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العمل الخيري الحاضر الغائب!

احلمد لل���ه رب العامل���ن، والصالة والس���الم على خامت 
املرسلن، وبعد:

فالكارثة الهائلة التي ضربت الباكس���تان كش���فت حقائق 
كثيرة متعددة األبعاد، من أهمها: س���رعة مبادرة املؤسس���ات 
اخليرية اإلسالمية في باكس���تان الستنقاذ وإغاثة املتضررين، 
مما أثار حفيظ���ة وتعنت الواليات املتحدة األمريكية، وحرصت 
بش���كل سافر على احلدِّ من نشاطها وتقييد حركتها، بحجة أن 
بعض من تصفهم ب���)اإلرهابين!( قد يتسللون لتوظيف برامج 

اإلغاثة ألهداف أخرى.
وم���ع ذلك فقد نش���طت كثير م���ن املؤسس���ات اخليرية 
الباكستانية وقدمت على األرض خدمات وإجنازات كبيرة فاقت 
في سعتها وحيوتها وانتشارها بعض املؤسسات احلكومية، رغم 
حرص بعض وسائل اإلعالم على جتاهل تلك املبادرات الرائدة، 
وقد ذكرت صحيفة النيويورك تامي���ز: )أن الفيضانات فتحت 
فرصة جديدة أمام اجلمعيات اخليرية اإلس���المية لتثبت أنها 
قادرة على تقدمي ما يس���تحيل على احلكوم���ة تقدميه، متاماً 
كما فعل اإلس���المين يوم ضربت هزة أرضية كشمير في العام 

2005م(.
أم���ا املغيَّب ف���ي هذه الكارث���ة فهو املؤسس���ات اخليرية 
اإلس���المية الدولية، فق���د قصقصت أجنحته���ا، واعترضت 
حركتها، ولم تستطع االنطالق الستجابة نداء الضعفة والعجزة 
في الباكس���تان ؛ فتهمة اإلرهاب التي تروجها بعض احلكومات 

الغربية حتاصرها وتصادر أنشطتها وتنتهك حقوقها ..!
ويتكرر في هذه الكارثة مش���هد تغييب املؤسسات اخليرية 
اإلس���المية متاماً كما ح���دث في كارثة تس���ونامي، ودارفور، 

ومجاعة النيجر، وحصار غزة .. وغيرها.
ولكي تكتمل أطراف الصورة فإن األبواب فتحت مش���رعة 
للمنظمات التنصيرية الغربية التي أجلبت بخيلها ورجلها لشراء 

العقول والقلوب!
إنَّ نط���اق الكارثة يتس���ع م���ع مرور الوق���ت، ورمبا كانت 
تداعياتها اإلنسانية والبيئية أشد وطًأ من الكارثة نفسها.. إنها 
كارثة حقيقية حضر فيها الغرق، والفس���اد، والتنصير.. وغابت 

- أو ُغيبت! - فيها املؤسسات اخليرية اإلسالمية.
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احلمد لله رب العاملن، والعاقبة للمتقن، والصالة والسالم 
على خامت األنبياء وإمام املرس���لن، وعلى آله وصحبه أجمعن، 

وبعد: 
فالس���لفية تعني اقتفاء آثار السلف الصالح ومتابعتهم في 
���نة  تعامله���م مع النصوص الش���رعية من الكتاب العزيز والسُّ
املطه���رة من حيث تعظيُمه�ا وتوقي�ُره���ا وتقدمُيها عل�ى كل ما 
عداها، ومن حيث كيفيُة فهمها واستنباُط األحكام منها؛ ومن ثَمَّ 
فإن السلفية متثل منهجاً وليست مذهباً أو مجموعة اختيارات 
فقهية؛ ولهذه اخلاصيَّة صار من أصعب الصعاب تطويع متبعي 
املنهج السلفي أو اس���تخدامهم، بل صاروا حجر عثرة أمام كل 
محاوالت إفس���اد عقيدة املسلمن وتخريب سلوكهم وأخالقهم، 
وم���ن ثَمَّ لم يكونوا )كغيرهم( جس���راً يعبر علي���ه أعداء األمة 
ليقتطعوا منها ما ش���اؤوا، وهذا يفسر سبب العداوِة الشديدة 
التي تلقاها الس���لفية، واحلرِب التي تَُش���نُّ عليه���ا الفينة بعد 
الفينة؛ س���واء كان ذلك من األعداء اخلارجين أو من ربائبهم 

الداخلين.
وق���د كان غريباً على املتابع ملجريات األحداث في أمتنا أن 
يجد التعاون والتناصر بن فئات لم يكن يدور بخلد مسلم يوماً 
إمكاني���ة اللقاء بينها؛ نظراً ملا في ظاه���ر أمرها من التناقض 
الشديد والتباين الكامل، لكن عداوة تلك الفئات للمنهج السلفي 

جمعت بينهم وألَّفت بن أهوائهم.
يحتش����د اليوم في الصف املناوئ للس����لفية الكفاُر من أهل 

] االفتتاحية [

الصوفية
في مواجهة

الكتاب وعبدة األوثان، بجانب كثير من أهل البدع اخلارجن على 
نة واجلماعة، وليس يُدرى بأي مقياس يقيس هؤالء  منهج أهل السُّ
عندما يتعاون من يصنِّفون أنفَس����هم في خانة احملبن لله ورسوله 
وآل بيته األطهار، مع النص����ارى الذين يدعون مع الله إلهاً آخر، 
ويقف����ون صفاً واحداً متعاونن في مواجهة أتباع املنهج الس����لفي 
الذين يشهدون أن ال إله إال الله وأن محمداً رسول الله، ويجعلون 
����نة وإجماع األمة املصادر التي يرجعون إليها في  من الكتاب والسُّ
تكوين عقائدهم وسلوكياتهم وأخالقهم وعباداتهم، ويقيمون عليها 

صرحهم الفقهي.
في الدراس���ات التي تقوم بها بع���ض مراكز األبحاث التي 
ه السهام بقوة نحو املنهج السلفي؛  تعتني مبحاربة اإلسالم تُوجَّ
ونه الصخرة الت���ي تتحطم عليها كل محاوالت االختراق  إذ يعدُّ
للبني���ة العقدي���ة واألخالقية لألمة اإلس���المية، وبعد جتارب 
متعددة ومحاوالت شتى وجدوا أن من أجنع الوسائل لتحقيق ما 
ٌه إس���المي آخر ميثل رأس احلربة  يريدون: أن يكون هناك توجُّ
التي يحاربون بها الس���لفية، وقد وقع اختيارهم على الصوفية 
للقيام بذلك الدور؛ ليقينهم أنها من أبعد الناس عن الس���لفية 
وأعدى أعدائها؛ ذل���ك أن مراجع الصوفية التي يرجعون إليها 
تناقض مناقضة تامة مراجع السلفية؛ فهي ال تخرج عن الرؤى 
واملنامات ومتابعة ش���يوخ الطريقة والش���طحات في ظل منهج 

السلفية
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وردت الِفْقرة التالية في أحد تلك التقارير - وهي تبنِّ الس����لوك 
األمريكي لتخريب اإلس����الم من داخله -: »تقوية مكانة الصوفية، 
وتشجيع الدول التي لديها تقاليد صوفية قوية للتركيز على ذلك 

اجلزء من تاريخها، وإدراجه في مناهجها التعليمية«)1(.

نشرت مجلة )يو إس نيوز( في تاريخ 2005/4/17م تقريراً  2
بعنوان: )قلوب وعقول ودوالرات( كتبه ديفيد كابالن. قال 
في���ه: )يعتقد اإلس���تراتيجيون األمريكيون بش���كل متزايد أن 
احلركة الصوفية بأفرعه���ا العاملية قد تكون واحداً من أفضل 
األس���لحة ضد تنظيم القاعدة واإلس���الم اجلهادي؛ فالصوفية 
بطرقها الباطنية متثل برأيهم توجهاً مناقضاً للطوائف األصولية 
كالوهابية التي مينع أش���د أئمتها تعصباً املوسيقى والرقص، ال 
بل حتى احلب الرومانس���ي(. وذكر التقرير أيضاً أنه: )بينما ال 
وا علناً بسبب فصل  يس���تطيع الرس����ميون األمريكيون أن يُقرُّ
الدين عن الدولة في الدس���تور األمريكي، فإنهم يدفعون علناً 

باجتاه تعزيز العالقة مع احلركة الصوفية(.

عق���د برنامج األم���ن الدولي ف���ي مركز نيكس���ون في  3
2003/10/24م مؤمتراً الستكشاف الدور الذي ميكن أن 
يقوم به التصوف ضمن أهداف السياسة اخلارجية األمريكية)2(.

في أواخر ع���ام 2009م رعت بريطانيا إنش���اء »املجلس  4
الصوفي العاملي« في لندن، بترخيص بريطاني معتَمد من 
ف نفس���ه  وزارة اخلارجية البريطانية. وأصدر املجلس بياناً عرَّ
فيه بأنه »منظمة إسالمية تدعو إلى حتقيق السلم والسالم في 
العالم وتتص����دى لإلرهاب والعن�ف والتش���دد والتعصب، وال 
تتدخل في سياسات الدول املختلفة وحتترم كلَّ معتَقد ألي دين 
أو عقيدة، وتعمل على إزال���ة اخلالفات العقائدية، وتقرب بن 
األديان املختلفة لتحقيق االس���تقرار ف���ي دول العالم كله، وهو 
منظمة لها الش���خصية املعنوية املستقلة، وأغراضها نشر الدين 
اإلس���المي الصحيح، والدعوة إلى الله ونش���ر الوعي الديني 

والثقافي«. 

ويتضح من ه���ذا البيان ما املراد بالدين اإلس���المي الصحيح 
عن���د هذا املجلس املعتَمد لدى بريطاني���ا والغرب؛ فهو يحترم 
كل معتَقد ألي دي���ن أو عقيدة ويقرب بن األديان املختلفة، في 
الوقت الذي يتص���دى فيه للتعصب والتش���دد، وهي تعبيرات 

))) انظر: تقرير راند: )إسالم حضاري دميقراطي - شركاء وموارد وإستراتيجيات(.
مركز  األمريكية(،  السياسة  في  أثرها  واستشراف  الصوفية  )فهم  تقرير:  انظر:   (((

نيكسون 004)م، ترجمة د. مازن مطبقاني.

غي���ر منضبط في الفهم واالس���تنباط من النصوص، يعتمد ما 
يزعمونه من الكشف والذوق واإللهام واخلواطر والعلم اللدني، 
وم���ن هنا كانت الصوفية القن���اة املنفتحة التي متر من خاللها 
حم���الت التغريب وإفس���اد الهوية وإضعاف ال���والء للمؤمنن 
والبراء من الكافرين، وهذا يفسر سر حفاوة أعداء امللة واألمة 
بالصوفية؛ حيث يقوم الفكر الصوفي في مجمله على اس���تبعاد 
اجلهاد ضد أعداء امللة ويقدم تفسيراً لإلسالم يعتمد اخلمول 
واخلنوع، مع االنفتاح غي���ر املنضبط مع اآلخر املختلف عقدياً 
وثقافياً باختالق ذرائع متعددة، مع االّتكالية والس���لبية إزاء ما 
يعترض األم���ة من حتديات؛ وذل���ك لبع�دهم عن اخلوض في 
الس�ياسة وتس���ليم األمر للساسة - أياً كان�وا: مسلمن أو غير 
مسلمن - ك�ي يفعل�وا ويق�ول�وا ما يشاؤون، )وهذا لم مينع من 
وج���ود مجموعات صوفية - خاصة في إفريقيا - خرجت على 
هذا النسق، وساعدت بش���كل كبير وجهد منسق في التصدي 
للمستعمر الكافر الذي احتل بالد املسلمن، وتصدت للحمالت 
التنصيرية، وأس���همت في نشر كثير من التعاليم اإلسالمية عن 

طريق الكتاتيب(.
التمكين للصوفية ومحاربة السلفية:

تبني أمريكا كثيراً من سياس����اتها إزاء العالم اإلسالمي على  1
تقارير مؤسسة )راند( ونحوها من املؤسسات الفكرية، وقد 
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محج���وزة لوصف املنهج الس���لفي بها، ويقول الش���يخ محمد 
الشهاوي مؤس���س هذا املجلس في حواره مع موقع إسالم أون 
الين بتاريخ 2009/10/8م: »س���نحاول أن نحث املسؤولن في 
معظم الدول من خالل املجلس العاملي على أن يدعموا الصوفية 
لكي يوقفوا تيار السلفية الذي يتمدد في العالم، والذي يتسبب 

في نشر التعصب والتشدد«.

وقد دخلت املرأة الصوفية على اخلط في مواجهة السلفية؛  5
حيث أنشأت الس����يدة ماجدة عيد )زوجة محمد الشهاوي 
شيخ الطريقة الشهاوية ومؤس����س املجلس الصوفي العاملي فيما 
بعد(؛ جمعية صوفية للنس����اء باس����م »دار النس����اء الصوفيات«، 
وذكرت أن هدف اجلمعية يتلخ����ص في: »الدعوة إلى فهم الدين 
الصحيح الوسطي، وخاصة في أوس����اط املرأة املصرية والنشء 
الصغي����ر بعد أن مزقته الس����لفية الوهابية الت����ي غزت املجتمع 
ومتددت عبر وسائل اإلعالم«. وقالت في حوار صحفي: »اإلسالم 
دين وس����طي عمل الوهابيون واألصوليون على تشويهه على مدى 
سنوات طوال، وآن األوان ملواجهة هذه احلملة الظالمية، وهذا ما 

تسعى إليه جمعية الصوفيات«. 

ومنذ عدة أش���هر أعلن عالء أبو العزامي ش���يخ الطريقة  6
العزمية أنه س���يجري إطالق قناة فضائية صوفية جديدة 
ملواجه���ة الفضائيات الس���لفية، عن طريق »تقدمي اإلس���الم 
الوسطي املعتدل، ومواجهة الفكر األصولي املتشدد ملن يسمون 

أنفسهم: السلفين والوهابين«.

هناك حديث عن قيام مؤسس���ة األه���رام ممثِّلة للحكومة  7
املصرية بعقد اتفاق مع شيخ شيوخ الطرق الصوفية وذلك 
بالتع���اون مع الس���فارة األمريكية في القاه���رة ملواجهة الفكر 
السلفي واملد اإلخواني)1(، وهو ما يدل على أن االجتاه الصوفي 
يقوم مبحاربة السلفية بالوكالة، وهو في الوقت نفسه يسقط أو 
يفسد أي مصداقية لهم في هذا االجتاه؛ ألنها حرب بالنيابة أو 
بالوكال���ة جلهات قد ال تريد أن تظهر في الصورة، أو ترى عدم 

تقبُّل جمهور املسلمن لهجومهم.
فه���ذا كله يبن ع���زم الصوفي���ة على مواجهة الس���لفية 

ومحاربتها على األصعدة جميعها واستعداء األنظمة عليها. 
ولعل من مظاهر دعم هذه احل���رب إعادة إعمار املزارات 
واألضرحة، ونش���ر الكتب واملدارس الصوفي���ة، ودعم الطرق 
الصوفية، مع اإلصرار على احلضور اإلعالمي لبعض أنش���طة 

))) انظر: صحيفة املصريون، العدد الصادر بتاريخ: 010/8/3)م.

الصوفية ورموزها، واس���تضافتهم وعقد االتفاقات واملؤمترات 
معهم.

إن تركيز التقارير على استخدام أهل البدع والفرق، وكذلك 
االجتاه���ات العصرية من حداث���ة وَعلمانية في تنفيذ املخطط 
املعادي لإلس���الم يؤكد على أن السلفين هم أتباع املنهج احلق 
املمث���ل احلقيقي لألمة ف���ي مواجهة املعتدي���ن على عقائدها 
وحرماتها وممتلكاتها، وأنهم باتباعهم لهذا املنهج مينعون األمة 
من اإلذعان لألمركة، وأن من يحاربهم يقف في خندق واحد مع 

أعداء األمة؛ وإن كان ال يعلم.

االختراق األمريكي للجماعات الصوفية:
في أعقاب أح���داث 2001/9/11م بدا ألمريكا من خالل 
عدد من املراكز البحثية أنه ميكن النظر إلى الصوفية على أنها 
الشريك املناسب ملقاومة من ينظرون إليه على أنه رمز للتشدد 
واجلمود، ومن ثَمَّ عملت على تقويتها والتمكن لها وإس���نادها 
م���ن خالل عدة فعاليات. وبادلتها الط���رق الصوفية حباً بحب 

وتقديراً بتقدير:
فف���ي مطلع يونيو عام 2009م ُعِق���د مؤمتر للصوفية في  1
مصر، وفي ختام املؤمتر أصدرت الطرق الصوفية املشاركة 
بياناً دعت فيه »إلى تش���كيل جلاٍن من العلماء املسلمن بأنحاء 
العالم لبح���ث كيفية التقارب بن العالم اإلس���المي والواليات 

املتحدة، ودراسة القيم املشتركة التي ميكن التعاون فيها«.

هت الس���فيرة األمريكية في  وفي أواخر الش���هر نفس���ه وجَّ 2
القاه���رة مرغريت س���كوبي دعوة إلى تس���ع طرق صوفية 
حلضور احتفال السفارة بعيد االستقالل األمريكي في أول يوليو.

وفي أواخر ع���ام 2009م أعلنت مصادر إعالمية أمريكية  3
أن السفارة األمريكية في القاهرة تعتزم توجيه الدعوة إلى 
ممثل���ي عدد من الطرق الصوفي���ة واملذاهب الدينية في مصر 
للدخول في حوار رسمي معها للتوافق حول العديد من القضايا 
ومواجهة اجلماعات اإلس���المية األخرى، وذكرت هذه املصادر 
أن اله���دف من احلوار »دعم الفرق اإلس���المية املعتدلة - من 
وجهة النظر األمريكية - وبحث مستقبل عملية السالم واحلوار 
بن األديان والعالقات بن الطرق الصوفية وإس���رائيل في حال 
حدوث تسوية«، و»بحث سبل مواجهة انتشار ما تسميه أمريكا: 
)الفكر املتشدد األصولي( في املجتمعات العربية عامة واملجتمع 

املصري بصفة خاصة«.
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بتاربخ 2010/8/3م نُِشر في صحيفة الدستور املصرية خبر  4
اجتماع شيوخ الصوفية مع ممثل لإلدارة األمريكية بحضور 
أم����ن الدولة في مق����ر الطريقة العزمية ملدة س����اعتن، وناقش 
املجتمع����ون التنس����يق بن ش����يوخ الصوفية في مص����ر واإلدارة 
األمريكية لنشر اإلسالم الصوفي املعتدل بن املسلمن األمريكين، 
وأك����د ممثل اإلدارة األمريكية أن منوذج اإلس����الم الصوفي ميثل 
ب به في أمريكا لكون����ه - كما يزعم -  اإلس����الم املقب����ول واملرحَّ
إسالماً وسطياً معتدالً، وقد طلب ممثل اإلدارة األمريكية استمرار 

اللقاءات والتنسيق بن اجلانبن.
 هذه الش���هادة األمريكية للصوفية تصيب - عند املسلمن 
الفاهمن لدينهم حق الفهم - التوجَه الصوفي في مقتل؛ حيث 
باً به، وال يخفى أن شهادة األعداء لهم  تْه مقبوالً لديها ومرحَّ عدَّ
ت���دل على أن توجههم يخدم املصال���ح األمريكية التي هي على 
الضد م���ن مصالح أمتنا وديننا، واتف���اق اإلدارة األمريكية مع 
الصوفية لنش���رها بن مسلمي أمريكا يعني أنها لم تعد تكتفي 
بإفس���اد بالد املنش���أ وإمنا جتاوزتها إلى األطراف والروافد؛ 
حيث تُش���ِبع حاجة املتدينن املس���لمن لديها في الوقت الذي 
تقطع الطريق عليهم في اجتاههم نحو السلفية، وهذا مما يبن 
أن الصوفية منسجمة مع الرؤية األمريكية في العمل على إفراغ 
اإلس���الم من محتواه العقدي واجله���ادي الذي أقضَّ مضاجع 

األمريكين والراغبن في السيطرة على بالد املسلمن. 
ولعلنا نالحظ مسارعة كثير من األنظمة إلى تغليب املصلحة 
األمريكية في التمكن للصوفي���ة على املصلحة الوطنية؛ حيث 
أ اآلن نفر من الصوفية كثيراً من املناصب املهمة؛ ففي أكثر  يتبوَّ
من بل���د رأينا تولي املتصوفة لوزارة األوق���اف ولوظيفة املفتي 

ولرئاسة اجلامعة اإلسالمية وغير ذلك من املناصب. 
وهذا كل���ه يصب في تقوية ش���وكة الصوفي���ة كي تواجه 

أصحاب املنهج السلفي بألسنة ِحَداد.
واآلن يُ���راد من الصوفية القيام مبا لم تس���تطع القيام به 
الَعلمانية، وذلك حتت َوْهِم العناية بالقلب وتزكية النفس والعناية 
بال���روح، والزهد في الدنيا، فيجري إبع���اد الدين عن التدخل 
في مجاالت احلياة: كالسياس���ة واالقتصاد وتنمية املجتمعات 
والقضاء على روح اجلهاد ليقرَّ للمحتلن قرارهم في االستيالء 
ح برنارد لويس يوماً فقال: »إن الغرب  على بالد املس���لمن. صرَّ
يسعى إلى مصاحلة )التصوف اإلسالمي( ودعمه؛ لكي يستطيع 
ملء الس���احة الدينية والسياس���ية َوْف���َق ضوابط فصل الدين 
عن احلي���اة وإقصائه نهائياً عن قضايا السياس���ة واالقتصاد، 

وبالطريقة نفس���ها التي اس���تُخدَمت في تهميش املسيحية في 
أوروبا والواليات املتحدة«.

وتس���عى أمريك�ا والعالم الغربي للتمكن للصوفية في بالد 
املسلمن على حساب أصح�اب املنهج الس�لفي؛ ألن هذا - كما 
يقولون - يساعد على االنسجام مع املنظومة الدولية باإلضافة 
إلى قابلية اخلضوع للقوانن واملعايير املتعاَرف عليها دولياً، كما 
أن التمكن للصوفية يساعد على مواجهة املد السلفي وإعاقته 

ووضع العراقيل أمامه.
لكن على الصوفين أن يس���تيقنوا أن مراد أمريكا هو تبديل 
ا يفيد أمة املسلمن وينفعها،  اإلس���الم وتغييره؛ وليس البحث عمَّ
وأن ما تُظِهُره م���ن ُودٍّ أو تقدير للصوفية ليس حباً فيهم، بل ما 
هو إال كحبة القمح التي يضعها الصياد في فخه، فإنه لم يضعها 
بقصد إطعام العصافير اجل�ائعة؛ بل ما وضعها إال الصطيادها 
بها، ثم يجعلها بعد ذلك وليمة ش���هية ألهله وأصحابه، من قبل 
أن تتمكن هذه العصافير املخدوعة من التقاط حبة القمح. ومما 
يدل على م���راد أمريكا من التقرب والت���ودد لبعض االجتاهات 
املسلمة ما جاء في أحد تقارير )راند(؛ حيث يفصح التقرير عن 
الهدف بقوله: »إن حتويل ديانة عالَم بكامله ليس باألمر السهل. 
إذا كان���ت عملية بناء أمة مهمة خطيرة؛ فإن بناء الدين مس���ألة 
أكثر خطورة وتعقيداً منها«. فاملراد إذن إعادة بناء اإلس���الم َوْفَق 
األجندة األمريكية واستخدام الصوفية في ذلك كحصان طروادة.
ولك�ن النصوص الشرعية تبن أن كي�د هؤالء ح�ابط - بإذن 
الل���ه - وأنهم لن يتحقق لهم ما يريدون؛ فدين الله محفوظ، كما 
أن خبرة التاريخ تبن أنه ال بد من وجود الطائفة التي يحفظ الله 
بها وبجهودها الدين وينصره، والله - تعالى - ليس في حاجة إلى 
هذه الط�ائفة، وإمنا لَيِمي�َز اخلبي�ث من الطي�ب، وليختبر ما في 
صدور الناس وليبتلَي بعضهم ببعض. قال - تعالى -: }َذِلَك َوَلْو 
َيَش����اُء اللَُّه النَتَصَر ِمْنُهْم َوَلِكن ِلَّيْبُلَو َبْعَضُكم ِبَبْعٍض َوالَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َس����ِبيِل 
اللَِّه َفَلن ُيِضلَّ َأْعَماَلُهْم{ ]محمد: ٤[، وق�ال - تعالى -: }َوِلَيْبَتِلَي اللَُّه 
ُدوِر{ ]آل  َص َما ِفي ُقُلوِبُكْم َواللَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ َم����ا ِفي ُصُدوِرُكْم َوِلُيَمِحّ
عم����ران: ١٥٤[، وهذا يضع على كاهل السلفين مهمَة املنافحة عن 
منهجهم بقوة وحزم، والسعي في نشره وتوسيع أرضية قبوله بن 
الشعوب اإلس���المية، وترك الدعة والركون إلى الدفع القدري. 
قال - تعالى -: }َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت اأَلْرُض{ 
]البقرة: ٢٥١[؛ فاملسلم مكلَّف بالدفع الشرعي، وأما الدفع القدري 

فذلك فضل من الله يؤيِّد به عباده الساعن في نصرة دينه.
فنا بنصرة دينه. نسأل الله - تعالى - من واسع فضله أن يشرِّ
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] دراسات في العقيدة والشريعة [

احلمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، وبعد:
تكم���ن أهمية هذا املوضوع في أن اخلطأ فيه يفضي إلى اخللط 
وس���وء الفهم والتطبيق لدى الدعاة إلى الله تعالى؛ فمن متس���اهل 
بحجة توس���يع دائرة االتفاق وجمع الناس على قول واحد، ومتشدد 
ال ي���رى إال م���ا رآه راجًح���ا دون النظر في امل���آالت وما تقتضيه 

الضرورات؛ التي اعتبرها الشارع احلكيم.
وقبل أن أدلف إلى املوضوع، أش���ير إل���ى أن املقصود باملرجوح 
هنا: املرجوح في اعتقاد من س���يأخذ به؛ سواء كان من أهل النظر 
في املس���ألة، العارفن بطرق الترجيح والتصحيح، أو من املقلدين 

ألحدهم.
وه���و ما كان في مس���ألة فقهية خالفية اجتهادية يس���وغ فيها 
اخلالف، أما املس���ائل التي ال يسوغ فيها اخلالف كاملسائل املجمع 
عليه���ا، أو الثابتة بالنص الصحيح الصريح الذي ال معارض له من 
جنسه فغير داخلة في بحثنا هذا؛ إذ كل قول شاذ و معدود في زالت 
العلماء فإنه ال يؤخذ به مع حفظ مقام قائله؛ فإنه ال يصح أن يُجعل 

من كل قول خالف، وال كل خالف يعتبر. 
عن زي���اد بن حدير قال: »ق���ال لي عمر: هل تع���رف ما يهدم 
اإلس���الم؟ قال: قلت: ال، قال: يهدمه زلة العال���م، وجدال املنافق 

بالكتاب، وحكم األئمة املضلن«)1(.
وقال اب���ن القيم: »كثيًرا ما يحكى عن األئم���ة ما ال حقيقة له، 
وكثيٌر من املسائل يخرجها بعض األتباع على قاعدة متبوعة، مع أن 

))) رواه الدارمي )14)(، وصححه األلباني.

ذلك اإلمام لو رأى أنه���ا تُفضي إلى ذلك ملا التزمها، وأيًضا فالزم 
املذهب ليس مبذهب، وإن كان الزم النص حًقا؛ ألن الشارع ال يجوز 
عليه التناقض، ف���الزم قوله حق، وأما من عداه فال ميتنع عليه أن 
يقول الشيء ويخفى عليه الزمه، ولو علم أن هذا الزمه ملا قاله، فال 

له ما لم يقله«)2(. يجوز أن يقال: هذا مذهبه، ويقوِّ

الترخص بمسائل الخالف:

واألخذ باملرجوح يعبر عنه أحياًنا بالترخص مبس���ائل اخلالف، 
حيث يكتف���ي املترخص مبوافقة قول إمام من غير نظر في ترجيح 

أو دليل، ويجعل كل خالف دلياًل على احلل أو التحرمي.
وهذه املس���ألة تعود إلى قاعدة: »تصويب املجتهدين«، واخلالف 
فيه���ا: هل كل مجتهد مصيب، أو املصيب واحد؟؛ فمن توس���ع في 
األخ���ذ برخص العلماء من غير ضابط وال قيد، يرى أن كل مجتهد 
مصي���ب فيما عند الله، ومصيب ف���ي احلكم، وليس هناك حتجير 

على تتبُّع مسائل اخلالف. 
واحلق الذي عليه األئمة األربع���ة وجمهورهم أن احلق من ذلك 
واحد م���ن أقوالهم وأفعالهم، والباقون مخطئ���ون، غير أنه معذور 
بخطئ���ه، للحديث الصحيح: »إذا حكم احلاك���م فاجتهد ثم أصاب 
فل���ه أجران، وإذا حكم فاجتهد ث���م أخطأ فله أجر واحد« ]أخرجه 

البخاري[.
ثم اختلف هؤالء األئمة � وهو اختالف ال يقدح في أصل القاعدة 
� فيمن لم يصب احلكم الباطن: هل يقال: إنه مصيب في الظاهر؟؛ 

))) إعالم املوقعني )3/ 86)).

حكـــم األخــذ
بالمرجوح

خ����������ال����������د ع������ق������دة
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فقيل: املخطئ في احلكم مخطئ في االجتهاد  وال يطلق عليه اسم 
اإلصابة بحال، وقيل: إن���ه مصيب في الظاهر، لكونه أدى الواجب 

املقدور عليه من اجتهاده.
وأص���ل هذه املقالة � أي القول ب���أن كل مجتهد مصيب � بدعة 
ابتدعها املعتزلة، يق���ول أبو الطيب الطبري: »وهم األصل في هذه 
البدعة وقالوا ذلك جلهلهم مبعاني الفقه وطرقه الصحيحة الدالة 
على احلق، الفاصلة بينه وبن ما عداه من الش���به الباطلة فقالوا: 
ليس فيها طريق أولى من طريق، وال أمارة أقوى من أمارة، واجلميع 
متكافئون، وكل من غلب على ظنه ش���يء حكم به؛ فحكموا فيما ال 
يعلمون وليس من ش���أنهم، وبس���طوا بذلك شبه نفاه القياس منهم 
ومن غيرهم؛ الذين يقول���ون: ال يصح القياس واالجتهاد؛ ألن ذلك 
إمنا يصح من طري���ق تؤدي إلى العلم أو إلى الظن، وليس في هذه 

األصول ما يدل على حكم احلوادث علًما وال ظًنا«)1(.
ثم تلقف هذه املقالة عنهم أكثر األشعرية كأبي احلسن والباقالني 

والغزالي وغيرهم. 
وقد اشتكى الش���اطبي من ذلك حتى قال: »وقد زاد هذا األمر 
على قدر الكفاية حتى صار اخلالف في املسائل معدوًدا في حجج 
اإلباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان االعتماد في جواز الفعل 
على كون���ه مختلًفا فيه بن أهل العل���م، ال مبعنى مراعاة اخلالف 
ف���إن له نظًرا آخر... فرمبا وقع اإلفتاء في املس���ألة باملنع فيقال: 
لم متنع واملس���ألة مختلٌف فيها، فيجعل اخلالف حجًة في اجلواز 
ملجرد كونها مختلًفا فيها، ال لدليٍل يدل على صحة مذهب اجلواز، 
وال لتقلي���د من هو أولى بالتقليد من القائل باملنع، وهو عن اخلطأ 
على الشريعة، حيث جعل ما ليس مبعتمد معتمًدا، وما ليس بحجٍة 

حجًة«)2(. 
وق���ال رحمه الله: »ومت���ى خيرنا املقلدين ف���ي مذاهب األئمة 
لينتقوا منها أطيبها عندهم، لم يبق لهم مرجع إال اتباع الش���هوات 
في االختيار، وهذا مناقض ملقصد وضع الشريعة؛ فال يصح القول 

بالتخيير على حال«)3(.
وق���ال أب���و الوليد الباجي املالكي املتوفى س���نة أربع وس���بعن 
وأربعمائ���ة: »وكثي���ًرا ما يس���ألني من تقع له مس���ألة من األمَْيان 
ونحوه���ا: لعل فيها رواية؟ أو لعل فيها رخصة؟، وهم يرون أن هذا 
من األمور الشائعة اجلائزة، ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء ملثل 
هذا ملا طالبوا به، وال طلبوه مني وال من سواي، وهذا مما ال خالف 
بن املس���لمن ممن يعتد به في اإلجماع؛ أنه ال يجوز وال يس�وغ وال 
يح���ل ألح�د أن يفتي في دين الل���ه إال باحلق الذي يعتقد أنه حق، 

رضي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه.

))) انظر : شرح اللمع )) / 1048).
))) املوافقات للشاطبي )141/4).

)3) املوافقات للشاطبي )78/5).

وإمن���ا املفتي مخبر عن الله تعالى ف���ي حكمه؛ فكيف يخبر عنه 
إال مب���ا يعتقد أن���ه َح�َكَم به وأوجبه؟ والل���ه تعالى يقول لنبيه #: 
}َوَأِن اْحُكم َبْيَنُهم ِبَا َأنَزَل اللَُّه َوال َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم { ]املائدة: ٤٩[، فكيف يجوز 
لهذا املفتي أن يفتي مبا يش���تهي، أو يفتي زيًدا مبا ال يفتي به َعْمًرا 
لصداقة تك���ون بينهما أو غير ذلك من األغراض!، وإمنا يجب على 
املفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم مبا أنزل الله من احلق، فيجتهد 
في طلبه، وينه���اه أن يخالفه وينحرف عنه، وكيف له باخلالص مع 

كونه من أهل العلم واالجتهاد إال بتوفيق الله وعونه وعصمته؟«)4(.

خــالف   كل  لتصويــب  الخطيــرة  اآلثــار  ومــن 
وجعله حجة: 

- تقلي���ل االعتماد على النصوص، وضع���ف النظر إليها؛ ألنه ال 
تكاد تخلو مس���ألٌة من خالف، والغلو في االستدالل بهذه القاعدة 
يجعلها ترجع على أصلها � وهي النصوص � باإللغاء واإلبطال فتكون 

اً للنص. ندَّ
- تتبع زلل العلماء وشواذ األقوال؛ إذ هي منقولٌة بوصفها خالفاً، 
وال ب���د من التحقيق الدقيق ال���ذي يبن الفرق بن اخلالف املعتبر 

وغير املعتبر.
- التناول الس���طحي الختالف العلماء، وهو ما ينتج عنه تس�ويغ 
كلٍّ من الرأين الواردين في املسألة الواحدة، ولو كان اخلالف فيها 
ضعيًفا أو ش���اًذا، وهذا يؤدي إلى العم���ل بالرخص مطلًقا، وأخذ 
األقوال بالتش���هي ولو كانت مجرد رأي فقيه، ال دليل له من النص 
الصحيح، وهو ما يؤذن بانحالل عزائم املكلفن في التعبد، ويصير 

ما يُزعم أنه الشريعة عبادة للهوى.
- اجتثاث علم اجلرح والتعديل؛ إذ إن كثرة من رجال احلديث قد 
اختلف العلماء ف���ي قبولهم وردهم، والتطبيق العملي لهذه القاعدة 
ل  ح أخذ بذلك ومن عدَّ أال يُبح���ث عن الراجح في ذلك؛ بل من جرَّ

أخذ بذلك، دون إنكاٍر وبحٍث للراجح.
- تضييع شرائع اإلسالم من األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، 

والنصيحة، والتواصي باحلق.
- اندراس وس���ائل التق���ومي الداخلي داخل صف���وف العاملن 
لإلس���الم، وذهاب معلم عظيم من معالم الدين، كالنصيحة واألمر 

باملعروف والنهي عن املنكر.

وجوب األخذ بالراجح:
واألصل في املسائل االجتهادية )وهي التي يسوغ فيها اخلالف( 
أن يتحرى الشخص ما يعتقد أنه الصواب فيكون حينئذ هو الراجح 
الذي يجب عليه األخذ به في حقه؛ فإن لم يس���تطع ذلك بنفس���ه 
ب���أن كان عامًيا ليس من أهل النظر والترجيح؛ فعل ذلك بغيره بأن 

)4) التبيني لسنن املهتدين ألبي الوليد الباجي، ص97.
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يتحرى مفتًيا ل���ه يثق بدينه وعلمه ي���رى أن اجتهاده هو األصوب 
فيقل���ده؛ فيكون ما ذهب إليه هو الراجح الذي يجب عليه األخذ به 
في حقه، وهذا مقتضى امتثال قوله تعالى: »فاس���ألوا أهل الذكر 

إن كنتم ال تعلمون«.
وعلى هذا يجب األخذ بالراجح الذي يعتقد الشخص أن الدليل 
الثابت الصحيح يدل عليه، وهذا في اجلملة سواء كان في القضاء 

أو اإلفتاء أو غير ذلك.
ومن هذا الباب ما قاله اإلمام الشافعي في كتابه األم فيمن رأى 
هالل شوال وحده: »ولو شهد ش���اهدان أو أكثر، فلم يُْعَرفوا ِبَعدل 
ُح���وا، فله���م أن يفطروا، َوأُِحُب له���م أن يصلوا صالة العيد  أو ُجرِّ
ألنفس���هم جماعة وفرادى مستترين، ونهيتهم أن يصلوها ظاهرين، 
وإمنا أمرتهم أن يصلوا مستترين، ونهيتهم أن يصلوا ظاهرين؛ لئال 

ينكر عليهم، ويطمع أهل الفرقة في فراق عوام املسلمن. 
ل، لم يس���عه إال الفطر، ويخفي  وهكذا لو ش���هد واحد فلم يَُعدَّ
فطره؛ لئال يسيء أحد الظن به ويصلي العيد لنفسه، ثم يشهد بعد 

إن شاء العيد مع اجلماعة فيكون نافلة خيًرا«)1( اه�.
فلو كان يجوز لدى الش���افعي رحم���ه الله تعالى األخذ باملرجوح 
جللب منفعة أو مصلحة؛ ملنع من رأى هالل ش���وال وحده ولم يؤخذ 
بشهادته من الفطر من باب أولى، ولكنه قال: »لم يسعه إال الفطر«، 

أما مفسدة فطره دون الناس فإنها مندفعة بجعل ذلك سًرا.
ولذا فإن الواجب هو األخذ بالراجح؛ وذلك ملا يلي:

1- أن ف���ي العمل باملرجوح جللب مصلح���ة أو منفعة؛ فتح باب 
اتباع الهوى واحلكم بالتشهي، ويخرم االنضباط في األحكام.

2- أن ذلك يؤدي إلى انسالخ الناس من الدين بترك اتباع الدليل 
واالنس���ياق وراء ضعيف األقوال وش���اذها، ورمب���ا أدى إلى خرق 

اإلجماع بالتلفيق بن األقوال.
3- أن ذلك يؤدي إلى االس���تهانة بالدين؛ إذ يصير بذلك سيااًل 

ال ينضبط.
وإلي���ك أقوال أهل العلم الدالة عل���ى وجوب األخذ بالراجح في 

القضاء واإلفتاء وغير ذلك:
1 � يقول اب���ن تيمية رحمه الله في »باب ف���ي آداب القاضي«: 
»أكثر من عنده متييز من املتوس���طن إذا نظر في مس���ائل النزاع، 
وتأمل ما اس���تدل به الفريقان بتأمل حسن ونظر تام، ترجح عنده 
أحد القولن، ولكن قد يش���ق علي���ه االكتفاء بنظره، فالواجب على 
مثل هذا أن يتبع قواًل ترجح عنده من غير دعوى منه لالجتهاد؛ بل 
هو مبنزلة املجتهد ف���ي أعيان املفتن واألئمة، وإذا ترجح عنده أن 

أحدهم أعلم قلده«.
وقال أيًضا: »يجوز للحنفي احلاكم أن يس���تنيب ش���افعًيا يحكم 

))) األم، لإلمام الشافعي ))/30)).

باجتهاده وإن خالف اجتهاد مستنيبه، ولو شرط عليه أن يحكم بقول 
مس���تنيبه لم يجز هذا الشرط، وأيًضا إذا رأى املستنيب قول بعض 
األئم���ة أرجح من بعض؛ لم يجز له أن يحكم باملرجوح؛ بل عليه أن 

يحكم بالراجح«)2(.
2 � ويقول ابن القيم: »الفائدة اخلامس���ة عش���رة: ليحذر املفتي 
الذي يخاف مقامه بن يدي الله سبحانه؛ أن يفتي السائل مبذهبه 
ال���ذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك املس���ألة أرجح من 
مذهبه وأصح دلياًل؛ فيقتحم الفتوى مبا يغلب على ظنه أن الصواب 
في خالفه؛ فيكون خائًنا لله ورس���وله وللسائل، وغاّشاً له؛ والله ال 
يهدي كيد اخلائنن، وحرم اجلنة على من لقيه وهو غاش لإلسالم 
وأهله،والدي���ن النصيح���ة، والغش مضاد للدي���ن كمضادة الكذب 

للصدق والباطل للحق.
وكثيًرا ما ترد املس���ألة نعتقد فيها خالف املذهب؛ فال يسعنا أن 
نفت���ي بخالف ما نعتقده؛ فنحكي املذهب الراجح ونرجحه، ونقول: 

هذا هو الصواب وهو أولى أن يؤخذ به، وبالله التوفيق«)3(.
3 � ونُقل عن الش���يخ عياض قول���ه: »القول مبراعاة اخلالف ال 
يعض���ده القياس، وكيف يترك العالم مذهبه الصحيح عنده، ويفتي 
مبذهب غيره املخالف ملذهبه؟، هذا ال يسوغ إال عند عدم الترجيح 
وخوف فوات النازلة؛ فيس���وغ له التقليد ويسقط عنه التكليف في 

تلك احلادثة. انتهى«)4(.
4 � ونقل ابن عليش رحمه الله عن صاحب »املعيار« قوله: »ليس 
للمقلد املنتس���ب إلى مذهب مالك رحمه الل���ه تعالى، أو إلى غيره 
م���ن املذاهب وأصحاب اآلراء واملقاالت، املروية املس���موعة الثابتة 
في املس���ألة ذات القولن أو األق���وال؛ أن يتخير فيعمل أو يفتي أو 
يحكم بأيهما شاء، قبل النظر في الترجيح وإعمال الفكر في تعين 
املش���هور والصحيح، إن كان املقلد أه���اًل للنظر في طرق الترجيح 
وإدراك مدارك التقدمي والتصحيح، وإمنا الواجب عليه في القولن 
أو األقوال إن كانت لش���خص واحد؛ أال يعمل أو يفتي أو يحكم إال 

بالراجح عنده، وفي الدليل له عاضد«)5(.
5 � وف���ي فتح العلي املالك )186 � 188(: »أما قولكم: فهل يجوز 
لهذا املقلد أن يقلد غير املش���هور في مس���ألة، أو يفتي به بقصد 
التوس���عة على نفس���ه وعلى غيره، مس���تنًدا في ذلك لقوله عليه 
الصالة والس���الم: »إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
عزائمه«، ولفظه عليه الصالة والس���الم: »بعثت باحلنيفية السمحة 
السهلة«، واألخذ بالرخص محمود، ودين الله يسر »وما جعل عليكم 
في الدين من ح���رج«؟ فجوابه: أن املقلد بعد اطالعه على الراجح 

))) مختصر الفتاوى املصرية البن تيمية ))/17).
)3) إعالم املوقعني البن القيم )177/4).

)4) انظر: »فتح العلي املالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك«  ))/8)).
)5) انظر: »فتح العلي املالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك« ))/158).
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أو األرج���ح واجب عليه أن يقف عنده، ويقتص���ر عليه في الفتوى 
والقضاء والعمل«.

6 � وفي حتفة احلبيب على ش���رح اخلطي���ب )316/1(: »وفي 
كالم الق���وم ال ينبغي ألحد العمل بالقول املرجوح إال إن كان أحوط 
في الدين من القول األرجح؛ كالقول بنقض الطهارة عند الشافعية 
بلمس الصغيرة والش���عر والظفر؛ فإن هذا القول وإن كان عندهم 

ضعيًفا فهو أحوط في الدين؛ فكان الوضوء منه أولى«.
7 � وقد سئل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام 
اململكة العربية الس���عودية: هل إلمام املسجد أن يعمل بقول فقهي 
ت���رى جهة حكومية أنه قول مرجوح؟، فأج���اب رحمه الله: والله يا 
أخي، املسلم يتبع الكتاب والسنة، وإذا تعارضت األقوال يرد كل قول 
وهُ ِإلَى اللَِّه  للكتاب والسنة، والله يقول: }َفِإْن تَنَاَزْعتُْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ
ُسوِل ِإْن ُكنْتُْم تُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوالَْيْوِم اآلِخِر{؛ فمرد خالفنا ومرجع  َوالرَّ

خالفنا كتاب ربنا وسنة نبينا #«)1(.
8 � وسئل فضيلة الش���يخ محمد بن صالح العثيمن رحمه الله: 
هل لطالب العلم أن يأخ���ذ بالرأي املرجوح في بعض األحوال وهو 
يعلم الراجح؟، فأجاب بقوله: »ال يجوز له العمل باملرجوح؛ بل يتعن 

عليه أن يعمل بالراجح، إذا تبن له أنه راجح«)2(.

توضيح الزم:
أم���ا قول ابن تيمية رحمه الله: »وق���د يكون فعل املرجوح أرجح 
للمصلح���ة الراجحة كما يكون ترك الراج���ح أرجح أحياًنا ملصلحة 
راجح���ة«، فليس عل���ى إطالقه، فهو إمنا كان يقص���د به الفاضل 

واملفضول، وهذا واضح بأدنى تأمل لسياق كالمه.
قال ابن تيمية رحمه الله: »ولذلك اس���تحب األئمة أحمد وغيره 
أن يدع اإلمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف املأمومن؛ مثل 
أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يس���لم في الش���فع ثم يصلي 
ركع���ة الوتر، وهو يؤم قوًما ال ي���رون إال وصل الوتر، فإذا لم ميكنه 
أن يتقدم إلى األفضل كانت املصلحة احلاصلة مبوافقته لهم بوصل 
الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصالة خلفه، وكذلك لو 
كان ممن يرى املخافتة بالبسملة أفضل أو اجلهر بها وكان املأمومون 
على خالف رأي���ه، ففعل املفضول عنده ملصلحة املوافقة والتأليف، 

التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة، كان جائًزا حسًنا. 
وكذلك لو فعل خالف األفضل ألجل بيان الس���نة وتعليمها ملن لم 
يعلمها كان حس���ًنا؛ مثل أن يجهر باالستفتاح أو التعوذ أو البسملة 
ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصالة؛ كما ثبت في 
الصحيح أن عمر بن اخلطاب جهر باالس���تفتاح فكان يكبر ويقول: 
»س���بحانك اللهم وبحمدك وتبارك اس���مك وتعال���ى جدك وال إله 

))) موقع مؤسسة الدعوة اخليرية، قضايا فقهية معاصرة، فتوى رقم 4)8.
))) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمني )6)/431).

غيرك«، قال األس���ود بن يزيد: صليت خلف عمر أكثر من سبعن 
صالة، فكان يكبر ثم يقول ذلك، رواه مسلم في صحيحه...«. 

ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عدًدا من األمثلة املش���ابهة 
لترك الفاضل وفعل املفضول: » فهذه األمور وإن كان أحدها أرجح 

من اآلخر، فمن فعل املرجوح فقد فعل جائًزا. 
وقد يكون فعل املرجوح أرجح للمصلحة الراجحة كما يكون ترك 
الراجح أرجح أحياًنا ملصلحة راجحة، وهذا واقع في عامة األعمال؛ 
فإن العمل الذي هو في جنس���ه أفض���ل قد يكون في مواطن غيره 
أفضل منه، كما أن جنس الصالة أفضل من جنس القراءة، وجنس 
القراءة أفض���ل من جنس الذكر، وجنس الذك���ر أفضل من جنس 

الدعاء. 
ث���م الصالة بعد الفج���ر والعصر منهي عنه���ا، والقراءة والذكر 
والدعاء أفضل منها في تلك األوق���ات، وكذلك القراءة في الركوع 
والس���جود منهي عنها، والذكر هناك أفضل منها، والدعاء في آخر 

الصالة بعد التشهد أفضل من الذكر. 
وقد يكون العمل املفضول أفضل بحس���ب حال الشخص املعن؛ 
لكونه عاج���ًزا عن األفض���ل، أو لكون محبته ورغبت���ه واهتمامه 
وانتفاعه باملفضول أكث���ر، فيكون أفضل في حقه؛ ملا يقترن به من 
مزيد عمله وحبه وإرادته وانتفاع���ه، كما أن املريض ينتفع بالدواء 
الذي يشتهيه ما ال ينتفع مبا ال يشتهيه، وإن كان جنس ذلك أفضل؛ 
ومن هذا الب���اب صار الذكر لبعض الناس في بعض األوقات خيًرا 
من القراءة، والقراءة لبعضهم في بعض األوقات خيًرا من الصالة، 

وأمثال ذلك لكمال انتفاعه به، ال ألنه في جنسه أفضل. 
وه���ذا الباب )باب تفضي���ل بعض األعمال عل���ى بعض( إن لم 
يعرف فيه التفضيل، وأن ذلك قد يتنوع بتنوع األحوال في كثير من 

األعمال، وإال وقع فيها اضطراب كثير«)3(.
ومراعاة لهذا املعنى قال ابن مفلح في اآلداب الش���رعية: »وقال 
اب���ن عقيل في الفنون: ال ينبغي اخل���روج من عادات الناس إال في 
احلرام؛ فإن الرس���ول # ترك الكعبة وق���ال: »لوال حدثان قومك 
باجلاهلي���ة«)4(. وقال عمر: لوال أن يقال عمر زاد في القرآن لكتبت 

آية الرجم.
وت���رك أحمد الركعتن قبل املغرب إلن���كار الناس لها، وذكر في 
الفصول عن الركعتن قبل املغرب، وفعل ذلك إمامنا أحمد ثم تركه 

بأن قال: رأيت الناس ال يعرفونه«)5(.
لكن يبقى أنه هل كل خالف شر؟؛ مبعنى أنك إذا قدمت إلى بلد 
أهله على مذهب معن يعملون عماًل محرًما فيما ترجح لديك، فهل 

)3) مجموع الفتاوى )4)/198-195).
)4) جزء من حديث رواه البخاري ومسلم، ولفظه في البخاري: »َيا َعاِئَشُة، لَْوالَ أَنَّ َقْوَمِك 
َحِديُث َعْهٍد ِبَجاِهلِيٍَّة ألََمْرُت ِبالْبَيِْت َفُهِدَم، َفأَْدَخلُْت ِفيِه َما أُْخِرَج ِمنُْه َوأَلَْزْقتُُه ِباألَْرِض، 

َوَجَعلُْت لَُه َباَبنْيِ َباًبا َشْرِقيًّا َوَباًبا َغْرِبيًّا، َفبَلَْغُت ِبِه أََساَس إِْبَراِهيَم«.
)5) اآلداب الشرعية واملنح املرعية، البن مفلح املقدسي ))/47).
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تقول: اخلالف شر!، وتعمله، وتوافقهم على ما يعملون، أو هل يجوز 
أن تترك بعض الواجبات بناء على أن »اخلالف شر«؟!. 

ال ش���ك أن العبارة في جملتها مقبولة، لكن يبقى أنها حتتاج إلى 
تقيي���د؛ فهناك قواع���د يطلقها أهل العلم حتت���اج إلى تقييد، فهم 
يطلقون أيًضا: »العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص الس���بب«، ونقلوا 
االتف���اق على ذل���ك، مع أنه أحياًنا يحتاج إلى اللجوء إلى الس���بب 

والتخصيص به؛ ألن عموم اللفظ معارض مبا هو أقوى منه.
أعود فأقول: إذا كانت املس���ألة خالًفا بن فاضل ومفضول، أو 
مس���تحب ومباح، أو مباح ومكروه مثاًل، ففعلت املفضول أو املباح أو 
املكروه، جاز لك هذا؛ ألنه ال يسوغ الوقوع في اخلالف املفضي إلى 
التدابر والتقاطع احملرم رغبة في حتصيل فضل لم يوجبه الش���رع 
علي���ك. لكن إذا كانت األقوال متعارضة؛ كأن ترى األمر واجًبا وهم 
يرون���ه غير ذلك، أو تراه حراًما ويرونه جائًزا؛ فهنا تتقيد القاعدة؛ 

فال يجوز أن توافقهم وتقول: اخلالف شر. 

متى يجوز األخذ بالمرجوح؟
ال يص���ار إلى األخذ بالقول املرجوح إال عند الضرورة، واحلاجة 
املنزل���ة منزلتها، وتق���در بقدرها عند وقوعه���ا، فيجوز ذلك لدفع 
مفسدة معتبرة شرًعا، ال جللب مصلحة؛ سواء كان ذلك في القضاء 
أو اإلفت���اء أو غير ذلك، وغني عن البي���ان أن فعل املفضول وترك 
الفاضل أحياًنا؛ أمر جائز حتى مع عدم وجود ضرورة أو مفس���دة؛ 

فال يدخل فيما نحن بصدده اآلن.
ومراعاة حكم الضرورة ال يعد اجتهاًدا؛ ألن االجتهاد إمنا يكون له 
مجال في األمر ذي الوجوه، أما ما قضت به الضرورة فهو من قبيل 

احملسوس، ال مجال للنظر فيه حتى يكون فيه اجتهاد.
وإليك أقوال أهل العلم في ذلك:

1 � قال ابن تيمية رحمه الله: »ولو شرط اإلمام على احلاكم، أو 
ش���رط احلاكم على خليفته؛ أن يحكم مبذهب معن بطل الشرط، 

وفي فساد العقد وجهان. 
وال ري���ب أن هذا إذا أمكن القضاة أن يحكموا بالعلم والعدل من 
غير هذا الش���رط فعلوا، فأما إذا قدر أن في اخلروج عن ذلك من 
الفساد جهاًل وظلًما، أعظم مما في التقدير؛ كان ذلك من باب دفع 

أعظم الفسادين بالتزام أدناهما«)1(.
ومعنى ذلك أنه إذا ش���رط اإلم���ام على القاضي احلكم مبذهب 
معن، وكان في اخلروج عن االلتزام باحلكم بذلك املذهب مفس���دة 
أعظم، من مفسدة االلتزام بالقول املعتمد في املذهب املرجوح لدى 
القاضي؛ فإن ابن تيمية رحمه الله يرى حينئذ جواز احلكم باملرجوح 

من باب دفع أشد املفسدتن بارتكاب أدناهما.

))) مجموع الفتاوى )74-73/31).

