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هــل أجــــاز شــيــخ اإلســــالم االحــتــفــال بــالــمــــَـْوِلــد؟
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الــــــــتــــــــدخــــــــل اإليـــــــــــــرانـــــــــــــي فــــــــــي الـــــــيـــــــمـــــــن..  
حــــــــقــــــــائــــــــقــــــــه وأهـــــــــــــــــدافـــــــــــــــــه ووســـــــــائـــــــــلـــــــــه
أحمد أمين الشجاع
لــــــلــــــســــــنــــــة! مـــــــــــكـــــــــــان  ال  ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــراق..  ال
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طـــبـــيـــعـــة االخـــــــتـــــــراق اإليـــــــرانـــــــي لــــتــــركــــيــــا.. 
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ة النصيريَّ حكم  بعد  مــا  الــســوريــة  االخــتــبــارات 
د. عبد العزيز كامل
يــــزال مستمرًا الــتــآمــر ال  اإلبــراهــيــمــي..  خــطــة 
هيثم محمد الكناني
ــــــــــعــــــــــراق  الـــــــــربـــــــــيـــــــــع الـــــــــجـــــــــديـــــــــد فــــــــــــي ال
يــــشــــتــــعــــل اعــــــتــــــصــــــامــــــًا وُيـــــــنـــــــبـــــــت رجـــــــــــااًل
حارث األزدي
ُأقرَّ الدستور.. هل يتحقق االستقرار في مصر؟
طلعت رميح
شــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــصــــــــــــــــر الــــــــــــــســــــــــــــاخــــــــــــــن
أمير سعيد
مـــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــر.. إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أيـــــــــــــــــــــــــــــن؟
حسن الرشيدي

مؤمتر حتديات ما بعد الربيع العربي)*(

د وعلى  ـــالم على نبينا محمَّ الة والسَّ احلمد لله ربِّ العاملني، والصَّ
آله وصحبه، وبعد:

س���ت ليبيا عبير احلرية، وواجهت القمع واالستبداد  فقد تنفَّ
والديكتاتورية حتى استطاعت أن تنتزع كرامتها، وتستعيد حقوقها 
مت تضحيات هائلة، وأثبت الش���عب الليبي بسالًة  املس���لوبة، وقدَّ

وقوًة وثباتاً يستحق التقدير واإلشادة واإلكبار.
ثم انطلقت ليبيا بربيعها املعطاء تستشرف آفاق املستقبل، وتعيد 
بناء الدولة واملجتمع، بقيم جديدة وأياٍد نبيلة وروح متفائلة؛ لكن تركة 
عقود طويلة وأعباء فساد متجذر ال ميكن أن تُستصلح إال بجهد جبار 

وعمل دؤوب تعترضه حتديات كبيرة ومتعددة.
في هذا املوضوع احليوي عقدت مؤسسة البيان، مطلع شهر صفر 
املاضي، بالتعاون مع جتمع األصالة في ليبيا واملركز العربي للدراسات 
اإلنس���انية في مصر؛ مؤمتراً خاصاً بليبي���ا حتت عنوان: )حتديات ما 
بعد الربيع العربي(؛ ملناقش���ة بعض تلك التحديات املستقبلية التي قد 

تعترض مسيرة البناء والتغيير.
وقد شارك في جلس���ات املؤمتر أكثر من ستني عاملاً ومفكراً 

من خارج ليبيا، إضافة إلى عدد كبير من الليبيني.
وق���د افتتح املؤمتر رئي���س املؤمتر الوطن���ي الدكتور محمد 
املقيرف، وس���ماحة مفتي عام ليبيا الش���يخ الص���ادق الغرياني، 

ورئيس هيئة علماء ليبيا الدكتور غيث الفاخري.
وقد عالج املؤمتر التحديات التالية:

أوالً: حتديات الهوية بعد الربيع العربي.
ثانياً: حتديات العالقة بالغرب.

ثالثاً: حتديات املرأة في العالم العربي.
رابعاً: التحدي الطائفي وأبعاده.

خامساً: حتديات اإلصالح والتغيير.
ر بحمد الله وفضله عقد أربع دورات تدريبية، هي: وتيسَّ

1 - إدارة الصراع السياسي.
2 - مهارات املشاركة في وسائل اإلعالم.

3 - فقه املآالت وأثره في الدعوة والتغيير.
4 - منهاج العمل اإلسالمي.

وعلى هام����ش املؤمتر ألقى بعض الضيوف ع����دداً من احملاضرات 
وخطب اجلمعة في طرابلس والزاوية ومصراتة، وغيرها من املدن الليبية.

نس���أل الله تعالى أن يحفظ بالد املس���لمني من شر األشرار وكيد 
الفّجار، وأن يرفع راية الدين، ويعّز اإلسالم واملسلمني.

 http://albayan.co.uk/page.aspx?ID=163/ :رابط املؤمتر )*(

ظـــــــاهـــــــرة الــــــســــــخــــــريــــــة  مـــــــن اإلســــالمــــيــــيــــن
أحمد فهمي

الورقة األخيرة
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احلمد لله، والصاة والس���ام عل���ى نبّينا محمد، وعلى 
آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، وبعد:

بعد صراع مرير، ُحس���مت معركة الدستور املصري لصالح 
املوافقة عليه دستوراً للبالد، وهو اخليار الذي نصره اإلسالميون 
مبعظم أطيافهم، ووقفت ضده االجتاهات العلمانية والليبرالية، 

