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 الدور القيادي لإلمام اخلامنئي يف إدارة األزمات
 (: مناذج من األزمات السياسية)احللقة الثانية

 هاشم الضيقة
 

 

 ث  ي"الدور القيادي لإلمام اخلامنئي يف إدارة األزمات" احلد احللقة السابقة من سلسلة    م يفتقد  
لقة نتناول ، ويف هذه احلواسرتاتيجياته يف إدارهتا وعالجهامواقف القائد وبيان  ،عن أهم  األزمات األمنية

واستطاع اإلمام اخلامنئي برباعته وحسن قيادته أن جين ب البالد األزمات السياسية اليت واجهت الثورة  أهم  
  بل خيتمها بنهاية مشفوعة ابلعزة:    ،مآمثها

  .ميكونوس وأزمة العالقات اخلارجية ة: حادثأوًل 

ات العالقعلى قطع  الدول األعضاء يف االحتاد األورويب    تمن الثورة أقدميف أواخر العقد الثاين  
إىل حادثة  هذا اإلجراء جذور   ومتتد  . م1988  عام منها استدعاء سفرائهم وت   ،الدبلوماسية مع إيران 

تعر ض نشطاء إيرانيون معارضون للثورة إىل يث م يف فندق ميكونوس يف برلني، ح1992وقعت عام 
أشخاص ستة اد عى  هجوم مسلَّح فقتل أربعة منهم. وبعد ذلك ألقى جهاز األمن األملاين القبض على

 .وإيراينٌّ واحد   لبنانينيمن ال مخسة؛ ذو العمليةأهنم منف  

ات من ضمنها وساطة الشيخ رفسنجاين إلخراج مجلة من املتغي   تم حدث1990بعد عام 
إزالة  ر. استمر العمل علىلتوت  ه االحتاد األورويب إىل سياسة إزالة اتوج  ت إىل  ، أد  ن الرهائن الغربيني من لبنا

متهمي ميكونوس ن أبش  احملكمة األملانية قرارهام، حيث أصدرت  1996ألوروبيني إىل عام  رات مع االتوت  
وأصدرت   ،ابإلجراماجلمهورية اإلسالمية    مت الن ظاَم يفاهتَّ فمبصلحة أمريكا والصهاينة    صب  وكانت النتيجة ت

كر اسم اإلمام اخلامئين ا ابعتقال السيد علي فالحيان وزير االستخبارات يف حكومة الشيخ هامشي، وذ  قرار  
 ...يف اخلارج  جلنة التخطيط لالغتياالتأعضاء    يف قائمةوحمسن رضائي  وعلي أكرب والييت    لشيخ هامشيوا

استدعاء سفي إيران  ت  ر آنذاك، حيث شهدت العالقات بني إيران والدول األوروبية أقصى درجات التوت  
م أعلن االحتاد األورويب احنيازه الكامل إىل جانب 1997ويف عام  من أملانيا وسفي أملانيا من إيران.

اماتاحلكومة األملانية.    ابإلعالم الصهيوين.  رةووصفتها ابلواهية واملتأث    ورد ت إيران ابملثل على كل تلك االهت 
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  .ليل قائد الثورة حلادثة ميكونوسحت
ن كم  ا، ويَ ا قضائيَّ ة مفتعلة حاكوا هلا ملف  مسرحيد اعترب قائد الثورة أن  حادثة ميكونوس هي جمر  

يف الوقت نفسه و   ،اضعيفة سياسي  أملانيا ال  اختيارهم علىحيث وقع  ة بني إيران وأورواب،  يف إجياد اهلو  هدفها  
إذ أد ى ؛  أن أمريكا وبدعم من الصهاينة قد أوقعوا أملانيا يف الفخ  –  بنظر القائد   –  احلقيقةو .  مؤث رة أوروب  ي ا

وعل ق على ذلك أبن  األمريكيني قد ارتكبوا  . موقفها إىل خسران ثقة الشعب اإليراين ابحلكومة األملاني ة
 ا بتحليلهم وأهدافهم الكامنة يف عزل الدول األوروبية وأملانيا خاصة عن إيران.خطأ فادح  

  .األزمة  يف حل   دور القائد
ة دها قائد الثورة مبوجب املاد  ا للسياسات اخلارجية اليت حيد  اإليرانية طبق   ذت اخلارجية  لقد نف  