2 � وق���ال ابن رجب احلنبل���ي رحمه الله: »وقال أبو احلس���ن 
اآلمدي: إمنا ميلك الزيادة في اجلزية واخلراج، على أصلنا؛ العادل 
م���ن األئمة، دون من كان جائًرا، ه���ذا هو ظاهر املذهب. قال: وال 
يجري هذا مجرى جباية الزكاة واخلراج؛ ألن اجلباية ليس تغيير ملا 
فرضه األئمة، والشرع قد أمرنا بالدفع اليهم، وليس كذلك التغيير 
بالزيادة والنقص؛ ألن فيه إزالة حكم اجتهدت فيه األئمة. ومن تأمل 
ه���ذا القيد الذي قيد به محققو األصحاب؛ علم أنه ال جتوز الفتيا 
ف���ي كثير من هذه األزمان املتأخرة بتغيير اخلراج؛ س���ًدا للذريعة؛ 
ألن ذلك يتطرق به كثيًرا إلى الظلم والعدوان؛ فإن غالب امللوك في 
األزمان املتأخرة اس���تأثروا على املسلمن مبال الفيء، وصار كثير 
من األرض اخلراجية أمالكا للمس���لمن، ويؤدى عنها خراج يسير 
وكثير ممن هو في يده مستحق من مال الفيء، فلو فتح للمستأثرين 
بالفيء أبواب زيادة اخلراج، أو انتزع هذه األراضي لبيت املال؛ ألدى 

ذلك إلى ضرر عظيم على املسلمن. 
وقد ين���زل القول الراج���ح املجتهد فيه إلى غي���ره من األقوال 
املرجوحة إذا كان في اإلفتاء بالقول الراجح مفس���دة، وقرأت بخط 
القاض���ي، مما كتب���ه من خط أبي حفص، أن اب���ن بطة كان يفتي 
أن الرهن أمانة، فقيل له: إن ناًس���ا يعتمدون على ذلك ويجحدون 

الرهون؛ فأفتى بعد ذلك بأنه مضمون«)2(.
3 � ويقول الش���اطبي فيما قرره من مراعاة اخلالف عند الفتوى 
في العمل بعد فعله، وذل���ك في كتابه القيم »املوافقات« )177/5(، 
بعد تقريره أن النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرًعا، وأن 
هذا األصل تنبني عليه قواعد منها: قاعدة مراعاة اخلالف: »وذلك 
أن املمنوعات في الش���رع إذا وقعت، فال يكون إيقاعها من املكلف 
سبًبا في احليف عليه بزائد على ما ُشرع له من الزواجر أو غيرها، 
كالغص���ب مثاًل إذا وقع؛ فإن املغصوب منه البد أن يُوفى حقه، لكن 
على وجه ال يؤدي إلى إض���رار الغاصب فوق ما يليق به في العدل 
واإلنص���اف، فإذا طولب الغاصب بأداء ما غصب أو قيمته أو مثله، 
وكان ذلك من غير زيادة، صح، فلو ُقصد فيه حمٌل على الغاصب لم 
يل���زم؛ ألن العدل هو املطلوب، ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة، 
وكذلك الزاني إذا ُحدَّ ال يُزاد عليه بسبب جنايته ألنه ظلم له، وكونه 
جانًيا ال يجنى عليه زائداً على احلد املوازي جلنايته. إلى غير ذلك 
م���ن األمثلة الدالة على منع التعدي عل���ى املتعدي، أخًذا من قوله 
تعالى: }فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم{ 

وقوله: }واجلروح قصاص{، ونحو ذلك. 
وإذا ثب���ت هذا فمن واقع منهياً عنه، فقد يكون فيما يترتب عليه 
م���ن األحكام زائٌد على ما ينبغي بحكم التبعية ال بحكم األصالة، أو 
مؤٍد الى أمر أشد عليه من مقتضى النهي، فيُترك وما فعل من ذلك، 

))) االستخراج ألحكام اخلراج، ص89.
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أو جنيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل، نظًرا إلى أن ذلك 
الواق���ع وافق املكلف فيه دلياًل على اجلملة، وإن كان مرجوًحا، فهو 
بالنس���بة إلى إبقاء احلالة على م���ا وقعت عليه؛ ألن ذلك أولى من 
إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي، فيرجع 
األمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل اجلواز أقوى 
بعد الوقوع ملا اقترن به من القرائن املرجحة. كما وقع التنبيه عليه 
في حديث تأس���يس البيت على قواعد إبراهيم، وحديث ترك قتل 
املنافقن، وحديث البائل في املسجد، فإن النبي # أمر بتركه حتى 
يت���م بوله؛ ألنه لو قطع بوله لنجس���ت ثيابه وحلدث عليه من ذلكم 
داءٌ ف���ي بدنه، فترجح جانُب ترِكِه على ما فعل من املنهي عنه على 
قطعه مبا يدخل عليه من الضرر، وبأنه ينجس موضعن، وإذا ترك 
فالذي ينجسه موضع واحد. وفي احلديث: »أميا امراة نكحت بغير 
إذن وليه���ا فنكاحها باطٌل باطٌل باطٌل«، ثم قال: »فإن دخل بها فلها 

املهر مبا استحل منها«.
وهذا تصحي���ح للمنهي عنه من وجه، ولذل���ك يقع فيه امليراث 
ويثبت النسب للولد، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح، في 
هذه األحكام، وف���ي حرمة املصاهرة، وغير ذلك؛ دليل على احلكم 
بصحت���ه على اجلملة، وإال كان في حك���م الزنى، وليس في حكمه 
باتف���اق. فالنكاح املختلف فيه قد يراعى فيه اخلالف، فال تقع فيه 
الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخ���ول، مراعاًة ملا يقترن بالدخول من 
األم���ور التي ترجح جانب التصحيح. وه���ذا كله نظٌر إلى ما يؤول 
إليه ترتب احلكم بالنقض واإلبطال من إفضائه الى مفسدة توازي 

مفسدة مقتضى النهي أو تزيد«.
4 � ويق����ول عبد الرحمن بن محمد بن حس����ن بن عمر باعلوي 
الشافعي: »إن كان حكم احلاكم وقع باملعتمد واجتمعت فيه الشروط؛ 
ارتفع اخلالف ظاهًرا إجماًع����ا وباطًنا على املعتمد كما في التحفة 
والنهاية، وك����ذا باملرجوح الذي رجح املتأخرون القضاء به للضرورة، 
كوالية الفاسق، وكون الرشد صالح الدنيا فقط، وقبول شهادة األمثل 
فاألمثل لعموم الفسق في الثالث، فال ينقض قضاؤه بشرطه، ويرتفع 

فيها اخلالف أيًضا كما قاله أبو مخرمة واألشخر وغيرهما«)1(.
5 �  وق����ال محمد بن إبراهيم آل الش����يخ رحم����ه الله في فتاواه 
ورس����ائله: »مسألة القذف بالزنى واللواط ال بد لها من أربعة شهود 
يشهدون بذلك صراحة كما ورد به النص، فإن شهد أقل من ذلك حد 
الشهود حد القذف، إال أنه جاء في حاشية الروض املربع قوله: يحد 
بقذف على وجه الغيرة على الصحيح من املذهب، قال في )الفروع(: 
ويتوجه احتمال ال يحد وفاًقا ملالك وأنها عذر في غيبة ونحوها. اه�. 
وحيث إنه يتوجه احتمال عدم احلد وفاًقا ملالك، وأن احلس���بة 
أبلغ من الغي���رة؛ حيث إنهم مكلفون بذلك، وفي إقامة احلد عليهم 

))) بغية املسترشدين، لعبد الرحمن باعلوي الشافعي، ))/)583-58).

ف���ت في عضدهم، وحد من ش���وكة س���لطتهم عل���ى إقامة األمر 
باملع���روف والنهي عن املنكر، وأن هذا عذر في إيثار القول املرجوح 
على القول الراجح؛ كما هي قاعدة شيخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه 

الله - فيسقط احلد عنهم. 
وينبغ���ي لكم - وفقكم الله - التعميم عل���ى جميع هيئات األمر 
باملعروف التابعة لكم بالتحرز من مثل هذه األمور، وأال يقدموا على 
التصريح بعن فاحشة الزنى واللواط حتى يستكملوا العدد الواجب 
شرًعا، توخًيا ملا عليه اجلمهور، وهو األحوط، كما يلزم هيئة األمر 
باملعروف بجدة تعزير هؤالء املتهمن التعزير البالغ، وبالله التوفيق، 

والله يحفظكم. )ص/ف153 في 1381/2/13(«.

الخالصة:
إنه في باب اإلفتاء والقضاء ال يجوز في األحوال جميعها اإلفتاء 
أو القضاء باملرجوح إال لضرورة أو درء مفس���دة معتبرة شرًعا، ال 

جللب منفعة. 
أم���ا فيما يقدم عليه الش���خص من عمل ف���إن هناك تفصياًل 
يقتضي���ه النظر في مقاصد الش���ريعة التي أت���ت جللب املصالح 
وتكميلها، ودرء املفاس���د وتقليلها؛ فإن كان ما يقدم عليه الشخص 
عماًل فيه خالف سائغ، لكنه سينفر الناس منه، فإن كان هذا العمل 
مستحًبا؛ فإنه يستحب له حينئذ ترك هذا املستحب ملصلحة تأليف 
القلوب؛ إذ هي في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا؛ قال ابن 
تيمية رحمه الله: »ويس���تحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب 
بترك هذه املس���تحبات؛ ألن مصلحة التأليف في الدين أعظم من 

مصلحة فعل مثل هذا«)2(.
وإن كان الفعل مكروًها واحتيج إليه زالت الكراهة، قال البهوتي: 
»ف���إن احتيج إلي���ه )يعني املاء املس���خن بالنجاس���ة( تعن وزالت 
الكراه���ة؛ ألن الواجب ال يكون مكروًها، قلت: وكذا حكم كل مكروه 

احتيج إليه«)3(.
أم���ا إن كان يعتقد حرمة الفعل، وذلك ف���ي العمل املختلف فيه 
اختالًفا س���ائًغا، فإن���ه ال يجوز له العمل بخالف م���ا اعتقده، إال 
لضرورة أو درء مفس���دة معتبرة شرًعا، ال جللب منفعة؛ إذ القواعد 
الش���رعية تقرر أن »الضرورات تبيح احملظورات«، و»ارتكاب أدنى 

املفسدتن لتفويت أعالهما«. 
ق���ال القرافي: »إذا رأينا م���ن فعل ش���يًئا مختلًفا في حترميه 
وحتليله وهو يعتقد حترمي���ه أنكرنا عليه؛ ألنه منتهك احلرمة من 

جهة اعتقاده«)4(.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.

))) مجموع الفتاوى )))/407(. 
)3) كشاف القناع، للبهوتي ))/8)).

)4) الفروق للقرافي )437/4).
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يالحظ القارئ ألس���فار »العهد القدمي« أنها تستعمل لقب »َفْرُعه« 
- أي »فرعون« - لإلش���ارة إلى ملوك مصر القدمية، يستوي في ذلك 
َملك مصر في زمن يوس���ف عليه السالم وَملكها في زمن موسى عليه 

السالم.
نقرأ – على س���بيل املثال – في س���فر التكوين )41: 14(: »فأرسل 
فرعوُن ودعا يوسف، فأسرعوا به من السجن«. وفي قصة موسى عليه 
الس���الم نقرأ في س���فر التكوين )2: 15(: »وسمع فرعون بهذا اخلبر 
ردة في وصف  فطلب أن يقتل موسى«. إلى غير ذلك من النصوص املطَّ

َمِلك مصر ب� »فرعون« بغض النظر عن الزمن الذي عاش فيه.
لكّن احلال تختلف مع كتاب الله الذي ال يأتيه الباطل من بن يديه وال 
من خلفه. فعندما ذكر الله عز وجل قصة موسى عليه السالم في سورة 
األعراف قال: }َقاَل ِفْرَعْوُن آَمنُتم ِبِه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكم{ ]األعراف: ١٢٣[ . فلما 
ذكر قصة يوس���ف عليه الس���الم قال: }َوَقاَل اْل�َمِلُك إِنّي َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت 
ِسَماٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساٍت{ ]يوسف: ٤٣[.

قال صاحب »التحرير والتنوير« معلقاً: »والتعريف في )امْلَِلُك( للعهد، 
أي ملك مصر. وس���ماه القرآن هنا ملكاً ولم يس���مه فرعون ألن هذا 
امللك لم يكن من الفراعنة مل���وك مصر القبط، وإمنا كان ملكاً ملصر 
أيام َحَكمها »الهكس���وس«، وهم العمالقة، وهم من الكنعانين، أو من 
الع���رب، ويعبر عنهم مؤرخو اإلغريق مبلوك الرعاة، أي البدو«)1(. فهل 

ما علل به ابن عاشور ثابٌت فعاًل عند علماء اآلثار واملؤرخن؟

)*(   انظر دراسة مفصلة قيمة لهذا املوضوع على الرابط التالي:
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Contrad/External/

josephdetail.html
)))   ابن عاشور، التحرير والتنوير )بيروت – لبنان: مؤسسة التاريخ العربي، 1420هـ( 

الثاني[. 12/68 ]ترقيم املكتبة الشاملة، اإلصدار 

] الغرب قراءة عقدية [

)َقاَل ِفرَعوُن(
)َوقــــــــاَل الملك( )*(
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يحدد عالم اآلثار »كينيث ِكتْش���ن« تاريخ دخول يوس���ف 
عليه الس���الم إل���ى مصر مبا يعرف ب� »احلقبة الوس���طى 
الثانية« الت���ي امتدت ب���ن )1674-1553ق. م( تقريباً)1(. 
 Nelson's Illustrated( ويعلل قاموس الكت���اب املقدس
Bible Dictionary( اختيار هذه احلقبة كُمَرّشح ألحداث 

قصة يوسف عليه السالم بقوله:
»في أثن���اء هذا املرحلة من الضعف ]احلقبة الوس���طى 
الثانية[ دخل البالَد كثيٌر من غير املصرين. وقامت جماعٌة 
تدعى الِهكس���وس - أي: احلكام الغرباء - باالستيالء على 
تلك األمة. فأمكن ُرِقّي يوس���َف إلى منصٍب رفيٍع في بيت 
»فوطيفار« )تكوي���ن: 39( وتوليته مهم���َة جمِع الغالل في 
أع���وام الغوث )تكوين: 41(؛ وذل���ك ألن غرباء آخرين نالوا 

مناصب مهمة في حكومة الهكسوس«)2(.
كما تنص »دائرة املعارف اليهودية« على أن »أولئك الذين 
يَعتبرون قصة يوس���ف واقعة تاريخية يذهبون في عمومهم 
إلى أن الفرعون الذي جعل يوس���ف حاكماً فعلياً ملصر كان 

أحد ملوك الهكسوس«)3(.
ومما يعزز الرأي القائل بأن دخول يوس���ف عليه السالم 
إلى مصر كان في زمن الهكس���وس وجود االس���م السامي 
- العرب���ي الق���دمي - »يعق���وب« على قائم���ة ملوك تلك 
 The Interpreter's( احلقبة. يقول القاموس الكتاب���ي
Dictionary of The Bible(: »إن تَوّل���ي أح���د الغرباء 
منصباً رفيعاً في احلكومة املصرية يش���ير أيضاً إلى حكم 
الهكس���وس الذين كانوا غرباء كذلك. بل إّن أحد حكامهم 
كان يدعى )يعقوب - َهر(«)4(. فلّما لم يكن الهكس���وس من 

الفراعنة كان حكامهم يعرفون بلقب »امللك« مجرداً.
أما كليم الله موس���ى عليه السالم فعاش - وفقاً ألغلب 
املص���ادر األجنبية املعتمدة - في القرن الثالث عش���ر قبل 
امليالد، أي: في »حقبة اململكة اجلديدة«. تقول »املوس���وعة 

اليهودية العاملية«:
»إن احلقبة التي عاش فيها موسى ]عليه السالم[ - فيما 

)1(  Kitchen، K. A. The Bible in Its World: Archaeology 
and the Bible Today (Exeter: The Paternoster Press، 1977(، 
p. 74.
)((  F. F. Bruce et al. Nelson>s Illustrated Bible Dictionary 
(Thomas Nelson Publishers، 1986(، p. 324.
)3(  The Jewish Encyclopedia (London & New York: Funk & 
Wagnalls Company، 1916( vol. VII، p. 252.
)4(  The Interpreter>s Dictionary Of The Bible (Nashville: 
Abingdon Press، 1996( vol. II، p. 985.

يبدو - كانت الربع الثالث أو الرابع من القرن الثالث عش���ر 
ق. م...«)5(.

فما عالقة هذه احلقبة من حكم األس���ر املصرية بلقب 
»فرعون« الذي استعمله القرآن الكرمي مللك مصر في قصة 
موسى عليه السالم وخروج بني إسرائيل. يحدثنا عن ذلك 

»قاموس املتحف البريطاني ملصر القدمية« بقوله:
»فرعون: لقب يس���تعمله الُكتاب املعاصرون بشكل مطرد 
لإلش���ارة إلى ملك مص���ر ... وكانت تس���تعمل في أصلها 
لإلشارة إلى القصر امللكي وليس امللك.. وابتداء من »اململكة 
اجلدي���دة« )1550- 1069 ق. م( أصبح اللقب مس���تعماًل 

لإلشارة إلى امللك بنفسه«)6(.
 Nelson's( يؤي���د ه���ذا قام���وس الكت���اب املق���دس

Illustrated Bible Dictionary( بقوله:
»تعني كلمة »فرعه« ]فرع���ون[ في اللغة املصرية )البيت 
العظيم(. وكانت هذه الكلمة في أصلها تستعمل لنعت َقصر 
املَلك. وحوالي 1500 ق. م أُطلق هذا الوصف على امللك«)7(.
فتبَن أن »فرعون« لقٌب مللوك مصر إبان اململكة اجلديدة 
التي عاش أثناءها موسى عليه السالم كما بينُت آنفاً، وأما 
من استعمله في زمن الهكسوس الذي عاش فيه يوسف عليه 
 The Thames &( السالم فقد غلط. ولذا صرح قاموس
Hudson Dictionary Of Ancient Egypt( ب���أن 
»استعمال )فرعون( لقباً حلكام مصر قبل اململكة اجلديدة 

مفارقٌة تاريخيٌة صريحٌة ينبغي جتنبها«)8(.
فإذا علم املسلم هذا أدرك نعمة الله عليه إذ أكرمه بكتاب 
م���ن عنده لم يجع���ل له عوجاً، ولو كان م���ن عند غير الله 
لوج���دوا فيه اختالفاً كثيراً. ولذا امنت الله تعالى على نبيه 
مبا أطلعه عليه وقوَمه من غيوب تخبطت في سبيل معرفتها 
األمم وجاءتنا بيضاء نقية؛ قال تعالى: }ِتْلَك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب 
ُنوِحيَه���ا إَلْيَك َما ُكنَت َتْعَلُمَها َأنَت َوال َقْوُمَك ِمن َقْبِل َهَذا َفاْصِبْر إنَّ 

اْلَعاِقَبَة ِلْلُمتَِّقنَي #^٤٩^#({ ]هود: ٤٩[. 

)5(  The Universal Jewish Encyclopedia، )New York: Ktav 
Publishing House، Inc.، 1969(، p. 4.
)6(  I. Shaw & P. Nicholson. British Museum Dictionary of 
Ancient Egypt (London: British Museum Press، 1995(، p. 
222.
)7(  Nelson>s Illustrated Bible Dictionary، p. 828.
)8(  Wilkinson، T. The Thames & Hudson Dictionary of 
Ancient Egypt (London: Thames & Hudson، 2005(، p. 186.

)َقاَل ِفرَعوُن(
)َوقــــــــاَل الملك( )*(
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نظرة
في تدبُّر الوحي

ش���اء الله - س���بحانه - بإرادته احلكيمة أن يخلق 
اإلنسان، فسّواه على التقومي الكامل الذي يجعله صاحلاً 
ألداء اله���دف النبي���ل الذي ُوجد من أجل���ه، وأنزل إليه 
الوحي على يد ُرُسٍل من جنسه ليَُبيِّنوه له، وبذلك اكتملت 
األركان التي تنبني عليها املهمة االس���تخالفية لإلنسان 

في األرض.
واخلط���وة األولى لتحقي���ق مقاصد إن���زال الوحي 
الرباني واالنتفاع بنوره من طرف اإلنس���ان؛ هي: تدبُّره؛ 
لذلك ينبغي على املكلَّف حتديد مفهوم »تدبُّر الوحي« في 
ذهنه وتفعيله في ُسلوِكه حتى يكون على بصيرة من أمره 
أثناء تعامله مع نصوصه، و هذا ما سنحاول اإلشارة إليه 

في هذا املوضوع، بإذن الله.

ط���������������ارق زوك������������اغ  

] قضايا تربوية [

أواًل: مفهوم »تدبُّر الوحي«: 
 سنتعرف إلى مفهوم »تدبُّر الوحي« بتحديد معنى مصطلَحيْه 
ن منهم���ا أواًل؛ أي )مصطلح التدبر، ومصطلح الوحي(، ثم  املكوَّ
س���نَنُْظر في املعنى اجلديد الذي تعطي���ه ضميمتهما ثانياً؛ ألنه 
ال بُ���دَّ ل� )الضميم�ة املركبة( أن تُفيد في النهاية مفهوماً جديداً 
خاص���اً ومقيداً ضمن املفهوم الع���ام املطلق)1( كما هو معلوم في 

علم االصطالح.

  مفهوم التدبر: 
التدبُّر مبعناه العام املتداَول يرجع اس���تعمالُه في الغالب إلى 
معناه اللغوي املأخوذ من مادة )د ب ر(. نقول: »التدبير في األمر؛ 
أي: النظر إلى م���ا تؤول إليه عاقبته، والتدب���ر التفكر فيه«)2(، 

))) »نظرات في املصطلح واملنهج«، للدكتور الشاهد البوشيخي، ص: 9)، الطبعة الثالثة سنة 
004)م، مطبعة آنفو - برانت، فاس - املغرب.

مادة  الفراهيدي  للخليل  »العني«  كتاب  في  وجاء  دبر،  مادة:  للرازي  الصحاح«  »مختار   (((
)دبر(: »والتدبير: َنَظٌر في َعواِقِب األمور«.
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فهو عبارة عن آلية منهجية فعالة جتعل اإلنسان املتدبِّر يقوم 
بعملية نقد ذاتي لباطنه وس���لوكياته الظاهرة؛ قصد االرتقاء 
بفكره وتزكية نفسه من خالل مقارنة حاله مع مقتضى الكالم 
املُتََدبَِّر، قال ابن القيم: »وتدبر الكالم أن يُنَظر في أوله وآخره 
ث���م يعيد نظره مرة بعد م���رة، ولهذا جاء على بن���اء التََّفعُّل 

كالتجرع والتفهم والتبن«)1(.

  مفهوم »الوحي«: 
مصطلح الوحي في لس���ان الشرع يدل على كلِّ »ما أعلم 
به الله - سبحانه - رس���ولَه # من أمر الدين ليُبلِّغه للناس 
كاف���ة«، وهو إما أن يك���ون قرآناً أو ُس���نَّة، وإذا كان علماؤنا 
فون القرآن بكونه كالم الله - تعالى -، والس���نة بأنها »ما  يُعرِّ
ص���در عن النبي # من قول أو فعل أو تقرير أو صفة«؛ فإن 
ذلك من باب التَّفري���ق بن كيفية تبليغ كل واحد من الوحين 
)القرآن والس���نة(؛ حيث إن القرآن الكرمي أُوِحيت كلماته من 
الله - س���بحانه وتعالى - إلى الرسول # ليُبلَِّغها بحروفها، 
لذلك يُصَطلح على طريقة تبليغه الوحي اجللي أو املتلّو. بينما 
نة النبوية الشريفة باملعنى فقط، وِصَيُغها اللفظية  أُوحيت السُّ
َمنُْسوبَة إلى الرسول #، ويُصطلح على طريقة تبليغها بالوحي 
نة تنزل عليه # بالوحي كما ينزل  اخلفي. قال ابن كثير: »السُّ

القرآن؛ إال أنها ال تتلى كما يتلى القرآن«)2( .
دت املرجعية العليا في اإلسالم للمصدرين  وبناًء عليه »حتدَّ
اإللهين املعصومن: القرآن والسنة، اللذين أُِمرنا باتباعهما، 
وأن نَ���ُردَّ إليهما ما تنازعنا فيه، وإن ش���ئت قلت: هو مصدر 

واحد، أو مرجع واحد، هو )الوحي اإللهي(«)3(.

  ضميمة )تدبر الوحي(: 
إذا كان املعن����ى العام ل� »عملية التدب����ر« هو النظر في مدى 
استفادة اإلنس����ان من خالل مقارنة حاله مبقتضى الكالم املُتََدبَّر 
فيه، وال ش����ك أن تفعيل هذا املعنى في اآليات القرآنية احمُلَكمة أو 
األحادي����ث النبوية املعصومة التي ال ميك����ن أن جند كالماً حكيماً 
مثلها)4(؛ إن تفعيل ذلك س����يجعل عملية التدبر عبارة عن »س����عي 

))) »مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة«، البن القيم اجلوزية: ))/183(، 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

))) »تفسير القرآن العظيم«، البن كثير ))/3).
 _ الرسالة  القرضاوي، ص: 87)، مؤسسة  للشيخ يوسف  )3) »مدخل ملعرفة اإلسالم«، 

لبنان، ط: ) سنة 1)14هـ، 001)م .
)4) وذلك اعتباراً مبصدرها املُنزَّه واملُقدس، عكس كالم اإلنسان الذي يعتريه النقصان.

املسلم لتربية نفسه بالوحي من خالل إبصاره ملدى التزامه بتطبيق 
ل املسلم في مستوى تالوته )اتباعه( للقرآن  مقتضاه«، أو هو: »تأمُّ

يه بالرسول العدنان، عليه الصالة والسالم«. ومدى تأسِّ
  وعندما يلتزم املسلم بتطبيق هذا املفهوم يكون حينئٍذ قد 
خطا ُخطوته األولى في الطريق الذي يحقق له مبدأ ربَّانيته.

ثانيًا: تكاملية تدبر طرَفي الوحي: 
مس���لك تدبر الوحي هو األص���ل األصيل الذي ال صالح 
لن���ا بدونه؛ وهو الذي جاءت نصوص الوحي تترى من أجل أن 

َخه فينا؛ حتى صار من بدهيات الدين.  ترسِّ
ونذك�ر من تلك النصوص على س��بيل التذكير:

بَُّروا آَياِتِه   ق�ول���ه - تعالى -: }ِكَتاٌب َأنَزْلَن���اُه إَلْيَك ُمَب���اَرٌك ِلَّيدَّ
َر ُأْوُلوا اأَلْلَباِب{ ]ص: ٢٩[.  َوِلَيَتَذكَّ

ُسوَل َفإن َتَولَّْوا َفإنَّ اللََّه  وقوله - سبحانه -: }ُقْل َأِطيُعوا اللََّه َوالرَّ
ال ُيِحبُّ اْلَكاِفِريَن{ ]آل عمران: ٣٢[. 

وقوله - عز وجل -: }َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة 
ِلّ�َمن َكاَن َيْرُجو اللََّه َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثيًرا{ ]األحزاب: ٢١[.

وقال الرس���ول #: »أال إني أوتيت الكتاب ومثله معه«)5(. 
وقال #: »من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد«)6(.

وبالنظر في هذه النصوص الش���رعية ونظيراتها نعلم أن 
العالق���ة بن تدبر طرفي الوحي عالقة وطيدة ومتكاملة؛ ألن 
لَت في الس���نة)7(،  مصالح اإلنس���ان تأصلت في القرآن وتََفصَّ
وعدم تدبُّرهما أو إغفال أحدهما يُِخلُّ بامليزان الربَّاني الذي 
ينبغي للمس���لم أن يقيس به أفعاله وأقواله، وهو األمر الذي 
يجعله يَِضلُّ أو يس���ير من غي���ر إبصار حلقائق األمور؛ لقوله 
#: »تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم بهما: كتاب الله 

وُسنة رسوله«)8(.

)5) رواه اإلمام أحمد: )130/4(، والطبراني في مسند الشاميني: ))/137( عن املقدام 
بن معدي كرب. وقال ابن حزم -رحمه اللَّه -: »صدق النبي # هي مثل القرآن، وال 
فرق في وجوب طاعة كل ذلك علينا، وقد صدق اللَّه - تعالى- هذا القول؛ إذ يقول: 
اللََّه{ ]النساء: 80[. وهي مثل القرآن في أن كل ذلك  أََطاَع  َفَقْد  ُيِطِع الرَُّسوَل  }َمن 
وحي من عند اللَّه - تعالى - قال اللَّه - عز وجل -: }َوَما َينِطُق َعِن الَْهَوى{ ]النجم: 

3[ . »اإلحكام في أصول األحكام«: ))/ ))).
)6) متفق عليه . 

)7) ُينظر: »املوافقات« ألبي إسحاق الشاطبي: )9/3).
)8) رواه اإلمام مالك في املوطأ مرسالً في كتاب القدر )460(، باب النهي عن القول في 

القدر، ورواه احلاكم مسنداً وصححه.
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ثالثاًَ: شبهة عارضة على »تدبر الوحي«: 
تتمثل هذه الش���بهة ف���ي االدعاء بأن النَّ���اس من العوام 
نة حن يتدبرونهما؛ حيث  يتجرؤون بالتََّقوُِّل على القرآن والسُّ
يقعون في تأويل الوحي بغير علم بسبب عدم امتالكهم آليات 
الفهم وضوابطه، ويُخش���ى أن تكون أفهامه���م أثناء تدبُّرهم 

للوحي بشكل مباشر عبارة عن خواطر ووساوس شيطانية.
وهذا أمر صحيح؛ ألن التعامل مع الوحي له منهج ضابط 
ينبغي التقيد به؛ حتى ال يقع املس���لم في اإلساءة إليه ولو عن 
غير قصد؛ ولكن ينبغي التفصيل في هذه الش���بهة العارضة؛ 
ألنه ينتج عن تعميمها ُفت���ور كثير من الناس عن تعاهد كالم 
الله - تعالى - وُسنة رسول الله #، وقد يؤول األمر- والعياذ 
بالله - عند اس���تثقال التَّعامل مع كتب تفسير القرآن وشروح 

نة إلى اإلعراض عنهما. السُّ
  ومن خالل َسبِْر هذه الشبهة وتقسيمها جندها تنتج عن 

سببن اثنن، هما: 

السبب األول: هو عدم التفريق بن األبواب التي تنتمي إليها 
كل طائف���ة من نصوص الوحي؛ إذ من املؤكد أن مجال الفتوى 
والقضاء وأشباههما مما يتعلق باألحكام الشرعية أو ما مُيكن 
إجماله بقولنا مجال معرفة احلالل واحلرام؛ هو ُمغايٌر ملجال 

العقائد واألخالق والبرِّ والصلة.
فاملج���ال األول: الكالم في موضوع���ه مقصور على أهل 
االجته���اد الذين يُحيطون بالعلوم الش���رعية ك� )علوم القرآن 
واحلدي���ث، وأصول الفق���ه ومقاصد الش���ريعة...(، والفنون 

اآللية وعلى رأس���ها العلم باللس���ان العربي، إضافة إلى فقه 
الواقع، علماً بأن علماءنا حصروا نصوص الوحي املتعلقة بهذا 
وها بكتب تفسير  اجلانب في كتب ُمستقلة للتعريف بها، َوسَمَّ

آيات األحكام، وُكتب أحاديث األحكام)1(. 
ُل اجلانَب األكبَر  أما بخصوص املجال الثاني الذي يَُش���كِّ
من الوحي؛ فإن نصوصه في الغالب ما تكون واضحة وُميسرة 
وبتعبي���ر ُمقتََبس عن إمام املقاصد الش���اطبي: هي نصوص 
ر ليفهمه كل إنسان عربي اللسان؛  ية؛ أي: معناها العام ُميسَّ أُمِّ
ألنها ال حتتمل إال معنًى واحداً وإْن اختلفت قراءاتها إذا كانت 
قرآن���اً أو رواياتها إذا كانت حديث���اً، وال مُيكن أن يختلف في 
ُمقتضاه���ا العلماء بَلْه العوام الذي ال يعرف���ون دقائق العلم، 
وه���ذا عكس آيات وأحادي���ث األحكام التي يُ���ؤدي اختالف 
الق���راءة أو الرواية أو احلركة اإلعرابية للكلمة فيها إلى تغاير 

اآلراء الفقهية املستنبَطة منها.

الس��بب الث��اين: ه���و اخللط احلاصل بن مفه���وم التدبر 
ومفهوم التفس���ير والشرح والتبين: ألن التفسير والبيان يقف 
عن���د حدود الفهم أما التدبر فهو بداي���ة تفعيل الفهم؛ حيث 
تتولد عنه احلس���رة في نفس العبد على التفريط في االلتزام 
بهدي الوحي والفرحة عند املوافقة له والتوفيق فيه، وملا كان 
القس���م األكبر من الوحي ُمتوجه نحو اآلداب واألخالق العامة 
���رة؛  التي ال يتوقف َفْهُمها على الَغْور في نصوص الَوحي املَُيسَّ
لَها ُكلُّ  فإنه تكفي املعرفة العامة بظواهر كلماتها وألفاظها ليُنَزِّ

واحد ِمنَّا على نفسه. 

أخريًا: إذا ما اس���توعبنا َس���بَْر حقيقة هذه الش���بهة التي 
ه���ي تلبيس عارض على »تدبُّر الوحي« فإننا س���نُْقِبُل عليه)2( 
دون خوف أو وَجل؛ إقبال املريض املتلهِّف للش���فاء، والظمآن 
املتعطش للماء، وستكون الثمرة هي: خروج كلِّ واحد منا »عن 
داعية ه���واه حتى يكون عبَد الله اختي���اراً، كما هو عبد الله 

اضطراراً«)3(.

وأحكام  للجصاص،  القرآن  وأحكام  العربي،  البن  القرآن  أحكام  كتاب  أشهرها:  من   (((
القرآن للكيا الهراسي؛ بخصوص القرآن الكرمي، وعمدة األحكام البن قدامة املقدسي، 
اللـه  رحــم   – تيمية  البن  األخبار  ومنتقى  العسقالني،  حجر  البن  املرام  وبلوغ 

اجلميـــع -؛ بخصوص السنة.
ر في هذا املقام بكتاب في السنة ينصح به العلماء نظراً لصحته وشمول  ))) أحّب أن أذكِّ

مواضعه وُيْسِر تداوله؛ وهو كتاب »رياض الصاحلني« لإلمام النووي، رحمه الله.
قصد  من  األولى:  املسألة  املقاصد،  كتاب   ،)168/(( الشاطبي:  لإلمام  »املوافقات«،   (3(

الشارع في دخول املكلف حتت أحكام الشريعة.
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يعطوهم عل���ى وجوده حجة مقنعة. لكنهم 
حن يفعل���ون ذلك يفترض���ون أن األمر 
الطبيعي هو عدم وجود اخلالق، وأن الذي 
يدعي وج���وده هو املطالب بإعطاء الدليل 
على وجوده. ملاذا ال يكون العكس؟ ملاذا ال 
يكون األمر الطبيعي هو األمر الذي يؤمن 
به جماهير الناس والذي يجدون له أصاًل 
في نفوس���هم، وأن الذي يش���ذ عن هذا 
هو املطالب بالدلي���ل؟ إن املؤمنن بوجود 
اخلالق يعتقدون كما س���نرى أنه ال تفسير 
لوجود الكون إال بوجود اخلالق. فهل يرى 
امللحد أن مسألة وجود الكون هذه مسألة 
ال تهم���ه وأن املطالب���ن بتفس���يرها هم 
املؤمنون وحدهم؟ الواقع أن هذه مس���ألة 
تهم كل إنسان عاقل، فإذا لم يَر في وجود 
اخلالق ح���اًل لها فعليه هو أن يفس���رها 
بشيء آخر يقول للمؤمنن إنه البديل عن 
وجود اخلالق. وقد حاول بعضهم شيئاً من 

هذا لكنها محاولة بائسة كما سنرى.
من أغرب ما قرأت من حجج امللحدين 
ما ذكره بعضهم من أنه رجل مختص بعلم 
النفس ول���ه اطالع على عل���م األجناس 
)االنثروبولوجي���ا( وأنه نظ���ر في ثقافات 
الش���عوب فوجدها كلها بغض النظر عن 
مواقعها اجلغرافي���ة واختالفاتها تتضمن 
الق���ول بوجود اخلالق، وأنه اس���تنتج من 
هذا أنه ال ب���د أن يكون لهذا اإلميان إذن 
أصل في النفس البش���رية. قال لكنه ظل 
مع ه���ذا ملحداً. أتدرون ملاذا؟ قال إنه لم 
يجد لهذا اإلميان من فائدة! إذا كان يعني 
باإلمي���ان اإلميان الذي يقف صاحبه عند 
توحيد الربوبي���ة وال يتعداها؛ فرمبا كان 
قول���ه صحيحاً فقد قال الل���ه - تعالى - 
عن إميان بعض الناس: }ِبْئَس���َما َيْأُمُرُكم ِبِه 
ْؤِمِننَي #^٩٣^#({ ]البقرة: ٩٣[.  إمَياُنُكْم إن ُكنُتم مُّ
لكن أهم نتيجة وأكبر فائدة - الفائدة التي 

ج���ع���ف���ر ش���ي���خ إدري������س
j s i d r i s @ g m a i l . c o m

] اإلسالم لعصرنا [

جماهي���ر الناس منذ أقدم العصور إلى 
يومنا هذا تؤمن بأن له���م وللكون حولهم 
خالق���اً، وإن كان أكثرهم مع هذا اإلقرار 
بوجود اخلالق يش���ركون مع���ه غيره في 
العب���ادة، فهم يؤمنون ب���رب واحد وآلهة 
متع���ددة. لكن وجدت على م���ر العصور 
فئ���ة قليلة م���ن الناس تنك���ر حتى وجود 
هذا اخلالق. وقد كثرت في عصورنا هذه 
نس���بة هؤالء امللحدين في البالد الغربية، 
وكان لهم بعض التأثي���ر على غيرهم من 
أصح���اب الثقافات األخرى؛ ألن امللحدين 
منهم لم يقصروا إحلادهم على أنفس���هم 
بل صاروا دعاة له يحاولون نشره بوسائل 
النش���ر احلديثة كلها م���ن كتب ومقاالت 
ومحاضرات وبرامج إذاعية وتلفازية وغير 

ذلك.
ماذا يق���ول امللحد للناس حن يدعوهم 
إل���ى اإلحل���اد أو حن يح���اول أن يحتج 
إلحلاده؟ ليس لدعاة اإلحلاد برغم دعوى 
العقالني���ة حجة واحدة هم متفقون عليها 
وال سبب واحد يسوغون به إحلادهم وإمنا 
هم في ق���ول مضطرب وف���ي تناقضات 

ومغالطات يؤفك عنها من أفك.
أكثر ما يلجأ إليه امللحدون في االحتجاج 
إلحلادهم هو أن املؤمنن بوجود اخلالق لم 

اضطراب الملحدين
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تنتج عنها فوائد ال حصر لها - هي اإلميان 
بأن هذا الرب الواح���د يلزم أن يكون هو 
وح���ده اإلله الذي يس���تحق أن يُعبد. إذا 
توصل اإلنس���ان إلى هذه احلقيقة وعرف  
ربه وأحبه وعبده كان هذا مصدر س���عادة 
روحية له ال تعادلها س���عادة؛ ألنه سيكون 
س���بباً لرضى الله عنه. فهذه هي الفائدة 
الكبرى لإلميان بوجود اخلالق. أما الذين 
لم يجربوا هذه السعادة فيقال لهم: هناك 
فوائد أخرى لعبادة الله بإمكانكم معرفتها. 
من هذه الفوائد البدهية أن اإلميان بالله 
- تعال���ى - يجعل للحياة معنى ألنه يجعل 
له���ا غاية كما يجعل ملا بع���د املوت غاية. 
إن اإلنس���ان ال يستطيع أن يعيش في هذه 
احلياة من غير غاية ولذلك جتد كل إنسان 
في ه���ذه احلياة مش���غوالً بتحقيق غاية، 
لكنها غاي���ات متكاثرة ومتضاربة ومؤقتة. 
فهذا طال���ب غايته أن يجت���از االختبار، 
وهذا موظف غايته أن يرتقي في س���لمه 
الوظيف���ي، وهذا رجل أعم���ال غايته أن 
يحصل عل���ى أرباح، وهذا باحث غايته أن 
يصل إلى نتائج باهرة في مجال تخصصه 
لعلها تنش���ر وتذاع وتكون سبب شهرة له 
واحت���رام، وهذا زعيم سياس���ي غايته أن 
يتبوأ منصباً عالياً في دولته، وهكذا. لكن 
كل واحد من هؤالء إذا كان ممن يخلو إلى 
نفسه ويتفكر في مستقبله احلقيقي، قال 
لنفسه: ثم ماذا؟ ماذا بعد هذا؟ وماذا بعد 
املوت؟ وكيف االستعداد له؟ حن تلح هذه 
األس���ئلة على بعض الناس فإنهم يحاولون 
امللهيات  ببعض  باالنش���غال  منها  التهرب 

وبتحقيق بعض الغايات القريبة.  
وإذا كان ذل���ك امللحد قد ادعى بأنه لم 
يج���د لإلميان من فائدة ف���إن آخرين من 
شكله قد ذهبوا إلى أبعد من ذلك فادعوا 
أن الدين سبب ملعظم الشرور املوجودة في 

العالم. فهذا دوكنز الذي أشرنا إليه سابقاً 
والذي سنكرر اإلشارة إليه، يعدد من ضمن 
الشرور الناجتة عن الدين وجود احلروب؛ 
احل���رب العربي���ة اإلس���رائيلية، وحرب 
أفغانستان وحروب أيرلندا وغيرها، ويذكر  
من ضمن هذه الش���رور وج���ود اإلرهاب 
والتعصب ويعق���د فصاًل خاصاً يعدد فيه 
ما أثاره املسلمون في العالم كله من أنواع  
االحتج���اج على الرس���ومات الدمناركية. 
يكرر دوكنز في ه���ذا كما يكرر في غيره 
من  اعتراضاته على الدين ما س���بقه إليه 

غيره من امللحدين. 
يجب أن يذكر أمثال هؤالء كما ذكرهم 
غيري ب���أن أكبر حرب���ن عامليتن أزهق 
فيهما من األرواح ما لم يس���بق أن أزهق 
في حروب قبلهما في تاريخ البش���رية لم 
يكن لهما عالقة بأي دين، بل كانا بن دول 
علمانية غربية، بل إن االحتاد الس���وفيتي 

كان حتت حكم حزب شيوعي إحلادي.  
وأن يذكروا ثانياً بأن غزو الدول الغربية 
لكثير من دول العالم واستعمارها لها إمنا 
كان بس���بب أطماع اقتصادية وتوس���عية 

استغل فيها الدين استغالالً بشعاً. 
وأن يذكروا ثالثاً بأن مثل هذه احلروب 
ذات الدوافع غي���ر الدينية كانت معروفة 
في تاريخ البش���رية كله. ألم تكن القبائل 
العربي���ة مثاًل تتقاتل قبل اإلس���الم قتاالً 

عنيفاً بغير دوافع دينية؟
وأن ينبه���وا رابعاً إل���ى أن األديان وإن  
كانت تشترك في القول بوجود اخلالق، إال 
أنه���ا ال تقوم جميعاً على هذا اإلميان. إن 
أول ثمرات اإلمي���ان باخلالق اإلميان بأنه 
هو وحده الذي ينبغي أن يعبد، لكن معظم 
األدي���ان املعروفة في العال���م هي أديان 
ش���ركية ال جتعل الله - تعالى - مصدراً 
لش���رعها. ولذلك فإن جع���ل تصرفاتها 

معي���اراً يحكم به على وجوده - س���بحانه 
- منطق خاطئ. كيف وهي أديان مختلفة 
في هذه الش���رائع، بل في أمور عقيدتها 
اختالفات جتعلها تتحارب وتتناحر؟ لكننا 
مع هذا نؤكد القول الذي س���بق أن ذكرناه 
بأن اإلميان بوجود اخلالق هو أساس الدين 
الصحيح، ولذلك فإنه ملا كان العرب الذين 
بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم من 
أكثر األمم إمياناً بالله خالقاً رازقاً محيياً 
مميت���اً؛ جعل���ت الرس���الة احملمدية هذا 
اإلميان منطلقها ف���ي دعوتهم إلى عبادة 
الله وحده. ه���ذه املكانة العظيمة لإلميان 

بوجود اخلالق هي سبب اهتمامنا به.
للمتعللن في إنكارهم  ونقول خامس���اً 
لوج���ود اخلال���ق بأن األديان هي س���بب 
معظم الش���رور في العاملك هل تعنون أنه 
إذا م���ا صار الناس في العالم كله منكرين 
لوج���ود اخلالق ولوج���ود دار آخرة يلقى 
فيها احملس���ن جزاء إحسانه ويعاقب فيها 
املس���يء على إس���اءته؛ أن السالم سيعم 
العال���م كله، وأن الناس سيعيش���ون إخوة 
متحاب���ن متآزرين متس���امحن ال يعتدي 
أحد منهم على أحد، وال يطمع أحد منهم 
فيما عند أحد؟ أليس هذا من الس���ذاجة 
البالغة واملغالطة الواضحة؟ أليس العكس 

هو ما يتوقعه كل عاقل متفكر؟
كان ما كتبناه حتى اآلن في هذا املوضوع 
مبنزلة طرق لبابه نرجو أن تتبعه مقاالت 
أخرى نلج فيها شيئاً من جوهره فنتعرض 
ملس���ائل أخرى من دعاوى امللحدين مثل: 
اس���تداللهم ببط���الن أدلة وج���وده التي 
وجدوها في ثقافتهم على أنه غير موجود، 
ومث���ل: ادعاء بعض الدارونين بأن نظرية 
دارون تغن���ي عن وجود اخلال���ق، ومثل: 
دعواهم بأن مكارم األخالق ال عالقة لها 

باإلميان بالله تعالى. 
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] معركة النص [

الشاطبي ..
المفترى عليه

ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج��ان

ال أظ���ّن أن أحداً م���ن العلماء قد ُقّدم 
بحالة مختلفة ع���ن صورته احلقيقية كما 
حصل م���ع اإلمام أبي إس���حاق إبراهيم 
بن موسى الش���اطبي )ت 790ه�(. فلقد 
حرص كثير من املنحرفن على وضع اسم 
)الشاطبي( في واجهة تأويالتهم املنحرفة 
الش���رعية، واتخذوا  لألحكام والنصوص 
من )موافقات( الش���اطبي ذريعة للتهوين 
م���ن النص���وص اجلزئية كاّف���ة بدعوى 
املصلحة أو العقل أو التمس���ك باألصول 
والكليات و)بذلك يكون الشاطبي قد دشن 
قطيعة ايبيستمولوجية حقيقية مع طريقة 
الش���افعي وكل األصولي���ن الذين جاؤوا 

بعده()1(.
  فالشاطبي بهذا قد انفصل مبشروعه 
املقاصدي عن جاّدة العلماء في تتبع الفروع 

))) بنية العقل العربي للجابري ، 54.

الفقهي���ة والعناية بالنصوص اجلزئية ألنه 
قد: )دعا إلى ضرورة بنائها أعني األصول 
على مقاصد الش���ارع ب���دل بنائها على 
استثمار ألفاظ النصوص الدينية كما دأب 
عل���ى العمل بذلك علماء األصول انطالقاً 

من الشافعي()2(.
وحن تقرأ للشاطبي كما هو ستجد أن 
الصورة مختلف���ة متاماً، وأّن هذا التصّور 
ال يحكي حقيقة الش���اطبي وال موافقاته، 
فهو تصوير للش���اطبي بحس���ب ما يريد 
للشاطبي أن يكون، وعلى وفق ما يراد من 
موافقاته أن تخدم مش���اريع التخّفف من 

األحكام الشرعية.
لرس���الة  عاب���رة  ق���راءة  أدن���ى  إن 
)املوافقات( التي كتبها الش���اطبي تكشف 
حقيقة هذا اخل���داع واالفتراء الذي بغي 

))) بنية العقل العربي، 54.

به على هذا اإلمام، وس���تجد أن )تعظيم 
الش���ريعة( ومراعاة نصوصها وجزئياتها 
وتقدمي الدليل الش���رعي على كّل ما سواه 
من عق���ل ومصلحة واجتهاد؛ أصل محكم 
وثابت قطعي يعتمده الشاطبي أساساً لكّل 
شيء يكتبه في املوافقات، فهو على جاّدة 
األئمة األس���الف في تعظي���م النصوص 
الشرعية واالنقياد لها وفي كيفية استنباط 

أحكامها.
فالعق���ل عند الش���اطبي ال يتقّدم على 
النقل ب���ل:  )العقل إمنا ينظ���ر من وراء 

الشرع()3(.
فهو تاب����ع منقاد له، بل حتى املس����ائل 
الش����رعية التي يُس����تدّل بالعقل فيها على 
صّحة النقل فإمن����ا هي عنده على كيفية: 
)إذا تعاض����د النقل والعقل على املس����ائل 
الش����رعية فعلى ش����رط أن يتقدم النقل 
فيك����ون متبوع����اً ويتأخر العق����ل فيكون 

تابعاً()4(.
والنص���وص اجلزئية له���ا عناية تاّمة: 
وقد أخلى لها في )موافقاته( حيزاً واسعاً 
إلدراكه بخطر التهاون بها:  )فإن ما يخرم 
قاعدة شرعية أو حكماً شرعياً ليس بحّق 

في نفسه( )5(.
وقد َكَس���ر أّي اس���تغالٍل لنظريته في 
املقاصد بأن قّرر بكل وضوح: )أّن من أخذ 
باجلزئي معرضاً ع���ن كلّيه فهو مخطئ، 
كذل���ك م���ن أخ���ذ بالكلي معرض���اً عن 
جزئيه()6(. ف���ال مكان لنظريته املقاصدية 
ملنطق نسف اجلزئيات متسكاً باملقاصد. 

ثّم صعد بالدليل اجلزئي ألعلى درجات 
األهمية واالحتياط حن جعل ثبوته كافياً 
جلعله أصاًل برأس���ه: ف� )كّل دليل شرعي 

)3) املوافقات: )/36.

)4) املوافقات: )/78.
)5) املوافقات: )/556.

)6) املوافقات: 8/3.
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ميكن أخذه كلياً وسواء علينا أكان كلياً أم 
جزئياً إال ما خّصه الدليل()1(.

واتب���اع اله���وى: مزلق خط���ر ينحرف 
بالش���ريعة عن أصل وضعها ف�: )املقصد 
الشرعي من وضع الشريعة إخراج املكلّف 
ع���ن داعية ه���واه حتى يكون عب���داً لله 

اختياراً كما هو عبد الله اضطراراً()2(.
وتفريعاً على هذا األصل شّدد الشاطبي 
على حرمة اتباع رخص الفقهاء في األقوال 
الفقهي���ة ألّن: )تتبع الرخص ميٌل مع أهواء 
النفوس، والش���رع جاء بالنه���ي عن اتباع 
الهوى فه���ذا مضاّد لذل���ك األصل املتفق 

عليه()3(. 
وأوجب على املفتي أن يختار للمستفتي 
أرجح القول���ن، وال يفتيه بجميع القولن 
معاً حتى ال يكون هذا س���بباً التباع الهوى 
في األح���كام: )فإنه إذا أفت���ى بالقولن 
مع���اً على التخيير فق���د أفتى في النازلة 
باإلباح���ة وإطالق العن���ان وهو قول ثالث 
خ���ارج عن القول���ن()4(. ألن حاصل هذا 
مناقض���ة أصل وضع الش���ريعة ف�: )متى 
خيرنا املقلدين في مذاهب األئمة لينتقوا 
منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إال 
اتباع الشهوات في االختيار، وهذا مناقض 
ملقصد وضع الش���ريعة ف���ال يصّح القول 

بالتخيير على حال()5(. 
ويعتن���ي بتعظي���م )الس���لف الصالح( 
ومنهجهم وفقههم في نفس قارئ موافقاته، 
فيخاطب���ه مبنطق العالم الناصح: )احلذر 
احلذر م���ن مخالفة األولن فل���و كان ثّم 

فضٌل ما لكان األولون أحّق به()6(.
فاتباع منهج الس���لف أص���ل يعرف به 

))) املوافقات: 45/3.
))) املوافقات: )/469.
)3) املوافقات: 4/))5.
)4) املوافقات: 509/4.
)5) املوافقات: 499/4.

)6) املوافقات: 64/3.

املس���لم صحة طريقه وس���المة منهجه: 
)فيقال ملن اس���تدّل بأمثال ذلك: هل وجد 
ه���ذا املعنى ال���ذي اس���تنبطت في عمل 
األولن أو لم يوجد؟ فإن زعم أنه لم يوجد 
- وال ب���ّد من ذلك - فيق���ال له: أفكانوا 
غافل���ن عما تنبهت ل���ه أو جاهلن به أم 
ال؟ وال يسعه أن يقول بهذا ألنه فتح لباب 
الفضيحة على نفسه وخرق لإلجماع، وإن 
قال: إنهم كانوا عارفن مبآخذ هذه األدلة 
كما كان���وا عارفن مبآخذ غيرها قيل له: 
فما الذي حال بينهم وبن العمل مبقتضاها 
على زعمك حتى خالفوها إلى غيرها؟ ما 
ذاك إال ألنهم اجتمع���وا فيه على اخلطأ 
دونك أيه���ا املتقّول، والبرهان الش���رعي 
والعادي دال على عكس القضية، فكّل ما 
جاء مخالفاً ملا عليه الس���لف الصالح فهو 
الضالل بعينه( )7(. وألهمية جانب التعّبد 
لله والقيام بحّق الطاعة: يطالب بإلغاء كل 
املباحث واملس���ائل التي ال تثمر عبادة أو 
سلوكاً شرعياً ف�: )كّل مسألة مرسومة في 
أصول الفق���ه ال ينبني عليها فروع فقهية 
أو آداب شرعية أو ال تكون عوناً في ذلك 
فوضعها في أصول الفقه عارية()8(. حتى 
تتجه هّمة طالب العلم إلى العمل والعبادة 
ألن: ) كل علم ش���رعي فطلب الشارع له 
إمنا يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد 

به لله تعالى()9(. 
ولفهم القرآن على ظاهره والتحذير من 
تأويله: يعيب مس���لك التأويل من متأّولة 
النص���وص:  ) وهؤالء من أهل الكالم هم 
الناب���ذون للمنقوالت اتباع���اً للرأي وقد 
أداهم ذلك إل���ى حتريف كالم الله مبا ال 

يشهد للفظه عربي وال ملعناه برهان()10(.

)7) املوافقات: 66/3.

)8) املوافقات: )/40.

)9) املوافقات: )/54.
)10) املوافقات: 357/3.

والس���ير على خالف الظاهر يؤّدي إلى 
إبطال الش���ريعة ألن: ) دعوى أن مقصود 
الشارع ليس في هذه الظواهر وال ما يفهم 
منها وإمنا املقصود أمر آخر وراءه ويطرد 
هذا في جميع الش���ريعة حتى ال يبقى في 
ظاهرها متمس���ك أن يلتمس منه معرفة 
مقاصد الش���ارع وه���ذا رأي كّل قاصد 

إلبطال الشريعة()11(.
ولش���ّدة تعظيم���ه ملق���ام ال���كالم في 
الش���ريعة: يح���ّذر من ال���كالم فيها ألّنه 
حتديد ملقصود الله ويذّكره مبوقف قيامه 
بن يدي رب العاملن: )ومنها أن يكون على 
بال من الناظر واملفسر واملتكلم عليه أن ما 
يقوله تقصيد من���ه للمتكلم والقرآن كالم 
الله فهو يقول بلسان بيانه: هذا مراد الله 
م���ن هذا الكالم، فليتثبت أن يس���أله الله 
تعالى من أين قل���ت عني هذا()12(. ويقّدم 
املصال���ح الدينية على املصال���ح الدنيوية 
مطلق���اً: )املصالح الديني���ة مقدمة على 

املصالح الدنيوية على اإلطالق()13(. 
هذه إش���ارات س���ريعة تكش���ف منهج 
اإلمام الش���اطبي وموافقات���ه، وفي كتابه 
العظيم )املوافقات( أضعاف أضعاف هذه 
النقوالت التي تظهر منهج تعظيم الشريعة 
لدى ه���ذا اإلمام مما يفّت���ت أي إمكانية 
الستغالل اسمه أو مش���روعه املقاصدي 
لتمرير االنحرافات والتجاوزات، ألجل ذلك 
دعا بعض املنحرفن لتجاوز الشاطبي عند 
دراسة املقاصد، وأن يكون ثّم إنشاء جديد 
للمقاصد يتجاوز به املقاصد الش���اطبية؛ 
ألن الش���اطبي قد قطع فيها الطريق على 
أي منف���ذ أو مخرج تس���لك منه مقاصد 

النفوس.

)))) املوافقات: )/667.

))1) املوافقات: 385/3.

)13) املوافقات: )/648.
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فرحات  علي  يوسف  األستاذ  احل��وار:  أج��رى 

] حوارات [

في حوار مع مجلة )^(:
رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية:

المطلــوب عزل االحــتالل وليس التفــاوض معــه

إمساعيل عبد الس��ام أمحد هني��ة أبو العبد، من 

مواليد 1962م، هو رئيس وزراء السلطة الفلسطينية. 

