفت زّيدة اإلنتاج والروح التنافسية وتطوير امللكية العامة.    نتهاج اخلصخصة؛ ألجلا  ا:سادسً 
إن  تطبيقه بشكل صحيح  :وقالت  "املهمـ "ب ( 44) ق ابملادةصحيفة فرانس برس قرار قائد الثورة املتعل  

نو هت صحيفة كيهان أن ه مل  م2006متوز  4ولكن يف  البالد.ق حركة اقتصادية عظيمة يف ميكن أن حيق   
ن عن السياسات العامة خطوات عملية لتنمية االستثمار، ابلرغم من مرور مدة طويلة على اإلعال يتحق ق

 (. 44للمادة )

    .إطاللة عامة على اآلراء االقتصادية لإلمام اخلامنئي

أن خطط التنمية   خطاابتهبني  يف بعض    :اساتضرورة تطابق الربامج االقتصادية مع السي.  1
وخطط احلكومة اليت يشرف عليها جممع تشخيص مصلحة الن ظام.  العامةصميم السياسات من تنطلق 
 . 6لتلك السياسات  املراعاة الدقيقة أمه ي ة علىقائد الثورة وشد د 

 
 4 يف )ج( من املادة الرابعة واألربعني الصادرراجع: النص الكامل لبيان قائد الثورة حول السياسات العامة للبند  5
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حنن ال : "كلماته  إحدىقال يف : ضرورة مواكبة العدالة االجتماعية للتنمية االقتصادية. 2
نريد أن نبين لتكون نتيجة هذا البناء أو نتيجة هذا االنتعاش االقتصادي امتالك جمموعة إلمكانيات أكثر، 

 .7ا، فهذا ال يرضي هللا واإلسالم"بينما تكون جمموعة أخرى أكثر فقر  

االهتمام برسم الربامج  بد  من    ال"ية:  ب االجتهاد الشخصي يف تنفيذ الربامج االقتصادجتن  .  3
 بد   ا ما، أبن يعمل ابجتهاده، فال يوم  وإتقاهنا، واإلسراع فيها ومتابعتها، وإذا اعترب شخص نفسه مسؤوال  

أن ينهي هذا األمر ويزيله من ذهنه؛ ألن  االجتهاد والتشخيص والفهم الشخصي جيب أن يكون يف إطار  
 .8الربانمج" 

"جيب عليكم مالحظة األولوّيت، ومن بعدها ألولوايت يف الربامج واإلجراءات االقتصادية:  رعاية ا.  4
األولوّيُت ما ينبغي علينا عمله؛ فاألولوّيت هي مسألة العمل، وقيمة العملة، وكبح التضخم أو  دُ د   حتَُ 

 .9خفضه إىل أدىن حد ٍّ ممكن، ومعاجلة الركود االقتصادي"

قبل سنتني أو ثالث على مسؤويل البلد  "لقد طرحتُ : ي   نفط غري اقتصاد  االعتماد على . 5
م كانوا قد رح    ا ليس عمال  بوا ابلفكرة. وهو طبع  شعار االعتماد على اقتصاد من دون نفط، واإلنصاف أهن 

املسؤولني  ، فمثل هذا العمل ال ميكن حتقيقه خالل سنة أو سنتني أو مخس سنوات )...( إن إبمكان  سهال  
واحلكومة واحلريصني على مستقبل هذا البلد تغيري هذه السياسة، وسيغريوهنا بعون هللا، وستخيب كل آمال 

ا يف اقتصاده على عائدات الشركات النفطية والتابعني هلا، ممن كانوا يظنون أن هذا الشعب سيبقى معتمد  
 .10النفط"

إن  األصل يف النظام  :ما خالصتهئد الثورة اقال ق ب النموذج الرأمسايل واالشرتاكي:. جتن  6
امجعوا الثروة   لقول:: )ال معىن لالنظام يعتقد أبن ه افهذ ،الرأمسايل هو االزدهار االقتصادي وزّيدة اإلنتاج

ما ، ويؤمن ابلنمو االقتصادي إال أن  مها بينكم!(، ولكن النظام اإلسالمي يعتقد مبجتمع غين  كي نقس  
أن ال يكون يف اجملتمع فقري أو حمروم، وال بل    ،النمو االقتصادي   هو مهم  ابلنسبة للعدالة االجتماعية ليس

كما أننا نفرتق عن النظام االشرتاكي أبن ه يسلب الفرصة   .يكون هناك متايز يف استثمار اإلمكانيات العامة
 حلكومة وهو عائد هلا.تاج والثروة على اكار وميدان العمل، ويقتصر العمل واإلناالبتمن الناس ويسرق 

، وأساس  وبه اخلاص يف املسائل االقتصاديةاإلسالم له أسلليس لدينا هذا األمر يف اإلسالم.  فهذا خطأ، و 
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ال يكون هناك فقر السياسة االقتصادية يف البلد عبارة عن الرفاهية العامة والعدالة االجتماعية. جيب أن 
 املخططني.  تمع، وهذا ما ينبغي أن يكون هدف يف اجمل

إلزام احلكومة ابالكتفاء الذايت يف من قبيل:  ،مسائل أخرى وُيضاف إىل تلك الن قاط الس ت  
، وخلق فرص أتكيد االستثمار يف القطاع الصناعي ، وتقوية قيمة العملة الوطنية، و البضائع االسرتاتيجية

، مكافحة ظاهرة التهريب بشكل جاد، و ملناطق احملرومةوإعمار القرى، وحث املسؤولني على زّيرة االعمل  
 .رةالتخطيط االقتصادي اخلاص ابلطبقات املتضر  و 

طاللة على أهم  آرائه ، وإهذه بعض النماذج اليت تبني  دور القائد يف إدارة األزمات االقتصادي ة
  هبذا الص دد. 

مناذج من املشاكل اليت اعرتضت نظام اجلمهورية   هذه احللقات األربع الستخالصف قنا يف  لقد و 
يف ظل  القيادة احلكيمة لإلمام اخلامنئي ، سواء يف البعد األمين أو  وُسُبل عالجها اإلسالمية اإليرانية

رية النظام دوره التارخيي  يف احلفاظ على مسفنا على جانب من قَ السياسي أو الثقايف أو االقتصادي، ووَ 
بوعيه الثاقب وبصريته  لقد كان للويل الفقيه :لر غم من الصعوابت اجلسام، وال جنانب الصواب يف القولاب

إدارهتا وُتليص البالد   أمهية ابرزة واستثنائية يف احتواء تلك األزمات وحسن  وكفاءته املنقطعة الن ظري  النافذة
 .  مآمثهامن 