ونرجو أن يكون في هذا خير ملصر وأهلها ودينها ومستقبلها.
وألن معركة الدستور ستتكرر في ليبيا وتونس وسورية، فمن 

املفيد استحضار التجربة املصرية وتقوميها بهدوء ورويَّة.
حني نقّرب عدس���ة التقومي على مواقف اإلسالميني جتاه 
الدس���تور املصري، نس���تطيع أن نفرز بوضوح وجود اجتاهات 

رئيسية ثالثة:

االجتاه األول: من يرى أنه دس���تور إسالمي يطبق الشريعة 

ويلتزم بأحكامها، وال يرى فيه إشكاالت أو مخالفات شرعية.
االجتاه الثاين: من يرى أنه دس���تور كفري مناقض ألصول 

اإلس���الم وال يجوز التصويت عليه وال دعمه، وهم في احلقيقة 
فريقان:

الفريق األول: من ال يرى التصويت أساس���اً على الدستور 
ولو س���لم من بعض املواد املخالفة؛ ألنه ال يرى جواز التصويت 

على الشريعة.
الفري���ق الثاني: من ال ميانع من التصويت على الش���ريعة 
بغرض تطبيقها، إمنا ين���ازع في التصويت لوجود مواد تخالف 

الشريعة.

واملوقــــف مــن
الدستور في مصر

اإلسالميون
]االفتتاحية[
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االجت��اه الثال��ث: من يرى أن ثم إش���كاالت في الدس���تور 

لتضّمنه مواد محرمة أو كفرية، لكن يرى أهمية املشاركة لكونه 
هو األصلح للمس���لمني، فهو من باب ارتكاب أدنى املفس���دتني 

لدفع أعالهما.
ولكل اجت���اه من ه���ذه االجتاهات مبررات���ه وأدلته، وفي 
الشبكات االجتماعية مساحة واسعة من احلوارات والسجاالت 
الفكرية بني الشباب اإلس���الميني تظهر فيها بوضوح مثل هذه 

االجتاهات.
وهذه اخلالفات العلمية على م���ا يحصل فيها من أخطاء 
وجتاوزات وانحرافات، ال تس���لم منها أي قضية فكرية تثار في 
الشأن العام، فما بالك بقضية ساخنة وحيوية مثل هذه القضية، 
إال أن ملثل ه���ذا اخلالف فائدة كبيرة للتيار اإلس���المي، ومن 
املهم اس���تثمار هذا اخلالف إلنضاج الفكر اإلسالمي املعاصر 
وتطوير أدواته وتقومي أفكاره وحتديد منطلقات اخلالف السائغ 
وغير الس���ائغ فيه، وللتجربة العملية التطبيقية في حتقيق هذه 

األهداف ما ال ميكن أن يتحقق من دونها.
فمن املالمح املهمة املفيدة في اخلالف اإلسالمي حول الدستور:

أواًل:
ضرورة تعزيز حاكمية الش����ريعة، وعلّوها على أي تش����ريع أو 
سيادة أخرى، وبطالن أي حكم يخالفها، وهو معنى شرعي تظافرت 
َا َأنَزَل الَلُّه{ }َوَمن  النصوص الش����رعية في تقريره }َفاْحُكم َبْيَنُهم بمِ
ُروَن{. ولئن اختلف اإلسالميون  ُه َفُأْوَلئمَِك ُهُم اْلَكافمِ َا َأنَزَل الَلّ َلّ����ْم َيْحُكم بمِ
ف����ي موقفهم م����ن الدس����تور، إال أن روح هذا اخلالف وس����ياقه 
واجتاهات����ه كلها تعزز حاكمية الش����ريعة وضرورتها، فحوارهم في 
مسائل تفصيلية متعلقة في كيفية حتكيم الشريعة وفي املوقف من 
الدس����تور؛ يصب في النهاية في معني تعظيم الشريعة، ويعزز في 
نفوس الن����اس ضرورة املطالبة بها والوعي مبا يخالفها، متاماً كما 
أن كثيراً من حوارات العلمانيني مع بعض اإلس����الميني وضغطهم 
مبفاهيم احلقوق واحلريات الليبرالية ومحاولة بعض اإلس����الميني 
التوفي����ق والتلفي����ق؛ يصب ف����ي النهاية في تعزي����ز قيم احلريات 

وتعميقها في النفوس.
فمن املهم على األطراف كافة أن تستحضر هذا املعنى في 
خالفاته���ا التفصيلية، وأن جتتهد في تعميقه في نفوس الناس 
بكل طريق؛ فهو من أصول اإلس���الم احملكم���ة، ويواَجه بحملة 

تشويهية واسعة النطاق لتنفير الناس منه.