ول��د يف خمي��م الش��اطئ لاجئ��ني الفلس��طينيني، 

وش��غل منصب رئيس وزراء فلسطني بعد فوز محاس 

بأغلبي��ة مطلق��ة يف انتخاب��ات اجمللس التش��ريعي 

الس��لطة  رئي��س  أقال��ه  2006م،  ع��ام  الفلس��طيين 

الوطنية الفلس��طينية حممود عب��اس يف 14 يونيو 

2007م يف خطوة مثرية للجدل بعد أحداث احلس��م 

العس��كري يف حزي��ران 2007م، ويلقب حاليًا من قبل 

أغلب أجهزة اإلعام والسلطة الوطنية الفلسطينية 

برئيس احلكومة املقالة القائمة بتصريف األعمال 

من��ح  يت��م  أن  إىل  الفلس��طيين،  الدس��تور  حس��ب 

احلكومة اليت ُكلف بتش��كيلها د.س��ام فياض الثقة 

من اجمللس التشريعي الفلسطيين. 

غ��زة  يف  الفلس��طينية  احلكوم��ة  لرئي��س  وميك��ن 

إمساعي��ل هنية أن يس��جل براءات اخت��راع عديدة يف 

دني��ا السياس��ة العربي��ة، فه��و أول رئي��س وزراء خيطب 

يف املس��جد وي��ؤم املصلني وحيفظ الق��رآن عن ظهر قلب 

وجيلس على رصيف املعرب مع العابرين بانتظار أن يفتح 

هلم ليمر حيث مقر سلطته املهددة منذ يومها األول. 

يعد »هني��ة« كذلك أول فلس��طيين م��ن الداخل، 

ب��ل أول فلس��طيين ول��د وترعرع يف أح��د خميمات 

غ��زة، وال ي��زال يعي��ش في��ه ح��ى اآلن، ويت��وىل 

مس��ؤولية منصب كهذا ، إذ كانت املناصب الرئيسية 

يف الس��لطة الفلس��طينية تقتصر عل��ى العائدين. 

 وه��و األصغ��ر س��نًا ب��ني م��ن تول��وا ه��ذا املنص��ب.

يقول عن��ه »ص��احل زيدان« عض��و املكتب السياس��ي 

ال��ذي  فلس��طني  لتحري��ر  الدميقراطي��ة  للجبه��ة 

عم��ل إىل جان��ب »هني��ة« ضم��ن »جلن��ة املتابع��ة 

العلي��ا للفصائ��ل الفلس��طينية« إن: » أكث��ر م��ا مييز  

)أب��و العب��د( ه��و التواض��ع اجل��م واألدب الرفي��ع 

األم��ور  صغائ��ر  ع��ن  والترف��ع  العالي��ة  واألخ��اق 

واالس��تقامة وطي��ب املعاملة، وقدرت��ه الفائقة على 

 االتص��ال باآلخري��ن وبن��اء جس��ور تواص��ل معهم.

ه��ل رأينا رئيس��ًا يهش للصغ��ار وياع��ب بالكرة فإذا 

ج��اء وق��ت اجلد مش��ر عن س��اعده ؟ إنه أب��و العبد 

هنية ) الشهيد احلي(.

وقد أجرت معه جملة البيان هذا احلوار: 
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مضى  أن  ب��ع��د  ال��ع��ب��د  أب���و  األخ 

سنوات  مح��اس  أرب��ع  حركة  على 

ه��ذه  تقيمون  ك��ي��ف  احل��ك��م،  يف 

ال��ت��ج��رب��ة؟  وم���ا أب����رز إجن����ازات 

حكومتكم؟ 

من بداية احلكومة العاشرة ونحن على 
يقن أننا اس���تلمنا موروثاً ثقياًل ومهلهاًل، 
وبدأنا نس���عى بكل طاقاتن���ا إلعادة بنائه 

على أسس مهنية وعلمية ووطنية.
بعد احلس���م العسكري وش���عورنا بأن 
الوقت ب���دا أكثر مالءمة؛ قمن���ا بإعادة 
تشكيل جلنة اإلصالح والتطوير اإلداري، 
وقامت اللجنة بإعادة دراسة جميع الهياكل 
وآليات  احلكومية،  للمؤسسات  التنظيمية 
تطويره���ا ووضع أنظم���ة ولوائح لضبط 
هذا األم���ر، وبناء على ذل���ك تعمل اآلن 
املؤسس���ات ذات الصلة وفق هذه املعايير 
كوزارة التخطي���ط واألمانة العامة وديوان 

املوظفن.
وموازنة عام 2010 شكلت فارقاً مهماً 
في التطوي���ر اإلداري فهي املوازنة األولى 
الت���ي يقرها التش���ريعي منذ عام 2006، 
وهذا يدل على إرادة حقيقية ومش���تركة 
تنظيم  نح���و  والتش���ريعي  احلكومة  بن 
العمل اإلداري واملالي للحكومة، علماً بأن 
املوازن���ة أقرت إعادة دمج بعض الوزارات 
واملؤسسات، وهذا ما نسعى لوضع آليات 
العاج���ل، وكذلك  القريب  ف���ي  لتطبيقه 
أقرت املوازنة النظام املالي للصرف لهذا 
وكذلك  الوظيفي���ة،  واإلحداثات  الع���ام، 
املخصص���ات املالي���ة للمش���اريع املزمع 

تنفيذها خالل هذا العام.
وباإلضاف���ة إل���ى ذل���ك فق���د أقرت 
احلكومة احمل���ددات العامة خلطة تقييم 
األداء احلكومي للفترة ما بن عام 2006 
وع���ام 2010 )أي: جتربتن���ا في احلكم(، 
وتعمل اللجنة اآلن ف���ي املراحل األخيرة 

ال يتسع للحديث عنها وأعتقد أن اآلخرين 
أش���بعوها حتلياًل ومتحيص���اً مثل: ملف 
املصاحلة، وملف األس���رى، وملف الهدنة 

وغيرها..
- املستوى اإلداري: 

- إدارة العديد م���ن األزمات وما جنم 
عنها، مثل: ح���رب الفرقان وإدارة القطاع 
بعد احلس���م العسكري، وكذلك استنكاف 
املعلمن ع���ام 2008، وفوق ذلك كله إدارة 

القطاع في ظل احلصار.
- إعادة بناء املؤسس���ة األمنية مبعايير 
وطني���ة ومهنية، وقد أخ���ذ ذلك منا وقتاً 
وجه���داً عظيماً وم���ا زال لدين���ا الكثير 

لنقدمه في هذا املجال.
- القطاع الصحي: مير القطاع الصحي 
اآلن ف���ي أوضاع أفض���ل بكثير مما كان 
عليه في الس���ابق، من خدمات أو منشآت 

أو غيره.
- املساعدات للش���رائح الفقيرة: فقد 
قدم���ت احلكومة خالل األع���وام األربعة 
املاضية م���ا يزيد ع���ن  80 مليون دوالر 

للعمال والطلبة واملرضى،...

 م��ن املعلوم أن احلص��ار الظامل الذي 

ف��رض عل��ى قط��اع غ��زة ق��د أث��ر 

على مناح��ي احلياة ، فم��ا نظرتكم 

ملس��تقبل هذا احلصار وال سيما بعد 

حادث سفينة احلرية؟ وهل جنحت 

احلكوم��ة يف االس��تثمار اإلجي��ايب 

هلذه احلدث؟ 

كان للحص���ار آثار كبي���رة على مناحي 
احلياة في قطاع غ���زة، وقد عانى الناس 
أشد املعاناة بفقدهم الحتياجاتهم اليومية 
األساس���ية. لكن كنا على ثقة كاملة بالله 
تعال���ى أوالً وأخيراً ب���أن احلصار زائل ال 
محال���ة، وكان للدور العربي واإلس���المي 
والدولي أثر كبير في كس���ر هذا احلصار 
تدريجي���اً رغم أنف االحت���الل وحلفائه. 

إلخراج تقييم شامل باالس���تعانة بخبراء 
من العمل احلكومي ومن خارجه، وس���يتم 
دراس���ة التوصيات الص���ادرة عن اللجنة 
بش���كل مركز والعمل وفقها خالل املرحلة 
القادم���ة، علماً بأن جترب���ة التقييم هي 

األولى من نوعها في تاريخ السلطة. 
* أهم إجنازات احلكومة:

- املستوى السياسي: 
الصمود وإدارة القط���اع رغم احلصار 
الس���ابق  األمن���ي  والفلت���ان  واحل���رب 

واملؤامرات. 
- تسويق القضية بشكلها احلقيقي أمام 
العالم كله وإعادة الوجه املش���رق لها بعد 

سواد أوسلو وأهله.
- شكلت احلكومة واقياً ملشروع املقاومة 

ونهجه وعوناً لهما.
- إدارة العالق���ات اخلارجية بش���كل 
مختل���ف )وإن كان محدوداً(، ولكن بتوجه 
مختلف متام���اً عمن س���بقنا فاحلكومة 
وثبات  الع���زة  لغ���ة  اس���تحضار  أعادت 
املواق���ف وهذا كان حاض���راً في زيارات 
الوفود جميعها لغزة بدءاً من كارتر وحتى 

عمرو موسى.
- هناك كثير من امللفات للحكومة دور 
رائد فيها ومبشاركة احلركة ولكن املجال 
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وبالتأكي���د ف���إن حلادثة س���فينة احلرية 
آثاراً سياس���ية كبيرة على املنطقة وشكلت 
ضاغطاً لكسر هذا احلصار، ونعتقد بأن 
إستراتيجية االحتالل في فرض احلصار 
لكسر اإلرادة قد فشلت أمام صمود إرادة 

الشعب، وقد بدأ احلصار فعاًل بالزوال.

املتاب��ع لعاق��ة محاس مبص��ر يرى 

تراجع��ًا كب��ريًا يف ه��ذه العاق��ة، 

ستش��هد  وه��ل  ؟  ذل��ك  س��بب  فم��ا 

ه��ذه العاقة حتس��نًا يف املس��تقبل 

القريب؟ وهل أنت��م راضون عن فتح 

مصر للمعرب؟ 

عالقتنا مع مص���ر بوصفها دولة جوار 
هي عالقة إستراتيجية قائمة على التفاهم 
حيثما أمكن، ونعتق���د أن مصر لها عمق 
استراتيجي عربياً وإسالمياً، وقد أكرمها 
الله بتحرير س���يناء ع���ام 1973م، ولكننا 
نأمل من القيادة املصرية أن تس���تمر في 
دورها نحو حترير كامل األراضي العربية.
ويش���وب العالقة احلالية بعض الفتور 
وس���بب ذلك التباين ف���ي وجهات النظر 
ببعض امللفات، ونعتقد ب���أن هذا التباين 

يتم معاجلته بالنقاش والتحاور.
وق���د أكدنا دوم���اً على ض���رورة فتح 
معبر رفح بش���كل دائم، ونؤيد أي خطوة 
في س���بيل رفع احلصار الظالم عن قطاع 
غزة، ونتمنى أن يستمر فتح املعبر بصورة 
متواصل���ة، وأن يتم توفي���ر األمان الالزم 
ألهل قطاع غزة في الس���فر ذهاباً وإياباً 

عبر املعبر وتأمن السالمة والراحة لهم.

الحظن��ا أع��دادًا كبرية م��ن الوفود 

والزائري��ن لغزة وذلك بع��د حادثة 

س��فينة احلري��ة ، وكان م��ن بينه��م 

أم��ني ع��ام جامع��ة ال��دول العربية 

)عمرو موس��ى( فهل ل��ك أن تطلعنا 

على آثار هذه الزيارة؟ 

ومبنية على أسس متينة.

اآلون��ة  يف  ال��ق��دس  مدينة  تشهد 

األخ������رية ح���ال���ة م���ن ال���ع���دوان 

دور  فما  اهلوية؛  وتغيري  الصهيوين، 

حكومتكم  يف مواجهة ذلك؟ 

مل���ف الق���دس ملف صعب وش���ائك 
والعدو ينظر إليه بأهمية بالغة، ويس���عى 
بقوته كلها حلس���مه لصاحله س���واء كان 
ذلك عبر تعزيز االس���تيطان، أو سياس���ة 
اإلبعاد لبعض القيادات، أو سياسة الهدم 
والتجريف واملضايقة إلخواننا املقدسين، 
عوضاً عن احلفريات املس���تمرة في باحة 
األقصى الش���ريف حتت األرض وفوقها، 
وهذا كل���ه يضعنا في حت���دٍّ كبير، ونحن 
نؤكد دوماً أن القدس لنا ونسعى الستثارة 
البعد اإلس���المي للمقدسات في القدس 
على املس���توى العربي واإلسالمي، ونقدم 
الدع���م املمكن إلخواننا املقدس���ين  كل 
العمل اإلسالمي،  قيادات  رأس���هم  وعلى 
واحلكومة هن���ا في غزة تعمل على تنظيم 
فعاليات بش���كل دوري إلظهار أهمية ملف 

القدس إعالمياً وسياسياً. 

مسعنا وقرأنا يف الشهور األخرية أنه 

رمبا تقوم إس��رائيل حب��رب جديدة 

يف املنطق��ة ، هدفها إيران وس��ورية 

وح��زب اهلل ورمب��ا غزة ؛ فم��ا رأيكم 

يف ذلك؟ وه��ل هناك جاهزية عند 

حركة محاس ملواجهة ذلك؟ 

طبيعة االحتالل ه���ي طبيعة إجرامية 
خرجت ع���ن أي إطار قانون���ي وحقوقي 
وش���رعي، وال نس���تبعد قي���ام أي حرب 
جديدة، لكن ال نتمنى أن يدخل قطاع غزة 
في هذه احل���رب وال أي دولة أخرى؛ ألن 
ذلك سيؤثر سلباً على األوضاع في املنطقة 

وسيزيد من تعقيد األمور أكثر فأكثر.
وفي األح���وال جميعها ف���إن املقاومة 

زي���ارة عمرو موس���ى كان له���ا األثر 
اإليجابي في توطيد العالقة، وكانت تهدف 
إلى استكش���اف األوضاع بع���د احلرب. 
وقمن���ا بطرح أفكار جديدة على الس���يد 
عمرو موس���ى ولم يتم الرد في حينه على 
هذه األفكار. كما أننا نرحب بهذه الزيارات 
التي تدعم صمود الش���عب الفلس���طيني 

وتؤيد مواقفه وحقوقه الشرعية.

اجملتم��ع  يف  االنقس��ام  حال��ة  إن 

الفلس��طيين أحدثت حالة من األمل 

والتش��اؤم يف العامل اإلس��امي، فهل 

ستشهد الساحة الفلسطينية قريبًا 

هناية هلذا االنقسام؟  وكيف تقيمون 

عاق��ة حرك��ة مح��اس بالفصائ��ل 

الفلسطينية؟ 

أمت  عل���ى  الفلس���طينية  احلكوم���ة 
االس���تعداد للتعامل مع أطياف الش���عب 
الفلسطيني ومكوناته وفصائله كافة، وذلك 
في إطار االحترام املتبادل وخدمة الصالح 
العام. وسياسة التعامل مع الفصائل قائمة 
على التواصل املباش���ر والدائم على مبدأ 
احترام اآلخر واحترام أف���كاره ومنهجه. 
وتعمل احلكومة على منح اجلميع املساحة 
الالزمة للتعبير عن الرأي شريطة االبتعاد 
عن اإلخ���الل بالنظ���ام الع���ام واحترام 
واألنظمة  القوانن  وفق  احلكومة وهيبتها 
املعم���ول به���ا. بينما تع���د عالقة حركة 
حم���اس بالفصائل الفلس���طينية متميزة 
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الدع���م الكبي���ر م���ن الش���عوب العربية 
واإلس���المية في مواجهة احلصار الظالم 
على قطاع غزة، وما س���معناه من حديث 
الوف���ود القادمة إلى القط���اع واملتواصلة 
دون انقطاع من ش���تى بقاع األرض دليل 
قاطع بأن القضية حية وأن اجلهود قائمة 
في س���بيل رفع احلصار بشكل دائم، وقد 
توال���ى الدعم املادي واملعنوي للقطاع عبر 
القوافل العربية واإلسالمية والدولية، التي 
حملت مس���اعدات عديدة، كسرت القيد 
ونص���رت احلق وأثبتت ال���دور احلقيقي 
والفاعل لإلنس���ان العربي احلر. في حن 
أن كل أح���رار العالم أصبح���وا يرون في 
غزة مالذهم احلقيقي نحو حتقيق رؤيتهم 
في صراع قوى االستعمار واالستبداد في 
العالم، ونحن بدورن���ا ندعم اجلهود كلها 

ونقدرها ونتعاون من أجل إجناحها.
وللعلماء والقادة والدعاة دور عظيم في 
توعية األمة وتصحيح بوصلتها وإرش���اد 
الناس للتمسك بدينهم وعقيدتهم، وترسيخ 
قيم اجلهاد واملقاوم���ة وعدم التنازل عن 
احلقوق، وأن فلسطن والقدس واألقصى 
جزء ال يتجزأ من عقيدة اإلنسان املسلم. 
ال ب���د أن يكون لهم موقف في كل ش���أن 

وحال، كلٌّ في مكانه وموقعه. 
ونش���هد بأن األمة فاعلة ومتحركة ولم 
تتوقف أبداً، لكن هذا التفاعل مع قضايا 
األمة يجب أن يترج���م على أرض الواقع 

فعاًل حازماً يس���جله التاري���خ، وغزة هي 
قضية األمة ألنه���ا رأس احلربة وصمام 

األمان وبوابة النصر بإذن الله.

ما رأيكم بانطاق املفاوضات املباشرة 

بني السلطة يف رام اهلل واالحتال؟ 

نؤكد دوماً أن أي مش���اريع تهدف إلى 
مرفوضة،  الفلس���طيني  املشروع  تقويض 
وأن املفاوض���ات املباش���رة التي تُدش���ن 
اليوم ف���ي أروقة البيت األبيض تعد خرقاً 
لإلجم���اع الوطني وغير ملزمة للش���عب 
الفلس���طيني ومن ثم فإن مصيرها الفشل 
كس���ابقاتها؛ ألنها ال تص���ب في مصلحة 
شعبنا الفلسطيني وإمنا تصب في مصلحة 

االحتالل وحلفائه في املنطقة.
فنحن ال نري���د أن نُخدع من األطراف 
ذاتها، ونُل���دغ من اجلحر ذاته مرة أخرى، 
فقد لُدغ الش���عب الفلسطيني من مدريد 
إلى أوس���لو إلى واي ريفر وإلى غيرها من 

االتفاقيات السابقة والظاملة.
االحت���الل  م���ع  التف���اوض  أن  كم���ا 
حص���اره  الس���تمرار  الغط���اء  يعطي���ه 
للقطاع واس���تيطانه ف���ي الضفة وتهويده 
للق���دس احملتل���ة وهو ما يتطل���ب العمل 
على ع���زل االحتالل سياس���ياً ومحاكمة 
قادت���ه جلرائمهم املتع���ددة وليس احلوار 

والتفاوض معهم.  

س���تكون جاهزة بعون الل���ه للتصدي ألي 
ع���دوان صهيوني على القطاع وس���تقدم 
احلكومة كل ما تس���تطيعه لتدعم صمود 

أبناء شعبنا الفلسطيني.

يف مثل هذا الش��هر م��ن العام املاضي 

وقع��ت أح��داث مس��جد اب��ن تيمية 

يف مدين��ة رف��ح ، أال ت��رى أن ه��ذه 

األحداث س��ببت تراجعًا يف شعبية 

محاس وال س��يما مع اإلس��اميني يف 

غزة ؟ وكيف ترون مس��تقبل العاقة 

مع اجلماعات السلفية؟ 

إن ما جرى في مس���جد ابن تيمية في 
مدينة رفح من تداعيات وإطالق نار ومقتل 
العديد م���ن عناصر األمن الفلس���طيني 
واملدنين، وما س���بق تل���ك األحداث من 
املقاه���ي ومحالت احلالقة  لبعض  حرق 
وبعض املؤسسات، وغير ذلك من األعمال 
املنافية للشريعة السمحة؛ يدفع احلكومة 
ألن تكون في حلظة حازمة وحاس���مة من 
أمرها ألجل ش���عبها وقضيتها، ولتحافظ 
على الفكر الوس���طي للشعب الفلسطيني 
الذي يرفض هذه األم���ور كلها. والعالقة 
مع اجلماعات السلفية في فلسطن عالقة 

طيبة ومبنية على االحترام املتبادل.

ما تقوميكم لتفاعل الناس يف العامل 

والعريب ملواجهة احلصار  اإلس��امي 

اجلائر عل��ى قطاع غ��زة؟ وهل مثة 

رسالة توجهوهنا إىل العلماء والدعاة 

خصوصًا؟ 

إن القضي���ة الفلس���طينية حية وباقية 
في قلوب الش���عوب العربية واإلس���المية 
كافة، وقد وجهن���ا البوصلة نحو خيارات 
الشعب الفلسطيني في العودة واالستقالل 
وحترير املقدسات، وال زلنا نواصل العمل 
نحو توعية العالم بأسره في هذا االجتاه.

وخالل السنوات السابقة ظهر واضحاً 
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بعد محاوالت تهويد القدس...
تهويد النقب في السياسة الصهيونية الرسمية
هشام منور

وإثـارة  الغـرب  تركيـا:  تركيـع 
تهمة إبادة األرمن

د. باسم خفاجي 

تركـــيا..
»ما بعد« أسطول الحرية

                         السنوسي محمد السنوسي
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القرائ��ن والوثائق التارخيية اليت حبوزة احلكومة 

التركية تش��ري إىل مأساة إنس��انية حدثت للمسلمني 

واألرم��ن يف ذلك الوقت، نتج عنها موت مئات اآلالف، 

وكان��ت كارثة حب��ق، ولكنها مل تكن إب��ادة عرقية من 

طرف ضد آخ��ر. اتفاقي��ة األمم املتحدة لع��ام 1948م 

حول تعريف اإلبادة اجلماعية تنص على أنه ينبغي 

»أن يك��ون املوت عمدًا بتخطيط ويكون بس��بب ديين �� 

مذه��ي أو عرقي«. ويؤكد الط��رف التركي اليوم أن ما 

حدث لألرمن يف ذلك الوقت هو مأس��اة وكارثة ولكنه 

مل يكن مش��روع إبادة وإمنا كان األم��ر يتركز يف دفاع 

دولة ع��ن مصاحلها القومية االس��تراتيجية. إن موت 

أي إنس��ان بريء بس��بب احلروب كارث��ة يف حد ذاته، 

ولكن أيضًا اس��تخدام هذا املوت للترويج للكراهية بني 

الشعوب جرمية ال تقل عن اجلرمية األوىل بشاعة.

الثاب��ت تارخييًا أن عدد الس��كان األرم��ن يف الدولة 

العثماني��ة مل يتج��اوز مليون��ًا ونص��ف امللي��ون نس��مة 

يف مطل��ع القرن العش��رين طبق��ًا إلحصائي��ات الدولة 

العثمانية من جهة، وتقديرات بريطانيا وفرنسا وأملانيا 

م��ن جهة أخرى. فكي��ف ميكن أن يُقت��ل مليون ونصف 

ملي��ون أرمين قد خال تل��ك الفترة نفس��ها؛ أي: األرمن 

مجيعه��م بالدولة العثمانية .. يف الوقت نفس��ه الذي  ICAWS، وباحث مهتم بالسياسات الدولية  )*( مدير املركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب، 
والعالقة مع الغرب، 

] المسلمون والعالم [

الغــــــــــــــرب وإثارة
تهمة إبادة األرمن

تركيع تركيا:

خ����ف����اج����ي)*( ب�����اس�����م  د. 
b.khafagy@e-l-m-e.com

مقدمة:
ش��هدت األي��ام املاضي��ة اهتمامًا غربي��ًا متزايدًا مب��ا يُثار حول 

اهت��ام تروّج��ه التيارات القومي��ة األرمينية ضد تركي��ا، بأهنا قامت 

يف هناي��ة الفترة العثمانية، وبداية حك��م االحتاد والترقي، وخال 

أح��داث احلرب العاملية األوىل بعملي��ة إبادة عرقية منظمة لألرمن 

يف تركيا، تصاعدت يف عام 1915م بغرض القضاء الكامل على العرق 

األرميين يف تركيا �� هكذا تروي السردية القومية األرمينية، وهو ما 

ترفض��ه تركيا بق��وة طوال العقود املاضية. والغ��رب يريد من تركيا 

اإلقرار بالتهمة دون دف��اع أواًل، مث االعتذار عنها ثانيًا، مث تقدمي 

التعويض��ات املالي��ة واإلنس��انية ثالث��ًا، ورمبا كذل��ك احلديث عن 

حقوق األرمن التارخيية يف األراضي التركية رابعًا. واألهم مما سبق 

كل��ه هو أال تتحدى أو تعارض تركي��ا االفتراضات واملآالت اليت تكون 

مبجموعه��ا وجهة نظر طرف واحد من أطراف املش��كلة وهو الطرف 

القومي األرميين.
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تشري التقارير اإلحصائية كلها أنه بعد احلرب العاملية 

األوىل بل��غ عدد األرمن الذين جنوا من ويات احلرب ما 

يقارب املليون نس��مة!  ال ش��ك أن مقتل أو موت ما يقارب 

نص��ف ملي��ون إنس��ان يف تل��ك احل��رب هو رق��م ضخم 

وكب��ري، ولكن هناك أس��ئلة كث��رية جيب أن تث��ار لفهم 

م��ا حدث وليس لتربير أو إخفاء بش��اعة هذه املأس��اة. 

ه��ل قت��ل األرمن عل��ى يد جي��وش منظم��ة هتدف إىل 

إبادهتم أم أهنم كانوا ضحية صراعات بني متعصبني من 

اجلانبني األرميين والتركي، أم بس��بب التهجري والفقر 

واملرض ال��ذي أصاب الكث��ري من األرمن واملس��لمني على 

حد س��واء يف تلك الفترة؟ وم��ا الذي حدث حقيقة يف 

تل��ك الفترة؟ س��ؤال مهم ال جيب أن يت��وىل طرف واحد 

فقط روايته، أو إلزام العامل بتلك الرواية. 

لقد شهدت تلك الفترة من الويات واحلروب مقتل 

م��ا يزيد ع��ن 2.5 مليون مس��لم يف الدول��ة العثمانية 

نفس��ها، ومن جراء احلروب والكوارث نفس��ها اليت أملت 

بالدول��ة يف ذل��ك الوق��ت، ويف النط��اق اجلغ��رايف 

نفس��ه، وقتل العديد منهم بس��اح التيارات األرمنية 

العنصري��ة والقومي��ة املتطرف��ة يف ذل��ك الوق��ت. 

ويتس��اءل العدي��د م��ن املراقبني ع��ن س��بب التركيز 

الغ��ريب فقط عل��ى مأس��اة األرمن، ويف ه��ذه املرحلة 

بال��ذات، وال يتم احلديث عن املآس��ي األخرى األكثر 

بشاعة يف تلك الفترة.

يهدف ه��ذا البحث إىل إلقاء املزيد من الضوء على 

تلك األزمة املرش��حة للتصاعد رغ��م أهنا قد مت حبثها 

طوال األعوام التسعني املاضية، إال أن الواضح أن بعض 

الغربيني يرون أن إحياء هذه املش��كلة ميكن أن يس��اهم 

يف حتجيم طموحات وهنض��ة تركيا املعاصرة. ويتكون 

البحث من ثاثة موضوعات رئيسة، وهي أواًل: هل حقًا 

حدثت إب��ادة لألرمن؟ وثاني��ًا: ملاذا ب��دأ الغرب مؤخرًا 

فقط يف إث��ارة هذه القضية رغم نفي��ه حلدوث إبادة 

أو مذحب��ة طوال العقود املاضية؟ وثالثًا: ما تأثري هذه 

األزمة على صعود تركيا، وهنوضها االقتصادي الشامل؟ 

كما يق��دم البحث يف اخلامتة جمموعة من التوصيات 

حول املوقف املسلم والعريب من هذه القضية.

هل حقًا حدثت إبادة لألرمن؟

األص���ل في عالقة الدولة العثماني���ة باألرمن كان احلماية 
وتوفي���ر الفرصة. وكان الس���لطان محمد الف���احت هو أول من 
أحضر األرمن إلى أروقة الدولة العثمانية وقياداتها السياسية، 
وكانت الدولة العثمانية والش���عب التركي يسمون األرمن »ملتي 
صادق���ات« أي »امللة الصادقة« وه���و بالطبع وصف إيجابي ال 
يستقيم معه أن هذا الوجود الذي استمر لعشرات العقود ميكن 
أن ينتهي فجأة مبش���روع إبادة � كما يدعي بعضهم. كان األرمن 
جزءاً من الدولة العثمانية التي عرفت دولياًً بالتس���امح ووجود 
عدد كبير م���ن األعراق واملذاهب وامللل ضمن بنيتها التنظيمية 
واالجتماعية. ومع  ظهور عالمات انهيار وتفتت الدولة العثمانية 
حتت ضربات احلصار األوروبي والروس���ي لها، وعدم قدرتها 
عل���ى احلفاظ عل���ى أراضيها؛ بدأت الكثير م���ن األقليات في 
االنفصال عن الدولة، وانتش���رت املكائد األوروبية ضد الدولة 
العثمانية بش���كل لم يس���بق له مثيل، وهو ما أسفر الحقاً عن 
تنحية السلطان، وظهور حركة االحتاد والترقي بدياًل للخليفة، 
وكان���ت في ذلك حركة قومية تري���د احلفاظ على ما تبقى من 
الدول���ة العثمانية فيما حتول الحقاً إل���ى تركيا املعاصرة. كان 
بعض املتعصبن من األرمن من ذوي امليول االنفصالية والقومية 
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يس���اهمون في خلخل���ة الكيان الداخل���ي للدولة 
العثمانية من خالل املكائد والتخابر لصالح أعداء 
الدول���ة من الروس واألوروبين، وش���ن الهجمات 
الداخلية، ومحاولة إضعاف الدولة لكي تتحقق لهم 
مكاس���ب مادية ومعنوية تتمثل ف���ي إقامة أرمينيا 
الكبرى حتى ولو عل���ى أنقاض دولة قائمة حتاول 
احلفاظ على ما تبقى لها م���ن أراض وقوة. ومن 
املهم قبل الولوج ف���ي دوامة تاريخ تلك احلقبة أن 

نؤكد على التالي:
- كان���ت فت���رة بداية القرن العش���رين مليئة 
باحلروب والصراعات الداخلية سواء كان ذلك في 
كي���ان الدولة العثمانية، أو ف���ي االنتقال منها بعد 
س���قوطها إلى اجلمهورية التركية، وصاحب ذلك 
العديد من التج���اوزات والكوارث التي تعرض لها 
مختلف أبناء املجتمع التركي من مس���لمن وأكراد 
وأرمن وغيره���م. ومن ثم البد م���ن فهم أحداث 
تلك احلقبة ضمن السياق الواقعي لها، وليس من 

منظور اليوم.
- إن احلديث عن األخطاء ال يجب أن ينحصر 
فقط في أخطاء الدولة العثمانية ويتجاهل أخطاء 
التيار القوم���ي األرمني، فق���د كان هناك صراع 
هوي���ات وقيم ورغبة في تعظي���م الفائدة من تغير 
موازين القوى، وأدى ذلك إلى الكثير من املآسي. 
- احلدي���ث عن األخطاء الت���ي ارتكبها فريق 
ما ال يج���ب أن يتحول إلى جترمي دولة ما بكاملها 
)الدولة العثمانية .. أو اجلمهورية التركية( بجرائم 
عنصري���ة أو عرقي���ة وال يقلل ذلك من بش���اعة 
الكارث���ة، وال يج���ب كذلك أن يتح���ول إلى اتهام 
أقلية ما )األرمن( مبختل���ف تكويناتها وتفاعالتها 
باخليان���ة أو العمالة أو غي���ر ذلك مما قد يرتكبه 

فريق من تلك األقلية. 
- الش���تات األرمين���ي هو ال���ذي يتبنى بقوة 
موض���وع »اإلبادة« وهناك ثم���ة اختالفات ثقافية 
جذري���ة بن أرمن الش���تات، إال أن م���ا يجمعهم 
ومينحهم هوية مش���تركة، ه���و عالقتهم بالتهجير 
العنيف الذي عاناه الش���عب األرميني، ويُعد هذا 

األمر إبادة جماعية ف���ي الوعي األرميني اجلماعي، كما يرى العديد 
من املراقبن.

حنين االنفصال:

كان لألرمن دائماً حنن إلقامة الكيان اخلاص بهم والدولة املستقلة 
لهم، وكان من نتيج���ة ضعف وتفكك الدولة العثمانية أن ظهرت هذه 
الرغبة بقوة، وس���اندتها بعض الق���وى املناوئة واملتصارعة مع الدولة 
العثمانية في ذلك الوقت، ومنها روس���يا القيصرية وفرنسا وإجنلترا 
أيض���اً. كان األرمن حتى ذلك الوقت، وقب���ل انطالق صراعات نهاية 
القرن التاسع عشر، جزءاً فاعاًل في الدولة العثمانية، وضمن قياداتها 
السياس���ية. ويكفي للداللة على ذلك أن نشير أنه في الفترة الزمنية 
نفس���ها التي يدعي فيها بعضهم اآلن أن اإلبادة قد حدثت؛ كان وزير 
خارجية البالط العثماني من األرمن وهو جابرايل نورادوكيان أفندي 
)1912م(، وكان أوهانس قويومجوريان باش���ا هو النائب العام لوزارة 
الش���ؤون اخلارجية )1909 - 1913م(، وكان للدول���ة العثمانية أكثر 
من 15 س���فيراً وقنصاًل من أصول أرمينية ميثلون الدولة في العديد 
من دول العالم، وشغل س���اكيز أوهانس باشا منصب وزير املالية في 
الفترة من 1897م إلى 1908م إضافة إلى عش���رات املناصب األخرى 
ف���ي الدولة وهو ما يجعل من احتمال وجود نية االضطهاد العرقي أو 

الرغبة في اإلبادة التامة احتماالً ال يستقيم مع هذا الواقع العملي.
وكان بعض األرمن ف���ي ذلك الوقت يجاه���رون بالعداء للدولة، 
والرغب���ة امللحة في إضعافه���ا. ويروى أنه حن مت تولية الس���لطان 
عبداحلميد الثاني على عرش الدولة العثمانية كتب السفير الفرنسي 
إلى وزارة اخلارجية الفرنس���ية أن صور امللك الفرنسي كانت تباع في 
ش���وارع اس���طنبول من خالل احلمالن األرمن، الذين كانوا يروجون 
لفكرة أن فرنس���ا هي من تدير اسطنبول وليس اخلليفة. بدأ األرمن 
في داخل تركيا في منطقة األناضول في املناداة العلنية بتحويل منطقة 
األناضول التي تشكل معظم أراضي تركيا املعاصرة إلى دولة أرمينية 
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عبر االنفصال عن الدول���ة العثمانية في ذلك الوقت. 
ولتحقيق ذلك بدأ أنصار تلك الفكرة في االنقالب على 
الدولة وإش���اعة الفوضى، والتخابر مع الدول املعادية 
للدولة العثمانية، وحمل الس���الح كذلك والهجوم على 
القرى غير األرمينية ف���ي محاولة لفرض واقع جديد 
في شرق األناضول يسمح لهم بإقامة دولة أرمينية على 
أنقاض بقايا الدول���ة العثمانية. وفي اجلهة املقابلة لم 
يكن يحكم الدولة العثمانية خليفة من خلفاء آل عثمان، 
وإمنا آل اآلمر إلى حزب االحتاد والترقي الذي كان يهتم 
بفك����رة التتريك، ويرى أن احلل الوحيد للحفاظ على ما 
تبقى من أراضي تركيا هو في سيادة القومية التركية فوق 
غيرها من القوميات الكردية أو األرمينية أو اآلشورية أو 
غيرها دون اعتبار للدين أو العرق. لم يكن املس����تهدف 
في سياسة التتريك األرمن فقط، بل كل من كان يخالف 
أو يختلف مع القومي����ة الطورانية في ذلك الوقت، وهو 
موقف جديد، وفكر غريب عل����ى أبناء الدولة العثمانية 
من مختلف األقليات ممن اعتادوا التسامح والتعايش مع 
املسلمن على مر عقود طويلة. بل يذهب بعض الباحثن 
ومنهم الدكتور نعيم اليافي في كتابه عن »مجازر األرمن 
وموقف الرأي العام العرب����ي منها« إلى القول: إن فكرة 
التتري����ك كانت فكرة صهيونية مت متريرها والزج بها في 
الفك����ر التركي في ذلك الوقت عبر ش����خصيات يهودية 
ساهمت في وضع أس����س هذا الفكر القومي العنصري 
الذي س����يطر عل����ى اجلمهورية األتاتوركي����ة عقود من 
الزمن. يقول الباحث اجلامعي األرميني آرا س���ركيس 
آش���جيان: »وتتفق مصادر عدي���دة على أن يهود تركيا 
ومحافلها املاس���ونية كانت عاماًل مساعداً كبيراً على 
ارتكاب حزب االحت���اد والترقي �� غالبية أعضائه من 
يهود الدومنة واملاسونين املتنفذين في محفل سالونيكا 
املاسوني �� والس���لطات التركية لهذه املجازر. ولذلك 
ازداد الوض���ع تأزماً في عهد حكومة االحتاد والترقي، 
خاصة بعد دخولها في احل���رب العاملية األولى.. كما 
قام اجليش الروسي بتش���كيل ميليشيات مسلحة من 
األرمن لتكون طابوراً خامساً. ثم بدأ األهالي املسلمون 
يتس���لحون أيضاً للدفاع عن أنفسهم، ويقابلون هجوم 
األرمن بهجوم مثله. يقول املؤرخ التركي البرفسور أنور 
كونوكجو: »يندر وجود قرية في ش���رقي األناضول لم 

تتعرض ملذبحة أرمنية«.

مأساة التهجير واإلبعاد:

في ذلك الوق���ت قرر القائمون على حزب االحت���اد والترقي أن 
احل���ل األمثل قد يقتضي تهجير األرم���ن من مناطق تركزهم في 
منطقة ش���رق األناضول إلى أطراف الدولة في مناطق متباعدة 
لتقلي���ل احتمال فصل األناضول عما تبق���ى للدولة العثمانية من 
أراض وس���يادة. واتخذ قرار التهجير بس���رعة وصاحبته فوضى 
في التنفيذ، ونتج عن ذلك وفاة أعداد كبيرة من املهاجرين األرمن 
إما بسبب قطاع الطرق، أو سوء األحوال املتعلق بالطقس واجلوع 
والعطش، واملزاج العدائي املتبادل في ذلك الوقت بن جنود الدولة 
وبن األرمن، وهو ما تس���بب أحياناً أيضاً ف���ي جتاوزات فردية 
تس���ببت في مقتل العديد من األبرياء. والالف���ت للنظر تاريخياً 
أن مقتل األبرياء من األرمن تزايد بش���كل واضح في املناطق التي 
كان���ت الدولة العثمانية ضعيفة فيها، بينما لم يتعرض األرمن إلى 
كوارث ش���بيهة في املناطق التي تركزت فيها قوى الدولة كما هي 
احلال مثاًل في منطقة إسطنبول في تلك الفترة. كما أن التهجير 
لم يك���ن ضد األرمن فقط، فقد مت تهجير الكثير من املس���لمن 
األكراد مثاًل، ويروي حول مآس���ي ذلك الشيخ بديع الزمان سعيد 
النورسي رحمه الله واصفاً عملية تهجير املسلمن: »كانت الثلوج 
قد تراكمت بارتفاع ثالثة وأربعة أمتار، وبدأ األهالي باالس���تعداد 
لترك املدينة والهجرة منها بأم���ر احلكومة. والعوائل التي كانت 
متلك س���تة أو س���بعة من األطفال كانوا ال يستطيعون سوى أخذ 
طف���ل أو طفلن فقط، ويضطرون إلى ترك األطفال الباقن على 
الطرق الرئيس���ة وحتت أقواس اجلس���ور مع قليل من الطعام.. 
وب���ن دموع األطفال وصراخهم وبكاء األمهات يتم مش���هد فراق 
يفتت أقس���ى القلوب«. واتخذ قرار التهجير في 27 مايو 1915م، 
وتسبب التهجير الذي اجته ناحية جنوب األناضول وسورية ولبنان 
والعراق - وه���ي كلها كانت ضمن أراضي الدولة العثمانية - في 
الكثير من املآسي واألحداث الفظيعة ملن كتب عليهم ذلك، وماتت 
أعداد كبيرة منهم في الطريق، وظل عدد كبير آخر منهم، وانتهى 
به���م املطاف في أماكن بعيدة عن العمران أو دول أخرى، ومن ثم 
لم يتم حصر وصولهم، واعتبروا في عداد األموات أيضاً، وهو ما 
رفع من أرقام ضحايا التهجير بشكل مباشر أيضاً. وقرار التهجير 
داخل أراضي الدولة نفس���ها كان يستهدف منع األرمن من إقامة 
دولة داخل الدولة - كما تؤكد املصادر التركية في معرض دفاعها 
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عن تهمة اإلبادة. 

كارثة أم إبادة؟

يؤك���د الطرف التركي اليوم أن م���ا حدث لم يكن عملية تطهير 
عرقية، أو مذبحة، وإمن���ا عملية نقل لألرمن إلى أماكن أخرى 
ضمن حدود الدولة العثمانية، وذلك بسبب »سعيهم لالستقالل 
عن اإلمبراطورية العثمانية بتحريض من روسيا القيصرية، كما 
أن الكتائب الفدائية األرمينية ارتكبت مجازر في حق الفالحن 
األك���راد، واألتراك ف���ي منطقة )أرض���روم( وغيرها، واألرمن 
ال ينكرون ذل���ك، وإمنا اعتبروا ما فعل���وه مقاومة ودفاعاً عن 
الش���عب األرمني«؛ كما تروي الباحثة صفاء اليوس���ف. ولذلك 
كان التهجي���ر في نظ���ر بعضهم ض���رورة قومية.هناك العديد 
من القرائن التي تش���ير إلى أن الدولة العثمانية حاولت تقليل 
اخلس���ائر البشرية من مش���روع التهجير، واتخذت التدابير إذ 
قامت باس���تصدار مرس���وم إلى احملافظات جميعها عن طريق 
إرس���ال تلغراف يحوى التالي: »احذروا وقوموا بالنقل بطريقة 
سليمة وصحيحة. أكثروا من عدد احلراس حتسباً حلدوث أي 
هجوم ف���ي الطريق .. احذروا اخلس���ارة«. كما مت التوجيه أن 
ي���ودع األطفال األيتام لدى عائ���الت ترعاهم ملدة معينة وكانوا 
مينح���ون املال أيضاً لعناية أفضل. وتوج���د مئات الوثائق التي 

تبرهن على ذلك.

وجاء في دائرة املعارف الكبيرة لالحتاد السوفييتي )طبعة 
1926(: »إذا نظرنا للمش���كلة األرميني���ة من املنظور اخلارجي 
رأينا أنها ليس���ت س���وى محاولة القوى الكبرى إضعاف تركيا 
وذلك مبعاونة ومساعدة القوى االنفصالية فيها لكي تتيسر لها 
سبل اس���تغاللها وامتصاص خيراتها. هذه القوى الكبرى كانت 
عبارة عن الدول األوروبية الكبرى وروس���يا القيصرية. ولم تكن 
احل���وادث التي جرت عبارة عن وق���وع مذبحة، بل مجرد وقوع 

قتال بن الطرفن«.
وفي عام 1985م نش���ر 69 مؤرخ���اً أمريكياً من املختصن 
بالتاري���خ العثمان���ي بياناً ينفي وق���وع أي عملية تطهير عرقي 
لألرم���ن من قبل األتراك. لكن األرمن قاموا بحملة تهديد ضد 
العلم���اء وهددوهم بالقتل وقدموا بعضه���م للمحاكم، وجنحوا 
في إرهاب معظم هؤالء، إال القليل مثل برنارد لويس وجوس���نت 
م���اك آرثي وأندرو مانكو. وميكن تلخيص املوقف العام في هذه 

اللحظة الراهنة من تلك املأساة في النقاط التالية:
- يس���يطر أصحاب التيارات القومي���ة األرمينية املتعصبة 
للعرق األرمين���ي على احلوار والنقاش حول ما حدث في بداية 
القرن، ويحاولون فرض رؤي���ة أحادية هم فقط أصحابها على 

العالم.
- في املقابل رفض���ت اجلمهورية األتاتوركية طوال العقود 
املاضية - في الفترة التي سبقت وصول حزب العدالة والتنمية 
- مجرد احلديث عن هذه املأس���اة، وكان محرماً أن يطرح هذا 
املوضوع على ساحة النقاش املجتمعي العام؛ ألنه ينافي الفكرة 
التي قام���ت عليها جمهورية أتاتورك، ف���ي أن تركيا لألتراك، 
ويناف���ي كذلك الفكر القمعي الذي كان���ت احلكومات املتعاقبة 
متارس���ه بشكل منظم على الرأي العام بحجة حماية الدولة من 

األخطار اخلارجية والداخلية واالنفصالية.
- حكوم���ة حزب العدالة والتنمية ال متثل اس���تمراراً لهذا 
الفك���ر، بل تقدم منوذج���اً متحرراً من تل���ك التعقيدات، ومن 
ث���م فإنها طرحت من البداية فكرة ض���رورة النقاش املجتمعي 
ح���ول ما حدث في تل���ك الفترة، مع عدم إقرارها بأي ش���كل 
من األشكال بحدوث إبادة، وإمنا كارثة إنسانية مروعة أصابت 
املس���لمن واألرمن في تركيا على حد سواء، وما كان ينبغي لها 

أن حتدث.
- حت���اول تركيا اليوم التأكيد عل���ى أن عدم حدوث إبادة 
عرقي���ة ال يعني أنه لم حتدث مظال���م أو انتهاكات أو جتاوزات 
في حق األرمن في تركيا في تلك الفترة الزمنية املرتبطة بدولة 
االحت���اد والترقي، والتي كانت متاثل التيار القومي األرمني في 
عنصريتها وتوجهاتها اإلقليمية. أي: أن تلك الفترة كانت تشهد 
صراع���ات بن أطراف كلها متثل درج���ة مرتفعة وغير مقبولة 
في عالم اليوم من التعصب العرق���ي. وتغفل الرواية األرمينية 
القومية ملا حدث في تلك الفترة )بداية القرن العشرين( الكثير 
من اخللفيات التي تس���ببت في الكارث���ة التي حدثت، وال يعني 
هذا تبرير أية انتهاكات، ولكنها كانت فترة أصبحت فيها األقلية 
األرمينية في تركيا متحالفة بش���كل واضح وفج مع أعداء تركيا 
س���واء كانوا الروس أو اليونانين أو الغرب، وكانت عناصر تلك 
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األقلية - دون تعميم - متارس اجلرائم الوحش���ية جتاه األكراد 
وبقية فئات املجتمع التركي. ويعلق على ذلك سياسي تركي في 
حوار معه قائاًل: »إذا تطرقنا إلى القصص الفردية س���نواجه 
بالفعل قصص���اً مؤملة جداً. إن الروايات الت���ي ترويها إحدى 
السيدات األرمن حتوي األلم نفسه واملعاناة ذاتها حلكاية أخرى 
ترويها مسلمة من القوقاز. ولكن هذه الروايات مختلفة جداً عن 
الروايات املطروحة سياسياً من قبل األرمن. األرمني يقول: لقد 
مشينا جائعن وعطشى، وهناك قتلت ابنة عمي، ولكنه ال يقول 
حدثت لنا إبادة جماعية. ولكن املتالعبن بهذه الروايات يدعون 
أنه���ا إبادة جماعية. وهذا ما ال أقبله فردياً. يجب النظر أيضاً 
إل���ى الروايات الفردية مثل اخلطابات. كتب أحدهم: »بينما أنا 
أترك خربوط تركت أشيائي ومقتنياتي الثمينة أمانة لدى األخ 
إس���ماعيل«. فإذا كان هناك كراهية عنصرية بسبب العرق أو 
الدين هل كان س���يترك مقتنياته الثمينة ألحد املسلمن؟ وملاذا 
يرس���ل إلى األخ إس���ماعيل بعد وصوله إلى حلب قائاًل: »لقد 
وصلت بالس���المة أرجو أن ترسل أش���يائي إلى هذا العنوان«؟ 
لدينا وثائق حول ذلك. لقد قرأت الرسائل جميعها الصادرة من 
األرمن الذين ذهبوا إلى حلب. نعم هناك مأساة إنسانية ولكن 
ليست إبادة جماعية. هؤالء الناس ال يكنون الكراهية للجيران 

والدولة«.

إلى أين يتجه الخالف؟

توجد ثالث رؤى مختلفة حول اخلالف التركي - األرميني. 
املوقف األول ميثل���ه التوجه األرميني بوجه ع���ام، ومييل إلى 
مناصرة مواقف التيارات اليميني���ة القومية األرمينية. ويصر 
التيار األرميني القومي في الش���تات، وفي الدول التي تقيم بها 
أقليات أرميني���ة نافذة مرتبطة بالغرب على أن املخرج الوحيد 
لهذه األزمة هو أن تعترف تركيا اليوم أن ما حدث كان مشروع 
»إبادة عرقية« اس���تهدفت األرمن لدينه���م وعرقهم، وأنهم لم 
يكون���وا مقاتلن للدولة العثمانية، ول���م يكونوا كذلك أصحاب 
مش���روع انفصالي عنها. ووجهة النظر األرمينية تصر على أن 
الدولة العثمانية/ التركية أصدرت قراراً بإبادة األرمن، وتقدم 
رقماً لعدد الضحايا يت���راوح بن نصف مليون وثالثة أضعاف 
هذا العدد، أي: مليون ونصف املليون. أما الرؤية الثانية فتمثلها 
األقلي���ة األرمينية في تركيا، والتي ت���رى أن األمر كان فاجعة 
ومأس���اة، ولكنه لم يصل إلى حد الق���ول باإلبادة العرقية، وأن 
ما مضى قد ول���ى، وال داعي إلثارة اجلراح بفتح املوضوع مرة 

أخرى للنقاش. وأما الرؤية الثالثة فهي وجهة النظر 
التركية التي تنفي نفي���اً قاطعاً وجود أمر حكومي 
بإب���ادة األرم���ن، وإن لم تنف ص���دور أمر ترحيل 
وتهجير لألرمن وغيرهم من األقليات املسلمة وغير 
املسلمة من مناطق ذات مغزى إستراتيجي عسكري، 
وفي الوقت نفسه تتمسك بأن عدد ضحايا عملية 

التهجير أقل بشكل كبير من األرقام »األرمينية«.

لماذا يثير الغ��رب تهمة إبادة 
األرمن اآلن؟

كان املوق���ف الغرب���ي باملجمل ط���وال العقود 
املاضية - في الفت���رة التي كانت فيها تركيا بعيدة 
عن تراثها وهويتها، وباحثة عن التحالف مع الغرب 
باملجتمع  لالرتباط  ورافض���ة  الصهيوني،  والكيان 
املسلم الدولي - مييل إلى وصف ما حدث لألرمن 
في نهاية الدولة العثمانية أنه كارثة، ويرفض فكرة 
أن توصف تلك األح���داث بأنها كانت إبادة عرقية 
أو ما شابه. وتبنت اجلمعيات الصهيونية، والكيان 
الصهيوني، الفكرة نفسها الرافضة لفكرة اإلبادة. 
ويؤكد ذل���ك الكاتب البريطاني األصل والصهيوني 
املزاج »برن���ارد لويس«، في عدد من الدراس���ات 
والكتب حول تل���ك الكارثة، وه���و الذي ال يعرف 
بتعاطفه مع العالم املسلم بأي شكل من األشكال. 

ورغ���م أن األمم املتحدة أعلنت أنها ال تعتبر ما 
حدث في تركيا في بداية القرن »إبادة عرقية«، وهو 
املوقف الدولي الرسمي من تلك األحداث حتى اآلن 
وعلى مدى تسعة عقود كاملة؛ إال أن أوروبا والكيان 
الصهيوني وكذلك الوالي���ات املتحدة األمريكية قد 
ب���دؤوا في تغيير مواقفهم ف���ي اآلونة األخيرة بناء 
على حس���ابات إس���تراتيجية جديدة. أوروبا تريد 
عرقلة دخول تركيا إل���ى االحتاد األوروبي، ولذلك 
أصدر االحت���اد األوروبي بياناً ع���ام 1987م ينص 
على أن األحداث التي ج���رت لألرمن عام 1915م 
� 1917م كانت عملية إب���ادة جماعية، وفقاً ملعايير 
األمم املتح���دة عام 1948م، ورب���ط انضمام تركيا 
إلى االحتاد األوروبي باعترافها باملذابح اجلماعية 
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لألرمن، ولكن بدون تبعات سياس���ية، أو قانونية أو مادية. 
ومع الوقت بدأت فرنسا الرافضة لدخول تركيا إلى االحتاد 
األوروبي في اس���تخدام ورقة الضغط نفس���ها، ولذا كان 
برملانها ه���و أول برملان نادى باعتبار م���ا حدث في تركيا 
مع األرم���ن »إبادة عرقية«. فق���د أرادت اجلمعية الوطنية 
الفرنس���ية عام 2006م تقدمي مشروع قرار يطالب مبعاقبة 
كل من ينكر إبادة األرمن على أيدي العثمانين في 1915م. 
أم���ا الكيان الصهيوني فقد كان ي���رى أهمية املصالح 
اإلس���تراتيجية مع تركيا طوال العقود املاضية، حتى تولى 
حزب العدالة والتنمية س���دة احلكم في تركيا حيث تغيرت 
العالقة وتبعها تغير املوق���ف الصهيوني من ملف األرمن. 
وف���ي األعوام األخيرة ب���دأ الكيان الصهيوني يستش���عر 
اخلط���ر من ميول حزب العدالة والتنمية إلى دعم القضية 
الفلس���طينية، واالبتعاد التدريجي لتركيا عن التحالف مع 
ذلك الكيان، وظهر على الفور من ينادي داخل ذلك الكيان 
بفتح ملف »اإلبادة« ضد تركيا اليوم! ثم تسبب نهوض تركيا 
من كبواتها االقتصادي���ة وعودتها التدريجية إلى التعاطف 
مع قضايا العالم املس���لم، واستعادة هويتها اإلسالمية؛ في 
قلق الدوائ���ر األمريكية من هذه النهض���ة، وهو ما يعني 
السعي نحو حتجيم التطور التركي، وهو ما استدعى بشكل 
مباشر البحث في ملفات املاضي عما ميكن أن يحجم تلك 
النهضة. وفي عام 2007م تبنى الكونغرس األمريكي قراراً 
حول اإلبادة، ولكن الرئيس الس���ابق جورج دبليو بوش أّجل 
التوقيع عليه إلى أن غادر البيت األبيض حرصاً على عدم 
دفع العالقات اإلستراتيجية بن بالده وتركيا إلى مزيد من 
التوتر والس���وء. ومؤخراً أقرت جلنة العالقات اخلارجية 
في مجلس النواب األمريك���ي قراراً يؤكد »اإلبادة« بغالبية 
صوت واحد فقط. وقد أقرت اللجنة األمريكية مش���روع 
ق���رار االتهام بأغلبية 23 صوتاً مقاب���ل 22، جاء فيه »أن 
اجلمهوري���ة التركية احلديثة قامت عل���ى أنقاض الدولة 
العثمانية التي عملت خالل السنوات )1915-1923م( على 
تهجير األرمن من قراهم ومدنهم التي كانوا يس���كنون فيها 
في شمال األناضول وجنوبه، بتهمة )التحالف مع روسيا(، 
وأن هذه املمارس���ات التركية )توجت بإبادة جماعية( بحق 
األرم���ن«. لقد تفهم اللوب���ي األرميني التغي���ر في املزاج 
األوروبي واألمريكي الهادف إل���ى حتجيم انطالقة تركيا، 
وجنح إلى ح���د كبير في املناداة بفكرت���ه في دول الغرب 

كلها، وبعض دول أمريكا اجلنوبي���ة والالتينية التي تتركز 
فيها اجلاليات األرمينية من أصول لبنانية وسورية وتركية 
أيضاً. وقد قام���ت الدول التالي���ة - وعددها 19 دولة - 
بتمرير ق���رارات عبر برملاناتها في اآلونة األخيرة تش���ير 
إلى أن ما ح���دث بن الدولة العثماني���ة وبن األرمن في 
بداية القرن املاضي كان بشكل ما يعد »إبادة عرقية« وهذه 
الدول هي: األرجنتن وبلجيكا وفرنسا وهولندا وسويسرا 
وإيطالي���ا وكندا ولبنان وروس���يا وس���لوفاكيا وأوروجواي 
واليونان وقبرص اليونانية وبولندا وأملانيا وليثوانيا وشيلي 
وفنزويال. وهناك مشروعات قرارات في برملانات الواليات 
املتحدة األمريكية وكندا وبريطانيا وأستراليا. واستعراض 
تلك الدول يؤكد التوافق غير املعلن بن الغرب وبن اللوبي 
األرمن���ي الذي يعمل جاهداً على اس���تمالة أوروبا الغربية 
بالعموم ضد تركيا، وكذلك يحاول االس���تفادة من الضغط 
على دول أمريكا اجلنوبية لوج���ود جاليات أرمينية مؤثرة 
بها لتش���كيل نوع من الضغط الدولي باجتاه تبني املوقف 

األرميني من القضية.

