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مقدمة
يف اآلونة األخرية ،ويف أعقاب اهلجمات اإلرهابية اإلسالموية يف فرنسا والنمسا ،حتول اخلطاب يف أورواب بشكل متنام
إىل طرح سؤال رئيسي حول ما الذي ميكن فعله ملراقبة وكبح أولئك الذين حيرضون على مثل هذه اهلجمات من
خالل إرساء األساس األيديولوجي هلا .1ومبا أن هذه اهلجمات نفذها تنظيم "داعش" ،فقد انصب معظم الرتكيز على
تلك املراكز الدينية واملساجد السنية اليت ساعدت اإلرهابيني بشكل مباشر أو غري مباشر.
ئيسا من
رغم كل هذه التساؤالت واجلهود ،فإن النقاش الذي جيري حاليًا يف مجيع أحناء القارة األوروبية يغفل جانبًا ر ً
حصرا على عنصره السين ،وجتاهل املؤسسات اليت أنشأهتا احلكومة الثورية
التحدي اإلسالموي من خالل الرتكيز ً

اإليرانية يف مجيع أحناء أورواب ،واليت ال يقل خطرها مطل ًقا عن العنصر السين ،واليت تسمح هلم ابلتأثري العميق على
فضال عن التقرب إىل السنة الساخطني ،وحىت غري املسلمني األوروبيني الذين
السكان املسلمني الشيعة يف القارةً ،
ينجذبون إىل لغة التطرف املعادي للغرب ومواقفه.
من األمهية مبكان هنا اإلشارة إىل أن األنشطة اإلجرامية للحكومة الدينية اإليرانية ،وحزب هللا؛ فرعها يف مجيع أحناء
أورواب ،ليست جديدة .بعض هذه األنشطة يعترب من قبيل اجلرائم العادية ،من االجتار يف املواد املهربة مثل األسلحة
واملخدرات . 2وهناك أعمال إرهابية أخرى ،سواء كانت اغتياالت للمعارضني أو تفجريات ،مثل تلك اليت وقعت يف
بورجاس ،يف بلغاراي ،عام  . 32012ويؤكد مسؤولون ابالستخبارات أن عناصر من حزب هللا موجودون يف عشرات
الدول األوروبية ،مبا يف ذلك بلجيكا والبوسنة وبريطانيا وبلغاراي وكرواتيا وقربص والدمنارك وفرنسا وأملانيا واليوانن
وإيطاليا وليتوانيا والنرويج ورومانيا وروسيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا.4
اجلدير ابلذكر أن البنية التحتية للتطرف اإليراين يف أورواب قد بنيت على مدى عقود عديدة .ويعتزم رجال الدين
الثوريون الذين حيكمون إيران حتويل السكان الشيعة يف أورواب إىل تبين نسختهم من املذهب الشيعي ،املعروف ابسم
"اخلمينية" ،نسبة إىل مؤسس مجهورية إيران اإلسالمية؛ آية هللا روح هللا اخلميين .والغرض من حتويل السكان الشيعة يف
أورواب إىل "اخلمينية" هو أنه ميكن بعد ذلك استغالهلم بثالث طرق على األقل .إذ ميكن استخدام السكان الشيعة
املوالني إليران يف أورواب ملمارسة الضغط السياسي على احلكومات األوروبية ،من خالل إساءة استخدام العمليات
الدميقراطية املتاحة .وميكن استخدام هذه الشعوب حلشد الدعم ،سواء يف صورة األموال أو اجملندين ،حلزب هللا وغريه
من أذرع الثورة اإليرانية .وأخرياً ،ميكن استخدام السكان الشيعة املوالني إليران كبنية لوجستية لألنشطة اإلجرامية
واإلرهابية للحرس الثوري اإلسالمي اإليراين وأجزاء أخرى من هيكل الدولة اإليرانية.
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يف السنوات األخرية ،كشف عدد من اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومات ،يف أملانيا وفرنسا وأماكن أخرى ،وتسريب