 السياسي للجمهورية اإلسالمية:   واالقتدارَ   ةَ أظهرت العزَّ  من الدستور، إجراءات    110
وقد   ،"احلكمة واملصلحةو ة  العز  املتمث لة ب  ":  برعاية ثالثية السياسة اخلارجية  إلزام املسؤولني.  1

ة ة واحلكمة واملصلحة، ثالثية إلزامية حتكم إطار عالقاتنا الدولية. والعز  : "العز  يف خطاب له  قائد الثورة  ذكر
ِفرِيَن َعَلى ٱۡلُمۡؤِمِننَي َسِبياًل﴾﴿تعين أن اإلسالم يعلو وال ي على عليه،   ُ لِۡلكََٰ َعَل ٱَّلله  . 2 "1َوَلن ََيۡ

 وميكن استفادة هذا املوقف من كلمة: اه قرارات اجتماع لوكسمبورغاملوقف احلازم تُ . 2
ثوا فيه بكالم فارغ وبعيد عن أورواب يوم أمس. حتد  "انظروا إىل االجتماع الذي عقده وزراء خارجية  القائد:  

هو الضغط   ثوا وتداولوا، فما اهلدف من ذلك؟ كان اهلدف  ، وقد حتد  األدب، واختذوا مواقف غي صحيحة
نة على أن موقفهم سيكون يف غاية هَ على احلكومة والشعب اإليراين. فعلى الشعب واحلكومة اإليرانية الرَبر 

 . 3"والصرامة إزاء الدول املتغطرسةاحلزم  

الثورة خروج سفراء الدول األوروبية    قائد    وصفَ :  إىل طهران  من العودة  السفري األملاين  منع.  3
للمسؤولني بعدم السماح للسفي األملاين ابلدخول إىل  اا حازم  ه أمر  ، ووج  "إجراء عدمي األمهية  "من إيران ب

 البالد.  

 
 .  141 اآلية  النساء،سورة  1
ه، لدى لقائه مسؤويل وزارة اخلارجية والسفراء والقائمني ابألعمال يف اجلمهورية  1411ذي احلجة    26مام اخلامنئي،  اإل  2

 اإلسالمية.  
مني على أعتاب يوم العمال ويوم  ال واملعل  م  ا من الع  ه، لدى لقائه حشود  1417ذي احلجة  22اإلمام اخلامنئي،  3

 م.  املعل  
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ت احلكيمة لقائد الثورة واملسؤولني يف اجلمهورية اإلسالمية مر  واإلجراءات    ،العزيزة  هبذه املواقف
ل ق  ن ني إيران واالحتاد األورويب، و واستؤنفت مرحلة جديدة من العالقات ب ف،شر   هذه األزمة ابنتصار م  

  ا يف كيفية التعامل مع اجلمهورية اإلسالمية.ا جديد  األوروبيون درس  
 ."جلنة اخلطر الداهم"ا: مشروع  اثنيً 

واعتربت   يف أمريكا،  ةوالعسكري  ةعناصر السياسيالأبرز    اليت تضم    "جلنة اخلطر الداهم"  اجتمعت
ضد إيران ال طائل منها، وطالبت   أن احلرب الص لبة  م2005ضمن آخر قرار هلا يف الشهر التاسع من عام  

بعد أن  ،من الداخل ابلن ظام املعلوماتية لإلطاحةشروع احلرب ة ملة األمريكية إبيالء أمه ية خاص  احلكوم
على امتداد السنوات املاضية. وقد  سرتاتيجياهتاا وفشل ،اإليراين الش عب استثنائية من شهدت صالبة  

"إيران وأمريكا، الوجهة اجلديدة" ضم  مخس عشرة نقطة، نذكر  :اللجنة بتقرير حتت عنوان هذه خرجت 
 : أمه ها

 ول دون مصاحل أمريكا من خالل دعمه حلزب هللا وفصائل املقاومة. إن هذا البلد حَي  1
 ثروته النفطية اليت تزيد من اقتداره. و ي،  عن مشروعه النوو ، فضال  الفلسطينية

ر إيران برانمج السياسة اخلارجية األمريكية، وإن واشنطن اليوم حباجة ملنهج . جيب أن تتصد  2
 مراجعة الدروس املوروثة من اهنيار املعسكر الشرقي.  كما أن ه من الالزمجديد،  

سات املدنية واحلرفية من أهم وسائل  إاثرة العصيان املدين يف التشكيالت اجلامعية واملؤس    . إن  3
 الضغط على إيران. 