ثانيًا:
ضرورة نبذ الغل���و في الدين والتجاوزات الش���رعية التي 
تُرتكب باس���م الديانة والغي���رة واحلمية، وم���ن مظاهر الغلو 
الظاهرة في هذه الس���جاالت ما صدر م���ن بعض اجُلّهال من 
تكفير أهل العلم أو الدعاة أو املش���اركني في التصويت بدعوى 
أنه���م ارتكبوا كف���راً برضاهم، وهذا غلو مقي���ت دفعه اجلهل 
احملض، فحتى لو كان في مواد الدس���تور كفر فمن يشارك في 
دفع ما هو أش���د ضرراً وشراً ال يقال إنه قد وقع في كفر، وال 
إنه قد رضي بالتحاك���م إلى غير ما أنزل الله، وعجباً أن يكون 
اإلسالميون الذين يسعون إلى حتكيم الشريعة ويخوضون غمار 
اخلصومة والنزاع مع العلمانيني وعاداهم كثير من الناس بسبب 
حتكيم الشريعة؛ أن يكونوا قد اختاروا التحاكم إلى غير ما أنزل 

الله برضاهم!
م���ن الضروري أن ال يكون ما يظهره أمثال هؤالء من حمية 
للدين وغيرة على أحكام���ه حائاًل دون نقدهم وبيان انحرافهم 
ومخالفته���م للش���ريعة، فالعب���رة مبوافقة الش���ريعة، والغيرة 
واحلماس الذي يخالفها ليس محموداً، وكثيراً ما يكون ملتبساً 
بالهوى، ولهذا قرن الله الهوى في النهي عن الغلو في الدين }َيا 
بمُِعوا َأْهَواَء َقْوٍم َقْد َضُلّوا  ينمُِكْم َغْيَر اْل�َحقمِّ َوال َتَتّ َتابمِ ال َتْغُل���وا فمِي دمِ َأْهَل اْلكمِ

{ ]املائدة: ٧٧[. بمِيلمِ ن َقْبُل َوَأَضُلّوا َكثمِيًرا َوَضُلّوا َعن َسَواءمِ الَسّ ممِ

ثالثًا:
أهمية العناية بباب املصالح واملفاس���د برؤية فقهية واعية، 
فاخلالف حول الدس���تور كان قائماً حول املوازنة بني املصالح 
واملفاس���د، فاملشاركون رأوا ضرورة املش���اركة بناًء على تقدير 
اجتهادي لها، ورأى آخرون أن املفاسد رمبا تكون أغلب، ويبقى 
موضوع النظر في تقدير املصالح اجتهادياً تقديرياً يجب تقدير 
جميع األطراف فيه ما دام اخلالف متعلقاً بتحقيق املنوط فيه؛ 
فال يُحكم على من ش���ارك بأنه يقدم املصلحة على النص، وال 
يحكم على من يرفض املش���اركة بأنه غاٍل جاهل كما يش���تمهم 

آخرون، بل كالهما مسلكان اجتهاديان تقديريان.
وإذا كان الغال���ب على الصف اإلس���المي هو االجتاه نحو 
املش���اركة، فمن الضروري أن يحافظ ه���ذا الصف على الرأي 
اآلخر الذي رفض املش���اركة وأن يُظهر أدلته وال يس���تخف بها 
وال يعامله���ا بانتقاص، بل عليه أن يؤمن أن ظهور صوتهم وعلو 
حجتهم هو من أسباب متّكن املشاركني من حتقيق أهدافهم في 
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املش���اركة، فحني تؤمن بأن في الدس���تور مخالفات شرعية 
وأنك تش���ارك ألجل حتقيق املصلح���ة، فوجود صوت آخر 
يرفض املشاركة ألجل هذه املخالفات هو مكّمل لك ومحّقق 
لغايتك، بل إن غياب هذا الصوت قد يكون له أثر سلبي مع 
األيام في نسيان هذه املفاس���د وفي التصالح معها وجعلها 
أمراً مش���روعاً ال إش���كال فيه، فالضمان احلقيقي للقول 

باملشاركة ألجل املصالح هو بقاء وقوة الصوت اآلخر.
إن مراعاة املصالح واملفاس���د جزء أساسي من تطبيق 
الش���ريعة، ومن يعرض عن هذا الباب بدعوى االستمساك 
بالكمال سيكون إعراضه تفريطاً في واجب حتكيم الشريعة، 
ويتحّت���م التأكيد عليه في مثل عصرنا هذا الذي يتعذر فيه 
تطبيق أحكام الش���ريعة كافة، فمن يري���د التطبيق املثالي 
للش���ريعة من دون اعتبار للقدرة واإلمكان واالستطاعة؛ هو 
في احلقيقة يعزز موقف الرافضني للشريعة واحملادين لها، 
ألنه أعرض عن قاعدة الش���ريعة ف���ي تطبيق األحكام قدر 
ُه  َه َما اْسَتَطْعُتْم{ ]التغابن: ١٦[، }ال ُيَكلمُِّف الَلّ ُقوا الَلّ اإلمكان }َفاَتّ

َنْفًسا إاَلّ ُوْسَعَها{ ]البقرة: ٢٨٦[.

رابعًا:
ضرورة التآلف والتآخي بني جميع العاملني لإلسالم، وأن 
ال يكون خالفهم سبباً للتناحر والتدابر، وال حائاًل دون احتادهم 
م فيها حرمات الله، وأن  واش���تراكهم في العمل لكل خطة تُعظَّ
ُن���وَن إْخَوٌة{  ���ا اْل�ُمْؤممِ َ يكون���وا ملتزمني فع���اًل بكونهم إخوة }إَنّ
]احلجرات: ١٠[، وأن يكون مس���لكهم قائماً على }َوَتَعاَوُنوا َعَلى 

{ ]املائدة: ٢[. اْلبمِرمِّ َوالَتّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اإلْثممِ واْلُعْدَوانمِ
وقد ظهر في املوقف من الدستور تكاتف اإلسالميني 
وتعاونه���م ووقوفهم صفاً واحداً، كم���ا كان ثّم التزام كبير 
ب���آداب اخلالف وتقدير املجتهدين وإحس���ان الظن، وهو 
تطبي���ق عملي وتدريب ميداني يس���تفيد منه املس���لم في 
تربية نفس���ه على آداب االختالف وجمع الكلمة والتكامل 
ما ال ميك���ن أن تصل إلي���ه آالف الكلمات واحملاضرات، 
والعم���ل اإلس���المي بحاجة ماس���ة إلى ترجم���ة أدبياته 
اجلميل���ة في جمع الكلمة ووحدة الصف في برامج عملية 
متنوع���ة تعمق ه���ذه املفاهيم وجتعلها س���لوكاً عميقاً في 

نفس  املس���لم.