بعض هذه املواد االستخباراتية ،ابإلضافة إىل أحباث مستقلة متعمقة حول وسائل التواصل االجتماعي وجوانب أخرى
من النشاط اإلسالموي يف مجيع أحناء القارة ،عن بعض اآلليات اليت يستخدمها النظام اإليراين يف نشر عقيدته يف
أورواب.
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آليات خمتلفة يف خدمة الثورة
يظهر حتليل ألنشطة إيران يف أورواب أن العديد من مراكز الثقل توجه حرهبا األيديولوجية عرب القارة:
 قسم العالقات اخلارجيةإىل جانب عمالئه األجانب السريني ،حيافظ حزب هللا على وجود دويل أكثر عالنية من خالل قسم العالقات
اخلارجية الذي لديه ممثلون يف مؤسسات يف مجيع أحناء العامل .يعمل قسم العالقات اخلارجية بشكل علين يف لبنان
وبطريقة شبه علنية يف اخلارج .وبعض أفراد هذا القسم من اللبنانيني الذين يتم إرساهلم إىل اخلارج ،بينما هناك آخرون
من أنصار حزب هللا الذين يعيشون ابلفعل يف الدول املعنية .ولدى معظمهم عالقات وثيقة مع كبار املسؤولني يف
احلزب ،وحصل العديد منهم على تدريبات عسكرية مهمة.
وفيما يتعلق ابألنشطة "الدبلوماسية" الـعلنية ،يؤدي أفراد قسم العالقات اخلارجية مهام عدة يف اخلارج .فيؤسسون
"مراكز جمتمعية" لتشجيع دعم الشيعة احملليني حلزب هللا ،ويشكلون قاعدة ألنشطة احلزب ،وجيمعون األموال وحيددون
اجملندين احملتملني ،ويعملون كضباط اتصال ،حيث حيافظون على التواصل بني املؤيدين احملليني وقادة حزب هللا يف
لبنان ،وكذلك بني عناصر حزب هللا يف خمتلف الدول .4كما أن لدى قسم العالقات اخلارجية ممثلني خاصني ينسقون
نشاط اجلاليات يف هذه الدول.
 جامعة املصطفىثريا يف تلقني مباد اخلمينية .وقد أتسست اجلامعة يف عام 2007
جامعة املصطفى من أهم املؤسسات وأكثرها أت ً
من قبل املرشد األعلى احلايل يف إيران؛ آية هللا علي خامنئي ،الذي يدير أنشطتها وهو أعلى سلطة فيها .يف عام
 ،2016خصصت إيران  74مليون دوالر للجامعة ،اليت حتصل على املزيد من التمويل من مكتب املرشد األعلى
ومن إمرباطورتيه التجارية الواسعة وشبكاته "اخلريية" .وتدرب اجلامعة رجال الدين من مجيع أحناء العامل على نشر
اخلمينية يف بلداهنم األصلية .ولديها العديد من الفروع يف أورواب ،أبرزها الكلية اإلسالمية يف لندن .وقد انتقل خرجيو
اجلامعة؛ مثل رجل الدين اإليطاىل عباس دي ابملا ،لتأسيس مراكز ثقافية إيرانية يف بلداهنم ،وخاصة مركز اإلمام
املهدى يف روما.
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وقد حصل أعداد كبرية من رجال الدين الشيعة يف أورواب على تعليمهم يف جامعة املصطفى ،حيث يصبح رجال
الدين هؤالء هم املسؤولون عن إرسال شباب شيعة من أورواب للدراسة يف إيران أو يف مراكزها اجلامعية يف مجيع أحناء
أورواب.5

صورة على حساب التواصل االجتماعي اخلاص خبريج من جامعة املصطفى يف أورواب

 اجملمع العاملي ألهل البيتاجملمع العاملي ألهل البيت؛ هو منظمة غري حكومية إيرانية نشطة دوليًا ،تعمل كهيكل جامع لشبكة من املؤسسات