 من تقوية عالقتنا ابلش عب اإليراين، وإبداء رغبة ابفتتاح سفارة لنا يف طهران.   بد    . ال4
من  ال خطاابتنا للشعبإيصدة لإليرانيني، و زيونية متعد  من توفي قنوات إذاعية وتلف بد   . ال5

 خالل أحدث التقنيات. 
ون بثقة أن يكون مع املسؤولني الذين حيظَ  بد   هناك حوار وتعامل مع إيران فالكان إذا  . 6

 القيادة. 
شديد الضغوط على تنظر، و  عد  من العمل على النشاط النووي اإليراين ابحتياط وب   بد   . ال7

 إيران، وإرسال ملفها النووي إىل جملس األمن يف حال استمرارها ابلتخصيب. 

 رة يف تغيي النظام اإليراين. ميكن أن يكون من العوامل املؤث  يف الداخل  دعم املعارضة    . إن  8

 يف إيران. منية والعسكرية  األ  األجهزةمسألة إضعاف   العمل على.  9

 ي عن السلطة السياسية بشكل سلمي. القادة من علماء الدين على التنح  إجبار  . 10



4 
 

ات التعبئة واحلرس، وإجراء تغييات أساسي ة يف وزارة االستخبارات، إلغاء قو  . العمل على 11
 أو إلغاؤها ابلكامل. 

تصعيد اخلالفات الداخلية،  دة من قبيل:أدوات متعد   املذكور استعملت أمريكا يف مشروعها
 . إاثرة احلرب اإلعالميةو التشكيك يف مشروعية النظام،  و ة بني احلكومة والشعب،  إجياد اهلو  و 

 .األزمةاسرتاتيجية قائد الثورة يف مواجهة  
مجيع املراحل للتحول إىل أزمة ابلفعل.   اجتازت  ظاهرةأزمات    ميكن تقسيم األزمات السياسي ة إىل

. من هنا، إن امتالك اسرتاتيجية  مل ي عنَت هبا  يف ما لو  ظاهرة  فيها شروط التحول إىل أزمة  ريتوف    ةخفيَّ   وأزمات
يجيات اليت اختذها القائد ، وهنا نشي إىل االسرتاتا ضرورّي  أمر   هتا يعد  ر اإبد ءملواجهة األزمات قبل البد 

 : قبل تصاعدها  ألزمات وجتفيف منابعهاالتفكيك  
سالمية وانتصارها على بنظر قائد الثورة إن  اقتدار اجلمهورية اإل  . الدعم املتواصل للحكومة:1

هلزمية نظام  اسبب   تعد   هزمية احلكومة وفشلهاكذلك هو اقتدار للنظام اإلسالمي، و يد أي تيار أو جناح 
من واجيب   ا السيد خامتي برائسة اجلمهورية: "إن  ح يف االنتخاابت اليت فاز هبصر  وقد  اجلمهورية اإلسالمية.  

ا للجمهورية، لشخص السيد خامتي بصفته رئيس   – سأدعم واعلموا أين   –ا أن أعلن عن دعمي طبع  
ىت أمام االنتقادات الدفاع عنهم أمام األعداء، بل ح وللحكومة بشكل عام، وهذا الدعم ال يقتصر على

علموا أنين أدعم السلطات الثالث ابستمرار وسوف أدعمها، ا كالم آخر:  . ويف4غي الصائبة من األصدقاء"
 .5شخص على رأس إحدى السلطات الثالث"  م الدعم لكل  وهذا من واجيب، فسوف أقد   

ل ابرقة أمل للعدو،  ا يشك  ن االختالف الداخلي دائم  كا. التقريب بني األحزاب والتيارات:  2
 ا.أتثي    من أقل األدوات نفقة وأشد ها عد  وهو ما ي  

ة اليت انتهجها قائد الثورة ناجعالسياسات ال  فكان التأكيد على الوحدة ونبذ االختالف من أهم  
ا بني االجتاهات املتعارضة عملي  ب  م. وهبذا الصدد قال: "إنين أسعى إىل أن أقر   1997ا منذ أّير  خصوص  