خامسًا:
أهمي���ة التفريق بني الوصول إلى حتكيم الش���ريعة من خالل 
التصويت وبني التصويت االختي���اري عليها، واخللط بينهما يدفع 
التخاذ موقفني متضادين منحرفني، فيرفض بعضهم املشاركة في 
التصويت ألجل حتكيم الش���ريعة ويجعلها كفراً وضالالً، أو ينتقل 
للجه���ة األخرى فيقول ال بد من التصويت ألن هذا من خيار األمة 

وحقها.
والعاقل مييز بني احلالتني، فالشريعة ليست محاًل للتصويت؛ 
َنٍة إَذا  ٍن َوال ُمْؤممِ ألن املس���لم ال اختيار له مع أحكام الله }َوَما َكاَن لمِ�ُمْؤممِ
ْم{ ]األحزاب: ٣٦[،  همِ ْن َأْمرمِ َيَرُة ممِ ُه َوَرُس���وُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْل�خمِ َقَضى الَلّ
فالواجب هو التسليم لها واالنقياد، ولهذا؛ فالصورة الشرعية الكاملة 
هي أن يتم تطبيق الشريعة دون عرضها على التصويت واالختيار، 
أم���ا إذا لم ميكن - كما هو حال النظم السياس���ية املعاصرة - إال 
من خ���الل التصويت، فيجب التصويت إذن ألجل إعادة الش���ريعة 
ملوقعها الطبيعي في الس���يادة، وليس هذا م���ن التصويت احملرم، 
بل هو فرض الزم؛ فه���و تصويت إلعادتها وليس تصويت ألجل أن 
من حقنا أن نختار أو ال نختار، ولو ش���ارك غير اإلسالميني بهذا 
املقصد فاللوم والنقد يوجه إليهم ال إلى من يش���ارك بقصد إعادة 
سيادة الشريعة، فترك املشاركة في التصويت بدعوى حرمته وكفره 

غلط محض.
وفي املقاب���ل يجعل بعض الناس مش���اركة اإلس���الميني في 
التصويت بهدف حتكيم الش���ريعة، دلياًل على أن الس���يادة لألمة 
واألحقية له���ا وأنه ال طريق لتحكيم الش���ريعة إال من خالل آلية 
الدميقراطية الغربية وفلس���فتها، وأن أي طريق خالفه فهو إكراه 
ومخال���ف للحري���ة، وهو رؤي���ة منافية للحكم الش���رعي ومتأثرة 
بالفلسفة الليبرالية، وهي منطلقة من تفسير للحرية بحسب املفهوم 

الليبرالي ال اإلسالمي.
فهذان طرفا نقيض يجب التمييز بينهما، فال تكون املش���اركة 
لتحقيق املصالح ودرء املفاس���د س���بباً لتأصي���ل النظام املخالف 
للش���ريعة، وال يكون املس���لم متطلباً للكمال فيرفض املشاركة في 
الس���عي إلى حتكيم الش���ريعة أو تطبيق ما ميكن منها أو تخفيف 

املفاسد مع قدرته على ذلك.
دعواتنا اخلالصة وأمنياتنا الصادقة ألهلنا وأحبابنا في مصر 
األبّية الكرمية بخيٍر وافٍر، وعدل وكرامة، وأن يحفظ الله لهم مصر 

حرة مسلمة كرمية.
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]العقيدة والشريعة[

امَلْقـــِدي اللـــِه  عبـــِد  بـــُن  ـــُد  ُمحمَّ
Almagdy3@hotmail.com

وا ُكلَّ تنازع في  أََم���َر اللَُّه عزَّ وجلَّ عباده املؤمنني ب���أن يردُّ
يِن َوُفُروِعِه ِإلَى ِكتَاِب اللَِّه، َوُس���نَِّة نَِبيِِّه #؛ وذلك في  أُُصوِل الدِّ
ُسولمِ إن ُكنُتْم  وُه إَلى الَلّهمِ َوالَرّ قوله سبحانه: }َفإن َتَناَزْعُتْم فمِي َشْيٍء َفُرُدّ

ياًل{ ]النساء: ٥٩[.  رمِ َذلمَِك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأومِ الَلّهمِ َواْلَيْوممِ اآلخمِ ُنوَن بمِ ُتْؤممِ
���نة هما مصدرا الشريعة اإلسالمية وفيهما  والكتاُب والسُّ

ينحصر )النص الشرعي()1(.
ع عنهما من أحكاٍم  ومعلوٌم أن فهم الكتاب والس���نة وما تفرَّ
راً لكل أحٍد رغم حاجة املسلمني جميعاً إلى تصحيح  ليس متيسِّ
معتقداتهم وعباداتهم ومعامالته���م؛ ولذلك فقد امنتَّ الله عزَّ 
وجلَّ على هذه األمة بعلماء وفقهاء من الصحابة والتابعني وممن 

جاء بعدهم، بذلوا أعمارهم في فهم الكتاب والسنة وبيانهما.
ومع تطاول األمد وتفش���ي العصبي���ات املذهبية والتحزُّب 
املمقوت، بدأ الناس يبتعدون شيئاً فشيئاً عن نصوص الوحَينْي 
من الكتاب والسنة، ويتعلَّقون بآراء العلماء والفقهاء وحتريراتهم 

 – القلم  دار   ،147 ص  الزرقا،  محمد  الشيخ  بن  أحمد  الفقهية،  القواعد  شرح  انظر:   (((
دمشق، ط الثانية )1409هـ - 1989م).