الدينية والثقافية والتعليمية املدعومة من إيران واملكلفة بنشر اخلمينية يف مجيع أحناء العامل .ويعترب هذا اجملمع من الناحية
الوظيفية حلقة الوصل بني املؤسسة الدينية الشيعية اإليرانية ،ورجال الدين الشيعة األجانب ،كما أنه يربط اجملتمعات
الشيعية يف مجيع أحناء العامل ببعضها البعض .ويقوم اجملمع بدور إداري ،حيث ينسق العالقات مع الفروع احمللية
واملنظمات الدينية والثقافية املنتسبة يف مجيع أحناء العامل .تعمل العديد من املنظمات احمللية الواردة يف هذا التقرير ،مثل
"املركز اإلسالمي يف هامبورج" و"بعثة أهل البيت اإلسالمية العاملية يف بريطانيا" ،حتت رعاية اجلمعية ،وتتلقى الدعم
املادي والتخطيط من املنظمة األم.
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ويساعد اجملمع على ترتيب ندوات ومؤمترات مؤيدة إليران؛ ويرعى الناشطني الدينيني والدعاة الشيعة للتحدث يف
املناسبات؛ ويضطلع مبساع خريية يف الفروع احمللية يف مجيع أحناء العامل .كما تلعب العديد من املنظمات التابعة له
أدو ًارا قيادية يف تنظيم احتفاالت سنوية بيوم القدس يف مناطقها .7ترتبط العديد من مراكز أهل البيت يف أورواب ارتباطًا
قواي بقسم العالقات اخلارجية التابع حلزب هللا ،وجبامعة املصطفى.
ً
 رجال الدين الثوريني واملراكز الدينيةتوجد يف مجيع أحناء أورواب مراكز شيعية ويوجد رجال دين شيعة مستقلني ظاهرايً ،ولكن توجد لديهم يف الواقع
صالت قوية مع قسم العالقات اخلارجية وجامعة املصطفى ،ويتلقون توجيهات من إيران بشأن رسائلهم وخطبهم،
ومهامجة أعداء النظام اإليراين خطابيًا ،واألخطر من ذلك ،أهنا تعمل كمراكز لنشاط احلرس الثوري/حزب هللا .وال
يقتصر هذا النشاط على مجع األموال ،والتحريض ضد إسرائيل وأمريكا ،بل كما هو معروف اآلن ،فإنه يشمل ختزين
األسلحة.8
يشري حتليل ملفات التواصل االجت ماعي اليت تستخدمها هذه الكياانت املختلفة بوضوح إىل الصلة القوية فيما بينها،
فهي بنية شاملة ،تعمل على حتقيق أهداف إيران .إن اجتماعات أفراد قسم العالقات اخلارجية مع رجال الدين ووجود
نسيجا مرتابطًا داخل بيئة متكن من ممارسة نشاط متطرف يف أورواب.
أفراد من هذا القسم يف املراكز ذات الصلة توفر ً
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بنية التطرف اإليرانية داخل أورواب
 فرنسا :مركز الزهراءأتسس مركز الزهراء يف عام  2005على يد حيىي قوامسي ،وكان هدفه املعلن رمسيًا هو "نشر كلمة اإلسالم من خالل

أيضا أحد مؤسسي "حزب مناهضة الصهيونية" ،بقيادة املمثل الكوميدي سيئ
رؤية النيب وآل بيته" .وكان قوامسي ً
السمعة املناهض للسامية ديودوين مباال ،والناشط اليميين البديل آالن سورال .مركز الزهراء قريب من إيران على
بعضا
مستوايت عديدة :أيديولوجيًا ولوجستيًا وحىت ماليًا .يف عام  ،2018اقتحمت الشرطة مركز الزهراء واعتقلت ً
من قادته .وحلت احلكومة مركز الزهراء الح ًقا ألسباب عدة؛ هي :شرعنة اجلهاد ،وخطاب الكراهية ،ودعم إرهابيي

محاس وحزب هللا.

يف أعقاب اهلجوم الذي استهدف جملة شاريل إيبدو عام  ،2015أدان قوامسي "املسؤولية الصهيونية يف هذا اهلجوم"
أيضا أن داعش هو "مشروع انزي واشرتاكي وصهيوين" .ويف مقاطع فيديو حديثة ،انتقد قوامسي الرئيس
وأعلن ً
الفرنسي إميانويل ماكرون وحكومته بزعم مضايقة األقلية املسلمة .ومل يعرب عن أي نوع من التضامن مع ضحااي
اهلجمات اإلرهابية اإلسالموية األخرية يف فرنسا.9

لقاء بني قوامسي واألمني العام حلزب هللا حسن نصر هللا
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 أملانيا :مركز اإلمام املهدي يف مونسرتعاما ،كان املركز اإلسالمي (مركز اإلمام املهدي) يف مونسرت
وثق تقرير لالستخبارات األملانية أنه "منذ أكثر من ً 20

ومكاان الجتماع أنصار حزب هللا يف مشال الراين وستفاليا وغرب أملانيا .نقاط التنسيق األخرى :إيسن/بوتروب،
منربا
ً
ً
10
ودورمتوند وابد أوينهاوسن .