تأثير هذه األزمة على تركيا:
ال تقبل تركيا اإلسالمية أو العلمانية االعتراف بفكرة 
»إب���ادة« األرمن أو االعتذار عنها ألن ذلك ال يعني إحراجاً 
للمؤسسة العسكرية والنظام األتاتوركي فحسب، كما يرى 
الباحث مصعب الهاللي، ب���ل يعني أكثر ما يعني »حصول 
أرمينيا على الكثي���ر من التعويضات املالية الباهظة ورمبا 
اجلرأة على املطالبة بتنازالت تركية ال حصر لها؛ منها على 
سبيل املثال: توفير ممرات ومعابر دائمة عبر أراضيها معفاة 
من الرسوم للصادرات والواردات األرمينية.. وكذلك غض 
تركيا الطرف عما يجري من خالف بن أرمينيا وأذربيجان 
على أقليم »ناجورنو كاراباخ«.. وال شك أن اليهود سيطلون 
برأس���هم ويحش���رون أنوفهم حيثما تواترت إلى أسماعهم 
كلمة )تعويضات( .. فهناك بضعة آالف من اليهود األرمن 
س���تدعي إسرائيل في التوقيت املناسب أن بعض أسالفهم 
كان���وا ضحايا مذبحة األرمن املختلف عليها عام 1915م«. 
ويطالب األرمن أوالً بأال يناقش أحد في سرديتهم التاريخية 
ملا حدث، وهذا نوع من احتكار احلقيقة ال متلك تركيا القبول 
به، أو الرضوخ له مهما كانت املبررات؛ ألنه يعني ابتزاز دولي 
بال نهاية، وما حدث ألملانيا في هذا الش����أن خير دليل على 
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ذل����ك، وباملقابل فإن معظم دول العالم ال تقر بحدوث تلك اإلبادة 
في تركيا بعد أكثر من تس����عة عقود م����ن تلك األحداث، وصدور 
مئات الكتب التي تشرح مالبساتها. والقبول التركي مببدأ التسليم 
بالرؤية األرمينية لتلك األحداث يعد انتحاراً قومياً ال ميكن تخيل 
قبوله ألي حكومة تركية. أما املطلب الثاني باالعتراف واالعتذار 
عن املذابح بعد أن توصف بأنها »إبادة عرقية« فهو أيضاً مطلب 
ال ميك���ن لألتراك قبوله دون نق���اش. الراجح أن حكومة حزب 
العدالة والتنمية ال متانع م���ن االعتذار عن الكارثة، وليس عن 
اإلبادة، وأن يكون ذلك في س���ياق بحث التجاوزات التي حدثت 
من األرمن ومن الدولة العثمانية معاً، وليس فقط التركيز على 
جانب واح���د. وأما املطلب الثالث لألرم���ن والذي يتركز على 
فكرة التعويضات بش���قيها املالي، وكذلك اس���تعادة أراض من 
الدول���ة التركي���ة لكي تضم إلى أرمينيا، فه���و مطلب ليس من 
املعقول أن تس���تجيب له احلكومات التركية. وفكرة التعويضات 
املالية واجلغرافيا ستكون فكرة شائكة، ومن ثم فإن هذه الورقة 
ستس���تخدم البتزاز لتركيا مع معرفة األطراف جميعها بصعوبة 
تنفيذها إال في حال انهيار النهوض احلضاري التركي احلالي، 
وهو ما تراهن بعض القوى على إمكانية حدوثه عند اس���تخدام 
الضغط املس���تمر بورقة إبادة األرم���ن. كما أنه من الواضح أن 
هذه األزمة س���يتم تصعيدها من قب���ل الفريق املعارض لدخول 
تركي���ا إلى االحتاد األوروبي؛ من أج���ل إضعاف امللف التركي، 
أو إجب���ار تركيا على تقدمي تن���ازالت متعددة تضعف من قوتها 
احلضاري���ة في حال دخول االحت���اد، وإرباكها مبجموعة قيود 
أخالقية »عقدة ذنب« متنعها من طرح األفكار والرؤى املس���لمة 
بحرية، وكذل���ك تقييدها اقتصادياً بحزم���ة من املطالب جتاه 
األرمن حتجم من النم���و االقتصادي احلر. وأخيراً فإن توريط 
تركيا في ملف االعتذار لألرمن عن إبادة لم حتدث - كما يرى 
األتراك - س���وف يضعف من القيمة االستراتيجية لتركيا على 
الساحة الفكرية والسياسية، ويحولها إلى كيان هزيل استراتيجياً 
يعاني إش���كاليات املاضي التي ميكن إشعالها بشكل مستمر في 

احلاضر لوأد أي نهضة مستقبلية للمجتمع التركي. وميكن لهذه 
األزمة أيضاً أن تتس���بب في إحراج تركيا في امللفات اإلقليمية، 
وحتجي���م قدراتها في لعب دور فاعل في القضايا اإلس���المية 
حتت مبرر »جرائم تركيا العنصرية«، وهو هدف ميكن أن يهتم 
به بش���كل كبير الكيان الصهيوني ال���ذي أصبح أكثر تخوفاً من 
أي وقت مضى من الدور التركي في القضية الفلس���طينية من 

ناحية، وفي دعم املوقف اإليراني من البرنامج النووي أيضاً.
وأخي���راً: فإن الواليات املتحدة تبحث عن ورقة ضغط قوية 
ضد تركيا متكنها من احلفاظ على مكاسبها االستراتيجية في 
تركيا، وقد تكون تهمة »اإلب���ادة العرقية« هي تلك الورقة التي 
ميكن ألمريكا استخدامها باستمرار في وجه أي سياسات تركية 
تضر باملصالح االس���تراتيجية األمريكية. ويستتبع هذا أال تقوم 
أمريكا بشكل عاجل بإقرار »اإلبادة العرقية«، وإمنا تلوح بها بن 
احلن واآلخر، وهو بالضبط ما تفعله اإلدارة األمريكية احلالية 
والسابقة أيضاً. وميكن القول باملجمل: إن هذه األزمة مرشحة 
للتفاعل املس���تمر خالل األعوام املقبلة، وإن من مصلحة تركيا 
أن ت���درك حدود االعتذار املمكن عما ح���دث في بداية القرن 
املاضي جتاه األرمن، وأن تصر على موقفها من أن تكون الرؤية 
األرمينية قابلة للنقد، والرؤي���ة التركية قابلة للبحث، والنتيجة 
التاريخي���ة حتدد بالضبط ما ح���دث، وتوصيفه، وتبعات ذلك 
التوصيف على أجيال املس���تقبل في تركيا ومحيطها اإلقليمي 

والدولي، وعالقتها باألرمن وأرمينيا ودول اجلوار. 

الموقف العربي والمسلم من القضية:

إن املصالح العربية واإلس���المية اإلس���تراتيجية املرتبطة 
بتركيا متنوعة وتشمل العديد من اجلوانب من بينها: االشتراك 
في الدين اإلس���المي، والعالقات اجلغرافية واجليوسياس���ية 
املرتبط���ة باملياه واملوارد الطبيعية، وكذلك النمو املس���تمر في 
حجم املب���ادالت التجاري���ة والعالقات االقتصادي���ة، والرغبة 
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املجتمعية العامة في العالم العربي واملس���لم في دعم توجهات 
حزب العدال���ة والتنمية التركي احلاكم املتعاطفة مع الش���رق 
املس���لم، والراغبة ف���ي لعب دور أكثر فعالي���ة في دعم قضايا 
العالم العربي واملس���لم، وأخيراً الرغب���ة في حتجيم العالقات 
التركية اإلس���رائيلية وحرمان إس���رائيل من قط���ف أية ثمار 
عس���كرية أو غيرها لقاء هذه العالقة التي شهدت فيما مضى 
تقارباً ملحوظاً، في األوقات التي ابتعدت فيها تركيا عن هويتها 
اجلغرافي���ة والدينية والفكرية. ولك����ي ميكن فهم هذا التوازن في 
التعامل مع مشكلة مؤهلة للتصاعد واالستمرار على الساحة الدولية 
في األع����وام القادمة؛ ميكن التوصية بعدد من اخلطوات العملية في 

هذا الشأن، من أهمها:
- احلاجة إل���ى املزيد من الدراس���ة التاريخية احملايدة ملا 
حدث في بداية القرن املاضي ضد األقليات في تركيا، وهل كان 
ذلك ميثل »إبادة عرقية أم ال«، وأن تتكون رؤية عربية إس���المية 
واضح���ة ملا حدث بعي���داً عن التأثر بأي م���ن أطراف اخلالف 
بالش���كل الذي يطعن في املصداقية أو املوضوعية في تناول تلك 

األحداث.
- من املهم مواجهة مش���روع تركيع تركيا أو إذاللها بسبب 
هذا اخلالف الذي لم يحس���م بعد، ويجب على الدول العربية 
واملسلمة أن تكون واضحة في رفضها أن تتبنى برملانات غربية 
إدانة تركيا دون مب���ررات حقيقية، ودون إتاحة الفرصة لتركيا 

لعرض وجهة نظرها. 
- نوصي بتش���كيل جلنة مس���لمة محايدة لبح���ث الوثائق 
التاريخية املرتبطة بتلك املرحلة، وتقدمي رؤية عربية إس���المية 
متكاملة عما حدث في تلك الفترة ميكن أن تس���اهم في توضيح 
تل���ك األحداث، ومن ثم الدفاع عن الظلم الذي ميكن أن يرتكب 
ف���ي حق أي من الطرفن الترك���ي أو األرمني من جراء اعتماد 
االدع���اءات التاريخية دون بحث ومتحيص. كما أن وجود موقف 
عربي وإس���المي موحد من هذه القضية سيساهم في تشكيل 
موق���ف دولي عادل من ناحية، وحتجيم فرص خصوم تركيا في 

استخدام هذه الورقة لتركيع دولة مسلمة وإذاللها وابتزازها.
- حساس���ية األوضاع في شمال العراق وسورية وإيران من 
ناحية، وجنوب األناضول وش���رقه من ناحي���ة أخرى؛ تؤكد أن 
تلك املنطقة ستش���هد تغيرات عدة في املرحلة القادمة مرتبطة 
بالقضي���ة الكردية من ناحية، وقضايا األم���ن املائي من ناحية 
ثانية، والتوس���ع في التبادالت التجارية من ناحية ثالثة، ومن ثم 
فإن إغالق مثل هذه امللفات الشائكة سيساعد في منو التواصل 

التجاري واالقتصادي بش���كل طبيعي وبعيداً عن األزمات التي 
يراد إثارتها حول تلك املنطقة ليس فقط من املنظور التاريخي، 

وإمنا من زاوية املطالبات املستقبلية أيضاً.
- إن توحي���د الصف العربي واملس���لم يس���اهم بال ش���ك 
في تخفيض حج���م واحتماليات جتاوز خص���وم األمة حلقوق 
املجتمعات العربية واملسلمة، واالهتمام بعودة تركيا إلى الصف 
املسلم يجب أن يكون إحدى أهم استراتيجيات املرحلة القادمة 
التي تش���هد عودة التكتالت إلى عال���م يتكون اليوم من أقطاب 
متعددة ميكن أن يكون للقطب املس���لم فيها دور فاعل. إن ملف 
إب���ادة األرمن، واتهام تركيا به يس���تخدم لتفتيت هذا التحالف 
العربي املس���لم، وإش���غال تركيا في قضاي���ا تاريخية عنصرية 
قومية حتيي التوجهات األتاتوركية في البالد بش���كل ميكن أن 

يعوق نهضتها وعودتها إلى هويتها املسلمة.
يس���عى بعض الغربين من خالل إثارة موضوع إبادة األرمن 
إلى اتهام اخلالفة املس���لمة بجرائم اإلبادة العنصرية من أجل 
إس���قاط االدعاء املس���لم أن احلضارة املس���لمة ال ترتكب تلك 
األفع���ال، وهم ما يجعل الغرب والصهاينة واملس���لمن في كفة 
واحدة في ذلك، ويقضي على ميزة حديث املسلمن الدائم عن 
التس���امح والتعايش الفعلي مع اآلخر. عق���دة الذنب األوروبية 
من إبادة اليهود، وعقدة الذنب اليهودية من ممارس���ات الكيان 
الصهيوني ضد الفلسطينين جتتمعان حول أهمية إحداث عقدة 
ذنب مساوية لدى املسلمن، وميكن لتصعيد ملف كارثة األرمن 
أن يس���اهم في صنع هذه العقدة التي ميكن أن متنع املسلمن 
من احلديث ع���ن متيز حضارتهم بعدم ارتكاب أي جرائم إبادة 

عرقية في حق أي من الشعوب على مر التاريخ.
يش���عر منافس���و تركي���ا أن التعاطف الش���عبي اإلقليمي 
م���ع قيادات ح���زب العدالة والتنمية، م���ع النهوض احلضاري 
واالقتصادي التركي ف���ي العقد احلالي ميكن أن يقدم منوذجاً 
بدياًل عن احلضارة الغربية.. منوذجاً يرتبط باإلس���الم وينطلق 
من التآلف معه، ويقدم إمكانية النجاح االقتصادي واالجتماعي 
عبر اإلس���الم وليس عبر التخلي عنه. ويرى بعض منافس���ي 
اإلس���الم ضرورة تشويه هذا النموذج حتى ولو كان الطريق إلى 
ذلك تس���ويق تهمة لم تثبت من قبل، ومحاولة إلصاقها بالكيان 
الصاعد على الس���احة اإلقليمية والدولية. من املهم في العالم 
العربي واملس���لم إدراك أن التنافس احلض���اري مع الغرب قد 
يك���ون أحد محركات ومب���ررات الغرب إللص���اق تهمة اإلبادة 

العرقية ضد تركيا. 
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منذ تش���ّكلت اجلمهوري���ة التركية بعد 
إسقاط اخلالفة العثمانية على يد أتاتورك 
س���نة 1924م، وتركيا متجهة إلى الدوران 
في فلك الغرب، سياسة وثقافة وحضارة، 
على نحو أق���ام قطيعة عنيفة مع اجلذور 
اإلس���المية للش���عب التركي الذي جرى 

تغريبه قسرياً.
وفي هذا السياق لم يكن غريباً أن تكون 
تركيا أول دولة إسالمية تعترف بإسرائيل 

س���نة 1949م، وأن تقيم معه���ا عالقات 
إس���تراتيجية ومع الغرب عموماً، خاصة 
بعد انضمام تركيا إلى احللف األطلس���ي 

سنة 1952م.
لك���ن ش���يئاً فش���يئاً ب���دأت القبضة 
العلماني���ة تخف وطأته���ا قلياًل، ووجدت 
بعض األصوات اإلس���المية متنفس���اً لها 
عبر مراح���ل متعددة ووس���ائل متنوعة، 
إل���ى أن ظهر على الس���احة السياس���ية 

] المسلمون والعالم [

        تركـــيا..
»ما بعد« أسطول الحرية

ال���س���ن���وس���ي م��ح��م��د ال��س��ن��وس��ي
elsenosey_writer@yahoo.com

لســنا نذهب بعيــداً إذا قلنــا: إن حادثــة االعتــداء على أســطول الحرية 
المتجه لكســر حصار غزة الذي يدخل عامه الرابع؛ تشــّكل عالمة فارقة 
فــي السياســة التركيــة؛ بحيــث يصح أن نــؤرخ بهــا لمرحلتيــن: ما قبل 

أسطول الحرية، وما بعد أسطول الحرية.

حزب »العدالة والتنمي���ة« الذي جنح في 
االنتخاب���ات عام 2002م، واس���تطاع أن 
يصيغ معادلة متوازن���ة إلى حد كبير بن 
ق���وى علمانية تفرض نفس���ها من خالل 
اجليش ومراكز القرار ومؤسسات التعليم، 
لت عبر ما يزيد  وبن جذور إسالمية تشكَّ
عل���ى أربعمائة ع���ام - هي عمر اخلالفة 
العثماني���ة - وم���ا زالت جت���د لها »على 

استحياء« مكاناً في الوجدان التركي.
جنح إذن ح���زب »العدالة والتنمية« في 
تقدمي هذه املعادلة املتوازنة، واستفاد من 
جتربة جنم الدين أربكان، واس���تطاع أن 
يجعل من التأييد الغربي لنتيجة االنتخابات 
التي فاز بها - إضافة إلى االس���تفادة من 
عوامل أخرى- كابح���اً للجيش الذي كان 
م���ن املمكن أن ينقلب عليه في مرات عدة 
كما انقلب عل���ى غيره بحجة حماية هوية 

الدولة العلمانية.

د »الحياد«: ما قبل أسطول الحرية: مساجالت تهدِّ
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2009م ليض���ع العالق���ات التركية - اإلس���رائيلية على احمل���ك، خاصة أن 
إس���رائيل شنت هجومها بعد أس���بوع من زيارة إيهود أوملرت رئيس احلكومة 
اإلس���رائيلية ألنقرة، وهو ما جعل أنقرة تبدو كما لو كانت متواطئة مع الكيان 
الصهيوني، وهو ما أغضبها، ودفع أردوغان ألن يصرح بأن أوملرت طعنه في 

ظهره، وأنه يجب أن يدفع ثمناً لذلك.
ول���م تتردد تركيا على لس���ان رئيس وزرائها أردوغان ف���ي إدانة العدوان 
ووصفه بأن »نقطة س���وداء« في تاريخ اإلنس���انية، مؤكداً أن الدول التي لم 
تدن الهجوم اإلسرائيلي لها »معايير مزدوجة«، ومتسائاًل: »ملاذا الذين هرولوا 
س���ريعاً ملس���اعدة )جورجيا( هادئون اآلن؟!«. وذلك في إشارة واضحة إلى 
الواليات املتحدة األمريكية التي سارعت إلى إرسال مساعدات إلى )جورجيا( 

عقب الهجوم الروسي عليها في أغسطس 2008م.
وعلى إثر ذلك قررت أنقرة منع إس���رائيل من املشاركة في مناورات »نسر 
األناضول« السنوية مع اجليش التركي مبشاركة أمريكا؛ وفي تعليق ألردوغان 
حول منع إس���رائيل من املناورة قال: »لم يكن معقوالً أن جتتاح إسرائيل غزة 
وتفتك بشعبها ثم نقول جليشها تعال تدّرب عندنا؛ ألننا حكومة منتخبة جئنا 
بإرادة ش���عبنا، وال نستطيع أن نتحدى مش���اعر الشعب التركي الذي صدمه 
ما جرى أثناء العدوان على غزة. وكان احترام هذه املش���اعر له دوره احلاسم 
في خلفية قرارنا. في الوقت ذاته فإننا أردنا به أن نبلغ اإلس���رائيلين أيضاً 
بأنهم ال يس���تطيعون حتت أي ظرف أن يس���تخدموا عالقتنا بهم ورقة في 
عدوانه���م على أي طرف ثالث؛ ألننا في هذه احلال���ة لن نقف محايدين أو 

مكتوفي األيدي«.
• محط���ة أخرى من التحدي���ات ُعرفت ب� »موقعة دافوس« حن اس���حب 
أردوغان من جلس���ة جمعته مع الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز في منتدى 
االقتصاد العاملي بدافوس، احتجاج���اً على عدم إعطائه الوقت الكافي للرد 
على كلمة بيريز بش���أن العدوان اإلسرائيلي على غزة. وكان بيريز فى كلمته 
ر العدوان اإلس���رائيلي الذي دام 33 يوماً ووصفه بأنه »دفاع عن النفس«،  برَّ

• وكان أول حت���دٍّ حلكومة »العدال���ة والتنمية« مع 
بدايات التحرك األمريكي لغزو العراق، لكن استطاعت 
احلكومة أن مترر رفضها للسماح باستخدام أراضيها 
للقوات األمريكية عن طريق وس���يلة دميقراطية لم 
تس���تطع أمريكا أن تنتقده���ا أو توجه اللوم حلكومة 
العدال���ة على نتيجتها؛ وهو ما دل بوضوح على قدرة 
»العدالة والتنمية« عل���ى أن تتعامل مع الغرب بلغته 

وأدواته.
دخل على اخلط البرملان التركي رافضاً مش���روع 
قرار السماح بنش���ر القوات األمريكية؛ حيث حصل 
املشروع على تأييد 264 نائباً ومعارضة 250 آخرين 
بينم���ا رف���ض التصويت 19 نائب���اً، وكان من الالزم 
العتماد املشروع أن  يؤيده 267، أي: إنه ُرفض بفارق 

3 أصوات!
• التحدي الثان���ي كان مع ترحيب حكومة »العدالة 
والتنمية« بفوز حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( في 
االنتخابات التشريعية مطلع عام 2006م ثم بتشكيلها 
احلكومة، باعتبار أن ذلك اختيار الشعب الفلسطيني، 
ف���ي الوقت الذي بدأ فيه ف���رض حصار قاس على 
حماس وحكومتها من أمريكا ومعظم الدول الغربية، 
ليأخ���ذ احلصار في مرحلة تالي���ة محاوالت عملية 
إلس���قاط حكومة حماس وهو ما أدى إلى انفرادها 

بقطاع غزة.
وقال أردوغان في أقوى تصريح مس���اند حلكومة 
إس���ماعيل هني���ة: »إذا أردنا الس���ير باملنطقة نحو 
الدميقراطي���ة فإننا يجب أن نحترم قرار الش���عب 
الذي توجه إلى صناديق االقتراع«. مضيفاً بأن حزبه 
)العدالة والتنمية( »واجه فى البداية استنكاراً دولياً 

مشابهاً قبل أن يتم االعتراف به«.
لم يك���ن التدخل التركي ملس���اندة حماس باألمر 
اليس���ير؛ حيث إن تركيا وإسرائيل تربطهما عالقات 
إس���تراتيجية وعس���كرية، إضافة إلى قي���ام تركيا 
بالوس���اطة بن إس���رائيل وس���ورية؛ وهو ما جعل 
إسرائيل تتضايق وتنتقد الدور التركي، وتعبِّر »عملياً« 

بأن الوساطة التركية غير مرحب بها.
ثم جاء العدوان اإلس���رائيلي عل���ى غزة 2008/ 
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وبعد انتهاء كلمته صفق له اجلمهور وهو ما حمل 
أردوغان على أن يخاطبهم قائاًل: »عار عليكم أن 
تصفقوا ملن يقتلون الن���اس واألطفال بدم بارد«، 
مطالباً رئيس اجللس���ة مبنحه مزيداً من الوقت 
أسوة بالوقت الذي منحه لبيريز )أردوغان أُعطى 

12 دقيقة مقابل 25 دقيقة لبيريز!(.
ومما أثار س���خط بيريز بدرجة أكثر هو تأكيد 
أردوغ���ان في كلمته أن حماس ق���د »مت انتخابها 
دميقراطياً، وأنه على املجتمع الدولي احترام هذا 
اخليار بل يجب أن تضم طاولة املفاوضات محمود 
عب���اس وأعضاء حم���اس جنباً إل���ى جنب؛ ألن 
حماس من نسيج املجتمع الفلسطيني«. لكن رئيس 
اجللس���ة قطع امليكرفون متذرعاً بانتهاء الوقت؛ 
حينه���ا عال صوت أردوغان عل���ى بيريز بالقول: 
»عندما يتعلق األمر بالقت���ل فأنتم تعرفون متاماً 
كي���ف تقتلون األطفال«. وعل���ى إثرها مللم أوراقه 
وخرج وهو يقول: »لن أحضر أبداً إلى دافوس«؛ ثم 

اتصل به بيريز هاتفياً وقدم له االعتذار..!
وقد احتشد آالف األتراك في املطار الستقبال 
أردوغان بعد انس���حابه الش���هير هذا، مرددين 
الهتاف���ات املعادية إلس���رائيل وملوحن بالفتات 
مكتوب عليها: »مرحباً بعودة املنتصر في دافوس«، 
وهو األمر الذي عزز مكانة أردوغان عند املواطن 

التركي بل العربي واإلسالمي.
• لم تشأ إس���رائيل أن مترر االنتقادات التركية 
املتكررة لسياس���اتها دون أن تنتقم لنفسها، وترد 
لتركيا بعضاً مما تتلقاه منها؛ فانتهزت تصريحات 
أردوغان في مؤمتر صحفي م���ع نظيره اللبناني 
س���عد احلريري يوم اإلثنن 1/11/ 2010م التي 
انتقد فيها أردوغان القصف اإلس���رائيلي لقطاع 
غزة قائ���اًل: ملاذا تهاجم إس���رائيل القطاع اآلن، 
وتدعي أن هناك قصفاً من الطرف الفلس���طيني، 

في حن أننا نعرف أنه ليس هناك أيُّ قصف؟!«
كان ه���ذا التصريح هو الش���رارة التي أطلقت 
سلسلة جديدة من )املواجهة( بن تركيا وإسرائيل 
لتنتهي بتقدمي إسرائيل اعتذاراً رسمياً مرة ثانية 

لتركي���ا! وفي هذا املؤمتر أيضاً اتهم أردوغان إس���رائيل بأنها »تلجأ دائماً إلى 
اس���تخدام العنف غير املبرر والقوة املفرطة؛ ألن لديها القوة«، مشدداً على أنها 

بذلك تهدد السالم العاملي.
وبعد ساعات من املؤمتر انتقدت إسرائيل أردوغان بشدة غير مسبوقة قائلة: 
»إن انتقاده العلني لسياساتنا قد يعرض العالقات الثنائية للخطر، وشددت وزارة 
اخلارجية اإلس���رائيلية في بيان صحفي على أن »إسرائيل حريصة على احترام 
تركيا، وتس���عى إلى استمرار العالقات السليمة بن البلدين، لكننا نتوقع املعاملة 
باملثل«.وقامت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية باستدعاء السفير التركي أحمد أغوز 
تش���ليكول لتبلغه احتجاج إس���رائيل على تصريحات أردوغان. لكن االستدعاء 
أغضب أنقرة؛ ألن األمر لم يقتصر على االستدعاء - وهو عرف دبلوماسي- بل 
تخطاه إلى قيام نائب وزير اخلارجية اإلس���رائيلي داني أيالون الذي اس���تقبل 
)تش���ليكول( بعدد من التصرف���ات »املهينة«؛ حيث جتاهل مصافحة الس���فير 
التركي، وأجلس���ه على مقعد منخفض عن املقاع���د التي يجلس عليها )أيالون( 
ورفاقه، ولم يقدم له أي مش���روب، كما أنه اكتفى بوضع العلم اإلس���رائيلي دون 
العلم التركي على املنضدة التي تتوسط مقاعدهم. وقد بدا الغضب واضحاً على 
)أيال���ون( الذي قال ملصوري التليفزيون اإلس���رائيلي الذين كانوا يغطون اللقاء: 

»املهم هو إظهاره )أي: السفير التركي( جالساً في مستوى أدنى من مستوانا«.
فجاء الرد التركي حاسماً؛ حيث اس���تدعت وزارة اخلارجية التركية السفير 
اإلسرائيلي في أنقرة وأبلغته احتجاجاً شديد اللهجة تطالبه فيه بتفسير واضح 
للمعاملة »غير الدبلوماس���ية« التي تلقاها سفيرها في تل أبيب.. وهدد الرئيس 
التركي بسحب السفير؛ وهو ما أجبر إسرائيل على تقدمي اعتذار رسمي مكتوب 
م إس���رائيل مثله ألي دولة  لتركيا للمرة الثانية! لكن هذا االعتذار - الذي لم تُقدِّ
في العال���م العربي رغم ما ترتكبه من »حماقات« جتاه���ه! - لم يكن كافياً من 
وجهة النظر التركية؛ ولذلك حرص الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس وزرائه 
أردوغان على جتاهل إيهود باراك وزير الدفاع اإلسرائيلي وعدم استقباله حن 

زار أنقرة الحقاً.
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في هذا اجلو املش���حون ب���ن البلدين، 
وال���ذي ذكرنا أه���م محطاته، أس���همت 
تركي���ا بالنصيب األكبر ف���ي إعداد قافلة 
أسطول احلرية الذي توجه لكسر احلصار 
املف���روض على قطاع غزة حاماًل أكثر من 
700 من الش���خصيات العامة والبرملانين 
والنشطاء والصحفين، وآالف األطنان من 
الغذائية والطبية واملنازل اجلاهزة؛  املواد 
وكان لتركي���ا أيضاً النصي���ب األكبر من 
عدد الش���هداء جراء العدوان اإلسرائيلي 
على الس���فينة التركية »مرمرة« في املياه 

الدولية، واستشهد 9 من األتراك.
وقد فج���رت دماء الش���هداء األتراك 
التس���عة ردود فع���ل قوية على املس���توى 
الش���عبي والرس���مي في العالم، ووضعت 
أمام  التركية - اإلس���رائيلية  العالق���ات 
اختب���ار جدي هو األقوى م���ن نوعه منذ 
دخلت القضية الفلسطينية على اخلط بن 
الدولت���ن؛ إضافة إلى أنها غيرت املعادلة 
لتصبح تركيا أكثر متاس���اً م���ع القضية 
الفلس���طينية بعد أن لم يعد بوس���عها أن 

تظل على »حياد« الوسيط.
فتم اس���تدعاء الس���فير التركي من تل 
أبيب، واس���تدعاء الس���فير اإلس���رائيلي 
في أنق���رة إلبالغه االحتجاج الرس���مي، 
ومت إلغاء مناورات عس���كرية مع إسرائيل 
كانت مقررة، إضافة إلى إعالن تركيا أنها 
ستخفض صفقات جتارية ودفاعية قيمتها 

مليارات الدوالرات إلى أدنى حد ممكن.
لك���ن األهم في ال���رد التركي هو ربط 
عودة العالقات مع إسرائيل برفع احلصار 
عن غ���زة - وهو الهدف األساس���ي من 
تسيير قوافل التضامن إلى غزة - بجانب 
اإلصرار على حتقيق دولي يكشف حقيقة 

ما جرى من عدوان على أسطول احلرية.
هذه اخلط���وات العملي���ة رافقتها من 
املس���تويات التركية جميعه���ا تصريحات 
رفعت س���قف خطابها وكان���ت كفيلة بأن 
حتاصر إسرائيل إعالمياً وسياسياً بعد أن 
حاصرت إس���رائيل نفسها مبا ارتكبته من 
»إرهاب دولة« و»عمل دنيء وغير مقبول« 
على حد وصف أردوغان، الذي أكد أيضاً 
ف���ي خطابه أمام البرملان التركي أن تركيا 
لن تدير ظهرها للشعب الفلسطيني، ولن 
تغمض عيونها، وس���تتحرك وفقاً ملا يليق 
بها وهو ما يتس���ق مع تاريخها. كما اعتبر 
أن م���ن يوافق إس���رائيل عل���ى ما فعلت 
فسيكون شريكاً لها فيما ارتكبت. وأعرب 
عن ضجره من كذب احلكومة اإلسرائيلية 
بشأن تعرضهم إلطالق نار من الناشطن، 
معتبراً أنهم »أظهروا للعالم أنهم يجيدون 
اإلبادة بش���كل جيد«. وح���ذر من اختبار 
داً على أن عداوة بالده  صبر تركيا، مش���دِّ

قوية مثل صداقتها أيضاً.
م���ن جانبه أوض���ح الرئي���س التركي 
عبدالله غول في حديث لصحيفة )لوموند( 
الفرنسية أن إس���رائيل إذا أرادت الصفح 
عنها يجب أن تصلح ما أفس���دته بالهجوم 
الذي ش���نته قواتها اخلاصة على أسطول 
مس���اعدات كان في طريقه إلى غزة، مبا 
في ذلك تق���دمي اعتذار عن الهجوم ودفع 

تعويضات.
وقال غول: إنه إذا لم تتخذ إس���رائيل 
أي خطوات لرأب الصدع فإن األمر ميكن 
أن يص���ل بتركيا إلى اتخ���اذ قرار بقطع 
العالقات الدبلوماس���ية. ووصف الهجوم 
اإلس���رائيلي بأنه »جرمي���ة« رمبا كان من 
املمك���ن أن يقوم بها من هم على ش���اكلة 

تنظيم القاعدة وليس���ت دولة ذات سيادة. 
وأضاف: »يبدو من املستحيل بالنسبة لي 
الصفح أو النسيان ما لم تكن هناك بعض 

املبادرات التي قد تغير الوضع«.
وزير اخلارجي���ة الترك���ي أحمد داود 
أوغلو لم يكن أقل من س���ابَقيه في انتقاد 
إسرائيل؛ فقد أكد أن االعتداء اإلسرائيلي 

هو »عملية قتل نفذتها دولة«.
وفي محاولة منه للضغط على أعصاب 
إس���رائيل وعد أوغلو أم���ام بعض وزراء 
اخلارجي���ة الع���رب بالص���الة قريباً في 

املسجد األقصى.
أما الش���عب التركي فقد كان متماهياً 
م���ع موقف احلكومة بل س���بقها مبطالبه 
ذات السقف العالي )نالحظ أن اخليارات 
املتاحة أمام الش���عوب تك���ون أكثر دائماً 
املظاهرات  فقام���ت  احلكومات(  بخالف 
احلاش���دة خاصة أم���ام منزل الس���فير 
اإلس���رائيلي ف���ي أنقرة ورفع���ت الفتات 

تطالب بطرده وبقطع العالقات.
وفي أول استطالع للرأي بعد االعتداء، 
أج���رت ش���ركة »آن���دى - آر« لألبحاث 
-كما ذكر موقع »أخب���ار العالم« التركي- 
اس���تطالعاً كش���ف أن الغالبي���ة مم���ن 
اس���تطلعت آراؤهم )لم يحدد االستطالع 
نس���بتهم( يرون أن أردوغان وداود أوغلو 
اس���تطاعا إدارة األزمة بشكل جيد حتى 
قبل الع���ودة إلى تركيا، واس���تطاعا إثارة 
القضية لدى الرأي الع���ام العاملي. )حن 
وقع الع���دوان على أس���طول احلرية كان 
أردوغان خارج تركيا في زيارة إلى تشيلي(
على صعي���د آخر وجه���ت تركيا اللوم 
لإلدارة األمريكية على موقفها من األزمة، 
وق���ال أوغلو قبي���ل اجتماع���ه بنظيرته 

ر المعادلة: ما بعد أسطول الحرية: الدماء تغيِّ
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األمريكية في واش���نطن: »إن بالده تريد 
إدانة أمريكية واضحة للعدوان اإلسرائيلي 
على قافل���ة احلرية«، وأض���اف: »نتوقع 
تضامناً كاماًل معنا، يجب أال يكون هناك 
اختيار بن تركيا وإسرائيل، يجب أن يكون 

االختيار بن اخلطأ والصواب«.
يُذك���ر أن الواليات املتح���دة األمريكية 
الذي  الرئاس���ي  البيان  مش���روع  عطلت 
تقدمت به تركيا بدعم عربي ملجلس األمن 
إلدانة إس���رائيل والدعوة إلى فتح حتقيق 
دولي بإش���راف األمم املتحدة. كما عقد 
بعض نواب الكوجن���رس مؤمتراً صحفياً 
حذروا فيه تركيا من اس���تمرار هجومها 

على تل أبيب.

نتائج ودالالت:
ثم���ة نتائج مهمة ودالالت عميقة ينبغي 
أن نقف معها حن نتأمل الدور التركي في 

ضوء ما ذكرناه:
1- جنحت حكوم���ة »العدالة والتنمية« 
ف���ي التوفيق بن ما هو سياس���ي وما هو 
»الهامش«  االس���تفادة من  وفي  أخالقي، 
ال���ذي تس���توجبه السياس���ة )وهي فن 
املمكن حس���ب التعبير الغرب���ي( للموازنة 
ب���ن »اتفاقيات« قد تف���رض قيوداً، وبن 
»واجبات« ال مفّر من أدائها بحكم التاريخ 

واجلغرافيا واإلنسانية معاً.
2- استطاعت تركيا أن تخاطب الغرب 
باللغ���ة التي يفهمها واملب���ادئ التي يزعم 
متس���كه بها، ح���ن ركزت عل���ى ضرورة 
االعت���راف بحكومة حماس ألن ذلك خيار 
الش���عب الفلس���طيني الذي عبر عنه في 
انتخابات حرة؛ ومن ثم لم تستطع أي من 
الدول الغربية انتقاد تركيا بس���بب دعمها 

حلكومة حماس.
3- أثبتت تركيا إمكاني���ة االنعتاق من 

أَْس���ر اإلرهاب الفك���ري الصهيوني الذي 
يزعم باستمرار أن انتقاد إسرائيل معاداة 
للس���امية؛ فلم تخضع أمام تلك املقوالت 
وراح���ت تنتقد الكي���ان الصهيوني مبا لم 

تستطع الدول العربية أن تتفوه به!
4- تقوم السياس���ة اخلارجي���ة التركية 
عل���ى االنتقال بال���دور الترك���ي من كونه 
»جس���راً« للحضارات والق���ارات إلى كونه 
»مركزاً« تتوازن عنده قضايا الدول خاصة 
في محيطها اإلقليم���ي، وهذا األمر يثقل 
كاهل صناع القرار التركي بال ش���ك. ولذا 
لم يكن غريباً تزامن س���قوط صاروخ على 
التركية في اإلسكندرونة  البحرية  القاعدة 
مع االعتداء على أس���طول احلرية. وهناك 
من املراقبن من يرب���ط بن تكثيف حزب 
العمال الكردس���تاني هجماته - التي بلغت 
ذروتها مبقتل 11 جندّياً وإصابة 17 آخرين 
يوم السبت 19/ 6 - وبن محاوالت إشغال 
تركيا بهمومها الداخلي���ة عن التفاعل مع 
قضايا اإلقليم خاصة القضية الفلسطينية؛ 
ومما يعزز هذا الربط هو أن إس���رائيل لها 
عالقات قوية مع األكراد خاصة في العراق، 

وقد تستغل ذلك في الضغط على تركيا.
5- مع أنه من غي���ر املتصور أن تقطع 
تركيا عالقاتها بإس���رائيل، فإن تخفيض 
تلك العالقة إلى أدنى مستواها من جانب 
تركيا هو خسارة إس���تراتيجية إلسرائيل 
الت���ي كانت تركيا متثل له���ا - على مدى 
عقود - احلليف األهم في الشرق األوسط. 
العامل االقتصادي سيكون حاضراً   -6

بال ش���ك ضم���ن أوراق الضغ���ط التي 
س���تحاول إس���رائيل أن تس���تخدمها في 
مواجهة تركيا )معظم السياح اإلسرائيلين 
يفضل���ون تركيا(، لكن هذا الورقة لن تؤثر 
كثيراً على االقتص���اد التركي بالرغم من 
أهميتها؛ فق���د حرصت تركيا في األعوام 
القليل���ة املاضية على تنويع مصادر دخلها 
وتعامالته���ا االقتصادية، فضاعفت حجم 
التبادل التجاري مع العالم العربي أكثر من 
خمس مرات ليصل إلى 27 ملياراً بعد أن 
كان 5 ملي���ارات، باإلضافة إلى أنها ألغت 
تأش���يرات الدخول مع 4 دول عربية هي: 
س���ورية ولبن���ان واألردن وليبيا، وعقدت 
اتفاقية للتعاون االس���تراتيجي مع مجلس 

التعاون اخلليجي.
نس���تطيع أن نخلص إلى أن تركيا »ما 
بعد« أس���طول احلري���ة بقي���ادة العدالة 
والتنمية سيختلف أداؤها داخلياً وخارجياً؛ 
أما داخلياً فاحلكومة مطالَبة برد االعتبار 
التي  التركي���ة، ولدماء الش���هداء  للدولة 
س���الت في البحر، وهذا س���يدفعها إلى 
خفض مس���توى عالقتها مع إس���رائيل، 
م األخي���رة ما يكفي  خاص���ة إذا ل���م تقدِّ
لتهدئة الشعب التركي، الذي سيكون على 

موعد مع احلكومة عند االنتخابات.
أنقرة  تتع���رض  فق���د  وأم���ا خارجياً 
لضغ���وط على املس���تويات جميعها - من 
إس���رائيل وغيره���ا - لتحجي���م دورها 
اإلقليمي، وهنا نس���جل - لألس���ف - أن 
الدول العربية لم تقدم موقفاً داعماً لتركيا 
بالقدر الكافي؛ ومع ذلك ينبغي أن ندرك 
أن���ه كلما زادت الضغوط عل���ى تركيا دلَّ 
ذلك على أهمية دورها وأنها قادرة بالفعل 
على إيجاد مع���ادالت أكثر توازناً للقضايا 
العربية واإلسالمية وفي القلب منها قضية 

فلسطن.
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وتعد عملية تهجير عرب النقب من أهم مش���اريع التهويد 
وأخطرها والتي وضعت ونفذت على نطاق واسع، حيث اعتبرت 
ه���ذه املنطقة - من وجهة النظر اإلس���رائيلية - موقعاً طبيعياً 
لتطوير الصناعة والس���ياحة والزراعة، ومن ثم استيعاب مئات 
اآلالف من املهاجرين واملهجرين اليهود القادمن من شتى أنحاء 
العال���م. وفي إطار خطتها الرامية إل���ى تهويد النقب بالكامل، 
واالستيالء على األرض وتهجير أصحابها األصلين أو عزلهم؛ 
عملت سلطات الكيان الصهيوني على جتميع فلسطيني النقب 
الذي���ن أصبح عددهم اليوم يتراوح ب���ن 150 - 160 ألفاً في 
سبعة جتمعات س���كنية محاصرة ومفصولة عن بعضها، وذلك 

بعد أن متت مصادرة أراضيهم كلها البالغة مس���احتها أكثر من 
مليونن ونص���ف املليون دومن زراعي قبل الع���ام 1948م، ولم 
يبق منها بن أيدي الس���كان العرب اآلن س���وى حوالي )150( 
ألف دومن فقط، وتس���عى تلك السلطات لالستيالء عليها أيضاً 
وجتريد سكانها منها. وقد شرعت السلطات في تنفيذ مشروع 
جتميع عرب النقب في التجمعات الس���كانية السبعة منذ نهاية 
الستينيات، أما التجمعات فهي: راهط، وهي أكبر جتمع سكاني 
عربي في النقب، ثم تل السبع، وعرعرة، واكسيفة، ثم الشقيب، 
وأخيراً اللقية، وحورا. وما يزال الصراع مستمراً ضد محاوالت 
س���لطات االحتالل تهويد باقي املناط���ق، وبالذات أراضي تل 

املاحلة واملدية وعرب الزبيدات وعرب السراديح وغيرها. )*( كاتب وباحث. 

] المسلمون والعالم [

بعد محاوالت تهـــــــــــــــــويد القـــــدس...

ه����������ش����������ام م������������ن������������ور)*(
hichammunawar@gmail.com

تعدُّ منطقة النقب يف جنوب فلس��طني منطقة صحراوية باجململ ويغلب على س��كاهنا طابع التجمعات العربية 
البدوي��ة األصيل��ة، ويف الوقت الذي حتاول فيه احلكومات اإلس��رائيلية املتعاقبة تركي��ز اجلهد على هتويد مدينة 
القدس ومدن الضفة الغربية احملتلة واألغوار، ومنطقة اجلليل يف مشال فلس��طني والواقعة ضمن ما يسمى باخلط 
األخضر؛ فإن اإلعام العريب والفلسطيين قلما يسلط الضوء على منطقة النقب على الرغم من حيوية هذه املنطقة 

وأمهيتها ضمن املنظور االستراتيجي اإلسرائيلي.
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بعد محاوالت تهـــــــــــــــــويد القـــــدس...
تهويد النقب في السياسة

الصهــــيونية الرســــمية

ومت مؤخراً إطالق حملة إعالمية واس���عة غايتها تشجيع 
العائالت اليهودية في »إس���رائيل« على االنتقال للس���كن في 
النقب، ضمن مش���روع تهويده، مبعنى زيادة نس���بة الس���كان 
اليه���ود فيه، ورغم أن عدداً من املس���توطنات في النقب يتم 
إنش���اؤها من دون التقيد باخلريطة الهيكلية العامة إلسرائيل 
واملعروفة باس���م »تاما35«؛ إال أن عدة دوائر حكومية تس���هم 
في إنشاء هذه املستوطنات باإلضافة إلى هيئة خاصة واحدة 
هي جمعية »أور - احلركة من أجل املهمات الوطنية في أرض 

إسرائيل«. 
ويبل���غ عدد عرب النق���ب  85 ألفاً، وس���نت احلكومات 
اإلس���رائيلية 18 قانوناً خاصاً ملصادرة أراضي عرب النقب، 
كما أقام���ت عبر التاريخ العديد من اللج���ان احلكومية التي 
فاوضتهم على حلول وس���ط، بعضه���م قبلوا بذلك ورضخوا، 
وغالبيتهم رفضوا، وقضيتهم رفعت إلى مجلس األمن القومي 
لكونهم يشكلون خطراً على األمن القومي إلسرائيل، كما ترى 
احلكومات اإلس���رائيلية. وبعد أن قام���ت األخيرة بهدم 480 
قرية عربية في فلسطن عام 48، أقدمت على هدم حوالي 10 
آالف بيت عربي حتى اآلن، كما أن هناك اليوم في فلس���طن 
48 نحو 250 ألف فلس���طيني ممن أصبح���وا الجئن داخل 

الوطن، يسكنون في بلدات مجاورة لبلداتهم املهدومة.

وته���دد دولة االحتالل حالياً ما ال يقل عن 42 ألف منزل 
عرب���ي في النقب باله���دم، إذ قال رئي���س املجلس اإلقليمي 
للقرى غير املعترف بها في النقب )حسن رفايعة(: »إن وزارة 
الداخلية اإلسرائيلية تقدر عدد البيوت املرشحة للهدم بحوالي 
42 ألف بيت في الوس���ط العربي في النقب وحده، علماً بأن 
هذه البيوت تأوي حوالي 85 ألف نسمة من العرب«. وشهدت 
قرية »طويل أبو جرول« غي���ر املعترف بها في النقب، جنوب 
األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1948 عمليات هدم وإجالء 

ومصادرة ممتلكات من قبل سلطات االحتالل.
وذكرت صحيف���ة »معاريف« على لس���ان البروفيس���ور 
)يرمياهو برنوير( »أنه من املتوقع أن يتم توطن حوالي )250( 
ألف مهاجر يهودي جديد في منطقة النقب، في الوقت الذي 

خطط فيه شارون، أيام حكومته، لتوطن مليون يهودي.
إن تهوي���د األرض والذاكرة والتاري���خ وحتى اجلغرافيا؛ 
معركة شرسة يخوضها فلسطينيو الداخل وحدهم في مواجهة 
دولة من أعتى دول االستعمار في العصر احلديث، بينما يقف 
العرب متفرجن على مأس���اة إخوتهم من فلسطيني عام 48 
ويلتزم���ون الصمت حيال ممارس���ات الصهاينة جتاههم، بل 
يسعون لتطبيع العالقات، سراً وعالنية، مع عدوهم التاريخي.
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] نص شعري [

دَع�����������������ْوَن�����������������ا ال����������ل����������ه م��������والن��������ا
َخ��������َط��������ون��������ا َص�����������������وَب َك������ْع������َب������ِت������ه
�����������اٍج وق��������ف��������ن��������ا َج�����������ْم�����������ع ُح�����������جَّ
َذرْف�����������ن�����������ا ال����������دَّم����������ع ع���������ن خ���������وٍف
ن��������زل��������ن��������ا س������������اح������������َة احل����������������رِم
ق������ط������ع������ن������ا س�����������ْب�����������َع أش�������������������واٍط
���������ْع���������ُي ِم�����������ن َب������ْع������د وك��������������ان ال���������سَّ
وُم������������ْك������������ث ك��������������ان ف�����������ي ِم���������َن���������ٍة
ون�����������دع�����������و ال����������ل����������ه م�����������ن ج������ب������ٍل
ف��������ي��������ا ُب������������������ْش������������������راُه ع��������رف��������ات
ب��������������َش��������������ْدِو ق���������ل���������وب م������ؤم������ن������ٍة
ن�������ف�������ْرن�������ا َن���������ح���������َو ُم��������������ْزَدِل��������������ٍف
ون�������ب�������ك�������ي ع�������ن�������د َم����������ْش����������َع����������ِرِه
�������ي�������ك ������������������������������اه ل�������بَّ أَي�������������������������ا ربَّ
وج�������ْئ�������ن�������ا ال�������ب�������ي�������َت َن�����������ْدُع�����������وك
ف���������ُك���������ْن َع������������ْون������������اً ل������ن������ا س������ن������داً
ون�������خ�������ط�������و َص��������������������وَب ج���������م���������راٍت
وم����������������ن َث��������������������مَّ إل��������������������ى  ح������������رٍم
ش�������رب�������ن�������ا م��������������اء َزْم����������������َزِم����������������ِه
ب�������ك�������ي�������ن�������ا ف����������������������راق س������اح������ت������ه

َط������������ه������������وَر ال��������ن��������ف��������ِس أع������ط������ان������ا
ف����������ف����������اَض ال��������ق��������ل��������ُب أش������ج������ان������ا
ون����������������������ور احل����������������������ِق أب��������ك��������ان��������ا
ح������ي������ران������ا ال���������ق���������ل���������ُب  وك������������������ان   
أرك��������ان��������ا ال��������ب��������ي��������َت  ن����������ط����������وُف   
�������ان�������ا وج���������������������اء ال�������������ع�������������ون م�������نَّ
ف���������ص���������ار اجل�������������ْم�������������ُع ف������رح������ان������ا
أرْح��������������َن��������������ا ُه����������ن����������اك أْب����������دان����������ا
ع�������ل�������م�������ن�������ا ال�������������ذن�������������ب أب���������ان���������ا
ق�������ط�������ع�������ن�������ا إل�����������ي�����������ه ودي�����������ان�����������ا
����������ي ال�����������ل�����������ه ت������ب������ي������ان������ا ُن����������ل����������بِّ
ن�������ب�������ي�������ت ال��������ل��������ي��������ل وس�������ن�������ان�������ا
ف�����ت�����ض�����ح�����ي ال��������ن��������ف��������ُس ق������رب������ان������ا
م�������س�������ي�������ُر ال������������ش������������وِق أض������ن������ان������ا
ب�������ف�������ي�������ض ط�������������������������واِف إمي���������ان���������ا
ل�������ن�������ح�������ظ�������ى ع���������ط���������ر ري�������ح�������ان�������ا
ل����������رم����������ي ح����������ص����������ّي ش�����ي�����ط�����ان�����ا
له������������������������������فانا وداع  ط��������������������������������واف 
����������ان����������ا ف����������ص����������ار ال��������ق��������ح��������ط ريَّ
ون��������������رج��������������و ع����������ف����������و م����������والن����������ا

ص�����ي�����اد)*( أمي������ن  د. 

يف ركاب

)*( أستاذ األدب العربي املساعد، جامعة طيبة - املدينة املنورة. 
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اإلدارة  ب��ه  بش��رت  ال��ذي  األمريكي��ة  احلري��ة  مش��روع 

األمريكي��ة إلع��ادة حتري��ر وبن��اء الع��راق، أمث��ر س��نوات من 

احلصار والقتل البطيء، تبعتها سنوات من االحتال والتدمري 

واإلفساد والتهجري وانتهاك احلقوق واحلريات ..!

اس��تبيح الع��راق وأصبحت آلة القتل واالعت��داء هي اللغة 

الوحيدة اليت تدار هبا العملية السياس��ية .. وتغريت خريطة 

الوالءات الطائفية واحلزبية، وأعيد تش��كيل العراق بدخول 

عابثني ج��دد، وأديرت صفقات سياس��ية واقتصادية متعددة 

األهداف واملشارب ..

وأخ��ريًا ي��أيت اإلعان ع��ن بداي��ة االنس��حاب األمريكي 

يف وق��ت تتصارع فيه القوى السياس��ية يف تش��كيل احلكومة 

واقتس��ام الترك��ة، وتصل إىل نف��ق مظلم تتباي��ن فيه األهواء 

واملصاحل.

الحرية املسلوبة !
• ما حقيقة وأبعاد االنسحاب األمريكي ؟

• ما مستقبل االحتال بعد االنسحاب ؟
• ما رؤيته االستراتيجية يف املنطقة ؟

• ما أبعاد الدور اإليراين يف العراق ؟

ه��ذه األس��ئلة وأس��ئلة أخ��رى كث��رية حن��اول 

اإلجاب��ة عل��ى بعضه��ا يف ه��ذا املل��ف ال��ذي مل 

جن��د له عنوان��ًا للتعبري ع��ن حقيقة الش��عارات 

األمريكية أفضل من: )احلرية املسلوبة !(.

ونرى أن حماور وثغرات كثرية يف امللف العراقي 

ال زالت حباج��ة إىل مزيد من البح��ث والتحليل، 

الق��راء ورؤاه��م  ويس��عدنا أن نس��تقبل مق��االت 

لنشرها يف األعداد القادمة بإذن اهلل.
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أح���������م���������د ف����ه����م����ي

أيها األمريكان..
ال تذهبوا بعيدًا

100 ألف في ع���ام وثلثي العام، ثم يؤخر 
خمسن ألفاً ملدة عام وثلث آخر، يعني إلى 
نهاية عام 2011م حيث موعد االنسحاب 
النهائي؟ ما سبب هذا التدرج غير املنتظم 
في االنس���حاب؟ وملاذا أعل���ن أوباما في 
احتفالية دعائية عن انتهاء عملية احلرية 
في العراق في النقطة الفاصلة بن: 150 
ألف جندي و50 ألف جن���دي، ولم يؤخر 
اإلع���الن إلى إمتام االنس���حاب في العام 

القادم؟
الفلسفة التي كانت تعمل بها إدارة بوش 
هي: ما ميكن إجنازه مبائة جندي يُكلف به 
خمس���ون، أما الفلسفة الدميقراطية التي 
يعم���ل بها أوباما، فه���ي: ما ميكن إجنازه 

بخمسن جندياً، ملاذا يكلف به مائة؟
ومتي���ل إدارات احل���زب الدميقراطي 
ع���ادة إل���ى حتقيق األه���داف من خالل 
اس���تخدام مقنن لآللة العسكرية، بخالف 
إدارات احل���زب اجلمه���وري؛ لذلك تبذل 

الديبلوماس���ية األمريكي���ة - مدعوم���ة 
باالس���تخبارات - جه���وداً حثيثة لبرمجة 
األوضاع السياس���ية في البلد املستهدف، 
وفي مقال سابق أش���رنا إلى خطة بايدن 
املعروفة حول تقس���يم العراق، وأن صورة 
التقس���يم التي ينش���دها ليس���ت حتويل 
الع���راق - بالض���رورة - إل���ى ثالث دول 
منفصلة، بل إنشاء دولة جديدة ذات إطار 
مركزي ضعيف يحكم داخله ثالثة مكونات 
متصارع���ة، وكل مكون من ه���ذه الثالثة 
يُفكك ب���دوره إلى مجموعات متنافس���ة 
يصع���ب أن تتخذ قراراً موح���داً أو تتبنى 
رؤي���ة واحدة، وبذلك يصبح من العس���ير 
على احلكوم���ة املركزي���ة أن تتخذ قراراً 
سياس���ياً - داخليا أو خارجياً - بالكيفية 
املطلوبة أو في الوقت املناس���ب، وهذا هو 
الهدف املنشود: إنشاء أنظمة حكم عاجزة 

عن الفعل السياسي.