في املس���ائل املختلفة، وهذا مخالف لألص���ل الذي ينبغي أن 
���ك به أهُل احلق، وهو التعلق بالنص الشرعي من الكتاب  يتمسَّ
وصحيح السنة الذي هو حجة في ذاته، بينما قول العالم تعوزه 
احلج���ُة والدليل. وليس في ذلك انتقاٌص من ش���أن العالم، بل 
ِة َقبُوالً  ���ةِ - امْلَْقبُوِلنَي ِعنَْد اأْلُمَّ نقطع بَأنَُّه »لَيَْس أََحٌد ِمْن اأْلَِئمَّ
ُد ُمَخالََفَة َرُسوِل اللَِّه # ِفي َشْيٍء ِمْن ُسنَِّتِه؛ َدِقيٍق  َعاّماً - يَتََعمَّ
َواَل َجِلي���ٍل«)2(، فضاًل ع���ن أن يَْقِصد إلى مخالفة كتاب الله عز 

وجل، وحاشاهم - رضي الله عنهم وغفر لهم -.
ين كلَّهم مجمعون على َقْصِد إظهار  وال ش���كَّ أنَّ »علماء الدِّ
ين كلُّه لله وأن  احلقِّ الذي بَعث اللُه به رسولَه #، وأِلْن يكون الدِّ
تك���ون كلمتُه هي العليا، وكلُّهم معترفون بأن اإلحاطَة بالِعلم كلِّه 
عاه  من غير شذوذ ش���يٍء منه ليس هو مرتبَة أحٍد منهم وال ادَّ
ِف  ���لَ رين؛ فلهذا كان أئمُة السَّ مني وال ِمن املتأخِّ أحٌد من املتقدِّ
ن أورده عليهم وإن  امْلُجَمع على علمهم وفضلهم يَقَبلون احلقَّ مِمَّ

العامة  الرئاسة  َتْيِميََّة )ص: 8(، ط  اْبن  اإلسالم  األعالم لشيخ  األئمة  املالم عن  ))) رفع 
 - )1403هـ  الرياض   - واإلرشاد  والدعوة  واإلفتاء  العلمية  البحوث  إلدارات 

1983م).

هل أجاز شيخ اإلسالم

االحتفال باملـَْوِلد؟
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كان صغيراً، ويوُصون أصحابهم وأتباعهم بَقبُول احلقِّ إذا ظهر 
في غير قولهم«)1(.

وال يَخَف���ى أن صحابة النبي # أوس���ُع ه���ذه األمة ِعلماً 
هم اتباعاً ألقوال النبي # وأفعاله، يقول ابن مس���عود  وأش���دُّ
���ِة ُقلُوباً َوأَْعَمَقَها ِعلْماً  – رض���ي الله عنه -: »َكانُوا أَبَرَّ َهِذِه األُمَّ
َوأََقلََّه���ا تََكلُّفاً َوأَْقَوَمَها َهْدياً َوأَْحَس���نََها َحاالً، َقْوٌم اْختَاَرُهُم اللَُّه 
ِلُصْحَبِة نَِبيِِّه #، َفاْعِرُفوا لَُه���ْم َفْضلَُهْم َواتَِّبُعوُهْم ِفي آثَاِرِهْم؛ 

َفِإنَُّهْم َكانُوا َعلَى الُْهَدى امْلُْستَِقيِم«)2(.
ومع هذه املكانة الرفيعة والعلم الراسخ واالتِّباع احَلَسن، إال 
أنه قد يقع من أحدهم خطأ في العلم أو العمل، فمتى اس���تبان 
اِب -  له ذلك اخلطأ رَجع؛ يقول ابْ���ن تَيِْميََّة عن ُعَمَر بِن اخلطَّ
قُّ  َ لَُه احْلَ رض���ي الله عنه -: »... يَْرِجُع َعْن أَْقَواٍل َكِثيَرٍة إَذا تََبنيَّ
���نَِّة َحتَّى  َحابََة َعْن بَْعِض السُّ ِف���ي ِخاَلِف َما َقاَل، َويَْس���َأُل الصَّ

يَْستَِفيَدَها ِمنُْهْم«)3(.
ومن ذلك رجوُع أُبي بن كعب عن القول بعدم الغس���ل عند 
ِم  التق���اء اخِلتاننْي، ورج���وُع ُعَمَر عن القول بعدم ج���واز التيمُّ
للُجنُب، ورجوُع ابِن عمر عن القول بوجوب الزكاة للُوالة، ورجوُع 
أب���ي هريرةَ عن القوِل بأال صياَم مِلَ���ْن أصبح ُجنُباً، ورجوُع ابن 
عبَّاٍس عن قوله بإباحة ربا الفضل، ورجوُع ُعثمان عن قوله بأن 
ة بالوفاة تعتدُّ حيث ش���اءْت، ورجوُع أبي موسى عن قوله  امْلُعتدَّ