ه ليس ولعل  ا،  ا أساس  قدر اإلمكان، لكنين ال أحاول دجمها ببعضها، فإنين ال أرى يف ذلك ضرورة، وال ممكن  
  .6"ا )...( إذا كانت البواعث خالصة هلل حقيقة أين ما كانت، فالعمل سيكون سهال  ا أيض  انفع  

 وضمن هذه الس ياسة ميكن استعراض مجلة من كلماته: 

 
 ه، كلمة لدى لقائه طلبة جامعة شريف الصناعية يف طهران.  1420شعبان   13اإلمام اخلامنئي،  4
 سني.  ه، جلسة أسئلة وأجوبة يف جامعة طهران إلعداد املدر  1419مجادى األوىل   11اإلمام اخلامنئي،  5
 داد املدرسني.  ه، جلسة أسئلة وأجوبة يف جامعة طهران إلع1419مجادى األوىل   11اإلمام اخلامنئي،  6
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: "ي طلب من اجلناحني، : ذكر قائد الثورة يف خطاب لهكيد على املشرتكات السياسيةالتأ .أ
وارتفع يف الفضاء. ق الطائر  ا حللَّ ك اجلناحان جيد  حتر    أن يعملوا كجناحني لطائر واحد؛ فلو

ا بشرط أن ال يديروا ظهورهم هم هذا جيد  متسك  مسكني ابلقيم إذا ما حافظوا على املت إن  
روا م والتطور والتغيي بشرط أن ال يتنك  ا أولئك الذائبون يف التحول والتقد  للتطور، وأيض  

   ،للقيم
 
 .7ني"فَ فر  رَ سيعودون ابلنفع على اجملتمع من جهتني كاجلناحني امل

صر ح قائد الثورة يف ما يت صل هبذه املسألة اخلطية: : األعداءالتحذير من خطر نفوذ    .ب
 بوسع األعداء أن يتغلغلوا من خالل كال الطرفني؛ فمن الطرف األول بذريعة كونه "أحياان  
أي:  ؛واألخطر من ذلك هو الطرف الثاين ر )...(.ا وخيالف أي نوع من التطو  أصولي  

وقواعد العدالة االجتماعية بذريعة التغيي   ،نالتدي    معارضة مبدأ القيم وأصل اإلسالم وأساس
 .8ا للرأمسالية الغربية"م والتطور، فيقع هنب  والتقد  

"إن مصلحة البلد،  ذكر يف كلمة له: :النصح والتأكيد املستمر على حفظ الوحدة .ج
 .9ومصلحة الشعب، ومصلحة الثورة، تستوجب اليوم وحدة الكلمة وآتلف القلوب"

رة ية واملؤث  العالقات الود   على إجياد  فد ى   عمل قائد الثورة املية مع النخب: العالقات الود  . 3
، واللقاءات يف مراكز التعليم العايل  سايت()املؤس    التواجدذلك من خالل  ، و ةوالتشكيالت اجلامعي  مع النخب

التشكيالت السياسية لبعض ة النشاط، كما أن ه مل يرتك النصائح اخلي    ث  اعل يف بفالور د  ية ذات الالود  
، هذا ما جنده يف كلمته املوجهة إىل "مكتب تعزيز الوحدة اإلسالمية" الذي تطر فهاحىت يف ذروة  فةاملتطر  
 . 10ضة واملرتبطة ابلغربغر     ابلشكوك العقائدية والسياسية نتيجة إلغواء بعض العناصر امل  م ين

يرتكز النظام يف  :ل يف الوقت املناسبثالث والتدخ  . حل اخلالفات بني السلطات ال4
لطات الذي مينع من متركز على أساس الفصل بني الس    –  نيةة الربملاكسائر األنظم  –اجلمهورية اإلسالمية  

أوكلت صالحية حل اخلالف بينها وتنظيم عالقاهتا ، لذا  بني تلك الس لطاتوعادة ما حيصل نزاع  القدرة.  
دستورية ة إىل هذه الصالحية المن الدستور. وابإلضاف  110ا للفقرة السابعة من املادة  إىل الويل الفقيه وفق  

تقوى والعدالة السياسية والر وح الوطنية، ابإلضافة إىل الكفاءة، كال  الثورة قائدل الصفات اإلمياني ةكانت 
( والسلطة اخلامسة  بني جملس الشورى )الدورة  االختالف  النزاعات. فقد حل  لفض   ا  ملجأ  آمن  ا ليكون  سبب  