شخصية ابرزة يف مركز اإلمام املهدي يف مونسرت مبداي إعجابه بنصر هللا

هناك أمثلة كثرية على جهود التطرف داخل املركز ،مثل تلك اليت جرت يف  25ديسمرب  :2018مت حتميل مقطع
فيديو حلفل أقيم يف مركز مسجد اإلمام املهدي الشيعي يف مونسرت على صفحة املسجد على فيسبوك .ألقى رجل
قصيدة ،جاء فيها:
"[اي مهدي ]،قلوبنا [و] سيوفنا معك[ ... .مصري] أطفالنا ،ونسائنا ،ورجالنا [أمام] عتبتك ... .بدمائهم سقي
تراب اليمن يف املواجهة مع الصهاينة والتكفرييني ... .ويف سوراي والعراق ،كتبنا ابلدم أن النصر آت [ ...حنن نسعى]
للشهادة يف يوم اجملد  ...املوت يف سبيل قضيتك طريقنا للجنة  ...ابيعنا الويل الفقيه [خامنئي] .حنن جنود
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مستعدون للتضحية حبياتنا من أجل نصر هللا .حنن ننتمي إىل حزب [اخلميين] ...اهتموان أبننا إرهابيون ،حنن فخورون
ابإلرهاب  ...حنن الشيعة ولن منوت إال أحر ًارا".11
-

مركز الغدير

على الرغم من أن اجلمعيات الثقافية اللبنانية يف ساحل العاج تنفي إىل حد كبري أي ارتباط هلا مع حزب هللا ،فإنه
يعتقد على نطاق واسع أن مجعية الغدير؛ أكرب جمموعة من هذا القبيل ،متثل حزب هللا يف الدولة .يف أغسطس
 ، 2009مت ترحيل زعيم مركز الغدير آنذاك ،اإلمام عبد املنعم قبيسي ،12بعد أن فرضت عليه احلكومة األمريكية
عقوابت لقيامه جبمع األموال ملصلحة حزب هللا .13ويف هذا الصدد ،يقدم حتليل حديث لوسائل التواصل االجتماعي
مؤشرات قوية على وجود صلة بني املراكز الدينية املوالية حلزب هللا يف أملانيا وفرنسا وبلجيكا ومركز الغدير.
 بالل حمسن وهيببالل حمسن وهيب الذي صنفته الوالايت املتحدة يف قائمة اإلرهابيني يف أمريكا اجلنوبية ،هو املمثل الرئيسي حلزب هللا
وهو الدور الذي يزعم أنه اضطلع به بناءً على طلب األمني العام حلزب هللا السيد حسن نصر هللا .يضطلع وهيب بنقل
املعلومات والتعليمات بني قيادة احلزب يف لبنان ،وعناصره يف أمريكا اجلنوبية.
ابإلضافة إىل ذلك ،قام وهيب بدور جامع التربعات حلزب هللا ،ونقل األموال من الربازيل إىل اجلماعة اإلرهابية يف
لبنان .ويشرف على أنشطة مكافحة التجسس اخلاصة ابحلزب يف منطقة احلدود الثالثية يف األرجنتني والربازيل
زعيما ثقافيًا إسالميًا
وابراجواي .وحىت أواخر عام  ،2017كان يواصل عمله حبرية يف الربازيل ،حيث كان ال يزال ً
ابرزا .ويف  9ديسمرب  ،2010صنفت وزارة اخلزانة األمريكية وهيب ضمن قائمة اإلرهايب احملددين بشكل خاص على
ً
مستوى العامل .14من الواضح أن املراكز الدينية الشيعية يف أورواب مرتبطة بوهيب ،وابلتايل بتعليماته اخلمينية.