في َرضاع الكبير)4(.
فهذه املسائُل وِمثلُها كثيٌر تُظِهُر َرَحابَة املعتَرِك الفكريِّ وأنَّ 
الصحابة كانوا يتناصُحون في املس���ائل الشرعية بُغيَة اجتماِع 
َحابَِة َوالتَّاِبِعنَي  القل���وب على احلق، »َوَقْد َكاَن الُْعلََماءُ ِم���ْن الصَّ
َوَمْن بَْعَدُه���ْم إَذا تَنَاَزُعوا ِفي اأْلَْمِر اتََّبُعوا أَْم���َر اللَِّه تََعالَى ِفي 
ُنوَن  ُسولمِ إن ُكنُتْم ُتْؤممِ وُه إَلى الَلّهمِ َوالَرّ َقْوِلِه: }َفإن َتَناَزْعُتْم فمِي َش���ْيٍء َفُرُدّ
ياًل{ ]النس���اء: ٥٩[، َوَكانُوا  رمِ َذلمَِك َخْيٌر َوَأْحَس���ُن َتْأومِ الَلّهمِ َواْلَيْوممِ اآلخمِ بمِ
َا اْختَلََف  يَتَنَاَظُروَن ِفي امْلَْس���َألَِة ُمنَاَظَرةَ ُمَشاَوَرٍة َوُمنَاَصَحٍة َوُرمبَّ
َقْولُُهْم ِفي امْلَْس���َألَِة الِْعلِْميَِّة َوالَْعَمِليَِّة َم���َع بََقاِء اأْلُلَْفِة َوالِْعْصَمِة 

))) الفرق بني النصيحة والتعيير البن رجب احلنبلي )ص: 8(، الناشر: دار عمار، عمان، 
ط الثانية )1409 هـ - 1988م).

ابن اجلوزي  دار  946، 947(، ط  العلم« ))/  بيان  البر في »جامع  عبد  ابُن  أخرجه   (((
- السعودية )األولى، 4)4)هـ - 1994م(، وذكره القرطبي في تفسيره ))/60(، 
الله عنهما،  ابِن عمر رضي  ))/305( من قول  نعيم في »احللية«  أبو  وَرَوى نحوه 
 (1685  /4( لآلُجرِّيِّ  »الشريعة«  في  هو  كما  البصري  احلسن  إلى  أيضاً  وُيعزى 

و)5/ 494)(، ط دار الوطن – الرياض )الثانية، 0)14 هـ - 1999 م).
)3) مجموع الفتاوى )35/ 3)1).

رجوع  فيها  ُحكي  التي  »املسائل  كتاب:  في  ودراستها  األقوال  هذه  حكاية  انظر   (4(
الصحابة« تأليف د. خالد البابطني.

يِن«)5(. ِة الدِّ َوأُُخوَّ
ومع إقباِل ش���هر ربيٍع األول من كلِّ عاٍم، تطفو على السطح 
قضية االحتفال بذكرى املولد النبوي، وهي من جملة ما أحدثه 
الناس م���ن البدع املنكرة املردودة؛ فهي بدعة ُمحَدثة في الدين 
اكتمل أركان االبتداع فيها من إحداث قربة لم يشرعها الله وال 
رس���وله، وتخصيص يوم إلقامتها، وبها نوُع ُمشابَهٍة للمشركني، 

ولتفصيل هذه اجلمل أقول:
أما اإِلْحداُث: فاعتباُر زمٍن من األزمان شعيرًة دينيًة ينتدب 
الناس فيه للتقرب إلى الله إيجاباً أو استحباباً دون بيِّنٍة شرعية، 
ٌم؛ يقول الله تعالى: }َأْم َلُهْم ُش���َرَكاُء َشَرُعوا َلُهم  فهو إحداٌث محرَّ

همِ الَلُّه{ ]الشورى: ٢١[. ينمِ َما َلْم َيْأَذْن بمِ َن الدمِّ ممِّ
ومعلوم أن »الرس���وَل # لم يفعله، وال خلفاؤه الراشدون، 
وال غيُره���م من الصحابة رضوان الله على اجلميع وال التابعون 
لهم بإحس���ان في القرون املفضلة، وهم أعلم الناس بالس���نة، 
وأكمل حباً لرس���ول الله # ومتابعًة لشرعه ممن بعدهم. وقد 
ثبت ع���ن النبي # أنه ق���ال: »َمْن أْحَدَث ف���ي أْمِرنَا َهَذا َما 
«)6(، أي: مردود عليه، وقال في حديث آخر:  لَيْ���َس ِمنُْه َفُه���َو َردٌّ
وا َعلَيَْها  اِشِديَن امْلَْهِديِّنَي، َوَعضُّ لََفاِء الرَّ »َعلَيُْكْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اخْلُ
ِبالنََّواِج���ِذ، َوِإيَّاُكْم َوُمْحَدثَاِت اأْلُُموِر، َفِإنَّ ُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة، َوُكلَّ 

ِبْدَعٍة َضاَللٌَة«)7(«)8(.
وأوُل َم���ن أح���دث االحتفاَل باملولد النب���وي هم بنو عبيد 
ون أنفسهم الفاطميني)9(، وذلك  القداح )الُعبيديون(، الذين يُسمُّ
ف���ي املائة الرابعة من الهجرة، حيث كان دخول الُعبيديني مصر 