] ملف العدد [

عندم���ا اتخذ جورج ب���وش قرار غزو 
الع���راق أرس���ل وزي���ر دفاع���ه دونالد 
رامسفيلد 150 ألف جندي أمريكي لتنفيذ 
خطة الغزو، في تلك األثناء قدم عدد من 
اخلبراء نصيحة مهمة للبيت األبيض: إذا 
أردمت حتقي���ق »نصر س���ريع« فال بد من 
حش���د 350 ألف جندي على األقل، لكن 
رامسفيلد وديك تشيني نائب الرئيس كانا 
يرغبان في »نص���ر بطيء«؛ ألنه في عالم 
السياسة ميكن أن يؤدي حتقيق األهداف 
بس���رعة أكثر من الالزم إلى نتائج سلبية 

مماثلة خلسارة عدم حتقيقها.
تدب���رت إدارة بوش - تش���يني أمرها 
جيداً مع الرأي الع���ام األمريكي وحققت 
نصراً انتخابياً لفترة ثانية في عام 2004م، 
وقبل أن تشارف مدتها في البيت األبيض 
على االنتهاء وضعت خطة االنسحاب من 
العراق التي ينفذها حالي���اً باراك أوباما 
بوتيرة متس���ارعة حتى أنه س���حب 100 
ألف جندي في عش���رين ش���هراً، وما بن 
النصر »البطيء« الذي حققته إدارة بوش 
واالنسحاب »الس���ريع« الذي تنفذه إدارة 
أوباما؛ تتناثر عالمات االستفهام والتعجب 

حول القرارات األمريكية.
بتوقيت  تتعلق  األولى  عالمة االستفهام 
االنس���حاب ومعدالته: ملاذا يسحب أوباما 



51 العدد 277

هتدف إدارة أوباما من خال اتباعها هلذا 

السيناريو يف الترويج ملشروعها االنسحايب 

من العراق إىل حتقيق عدة أهداف:

أواًل: تكوي��ن رؤي��ة مس��بقة - بروف��ة - 

عم��ا ميكن أن حيدث بعد إمتام االنس��حاب 

مصطل��ح  إدخ��ال  خ��ال  م��ن  النهائ��ي، 

»االنس��حاب« بوصف��ه عامًا مؤث��رًا وفعااًل 

يف احلراك السياس��ي الداخلي يف العراق، 

وكذلك عل��ى التفاعات اإلقليمية، حبيث 

تعيد األطراف مجيعه��ا صياغة معادالهتا 

على ضوء احلدث اجلديد املرتقب.

ثاني��ًا: دع��م املوق��ف الدميقراط��ي يف 

بإثب��ات  القادم��ة  الكوجن��رس  انتخاب��ات 

وع��وده  تنفي��ذ  يف  الرئي��س  مصداقي��ة 

االنتخابية، خاصة أن الس��يناريو يتضمن 

احتفالية أخرى هناي��ة العام القادم بإمتام 

االنس��حاب، وهي حتمل توقيتًا مناس��بًا مع 

اقت��راب موس��م انتخاب��ات الرئاس��ة الذي 

يب��دأ عام 2012م، يض��اف إىل هذه العوامل 

م��ا يتعل��ق باألزم��ة املالي��ة ومي��ل اإلدارة 

م��ن  أك��رب  ق��در  حتقي��ق  إىل  األمريكي��ة 

االنكفاء الداخلي.

ثالث��ًا: إنع��اش احللف��اء داخ��ل الع��راق 

وخارجه��ا، والذي��ن س��يطالبون األمريكان 

بالبق��اء وحيذروهن��م: ال تذهب��وا بعي��دًا؛ 

ألن األوضاع حبس��بهم س��وف تعود س��يئة 

كم��ا كان��ت م��ن قب��ل - أو أس��وأ - وه��ذا 

النداء االس��تغاثي لألمريكان ب��دأ بالفعل 

م��ع إمت��ام االنس��حاب األويل، فق��د ح��ذر 

زيب��اري  بابك��ر  العراق��ي  األركان  رئي��س 

م��ن أن اخلط��ر احلقيقي س��يبدأ بعد عام 

2011م فق��ال: )املش��اكل س��تبدأ بعد 2011، 

وعل��ى السياس��يني إجياد س��بل أخ��رى مللء 

الف��راغ احلاص��ل حينئذ.. إذا س��ئلت عن 

االنس��حاب، س��أجيب السياس��يني بأن على 

اجليش االمريكي البق��اء يف العراق حلني 

بلوغ الق��وات العراقية مرحل��ة اجلهوزية 

ع��ام 2020م(، ) يب يب س��ي 12-8-2010م(. 

ه��ذه القناع��ة غزت عق��ول ح��ى الذين 

أس��قطتهم واش��نطن م��ن عل��ى كراس��يهم 

وألقت هبم يف الس��جون، فه��ذا طارق عزيز 

وزي��ر اخلارجي��ة األس��بق يف عه��د صدام 

يق��ول: إن أمريكا لو انس��حبت س��وف تلقي 

بالعراق إىل الذئاب.

فاصل ونواصل:

يعتقد كثريون أن »مس��رحية« االنس��حاب 

برمته��ا تأيت عل��ى طريقة »فاص��ل ونواصل« 

أو باملصطل��ح السياس��ي ف��إن واش��نطن تريد 

جتدي��د مش��روعية وجوده��ا يف الع��راق من 

خ��ال حتول بق��اء قواهت��ا إىل مطلب ش��عي 

أو رمس��ي، وهو م��ا أملح إليه بالفعل مس��ؤولون 

أمريكي��ون، فقد أج��اب وزير الدف��اع روبرت 

جيت��س أثناء زيارت��ه األخرية لبغ��داد على 

إذا كان��ت  م��ا  س��ؤال ألح��د اجلن��ود ح��ول 

الواليات املتح��دة يف وارد االحتفاظ بوجود 

عسكري يف العراق ملا بعد 2011، قال جيتس: 

إن »مث��ل ه��ذا املقت��رح يع��ود إىل احلكوم��ة 

العراقي��ة اجلدي��دة.. حنن بالطبع س��نكون 

مس��تعدين للنظر يف هذا الطل��ب«. ) يب يب 

سي 1-9-2010م(.

خب��اف ذلك فإن واش��نطن ال حتتل العراق 

بقواهت��ا العس��كرية فقط، فهن��اك جيش من 

الديبلوماس��يني والعماء واخل��رباء، وهؤالء 

حيتاجون إىل محاية مكثفة تقدمها ش��ركات 

أمني��ة أمريكية من خال جيش من املرتزقة، 

وأعداد ه��ؤالء اقتربت يف بعض األحيان من 

عدد جن��ود اجلي��ش األمريكي نفس��ه، وهم 

غري مشمولني يف أي خطة انسحاب عاجلة أو 

آجل��ة، وهؤالء - واقعًا - هم الذين يتدخلون 

يف حتريك األحداث داخل العراق، أما القوات 

العس��كرية فه��ي جم��رد أداة تنفيذي��ة ملهام 

عسكرية وقتالية خيطط هلا اآلخرون.

مــاذا تريــد أمريــكا مــن 
العراق؟

ه���ذا س���ؤال يحمل ق���دراً من 
املتغيرات أكثر م���ن الثوابت، ورمبا 
يكون الس���ؤأل األكثر دقة هو: كيف 

حتدد أمريكا ما تريده من العراق؟
ف���ي الوالي���ات املتح���دة تتعدد 
اجله���ات املؤثرة في صن���ع القرار 
السياس���ي وفي وض���ع التصورات 
العامة: املجموعات الس���رية النافذة 
- الش���ركات الكب���رى - األحزاب 
- مؤسس���ات الدول���ة: الرئاس���ة، 
الكوجنرس، االس���تخبارات.. إلخ - 

مجموعات الضغط - وغيرها.
 ه���ذه اجلهات تتفاعل فيما بينها 
- أو تتصارع - بدءاً من مرحلة وضع 
العريضة  اإلستراتيجيات واخلطوط 
واملقترح���ات والتوصي���ات؛ وصوالً 
إل���ى حتويلها إلى باقة من القرارات 
السياس���ية التنفيذية، محصلة هذا 
الص���راع أو التفاع���ل هو م���ا نراه 
على أرض الواق���ع؛ كما في العراق، 
وعندم���ا يتخذ الرئي���س األمريكي 
قراراً بهذا الش���أن فإنه يعكس في 
التفاعالت  ه���ذه  احلقيقة محصلة 
أكثر مما يعب���ر عن رؤيته اخلاصة. 
وبإضافة عام���ل الزمن فإن اقتراب 
املواسم االنتخابية يؤثر على قرارات 

البيت األبيض وتسارع تنفيذها.
ميكن من خالل اس���تقراء األداء 
األمريكي ف���ي العقد املاضي تلمس 
الثابتة  األساس���ية  املالم���ح  بعض 
ل���إلدارات األمريكية املتعاقبة، وهي 
مالم���ح تتعلق بالع���راق وبغيره من 

الدول العربية املجاورة.
امللم��ح األول: قضي���ة التفكي���ك 
الداخل���ي مع إبقاء اإلطار اخلارجي 

العام للدولة.

أرجوكم .. ال تذهبوا بعيداً
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هذه إس���تراتيجية لم يعد هناك مجال 
إلنكارها، ح���دث ذلك في العراق ويحدث 
في أفغانستان، وجتري محاوالت لتحقيقه 
قريباً في الس���ودان، واليمن على القائمة 
باإلضافة إلى دول أخرى، هناك جهود قوية 
تبذل إلطالق قوى املجتم���ع كافة باجتاه 
س���لطة الدولة أو مش���روعيتها التاريخية 
أو عناصر وحدتها ومتاس���كها، وقد تبدو 
هذه اجلهود لبعض الناس في بادئ األمر 
مجرد حراك سياسي اجتماعي يستهدف 
تعزيز احلريات أو غير ذلك من األهداف، 
لكنه في واقع األم���ر مجرد مرحلة أولية 
يعقبه���ا مراحل أخ���رى أش���د خطورة، 
ويدل على ذلك أن املس���ؤولن األمريكين 
ينظرون إلى العراق بوصفه النموذج األكثر 
مصداقية بن دول العالم العربي من حيث 
مس���توى احلرية والدميقراطية، كما يقول 
بول برمير »املندوب الس���امي« األمريكي 
السابق في بغداد: »ال يوجد اليوم أي بلد 
عربي آخر يش���جع أو حتى يتس���امح مع 
هكذا نقاشات كالتي نشهدها في العراق«. 
)من مقال كتبه إلذاعة بي بي س���ي 27-

8-2010م(.
تس���تفيد أمري���كا من ال���دول املفككة 
داخلياً بعدة ط���رق، منها: إضعاف القرار 
السياسي فيما يتعلق بالعالقات اإلقليمية 
والدولية - القضاء على التكتل العربي أو 
اإلس���المي أو احليلولة دون أن يلعب دوراً 
مؤثراً في الصراع���ات اإلقليمية - إيجاد 
الصهيوني  الكيان  لتقبل  املناس���بة  البيئة 
وس���هولة تغلغله، مثال: األك���راد، جنوب 
الس���ودان - إنش���اء عالقات منفصلة مع 
املعارضة  ومجموعات  واألعراق  الطوائف 
داخل الدول���ة املفككة بعيداً عن احلكومة 

املركزية.
امللم��ح الث��اين: هو العم���ل على إيجاد 
متوجات في معادالت التوازن في املنطقة 

من ش���أنها أن متهد الطري���ق بن الكيان 
وال���دول العربية من ناحي���ة، ومن ناحية 
أخرى تفس���ح املجال لدخ���ول معاد من 
قبل دولة مثل إيران، يس���اهم دخولها في 
توازنات املنطقة في مس���اعدة السياسية 

األمريكية على نسج خيوطها.
املوق���ف األمريك���ي من إي���ران يوحي 
بالقلق ليس بالنظر إلى نظام والية الفقيه 
احلالي فقط، بل بافتراض حدوث تغيرات 
سياس���ية جذرية في طهران تدفع بنظام 
علماني أو على األقل إصالحي يبعث من 
جديد طموحات دور »ش���رطي املنطقة«، 
وه���و دور يبدو أقرب إلى نظام إصالحي، 
بالنس���بة  منه  علماني..  دين���ي  علماني، 
لنظ���ام والية الفقيه احلال���ي، وال غرابة 
في الق���ول أنه رمبا يكون النظام العلماني 
- أو اإلصالح���ي - في إيران أكثر خطراً 
عل���ى املنطقة من نظام والية الفقيه، ليس 
ألن خطر األخي���ر يتراجع أو أنه ال يحمل 
مش���روعاً توس���عياً، بل ألن هذا املشروع 
التوسعي س���وف يحظى بدعم غربي إذا 
تبناه نظام أقل تخففاً في توجهاته الدينية.
مع ذلك توجد عالمات اس���تفهام عدة 
حول األداء األمريكي في مواجهة املشروع 

اإليران���ي، ف���أوالً: رد الفع���ل األمريكي 
ح���ول دور طه���ران في دع���م العمليات 
يبدو  األمريكين  تس���تهدف اجلنود  التي 
غير متناس���ب متام���اً مقارن���ة بتعاملها 
مع ما تفعله دول أخ���رى معادية ألمريكا 
في الس���ياق نفس���ه، وثانياً: لم تبدر من 
املسؤولن األمريكين أي بادرة جتاه أنواع 
الدعم املختلفة التي تقدمها إيران لتنظيم 
القاع���دة، وثالث���اً: تصريح إي���اد عالوي 
املفاج���ئ في حواره مع قناة بي بي س���ي 
الفضائي���ة، الذي قال فيه: إن واش���نطن 
حتتاج إل���ى حكومة عراقية ال تتصادم مع 
إيران، وقال: »م���ن الواضح أنهم يدخلون 
إي���ران في حس���اباتهم«، وأش���ار إلى أن 
الواليات املتحدة »ال ميلكون خطة واضحة 
حول العملية السياسية في العراق، ما عدا 
أنهم ال يري���دون إزعاج القوى اإلقليمية«. 

)بي بي سي 16-9-2010م(.
طيل���ة الق���رون الثالث���ة املاضية متيز 
املوقف الغربي من إي���ران بثابت محدد/ 
احلرص عل���ى بقائها دولة موحدة حتظى 
باس���تقرار نس���بي. وبنظرة س���ريعة إلى 
اخلريطة ميكن بس���هولة معرفة السبب، 
فإي���ران تقف حاجزاً بن تواصل ش���قي 
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العالم اإلس���المي الس���ني، سواء كان من 
الش���رق إلى الغرب، أو من الش���مال إلى 
الش���رق، وم���ن املفيد في ه���ذا الصدد 
االطالع على كت���اب )دليل اخلليج( الذي 
ألفه بتكليف من احلكومة البريطانية جون 
جوردون لورمير في نهاية القرن التاس���ع 
عش���ر، فهو يق���دم معلوم���ات مهمة عن 
املوقف البريطاني من إيران، فخالفاً لدول 
إسالمية أخرى، لم تبذل بريطانيا أي جهد 
يذكر لتقس���يم إيران رغم مرورها بفترات 
تف���كك وتدهور في نظامه���ا املركزي، بل 
إن بريطاني���ا أهدت إيران مس���احات من 
منطقة بلوشس���تان كانت تابعة لباكستان، 
وف���ي بعض الفترات تداول���ت لندن فكرة 
تقسيم أفغانس���تان وضم اجلزء الشرقي 
منها إلى إيران، وهو أمر لم تفعله أي دولة 
غربية قباًل وال بعداً مع أي دولة إسالمية.
امللم��ح الثال��ث: تنام������ي اجله������د 
االس���تخباراتي األمريك���ي ف���ي املنطقة 

بالتوازي مع اجلهد الديبلوماسي.
ال مبالغ���ة عندما نق���ول: إن العالقات 
األمريكية ف���ي املنطقة تُ���دار مخابراتياً 
وديبلوماس���ياً - بالتزام���ن - عل���ى نحو 
غير مس���بوق، وه���ذا التنام���ي في دور 
وكاالت االس���تخبارات يفتح املجال واسعاً 
للحدي���ث ع���ن االختراق���ات وتداعياتها 
في رس���م السياس���ات واتخاذ القرارات، 
دور قدمي  لها  األمريكية  واالس���تخبارات 
وخب���رة واس���عة ف���ي إذكاء الصراعات 
والتوترات في مناط���ق مختلفة من العالم 
العربي، ومن املهم هن���ا التذكير بالقصة 
التي رواها لقناة اجلزيرة قبل ثالثة أعوام 
حس���ن بيومي مدير إدارة األمن اخلارجي 
ف���ي عه���د الرئيس جعفر مني���ري، فهي 
تلقي الضوء على األس���لوب األمريكي في 
اللع���ب على التناقضات العربية، كش���ف 
بيومي أن األمريكين كانوا يريدون متويل 

حركة ج���اراجن االنفصالي���ة في اجلنوب 
إب���ان الثمانينيات، ولكنهم كانوا يحتفظون 
بعالقات جيدة م���ع نظام منيري، فلجؤوا 
إلى تشجيع اخلرطوم على احتضان ودعم 
مجموعات متمردة عل���ى نظام القذافي، 
وشاركوا في تدريبهم ومتويلهم وجتهيزهم 
بأوراق رسمية س���ودانية، وعندما حانت 
حلظ���ة تهريبهم عبر احل���دود إلى داخل 
ليبي���ا قام���ت االس���تخبارات األمريكية 
بتس���ريب اخلب���ر إلى طرابل���س، فكانت 
النتيج���ة اعتق���ال هؤالء مبج���رد عبور 
احلدود، وعندما تكشف للنظام الليبي دور 
اخلرطوم في دعمهم اتخذ قراراً انتقامياً 
بدعم جاراجن فأنش���أ خطاً ساخناً انتقلت 
عبره طائ���رات كثيرة تنقل الس���الح إلى 
اجلنوب السوداني. )اجلزيرة نت، برنامج: 

زيارة خاصة، 19-8-2007م(.
على  واش���نطن  تعمل  الراب��ع:  امللم��ح 
برمجة ال���دول التي حتتله���ا بحيث يظل 
النظ���ام القائم فيها مفتق���راً إلى الوجود 
األمريكي، وذلك من خالل إنش���اء معادلة 
توازن مختلة بن أطراف الصراع داخلها، 

يسد خلخلها مؤقتاً الدور األمريكي.
ه���ذه  املتح���دة  الوالي���ات  تنف���ذ 
اإلستراتيجية في العراق من خالل متديد 
حالة الفراغ السياس���ي، وهي جنحت في 
ذلك بوس���ائل متعددة كان أبرزها: تفتيت 
املكونات العراقية إلى أقصى مدى ممكن، 
ثم تس���عى في ذل���ك أخيراً ع���ن طريق 
إع���ادة توزيع الصالحي���ات بن املناصب 
الرئيس���ية في الدولة، وذلك ضمن خطة 
تشرف عليها األمم املتحدة بدعم أمريكي، 
اخلبراء  م���ن  وتس���تهدف حش���د جمع 
العراقين املمثلن لألحزاب ذات األغلبية 
بغ���رض إعادة صياغ���ة مناصب وهيئات 
الس���لطة التنفيذية العراقية، ومن األفكار 
املطروحة: تقليص بعض صالحيات رئيس 

الوزراء، ومنح بعض الصالحيات اجلديدة 
إلى رئيس اجلمهورية ونائبه ونائب رئيس 
ال���وزراء، وه���ذا يعني أن ه���ذه املناصب 
سوف حتظى بصراعات أشد سخونة إذا 
توسعت صالحياتها. )انظر مقال: العراك 
السياسي في العراق، كينيث بوالك، مدير 
مركز س���ابات لدراسات الشرق األوسط، 
التاب���ع لبروكينج���ز 30-6-2010م موقع 

بروكينجز العربي(.
هكذا س���وف يج���د العرب أنفس���هم 
جالس���ن في مختل���ف قضاياه���م على 
طاولة ثالثية، يجلس على مقعدها األمين: 
الوسيط اإليراني، وعلى مقعدها األيسر: 
الوسيط األمريكي، ورمبا حتولت الطاولة 
في بعض املراحل املتقدمة إلى ثنائية، بال 

حاجة إلى مقعد ثالث.
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هل انتصرت أمريكا؟  
معايير النصر والهزيمة

م���ع رواج مصطلح االنس���حاب في 
وسائل اإلعالم بدأ احلديث عن »نصر« 
بإجبارها  العراقي���ة  املقاوم���ة  حققته 
احملت���ل األمريك���ي على االنس���حاب، 
فهل حقاً ميكن تس���مية »االنس���حاب« 

األمريكي« نصراً للمقاومة؟
لو لم تك���ن هناك مقاومة في العراق 
ملا توف���رت مس���وغات لإلبق���اء على 
أعداد ضخمة من القوات العس���كرية، 
إذن املقاومة في بع���ض مراحلها تقدم 
مسوغات البقاء للقوات، وعندما تشتد 
وتيرة املقاومة تصبح اخلسائر املتزايدة 
مس���وغاً عند بعض الناس لزيادة عدد 
القوات، وه���و ما فعلته إدارة بوش التي 
كان رده���ا على تزايد أع���داد قتالها 
أن���ه زادت عدد قواته���ا، بينما يتخذها 
آخرون مس���وغاً لتقليلها واالنس���حاب، 
وكال األمرين ح���دث في العراق، وأَُذكِّر 
هنا مبا سبق طرحه من اتباع إدارة بوش 

سياسة »النصر البطيء«.
األم���ر معقد وال ميكن بحال اختزاله 
في معايير س���طحية تُهم���ل محركات 
األحداث األخرى ومس���وغاتها بخالف 
املقاوم���ة، ونح���ن نتذك���ر تصريحات 
مسؤولن كبار في إدارة الرئيس السابق 
جورج بوش عن أهمية الوجود العسكري 
ف���ي العراق لعقود قادم���ة، وكانت هذه 
اإلدارة تعرف جي���داً كيفية التعامل مع 
الرأي العام األمريكي وحمله على تقبل 
مس���توى اخلس���ارة في حربَي العراق 
وأفغانس���تان، في املقاب���ل تبنت إدارة 
أوباما االجتاه اآلخر الداعم لالنسحاب 
وجعلت منه عام���اًل محفزاً للنجاح في 
انتخابات الرئاسة املاضية والكوجنرس 

القادمة

إذن ال توجد معايي���ر ثابتة في هذه 
احلاالت، ب���ل كل إدارة له���ا معاييرها 
ورؤاه���ا اخلاص���ة الت���ي تنطل���ق من 
مصاحلها، وفي بعض األحيان قد تصل 
ه���ذه الرؤى إلى ح���د التطرف يجعلها 
تؤيد هجمات مثل ما حدث في سبتمبر؛ 
ألن م���ن ش���أنها أن تدفع إل���ى األمام 
مشروعات حيوية حتتل مكاناً بارزاً في 
أجن���دة هذه اإلدارة، والقدر املش���ترك 
بن اإلدارتن يتمثل في إس���قاط نظام 
صدام حسن، وإقامة نظام بديل يتسم 
بالهشاش���ة والوالء للمصالح األمريكية، 

وهذا ما حدث بالفعل.

جردة حساب
للنصر  احلقيقي���ة  املعايي���ر  وف���ق 
اآلتي من  والهزمي���ة ميك���ن حص���اد 

تداعيات االحتالل األمريكي:
1- حتول الع���رب الّس���نة إلى رقم 
السياسية بسبب  الساحة  هامشي على 
احملاصص���ة الطائفي���ة الت���ي قلصت 
نفوذه���م وقوتهم إلى 25% في أحس���ن 
القول:  ينطب���ق عليهم  األحوال، وصار 

ويُقضى األمر حن تغيب تيم  
    وال يُستأمرون وهم شهود 
2- فقد الع���راق قوته اإلقليمية التي 
كانت تلعب دوراً بارزاً في مواجهة إيران 
شرقاً، ودعم القضية الفلسطينية غرباً.

3- أصبح ش���يعة الع���راق يتحكمون 
في رصيد هائل من االحتياطي النفطي 
الذي ميكن أن يحوله���م إلى قوة كبرى 
- اقتصادي���اً وعس���كرياً - في العقود 
القادمة تهدد االستقرار في دول اخلليج 

السنية.
4- حدثت طفرة بارزة في طموحات 
الشيعية  واألقليات  التجمعات  وتطلعات 
ف���ي منطقة اخلليج بعد س���قوط نظام 

صدام. فأي نص���ر ميكن احلديث عنه 
في هذه احلالة مبجرد انسحاب القوات 
األمريكية، نعم رمبا ميكن تلمس النصر 
في حالة ما إذا كان االنسحاب سيعقبه 
تس���لم املقاومة للسلطة، أو تعديل نسب 
احملاصصة، أو ع���ودة هيئة العلماء إلى 
الوجود بقوة على الس���احة، أو تالشي 
املكاس���ب الت���ي حققها الش���يعة على 
الّس���نة بذهاب االحتالل، لكن  حساب 
عندما ال يحدث أي شيء من ذلك كيف 

يسوغ وصف االنسحاب بأنه انتصار.
ال يبدو في اخلضم العراقي املتشابك 
أفضل م���ن املش���روع ال���ذي تطرحه 
هيئة علماء املس���لمن برئاس���ة الشيخ 
حارث الض���اري، فهو األكثر ش���مولية 
في طرح���ه دون ات���كاء على وس���يلة 
واحدة، أو املغ���االة في إطالق العبارات 
احلماسية، فهو يؤكد على دور املقاومة 
العراقية، في الوقت نفس���ه الذي ينفي 
فيه حتقق انسحاب حقيقي من العراق، 
وقال الضاري في ح���واره مع صحيفة 
الرياض )17-9-2010م(: »أما احلراك 
السياس���ي الوطني املناهض لالحتالل 
واملقاوم له فأعتقد أنه لم يتأثر بدعاية 
االنسحاب؛ ألن كل املناهضن لالحتالل 
العارفن بسلوكه خالل السنن املاضية 
يعتقدون أن االحتالل ال زال موجوداً في 
العراق وهو ال يريد اخلروج الفعلي الذي 
ميكن أن يتحرر به هذا البلد اجلريح«.

تعاني العقلي���ة العربية التحليلية آفة 
»االس���تغراق في املرحلة« التي جتعلها 
الكاملة  الص���ورة  رؤي���ة  عاجزة ع���ن 
لألح���داث واخلطط والالعبن، ولذلك 
جند فريقاً ينظر إلى االنس���حاب على 
أنه »انتص���ار«، وآخري���ن ينظرون إليه 
على أن���ه »ورطة« و»مأزق«، فهم يهتفون 

باألمريكين: ال تذهبوا بعيداً.
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ط����ل����ع����ت رم����ي����ح

االحتالل األمريكي للعراق
يغيِّر صيغته ويعيد ترتيب تحالفاته

األمريك��ي  اإلعام��ي  الضجي��ج  وس��ط 

حول س��حب الق��وات القتالية م��ن العراق، 

واعتب��ار ه��ذا االنس��حاب مبزنل��ة إهن��اء 

أمريك��ي للمهم��ة اليت ب��دأت يف منتصف 

عام 2003؛ يظهر تفح��ص الوقائع أننا أمام 

خط��ة جديدة لاحت��ال أو أم��ام جتديد 

صورة االحتال ووضعيته وطريقة حتقيق 

أهداف��ه، جي��ري تغطيتها خبط��ة تضليل 

إعامية جدي��دة، خمتلفة ع��ن تلك اليت 

ج��رى حتت س��تارها احتال الع��راق، وعن 

تلك اليت جرى العم��ل هبا جتاه أوضاع هذا 

البل��د يف مرحل��ة ق��وة واندف��اع املقاومة 

العراقية. . إخل. لقد اهتم اإلعام مباشرة 

أو م��ن خ��ال نق��ل تصرحي��ات املس��ؤولني 

احل��ادث  األمريك��ي  االنس��حاب  بقضاي��ا 

م��ن الع��راق - الذي ال جه��ة حمايدة قالت 

حبجم وح��دود هذا االنس��حاب - من زوايا 

مب��دى  أمهه��ا  ارتب��ط  عراقي��ة  داخلي��ة 

املس��لحة  والق��وات  األم��ن  أجه��زة  ق��درة 

العراقي��ة عل��ى ت��ويل ملف��ات األم��ن بعد 

هذا االنس��حاب، ومن زوايا أمريكية بعضها 

يتعل��ق بانته��اء مهم��ة الق��وات األمريكية 

يف الع��راق اآلن بصف��ة جزئية ويف هناية 

الع��ام القادم بصف��ه كلية ورب��ط ما جيري 

باحلاجة املاسة إىل تلك القوات للمشاركة 

أفغانس��تان،  عل��ى  اجل��اري  الع��دوان  يف 

وبعضه��ا آين وسياس��ي مباش��ر داخل��ي يف 

الوالي��ات املتح��دة، بالربط ب��ني الضجيج 

حول االنس��حاب واالنتخابات التش��ريعية 

أن  غ��ري  املتح��دة.  الوالي��ات  يف  املقبل��ة 

م��ا جي��ري اآلن يف التغطي��ات اإلعامي��ة 

لعملية س��حب القوات األمريكية واألساس 

األمريكي��ني؛  املس��ؤولني  تصرحي��ات  يف 

تنتظ��م  اس��تراتيجية  خط��ة  إال  لي��س 

وتس��ري يف أربعة اجتاهات رئيسية، أوهلا: 

حتويل اهلزمية العس��كرية األمريكية أمام 

املقاوم��ة العراقي��ة إىل نص��ر يف الترويج 

يف  السياس��ية،  والتصرحي��ات  اإلعام��ي 
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انسحاب ..  بال استقالل 
لعمليات  التاريخية  الس���وابق  تؤكد 
االحت���الل األمريكي ل���دول أخرى أن 
االحت���الل األمريكي ل���م ينته بطريقة 
واضح���ة ومحددة وصريح���ة إال في 
حالة واحدة هي احلالة الفيتنامية، إذ 
ال ت���زال القوات األمريكية حتتل بلداناً 
منذ احلرب العاملية الثانية التي انتهت 
في منتصف القرن املاضي. وال تخرج 
القوات األمريكية من بلد احتلته إال في 
حالة هزميتها عس���كرياً بصفة شاملة 

وقاطعة. 
وفي الوقائع اجلاري���ة على األرض 
العراقي���ة فالثاب���ت أننا لس���نا أمام 
العس���كرية  للقوة  انس���حاب ش���امل 
األمريكي���ة بل نحن فق���ط أمام تقليل 
أعداد الق���وات األمريكية التي حتمي 
عملية احتالل الع���راق. فوفق الوقائع 
املعلن���ة أمريكي���اً س���يظل على أرض 
الع���راق بعد االنس���حاب احلالي نحو 
م���ن اجلن���ود األمريكين،  50 ألف���اً 
وهو ما يس���اوي أكثر من ثلث القوات 
األمريكي���ة التي أجنزت عملية احتالل 
العراق ف���ي ع���ام 2003 )130 ألفاً(، 
كما أن األرق���ام املتداولة حول أعداد 
ش���ركات األمن اخلاص���ة العاملة في 
العراق - التي اصطلح على تس���ميتها 
بش���ركات املرتزقة - تشير إلى وجود 
عدد يت���راوح بن 100 و110 آالف من 
العاملن بها في خدمة قوات االحتالل، 
فضاًل عن أن املسؤولن في اخلارجية 
األمريكية قد أعلن���وا  - بصفتهم من 
صاروا مكلفن مبل���ف العراق من قبل 
اإلدارة األمريكي���ة بدياًل لوزارة الدفاع 
- ع���ن التعاقد مع نح���و 7 آالف من 
تلك الش���ركات لتعويض جهد القوات 
املنسحبة. وقبل هذا وذاك فإن سحب 

ه���ذا القدر من القوات ج���اء ارتباطاً 
بق���رار آخر جعل اجلنود املنس���حبن 
زائدين عن حاجة االحتالل. لقد صدر 
قرار أمريكي، منذ نحو العام، بس���حب 
الق���وات األمريكية من ش���وارع بغداد 
وبقية املدن العراقية، وإعادة متوضعها 
في قواعد أمريكية داخل العراق، ومن 
ث���م لم تعد هناك حاج���ة إلى كل هذا 
الع���دد الذي كان موج���وداً على أرض 

العراق )130  ألفاً(.  
يبدو  األمريكية  التصريح���ات  وفي 
األمر واضح���اً أيض���اً، إذ ثمة أقوال 
صريحة حول بقاء االحتالل وسطوته، 
رغم هذا االنسحاب إذ أعلن املتحدث 
باسم البنتاجون أن احلرب لم تنته بعد 
وأن مكافحة  اإلرهاب ستظل من مهام 
قواتن���ا، بل وصل األم���ر إلى حد قول 
رميون���د ادرينو قائد القوات األمريكية 
في العراق إن القوات األمريكية ستبقى 
في الع���راق إلى ما بع���د عام 2011م 

احملدد لالنسحاب النهائي. 
وقبل ه���ذا وذاك فالوقائع اجلارية 
على األرض تؤك���د أن األمور لم تتغير 
كثيراً، إذ اش���تبكت القوات األمريكية 
مع مجموع���ات عراقي���ة مقاومة في 
بعض مدن العراق بعد هذا االنسحاب، 
وكأن ال شيء تغير على صعيد األعمال 

واملهام القتالية للقوات األمريكية.  
واخلالص���ة واألهم في ذلك كله هو 
أننا لسنا أمام انسحاب أمريكي مرتبط 
بحصول العراق على اس���تقالله، وإمنا 
نح���ن تابعنا عملية انس���حاب حددها 
االحت���الل، دون تفاوض م���ع املقاومة 
العراقية، كما هو انس���حاب ال يجري 
حتت إش���راف األمم املتحدة أو حتى 
اجلامع���ة العربي���ة، مبا يغي���ر طبيعة 
األوض���اع في الع���راق ما بع���د هذا 

عملي��ة تكراري��ة مل��ا ح��دث يف معاجلة 

الوالي��ات املتح��دة هلزميته��ا يف فيتنام. 

وثانيه��ا: إعادة جتدي��د االحتال وتغيري 

منط��ه م��ن االحت��ال املباش��ر إىل ذل��ك 

االحتال غري املباشر، وما يرتبط بالنمط 

اجلدي��د من تغي��ري يف اللغ��ة اإلعامية 

والسياس��ية املوجهة إىل الش��عب العراقي 

احملت��ل وجتاهه.وثالثه��ا: القي��ام بعملية 

باالرتب��اك  )ومليئ��ة  خمطط��ة  واس��عة 

أيض��ًا( لترتي��ب العاق��ات ب��ني النخ��ب 

املتعاون��ة مع االحتال؛ لتش��كيل س��لطة 

جدي��دة أكثر قدرة عل��ى تنفيذ اخلطط 

اجلدي��دة. ورابعها: أن الوالي��ات املتحدة 

تعم��ل اآلن على أرض الواقع لوضع خطط 

وأس��س وبدائل ملواجه��ة التطور احلاصل 

يف احلرك��ة الوطني��ة العراقية، حى ال 

تتحول إىل تيار شعي وطين جارف يطيح 

باالحت��ال األمريكي والس��لطة العراقية 

اليت تشكلت منذ االحتال وحى اآلن. 
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االنس���حاب. االنسحاب ال يأتي من خالل 
تف���اوض جرى بن القوات والدولة احملتلة 
واملقاومة الت���ي واجهتها في البلد احملتل، 
لتك���ون النتيج���ة إعالن اس���تقالل البلد 
احملتل، وأهمية أي انسحاب كما هو معلوم 
في تغيير الصيغة السياسية للبلد احملتل، 
وحتويله من بلد محتل إلى بلد مس���تقل، 

وفي ذلك لم يتغير شيء. 

الهزيمة إلى نصر
ما نش���هده من وقائع وحديث بش���أن 
س���حب قدر من القوات األمريكية احملتلة 
للع���راق؛ هو عملي���ة مخطط���ة لتحويل 
الهزمية العسكرية األمريكية أمام املقاومة 
العراقية إلى نصر سياس���ي وإعالمي أو 
لنقل: إنها محاولة في هذا االجتاه. واألمر 
لي���س بجديد عل���ى اخلطط والس���لوك 
االس���تراتيجي األمريكي، إذ جرى العمل 
بتلك اخلطة في معاجلة الهزمية العسكرية 
األمريكية في فيتنام. فلم تنسحب القوات 
األمريكية م���ن فيتنام حتت إعالن صريح 
بالهزمي���ة العس���كرية التي كان���ت واقعاً 
معلوماً للجمي���ع، بل جرى الفصل الزمني 
بن وق���وع الهزمية والقيام باالنس���حاب 
من جهة، وس���قوط النظام الذي ش���كله 
االحتالل من جهة أخ���رى، وكان  الفارق 

الزمني عاماً. 
كان الزع���م الذي روج له هو أن القوات 
األمريكي���ة أنهت مهمتها ف���ي فيتنام وأن 
دورها صار مقتصراً على تدريب اجليش 
الفيتنام���ي اجلنوبي – ال���ذي بلغ تعداده 
امللي���ون –وقيل وقتها: إنه س���يكون قادراً 
على حماي���ة فيتنام اجلنوبية ونظامها في 
مواجه���ة القوى املضادة. ج���رى الترويج 
لتلك املقوالت في وقت كان األمريكيون قد 
ق���ّدروا أن يصمد هذا اجليش أمام الثوار 
ملدة عام على األكثر، وكان هذا هو الوقت 

الذي احتاجت إليه أمريكا لسحب قواتها 
لتبدو منس���حبة وفق اتفاق ال علىأساس 
وقع الهزمية. وهو م���ا كان يبدي القوات 
األمريكية منسحبة بعد أن حققت انتصاراً 
ببناء اجليش الفيتنامي وأنها تنسحب بعد 
أن أدت مهمتها، وم���ن بعد جرى التركيز 
على الدعم الصيني والس���وفييتي لقوات 
الثوار وجعله سبباً من أسباب هزمية هذا 

اجليش الفيتنامي. 
في خط���ة االنس���حاب األمريكية من 
فيتنام اجلنوبية، لم يج���ر إقرار أمريكي 
بالهزمي���ة الت���ي وقعت ش���املة وكاملة، 
وقدم االنسحاب والهزمية من خالل لعبة 
املفاوضات مع الفيتنامين، وفق ما سماه 
املخضرم األمريكي االس���تراتيجي هنري 
كيس���نجر ب� )الفجوة الذهبية(. والفجوة 
الذهبية هي مساحة الوقت ما بن اإلعالن 
عن االنسحاب بناء على اتفاق تفاوضي - 
وانتهاء االنسحاب - وسقوط النظام الذي 
أقامه األمريكان في فيتنام اجلنوبية. وهو 
ما ضمن أال تنس���حب القوات األمريكية 
فور وقوع الهزمية وحت���ت القصف، وفق 
مبدأ ومنطق الهزمية الكاملة خالل أعمال 
قتالية، إذ كانت هناك مس���افة من الوقت 
بن إعالن االنس���حاب وس���قوط النظام 
العميل وهو ما جع���ل من ُهزم هو النظام 

العميل ال القوات األمريكية. 
واآلن حتاول الوالي���ات املتحدة حتويل 
هزميتها في الع���راق إلى نصر.  هذا هو 
ملخص ما يجري في التغطيات اإلعالمية 
وأحاديث املس���ؤولن األمريكين، بش���أن 
عملية سحب نحو 80 ألف جندي أمريكي، 
وإبقاء نحو 50 ألفاً آخرين بحجة التدريب 

واإلسناد للقوات العراقية. 
التغطي���ات اإلعالمية  لق���د حاول���ت 
وتصريحات املس���ؤولن إظهار االنسحاب 
كأن���ه إعالن بإكم���ال األهم ف���ي عملية 

وأن  حتري���ره(،  )أو  الع���راق  احت���الل 
االنس���حاب يأتي إنفاذاً التفاق سابق مع 
احلكومة العراقية، كما جرى احلديث حول 
قدرة اجليش العراقي وأجهزة األمن على 
حمل مس���ؤولية ومهمة حف���ظ األمن في 
العراق، وعن حتويل دور القوات األمريكية 
الباقي���ة إلى دور التدري���ب، وهو ما يعني 
الق���ول إجم���االً: لقد جنحن���ا، وها نحن 
ننس���حب وفق ترتيبات وأوضاع مستقرة 
أو في طريقها لالستقرار أو وفق عالقات 
وأوضاع مؤسس���ية مع سلطة أقمناها في 

العراق بعد الغزو. 

احتالل جديد
في اخلطة اإلعالمية األمريكية يجري 
تقدمي االنس���حاب األمريكي على أنه ناجت 
عن انته���اء املهمة ومش���فوع بقرار وقف 
بنهاية  القتالية، وذل���ك لإليهام  العمليات 
االحت���الل، بينما الواقع أن االحتالل يعيد 
جتدي���د صورت���ه متحوالً م���ن االحتالل 
املباشر إلى غير املباشر، وذلك هو  الفارق 
ب���ن ما حدث في فيتن���ام وما يحدث في 

العراق في قضية االنسحاب. 
واالنس���حاب الراهن من العراق يذكرنا 
بتل���ك املرحل���ة التي م���رت به���ا القوة 
العس���كرية البريطانية الت���ي كانت حتتل 
مصر. لقد أجبرت تلك القوة العس���كرية 
في مطلع اخلمسينيات من القرن املاضي 
على االنس���حاب من الش���وارع واالختفاء 
عن األع���ن، والبقاء في قواعد بعيدة عن 
العاصم���ة، حلماية نفس���ها من ضربات 
املقاومة الشعبية املصرية، فجرت باملقابل 
عملية معقدة لتكثيف السيطرة السياسية 
على احلكم م���ن خالل التابعن وأصحاب 
املصالح في بقاء االحتالل.  كان االحتالل 
يتح���ول من احلال���ة املباش���رة إلى حالة 
غير مباش���رة توجد فيها القوة العسكرية 
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اجلاه���زة لتأمن الس���لطة املتعاونة، لكن 
دون انتش���ار في الشوارع لتفادي الضغط 
العسكري حلركة املقاومة الشعبية املصرية 

املشتدة في عام 1951. 
وواقع احل���ال أن حقائق التاريخ تعلمنا 
أن االحت���الل - كل احتالل - كان يحاول 
دوم���اً إخف���اء طاب���ع وج���وده واحتالله 
العس���كري املباشر املستفز للشعب احملتل 
بأس���رع وقت ممكن، أو كان يحاول دوماً 
تزيي���ف وجوده وحتويله من أمر مس���تفز 
إلى حالة عادي���ة أو طبيعية. كما أن ثمة 
أمناطاً من االحتالل جتري دون استخدام 
القوة ودون إطالق طلقة واحدة، وهي التي 
توص���ف باالحتالل الثقافي والسياس���ي 
واالقتصادي، وه���ي احلالة األخطر على 
مصير الش���عوب والدول احملتل���ة.  كما 
التاري���خ يعلمنا أن كل احتالل عس���كري 
ق���د ترافق م���ع احتالل ثقاف���ي وقيمي 
وحضاري، فإذا جنح االحتالل العس���كري 
في كس���ر اإلرادة للشعب احملتل فإن فعل 
تغيير الثقافة والهوية يصبح هو الش���غل 
الش���اغل لالحتالل، إذ االحتالل الثقافي 
واحلض���اري واالقتصادي ه���و ما يجعل 
البل���د احملتل وتلك القوة احملتلة في وضع 

مشترك، على صعيد احلياة اليومية. 
وهكذا فإن م���ا يجري في العراق ليس 
إال حتوياًل لصيغة االحتالل من املباش���ر 
إلى غير املباش���ر، حت���ت ضغط الهزمية 
العس���كرية التي جرت بقدر معن على يد 

املقاومة العراقية. 
في املرحلة األول���ى من احتالل العراق 
كان الفعل العس���كري ه���و الطاغي على 
مظه���ر وجود االحت���الل، إذ جرت عملية 
غ���زو وصراع عس���كري بن اجليش���ن 
األمريكي )ومن معه من قوات عس���كرية 
خاصة من بريطاني���ا( واجليش العراقي، 

ومن بعد حن اندلعت املقاومة الش���عبية 
العراقي���ة كان رد الفع���ل األمريك���ي رداً 
عس���كرياً، فجرت املع���ارك متحركة من 
مدين���ة إلى أخرى، وهو م���ا جعل القوات 
العس���كرية األمريكية تنتش���ر في مناطق 
الص���راع كلها، وأن متارس دورها في قمع 
املواطن���ن؛ بهدف تطويع إرادة الش���عب 
العراقي بالقوة العس���كرية إلبطال رفضه 

لالحتالل، انتقاالً ملرحلة االحتالل. 
في تلك املرحلة كان االحتالل العسكري 
املباشر هو الفعل املمكن، إذ لم يكن هناك 
جي���ش عراقي أو ش���رطة لتق���وم مبهام 
الس���يطرة، وفي ذل���ك كان حاكم العراق 
أمريكياً يصدر الق���رارات بحل الوزارات 
واجليش  اجلديدة  الس���لطات  وتش���كيل 
السياسية  وأجهزة األمن وتعين األحزاب 
ومجلس احلكم وصرف االعتمادات املالية 
والس���ماح بص���دور الصح���ف والقنوات 
الفضائية أو عدم الس���ماح بذلك.  وذلك 
اس���تناداً إلى الس���يطرة بالقوة العسكرية 
في الش���ارع العراقي. لكن األمور تغيرت 
على صعيد مؤسسات الدولة التي شكلها 
االحتالل من جه���ة، وعلى صعيد الوضع 
امليداني للقوات األمريكية من جهة أخرى، 
إذ تعرض���ت حلالة نزيف لم يعد لها قدرة 
على احتمالها باالس���تمرار في البقاء في 

الشوارع. 
االحتالل األمريكي ال يس���تهدف - مثل 
كل احتالل - اس���تمرار وضعية البقاء في 
الش���وارع، وإال كان االحتالل فاشاًل وفي 
طريق���ه إلى الزوال، ول���ذا أدارت القيادة 
دورة  احملتل���ة  والعس���كرية  السياس���ية 
االحتالل نحو توج���ه آخر، فدارت عجلة 
تش���كيل س���لطة عراقية حتت السيطرة 
االحتالل،  لقوات  والسياس���ية  العسكرية 
فشهدنا قيام مجلس احلكم وبداية تشكيل 

اجلي���ش العراق���ي وبقية أجه���زة األمن 
واالس���تخبارات، وأعيد تش���كيل وهيكلة 
ال���وزارات واإلدارات والعم���ل اإلعالمي 
في الدولة العراقية الناش���ئة، ومعها بدأ 
الوجود العسكري املباشر لقوات االحتالل 
في االختفاء من الصورة املباش���رة لدورة 
األحداث، ولنصبح أمام منط جديد وحالة 
جديدة الحتالل العراق مختلفة عن حالة 

السيطرة العسكرية املباشرة. 
كان اش���تعال املقاومة العراقية هو ما 
عوق اإلس���راع بتش���كيل الدولة العراقية 
حت���ت االحتالل، فج���رى إق���رار خطة 
أساس���ها  أمريكية جلب على  عس���كرية 
قدراً أعلى من القوات العس���كرية بهدف 
اإلس���راع بتغيي���ر وضعي���ة االحتالل من 
املباش���ر إلى غير املباش���ر عبر إنهاء قوة 
املقاوم���ة العراقي���ة أو إضعافه���ا، والتي 
كان فعلها هو م���ا يعوق خطة التحول من 
الوجود واالحتالل العس���كري املباشر إلى 
االحتالل اخلفي.  كان املستهدف من زيادة 
عدد القوات ومحاولة حس���م املعركة ضد 
املقاومة هو اإلسراع بعملية جتديد مظهر 

االحتالل عبر تكثيف القمع العسكري. 

إعادة ترتيب النخب
في الش���كل اجلديد لالحتالل حترص 
الوالي���ات املتح���دة على إخف���اء الطابع 
العس���كري، وحت���اول باس���تماتة تعميق 
الوسائل السياسية واالقتصادية والثقافية 
ليتح���ول االحتالل إلى من���ط جديد غير 
مباش���ر، ال يجلب صراع���اً ومواجهة من 
قبل احلرك���ة الوطنية العراقية. وفي ذلك 
تدخل الس���لطة السياس���ية التي شكلها 
االحتالل اختباراً جديداً بنخبها وأجهزتها 
وتوجهاتها، بعد انسحاب نحو 80 ألفاً من 
اجلن���ود األمريكين. اآلن حتاول الواليات 
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والس���لطة  النخب  أوضاع  ترتيب  املتحدة 
لتك���ون قادرة على أداء متطلبات الش���كل 
اجلدي���د. لقد اخت���ارت الواليات املتحدة 
أن يجري االنس���حاب عق���ب االنتخابات 
البرملاني���ة العراقي���ة األخي���رة ليج���ري 
العراقية  بعد تشكيل احلكومة  االنسحاب 
فيبدو أمر إكم���ال املهمة أكثر قبوالً، غير 
أن تلك اخلطة واجه���ت تعثراً فعلياً. لقد 
ش���هد العراق ارتباكاً وتأخيراً وتش���احناً 
ف���ي عملية تش���كيل احلكوم���ة العراقية 
اجلديدة، مبا عرق���ل عملية إعادة ترتيب 
أوض���اع النخ���ب وفقاً للوض���ع اجلديد 
وقد  أووفق صيغت���ه اجلديدة،  لالحتالل 
س���اهم في هذا االرتب���اك حالة التصارع 
على النف���وذ داخل احلكومة اجلديدة بن 
االحتاللن األمريك���ي واإليراني، وطبيعة 
النخب املتعاونة مع االحتالل بوصفها ذات 
مصال���ح ضيقة، ورمبا ميكن القول أيضاً: 
إن الواليات املتحدة لم تر في هذا التأخير 
خطراً عليها وعلى مصاحلها الكلية، إذ هي 
تستفيد من تلك االختالفات والصراعات 
في إطار س���عيها الدائ���م لتفكيك احلالة 
السياسية – مبا في ذلك املتعاونة معها – 
وإدخالها في حالة صراعات لتظل جميعها 
ف���ي حالة أعمق من االرتب���اط بالواليات 

املتحدة. 
 النخ���ب املتصارعة ه���ي النخب ذاتها 
الت���ي تعاونت مع االحت���الل في األصل، 
وهي ذاتها التي أبدت ق���دراً من التعاون 
مع بعضها من قبل، وهي ذاتها التي قبلت 
بقواعد اللعبة، لكنه���ا اآلن تتمترس ضد 

بعضها. 
واألص���ل أن الوالي���ات املتح���دة تريد 
تش���كيل حكوم���ة عراقي���ة ق���ادرة على 
احلصول على قدر من املش���روعية أوسع 
من سابقتها وتس���تطيع توسيع دورها في 
أوس���اط الشعب العراقي وفق حالة أعمق 

من تقس���يم األدوار مع النفوذ واالحتالل 
اإليران���ي، وتل���ك هي املعضل���ة إذ تريد 
إيران حصة األس���د في حكم العراق. لقد 
طرحت الواليات املتحدة تش���كيل حكومة 
تض���م جناحي املالكي وعالوي، لتش���كيل 
حكومة موس���عة األطياف وال���دور تؤدي 
الدور اجلديد ما بعد س���حب هذا العدد 
من القوات ولتحويل االحتالل إلى الصيغة 
غير املباش���رة، لكنها حريصة في الوقت 
ذاته على أن تظ���ل تلك احلكومة والنخب 
في حالة اعتماد عليها كل منها على حدة. 

بدائل وخطط
ف���ي إدارة الواليات املتح���دة الحتالل 
الع���راق في املرحلة الراهنة تس���عى  إلى 
االمس���اك بكل خيوط احلركة السياسية 
لتظل  العراق،  والش���عبية في  والعسكرية 
قادرة على مواجهة حتدي بقائها بوصفها 
دولة محتلة. وهي إذ ش���يدت أكبر وزارة 
لها في اخل���ارج، فهي حتاول اس���تمرار 
حالة الص���راع على األس���س ذاتها التي 
غرس���تها في العراق من���ذ االحتالل من 
تؤس���س  كما  والعرقي،  الطائف���ي  الفرز 
عملياً الش���تعال حرب أهلي���ة في العراق 
ووقوع ص���راع عربي إيران���ي على أرض 
العراق.. إلخ، باعتبار أن ذلك ميثل بدائل 
الوطني  املكون  أمامها الس���تمرار ضعف 
ويفرض حتديات حقيقية  ويعوق  العراقي 
في مواجه���ة احلركة الوطني���ة والعربية 

واإلسالمية املناهضة لالحتالل. 
وهنا يبدو ما قاله نوري املالكي بش���أن 
القائمة العراقي���ة، مبنزلة احلدث الكبير 
فع���اًل، إذ هو يدفع األح���داث بن الكتل 
االنتخابية إلى حال���ة خطرة فعلياً. حيث 
ق���ال: إن قائمة ع���الوي قائمة س���نية. 
والوص���ف له هدف سياس���ي مباش���ر، 
إذ يح���اول املالكي الضغ���ط على أقرانه 

م���ن أتباع احلكيم وقط���ع الطريق عليهم 
في بع���ض اخلطوات الت���ي خطوها في 
املفاوضات مع القائم���ة العراقية. أو هو 
يريد إحراجهم في األوس���اط الش���يعية، 
ورمبا لدى الطرف اإليراني، بأنهم ليسوا 
فقط ذاهبن بعي���داً عنه، ولكنهم ذاهبون 
إلى تغيير معادل���ة احلكم التي يحاول هو 
إرس���اءها، بأن يكون رئيس وزراء العراق 
من الطائفة الش���يعية. لكن املغزى األهم 
هو أن املالكي يشدد على الرؤية األمريكية 
للوض���ع العراقي التحت���ي بعيداً عن لعبة 
التحالفات بن النخ���ب العراقية املتعاونة 
مع االحتالل. وكذلك فإن ما فجره عالوي 
من أن الواليات املتحدة تهدف إلى تشكيل 
حكوم���ة عراقية ترضى عنه���ا إيران هو 
مبنزلة حتريض في اجلانب املقابل، مع أن 
الطرفن متعاونان مع االحتالل األمريكي. 
إن كل ما يجري من خالفات وصراعات، 
لي���س بعيداً عن األي���دي األمريكية وعن 
سيطرة قوات االحتالل، مبا يوضح طبيعة 
اخلطة والدور األمريكي في العراق حالياً 
ومس���تقباًل في املرحلة املقبلة، إذ ال أحد 
يصدق ما يلمح إليه املسؤولون األمريكيون 
وبع���ض القوى السياس���ية، من أن األمور 

جتري بعيداً عن األيدي األمريكية. 
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األزدي ح���������������������ارث 

عراق ما بعـــــــــــــد
االنسحاب األمريكي

...رؤية بـرويّة

انس���حاب قبل املوعد بعش���رة أيام، وآليات تتوجه من 
العراق إلى أفغانس���تان، وإجن���از احتاللي متهالك فيما 
يسمى العملية السياسية اجلارية في العراق حتت حراب 
احملتلن، وخطاب للرئي���س األمريكي يخلو من أي كلمة 
للنصر ولم ترد فيه إش���ارة إلى نهاية الصراع وانسحاب 
حتت جنح الظالم كانسحاب اللصوص، ودعوات متتالية 
لقبول اجلانب التركي االنس���حاب عب���ر أراضيها؛ فهل 
ه���ذا يعد إجنازاً للمهمة أم متلص���اً منها، واألمر برمته 
صناع���ة إعالمية أريد لها أن تكون ثقيلة فإذا بها تطيش 

كسابقاتها من صفحات االحتالل.
إن نظ���رة متفحصة للمش���هد العراقي تنبئ عن مدى 
اإلحب���اط الذي واجه إدارة االحتالل األمريكي في كيفية 
التملص من املس���تنقع العراقي الذي ظن األمريكان ألول 
وهلة أنه سيكون نزهة تتابع بعده سقوط أحجار الدومينو 
وإع���ادة هيكلة املنطقة وإدخال الكيان الصهيوني بوصفه 
العباً أساسياً وحيداً ممتلكاً للقوة النووية وبذا يضمنون 

] ملف العدد [

تقسيم املنطقة حس���ب رؤيتهم باعتمادهم أوراقاً جديدة تتمثل باألدوات 
اجلديدة التي انتدبوها تساندها مراكز القوة اجلديدة باستبدال القدمية 
منها ذات البعد األيديولوجي والكثافة الس���كانية بعد أن غيبوا الش���ارع 

العربي وحكموه بهراوة احلديد والنار.
املشهد السياس���ي العراقي ينظر إلى هذا االنسحاب بنظرتن ال ثالث 
لهما؛ األولى: ترى أن الوقت غير مناسب النسحاب هذه القوات ألن البالد 
تُعاني فراغاً سياس���ياً وخروقات وقالقل أمنية أي ال تزال الفوضى التي 
أحدثها األمريكان لدى غزوهم العراق سارية على صعيد املشهد العراقي. 
والثانية: ترى أن االنس���حاب األمريكي له إيجابياته ومنها أنه ميثل خطوة 
أولى للتخلص من االحتالل وتبعاته. فهو أي املش���هد السياسي في العراق 
يتمثل بفس���طاطن أحدهما: يندرج حتت راية احملتل والقبول بنتاجه من 
دستور وعملية سياسية قائمة على احملاصصة والتقسيم العرقي والطائفي، 
واآلخر: فسطاط املناهضن للمحتل ورفضهم له بأشكاله وفعالياته كلها.