9

اخلالصة
مقرا له ،إال إنه ال ميثل مشكلة ابلنسبة للشعب اللبناين فحسب ،كما إنه
على الرغم من أن حزب هللا يتخذ من لبنان ً
نتاجا للبنانيني ،حىت لو كان أفراده لبنانيني .فلقد نشأ حزب هللا قبل الثورة اإلسالموية يف إيران ،اليت
ليس يف احلقيقة ً
عضواي منها .15وسواء كانت خالاي اإلرهابية يف قربص ،أو هجماته اإلرهابية يف بلغاراي ،أو هتريبه
يشكل جزءًا
ً
للمخدرات يف أملانيا وفرنسا ،فإن حزب هللا يتصرف كرأس احلربة إليران ،وهذه متثل مشكلة ألورواب أبسرها.

حتاول إيران ،اليت غالبًا ما تعمل من خالل حزب هللا/احلرس الثوري اإلسالمي ،حتويل الشيعة يف مجيع أحناء أورواب
للتطرف ،وحشد موالني أيديولوجيني ،من أجل بناء بنية حتتية جتمع األموال لتمويل األنشطة ،وتنفيذ األعمال
اإلرهابية ،وجتنيد اإلرهابيني يف املستقبل.
لقد خلقت العقوابت اليت فرضتها محلة "الضغط األقصى" اليت مارسها الرئيس األمريكي دوانلد ترامب على إيران
ضغطًا كافيًا أدى إىل تقليص ميزانية حزب هللا .ومن أجل تعويض هذا النقص حتول حزب هللا إىل مجلة من األمور
منها حشد املوارد من اجملتمعات الشيعية يف مجيع أحناء العامل ،مبا يف ذلك أورواب .وهكذا ،فإن محالت مجع التربعات
"الربيئة" و"اإلنسانية" ظاهرًاي تقودها املراكز الدينية املوالية إليران ،على سبيل املثال ملساعدة ضحااي احلرب يف سوراي
أو اليمن ،مث يتم توجيه هذه األموال إىل اجلهاز اإلرهايب اإليراين.
وإذا حتدت أورواب البنية األساسية للتطرف اإليراين يف خمتلف أحناء القارة ،فإهنا لن تساعد نفسها فحسب؛ بل إن
ذلك أيضاً ،نظراً العتماد حزب هللا املتزايد على األنشطة اخلارجية ،سيعطي دفعة قوية ألولئك الذين يناضلون يف
لبنان لإلطاحة هبيمنة حزب هللا على الدولة ،وبشكل عام إزالة العناصر الطائفية الفاسدة.
سهال بسبب طبيعة شبكات حزب هللا يف اخلارج وتعقيدها .ذلك أن شبكات
جهدا ً
ما من شك أن هذا لن يكون ً
حزب هللا مصم مة حبيث تستطيع الصمود أمام احتمالية كشف و/أو تدمري جزء من الشبكة .لذا ،يتعني على االحتاد
األورويب أن يتصرف بطريقة حمسوبة وموحدة لتقويض البنية التحتية حلزب هللا .ولعل نقطة االنطالق اجليدة هي
بدال من التظاهر بوجود "جناح عسكري" و"جناح سياسي" منفصل ،الذي
تصنيف التنظيم أبكمله كمنظمة إرهابيةً ،
أيضا حاجة إىل زايدة الرتكيز على التحدي األيديولوجي الذي تشكله
يقول حزب هللا نفسه إنه غري صحيح .وهناك ً
اإلسالموية ،واخلمينية ،اليت يروج هلا النظام اإليراين.
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هتديدا للتماسك االجتماعي ،وابلتايل دميومة النسيج
إن انتشار التطرف بني السكان الشيعة يف أورواب يشكل ً
الدميقراطي الكامل للقارة .عالوًة على ذلك ،متثل البنية التحتية اإليرانية للتلقني الديين املتطرف سلسل ًة من التحدايت
األمنية لالحتاد األ ورويب ،من اإلرهاب إىل التجسس .كما أن قطع الروابط بني املؤسسات اإليرانية ،واملراكز الشيعية يف
أورواب ،وبدء عمليات إلعادة أتهيل املتطرفني املتضررين ابلفعل ،أمر حيوي الستقرار القارة.
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