سنة 362ه�.
ق���ال املقريزي: »وكان للخلفاء الفاطميني في طول الس���نة 
أعياٌد ومواس���م، وهي: موسم رأس الس���نة، وموسم أّول العام، 

)5) مجموع الفتاوى )4)/ )17).
»َمْن  ملسلم:  رواية  وفي   ،)1718( ومسلم   ،)(697( البخاري  أخرجه  عليه:  متفق   (6(
النووي في شرح صحيح مسلم )16/1  «. قال  َردٌّ َفُهَو  أمُرنا  َعلَيِه  َلْيَس  َعَماًل  َعِمَل 
ِديُث َقاِعَدٌة َعِظيَمٌة ِمْن َقَواِعِد اإْلِْساَلِم َوُهَو ِمْن َجَواِمِع َكلِِمِه #  )1718(: »َوَهَذا احْلَ

ُه َصِريٌح ِفي َردِّ ُكلِّ اْلبَِدِع َوامْلُْخَتَرَعاِت«. َفإِنَّ
ماجه  وابن   ،)4607( داود  وأبو  الرسالة،  ط  و)17145(   )17144( أحمد  أخرجه   (7(
)43(، والترمذي )676)(. وصححه شعيب األرناؤوط في تخريج املسند واأللباني 

في السلسلة الصحيحة )735)).
)8) انظر: رسالة »حكم االحتفال باملولد النبوي« للشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -.
النَّاِس،  أَْفَسِق  »ِمْن  بأنهم   )1(7 الفتاوى )35/  اإلسالم في مجموع  )9) وصفهم شيخ 
َوِمْن أَْكَفِر النَّاِس... َوِمْن امْلَْعلُوِم الَِّذي اَل َرْيَب ِفيِه أَنَّ َمْن َشِهَد َلُهْم ِباإْلمَِياِن َوالتَّْقَوى أَْو 
ا اَل َيْعلَُم«. وقال أيضاً )35/ 131(: »َبْل َما َظَهَر َعْنُهْم  ِة النََّسِب َفَقْد َشِهَد َلُهْم ِبَ ِبِصحَّ
؛  ُسوُل # َدلِيٌل َعلَى ُبْطاَلِن َنَسبِِهْم اْلَفاِطِميِّ ْنَدَقِة َوالنَِّفاِق َوُمَعاَداِة َما َجاَء ِبِه الرَّ ِمْن الزَّ
تِِه اَل َتُكوُن ُمَعاَداُتُه لِِدينِِه  اَلَفِة ِفي أُمَّ َفإِنَّ َمْن َيُكوُن ِمْن أََقاِرَب النَّبِيِّ # اْلَقاِئَمنْيِ ِباْلِ

َكُمَعاَداِة َهُؤاَلِء«.
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ويوم عاشوراء، ومولد النبّي #«)1(.
فيظَهر بهذا أنها حدثت في عصر الدولة الُعبيدية، وقد قال 

.)2(» النبيُّ #: »َمْن أْحَدَث في أْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه َفُهَو َردٌّ
واملولد النبوي بدعة عند َمن يقول بجوازه، بَلَْه َمن مينعه:

ق���ال ابُن احل���اج: »َوِمْن ُجْملَِة َم���ا أَْحَدثُوهُ ِم���ْن الِْبَدِع َمَع 
َعاِئِر َما يَْفَعلُونَُه  اْعِتَقاِدِهْم أَنَّ َذِلَك ِمْن أَْكَبِر الِْعَباَداِت َوِإْظَهاِر الشَّ
َماٍت  ِل ِمْن َمْوِلٍد َوَقْد اْحتََوى َعلَى ِبَدٍع َوُمَحرَّ ِفي َش���ْهِر َرِبيٍع اأْلَوَّ

ُجْملٍَة«)3(.
وقال أبو شامة - رحمه الله -: )وِمن.. ما ابتُدع في زماننا 
م���ن هذا القبيل: ما كان يُفعل مبدينة إربل - جبرها الله تعالى 
- كلَّ ع���ام في اليوم املوافق ليوم مولد النبي # من الصدقات 

واملعروف، وإظهار الزينة والسرور... إلخ()4(.
وذكر ابُن النحاس ِمن جملة ما ابتُدع في املواسم واألعياد: 

»عمل املولد في شهر ربيع األول«)5(.
صوا له اليوَم الثانَي عش���َر من  خصيـــُص: فق���د خصَّ ـــا التَّ أمَّ
ته  ٍب إال ما خصَّ ربيٍع، والش���ريعُة قد نََهْت عن تخصيص يوم بتقرُّ
الش���ريعُة؛ فَعْن أَِبي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللُه َعنُْه، َعِن النَِّبيِّ # َقاَل: »اَل 
ُمَعِة  وا يَْوَم اجْلُ ُمَعِة ِبِقيَاٍم ِمْن بنَْيِ اللََّياِلي، َواَل تَُخصُّ وا لَيْلََة اجْلُ تَْختَصُّ