أصحاب النظرة األولى هم من يس���تند إلى االحت���الل في أموره كلها 
وهو ليس مهّيًأ للقيام بأعباء ما بعد االنس���حاب فال ش���ك أن أصحاب 
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هذا ال���رأي يدركون أنه���م معنيون بهذا 
االنسحاب وأن أوراقاً س���تحترق وأوراقاً 
الرياح وأخرى ستخضع  أدراج  س���تذهب 
للمساءلة واحلساب، وليس أدل على ذلك 
من تش���بثهم باالتفاقي���ات املذلة واملهينة 
وفيما يس���مى باالتفاقيات األمنية طويلة 
األم���د. وعزاء هذه الش���رذمة بقاء قوات 
احتالل بقوام خمس���ن ألف مقاتل بكامل 
عدتهم مهمتهم اإلبقاء على الكائن املس���خ 

املسمى بالعملية السياسية.
فاألدوات التي انتدبها االحتالل ملشروعه 
لم تكن في يوم من األيام قادرة على إدارة 
الدولة ولن يكون ذلك لها ملا تفتقده من عمق 
جماهيري؛ فس���وء اخلدمات بل انعدامها 
سمة مميزة حلكومات االحتالل املتعاقبة، 
والفساد اإلداري واملالي والسرقات وحرق 
مسكوت  املصارف  وس���رقات  املستندات 
عنها ب���ن الكتل واألحزاب املنضوية حتت 
الراية االحتاللية. أم���ا الصراع والتدافع 
للبق���اء على قي���د احلي���اة أي البقاء في 
الس���لطة الصورية التي يعب���ر عنها خير 
تعبير متسكهم بكرسي احلكم وعدم تركه 
لش���ركاء األمس خصوم اليوم؛ يدل داللة 
وثيقة على أن ما يسمى الدميقراطية زيف 

وبهتان ليس له من الواقع ما يصدقه.
الش���ك أن عراق ما بعد االنس���حاب 
األمريكي س���تتغير فيه املعادالت وترتبك 
في���ه املوازين؛ فالقوى املناهضة لالحتالل 
رحبت بهذا االنس���حاب من باب أنه يعد 
نص���راً في ورقة م���ن أوراق الصراع وقد 
عب���رت عنه خير تعبي���ر حينما قالت: إن 
الصراع لم ينته بعد. ومن هنا تنبع النظرة 
الس���ديدة ملجريات الص���راع الدائر على 
أرض الرافدي���ن؛ فاحملت���ل جاء مبخطط 
تقس���يم الع���راق وإلهاء ش���عبه بصفحة 
الصراع الطائف���ي والعرقي وهذه ال تزال 
فيها احملاوالت االحتاللية جارية على قدم 

وس���اق وكيف ال وعّراب التقس���يم بايدن 
هو من ميس���ك مبلف القضي���ة العراقية 
وه���و صاح���ب أطروحة التقس���يم على 
أساس���ن مختلفن أولهما الطائفية وقد 
انتدب لها أدوات ش���حن طائفي ال متانع 
أن حت���رق األرض م���ن أج���ل عرض من 
أخرى عنصرية  أدوات  وانتدب  االحتالل، 
لتقتطع من  القومي���ة  تتاجر مبس���ميات 
أرض العراق إقطاعيات لها وشعوب هذه 
األرض تتض���ور جوعاً وأملاً من مخططات 
محتل غادر أوغل في اجلرمية حتى باتت 

اجلرمية تُعرف باسمه.
إن االنس���حاب األمريكي م���ن العراق 
موجه باألس���اس إلى الداخل األمريكي ال 
س���يما أن انتخابات الكونغرس األمريكي 
على األب���واب بعد قرابة ش���هرين ليقول 
أوباما: إنه وف���ى بوعده االنتخابي، ولكنه 
س���يواجه صراعاً محتدم���اً إزاء الداخل 
األمريك���ي الذي يعان���ي البطالة واألزمة 
املالي���ة العاملية، واجتاهات الرأي في هذا 
بأفغانس���تان  إلى االهتمام  تدفع  الداخل 
وحربها الدائرة منذ تس���ع س���نوات، ولم 
حتقق الواليات املتحدة شيئاً من أهدافها 
فهو محاولة يائس���ة للتخل���ص من أعباء 
حرب مكلفة أرهق���ت ميزانيتهم من دون 
طائل، فالش���عب العراق���ي الذي مورس 
علي���ه الظلم بأنواعه كافة اس���تطاع بكل 
ما أوتي من قوة وحلمة مجتمعية وميزات 
أن يواج���ه الصفحات االحتاللية بأنواعها 
كافة؛ فهو الذي تصدى لصفحات التقسيم 
وبيع الث���روات والش���حن الطائفي بل إن 
انتخاء نخب م���ن هذا املجتمع وانطالقها 
لقي���ادة مقاومة أبه���رت العالم بأس���ره 
بسرعة انطالقها وثباتها ووعيها ملجريات 
السير وسط  معظمها  واستطاع  األحداث 
حقل األلغام ال���ذي زرعته إدارة االحتالل 
بثب���ات ورؤية صائب���ة أذهلت املخططن 

للمؤام���رات من دهاقنة الغ���رب ومراكز 
بحثه ومحاربي���ه القدامى واحملدثن على 

حدٍّ سواء.
العرف  األمريكي في  االنس���حاب  يعد 
العسكري والسياس���ي هزمية نكراء لقوة 
غاش���مة أرادت تغيير دميغرافية املنطقة 
ولم تس���تطع ذلك بتصدي ش���عوب هذه 
املنطق���ة للمش���روع التفتيت���ي الذي كان 
يس���تهدفها بل إن من نتائج هذا العدوان 
إدراك هذه الشعوب حلجم املخطط الذي 

يستهدفها.
واالنس���حاب األمريك���ي الذي س���بقه 
قبل نحو عام من اآلن انس���حاب القوات 
القتالية إل���ى قواعدها لم يك���ن صادقاً 
فيما اّدعته اإلدارة األمريكية؛ فعلى مدى 
األش���هر املاضية كان هناك رصد لتجوال 
القوات احملتلة من دون مش���اركة للقوات 
التي أنشأتها وأطلقت عليها اسم اجليش 
العراقي اجلديد فمثلما كان االنس���حاب 
إل���ى القواعد الذي رافقت���ه خروقات لم 
يس���تطع القادة األمريكيون اإلجابة عنها 
أو تفسيرها ستتعرض إلى النقطة القاتلة 
لهذه الصفح���ة حن حتدث اش���تباكات 
أخرى هنا أو هناك بن املجاميع املسلحة 
وب���ن قوات احلكومة العاجزة باألس���اس 
عن صده���ا، عندها ستس���تدعي قوات 
االحتالل مرة أخرى؛ فمن أي باب سيفسر 
تدخل القوات التي قوامها خمس���ون ألف 
مقاتل وتوصيفه���ا أنها ألغراض التدريب 
واالستشارة، أما الش���ركات األمنية التي 
أوص���ت اإلدارة األمريكي���ة مبضاعف���ة 
أعداده���ا فمش���هود له���ا جرائمها في 
الس���احة العراقية فقد وصل عددها إلى 
أكثر من مائة وعش���رين ألف مقاتل أمني؛ 
فهل هذا االنس���حاب يعن���ي انتهاء املهمة 
كما علقها بوش في أي���ار مارس من عام 
2003 وادعاه���ا أوباما في 2010 مع بقاء 
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االحتاللية وهذا اجليش اجلرار  القواعد 
ممن يطلق���ون عليه���م ك���وادر التدريب 
والش���ركات األمنية الت���ي مهمتها حفظ 
املنجز االحتاللي اخلاوي واملتهالك؟ ذلك 
كله يقودنا إلى القول: إن االنس���حاب على 
الرغم من أنه ميثل صفحة هزمية للمحتل 
ونصراً ألبناء العراق الغيارى إال أن املعركة 
ل���م تنه بعد ف���ال تزال هن���اك صفحات 
الطائفية  وابتعاث  الص���راع  معدة إلدامة 
السياس���ية ودع���م أدوات االحتالل التي 
استترت بغبار دبابة احملتل حلكم العراق.

إن انس���داد اآلفاق الثالثة السياس���ية 
والعس���كرية واألمنية دع���ت إلى التعجيل 
باالنس���حاب وفتحت الباب واسعاً للتكهن 
مبس���تجدات أخرى ال تقل أهمية عن أي 
مرحل���ة من مراحل االحتالل ذات األعوام 

السبعة.
عراق ما بعد االنس���حاب األمريكي إن 
كان هناك انس���حاب باملفهوم السياس���ي 
والعس���كري سينفتح على س���يناريوهات 
متع���ددة ومخطط���ات احتاللي���ة أخرى 
قادمة وأخرى تتبع لدولة التمدد اإلقليمي 
التي اتخذت م���ن وجود االحتالل مرتكزاً 
التي أمنتها بعمالئها مزدوجي  لتدخالتها 
ال���والء فهي تعلن اعترافها بنتاج االحتالل 
من جهة، وقد كان ذلك منذ انبثاق ما يسمى 
مجلس احلك���م الذي ميثل إرادة االحتالل 
في تقسيم املجتمع وتوزيع النسب عليه كل 
حس���ب تبنيه ملقررات االحتالل قبل الغزو 
في مؤمت���ري لندن وأربي���ل، وفي الوقت 

نفس���ه تدفع في تقوية وإمداد املليشيات 
اإلجرامي���ة التي يكمن عمله���ا في تقليل 
الزخم املقاوم عل���ى االحتالل مبهاجمتها 
املناط���ق احلاضنة للمقاوم���ة والرافضة 

لوجود احملتل.
إذن املش���هد مفتوح ومعقد في الوقت 
نفسه فأدوات العملية السياسية يشهدون 
تناح���راً وتخاصماً وصل إلى حد كس���ر 
العظم فيما بينهم فكل يريد أن يستأثر في 
احلصة الكبرى من رضا االحتالل واعتماد 
اجلارة املتمددة، فاليوم يتركز الصراع في 
أطراف كانت متحالفة فيما بينها باألمس 
القري���ب، وإن توافقاته���ا لم تك���ن واقعاً 
ملموس���اً لوال الشحن الطائفي الذي ميثل 
ش���ريانها املغذي الستمرار بقائها معتمدة 
من االحت���الل والدولة اإلقليمية املتمددة. 
وقد واجهوا في الفترة األخيرة على الرغم 
من اس���تفرادهم باحلكم تشظياً وتناحراً 
صعبت معه حتى وسائل الضغط االحتاللية 
واإلقليمية خلطورة الدور الذي يقومون به 
في خيانة الش���عب. الدستور امللغوم الذي 
أقروه على عجل ألمور لم تكن خافية على 
الق���وى الرافضة لالحتالل وقد أش���رت 
بوضوح إل���ى مواطن التلغي���م فيه أقروا 
اليوم أن هناك أكثر من مائتي مادة حتتاج 
إلى تعديل، والتعديل بحد ذاته يحتاج إلى 
بالكامل لتصل  العملية السياس���ية  نسف 
إليه، والصالحيات املستفردة باحلكم حن 
أودعوها مركزاً ضمنوه لهم في بداية هذه 
العملية املس���خ حتتاج الي���وم إلى تقليص 
وتوزيعها بأس���لوب آخر، واألم���ر بكلياته 
وجزئيات���ه ينم عن معضل���ة ال يتوصلون 
معها إلى ح���ل ما دامت زم���ر االحتالل 
هي من يتحك���م مبفاصل احلكم، ومن ثم 
فإن االنس���حاب سيفتح الباب واسعاً أمام 
حتديات خارجية وداخلية ال يستقر معها 
الع���راق لعقود قادمة. أما القوى الرافضة 

لالحت���الل مبيادينها الثالثة السياس���ية 
والعس���كرية واإلعالمي���ة فقد أش���ارت 
في بيان���ات تناقلتها وس���ائل اإلعالم أن 
هذا االنس���حاب يعد مقدمة للنصر على 
احملتل وبه س���قطت ذرائع���ه جميعها في 
تسويق الدميقراطية وإعادة إعمار العراق 
وإحالل النظام في���ه؛ فمثلما عمل احملتل 
على إيجاد مس���احة واسعة ملخططاته مبا 
يس���مى الفوضى اخلالقة ه���ا هو اليوم 
يخرج بالفوضى نفسها تاركاً العراق حلبة 

واسعة للصراع اإلقليمي والدولي.
إن دع���وة القوى الرافض���ة لالحتالل 
للتنب���ه واليقظة وأخذ احل���ذر يدل على 
السياسي جتاه مستجدات  تفكيرها  عمق 
األح���داث، ويظهر ذل���ك بتحذيراتها من 
االنخراط مبش���اريع س���يطرحها احملتل 
الحقاً فيما يس���مى صفحة سد الفراغ أو 
غيرها من املس���ميات الت���ي تختار بعناية 
إعالمي���ة فائق���ة مع التأكي���د على فراغ 

محتواها.
بقي أن نقول: إن الفوضى التي أحدثها 
احملت���ل واالعتم���اد املطلق عل���ى أدوات 
أثبت���ت التجرب���ة فش���لها وخروجه بهذه 
الص���ورة القبيحة كدخوله وتنصله عن كل 
طروحات���ه من جعل الع���راق بلداً يحتذى 
به ف���ي الدميقراطية واحلري���ات متاثلها 
تصريحات أوباما نفسه حن قال: سنترك 
العراق للعراقين وأنه سينسحب انسحاباً 
مس���ؤوالً.. ذلك كله مح���ط نظر وتدقيق 
للقوى املناهضة للمحتل، وإن قيمة اإلجناز 
ال���ذي يتبجح به احملت���ل ومن جاء معه ال 

يساوي حبر الورق الذي يكتب به.
إن عراق ما بعد االنسحاب سيكون بإذن 
الله للعراقين الذي����ن أجبروا احملتل على 
خروجه بهذه الصورة املذلة وإنهم قادرون 
على بناء صرح العراق من جديد بعون الله.
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األمة اإلس���المية مصطلح لطاملا س���بب القلق والرعب للدول 
الغربية وللماس���ونية العاملية، ولذا عمل���ت جاهدة وبكل ما أوتيت 
من قوة ومك���ر وخبث على تفكيك هذه األم���ة الواحدة، وتفتيتها 
إلى دويالت ليسهل الس���يطرة عليها. وما اجتمع الغرب الصليبي 
والصهيون���ي على تباين أهدافهم مثلما اجتمعوا على هذا الهدف، 
وما حدثت عملية تقس���يم أو مت التخطيط لها إال أعقبها مباشرة 
إجناز للصهيونية العاملية، وجتلت أول أعمالهم التقسيمية في إنهاء 
اخلالفة العثمانية التي مثلت على ضعفها أهم الرموز السياس���ية 
لوحدة األمة اإلس���المية، وبعد أن تداعى االستعمار األوروبي على 
البلدان اإلس���المية والس���يما العربية توافق على تقسيم البلدان 
العربي���ة ضمن معاهدة س���ايكس- بيكو عام 1916، ومت ترس���م 
احلدود التجزيئية بن البلدان ليسهل االستفراد بكل كيان سياسي، 
فأعق���ب ذلك بعام وعد وزير اخلارجية البريطاني بلفور للصهاينة 
بإقامة وطن يهودي لهم في فلس���طن، وبعد تقسيم الوطن العربي 
إل���ى ما يزيد عن 20 دولة عمدت املاس���ونية العاملية وأدواتها إلى 
تقس���يمها إلى أربع دوائر؛ األولى: دائرة اله���الل اخلصيب التي 
تشمل العراق ودول الشام. والثانية: دائرة وادي النيل، وتضم مصر 
والس���ودان. والثالثة: دائرة اجلزيرة العربية، وتش���مل دول اخلليج 

واليمن. والرابعة: دائرة املغرب العربي.
وحينما استطاعت بعض الدول العربية ال سيما املؤثرة في تلك 
الدوائر أن تستجمع قواها وتشكل قوة عسكرية واقتصادية مقتدرة 
في املنطقة أفزع ذلك الدوائر االس���تعمارية الغربية والصهيونية، 
فطرحت مشاريع تقسيم املقسم وجتزئة املجزأ، وكان البدء بالدول 
العصية على املش���روع الصهيوصليبي وفي مقدمتها العراق، يقول 
د. عبد العزيز كامل في مقال له في مجلة البيان بعنوان )تقس���يم 
العراق.. الضرر والضرورة(: قامت )نظرية األمن الصهيوني( على 

س���ت دعائم، ومنها: تفتيت وتقس���يم الدول العربية، والعراق كان 
دائماً ف���ي طليعة الدول العربية املس���تهدفة بالتفتيت، في ضمن 
قائمة من الدول العربية األخرى. وفي تق�رير املن�ظمة الص�هي�ونية 
العاملية الذي نش���رته مجل���ة )كيفونيم( »اجتاه���ات« الصهيونية 
الص���ادرة في 14 فبراير 1982م، وال���ذي نقلته في حينه صحيفة 
)األه�رام االقت�صادي( املصرية؛ جاءت عبارات صريحة حتكي ما 
يحدث للعراق اآلن، وما يُدبَّر لسورية من ذلك األوان: العراق الغنّي 
بنفطه، والفريس���ة للصراعات الداخلية، هو في مرمى التش���تيت 
الصهيوني، وانهياره سيكون بالنسبة لنا أهم من انهيار سورية؛ ألن 

العراق ميثل أقوى تهديد للدولة العبرية في املدى املنظور.
وقبل ذلك ظهر كتاب في عام 1957م بعنوان )خنجر إس���رائيل( 
للكات���ب )ر. ك. كرانيجيا(، وقد تضمن ذلك الكتاب وثيقة عرفت 
باس���م )وثيقة كرانيجيا(، على اس���م ذلك الصحفي الهندي وكان 
الرئيس املصري األس���بق )جمال عبد الناص���ر( قد أعطاه إياها 
لنشرها، بعد أن تسربت من هيئة أركان اجليش الصهيوني، وهذه 
الوثيقة تتضمن مخططات مس���تقبلية حول تقسيم البلدان العربية 
تقس���يماً جديداً بعد تقس���يمات )س���ايكس بيكو(، وفيها اقتطاع 
دولة كردية في العراق، وأخرى ش���يعية ف���ي جنوبه! وعندما زار 
م له احملافظون اجلدد  )بنيامن نتنياهو( واشنطن عام 1996م؛ قدَّ
من اليهود مش���روعاً لتقسيم العراق، ليرّتب على أساسه سياسات 
الدولة الصهيونية العس���كرية في املرحلة املقبلة، وقد أُعيد تطوير 
وتقدمي هذه األفكار في مش���روع يحمل اسم )بداية جديدة( عام 
2000م. ودعا املؤرخ اإلس���رائيلي )ببن���ي موريس( في حديث إلى 
إحدى اإلذاعات األمريكية إلى تقسيم العراق بعد غزوه، وقال: »إن 
العراق دولة مصطنعة )!!( رسمها اإلجنليز، وخلطوا فيها عشوائياً 
ش���عوباً وطوائف ال تريد في احلقيقة أن تتعايش مع بعضها«! وهو 
ده املؤرخ األمريك���ي اليهودي )برنارد  املعنى نفس���ه الذي كان يردِّ
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لوي���س( الذي كان يَعدُّ الع���راق أيضاً كياناً 
غير طبيعي، قام على أساس خطأ تاريخي 
تسببت فيه إجنلترا، وإن احتالل العراق ثم 

تقسيمه فرصة لتصحيح ذلك اخلطأ.
إن مش���روع تقس���يم الع���راق له عمق 
تاريخي وأبعاد عقدية وسياسية واقتصادية 
وعس���كرية وثقافية، وقد حظ���ي باهتمام 
الباحثن وأصحاب الق���رار منذ أمد بعيد 
وأعدت دراس���ات ومؤلفات ع���دة لتغطية 
هذا اجلانب وهي متجددة لتجدد تداعياته 

وتطوره على الساحة السياسية.
 ومواكب���ة لتغطي���ة مجل���ة البيان في 
معاجل���ة االنس���حاب التدريج���ي للقوات 
األمريكية وتداعياته على املش���هد العراقي 
فإننا س���نقتصر في هذا املقال على األبعاد 
اإلس���تراتيجية واإلجرائية لتأثير االحتالل 

األمريكي في تقسيم العراق.

تقسيم العراق مشروع أمريكي 

ميك���ن أن نرصد ال���دور األمريكي في 
مش���روع تقس���يم العراق من خالل ثالث 
حقب زمني���ة وهي: ما قبل احتالل العراق، 
وفي أثنائه، وما بعد االنس���حاب األمريكي، 
واعتمدنا في احلقبتن األولى والثانية على 
معطيات إس���تراتيجية وإج���راءات عملية، 
وأما احلقبة الثالثة فهي قراءة مس���تقبلية 

بناء على ما سبق. 
االحت��ال  قب��ل  الع��راق  تقس��يم 

األمريكي: 
مّثل تقس���يم العراق إل���ى دويالت إثنية 
إحدى أهم االس���تراتيجيات في السياسة 
األمريكية التي رس���خها اللوب���ي اليهودي 
ف���ي اإلدارة األمريكي���ة، ول���ذا كان أحد 
أه���داف االحتالل ولم يك���ن وليدة األزمة 
السياس���ية الراهن���ة في الب���الد، أو حتى 
نتاج الغزو األمريك���ي للعراق، بل كان أحد 
أهم األهداف احلقيقية اخلفية لالحتالل، 
من أجل احلف���اظ على املصلحة األمريكية 
والصهيونية التي اقتضت إس���قاط »الدولة 
العراقية«، والسيطرة على املوارد النفطية، 

وتقس���يم العراق، فقد ذكر مركز »جلوبال 
ريس���يرش« الكندي املستقل، وهو مجموعة 
بحثية إعالمية، في دراس���ة نشرت له في 
تش���رين األول - أكتوبر  ع���ام 2002: أن 
تقس���يم العراق على أسس عرقية، وإعادة 
ترسيم احلدود القومية كان جزًءا من أجندة 
السياس���ة اخلارجية واألجندة العس���كرية 
للوالي���ات املتحدة، وذكر مركز س���تراتفور 
ف���ي تقرير له: أن إحدى االس���تراتيجيات 
األساس���ية طويل���ة األمد التي يدرس���ها 
مخططو احلرب األمريكية هي استراتيجية 
تقس���يم العراق إلى ثالث مناطق منفصلة. 
وحتت هذه اخلطة س���ينتهي وجود العراق، 
والدويالت هي: األولى في وس���ط العراق 
الذي يسكنه العرب السنة وسيتم ضمه إلى 
الهاشمية املتحدة«،  األردن ليشكل »اململكة 
والثانية كردية في ش���مال العراق والشمال 
الغربي، مبا في ذلك املوصل وحقول النفط 
الواس���عة في كركوك، والثالثة ش���يعية في 
جنوب العراق، مبا في ذلك البصرة، وعلى 
األرجح س���يتم ضمها إلى الكويت )أو إلى 

إيران(.
وذك���رت صحيفة »يديع���وت أحرونوت« 
الصهيونية أن الهدف األمريكي في العراق 
هو تشكيل مملكة هاشمية متحدة تضم بن 
دفتيه���ا األردن واملناطق الس���نية بالعراق. 
كما كرر ذلك للتليفزيون الروس���ي اخلبير 
الصهيوني في ش���ؤون »اإلره���اب«، »إيهود 
س���برينزاك«، يوم 24 س���بتمبر، وأكد أن 
مع���دي خطة »اململكة الهاش���مية املتحدة« 
هما »ديك تشيني« و»بول وولفويتز«، وهما 

من أقوى الصقور في إدارة بوش االبن.
وطرح كيس���نجر مش���روعاً ف���ي العام 
)1973( وأثير مجدداً في العام )1983( وال 
يشمل تقس���يم العراق فحسب وإمنا يشمل 
تقسيم كل الدول العربية على أسس )إثنية 
وطائفي���ة( وطرح مجدداً في العام )1998( 
عندما س���ن الكوجنرس األمريكي مشروع 

قانون »حترير العراق«.
وأما على مس���توى اخلطوات اإلجرائية 

فيتمثل بالتالي: 
- الضغط على مجل���س األمن إلصدار 
قرار يحدد املناطق اآلمنة لألكراد والشيعة، 
ومبوجبه فرض���ت أمريكا مناطق محظورة 
الطي���ران عل���ى الدولة العراقي���ة حلماية 
الش���يعة في اجلنوب واألكراد في الشمال، 
دعماً لهما في بناء كيان سياسي مستقبلي 
ميكن اإلفادة من���ه الحتالل العراق ومن ثم 

تقسيمه.
- ترسيخ الواليات املتحدة األمريكية فكرة 
تقس���يم العراق )حتت عن���وان الفيدرالية( 
)وح���ق األكراد في حتقي���ق املصير( وعّده 
أمام  املطروح���ة  م���ن اخلي���ارات  واحداً 
املعارضة العراقية قبل احلرب على العراق 
في اجتماعها بلندن في كانون األول 2001 
ومن ثم في واش���نطن ف���ي آب 2002 وفي 

أربيل في تشرين الثاني 2002.
للدراس���ات  األمريكية  اإلدارة  - دع���م 
الداعي���ة إلى تقس���يم الع���راق ومنها ما 
طرحته جامعة تكساس من خريطة للتوزيع 
العشائري للعراق وحددت أسماءها ومناطق 
نفوذها )ومذهبيتها( ووضعتها كما يبدو أمام 
تنفيذ  األمريكية الستغاللها في  املخابرات 
فكرة التقس���يم اإلثني للسكان في العراق، 
وم���ا اقترحه أس���تاذ القانون ف���ي جامعة 
)انترابرايز(  والباحث في معهد  كاليفورنيا 
الصهيوني )جون ديو( في مقال في صحيفة 
)لوس أجنلوس تاميز( من التعجيل بتقسيم 
الع���راق إلى ثالث���ة أقاليم، وكتب أس���تاذ 
قانون أمريكي آخر، وهو )آالن توبول( أحد 
مستش���اري احلكومات األمريكية املتعاقبة، 
ري اليم���ن اإلجنيلي في إدارة  وأحد منظِّ
بوش، كتب في موقع )Military( اخلاص 
باجلي���ش األمريكي مقاالً يدع���و فيه إلى 
البدء في إجناز مش���روع تقس���يم العراق، 
معتب���راً أن دول العال���م التي وصل عددها 
إلى 193 دولة لن يضيرها ش���يء إذا زادت 
من أعضائها لتصبح 196 دولة بعد نش���وء 

الدول اجلديدة في العراق!
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مشروع التقسيم في أثناء 
االحتالل 

في ه���ذه احلقب���ة س���بقت اخلطوات 
أطلقها مسؤولون  التي  الدعوات  اإلجرائية 
التي  والق���رارات  األمريكية،  اإلدارة  ف���ي 
اتخذتها مؤسسات سياسية أمريكية، ولعل 
من أبرز اإلجراءات الت���ي اتخذتها القيادة 
األمريكية تعزيزاً ملشروع تقسيم العراق ما 

يلي :
- إقرار احملاصص���ة العرقية والطائفية 
في تش���كيل مجلس احلكم إبان االحتالل 

األمريكي. 
- التأكيد على مس���ألة األغلبية الشيعية 
واألقلي���ة الس���نية )وهي أكذوب���ة فّندتها 
السياسية  القرارات  وبناء  دراس���ات عدة( 

واالجتماعية واالقتصادية على وفقها.
- تضمن بذور التقس���يم في الدستور 
العراق���ي اجلديد، وال س���يما ف���ي املواد 
املتعلق���ة بالفيدرالية ش���كاًل، والتقس���يم 
مضموناً، ومعلوم أن صياغة هذا الدس���تور 

أُسندت إلى اليهودي )نوح فيلدمان(!
- تغيير قانون اجلنسية العراقي وإصدار 
قانون جديد ميكن بواسطته منح اجلنسية 
آلالف العوائل القادمة من اخلارج، وبشكل 
فوري وس���ريع اغتناماً للفوض���ى العارمة 
التي ش���هدها العراق؛ س���عياً الستيطانهم 
وتخندقهم الس���يما في املناط���ق الكردية 
املعارضة  لقرارات مؤمتر  تنفيذاً  والشيعية 

في لندن في العام 2002. 
- تغذية الفرز الطائفي والعرقي وترسيخ 
احملاصصة اجلغرافية، ترغيباً بالتعويضات 
بتصعي���د العنف الطائفي  املالية، وترهيباً 
والعرق���ي، ومن ثم التمهي���د حلرب أهلية 
جتلت بع���د تفجي���رات س���امراء 2006، 
والغرض منها ترحي���ل العوائل إلى مناطق 
أغلبيتها، فكانت ضد العوائل السنية - وهي 
األشد - في املناطق اجلنوبية والعربية في 
املناطق الشمالية والس���يما في محافظتي 
كركوك وديال���ى، وضد العوائل الش���يعية 

في غرب العراق وش���ماله لترحيلهم طوعاً 
أوكرهاً إلى مناط���ق أغلبيتهم، كما أوعزت 
اإلدارة األمريكي���ة إلى األحزاب املوالية لها 
)الكردية والش���يعية( حل���ث أتباعها على 
فعل ذلك لتتخذها ذريع���ة للقيام برد فعل 
معاكس مبرر ضد املناطق السنية املناهضة 
واملقاومة لالحت���الل، متهيداً لتقبل أطياف 
الشعب العراقي ملش���روع التقسيم أو على 
األقل عدم مواجهته، ففي لقاء مع صحيفة 
نيويورك تاميز شدد مسعود البرزاني على 
أنه يعتقد بأن األمل الوحيد املتروك لتحقيق 
االس���تقرار ف���ي العراق هو في تقس���يمه 
إل���ى فيدراليات، واملفضل ث���الث: األكراد 
في الش���مال والس���نة العرب في الوسط 
والغرب والش���يعة في اجلن���وب، مؤكداً ان 
األمريكين وإن س���عوا إل���ى تلين املطالب 
الكردي���ة فإنهم مس���تمرون بإظهار الدعم 
الس���تقاللهم الذاتي وح���ق تقرير املصير، 
في حن تزعم املجلس اإلس���المي األعلى 
في العراق على لس���ان زعيمه عبدالعزيز 
احلكيم وابنه عمار؛ دع���وات بإقامة إقليم 
اجلنوب على غرار إقليم كردستان، وتبناها 
في حملته االنتخابية، وسبق ذلك حتريض 
عشائر اجلنوب ضد عشائر املنطقة الغربية 
برس���الة موقعة م���ن 67 عش���يرة تطالب 
بالثأر والقص���اص من عش���ائر الفلوجة، 
واملش���اركة الفعلية في الهج���وم على مدن 
الفلوجة وبعقوبة وس���امراء وتلعفر، بل إن 
عض���و االئتالف العراقي )الش���يعي( وائل 
عب���د اللطيف جنح في إقناع األمم املتحدة 
بإجراء استفتاء على جعل محافظة البصرة 
إقليماً مستقاًل لكن العشائر العربية أفشلت 
هذا املشروع، كما أن أطرافاً سياسية سنية 
بدأت بالتفكير اجل���اد في موضوع اإلقليم 
الس���ني بوصفه حاًل بدي���اًل للحفاظ على 
حقوق أهل الس���نة وحمايتهم، على الرغم 
من املعارضة الش���ديدة له من قبل املقاومة 

العراقية والقوى املناهضة لالحتالل.
يقول د. مهند العزاوي مدير مركز صقر 
للدراس���ات اإلس���تراتيجية في دراسة له 

لتقسيم  بعنوان: تضاريس طائفية سياسية 
الع���راق: لقد أثبتت احلقائ���ق والوقائع أن 
التهجي���ر لم يك���ن عماًل اعتباطي���اً أو رد 
فعل عاطفي كما يسوقه اإلعالم األمريكي 
والغربي واإلع���الم التابع له وامللحق به، بل 
هو مخطط صهيوأمريك���ي إيراني أعد له 
قبل غ���زو العراق ونفذ باس���تخدام حرب 
التغيي���ر الدميوغرافي ال���ذي طال جميع 
مدن ومناطق العراق لفرض واقع تضاريس 
طائفية سياس���ية تقود إلى تقسيم العراق، 
وذلك باستخدام وس���ائل التقطيع القاسي 
كالقت���ل والتعذيب واالغتص���اب والتفجير 
واالعتق���االت  الكونكريتي���ة  واحلواج���ز 
وس���ائل  ناهيك عن  والتجويع  واملداهمات 
التقطي���ع الناعم السياس���ية واالجتماعية 
والقانونية والبحثية.. جميعها حزم ضغوط 
إلجبار أبناء تل���ك املناطق للمطالبة بدويلة 
الوس���ط نظراً حلج���م اجلرائ���م والظلم 
والتقتي���ل والتجويع والتهميش الذي مورس 

ضدهم بإرادة أمريكية. 
وحت���ى اخلدم���ات اس���تخدمت ف���ي 
الترويج ملشروع التقسيم، فقد وصف أحد 
السياسين العراقين الفدرالية بأنها العالج 
ألزمة الكهرباء واملاء ونقص اخلدمات وهي 
الدواء ملرض البطالة وأنها ال تهدف س���وى 
إلى زي���ادة صالحيات األقاليم، وهذا األمر 

بطبيعة احلال ميهد ملشروع التقسيم.

المقاومة العراقية وإفشال 
مشروع التقسيم 

م���ع تصاعد عم���ل املقاوم���ة العراقية 
الت���ي أحرج���ت اإلدارة األمريكية وهو ما 
جعلها تعيد حس���اباتها في تبني مش���روع 
الشرق األوسط اجلديد أو الكبير، ونتيجة 
لذل���ك تصاع���دت الدعوات ف���ي تقدمي 
االستراتيجيات للخروج من املأزق العراقي 
وكان من ضمنها إستراتيجية تقسيم العراق، 
فهو أح���د اخليارات الت���ي تضعها اإلدارة 
األمريكية على الطاولة بوصفه خياراً بدياًل 
عن انس���حاب مذل ومهن، فقد أكد هنري 
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كيس���نجر في دراسة له في عام 2005: إن 
النفوذ األمريكي بالعراق مهدد، ما لم يرتكز 

على عناصر أربعة.
األول: من���ع أي جماعة من اس���تخدام 
العملية السياس���ية إلقام���ة ذلك النوع من 

الهيمنة الذي متتع به السنة.
والثان���ي: منع أية منطق���ة من االنحدار 
نحو ظروف طالبان بوصفها مالذاً ومراكز 

جتنيد للمجاهدين.
والثالث: منع حتول احلكومة الشيعية إلى 
حكومة دينية، سواء كانت إيرانية أو وطنية. 
أما العنص���ر الرابع فه���و: ترك مجال 
لالستقالل الذاتي اإلقليمي في إطار الدولة 
العراقي���ة. ونالح���ظ أن العنصرين األول 
والراب���ع يرميان إلى عدم الس���ماح بإقامة 
دول���ة عراقية قوية والنيل من وحدة العراق 
أرضاً وشعباً، وهما بال شك أساس تقسيم 
العراق. وفي تقري���ر جلنة )بيكر هاملتون( 
التي كلفتها اإلدارة األمريكية السابقة بوضع 
تصور عن حلٍّ لألزمة العراقية عام 2006م، 
قدم في أحد بنوده )تقسيم العراق( بوصفه 
أحد احللول الناجعة ألزمة العراق. وأصدر 
مجلس الشيوخ األمريكي )الكوجنرس( في 
2007/9/26م ق���راراً ينصح فيه احلكومة 
األمريكية )وال يُلزمها( بتبنِّي خطة تقس���يم 
العراق إل���ى ثالث فيدرالي���ات؛ وافترض 
الكوجنرس أن هذا اإلجراء هو احلل األمثل 
إلعادة االس���تقرار إلى الع���راق! علماً بأن 
م مشروع القرار إلى الكوجنرس هو  من قدَّ
بايدن(  )جوزيف  الدميقراطي  الس���يناتور 
رئيس جلنة العالقات اخلارجية في مجلس 
الش���يوخ آنذاك، ونائب الرئيس األمريكي 
حالياً، وكان معاون���ه )ليزلي( قد طرح في 
لتنفيذ مش���روع  أف���كاراً  2003/11/25م 
التقس���يم، نش���رتها صحيف���ة )نيويورك 
تامي���ز(، في مقال���ة بعنوان )ح���ل الدول 
الثالث(، وتعاون )جوزيف بايدن( نفسه معه 
في شرح هذه األفكار وتقدميها. وقد حظي 
هذا القرار مبوافقة 75 عضواً في مجلس 

الشيوخ من أصل مئة.

وماذا بعد االنسحاب األمريكي؟ 

ميك���ن أن نلخ���ص قراءتنا املس���تقبلية 
للمشروع الصهيوأمريكي الرامي إلى تقسيم 
العراق بعد االنس���حاب التدريجي للقوات 
االنس���حاب  إلى  األمريكية احملتلة وصوالً 

النهائي )ولو بعد حن( بالتالي: 
- سيبقى مشروع تقس���يم العراق قائماً 
وإن انسحبت القوات األمريكية من العراق 
نتيجة ضربات املقاومة العراقية، وس���تبقى 
الوالي���ات املتحدة األمريكي���ة والصهيونية 
العاملية ترعى وتدعم هذا املشروع سواء كان 
ذلك بصورة مباش���رة ضمن سياسة إعادة 
االنتش���ار التي أبرمته���ا اإلدارة األمريكية 
مع حكومة املالكي، أو بصورة غير مباشرة 
من خالل أذرعها وأذنابها الذين س���تمكن 
لهم من التس���لط على احلك���م في العراق، 
فالعراق وإن كان اليوم في أضعف مراحله 
السياس���ية والعس���كرية واألمني���ة )لكونه 
وتتول���ى إدارته حكومة  محتاًل ومخترق���اً 
هزيلة ذليلة متشظية ذات والءات خارجية 
ومصالح فئوية وش���خصية(؛ إال أن إمكانية 
عودته إلى قوته لن تستغرق وقتاً طوياًل إذا 
ما تولت السلطة فيه قيادة عراقية مستقلة 
وموح���دة وحريصة على حتقي���ق مصالح 
ش���عبها واحلف���اظ على س���يادته وهويته 

العربية واإلسالمية.
إن تقسيم العراق س���يبقى مطلباً لقوى 
االستعمار واالستكبار العاملية ما وجدت أو 
استشعرت أن في وحدة العراق عائقا أمام 
احلفاظ على مصاحلها وحتقيق مطامعها، 
وقد تغض النظ���ر عنه حينما تكون وحدته 
س���بياًل آمناً لتحقيق مصاحله، واحلد من 
التدخ���الت اإلقليمية فيه ال س���يما تدخل 
تركيا في شماله وإيران في وسطه وجنوبه 
وهو ما توصل إليه احمللل السياسي »إريك 
ماركواردت« في تقريره الذي نش���ره موقع 
مؤسس���ة »تقرير أخبار الق���وة واملصلحة« 
PINR البحثية املس���تقلة في 28 يناير عام 
2004 حتت عنوان: »تقسيم العراق سيؤدي 

على األرجح إلى عدم استقرار إقليمي«.
واملناهضة  املقاوم���ة  الق���وى  إن وحدة 
لالحتالل أو انضمامها في مشروع سياسي 
تنسيقي ش���عبي تكاملي، يرمي إلى حترير 
الع���راق من االحت���الل بصوره وأش���كاله 
جميعها، والعمل على إدارة س���لطته حتت 
مظلة احلكم الرش���يد ال���ذي يحقق العدل 
واإلنصاف ألبنائ���ه جميعهم على اختالف 
أطيافه���م؛ هي الس���بيل األمثل إلفش���ال 

مشاريع التقسيم.
العرب���ي  العم���ق  عل���ى  احلف���اظ  إن 
واإلسالمي ضمان لوحدة العراق، وإن حترر 
ال���دول العربية من الضغ���وط التي دفعتها 
إلى التعاطي الس���لبي مع القوى املناهضة 
واملقاومة لالحتالل سيقصر الطريق أمامها 
العراق واستقالله وإفشال مشروع  لتحرير 
تقسيمه وصوالً إلى حتقيق االستقرار اآلمن 

للعراق أوالً وللمنطقة ثانياً.
إن رفض مشروع التقسيم ال يتعارض مع 
حرص القوى العراقية الصادقة على العناية 
واالهتم���ام باملناطق الس���نية التي ال تزال 
تعاني إهماالً وتهميش���اً وتضييقاً وجتهياًل 
وع���وز اًونف���وذ النفعين فيه���ا، واملطالبة 
بحقوق أبنائها التي انتهكتها قوات االحتالل 
الطائفي���ة، واحملافظة على  واحلكوم���ات 
هويتها وعقيدتها وقيمها املهددة من قبلها، 
وإن كان  بل جعله أحد اخليارات البديلة – 
بعي���داً - إذا ما تطور العن���ف أو جتددت 
احلرب األهلية ال قدر الله، وذلك كله وفق 
س���نن الله تعالى في األف���راد واجلماعات 
والصراع بن احلق والباط���ل. إن التهديد 
بالتقس���يم ال ينبغي أن يدرج بوصفه ورقة 
ضغط ف���ي مقايضة الق���وى الرافضة له، 
وينبغي أن يجلى لدعات���ه حقيقة األهمية 
اإلس���تراتيجية اآلنية واملس���تقبلية ملناطق 
وسط العراق وغربه وشماله )أو ما يطلقون 
عليه اإلقليم الس���ني(، فض���الً عن أهميته 
في احلفاظ على الهوية اإلس���المية ألهلها 

وألجيالهم. 
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س���نوات س���بع عج���اف، قضته���ا القوات 
األمريكي���ة في الع���راق، كانت إليران س���ماناً، 
وسبعة أش���هر أمضتها »الدميقراطية العراقية« 
دون أن »تكتح���ل« عيناها برؤي���ة رئيس وزراء 
عراقي تقبله إيران � كما قال إياد عالوي الفائز 
غير املتوج في االنتخابات العراقية � وتعتمده من 

بعُد واشنطن. 
تغطي���ة سياس���ية وإعالمية )هذا الفش���ل 
السياس���ي العراق���ي ف���ي تش���كيل حكومة( 
لالنسحاب اجلزئي األمريكي من العراق، وقنبلة 
دخان تخطف األضواء ريثما تخرج »س���تايكر« 
آخر كتيبة مقاتلة غادرت العراق في جنح ظالم 
19 من أغس���طس املاضي قب���ل املوعد احملدد 
لالنسحاب، تضم نحو 1200 من اجلنود واملشاة 
على منت 360 مركبة مدرعة، رمبا، أو في الغالب 
تعبير عن مأزق أفرزه اإلخفاق األمريكي، وجناح 
إيراني في إبقاء الن���ار حتت مرجل اخلالفات 
العراقية - العراقية داخل البيت الش���يعي إلى 

أجل لم يحن بعد. 
وما بن وقفة زهو الرئيس الس���ابق للواليات 
املتحدة يعلن أثناءها انته���اء العمليات القتالية 
الكبرى قبل س���بع سنوات، وزفرة األلم املخبوءة 
خلف ستار قسمات وجه باراك أوباما الصارمة 
وهو يعلن انته���اء العمليات القتالية في العراق، 
ويف���ي بوعد انتخابي قطعه أم���ام أنصاره قبل 
عام ونصف العام باالنسحاب من العراق جزئياً 
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اآلن، وكلياً في منتصف العام املقبل؛ تبدو 
والتحديات  تغيرت متام���اً،  قد  اخلريطة 
صارت بحجم املنطقة برمتها وليس العراق 
وحده صاحب التهديد املفترض س���ابقاً ل� 

)إسرائيل(. 
تدفق���ت فرق االحتالل في العام 2003 
ملواجه���ة برنام���ج نووي محتمل ناش���ئ 
للعراق، وغادرت وهي على أعتاب اإلعالن 
عن إجناز أول سالح نووي إيراني، حتمله 
صواري���خ ميكنه���ا أن تهدد قل���ب أوروبا 
الغربية لم تكن تتوفر لنظام صدام حسن 
بطبيعة احل���ال، لكن املغادرين قد يكونون 
اليوم أكثر اطمئناناً على أمن »إس���رائيل«، 
أو مضطرين للخروج ملواجهة اس���تحقاق 
آخ���ر على اجلان���ب اآلخر م���ن احلدود 

اإليرانية. 
ال غراب���ة ف���ي أن تغ���ادر الكتائ���ب 
األمريكية، إث���ر نزيف مالي أمريكي قدره 
الباحث���ان جوزيف س���تيجليتز - أس���تاذ 
بجامع���ة كولومبيا وحاص���ل على جائزة 
نوبل في االقتصاد 2001 -، ولندا بلمز - 
أس���تاذة السياسة العامة بجامعة هارفارد 
- بثالثة تريليون���ات دوالر قبل عامن، ال 
بل إنهما قد عادا اآلن ليقوال إنه أكبر من 
ذلك بكثي���ر ]الباحثان � التكلفة احلقيقية 
حلرب العراق � خدمة واش���نطن بوست � 

االحتاد الظبيانية �2010/9/5[.
وآخر بش���رى لقتلى وجرحى أمريكين 
س���قطوا في احلرب العراقية وس���نوات 
االحتالل تقدره مصادر املقاومة العراقية � 
وفقاً ألرقامها مبواقعها � بعشرات اآلالف، 
بعشرات  أيضاً  املتحدة  الواليات  وتقدرها 
اآلالف من اجلرحى وأكثر من أربعة آالف 

من القتلى.
ي���ن الفيدرالي الذي بل���غ نحو 10  الدَّ
تريليونات دوالر قبل األزمة املالية العاملية، 
للباحثَ���ن، واإلخفاق العس���كري  وفق���اً 

والسياس���ي، و)الفوضى غي���ر اخلالقة( 
في الع���راق، واحلاجة إلى تكثيف الوجود 
االحتاللي للق���وات األمريكية في مناطق 
أخرى السيما في أفغانستان، كلها عوامل 
أس���همت في تس���ريع خطة االنس���حاب 
األمريك���ي اجلزئي من الع���راق، لكنها لم 
تكن لتحمل الواليات املتحدة على التفريط 
في اس���تراتيجيتها اخلاصة باملنطقة وال 
ف���ي طريقة تعاطيها م���ع إيران؛ فاجلنود 
األمريكي���ون لم يحزموا حقائبهم مغادرين 
إلى مجمع فورت هود في تكس���اس )أكبر 
العالم(،  ف���ي  أمريكية  قاعدة عس���كرية 
وإمنا عب���روا � أو رفقاؤهم � إلى اجلانب 
اآلخ���ر من احل���دود اإليراني���ة، أي إلى 
أفغانستان وعلى ثالث دفعات، حيث يشير 
بيان صادر عن البيت األبيض في ش���هر 
أغس���طس الفائت ونشره تقرير واشنطن 
في موقعه إل���ى أن »إجمالي عدد القوات 
األمريكية في العراق وأفغانس���تان بلغ في 
ش���هر يناير  من الع���ام املاضي 177 ألف 
جن���دي، منهم 144 ألفاً ف���ي العراق و33 
ألفاً في أفغانس���تان، وسيبلغ عدد القوات 
الشهر القادم ما مجموعه 146 ألف جندي 
منهم 96 ألفاً في أفغانستان و50 ألفاً في 
الع���راق. إضافة إلى تلك الق���وات يقوم 
28 أل���ف أمريكي بدعم الوجود األمريكي 
في العراق من خ���ارج العراق في الكويت 
واخلليج العرب���ي، في حن يقدم 17 ألف 
جندي أمريكي خارج أفغانس���تان خدمات 
للق���وات املتركزة داخل أفغانس���تان«. أي 
أن معظم القوة الضاربة األمريكية ليست 
بعي���دة عن إيران وال اخللي���ج العربي في 
حقيق���ة األمر، وهو ما يعن���ي في ظاهره 
أن الوض���ع لم يتغير كثيراً بالنس���بة إلى 
إيران، التي غادرت القوات األمريكية من 
تخومها الغربية إلى الش���رقية، لكن باطن 
األمر ال يقود إلى إع���ادة النظر في رؤية 

منس���وب اخلطر وهو ينخفض على إيران 
أو أنه كان منخفض���اً بالفعل بالنظر إلى 
النتائج احلقيقية على األرض؛ فاحلق أنه 
لم تعد ثمة أية دالئل تش���ير إلى أن إيران 
كانت أو س���وف تبقى ف���ي دائرة التهديد 
األمريكية إال ف���ي خياالت بعض التقارير 
الغربية ونظيراتها العربية، والتي تثير ريبة 

متتبعيها أو شفقتهم في بعض األحيان.
ووفق���اً له���ذه التقارير ف���إن الواليات 
تزيد عديد  األمريكية عندم���ا  املتح���دة 
قواته���ا في الع���راق؛ فهي متث���ل تهديداً 
برية  جدياً إليران، الحتمال ش���نها حرباً 
واجتياحاً ملدنها الرئيسة وتعزز من فرص 
تغيير نظام حك���م املاللي بالقوة، وعندما 
تنس���حب غالبية قواتها م���ن العراق فهي 
تفتح املجال لش���ن ح���رب جوية خاطفة 
عل���ى إي���ران! وحينما تزي���د قواتها في 
الع���راق فإنها تضعهم رهائن لدى احلرس 
الثوري اإليراني، أم���ا حينما تقللها فإنها 
تبقى عاجزة عن تهدي���د إيران! والنتيجة 
أن تلك التهوميات أو الذرائع التي تقدمها 
منظومة اإلعالم الغربي وقاطراته البحثية 
األمريكي���ة ال تؤدي في النهاي���ة إال إلى 
إبقاء إيران في مأمن من إيقاف برنامجها 
النووي بالقوة وهو يغدو على أعتاب حتوله 
من االستخدام السلمي إلى العسكري، كما 
أنها ال حتول دون مزيد من بس���ط إيران 
نفوذها متى حتسس���ت فراغاً استراتيجياً 
حاصاًل ف���ي املنطق���ة، وهو م���ا بدأت 
إرهاصاته تتجلى مع التغييرات السياسية 
املتوقعة ف���ي اخلليج عل���ى أرضية تغير 

موازين القوى لصالح اإليرانين. 
لق���د ث���ارت تس���اؤالت كثي���رة ف���ي 
املاضي ح���ول مدى ق���درة توقع واضعي 
االس���تراتيجية األمريكية ف���ي اخلليج ملا 
س���وف تؤول إليه األمور، وم���ا إذا كانت 
واشنطن تدرك بالفعل أنها ستقدم خدمة 
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جليلة إليران باحتاللها للعراق وأفغانستان أو الً؟ أو أنها كانت مضطرة في 
حقيقة األمر للتع���اون مع طهران في احتالل العراق في العام 2003 بعد 
تواطئهما معاً في احتالل أفغانس���تان قبل ذلك بعامن وأنها استحسنت 
خيار التعاون في ترتيب أوض���اع ما بعد االحتالل أيضاً مع اإليرانين أو 
أنها تغاضت بعمد أو جهالة ع���ن إيجاد بدائل أخرى ال تضع طهران في 
صدارة املش���هد اإلقليمي هكذا، لكن اإلجابة عن تلك التس���اؤالت برغم 
كونها كاشفة للمستقبل لن تضيف كثيراً للحاضر الذي ينبغي التعامل معه 

بجدية أكبر من دول املنطقة..
ودارت تكهن���ات عديدة ح���ول ما قيل ع���ن »الصفق���ة الكبرى« بن 
األمريكين واإليرانين خالل الس���نوات املاضية، وتناولت مقايضة امللف 
النووي اإليراني غير السلمي بنفوذ أكبر لطهران في اخلليج، أو دور أكبر 
ف���ي حكم العراق في مقابل تقليم أظاف���ر »حزب الله« في لبنان، غير أن 
اللحظة كشفت عن صفقة بال ثمن سوى تأمن »حدود إسرائيل«، وهو ما 
كان واقعاً أصاًل دون هذه الصفقة الصفرية. لقد حيرت واشنطن اخلبراء 
وهم يش���اهدون هيالري كلينتون تصرح قبل ساعات من وصول الرئيس 
اإليراني أحمدي جناد إلى نيويورك حلضور االجتماع السنوي لقادة الدول 
في منظمة األمم املتحدة، لش���بكة أي بي سي نيوز األميركية نهاية شهر 
س���بتمبر املاضي: »آمل فقط أن تُبذل جهود داخ���ل إيران من قبل قادة 
مدنين ودينين مس���ؤولن للس���يطرة على أجهزة الدولة«، إذ بدت وزيرة 
اخلارجية األمريكية ام���رأة ضعيفة تتدثر باألماني احلاملات مع بدء العد 

العكسي لدخول إيران إلى النادي النووي العسكري. 
وكلينتون ليس���ت بدعاً بطبيعة احلال في هدوء نبرتها حيال اإليرانين؛ 
فقبل أس���ابيع عندما كان الوقود النووي يتدفق إلى مفاعل بوشهر مؤذناً 
باس���تحالة توجيه ضربة عس���كرية أمريكية أو »إس���رائيلية« إليه، برغم 
كونه في الوقت الراهن يعتمد على وقود نووي روس���ي؛ اقتصرت املواقف 

األمريكية الرسمية على إقرارها بحق إيران في مباشرة 
برنامج نووي سلمي، بينما لم تتعد »اإلسرائيلية« حدود 
ما قاله املتحدث باس���م وزارة اخلارجية اإلس���رائيلية 
يوسي ليفي في بيان بأن تزويد أول مفاعل نووي إيراني 
بالوق���ود أمر »غير مقبول على اإلطالق«، وكلينتون التي 
انتق���دت نظام احلكم في إيران س���رعان ما عادت إلى 
التذكير بأن باراك أوباما »مّد يده بش���كل غير مسبوق 
للقيادة اإليرانية.. لكنه من الواضح جداً أن اإليرانين ال 
يريدون االنخراط معنا«، وهو ما القى رداً فورياً إيرانياً 
من جناد بالقول: »أنا من بدأ الدعوة.. وهو لم يجب عن 
الرسالة. أعلنت في األمم املتحدة استعدادنا للمحادثات 
بوجود اآلخرين. ولم أتلق جواباً. أطلقنا سراح )املعتقلة 
األمريكية( سارة شورد، ولم نتلق حتى برقية من الواليات 

املتحدة حول ذلك«.
واشنطن وتل أبيب.. ولندن أيضاً، لم يعودوا مكترثن 
كثي���راً فيما يبدو بتحول البرنام���ج النووي اإليراني إلى 
النطاق العس���كري، م���ا داموا لم يقوموا بش���يء يذكر 
إليقاف هذا البرنامج، ويأتي تسليم البريطانين القوات 
األمنية العراقية اجلنوب العراقي حيث تنشط نخبة من 
قوات احلرس الثوري اإليراني، ثم انسحاب األمريكين 
في أحدث موجات االنسحاب الغربية من املدن وتسليمها 
لقوى اجليش العراقي البالغ عدده نحو 660 ألف جندي 
عراق���ي معظم قيادته العليا موالي���ة إليران، وقطاعاته 
الرئيسة من امليليشيات الشيعية التي تلقت تدريباتها في 
إيران أيضاً كمنظمة بدر وجيش املهدي وغيرهما، وكأي 
قوة احتالل جتد الواليات املتحدة نفس���ها مضطرة إلى 
االنس���حاب إلى ثكنات محدودة ال تثير شهية املقاومن 
والفدائين الس���تهدافها، وهي هذه املرة تنسحب مؤقتاً 
إلى 94 قاعدة عسكرية أمريكية منتشرة في ربوع العراق 
وفقاً لبيان اجليش األمريكي، واالستعاضة عن وجودها 
بقوى محلية موالية لها، وهي لم تعدمها في قوات تدين 
بالوالء أساس���اً لإليرانين، وهو ما يجس���د بدوره رضا 
األمريكين ع���ن إحالل املوالن إليران الش���يعية مكان 

املوالن للسنة أو للعرب في املنطقة كلها. 
إننا إزاء مشهد مزدوج للتسليم لإليرانين بالنفوذ في 
العراق في مسعى إلحالل حالة االحتالل األمريكي غير 
املباشر مكان االحتالل املباشر، وهي حالة جتد نظائرها 
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غير بعيدة من الع���راق ذاته، وفي الوقت 
عينه غض الطرف عن األنش���طة النووية 
التي تقود جمل���ة من املعطيات )ليس هنا 
محلها( ألنها بصدد التحول إلى النس���خة 

العسكرية من املشروع النووي اإليراني. 
تريد الواليات املتحدة أن تنس���حب إلى 
القواعد العس���كرية، التي تنتشر مثيالتها 
في بعض دول اخلليج العربي وهي تدرك 
أن الفراغ الذي تتركه سيملؤه اإليرانيون، 
مكتفية فقط بتحجي���م القوة اإليرانية أو 
باألح���رى ضمان عدم خروجها عن الفلك 
األمريكي، وهي في س���بيلها تسمح بقدر 
معقول م���ن النف���وذ اإليران���ي في دول 
اخلليج، وقد ال جتد نفس���ها بحاجة إلى 
التص���دي بقوة إلى طموح���ات إيرانية أو 

أطماع في دول اخلليج املجاورة. 
وتقوم إيران ف���ي املقابل بعملية تقدير 
موقف محسوبة، واختبار نوايا لألمريكين 
من خ���الل عدة آلي���ات تب���ادر اآلن إلى 
ممارساتها على مقربة من بعض القواعد 
األمريكية خ���ارج العراق، وهي قد أجرت 
قبل االنس���حاب األمريكي أكب���ر مناورة 
الختب���ار النوايا � على صغرها � كش���فت 
بجالء عن زهد الواليات املتحدة في جلم 
أنشطة اإليرانين في التدخل املباشر في 
ش���ؤون اجليران؛ فقبل تس���عة أشهر كان 
العسكريون اإليرانيون يرفعون علمهم فوق 
حقل الفكة العراق���ي على اجلانب اآلخر 
من حدود بالدهم مع العراق، وحتديداً في 
محافظة ميس���ان العراقية، بينما لم يزد 
رئيس هيئة األركان األمريكية املش���تركة 
األدمي���رال ماي���ك مولن ع���ن القول من 
بغداد بأنه »قلق بش���أن التوغل العسكري 
اإليران���ي ف���ي األراض���ي العراقية، وقد 
كنت على اتصال بوزي���ر الدفاع العراقي، 
لكن حل املشكلة متروك للقادة العراقين 

واإليرانين«.