 
 ه، خطبة صالة اجلمعة يف طهران.  1421صفر  7اإلمام اخلامنئي،  7
 ه، خطبة صالة اجلمعة يف طهران.  1421صفر  7اإلمام اخلامنئي،  8
 ه، خطبة صالة اجلمعة يف طهران.  1420مجادى الثانية   20اإلمام اخلامنئي،  9

 إىل ملتقى مكتب تعزيز الوحدة.   ه موج    ه، بيان1423شعبان   12اإلمام اخلامنئي،  10
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االختالف بني جملس الصيانة ووزارة  استجواب جمموعة من الوزراء، كما حل   التنفيذية يف ما يتعل ق مبسألة
 . ة(السادسسألة انتخاابت جملس الشورى )الدورة  الداخلية يف م

 .أزمة مشروعية جملس الشورى اإلسالميا:  اثلثً 
 رئيس   حَ ستور، رشَّ قبل انتهاء الدورة القانونية لثالثة من األعضاء احلقوقيني يف جملس صيانة الد 

من  91ا ملا متليه عليه املادة إىل جملس الشورى اإلسالمي، وفق  ستة من القانونيني السلطة القضائية 
لسلطة القضائية غالبية الكتلة الربملانية مل تتعاون مع ا   أن  منهم، إال    ثالثة    الشورى  جملس    بَ نتخ  الدستور، ليَ 

. وعلى أي حال فإن  ضرورة اجمللس  انتخاَب احلقوقي ني من جدول أعماله أخرجَ وعرقلت االنتخاب، بل 
ة أعضاء جملس صيانة الدستور يف مراسم أداء اليمني الدستورية لرائسة اجلمهورية، ألزم جملس حضور كاف  

إذ مل ينجح يف كسب   ؛أهنم مل يتوصلوا إىل نتيجة  ، إال  النتخاب احلقوقي ني الثالثة  الشورى على عقد اجتماع
اآلخرين يف هالة من  وبقي مصي  من الستة،واحد   إال   الد ستور يانةراء الالزمة للمشاركة يف جملس صاآل

داء اليمني الدستورية، مشكلتني؛ األوىل: ما يتعل ق أب ىلعدم اكتمال جملس الصيانة إ أد ىالغموض. وقد 
اليت ت نيط  مشروعية جملس الشورى  93املادة  مبقتضىملشروعيته القانونية فقدان جملس الشورى الثانية: و 

 ابكتمال أعضاء جملس الصيانة. 

 ا للعبور من األزمة: ا قانوني  يف الوقت املناسب تدخل قائد الثورة اإلسالمية واقرتح خمرج  
ء اليمني الدستورية إىل حني اكتمال جملس مراسم أداا بتأخي  م أصدر أمر  2001  آب  4. يف  1

 الصيانة. 

ا ألزم فيه جممع تشخيص مصلحة النظام بعقد اجتماع طارئ؛ أصدر قرار    2001  آب  5. يف  2
 . 11لتقدمي املشورة يف القضية املذكورة، ليتمكن من اختاذ قراره النهائي

م، وأعلن 2001  آب  6 يف  طارائ  ا  النظام اجتماع    عقد جملس تشخيص مصلحة  ،على إثر ذلك
 مرين:  ل أبأن اخلروج من املأزق يتمث  

 غلبية.  ن األ ميف جملس الشورى بدال  اعتماد نسبية األصوات  .  1

 يكفي تواجد ثالثة أرابع األعضاء من جملس الصيانة. .  2
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وبواسطة هذا التدبي انتهى  وافق قائد الثورة على هذا احلل بعد أن أضاف عليه بعض القيود، 
 بعد ذلك وصف هة عدم قانونية جملس الشورى.أتجيج أزمة انتخاب حقوقيي جملس الصيانة، وشب

 .12ب  "النجاح الباهر"  املذكور  لربوفسور محيد موالان التدبيَ اك  صون املتخص  
والفطنة والذكاء ة حمطات عديدة على غرار ما تقد م تعكس الرباعة السياسية والدراية القانونية  مث  

 منئي يف عالجه لألزمات السياسية، ي رجع فيها إىل املطو الت من الكتب. لدى اإلمام اخلا
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