كان���ت حادثة الفكة منوذجاً ملا س���وف 
تق���وم ب���ه حي���ال التدخ���الت اإليرانية 
وحترش���اتها بدول اجل���وار، وهذا بدوره 
أرسل رس���الة بالغة الس���وء إلى حلفائها 
ف���ي اخللي���ج العربي، الس���يما أن وضع 
العراق بعد االنس���حاب اجلزئي سيمضي 
بطريقه ليتشابه مع بعض الدول اخلليجية 
الصغي���رة التي تضم مقرات لألس���طول 
األمريكي أو قواعد جوية وبرية كبيرة في 
أراضيها بينم���ا ال يحول ذلك ورؤية أتباع 
املاللي اإليرانين في دول اخلليج يثيرون 
املشكالت السياس���ية واالجتماعية بوتائر 

متسارعة ومتزامنة باحتراف بارع. 
سلس���لة من التصريحات اإليرانية عن 
اخلليج الفارس���ي وإجراءات تضمن شيئاً 
فش���يئاً الطرق عل���ى مس���امع اجليران 
للتس���ليم ب� )فارس���يته( التي لها دالالت 
أكبر بكثير من مجرد التسمية والنبش في 
املاضي، ليس أقلها منع اخلطوط اجلوية 
من اس���تخدام لفظ »اخلليج العربي« في 
على  واإلرش���ادية  التوضيحية  وس���ائلها 
األراضي أو في األجواء اإليرانية، غير أن 
األهم من عمليات جس النبض التي تبدأ 
من تهديدات »اخلون���ة« و»املتآمرين« في 
اخلليج، وه���ي مصطلحات صكت للداللة 
عن األنظمة والش���عوب اخلليجية السنية، 
وال تنته���ي عند حد حتريك امليليش���يات 
التخريبي���ة لتخلق فتن���ة داخلية وفوضى 
يجري تدريب التخريبين عليها من خالل 

مناذج محدودة في البحرين حالياً. 
تتعامل  املتح���دة  الواليات  لقد ظل���ت 
م���ع إيران عل���ى كونها دول���ة ميكنها أن 
توفر الفزاعة الت���ي تغذي مخاوف الدول 
إلى االرمتاء  اخلليجية الصغيرة وتدفعهم 
ف���ي أحض���ان األمريكين، لك���ن احلال 
ق���د تغيرت قلي���اًل باجتاه أكث���ر إيجابية 
م���ع اإليرانين، الذين � رمبا � سيس���مح 

االنس���حاب األمريكي اجلزئي من العراق 
وتنفيذ بنود االتفاقية األمنية بن الواليات 
املتحدة والعراق، والت���ي كانت إيران هي 
الطرف الذي أمس���ك القلم حقيقة ووقع 
بدي���اًل عن العراقين في تل���ك االتفاقية 
التي تضمن »حقوقاً« ضمنية لواشنطن في 
الع���راق، كما أنها كانت ترفع اليد األخرى 
باملوافق���ة في مجلس ال���وزراء العراقي � 
الذي تهيمن علي���ه تقريباً �  إلقرار قانون 
النفط الذي أعاد النفوذ السابق لشركات 
النفط األجنبية )اإلمبريالية بالطبع( والتي 
متوضعت ف���ي األماكن عينها، ولم تخطئ 
أقدامه���ا تل���ك املواقع قيد أمنل���ة، التي 
كانت عليها في س���تينيات القرن املاضي 
قبل أن يؤمم نظام صدام حس���ن صناعة 
النفط العراقي���ة ويجعلها وطنية يعود ريع 
نش���اطاتها على جهود التنمية )وقد كانت 

تلك إحدى خطاياه التي لم تغتفر أبداً(.
عل���ى أن الوالي���ات املتح���دة دفع���ت 
فاتورة ال���دم ثمناً الحتاللها للعراق، بينما 
وبقيت اجلهود  يدفع���وا،  ل���م  اإليرانيون 
األمريكية عل���ى األصعدة كافة تصب في 
خانة طهران، بينما تقود معطيات اللحظة 
التي تلت االنس���حاب األمريكي إلى إفادة 
واس���عة النط���اق لإليرانين إل���ى جانب 
مكاس���ب محدودة لواش���نطن، إال أن ثمة 
حتديات تواجه النظام اإليراني سواء كان 

في الداخل العراقي أو خارجه. 
ويبدو أحد تلك التحديات في مرحلة ما 
بعد االنس���حاب األمريكي في املزاج العام 
األمريكي  الذي خلفته س���ني االحتاللن 
واإليراني للعراق؛ فحال���ة االحتقان التي 
يعيشها العراقيون ال تقتصر في جوهرها 
على س���نة العراق، اخلاس���ر األكبر، في 
عملي���ة الغزو وما تالها، فش���يعته أيضاً 
يش���عرون بالقهر اإليران���ي على أكثر من 
صعيد، وجنوب العراق كما العاصمة التي 
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األهلي���ة اللتن جلمتا إل���ى حد ما خالل 
السنوات الثالث املاضية قياساً مبا يُسمى 
بالسنوات الس���وداء في العراق )2005 � 
2007(، التي شهدت أعلى منسوب للعنف 
الطائفي، وعملي���ات املقاومة، واالحتراب 
ب���ن الصح���وات وامليليش���يات وفصائل 
املقاوم���ة بدرجات متفاوتة، واالس���تقرار 
والتقسيم والتحالف ما بن العراق وإيران 
وتركي���ا، ورمبا االندماج كلي���ة بن إيران 
والع���راق، لك���ن األكيد في ذل���ك كله أن 
إيران ستس���عى مللء الفراغ االستراتيجي 
الذي ستتركه الواليات املتحدة في العراق، 
ورمبا وجدت فرصة أكبر إلرس���ال مزيد 
من خبراء احلرس الثوري اإليراني � حتت 

غطاء آخر � إلى العراق.
التي تعقب االنس����حاب  والتداعي����ات 
األمريك����ي اجلزئ����ي م����ن الع����راق، أو 
االس����تحقاقات التي ستوفرها لإليرانين 
ف����ي أعقابه س����تفي لهم ب����دور أكبر في 
املنطقة بال ش����ك، وس����تؤثر ف����ي أكثر 
من ملف س����اكن في احملي����ط اخلليجي 
والدائرة األوس����ع منه كذل����ك، فالبحرين 
على س����بيل املثال، والتي تشهد انتخابات 
نيابية الشهر احلالي، سادتها أعمال عنف 
في الفت����رة املاضية ومح����اوالت اغتيال 
لصحفي����ن وق����ادة أمنين م����ن الغالبية 
الس����نية وتظاهرات ش����يعية في أكثر من 
منطقة للضغط على احلكومة التي تنتمي 
إل����ى األكثرية الدينية من أجل حصة أكبر 
من املشاركة الشيعية في احلكم، وشهدت 
أمام سفارة  األمريكية مظاهرة  العاصمة 
دول����ة خليجية أخرى تطال����ب بإقامة ما 
يُس����مى ب�)البحرين الكبرى(، وهي الدولة 
الشيعية التي تطالب بها طائفة من األقلية 
الشيعية في اخلليج العربي، والتي ستكون 
البحرين احلالية نواة له����ا وفقاً ألدبيات 

تلك الطائفة، وهي مطالبات عززها مقال 
شريعتمداري ممثل املرشد األعلى للثورة 
اإليرانية علي خامنئي في صحيفة كيهان 
باالس����تخبارات  الصلة  وثيقة  اإليراني����ة 
اإليرانية قبل ثالث س����نوات عن البحرين 
ك�)محافظ����ة إيرانية(، وعاود للتذكير بها 
قبل أقل م����ن عامن عندما ق����ال معلقاً 
على زي����ارة جناد للبحري����ن: »من وجهة 
نظري فإنه يجب اعتبار هذه الزيارة بأنها 
إحدى جوالت الرئيس أحمدي جناد على 
احملافظات«. ووثقتها خريطة حدود الدم 
التي كشف عنها � أو رسمها � رالف بيترز 
الضابط املتقاعد م����ن اجليش األمريكي 
واملؤلف واحمللل االس����تراتيجي في شبكة 
فوك����س التليفزيوني����ة اليمينية، وصاحب 
الدراسة الشهيرة في مجلة ارمد فورسز 
جورنال في يونيو 2006، التي »بش����رت« 
باحل����دود اجلديدة التي تري����د الواليات 
املتحدة األمريكية أن ترى العالم اإلسالمي 
عليها، وفيها جن����د دوالً خليجية صغيرة 
قد اختفت وأخرى تقلصت حلساب »دولة 
ش����يعية عربية كبرى«، والبحرين ال ينظر 
إليها بوصفه����ا مملكة صغيرة في اخلليج 
العربي فحسب، بل إحدى القواعد املهمة 
واحملتملة للوج����ود اإليراني الذي تطمح 
إليه وتطمع فيه في الش����اطئ اآلخر من 

اخلليج.
وإذا كان���ت االس���تراتيجية البريطانية 
في سنوات »االس���تعمار« قد تواطأت مع 
اإليراني���ن الحتالل إمارة األحواز العربية 
في العام 1925، وساهمت في احليلة التي 
دبرته���ا مع اإليرانين الختطاف الش���يخ 
خزعل أمي���ر اإلمارة أثن���اء حفلة بحرية 
حضرها اجلن���رال اإليراني زاهدي برغم 
»متتع« خزعل وإمارته باحلماية البريطانية؛ 
فإن وريثتها األمريكية لن تتورع كثيراً في 

تعاني نقصاً متكرراً في الكهرباء وشحاً في 
املياه النظيفة وسرقة مئات املليارات التي 
كان يفت���رض أن توفرها اخلزينة العراقية 
على ش���كل خدمات وتنمية وتوفير فرص 
عمل للطبقة املتوسطة )التي اختفت متاماً 
في العراق طبقاً ملصادر عراقية متطابقة(، 
ومواجهة للبطالة التي بلغت نحو 30% من 

القادرين على العمل. 
واألمريكيون   � اإليراني���ون  س���يحاول 
بدرجة أدنى � س���حب البساط من حتت 
أق���دام املقاوم���ة العراقية الت���ي تغذيها 
تلك الرواف���د، وحتفزها القدرة التدريبية 
العراقية،  النظامي���ة  للق���وات  املتواضعة 
واالنقسام الطائفي ذاته داخل فرق اجليش 
العراقي وقواه األمنية املختلفة، وسيسعون 
بعد االنسحاب إلى تنميط الوضع العراقي 
ليتشابه مع دول اخلليج العربية الصغيرة 
باعتبار أن وضع العراق لم يعد اآلن يعدو 
كونه »دولة خليجية مستقلة تقيم الواليات 
املتح���دة األمريكي���ة عدداً م���ن القواعد 
وفاًء التفاقات  أراضيها  العس���كرية على 
اإليرانيون  وس���يطمئن  س���يادية«،  أمنية 
� فيم���ا يُتوقع � أتباعه���م الطائفين في 
العراق، وسيرسلون رسائل تهدئة للغالبية 
الس���نية بغية امتص���اص حوافز املقاومة 
العراقي���ة وضماناً لعدم جناح األخيرة في 
حش���د أنصار جدد، كما س���ينعكس ذلك 
على احمليط اخلارجي سعياً خلف ترسيخ 
وضع النظام العراقي اجلديد وتس���ويقه 
عربي���اً، خصوصاً أن احلكوم���ة العراقية 
احلالية حتش���د جهودها كله���ا من أجل 
استضافة »القمة العربية« ببغداد في شهر 

مارس القادم.
سيناريوهات عديدة في احلقيقة لم تزل 
مطروحة ملرحلة ما بعد االنسحاب اجلزئي 
من العراق تتنوع ما بن الفوضى واحلرب 
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التلوي���ح للخليجين باحتم���ال تكرار مثل 
ه���ذا النموذج، ولع���ل الالفت في أحداث 
البحري���ن األخي���رة أن س���لطاتها عندما 
أرادت أن تضع ح���داً للعمليات التخريبية 
في الب���الد واعتقل���ت بع���ض املتهمن، 
سرعان ما هرعت منظمة »هيومان رايتس 
ووتش« احلقوقية، إحدى املنظمات العاملة 
وفق أجندة االستراتيجية األمريكية )ومن 
املفيد التذكير بدورها في دارفور وغيرها 
السلطات وبإحلاح باإلفراج  هنا(، ملطالبة 
ع���ن »املعتقلن من املعارض���ة البحرينية« 
في وقت تعامت ع���ن كل انتهاكات حقوق 
اإلنسان في املنطقة العربية وداخل الدولة 

اإليرانية أيضاً. 
اخلليج إذن حتت عدس���ة مخططي ما 
بعد االنس���حاب األمريكي سواء كان ذلك 
في طهران أو واش���نطن، لك���ن ثمة دول 
أخرى ال تقل أهمية عن اخلليج س���تدخل 
ضمن دائ���رة التغيير في تل���ك املرحلة، 
وستكون إيران جاهزة بكل تأكيد للمعاونة 
أو احللول محل األمريكين بعد أن ملس���ت 
من خ���الل عدة اختب���ارات نواي���ا وقوة 
قدرة األمريكين على املمانعة، أي س���واء 
كانت اس���تغالالً لفراغ استراتيجي يحدثه 
بقوة عن  املعب���ر  األمريكي،  االنس���حاب 
هشاشة الوضع العسكري األمريكي، والذي 
يرفده تصريحات أمريكية عسكرية خافتة 
بعدم جاهزية القوات األمريكية لالنخراط 
في ح���رب قبل عام ونصف العام من اآلن 
)أي قبل اإلعالن ع���ن امتالك اإليرانين 
لسالح نووي بحس���ب غاري سيمور كبير 
مستش���اري الرئيس أوباما بشأن القضايا 
النووية والذي قال في أغسطس املاضي: 
»نعتقد أن األمر قد يستغرق عاماً لتحقيق 
إجن���از كبير )..( والعام فترة زمنية طويلة 
للغاية«!!، وذلك في إشارة إلى الفترة التي 

سيستغرقها اإليرانيون لتحويل مواد نووية 
إلى سالح فاعل(. 

نعود إلى يدي أوباما وجناد املمدودتن 
لبعضهما واللتن حت���دث عنهما الرئيس 
اإليران���ي ووزيرة اخلارجي���ة األمريكية، 
ألنهم���ا قد يعني���ان أن مرحلة جديدة في 
العالقات قد تكون على وش���ك أن تفتح، 
ولنأخذ مثاًل أفغانستان، ذلك البلد العصي 
عل���ى التركيع، فبعد عقد م���ن الزمان لم 
يع���د في جعبة األمريكين الكثير من أجل 
إطاحة طموحات طالبان في العودة للحكم 
ف���ي أفغانس���تان، وإذا كان دخول القوات 
األمريكية إلى العراق قد أذن بتغول النفوذ 
اإليراني فيه؛ فإن مضاعفة عديد القوات 
األمريكية في أفغانستان قد ينعش شهية 
اإليرانين إلى مد ي���د العون لألمريكين 
طمعاً في حضور أكب���ر حلزب »الوحدة« 
الش���يعي املقرب من طه���ران في احلكم 
النموذج  األفغان���ي، والعمل على تك���رار 
اللبناني فيه، حيث يبقى هو اآلخر عالمة 
على مكتسبات ما قبل وما بعد االنسحاب 
األمريكي من العراق )قضية جميل السيد 

منوذج صارخ على ذلك(. 
باكس����تان التي تتعزز عالقتها بطهران 
كل ي����وم مع وجود س����لطة متصاحلة مع 
اإليرانين في إسالم أباد ستتطلع إيران 
إلقامة عالق����ات أكثر دفئاً معها في ظل 
أمريكية/باكستانية  عس����كرية  عالقات 
تب����دو بطريقه����ا إلى الدخ����ول في نفق 

مظلم. 
سورية التي تالشى عنها خطر التهديد 
الذي بدا جلياً في أعقاب الغزو األمريكي 
للع���راق، والذي جعل قطاعات عس���كرية 
أمريكي���ة تق���ف على احلدود الش���رقية 
لس���ورية؛ لن تكون أبداً ف���ي وارد إعادة 
النظر في عالقاته���ا املتميزة مع طهران 

الس���يما أن أنظار اإليرانين والس���ورين 
بدأت تتطل���ع إلى تركيا لتش���كيل محور 
إقليم���ي ميكنه أن يلع���ب دوراً في مرحلة 
ما بعد الوجود العسكري األمريكي املباشر 

في املنطقة.
احمليط اإلقليمي كله سيتأثر باالنسحاب 
األمريكي اجلزئي م���ن العراق، وفي قلبه 
يب���دو الالعب اإليران���ي واثقاً من جريان 
املي���اه في جداوله هو كأكثر املس���تفيدين 
من مجيء األمريكين، وأكثرهم كذلك من 

رحيلهم اجلزئي. 
يبقى أخيراً من املفيد أن نقول: إنه حتى 
على الصعي���د األيديولوجي البحت بدأت 
إرهاصات التغيير الذي يؤذن بدور إيراني 
جديد في املنطقة؛ ففي حن يالحظ خبراء 
ارتفاع  »التبشيري«  الطائفي  الش���أن  في 
نب���رة املصارحة الطائفية في التعاطي مع 
بعض القضايا التي كان املاللي اإليرانيون 
والعرب يتجنبون إثارتها عماًل بآلية التقية 
الطائفية، وتراجع اس���تخدام تلك اآللية؛ 
فإنهم ب���دؤوا يرصدون ف���ي مقابل ذلك 
تراجعاً في تلك املكاشفة بأصول وقواعد 
الطائفة الصادمة لعموم املس���لمن، وفاء 
للمرحلة القادمة مبا تتطلبه، السيما حن 
تبدو حادثة عبارات الداعية الشيعي ياسر 
احلبيب ملقام الرس���ول صل���ى الله عليه 
وسلم وأم املؤمنن عائشة رضي الله عنها، 
مبا جنمت عنه من إدانات غير مس���بوقة 
من مراجع ش���يعية رأتها ظاهراً »إس���اءة 
ألم املؤمنن« واستس���لمت بالتبعية لقرار 
الكويت بس���حب اجلنس���ية عنه، عنواناً 
لرغبة إيرانية حثيثة في جلم األيديولوجيا 
قلياًل حلساب السياسة التي بدورها تشهد 
نشاطاً غير مسبوق، وستكون األيديولوجيا 
الحقاً خادمة للتمدد اإليراني البراجماتي 

وليست هدفاً له. 
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رائ��������������د ال�����ح�����ام�����د

شكل الحكومات المقبلة
وخيارات المقاومة المستقبلية

منها، واس���تمرار حصارها واس���تهدافها 
من قبل أطراف متعددة لكل منها س���ببه 
الوجي���ه، ويبق���ى القول أنها ستتالش���ى 
وس���تنتهي وس���تكون أول ضحايا الوالية 
الت���ي اعتمدت  الثانية حلكوم���ة املالكي 
سياسة اس���تبدال الصحوات غائمة الوالء 
إل���ى مجالس اإلس���ناد ذات الوالء املطلق 
للمالك���ي ال���ذي أسس���ها وأوكل مهم���ة 
اإلشراف عليها إلى نائبه في زعامة حزب 

الدعوة علي األديب.
2. إقص���اء م���ا تبقى من الّس���ّنة في 
األجهزة األمنية وشراء ذمم اآلخرين الذين 

يعلنون الوالء املطلق للمالكي.
3. حصار مناطق الّس���ّنة وجتويع أهلها 
والتنكيل بهم به����دف إرغامهم على هجرة 
مناطقهم، إن لم يكن تغييب ش����بابهم في 
الس����جون أو امل����وت على يد ف����رق املوت 
اجلديدة التي يقوده����ا املالكي، وتكرار ما 
حدث في أعقاب حادث����ة تفجير مرقدي 

سامراء.
4. شل القدرات االقتصادية ألهل الّسّنة 
ومحاصرتهم في ُسبل عيشهم للغرض ذاته 

في الفقرة السابقة.
5. اس���تبدال قيادات اجليش الّس���نّية 
التي أظهرت والًء جزئياً للمالكي بقيادات 
جدي���دة والؤها املطلق ل���ه للتنكيل بأهل 
الّس���ّنة على يد أبناء الّسّنة لزرع العداوة 
والبغضاء بينهم، على شاكلة ما كان يفعله 
الرئيس الراحل صدام حس���ن حن كان 
يول���ي أمر قمع أي حت���رك مناوئ له في 
منطقة ما أو عشيرة ما ألبناء تلك املنطقة 
أو العش���يرة )حادثة مقتل حس���ن كامل 
املجيد صهر الرئيس الراحل صدام حسن 
املجيد وابن عمه على يد أبناء عمومته من 

آل املجيد(.
خالصة القول: س���تكون الوالية اجلديدة 
للمالكي ه���ي الصفحة الثانية من مخططه 
الطائفي، وهي األخطر في إطار إستراتيجية 

] ملف العدد [

أهم سيناريوهات تشكيل احلكومة 
املقبلة واملستقبل السياسي:

نــوري  حكومــة  اســتمرار  أواًل: 
المالكي ألربع سنوات جديدة:

وهو احتم���ال وارد، بل ه���و االحتمال 
األكثر وقوعاً، فاملالكي على استعداد لفعل 
أي ش���يء وتقدمي أية تنازالت مقابل والية 
جدي���دة يكمل من خاللها مش���روعه في 
الس���لطة، واملالكي في الوقت ذاته يحوز 
رض���ا كل من إي���ران والوالي���ات املتحدة 
الالعَبن األساس���ين املمسَكن بأطراف 
اللعب���ة في الع���راق مع غي���اب الالعب 
األساس���ي املفترض الذي ه���و املقاومة 
العراقية بوصفه العب���اً أوالً أو ثانياً أمام 

الالعب اآلخر الذي هو االحتالل.
املتغير األس���اس الذي ال بد من أخذه 
في احلس���بان أن سياسية حكومة املالكي 
واس���تهدافها ألهل الّسّنة كما هو بائن من 
حقيق���ة نهجها الطائفي س���وف لن يكون 
على الوتيرة ذاته���ا التي كان عليها خالل 
الس���نوات األربع املنصرمة، بل س���يعتمد 
إس���تراتيجية جديدة تنطلق من غياب أي 
دور فاعل لق���وى املقاومة املس���لحة في 
حماية مناطق الّسّنة، وما أن يرتب أوضاع 
وزاراته وخاصة اإلتي���ان بقيادات جديدة 
س���نية أو ش���يعية موالية له باملطلق في 
وزارات الدفاع والداخلية واألمن الوطني؛ 

فإنه سيعمد إلى:
1. نزع ما تبقى من أس���لحة الصحوات 
بعد أن استنفدت قوات االحتالل غاياتها 
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إفراغ بغداد من أهل الّسّنة بالتنسيق مع إيران وهو هدف مشترك بينهما.
ثانيًا: حكومة شراكة بين قائمتي عالوي والمالكي:

وهو احتمال قائ���م يعكس رغبة أمريكية بتخفي���ف التوتر األمني 
في الساحة العراقية الس���تكمال انسحابها املجدول، والتفرغ حلربها 
على تنظيم القاعدة في الشريط احلدودي األفغاني الباكستاني وفي 
داخل أفغانس���تان، وهي احلرب اخلاسرة منذ تسع سنوات حتى اآلن، 
حيث خسرت أكثر من خمسة آالف قتيل وأكثر من ألف ومائتي مليار 
دوالر دون أن حتقق أهدافها، بل ازدادت القاعدة انتش���اراً في املغرب 
اإلس���المي وش���مال غرب إفريقيا وحتى في الدول األوروبية، بل في 
اليم���ن التي ال زال زعي���م القاعدة فيها حراً طليق���اً يتجول بحماية 
القبائل اليمنية حيث يش���اء، وفي الصومال وبح���ر العرب واحمليط 
الهن���دي، وكذلك في العراق حيث اعترف األمريكان ببقاء بنية تنظيم 
القاعدة س���ليمة، وازدياد قوة ونشاط ووجود تنظيم القاعدة الذي لم 
تستطع قوات االحتالل إعالن القضاء عليه، وقد بدأت نشاطاته تزداد 
قوة وظهوراً بتناسب عكس���ي مع خفض عدد قوات االحتالل وحتول 
مهامها إلى مهام فنية واستش���ارية باملقام األول، هذه املعطيات تشكل 
تهديداً حلكومة الش���راكة املفترضة، وهو اخلطر الذي أربك خطط 
أصحاب القرار األمريكي بن إكمال االنسحاب املجدول مع زيادة قوة 
الدولة اإلس���المية في العراق، وبن ضعف القدرات القتالية واألمنية 
للقوات العراقية اجلديدة التي حتتاج إلى عدة س���نوات قادمة ليست 
قبل عام 2020، وبن إستراتيجية الواليات املتحدة املعلنة منذ استالم 
ب���اراك أوباما إدارة البيت األبيض بتغيير س���احة الصراع أو احلرب 
على اإلرهاب )اإلس���الم( من العراق إلى الشريط احلدودي األفغاني 
الباكستاني حيث القنبلة النووية واالشتباه بالعالقة بن االستخبارات 
الباكس���تانية وحركة طالبان، وبن هذا وبن فش���لها، بل هزميتها في 
أفغانستان وحاجتها امللحة إلى املزيد من القوات املنسحبة من العراق 
إلى أفغانس���تان مع تراجع في تعهدات قوات حلف الناتو باس���تمرار 
قتالها في أفغانس���تان، وصعوبة جتني���د املزيد من اجلنود األمريكان 
للذهاب إلى أفغانستان بعد حالة انهيار املعنويات التي يعانيها جنودها 
هناك، وأخيراً فش���ل اجلنرال اجلديد بترايوس حتى اآلن في رهانه 
على نس���خ جتربة الصحوات العراقية التي أنقذت قواته من الهزمية 

في العراق ربيع 2007 ونقلها إلى أفغانستان.
خالصة القول: س���تكون حكومة الشراكة احملتملة حكومة ضعيفة 
ومتنازع���ة فيما بن مكوناتها، وس���يكون مكون م���ا منها بحاجة إلى 
حتالف���ات جدية مع فصائل املقاومة إلعادة تس���ليح وتدريب وتأهيل 
مقاتلي تلك الفصائل في مواجهة دولة العراق اإلس���المية بعد تخلي 
الواليات املتحدة عن االستمرار في هذه املواجهة، وهو خيار قد تلجأ 

إليه أية حكومة قادمة.
ثالثًا: حكومة إياد عالوي:

ال زالت قائمة ائتالف العراقية برئاسة إياد عالوي تصّر 
على أّنها صاحبة االس���تحقاق القانوني لتش���كيل احلكومة 
ورئاس���تها من قبل مرش���حها الوحيد إياد عالوي، ومع أن 
احتم���االت تخلي املالكي عن الس���لطة والس���ماح لعالوي 

بتشكيل احلكومة احتماالت ضعيفة، إال أنها تبقى قائمة.
وقد جتد بعض قيادات املقاومة صعوبة في إقناع قيادات 
أخرى بضرورة اس���تمرار إس���تراتيجية املقاومة باستهداف 
االحتالل وأعوانه في التعامل مس���تقباًل م���ع حكومة إياد 
عالوي؛ ألس���باب كثيرة تصب في خانة الثقافات اجلديدة 
التي لم حتتكم إلى األس���س األولى التي كانت س���ائدة في 
البداي���ات األولى النطالقة املقاومة، منه���ا: أن عالوي هو 
أفضل الس���يئن، أو األصح هو األقل س���وءاً من بن جموع 
الس���يئن، وهو علماني وغير طائفي، وهو من جذور بعثية، 
وإن قائمته مت انتخابها من قبل الّس���ّنة، وإن أغلب قياداتها 
هم قيادات الّس���ّنة وما إل���ى ذلك من األف���كار التي تريد 
االلتف���اف على منطق العمل املق���اوم الذي ال مييز بن هذا 
وذاك من املصنفن بوصفهم أدوات مشروع االحتالل، فليس 
بينهم س���يء أو أقل سوءاً أو غيره، بل هم جميعاً في احلكم 

ذاته وإْن تغيرت األسماء والوجوه وتبدلت األقنعة.
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قائم���ة عالوي تلقى قبوالً واس���عاً من 
بعض أطراف املقاومة الرئيسية؛ الرتباط 
أغلب قادتها بعالقات قوية مع الكثير من 
قادة املقاومة والقوى املناهضة لالحتالل، 
وهناك لقاءات سبقت االنتخابات واتفاقات 
وعهود ووعود استمرت بعد إعالن النتائج.

إن مجيء حكومة برئاسة عالوي بكامل 
س���لطاتها احتمال ضعي���ف لكنه احتمال 

قائم، وسيؤدي إلى:
أ. ع���ودة مكثفة للبعثي���ن إلى األجهزة 
املدنية  والوظائ���ف  واجلي���ش  األمني���ة 
مصحوب���ة بضغ���وط من حكوم���ات دول 
اللجوء ستشمل حتماً غير البعثين للعودة 
إلى العراق واملشاركة في العملية السياسية 
والتغيي���ر م���ن داخلها، فمع االنس���حاب 
األمريكي ل���م تعد احلكومات العربية ترى 
مبرراً حلمل السالح بن العراقين، وهي 
ال تعترف باألشكال األخرى من االحتالل 
األمريكي املقنَّ���ع أو غيره من االحتالالت 
األخرى، وهي أيضاً ليست معنية باملقاومة 
أو مشروعها الذي حملته من أجله السالح.

ب. دخول البعثين في العملية السياسية 
بصورة مباش���رة، وإن كان بعناوين أخرى 
وبقادة ج���دد من غير أصح���اب التاريخ 
املعروفن في العمل احلزبي والسياس���ي 
والوظيف���ي، م���ع اس���تمرار مطالبته���م 
باس���تحقاقاتهم بوصفهم فصائل شاركت 

في املقاومة املسلحة.
ج�. اس���تثمار إياد عالوي عالقاته مع 
دول اجل���وار للضغط على قيادات وكوادر 
املناهضة  والق���وى  املس���لحة  املقاوم���ة 
لالحت���الل للقبول بالواقع اجلديد والقيام 
بالعمل السياسي عوضاً عن العمل املسلح 
كأي حزب أو كتلة سياسية مقابل عفو عام 

وشامل.
د. اس���تغالل الرموز الس���نية من قادة 

قائم���ة عالوي لعالقاتهم م���ع بعض قادة 
للدخول  أو  لدخ���ول فصائله���م  املقاومة 
منفردين في العملية السياس���ية استجابة 
إلغراءات مالية أو سلطوية، وهو هدف من 
أهداف حرم���ان املقاومة من التمتع بثمرة 
م���ا وإن كانت ثمرة محرم���ة، وهو ما قد 
يفرض االتفاق على تشكيل إطار ما يجمع 
اجلميع ويتحدث باسم اجلميع، ويتفاوض 
ويدخل باس���م اجلميع كأي كتلة أو قائمة 
أخرى، وه���و احتمال قائ���م لكنه صعب 
التحقيق بس���بب رفض قواع���د املقاومة 

وكوادرها الوسطية ملثل هذه التوجهات.

رابعًا: حكومات هالمية:

يتح���دث الكثير ع���ن احتماالت تدخل 
األمم املتح���دة، أو تش���كيل حكومة إنقاذ 
وطني، أو حكومة انتقالية أو عس���كرية أو 
جلوء الواليات املتحدة إلى ترتيب انقالب 
التي  عس���كري، وغيرها من الدعاي���ات 
متأل صفح���ات االنترنت ويصدقها بعض 
الن���اس ممن هم في س���احة املقاومة، بل 
يبن���ي عليها بعضهم اآلخر، وهي ليس���ت 
أكثر من خياالت تش���يعها بعض اجلهات 
في املعسكرين االحتالل واملقاومة، وكلٌّ له 

غاياته وأهدافه املختلفة.
والواليات املتح���دة ال ميكن لها القبول 
بأي من تلك احللول التي ال تعني أقل من 
الرجوع إلى املرب���ع األول، أي إلى ما كان 
عليه العراق سياسياً يوم 9 نيسان 2003، 
وه���و ما يعن���ي اإلقرار بفش���ل األمنوذج 
الدميقراط���ي وع���دم احت���رام التعددية 
والعملية السياس���ية التي أقرها الش���عب 
وبرملان  وانتخابات  العراقي عبر دس���تور 
منتخب وحكومة منتخبة أيضاً، وإن كانت 
جميعها على األس���س التي وضعتها قوات 

االحتالل.
ـــًا: حــكــومــة الــطــاولــة  ـــس ـــام خ
ــحــكــومــة  ال أو  الــمــســتــديــرة 

التوافقية:

التراج���ع الوحيد الذي ق���د تلجأ إليه 
الواليات املتحدة بعد غلق األبواب جميعها 
أمام تشكيل حكومة عراقية على شكل ما 
أشرنا، أو شكل آخر يتمثل بحكومة طاولة 
مس���تديرة تلتقي عليها األطراف الداخلة 
في االنتخابات األخيرة ويتم التوافق على 
)حكومة ش���راكة وطنية توافقية( باالتفاق 
بن رموز البلد وقادته من السنة والشيعة 
واألكراد بصرف النظر عن نتائج صناديق 
االقتراع، ويتم تسمية هذا وذاك بالتوافق، 
وهو مب���دأ تقر به الواليات املتحدة، حيث 
إن الدميقراطية في العراق ليس���ت على 
وفق الدميقراطيات األخ���رى في العالم، 
فه���ي دميقراطية توافقية ف���ي املناصب 
حتاصصية  دميقراطية  وهي  الس���يادية، 
عرقي���ة طائفي���ة، وه���ي غي���ر خاضعة 
لصنادي���ق االقت���راع إال ش���كاًل، كما في 
جتربة اجلمعية الوطني���ة االنتقالية ومن 
بعدها البرملان الس���ابق، أي هي ليس���ت 

دميقراطية إال بالشكل العام.

سادسًا: الخيار األخير:

اخليار األخير ال���ذي قد ترى الواليات 
املتحدة واألمم املتح���دة أنهما مضطرتان 
إلي���ه هو إع���ادة االنتخابات ف���ي أنحاء 
العراق كله، وهي عملية قد تس���تغرق على 
األقل عاماً كاماًل من اإلعداد لها وإجرائها 
واإلع���الن عن نتائجها وتش���كيل حكومة 
جديدة، بينما يبقى الوضع في العراق هشاً 
كما هو علي���ه اآلن بيد حكومة املالكي مع 

غياب ألبسط أشكال الدولة ومقوماتها.
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- لكن أليسوا بشراً لهم حّق املاء والشمس والهواء؟!
- بلى ولكن ليس على حساب  غيرهم..

سرت إجابتها في جسد محمود سارية كالكهرباء! وأنبأته 
أحاسيسه بأن )تانيس( ال بد أن تكون إحدى اثنتن.. إما أنها 

يهودية أو قريبة منهم مغسولة الدماغ..
راح محمود يضرب أخماساً بأسداس، ويتساءل: من تكون 
)تانيس( هذه التي تعرف إليها عبر التراسل.. ومما زاد األمر 
تعقي���داً أن صورتها امللونة قد صارت بن يديه وحتت ناظريه 
فها هي تبدو له بوضوح مش���لولة النصف األسفل وهي ترقد 

في كرسّيها اخلاص.
حار فيها محمود من جدي���د، بل صدم وهي تنادي بحق 
أولئك األوغ���اد.. بينما هي نصف كائن ح���ّي فكيف لو كان 

نصفها اآلخر سليماً؟!
الحت له عش���رات الصور التي اختارته���ا ذاكرته احلّية 
فيما بعد.. صور املآس���ي واملذابح املتك���ررة التي تدفقت بها 

مسلسالت التآمر من هؤالء املجرمن..
تسلل السؤال إليه من جديد:

- ترى أتكون واحدة منهم أم هي ضحّية التضليل املتآمر؟
حدثته نفسه من جديد:

- ال بد أن أتركها لزميلي خالد، فهو األقدر على محاكمتها 
وتوجيه وعيها كما يجب.

.. سألْت خالداً:
- أين استقّر املقام مبحمود؟

كان جوابه لها واضحاً...
- لقد غدا طيراً يحارب دفاعاً عن وطنه!

- ملست )تانيس( مدى ما يشغل بال محمود وما يحتلُه من 

هاجس ذلك الوطن..
فانكمشت تراجع حساباتها.

وملا سألها خالد ذات يوم:
- هل تعلمن مبذابح هؤالء الذين توّزعت نفسك حسراٍت 

عليهم؟
أجابت بصدها:

- طبعاً ال؟
توقع خالد ه���ذا اجلواب منها.. وراح يضعها في الصورة 

الصحيحة للمأساة التي يتسببها هؤالء..
عرض عليها إحدى تلك املآس���ي وهي مذبحة كفر قاسم 
وأنها من صفحات سفرهم األسود امللطخ بدم األبرياء من أهل 
ذلك الوطن املغتصب حتت س���مع العالم وبصره جهاراً نهاراً! 
منذ قرابة عقود سبعة، وال من منصف لهم وهو ما اضطرهم 
إلى إلغاء االنتظار أو االسترحام من أي كان.. ليجدوا أنفسهم 
ه���م املعتدين اجلن���اة ال املجني عليهم كم���ا يرّوجون لهؤالء 

املساكن أصحاب أنصاف العقول!
وبعد مراسلة سنوات ثالث أو يزيد وفي طريقه إلى إحدى 
املكتبات، استوقفت محمود صفحة في إحدى املجالت األدبية 
معنونة: ترجمة خمس قصائد كندي���ة، كانت إحداها بعنوان 
كفر قاس���م.. تكّفل العنوان بإعادة ذاكرت���ه إلى الوراء قلياًل، 

ليبدو منتصفاً من )تانيس( الظاملة املظلومة. 
تنّهد.. واآلية الكرمية تتصاعد من داخله: }َوُقْل َجاَء اْل�َحقُّ 

َوَزَهَق اْلَباِطُل إنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا{ ]اإلسراء: ٨١[.
هدأت سريرته وهو يتمتم من جديد..

احلمد لله.. احلمد لله!

عبد الغين حممود عبد اهلادي

»! »وقل جاء الحقُّ
] قصة قصيرة [
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] عين على العدو [

دروس صهيونية
من انتفاضة األقصى
في ذكراها العاشرة

د.ع������دن������ان أب������و ع��ام��ر

بينما يحيي الفلسطينيون الذكرى السنوية العاشرة النتفاضة األقصى؛ باتت 
معالم معاناة املجتمع الصهيوني بادية للعيان: متعددة املصادر، ومختلفة املظاهر، 
فقد ذكرت نش����رة »ذي ماركر« االقتصادية أن تده����ور الوضع االقتصادي في 
الكيان الصهيوني - الذي شهد ازدهاراً كبيراً قبل االنتفاضة - في معظمه كان 
سببه تعطل السياحة، التي متثل ثاني مصدر للدخل، وشكلت أعوام االنتفاضة 

العشرة األسوأ من الناحية االقتصادية منذ ستن عاماً.
كما تراجع الناجت احمللي اإلجمالي الصهيوني بنس����بة 1%، وارتفعت نس����بة 
البطالة إلى 10.5%، وارتفعت نس����بة الصهاينة الذين هم حتت خط الفقر إلى 
20%، أي نحو مليون و200 ألف، وانخفض املعدل الس����نوي إلنتاج الفرد بثالثة 

آالف دوالر، من 18600 إلى15600 دوالر.
وحسب تقرير القسم االقتصادي في احتاد »الهاف« فقد أُغِلق نحو 50 ألف 
متجر، وتوقفت عشرات اآلالف من املشاريع التجارية واملتوسطة، وحسب بعض 
التقديرات فقد بلغ مجموع اخلس����ائر االقتصادية اإلس����رائيلية خالل السنتن 

األولين لالنتفاضة نحو ثمانية مليارات دوالر، مبعدل 11 مليون دوالر يومياً!

ثمن الغطرسة:
من جهتها عقبت صحيفة هآرتس على هذه املناسبة 
بالق����ول: إن الفرق اجلوهري الذي أحدثته االنتفاضة، 
يشير إلى أن الشعب الفلسطيني لم يعد اجلهة الوحيدة 
التي تدفع ثمن االحتالل من شهداء وجرحى ودمار، بل 

أصبحت »إسرائيل« تدفع غالياً ثمن احتاللها.
وألول مرة في تاريخ الصراع يدفع اإلسرائيلي ضريبة 
عدوانه على املستوين املادي واملعنوي؛ فسجل املستوى 
امل����ادي تزايداً في أعداد القتلى واجلرحى، إضافة إلى 
خس����ائر أخرى، وسجل املستوى الثاني مشاعر إحباط 

متنوعة، وقلقاً على مستقبل الدولة في املنطقة.  
كما ذكرت مجل����ة »مبحانيه« العس����كرية تقديرات 
بعض التقارير األمنية للخسائر اإلسرائيلية من القتلى 
واجلرحى ب����ن عامي 2000-2006 ب����� 1100 قتيل، 
و6000 جريح، وبلغ مجموع ما ينفق على األمن ما يقرب 
من 9.5 مليار دوالر، ومجموع من خرج للسياحة خارج 
فلس����طن احملتلة أثناء االنتفاضة 360 ألف إسرائيلي، 
أكثره����م خرج خوفاً من العمليات االستش����هادية، كما 
أحدثت االنتفاض����ة هزة عميقة في الكيان الصهيوني، 
وأصابت����ه في صمي����م القاعدتن اللت����ن بنى عليهما 

وجوده املادي، وهما األمن واالقتصاد. 
وأش����ارت صحيفة »يديع����وت أحرون����وت« إلى أن 
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عشرات اآلالف من الصهاينة أخذوا يحزمون حقائبهم، ويغادرون 
عائدين إلى أوروبا وأمريكا وأس����تراليا، وأصبحوا يتجنبون ركوب 
فون من التس����وق قدر اإلم����كان، لئال يحدث  احلاف����الت، ويخفِّ
انفج����ار في أي حلظة وفي أي مكان. وفق����د املجتمع الصهيوني 
ش����عوره باألمن، وتبخرت أحالمه في فرض شروطه املهينة على 
الفلس����طينين، وارتفعت جدران العداء والدماء من جديد لتوقف 
مّد التس����وية والتطبيع. كم����ا أعاد االحتالل إل����ى أذهان العالم 
صورته البش����عة من جديد، وحتول منوذج استشهاد الطفل محمد 
ال����درة - الذي رآه العالم - إلى كابوس يفضح احلقد والوحش����ية 

اإلسرائيلية.
واحملللون العس����كريون الصهاينة وأبرزه����م »عاموس هريئيل، 
وإليكس فيش����مان وألون بن دافيد« تطرقوا إلى أن اجليش الذي 
حاول التقليل من تأثير االنتفاضة خرج منها بعدة دروس، أهمها:

1- صحيح أنه كان بإمكانه السيطرة على املناطق احملتلة التي 
أطلق عليها اتفاق أوسلو مصطلح »أ« بشكل مباشر، لكنه مّت بدون 
هدف حقيقي ممك����ن، فالهدف املعلن هو القض����اء على »البنية 
التحتية لالنتفاضة«، غير أن العمليات العسكرية الفدائية الناجحة 
- في أثناء هذه احلرب املفتوحة - أثبتت أن الهدف مجرد وهم.

2- إن إعادة س����يطرة اجليش على الضفة الغربية لم ينتج عنها 
سوى اس����تمرار االنتفاضة وبأشكال أخرى، ال س����يما العمليات 
الناجحة، بل إن قراءة ملستوى العمليات الفدائية ونوعيتها ارتباطاً 
بالهجمات اإلس����رائيلية تشير إلى أن هناك تناسباً طردياً بينهما، 

خاصة في ضوء استهدافها لنقاط الضعف لدى اجليش.
3- ل����م ي����درك اجلي����ش أن االنتفاضة قادرة عل����ى الوصول 
للمس����توطنن في كل مكان، وهو ما أثبتت����ه عملياتها التي نُفِّذت 
مؤخ����راً في مدينتي اخلليل ورام الله، بينما الدبابات تعلن احلرب 

في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
4- من حصيلة حرب املدن واملخيمات ميكن القول: إن سياسة 
احلسم العس����كري التي أعلنها الكيان حتت شعار »دعوا اجليش 
ينتصر« ُهزم����ت في جولة مهمة، خصوص����اً أنها حصدت أرواح 
عش����رات اجلنود ومئات اجلرحى خالل عمليات االقتحام نفسها، 
فضاًل عن عش����رات ُقتل����وا في عمليات استش����هادية خالل هذه 

الفترة.
5- ميك����ن القول: إن اس����تمرار االنتفاض����ة - حتى كتابة هذه 
الس����طور - أفش����لت توقعات اجليش؛ ألنها حتولت إلى مقاومة 
مس����لحة حولت احل����رب املعلنة إل����ى »حرب حترير ش����عبية«، 
وأعادت إل����ى جتربة العمل الفدائي وحرب العصابات مفاهيمهما 

وعناصرهما؛ وهو ما لم يخطر ببال اجليش.
6- ما ش����هدته االنتفاضة من خالل »جترب����ة احلرب« تطوير 
نوعي وحقيقي للتراث العس����كري الفلسطيني، من خالل األوضاع 
اللوجس����تية التي غّيرت مفه����وم احلرب؛ من اخت����راق احلدود 
ومهاجم����ة اجلنود إلى اصطياد عدو يأتي إليك وإنزال خس����ائر 

فادحة به.
7- جنحت االنتفاضة في إفقاد اجليش توازنه، فسقوط نظريته 
العسكرية دفعه لإلقدام على قصف سيارات اإلسعاف واملدنين، 
ب����ل أماكن العبادة، بوصف ذلك تعبيراً عن فقدان األعصاب الذي 

أصاب قيادته.

سقوط القوة العسكرية:
التليفزي����ون الصهيون����ي أورد تقريراً مص����وراً مطوالً في هذه 
الذكرى، جاء فيه أنه ميكن النظر إلى أش����كال املواجهة الرئيسية 
الت����ي اتبعتها االنتفاضة بوصفها مؤش����رات على العالقة املطردة 
مع اجليش. فكل ش����كل يؤرِّخ ملرحلة من مراحل هذه العالقة، هو 
التأكيد على أن أي معركة ال ميكن حسمها بالطائرات أو بإطالق 
الصواريخ بعيدة املدى أو قصيرة املدى، بل يتقرر حس����م املعركة 
فقط عن طريق القوة العس����كرية البرية؛ وأكثر حتديداً عن طريق 
قوات املش����اة، دون ذل����ك فإن حرب الطائ����رات والصواريخ تظّل 

ممارسة ل� )فانتازيا القوة( التي تصل إلى حّد اإلرهاب.
ومن ناحية أخرى فق����د اضطرت االنتفاضة الكيان الصهيوني 
للتراج����ع عن مواقفه الس����ابقة؛ عبر إقام����ة »مناطق عازلة« ظل 
يرفضها مراراً، بعد فشل جميع الوسائل العسكرية التي استخدمها 
من دباب����ات وطائرات واغتياالت وحصار وإغالق واحتالل ملناطق 

»أ« في توفير األمن للصهاينة.
أخيراً: فإن الصيغة التي خرجت بها معظم احملافل الصهيونية، 
أمنياً وسياسياً وعسكرياً، في ذكرى االنتفاضة العاشرة أنه بالرغم 
من تواصل عمليات التوغل واالغتيال في املناطق إال أن االنتفاضة 
ما زالت تعمل بقوة، وبدأت حرب استنزاف غير مسبوقة، سجلت 
فيها تفوق����اً نوعياً أذهل اجلي����ش اإلس����رائيلي؛ ودخل املجتمع 
الصهيون����ي حالة م����ن »النزيف املعنوي« لم حت����دث له من قبل، 
على الرغم من كل أش����كال االستنفار األمني وعشرات اآلالف من 

العساكر الذين ُجنِّدوا للتصدي للمنتفضن.
كما وفرت االنتفاضة للش����عب الفلسطيني مناخاً مغايراً، وبات 
واضح����اً أنها قدمت ألنصارها ثقافة جديدة تتركز في أنه لم يَُعد 

أمامه إال خيار املقاومة.
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ج������������ال س������ع������د ال�����ش�����اي�����ب

ga la l_ e l shayp@hotmai l . com فيضــــانات باكـــستان..
وماذا قدم العالم؟

عبر مسؤولون باكستانيون رفيعو املستوى 
عن استيائهم الشديد؛ وانتقادهم ملا رأوه بطًئا 
في رد املجتمع الدولي لكارثة الفيضانات التي 
اجتاحت باكستان مؤخًرا، وخاصة بعد إعالن 
مس���ؤول أممي أن ع���دد املتضررين من تلك 
الفيضانات جتاوز عدد األشخاص املتضررين 
في ثالثٍة من أكبر الكوارث البيئية في العالم.
فلقد أكد موريسيو جوليانو الناطق باسم 
األمم املتحدة للش���ؤون اإلنسانية وفًقا لوكالة 
أسوش���يتيد برس: أن عدد األشخاص الذين 
تضرروا بالفيضان���ات األخيرة التي اجتاحت 
باكس���تان يجعل هذه األزمة أس���وأ الكوارث 
العاملي���ة الكبرى مبا فيها تس���ونامي احمليط 
الهندي ع���ام 2004م وزل���زال هاييتي العام 
اجلاري إضافة إلى زلزال كشمير عام 2005.
ولق���د أكد رئي���س الوزراء الباكس���تاني 
رض���ا جيالني في خطاب له مبناس���بة عيد 
االستقالل أن عدد املتضررين من الفيضانات 
املدمرة التي اجتاحت الب���الد قد ارتفع إلى 
عش���رين مليوًن���ا، فضاًل عن أن���ه من غير 
املعروف حجم الذين فق���دوا منازلهم نهائًيا، 
وأولئك الذين اضطروا مؤقًتا إلى النزوح عنها 

بسبب الفيضانات واألمطار.
وف���ي املقابل اكتفت بعض هيئات اإلغاثة 
العاملي���ة من إص���دار حتذيرات م���ن ظهور 
مشكالت صحية بس���بب نقص مياه الشرب 
النقية، واملش���كالت األخرى التي تنقلها املياه 

مثل: األوبئة كالكوليرا وغيرها.
]بتصرف من مواقع مختلفة 2010/8/14م[

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

في انتظار سوبرمان ! 
أك���د امللياردي���ر األمريكي بيل جيتس عل���ى أن نظام التعليم 
وواقع املدارس األمريكية ليس على ما يرام، ويحتاج إلى خطوات 
إصالحية مشجعة من أجل تقدمه ، وأكد ذلك خالل حضوره فيلًما 

وثائقًيا بعنوان »في انتظار سوبرمان«. 
كما أش���ار جيتس إلى أن الش���ركات األمريكية الكبرى مثل 
شركته مايكروسوفت تواجه صعوبة في العثور على كوادر جديدة 
من العمالة األمريكية املاهرة، وأن معظم الكوادر التي مت توظيفها 

في تلك الشركات هي عمالة مهاجرة إلى الواليات املتحدة . 
    ]جريدة األهرام املصرية 2010/9/13م[

ليتم نوره ولو كره الكافرون
أكد محم���د ناصر مدير املرك���ز اإلس���المي التابع ملنطقة 
واش���نطن الكبرى أن نحو 180 أمريكياً بن رجل وامرأة وبأعمار 
متفاوتة اعتنقوا اإلس���الم تزامناً مع واقع التهديدات بحرق نسخ 
من القرآن الكرمي، واالعتراض على إقامة مسجد في بيت قرطبة 

في نيويورك.
وعزا ناصر س���بب ارتف���اع عدد معتنقي اإلس���الم في هذه 
املنطقة احليوية من الواليات املتحدة؛ إلى ثقافة املطالعة والقراءة 
عن اإلسالم والسيرة النبوية من مشارب ومواقع عدة منها ما هو 

معاٍد ومنها ما هو منصف.           ]موقع العربية[

حــوار مع رئيس بعثــة حكومة جنوب 
السودان في واشنطن

* هل ستقيمون عالقات مستقبلية مع إسرائيل؟
نحن مستعدون لقيام عالقات دبلوماسية مع دول العالم كله، 
وبعد االس���تفتاء س���نجلس مع الدول كلها، ونبحث في العالقات 

الثنائية بيننا.
* لكن هل ستكون هناك عالقات مع إسرائيل؟

نعم، نس���تطيع إقامة عالقات مع إسرائيل، وهناك عالقات 
دبلوماس���ية لعدد من الدول العربية معها، ولن نكون ملكين أكثر 

من امللك!         ]تقرير واشنطن � العدد 256 � 2010/8/10م[



83 العدد 278

مصارف كابل، أم مصارف كرزاي؟!
ر قيمتها بتسعن مليون جنيه إسترليني  كشفت صحيفة بريطانية عن إمبراطورية من األمالك العقارية بدولة دبي تُقّدَّ
)138 مليون دوالر( ميلكها أو يقيم بها أفراد من عائلة الرئيس األفغاني حامد كرزاي أو بعض املقربن منه، وهو ما تخشى 

الدول الغربية أن يكون قد حتقق من خالل االستغالل السيئ ملساعداتها ألفغانستان.
وربطت صحيفة ديلي تلغراف بن الكشف عن هذه املمتلكات ومحاوالت كرزاي إنقاذ مصرف كابل الذي يعد أكبر بنك 

خاص بأفغانستان والذي تولى متويل وشراء األمالك العقارية املذكورة.
وتش���كل مجموعة من 14 فيال بجزيرة النخلة في دبي أهم تلك األمالك، وهي مسجلة باسم املدير السابق لبنك كابل 
شير خان فرنود. وميتلك مصرف كابل كذلك داخل إمارة دبي شقة وموقعن جتارين وشركة خطوط جوية خاسرة )طيران 

بامير(.
وق���د أعرب عدد م���ن الوزراء البريطانين الكبار في لقاءات خاصة عن غضبهم من كون مصرف كابل قد اس���تُخدم 

لشراء عقارات باخلليج.
]اجلزيرة عن ديلي تلغراف 2010/9/11م[

مرصد األخبار

بغالبية ساحقة تم منع النقاب في فرنسا
بعد موافقة البرملان الفرنس���ي بصورة نهائية على مش���روع قانون يحظر ارتداء النق���اب والبرقع في األماكن العامة؛ 
أصبحت فرنس���ا أول بل���د أوروبي يفرض حظًرا عاًما على ارتداء النقاب أو حتدي���داً »إخفاء الوجه في األماكن العامة«، 

ويعيش في فرنسا حوالي 1900 امرأة ترتدي النقاب - بحسب التقديرات الرسمية -.
وتبنى مجلس الشيوخ النص بغالبية ساحقة بلغت 246 صوًتا مقابل صوت واحد، بدون إجراء أي تعديل على النسخة 

األصلية التي صوتت عليها اجلمعية الوطنية قبل شهرين، وهو ما يعد ضوء أخضر من البرملان.
ومقابل اإلجماع في األوس���اط السياس���ية على رفض النقاب؛ رفضت غالبية أعضاء املعارضة املشاركة في التصويت 
في اجلمعية الوطنية ومجلس الش���يوخ القرار، مشيرة إلى مخاطر »عدم دستوريته«، وحتى ال تعرض فرنسا نفسها إلدانة 

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان التي تعتبر أن لكل شخص احلق في العيش وفًقا ملعتقداته ما دامت ال تؤذي اآلخر. 
                                                                                 ]شبكة األخبار العربية 2010/9/17م[

الفاتيكان يثق ويستعجب!
أكدت دولة الفاتيكان »ثقتها التامة برئيس مصرف الفاتيكان - واملعروف رس���مًيا باس���م »معهد األشغال الدينية« - 
ومديره العام، كما أعرب الفاتيكان عن »دهشته« و»استغرابه« بعد اإلعالن عن حتقيق يجري في روما بحق رئيس مصرف 

الفاتيكان النتهاك قانون إيطالي جديد ملكافحة غسيل األموال.
وقد أعلنت مصادر في الشرطة اإليطالية أن رئيس بنك الفاتيكان ايتوري غوتي تيديتشي يخضع لالستجواب في إطار 

التحقيقات التي جتريها السلطات حول تورط البنك في عمليات غسيل أموال.
كما قامت الس���لطات مبصادرة 30 مليون دوالر أمريكي من أرصدة البنك، وذلك بعد أن تلقت شرطة األموال العامة 
تقارير عن حوالتن مصرفيتن مشبوهتن، بعد فشل املسؤولن - بحسب التقارير الرسمية - في بنك الفاتيكان في إعالم 

السلطات عن مصدر هذه األموال. 
     ]جريدة الرياض؛ وشبكة بي بي سي العربية2010/9/21م[
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أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية البريطانية ودائرة 
اجلرمي���ة في بريطانيا أن الرجال ش���كلوا حوالي 40 في 
املائ���ة من ضحايا العنف في الفت���رة بن األعوام 2004-

2005 و2008-2009، وهو آخر تاريخ وثقت السلطات فيه 
معلومات عن العنف املنزلي.

وفي الفت���رة 2006-2007 ش���كل الرجال 43.4 في 
املائة م���ن مجمل حاالت ضحايا العن���ف املنزلي، لترتفع 
النس���بة إلى 45.5 في املئة للفت���رة 2007-2008، وتعود 

وتنخفض إلى 37.7 في املائة للفترة 2009-2008.
]لها أون الين 2010/9/7م[

أوضحت أرقام املجلس األمريكي لإلحصاء أن واحًدا 
من كل سبعة أمريكين يعيش في فقر، كما أكد مسؤولون 
أن عدد األمريكين الذين يعيش���ون في فقر قد ازداد مبا 
يقرب من أربعة مالين ما ب���ن عامي 2008 إلى 2009، 

ليصل إلى 43.6 مليون شخص اآلن.
وتش���ير أرقام مجلس اإلحصاء أيًض���ا إلى أن معدل 
الفقر ف���ي الواليات املتحدة ارتفع م���ن 13.2% في عام 
2008 إلى 14.3% في 2009، حيث ارتفع من 39.8 مليون 

عام 2008 إلى 43.6 مليون عام 2009.
وأشارت اإلحصائيات إلى أن نسبة الفقر قد ارتفعت 
وس���ط األمريكين الذين هم في سن العمل )18 إلى 65 
عاماً( من 11.7% عام 2008 إلى 12.9% عام 2009، وهو 
أعل���ى معدل بن هذه الفئة العمرية منذ الس���تينيات من 

القرن املاضي.
]شبكة بي بي سي العربية 2010/9/16م[

تفيد البيانات التي نش���رها اجلهاز املركزي لإلحصاء 
الفلس���طيني بأن مع���دل األمية بن األف���راد الذين تبلغ 
أعمارهم 15 سنة فأكثر تراجع من 13.9% عام 1997 إلى 
5.4% عام 2009، أي أنه من بن كل 1000 فرد عمره 15 

سنة فأكثر هناك 54 أمًيا.
وأوضحت عال عوض القائمة بأعمال رئيس اإلحصاء 
الفلسطيني أن عدد األمين في األراضي الفلسطينية يبلغ 
123 ألف أمي بالغ، وذكرت – اس���تناًدا إلى بيانات معهد 
اليونسكو لإلحصاء - أن نس���بة األمية بلغت 27.6% في 
الدول العربي���ة عام 2008، حيث بلغ ع���دد األمين نحو 

60.2 مليون.
كما أش���ارت عال عوض إلى أن األمية انخفضت في 
التجمع���ات احلضرية من 12.4% ع���ام 1997 إلى %4.8 
عام 2009، وانخفضت في التجمعات الريفية من %16.9 
إلى 7.0% في الفترة نفسها، وانخفضت في املخيمات من 

13.5% إلى 5.6% في الفترة ذاتها.
وأفادت تلك البيانات أن نس���ب األمية بن الكبار )65 
سنة فأكثر( كانت أعلى منها في الفئات العمرية األخرى، 
إذ بلغت 56.2% في عام 2009، في حن بلغت بن الشباب 

15-24 سنة 0.8% في العام نفسه.
]بتصرف: راديو سوا ومواقع أخرى 2010/9/20م[

مرصد األرقام
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الموسوعة السياسية

يكمن البعد احلقيقي لدارفور في اإلدراك االستراتيجي 
اإلسرائيلي في تصريح وزير اخلارجية اإلسرائيلي احلالي 
)ليبرمان( خالل زيارته اإلفريقي���ة األخيرة؛ حينما صرح 
بأن »دارف���ور منجم ومنبع للطاقة وإس���رائيل حتتاج إلى 
هذه الثروات لتُس���تغل لصالح الس���كان احملللن، ولصالح 

إسرائيل«.
وقد عملت اإلستراتيجية الصهيونية على اإلسهام في 
تخليق بني���ة الصراع هناك وإعطائه بعًدا دولًيا، وذلك من 

خالل أمرين هما: 
• حش���د إعالمي ضخم: بدأ بإنتاج األفالم املمولة من 
وزارة اخلارجية اإلسرائيلية والتي حفلت مبشاهد منقولة 
ومفبركة من رواندا وبورون���دي عن عمليات إبادة وجرائم 
ضد اإلنس���انية، وضحايا وجثث ومشاهد ألحداث وقعت 

في هذين البلدين وربطتها بجنوب السودان. 
• دعم ش���امل حلركات التمرد: التي متارس العمليات 
املس���لحة وهو ما فضح الدور اإلسرائيلي في دارفور الذي 
تظاهر بأّنه دور إنس���اني وإمنائي؛ ث���م تأكد بعد ذلك أّنه 
دور عمل على تأجيج الصراع من خالل ش���حنات األسلحة 
والدعم اللوجستي الذي تبنته احلكومات اإلسرائيلية منذ 

.2003
وتباهت وزيرة اخلارجية اإلس���رائيلية السابقة )تسبي 
ليفني( بدورها احملوري في تفجي���ر الصراع في دارفور؛ 
وتصعي���ده حتى بلغ ما بلغ���ه من أبعاد محلي���ة وإقليمية 
ودولية، فكشفت خالل حملتها االنتخابية في إسرائيل في 
كان���ون الثاني 2009 عن حقائق مهمة ح���ول أبعاد الدور 

اإلسرائيلي في دارفور، من أهمها:
• تبني قضية دارفور من قبل احلكومة اإلسرائيلية.

• دع���م احلركات املس���لحة املنش���قة ع���ن احلكومة 
الس���ودانية؛ ألّنها تقات���ل حلماية اجلماع���ات اإلفريقية 
غي���ر العربية ضد مناهج اإلبادة، وأّن من واجب الش���عب 
اإلسرائيلي أن يهّب ملساعدة شعب دارفور ملنع وقوع كارثة 

على غرار احملرقة النازية.
• إسرائيل قّدمت منذ تش���كيل احلكومة التي يرأسها 

)أوملرت( وش���غلت فيها )ليفني( منص���ب وزيرة اخلارجية 
عام 2006 وحتى بداية عام 2009 مساعدات عسكرية من 
أسلحة ومعدات عس���كرية بقيمة 300 مليون دوالر وخبرة 
وتدري���ب ألفراد من حركات التم���رد وعلى األخص حركة 
حترير الس���ودان برئاس���ة عبد الواحد نور في مخّيمات 
الالجئن في تش���اد وجمهورية إفريقيا الوسطى وحتى في 

إسرائيل.
• دعم مالي بقيمة 500 ملي���ون دوالر بعضها دفع في 
عهد حكومة )أرئيل شارون( أي أّن املبلغ قّدم خالل املدة من 

عام 2004 وحتى بداية عام 2009.
• تعبئة الرأي العام اإلس���رائيلي ف���ي نطاق فعاليات 
دورية لدع���م دارفور وكذلك املنظمات اليهودية ووس���ائل 

اإلعالم اليهودية في الغرب. 
ثم جاء وزير اخلارجية اإلس���رائيلي احلالي )ليبرمان( 
ليكمل املسيرة، معلناً دوافع دولته من وراء تأجيج الصراع 
في دارفور، ُمشدًدا على أهمية اجلهود اإلسرائيلية إليجاد 

مجاالت حيوية في جنوب السودان، منها: 
• مج���ال حيوي مائي وزراعي في منطقة أعالي حوض 
النيل وعلى األخص في إثيوبيا وأوغندا وجنوب الس���ودان 

مستقباًل. 
• مج���ال حي���وي نفطي + غ���از + مناج���م احلديد 

واليورانيوم ومعادن أخرى في غرب إفريقيا. 
• مجال حيوي )املاس( الذي تس���يطر إسرائيل ورجال 
األعمال واملؤسس���ات اإلسرائيلية على استخراجه في 11 

دولة. 
]بتصرف عن املركز العربي للدراسات والتوثيق الفلسطيني 2010/9/14[

ما البعد الحقيقي لـ »دارفور« في اإلدراك اإلستراتيجي الصهيوني؟
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األقليات اإلسامية

تعد النصرانية هي الديانة الرسمية للدولة.
ويبلغ عدد سكان كندا حوالي 33 مليون نسمة ونصف املليون ونسبة 
املس���لمن 1.9%. وتقول بعض املصادر إن النس���بة تتعدى 2 %. وحسب 

إحصائية 2009 يصل عدد املسلمن إلى مليون ونصف املليون.
 ويُظِهر آخر إحصاء للسكان أن اإلسالم هو الديانة رقم واحد بن 
العقائد والديانات غير املس���يحية. وتوزيع املذاهب النصرانية كالتالي: 
الروم���ان الكاثولي���ك 42.6%، البروتس���تانت 23.3%، نصارى آخرون 

4.8%، غير معروفن 16%، آخرون %11.8.
أول مجل���س للمنظمات واجلمعيات اإلس���المية تك���ّون في أوائل 
الس���بعينيات، وتكّون أول مجلس ش���رعي إس���المي يُطبق الش���ريعة 

اإلسالمية عام 1994م، 
ويعد مس���جد الرشيد أول مساجد كندا؛ أُنشئ عام 1938م. ويبلغ 
عدد املس���اجد واملصليات التابعة للمؤسسات اإلسالمية العاملة مبدينة 
تورنتو وحدها حيث يتركز اجلانب األكبر من مس���لمي كندا 200 مسجد 

ومصلى؛ هذا بخالف املقاطعات األخرى.
ومت اعتراف سلطات التعليم الكندية رسمياً بالدين اإلسالمي عام 

.1973
واملتابع ألحوال هذه األقلية املس���لمة وخصائصها يرى أنها شبيهة 
باألقلية املس���لمة في الواليات املتحدة إن ل���م تكن امتداداً لها ولكن مع 
بعض االختالفات اخلاصة بالنش���أة والتركيب���ة العرقية؛ حيث نرى أن 
األصول العربية تغلب على مس���لمي كندا إلى جان���ب أعداد كبيرة من 
أصول باكستانية وهندية وكذلك من شرق آسيا وجنوب أوروبا والبلقان، 
وهؤالء جميعاً حملوا معهم العقيدة اإلسالمية مغلفة في ثقافات متعددة 
إلى بلد يقوم أساس���اً على تعدد الثقافات املهاجرة إليه، سوى عدد قليل 
من قدامى الكندين الذين اعتنقوا اإلس���الم وه���و ما تختلف فيه هذه 

األقلية عن األقلية املسلمة في الواليات املتحدة.
وبالرغم من صغر حجم األقلية املسلمة نسبياً في كندا إال أنها بحكم 
انتشارها في املقاطعات جميعها مع تركيزها على املناطق اآلهلة بالسكان 
وعلى بعض األنش���طة احليوية؛ يجعلها ذلك تبدو أكثر من حجمها، كما 
أن تعاملها مع وس���ائل االتصال وقنواته املتعددة أعطاها ميزة، إال أنها 
تواجه بعض املشكالت حيث إن معظم املؤسسات اإلسالمية ليس لديها 
ميزاني���ة مخصصة للعالقات العامة أو برامج للتواصل أو ممارس���ة أي 
نشاط بجانب اخلدمات الدينية، وتعد هذه مشكلة خطيرة للغاية تواجه 

األقلية املسلمة. 
وكذلك التمثيل السياسي للمسلمن في كندا والعالقات مع وسائل 
اإلعالم، وإيجاد صالت وعالقات م���ع احلكومة احمللية والوكاالت غير 
احلكومي���ة إلى جانب انحياز احلكومة الكندية إلس���رائيل في كثير من 
القضاي���ا. ولم يتم بذل أي جهد يُذكر من أجل تغيير ذلك بالرغم من أن 
السنوات القليلة املاضية قد شهدت تزايًدا من جانب األقلية املسلمة في 
املشاركة في احلياة السياس���ية واملدنية بكندا، وقد شهدت االنتخابات 
البرملانية األخيرة مش���اركة كبيرة من جانب األقلية املس���لمة، سواء كان 

ذلك على مستوى الترشيح أو اإلدالء باألصوات.
ورغم ترش���ح العديد من املس���لمن املنتمن لألحزاب كافة إال أن 
عدداً قلياًل منهم فقط حقق الفوز. وذكر املجلس اإلس���المي الكندي أن 
نسب حضور املسلمن كانت أعلى من نسب حضور الكندين بشكل عام 

في االنتخابات البرملانية.
وللتعليم بن أبناء املس���لمن في كندا شأن؛ حيث اعترفت سلطات 
التعليم الكندية رس���مياً بالدين اإلسالمي وأصبح من مقررات الدراسة 
مع األديان األخ���رى لطلبة املرحلة الثانوية، كما تلت ذلك مش���روعات 
لتنظيم محاضرات عن اإلسالم للمعلمن الذين أُوكل إليهم تدريس هذه 
املقررات. وقد نشط مجلس اجلماعات اإلسالمية ملراجعة الكتب املقررة 
لتصحيح األخطاء التي كانت شائعة فيها عن اإلسالم، ويعد ذلك مدخاًل 
أساس���ياً في هذه املرحلة التعليمية لتنقية اإلس���الم من الشوائب التي 

كانت قد حلقت به سواء كان ذلك جهاًل أو عمداً.
أما عن املشكالت التي تواجه املسلمن اجتماعياً فقد كانت مسألة 
إنش���اء محاكم لقضايا األسرة املس���لمة أحد أهم املعوقات التي سعوا 
حللها؛ حيث أعلن دالتون ماكجينتي رئيس وزراء إقليم أونتاريو بكندا أن 
حكومته تراجع تقريراً تقدم به النائب العام السابق باإلقليم يقترح إنشاء 
محاكم شرعية للمسلمن في املنازعات األسرية أسوة باحملاكم اخلاصة 

باليهود والكاثوليك، وقال: إنه يؤيد إقامة مثل هذا النوع من احملاكم.
وأثارت احتمالية تطبيق أحكام الش���ريعة اإلس���المية في قضايا 
األس���رة مظاهرات محدودة في عدد من املدن الكندية ترفض إنش���اء 

مثل هذه احملاكم. 
ومن جانبهم اس���تنكر الزعماء املس���لمون واملس���ؤولون الكنديون 
مزاعم املتظاهرين، قائلن: إن حرمان مس���لمي كندا من حقهم في حل 
منازعاتهم األس���رية أمام محاكم تقوم على أحكام الش���ريعة اإلسالمية 
ميثل نوعاً من التمييز بن أفراد الشعب الكندي، وأشاروا إلى أن محاكم 
الكاثوليك واليهود لم تلق املعارضة نفس���ها عندما صرحت بها احلكومة 

منذ 14 عاماً.
وقد تصاعدت مؤش���رات العنصرية واالضطهاد جتاه املس���لمن 
في كندا منذ هجمات احلادي عش���ر من س���بتمبر؛ وذلك بسبب اتباع 
احلكومات الكندية سياس���ات الواليات املتح���دة، وهو ما جعل من حياة 
مواطنيها املس���لمن أمًرا صعًبا؛ حيث يعامل املسلمون بشكل من الشك 

والريبة والتضييق في الوظائف واخلدمات. 
املراجع واملصادر : 

- مواقع الكترونية: »إسالم أون الين«، »السبيل أون الين«، »إسالم 
.»fact book« ،»ويب

- سيد عبد املجيد بكر، األقليات املسلمة في األمريكيتن والبحر 
الكاريبي، موقع: الدرر السنية.

- موقع املسلمون الكنديون:
.http://www.thecanadianmuslim.ca

.http://www.thecanadianmuslim.ca :موقع -

أمح������د حم����م����ود ال��س��ي��دالمسلمون في كندا
mr.ah54@hotmail.com
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فاطمة بيهردي

صـــــــالح األرض
وخطورة إفسادها

] بأقالمهن [

يتجلى إصالح األرض فيما يلي:
1 - متهي���د األرض: يقول - عز وجل -: }الَِّذي َجَعَل َلُكُم 
اأَلْرَض َمْهًدا{ ]طه: ٥٣[؛ أي: أنه - سبحانه - هيأ األرض لتكون 
صاحلة لعيش اإلنس���ان واس���تقراره، ولهذا أرساها باجلبال 
دة للس���ير واحلرث؛ فكانت األرض  الش���امخات، وجعلها ممهَّ
بذلك فراش���اً لإلنس���ان)1(. قال - تعالى -: }الَّ���ِذي َجَعَل َلُكُم 

اأَلْرَض ِفَراًشا{ ]البقرة: ٢٢[. 

ولطول  باألرض  أُلفتنا  لطول  )ونحن   :3450/(7/6 القرآن(  ظالل  )في  في  جاء   (((
استقرارنا عليها، ال نكاد نحس بأثر ذلك التمهيد لألرض وعظمته(.

2 - دق����ة خل���ق األرض: ويتجلى ذلك ف���ي جعل ما في 
األرض موزون���اً ومقدراً. يقول - عز م���ن قائل -: }َواأَلْرَض 
ْوُزوٍن #^١٩^#( َوَجَعْلَنا  َمَدْدَناَها َوَأْلَقْيَنا ِفيَها َرَواِسَي َوَأْنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكِلّ َشْيٍء مَّ
ن َش���ْيٍء إالَّ ِعنَدَنا  َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َوَمن لَّْس���ُتْم َل���ُه ِبَراِزِقنَي #^٢٠^#( َوإن ِمّ
ْعُلوٍم{ ]احلج���ر: ١٩ - ٢١[. وتظهر هذه  ُلُه إالَّ ِبَقَدٍر مَّ َخَزاِئُن���ُه َوَم���ا ُنَنِزّ
الدق���ة املتناهية في خلق األرض؛ من خالل مكوناتها املتعددة 
من ماء وهواء)2( وأقوات، وري���اح، وحركة الكواكب، والفصول 

))) تظهر دقة خلق الهواء – مثالً - في وجود طبقة األوزون في السماء، وما لها من دور 
في وقاية األرض من األشعة الضارة للشمس.

األرض   - تعال���ى   - الل���ه  خل���ق 
وأصلحه���ا مادي���اً ومعنوي���اً، فقال - 
تعال���ى-: }َوال ُتْفِس���ُدوا ِف���ي اأَلْرِض َبْعَد 
ومعن���ى   .]٥٦ ]األع���راف:  إْصالِحَه���ا{ 
إصالحها املادي: َخلُْقها على وجٍه بديع 
محَكم، ونظاٍم كامل يالئم منافع اخللق 

ومعيشتهم، ويستجيب ملصاحلهم.

 أواًل: مظاهر إصالح األرض:
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ثرواته���ا. ويتجلى اإلبداع املادي في خلق اإلنس���ان في كمال 
لقته وُحْس���ن صورته. قال - تعالى -: }َلَقْد َخَلْقَنا اإلنَساَن ِفي  ِخِ
َأْحَس���ِن َتْقِومي{ ]التني: ٤[، في ح���ن يتجلى اإلبداع املعنوي في 
خلق اإلنس���ان عاقاًل مريداً قادراً على إدراك اخلير والشر. 

قال - عز وجل -: }َوَهَدْيَناُه النَّْجَدْيِن{ ]البلد: ١٠[.
5 - تس�����خير ك�ل ش�يء لإلنس�ان: إن من متام نعم الله - 
تعالى - على اإلنسان، ومن مقتضيات صالح األرض تسخير كل 
شيء ل�ه، باعتباره خليف�ة األرض وس�يدها األول. يقول - تعالى 
ْنُه{ ]اجلاثية:  ����َمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َجِميًعا ِمّ ا ِفي السَّ َر َلُكم مَّ -: }َوَس����خَّ
١٣[. ومن ذلك تس���خير احليوانات، واألق���وات التي تخرج من 
األرض، واملطر النازل من الس���ماء وغيرها. وقد أُلهم اإلنسان 
خصائ���ص، وأوتي ق���وًى جتعله قادراً على اس���تغالل األرض، 

وتنميتها واكتشاف سننها.

ثانيًا: أهمية صالح األرض:

تتبن أهمية صالح األرض من خالل أمرين اثنن هما:
أوالً: أن ص���الح األرض هو املقصد من ِخلِْقها، ولهذا تعجبت 
املالئكة من اس���تخالف اإلنسان املفسد بطبيعته. قال - تعالى -: 
َعُل ِفيَها َمن  ����ي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة َقاُل����وا َأَتْ }َوإْذ َق����اَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة إِنّ
َماَء{ ]البقرة: ٣٠[؛ فدل تكرار ظرف »فيها« في  ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الِدّ
اآلية على أن مدار استغراب املالئكة هو حصول االستخالف في 
األرض، وه����و ما يؤك�د كونه�م علم�وا أن م�راد الله - عز وجل - 

. صالحها وانتظام أمرها إلى أمد معنَّ
ولتحقيق هذا القصد جاءت رساالت الله بتوجيهات وأحكام 
للن���اس تهدف - من جملة ما تهدف إليه - إلى إصالح األرض 
وحفظ مقوماتها. كما ألهم الله - سبحانه - احلكماء والعلماء، 
ووضع على ألسنتهم قوانن؛ فعلَّموا الناس كيف يستعملون ما 

في األرض على نظام يحصل به االنتفاع وينتفي الفساد.
ثانياً: أن ثمة تالزماً بن إصالح األرض واستخالف اإلنسان 
فيها؛ حيث يتطلب قيام اإلنسان مبهمته هذه )أي االستخالف( 
غ  أن تك���ون األرض عل�ى هيئة ص�احلة؛ إذ يتيس���ر عن�دئٍذ تفرُّ
اإلنسان أله�دافه الكبي�رة م�ن مع�رف�ة الل�ه - س��بحانه وتعالى 
نة  - ثم عبادت���ه؛ فتكون بذلك مهمة اخلالفة في األرض متضمِّ
للمس���ؤولية عن حماية األرض وحفظه���ا. يقول د. عبد املجيد 
النجار: )إذا كان الكون هو مسرح خالفة اإلنسان التي هي مهمة 

وغيرها. وكل ذلك حلفظ حياة اإلنسان وضمان استمراريتها.
3 - تزي���ن األرض: جعل الل���ه األرض زينة، مبا فيها من 
جبال وس���هول وماء وخضرة وحيوان���ات وغيرها. وكل ذلك 
لتوفي���ر الراحة للناس، وَجْع���ِل األرض مالئمة ملا تصبو إليه 
نفوسهم م�ن زخ�رف وجمال. قال - تعالى -: }إنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى 

ُهْم َأْحَسُن َعَماًل { ]الكهف: ٧[. اأَلْرِض ِزيَنًة لََّها ِلَنْبُلَوُهْم َأيُّ
4 - إبداع خلق اإلنس���ان: اإلنسان أشرف املخلوقات على 
هذه األرض، وقد خلقه - سبحانه - بهيئة بديعة، وخصائص 
معيَّنة، جتعله صاحلاً للحياة فوق األرض، وقادراً على استغالل 
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وج���وده، فإن التصرف فيه تصرف الرفق به يكون من باب ما ال 
يتم الواجب إال به فهو واجب()1(.

فصالح األرض املادي هو األصل فيها؛ ألن الله - تعالى - خلق 
الك����ون على هيئة الص����الح، فقال - عز وجل -: }َوال ُتْفِس���ُدوا ِفي 
اأَلْرِض َبْعَد إْصالِحَها{ ]األعراف: ٨٥[، وإمنا الفس����اد طارئ، ويحصل 
ل اإلنسان. يقول الشعراوي: )احلق َخلَق الكون  لألرض بسبب تدخُّ
على نظام دقيق، ونرى ذلك في األش����ياء التي ال دخل لإلنس����ان 
فيها، وجندها في منتهى الدقة واالس����تقامة: الش����مس والكواكب 
والفصول والرياح، لكن الفساد يأتي عندما تتدخل يد البشر بغير 

منهج الله()2(.

ثالثًا: فساد األرض المادي:

فساد األرض املادي: هو خروجها عن احلالة الصاحلة التي 
ُخلَق���ت عليها، وبطالن منافعها. يقول - عز وجل -: }َوَلْوال َدْفُع 
ِت اأَلْرُض َوَلِكنَّ اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعامَلنَِي{  اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لََّفَس���دَ
]البق���رة: ٢٥١[. ويُعبَّر عن فساد األرض املادي في عصرنا احلالي 

مبفاهيم أخرى: كتدهور البيئة واالعتداء عليها... إلخ
ورغم أن فس���اد األرض الكلي متعذر ملنع الله ذلك بفضله 
كم���ا توضحه اآلية، فإن مظاهر كثيرة ل���ه كائنة في األرض، 
وهي حاصلة في أجزاء متفرقة منها، ولهذا ُعبِّر عنها بفساد 
البر والبحر، ف���ي قوله - عز وجل -: }َظَهَر اْلَفَس���اُد ِف���ي اْلَبِرّ 
َواْلَبْحِر ِبَا َكَس���َبْت َأْيِدي النَّ���اِس{ ]الروم: ٤١[. ومن مظاهر فساد 
األرض املادي: التلوث - سواء كان في املاء أو الهواء - وتعرُّض 
طبق���ة األوزون لضرر واضح، يع���رِّض حياة الناس لألخطار، 

واستنزاف موارد الطاقة وغيرها.
ويكون فساد األرض املادي بأسباب مادية ومعنوية)3(:

أواًل: األسباب املادية:

ويكون ذلك باإلفس���اد في األرض؛ أي بإتالف ما هو نافع 
للناس. ويظهر هذا اإلفساد املادي من خالل ق�وله - عز وجل 
ْنَيا َوُيْش����ِهُد اللََّه َعَلى َما  -: }َوِمَن النَّ����اِس َمن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْل�َحَياِة الدُّ

))) فقه التحضر اإلسالمي: )/156 - 157.
))) تفسير الشعراوي: 73/6)3، وقد فصل كثيراً في هذا األمر َفلْيرجع إليه.

)3) ملا كان إفساد األرض الكلي متعذراً، وكانت صيغة »اإلفساد في األرض« هي األنسب 
القرآن  في  النهي  جاء  فقد  املعنوي،  أو  املادي  األرض  فساد  في  التسبب  عن  للتعبير 
األَْرِض{  ِفي  ُتْفِسُدوا  }َوال   :- تعالى   - فقال  األرض«،  في  »اإلفساد  عن  الكرمي 

]األعراف: 65[، ولم َيِرد قط : »ال تفسدوا األرض«.

ِفي َقْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ اْل�ِخَصاِم #٢٠٤#( َوإَذا َتَولَّى َس����َعى ِفي اأَلْرِض ِلُيْفِس����َد ِفيَها 
َوُيْهِلَك اْل�َحْرَث َوالنَّْس����َل َواللَُّه ال ُيِحبُّ اْلَفَس����اَد{ ]البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٥[. 
فاآلية وإن كانت – بحسب سبب نزولها - تتحدث عن األخنس 
بن ش���ريق الذي )خرج من عند النبي # فمر بزرع لقوم من 
املس���لمن وُحُمر، فأحرق الزرع وعقر احلمر()4(، فإنها تعم كل 
م���ن يعمل مثل عمله، ومن ثَمَّ يكون »إهالك احلرث والنس���ل« 
تعبي���راً عاماً، يفيد إتالف البيئ���ة الطبيعية. ويدخل فيه قطع 
األشجار والزراعات، كما يدخل فيه قتل احليوانات، والتسبب 
ف���ي انقراض بعض أنواعها، مما نش���اهد آث���اره في عصرنا 

احلالي.
إن اإلنس���ان هو املس���ؤول األول واألخير عن أي خلل يطرأ 
في بيئتنا الطبيعية؛ فهو مس���ؤول عن تلوي���ث البيئة وتدهورها 
من خالل إلقائه مخلفات املصانع - مثاًل - واستخدامه املفرط 
للمواد الكيم�اوية مبا يضر األنه���ار والبحار، وكذا ما يفعله من 

َقطٍع لألشجار وغيرها. 
وبذلك ينتظم اإلفساد املادي لألرض مجموع االعتداءات 
املختلفة على البيئ���ة بجميع عناصرها، وهو األمر الذي حدا 
بالدكتور شوقي أحمد دنيا إلى القول: )آمل أن يحتل مصطلح 
»إفساد األرض« مساحته الالئقة به على خريطة االهتمامات 
البيئي���ة؛ فهو أدق وأوضح وأجمل من مصطلح »االعتداء على 

البيئة«. ومما يبشر باخلير أنه آخذ في الشيوع()5(.

ثانيًا: األسباب املعنوية:

وتتمثل هذه األس���باب فيما يعمله اإلنس���ان من املعاصي 
واملنكرات، وفيما يقع فيه م���ن انحراف عن منهج الله؛ حيث 
يترتب عن ذلك فس���اد األرض؛ )أي قل���ة منافعها(، وانقطاع 
غيثها، ونزع بركاتها. يقول - عز وجل -: }َظَهَر اْلَفَس���اُد ِفي اْلَبِرّ 
َواْلَبْحِر ِبَا َكَس���َبْت َأْيِدي النَّاِس{ ]الروم: ٤١[. يقول ابن القيم: )لم 
تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل حُتِدث لهم من الفساد 
العام واخلاص ما يجلب عليهم من اآلالم، واألمراض واألسقام 
والطواع���ن، والقحوط واجلدوب، وس���لب ب���ركات األرض 
وثمارها ونباتها، وس���لب منافعها أو نقصانها أموراً متتابعة، 
يتل���و بعضها بعضاً()6(، ولذا قيل ف���ي قوله - تعالى -: }َوال 

)4) أسباب النزول النيسابوري، ص39.
)5) »التنمية والبيئة: دراسة مقارنة«، د. شوقي أحمد دنيا، ص3)، دعوة احلق، ع 137، 

س)1، جمادى )/ 1414.
)6) زاد املعاد في هدي خير العباد، ص: )36 - 363.
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ُتْفِس���ُدوا ِفي اأَلْرِض َبْعَد إْصالِحَها{ ]األعراف: ٥٦[: )ال تعصوا في 
األرض، فيمسك الله املطر، ويهلك احلرث مبعاصيكم، بعد أن 

أصلحها باملطر واخلصب()1(.
ويدل ما سبق على أن عصيان ابن آدم يتضرر منه اإلنسان 
نفسه، كما يتضرر منه احليوان والنبات؛ ألن األرض مكان عيش 
جميع املخلوقات، ومن ثَمَّ فإن في فسادها ضرر للجميع، كما 
يعود صالحها بالنفع على اجلميع، ولهذا قيل: )من أذنب ذنب�اً 
يك�ون اخلالئق من اإلنس، وال���دواب، والوح�وش، والطي��ور، 
وال����ذر خصم�اءه يوم القي�امة؛ ألن����ه - تعالى - مينع املطر 

بشؤم املعصية، فيتضرر بذلك أهل البر والبحر جميعاً()2(.
وفي مقابل تسبب املعاصي لفساد األرض، فإنه يترتب عن 
الطاعة واالس���تغفار صالح األرض وتواتر خيراتها، وحصول 
بركاتها. يقول املول���ى - جل جالله -: }َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا 
���َماِء َواأَلْرِض{ ]األعراف: ٩٦[،  َن السَّ َواتََّق���ْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِه���م َبَرَكاٍت ِمّ
اًرا #^١٠^#(  ويق���ول - تعالى -: }َفُقْلُت اْس���َتْغِفُروا َربَُّكْم إنَّ���ُه َكاَن َغفَّ
ْدَراًرا #^١١^#( َومُيِْدْدُكم ِبَأْمَواٍل َوَبِننَي َوَيْجَعل لَُّكْم  ���َماَء َعَلْيُكم ِمّ ُيْرِس���ِل السَّ
َجنَّ���اٍت َوَيْجَعل لَُّك���ْم َأْنَهاًرا{ ]نوح: ١٠ - ١٢[. يقول س���يد قطب 
- رحم���ه الله -: )م���ا من أمة اتقت الل���ه وعبدته، وأقام�ت 
شريعته؛ فحققت العدل واألمن للناس جميعاً، إال فاضت فيها 
ن الله لها في األرض، واستخلفها فيها بالعمران  اخليرات، ومكَّ

وبالصالح سواء()3(.
))) زاد املسير، ابن اجلوزي: 146/3.

األقران  ومعترك   ،107/( احمليط:  البحر  وانظر   .48/(1/(( املعاني:  روح   (((
للسيوطي: 3/)41.

)3) في ظالل القرآن: 9/6)/3713.

رابعًا: واجب ومسؤولية:

بع���د بياننا ألهمية صالح األرض، وإدراكنا لقبح إفس���ادها 
وخطورته، يتبادر ها هنا سؤال هو: ما الواجب عمله على اإلنسان 
املس���لم خاصة، واألمة اإلسالمية عامة ملنع فساد األرض والعمل 

على صالحها؟ واجلواب على ذلك: أنه يتعن ما يلي:
1 - البعد عن إفس���اد األرض لنه���ي القرآن الكرمي عنه. 
يقول - تعال���ى -: }َوال ُتْفِس���ُدوا ِف���ي اأَلْرِض َبْع���َد إْصالِحَها{. 
]األعراف: ٥٦[
2 - البع���د ع���ن املعاصي التي تس���بب فس���اد األرض، 
وهذا يتطلب إصالح النفوس؛ س���واء على املسوى الفردي أو 
اجلماعي. يقول - تعالى -: }َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبِرّ َواْلَبْحِر ِبَا َكَسَبْت 
َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُهم َبْعَض الَّ���ِذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن{ ]الروم: ٤١[، 
فمعن���ى قوله: }َلَعلَُّهْم َيْرِجُع���وَن{؛ أي لعل الناس يعتبرون مبا 
يصيبه���م من آفات في البر والبحر، فيرجعوا إلى الله ويتوبوا 
إليه، ويتداركوا ما وقعوا فيه من خطايا، وبذلك يرتفع فس���اد 
األرض، ويصلح الله - س���بحانه - أحواله���ا، مصداقاً لقوله 
اًء َغَدًقا{.  ِريَقِة أَلْس���َقْيَناُهم مَّ - تعالى -: }َوَأن لَِّو اْس���َتَقاُموا َعَلى الطَّ
]اجلن: ١٦[
3 - احلفاظ على الصالح القائم لألرض بترك مقوماتها 
صاحلة – وهو احلد األدن���ى- وبال�زيادة ف�ي ه�ذا الص�الح 
ما أمكن؛ بغرس األش���جار وحفر اآلب���ار، والعمل على نظافة 
البيئة وغيرها مما تنادي ب���ه كثير من اجلمعيات واملنظمات 
في عصرنا احلاضر، ونادى به ديننا احلنيف منذ خمسة عشر 
قرناً، فقال #: »َما ِمْن ُمْس���ِلٍم يَْغِرُس َغْرس���اً أَْو يَْزَرُع َزْرعاً 
َفيَ���ْأُكُل ِمنُْه َطيٌْر أَْو ِإنَْس���اٌن أَْو بَِهيَمٌة ِإال َكاَن لَُه ِبِه َصَدَقٌة«)4(، 

ويقول #: »َمْن أَْحَيا أَْرضاً ِميتًَة َفِهَي لَُه«)5(.
4 - تقدي���ر أهمي���ة ص���الح األرض، وإدراك ِعَظم هذه 
النعم���ة. ويتحقق ذل���ك بالتأمل فيها، ومعرف���ة خصائصها 
ومقوماتها؛ فذلك يؤدي بصورة تلقائية إلى االهتمام باألرض، 

ومن ثَمَّ العمل على احملافظة على صالحها.

الزرع  فضل  باب:  واملزارعة،  احلرث  كتاب  في  مالك  بن  أنس  عن  البخاري  أخرجه   (4(
والغرس إذا أُكل منه، ح0)3)، )/3/)9.

املوات، ح1395،  : ما ذكر في إحياء أرض  أبواب األحكام، باب  الترمذي في  )5) أخرجه 
)/419، وقال عنه: حديث حسن صحيح.
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لم تعد املس���ؤولية االجتماعية مناطة بفئة محددة من 
املؤسسات أو األفراد، بل أضحت محطَّ أنظار االقتصادين 
في العالم كله، وذلك بعد التطور الكبير والتغير الواس���ع 
الذي طرأ - وما زال - على السوق من خالل أثرها املتعدد 

على املجتمع وعلى املؤسسات.
إال أن مناقش���ة املس���ؤولية االجتماعي���ة من منطلق 
إسالمي لم يأخذ حظه الوافر من التأصيل والدراسة، وهو 
يحتاج إلى بعث وتنش���يط؛ فنصوص الشريعة اإلسالمية 
وجهود الفقهاء واالقتصادين املسلمن مأْلَى بالعطاء؛ ألن 
الش���ريعة اخلالدة متوافقة مع متطلبات احلياة اإلنسانية 
في مراحلها وتطوراته���ا جميعها، وهي متوافقة حتماً مع 
حاجيات احلياة اإلنسانية في هذا العصر وفي كل عصر؛ 
ْلَناُه  مصداق���اً لقول الله - ع��ز وج���ل -: }َوُكلَّ َش���ْيٍء َفصَّ
َتْفِصي���اًل{ ]اإلس���راء: ١٢[، وقول الرسول #: »ما تركت من 
ش���يء يقربكم إلى اجلنة إال وقد حدثتكم به، وال من شيٍء 

يبعدكم من النار إال وقد حدثتكم به« )1(.
لقد أصبحت املسؤولية االجتماعية للشركات ضرورة 
اقتصادية لهذه الشركات إلى جانب كونها ضرورة إنسانية 
متليها املس���ؤولية األدبي���ة أليِّ كيان يعي���ش في بلد من 
البالد. وهي من هذه الزاوية جتمع بن احلس���نين: الربح 
ل مس���ؤولية املجتمع؛ ابتغاًء ملرضاة الله عز  املادي، وحتمُّ
وجل، وعماًل بقول النبي #: »مث���ل املؤمنن في توادِّهم 

)*( رئيس النشاط اخليري بإدارة خدمة املجتمع.
الطبراني ورجاله رجال  الزوائد 63/8)، 64): واه،  الهيثمي في مجمع   ))) قال 

الصحيح.

وتراحمهم وتعاطفهم مثُل اجلس���د إذا اشتكى منه عضٌو 
تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى« )2(.

إن لكل مجتمع من املجتمعات هموماً وقضايا تشغله، 
كما أن للمجتمع العاملي هموماً مشتركة حتتاج إلى مساهمة 
الش���ركات بصورة فاعلة في التعامل معها واملش���اركة في 
حلها. أذكر على س���بيل املثال: مشكالت البطالة والتعامل 
م���ع الثورة املعلوماتية املتجددة وبعض املش���كالت البيئية 
كالتلوث خصوصاً: زيادة الكرب���ون وغاز األوزون وغيرها 
م���ن القضايا العاملية، إلى جانب القضايا احمللية التي تهم 
كل مجتم���ع بذاته؛ كقضايا األمي���ة في  بعض املجتمعات 

وتخلف الوعي الصحي وغيرها.
وهنا يأتي التطبيق العملي لقول الله - تعالى -: }َوال 
َتَعاَوُن���وا َعَلى اإلْثِم واْلُع���ْدَواِن{ ]املائ���دة: ٢[، فماذا لو عملت 
الش���ركات احمللية - مثاًل - على دعم مشروعات علمية، 
أو تنظيم برامج تدريبية في التثقيف البيئي أو املعلوماتية 
يقوم عليها مش���روع مدعوم علمياً وفكرياً وتربوياً وإدارياً، 
وطرح اإلعالن لها إما ع���ن ط���ريق اإلع���الم برواف���ده 
املختلف�����ة أو عن طريق املؤسس���ات التعليمية والثقافية 
واحلكومي���ة، بحيث يغط���ي عائد هذه البرام���ج تكلفتها 
الفعلية ويزيد هامش���اً في الربح ليكون تش���جيعاً للشركة 
على مواصلة مس���ؤوليتها االجتماعية، إلى جانب املردود 
االقتصادي الكبير املتمثل في الدعاية لهذه الشركة، وهي 
دعاية عملية يشعر فيها املجتمع بنفعيته أكثر مما يستمتع 

 ))) رواه مسلم.

المسؤولية االجتماعية

للشــــــــــركات:

ضرورة اقتصادية
ن��������واف ال��������رف��������دي)*(
al-rfden@hotmail.com

] الباب المفتوح [
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مبشاهدة اإلعالنات مدفوعة األجر في وسائل اإلعالم، والتي 
ل���م تصبح مرغوباً فيها عند كثير من ش���رائح املجتمع نتيجة 
للتنافس الشديد بن الشركات وما سمي اجتماعياً مبصطلح 
»ضرب العالمة التجارية« وإغراق الس���وق بالسلع املضروبة، 
فأصب���ح البديُل اإلعالني الصحيح للش���ركات هو اندماجها 
في املجتمع وانتماَءها له؛ فإن انتماء الش���ركة للمجتمع يزيد 
ف���ي انتماء املجتمع لها، دون أن تتخلى الش���ركة عن أهدافها 

الربحية.
إن النب���ي # يقول: »احرص على م���ا ينفعك« )1(، وهي 
قاع���دة عامة في التعامل س���واء كان فردي���اً أو اجتماعياً أو 
اقتصادياً، واملطلوب من الشركات في هذا الصدد إدخال هذا 
املفهوم الشريف لهذا احلديث النبوي في موازناتها؛ فبدالً من 
احلرص على رافد واحد من النفع وهو الربح امل��ادي مل��اذا ال 
يكون احلرص على أكثر من رافد في العمل الواحد؟ وال مانع 
في هذا اإلطار من حتقيق مبدأ التعاون على البر والتقوى من 
خالل مد جسور التعاون بن الشركات واملؤسسات، حيث يكون 
جو الصداقة والتعاون والنماء الذي تتمثل بركته في مش���اريع 

جتتمع فيها املسؤولية االجتماعية مع الربح املادي.
وهن���اك جانب مهم م���ن جوانب املس���ؤولية االجتماعية 
للشركات وهو ما ميكن أن يعّبر عنه بأخالقيات السوق؛ فقد 
جاءت الشريعة اإلس���المية بنُظم كفيلة بإحالل األخالقيات 
الطيبة في الس���وق االقتصادي، فحارب���ت الغش واخلديعة 
وترويج السلع بالوسائل غير الصحيحة كقول النبي #: »من 
غشنا فليس منا« )2(، كما حرمت بيع السلع احملرمة التي تعن 
على الرذيلة، ويكفي في ذلك قوله - تعالى -: }إنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن 
ْنَيا َواآلِخَرِة{  َأن َتِش���يَع اْلَفاِحَش���ُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِفي الدُّ

 ))) أخرجه مسلم: باب في األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة بالله وتفويض املقادير 
لله: 6716.

 ))) رواه مسلم: 79).

]الن���ور: ١٩[. وه���ذه التش���ريعات كلها تهدف إل���ى بناء كيان 
اقتصادي ش���ريف ينزع إلى الفضيل���ة، وال يكون الربح املادي 

همه األخير على حساب املجتمع أفراداً »وقيماً«.
لعل ما س���بق رؤوس أقالم أملتها ضرورة املشاركة بروح 
إس���المية في موضوع طرح بإحلاح على الساحة االقتصادية 
واالجتماعية العاملية؛ عس���ى أن يكون ل���ي أو لغيري مفتاحاً 
لتعميق النظرة اإلسالمية وتفعيلها في واقع العمل االجتماعي 
للش���ركات، على األقل على املس���توى احمللي ف���ي ظل نظام 
إسالمي منَّ الله به على هذا البلد الطيب، تراعى فيه حقوق 

الله ويعمل فيه للرقي املتكامل من جوانبه جميعها.
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مضى أكث���ر من ثالثن عام���اً على زيارتي لفضيلة الش���يخ 
عبدالله بن حس���ن بن قعود - رحمه الله -، وقد كنت متش���وقاً 
لتلك الزيارة، لكنه ش���وق مشوب بالهيبة؛ فذلك العالم الفذ كان 
يهز املنبر بخطبه البليغة، وصوته املتخش���ع، وجرأته في احلق. 
كان مس���جده يغص باملصلن الذين يتسابقون إلى اجللوس بن 

يديه، واالستفادة من علمه ومواعظه.
وكان أول ما لفت انتباهي في تلك الزيارة ما اتس���م به الرجل 
م���ن األدب الرفيع، والتواضع اجلم، والزه���د الواضح، الذي ال 

تكلف فيه وال تصّنع.
كنت أرى صورة الشيخ على املنبر خطيباً عاملاً، صادق اللهجة، 
االً باحلق، فلما اقتربت منه وجدت فيه - باإلضافة إلى ذلك -  قوَّ
مثاالً للعالم الرباني، والداعية الزاهد، واملربي الناصح. وأحسب 
أن���ه كان يؤثر في الناس بزهده وخلق���ه وعمله، أكثر من تأثيره 
فيهم بعلمه وقوله وكذلك كان الس���لف. وقد اس���تحضرت هذه 
الصورة الربانية املش���رقة في ذهني، وأنا أتابع نقد بعض العامة 
ن فتنوا بألوان من  ملواق���ف بعض العلماء والدعاة وتصرفاتهم ممَّ

املغامن الدنيوية!
إنَّ التزام العالم والداعية باملب���ادئ واملثل التي يدعو إليها له 
أثر كبير في توثيق صلته بالناس ومحبتهم له، وإميانهم بالرسالة 
التي يحملها، ولهذا كانت سنة األنبياء – عليهم الصالة والسالم 
- التأكيد على حتقيق هذا املبدأ، قال الله – تعالى – على لسان 
ش���عيب - عليه الصالة والس���الم -: }َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم إَلى َما 

َأْنَهاُكْم َعْنُه إْن ُأِريُد إالَّ اإلْصالَح َما اْسَتَطْعُت{ ]هود: ٨٨[.
وقد كان الس���لف الصالح يعتنون أش���ّد العناية بتتبع أحوال 
العلم���اء لالقتداء بهم والتخلق بأخالقه���م، فالقدوة احلية التي 
يراها الناس لها أثر كبير في بناء النفوس، وتهذيب األخالق، وقد 
كان أصح���اب عبد الله بن عم���ر – رضي الله عنهما – يرحلون 

إليه؛ فينظرون إلى سمته وهديه ودلِّه، فيتشبهون به)1(.
ولهذا كانت رؤية بعض أئمة السلف تذكر بالله – تعالى -، فها 
هو ذا أبو إسحاق الس���بيعي يقول عن التابعي عمرو بن ميمون: 

))) غريب احلديث ألبي عبيد القاسم بن سالم: )384/3).

)كان إذا دخل املسجد فُرئي ُذكر الله()2(.
وقال أبو عوانة: )رأيت محمد بن س���يرين في السوق؛ فما رآه 

أحد إال ذكر الله()3(.
وم���ن اللطائف التربوية اجلميلة أن اإلمام مالك بن أنس قال: 
)كانت أمي تعممني وتق���ول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلَّم من أدبه 

قبل علمه()4(.
وق���د ظهرت آثار هذا األدب على إمام دار الهجرة؛ فها هو ذا 
عبد الله بن وهب يقول: )ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا 

من علمه()5(.
ونظير ذلك ما نقله احلس���ن بن إس���ماعيل عن أبيه أنه قال: 
)كان يجتمع في مجلس أحمد ابن حنبل زهاء على خمس���ة آالف 
أو يزيدون، أقل من خمس���مائة يكتب���ون، والباقون يتعلمون منه 

حسن األدب والسمت()6(.
وق���ال أبو بكر املطوعي: )اختلفت إلى أبي عبد الله أحمد ابن 
حنبل ثنتي عش���رة سنة، وهو يقرأ املسند على أوالده، فما كتبت 
منه حديثاً واحداً، إمنا كنت أنظر إلى هديه وأخالقه وآدابه()7(.

ومن األمثلة العملية اللطيفة التي تدل على عمق تأثير القدوة 
ما نقله احلافظ ابن اجلوزي عن أحد ش���يوخه قائاًل: )وكنت إذا 
قرأت علي���ه أحاديث الرقائق بكى واتصل ب���كاؤه، فكان - وأنا 
صغير الس���ن حينئذ - يعمل بكاؤه في قلبي، ويبني قواعد األدب 

في نفسي()8(.
وكانت ديانة حال العلماء واس���تقامتها سبباً رئيساً من أسباب 
تلقي العل���م عنهم، والثقة بهم، فعن إبراهيم النخعي قال: )كانوا 
إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته، وإلى صالته، وإلى 

حاله، ثم يأخذون عنه()9(.

))) تهذيب الكمال: )))/63)(، وتهذيب التهذيب )109/8).

)3) سير أعالم النبالء: )610/4(، وتذكرة احلفاظ: ))/78).
)4)  ترتيب املدارك: ))/119).

)5) سير أعالم النبالء: )113/8).
)6) مناقب اإلمام أحمد البن اجلوزي: )ص10)).

)7)  املرجع السابق: )ص10)).
)8)  صيد اخلاطر: )ص 143(، وانظر: سير أعالم النبالء: )0)/136).

)9) الكامل في ضعفاء الرجال ))/154).

أمح�����������د ال������ص������وي������ان

] الورقة األخيرة [

فتنة القدوات 
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وقال أيضاً: )كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألنا عن مطعمه 
ومش���ربه، ومدخله ومخرجه؛ فإذا كان على استواء أخذنا عنه، 

وإال لم نأته()1(.
وإذا كان صالح العلماء والدعاة وديانتهم سبباً حملبتهم وقبول 
رأيهم، والتفاف الناس حولهم؛ فإن خطأ العالم أو الداعية وفساد 
أمره س���بب لفتنة الناس، وانصرافهم عنه، ويزداد األمر خطراً 
إذا كثر طالب الدنيا في أوساط العلماء والدعاة، وظهر صيتهم 
بذل���ك، ورأى الناس من أحوالهم وانكبابهم على الدنيا، وتطلعهم 

للشهرة والسمعة، وبحثهم عن املغنم؛ ما ال يليق بأمثالهم..!
وقد صح عن رسول الله # أنه قال: )ما ذئبان جائعان أرسال 
في غنم بأفسد لها من حرص املرء على املال، والشرف لدينه()2(. 
فإذا كان التش���ّوف للدنيا سبباً في فتنة العالم وفساده؛ فإن هذه 
الفتنة س���يظهر أثرها أيضاً على الناس؛ ألنه���م يرون قدواتهم 
قد طارت به���م الدنيا بزخارفها، وألهتهم عن كثير من الكماالت 

واحملامد!
ولهذا كان���ت وصية العلماء الرباني���ن أن القدوات ينبغي أن 
يربؤوا بأنفس���هم عن خوارم املروءات، ومواطن الش���بهات، وأن 
يترفعوا عن بع���ض املباحات - فضاًل عن غيرها من املكروهات 
-، حتى ال يفس���ر فعلهم أو قولهم على غي���ر وجهه، ولهذا قال 
اإلمام األوزاع���ي: )كنا منزح ونضحك، فلم���ا صرنا يقتدى بنا 
خشيت أال يسعنا التبسم()3(. وقد عّد بدر الدين بن جماعة ذلك 

))) املصدر السابق.
))) أخرجه الترمذي، رقم )376)(، وقال: حسن صحيح، وصححه األلباني في صحيح 
الترمــذي رقــم )376)(. وللحافــظ ابن رجب احلنبلي شــرح ماتع لهــذا احلديث في 

رسالة مستقلة.
)3) سير أعالم النبالء: )7/)13).

قاع���دة عامة في أخالق من يقتدى به���م فقال: )وال يرضى من 
أفعاله الظاهرة والباطنة باجلائز منها؛ بل يأخذ نفسه بأحسنها 
وأكملها، فإن العلماء هم القدوة، وإليهم املرجع في األحكام، وهم 
حجة الله على العوام، وقد يراقبهم لألخذ عنهم من ال ينظرون، 

ويقتدي بهم من ال يعلمون()4(.
وقد رأين���ا في واقعن���ا االجتماعي كي���ف أن العامة يلوكون 
أحياناً أعراض بعض العلماء أو الدعاة، بس���بب توسعهم الزائد 
ف���ي الدنيا، وتعلقه���م بزخارفها، أو بس���بب وقوعهم في بعض 
املمارسات املفضولة)5(، وتصبح تلك املواقف فتنة تصرف الناس 
عن العلماء والدعاة، ورمبا تس���قط هيبتهم وقدرهم وتؤدي إلى 
تنقصهم وازدرائهم، وقد تك���ون باباً يتندر به بعض أهل األهواء 

ن يتصيدون العثرات ويفرحون بالزالت..! ممَّ
إنَّ الناس في حاجة ماسة إلى القدوات الصاحلة التي يلمسون 
نزاهتها وترفعها عن كلِّ ما يش���ن، وي���رون تأثيرها في الواقع 
بعمله���ا أكثر من قولها، وكما قال اب���ن اجلوزي: )الدليل بالفعل 
أرشد من الدليل بالقول()6(. وسمو الرسالة التي يحملها الداعية، 
ليس���ت كافية وحدها للتأثير في املدعوي���ن؛ بل ال بد أن يقترن 
بذل���ك إميان الداعية بها وصدق امتثاله وانتمائه لها، ولهذا كان 
أول ربا وضعه النبي # كان ربا العباس بن عبد املطلب – رضي 

الله عنه – وأول دم وضعه دم ابن عمه)7(.

)4) تذكرة السامع واملتكلم )ص0)).
)5) قــال ابــن اجلوزي: )واعلم أن يســير التفريط يشــني وجه احملاســن( صيــد اخلاطر: 

)ص444).
)6)  املرجع السابق: )ص144).

)7)  أخرجه مسلم في كتاب احلج، رقم )18)1).