ِبِصيَاٍم ِمْن بنَْيِ اأْلَيَّاِم، ِإالَّ أَْن يَُكوَن ِفي َصْوٍم يَُصوُمُه أََحُدُكْم«)6(.
ف� »املفس���دة تنش���أ من تخصيص ما ال خصيصة له، كما 
أش���عر به لفُظ الرس���ول #، فإن نفس الفع���ل املنهي عنه، أو 
املأمور به، قد يشتمل على حكمة األمر أو النهي، كما في قوله: 
»َخاِلُفوا املُْشِرِكنَي«)7(. فلفظ النهي عن االختصاص لوقت بصوم 

أو صالة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة االختصاص«)8(.
أما التش���بُُّه: فقد قال #: »لَتَتَِّبُعنَّ َس���َ�َ َمْن َقبْلَُكْم ِشبْراً 
ِبِشبٍْر، َوِذَراعاً ِبِذَراٍع، َحتَّى لَْو َسلَُكوا ُجْحَر َضبٍّ لََسلَْكتُُموهُ«. ُقلْنَا 

يَا َرُسوَل اللَِّه: الَيُهوَد، َوالنََّصاَرى. َقاَل: »َفَمْن«)9(.

))) املواعظ واالعتبار بذكر الطط واآلثار ))/ 436(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
األولى، 1418 هـ.

»َمْن  ملسلم:  رواية  وفي   ،)1718( ومسلم   ،)(697( البخاري  أخرجه  عليه:  متفق   (((
النووي في شرح صحيح مسلم )16/1  «. قال  َردٌّ َفُهَو  أمُرنا  َعلَيِه  َلْيَس  َعَماًل  َعِمَل 
ِديُث َقاِعَدٌة َعِظيَمٌة ِمْن َقَواِعِد اإْلِْساَلِم َوُهَو ِمْن َجَواِمِع َكلِِمِه #  )1718(: »َوَهَذا احْلَ

ُه َصِريٌح ِفي َردِّ ُكلِّ اْلبَِدِع َوامْلُْخَتَرَعاِت«. َفإِنَّ
)3) املدخل ))/ )(، دار التراث.

)4) الباعث على إنكار البدع واحلوادث )ص: 3)(، ط دار الهدى - القاهرة )األولى، 1398 
.(1978 –

)5) تنبيه الغافلني )ص: 331).
»الكبرى« )751)( و)755)(، وابن خزمية  )6) أخرجه مسلم )44))(، والنسائي في 

)1176(، وابن حبان ))361( و )3613).
)7) أخرجه البخاري ))589(، ومسلم )59)).

ف يسير. )8) اقتضاء الصراط املستقيم، حتقيق العقل ))/ )11( بتصرُّ
)9) صحيح البخاري )3456).

فاالحتف���اُل مبيالد النبي # فيه تش���بُّه باالحتفال مبيالد 
املس���يح عيسى بِن مرمَي - عليه الس���الم -، »ويقيمه املبتدعة 
عل���ى اعتبار أن محمداً # أجدُر وأولى بالتكرمي من عيس���ى 
- عليه الس���الم -، وفيه تُنَش���ُد القصائُد ف���ي َمْدِح النبي # 
وإطرائه، مع ورود نهيه بقوله: »الَ تُْطُروِني َكَما أَْطَرْت النََّصاَرى 
َا أَنَا َعبُْدهُ، َفُقولُوا َعبُْد اللَِّه َوَرُسولُُه«)10(، فَجَمعوا  ابَْن َمْرمَيَ، َفِإمنَّ

بني سيئتني: التشبه بالكفار والتشبه في اإلطراء)11(.
فُعلم بهذا أن املول���د النبوي من جملة البدع املردودة، وألن 
؛ فقد قسم العلماءُ  البدعة ليس���ت على حدٍّ سواٍء ِمن حيث الردِّ

البدعَة إلى حقيقيٍَّة وإضافيٍَّة:
فاحلقيقية هي »الَِّت���ي لَْم يَُدلَّ َعلَيَْها َدِليٌل َش���ْرِعيٌّ ال ِمْن 
ِكتَاٍب، َوال ُس���نٍَّة، َوال ِإجماع، َوال ِقَياٍس، َوال اْسِتْدالٍل ُمْعتََبٍر ِعنَْد 
َيْت  ْملَِة، َوال ِفي التَّْفِصيِل، َوِلَذِلَك ُس���مِّ أَه���ل الِْعلِْم، ال ِف���ي اجْلُ

ِبْدَعًة؛ ألَنها شيءٌ ُمْختََرٌع َعلَى َغيِْر ِمثَاٍل َساِبٍق«)12(.
أم���ا اإلضافية فهي »الَِّتي لََها َش���اِئَبتَاِن: ِإْحَداُهَما: لََها ِمَن 
َهِة ِبْدَعًة. َواأْلُْخَرى: لَيَْس  اأْلَِدلَِّة ُمتعلَّق، َفاَل تَُكوُن ِم���نْ ِتلَْك اجْلِ
ِة ِإلَى  لََها ُمتعلَّق ِإالَّ ِمثَْل َما للبدعة احلقيقية... أَْي أَنََّها ِبالنِّْس���بَ
َهتنَْيِ ُس���نَّة أِلَنََّها ُمْس���تَِنَدةٌ ِإلَى َدِليٍل، َوِبالنِّْس���َبِة ِإلَى  ِإْحَدى اجْلِ
ِنَدةٌ ِإلَى ُش���بَْهٍة اَل ِإلَى َدِليٍل، أَْو  َهِة األُخرى ِبْدَعٌة أِلَنََّها ُمْس���تَ اجْلِ

َغيِْر ُمْستَِنَدٍة ِإلَى َشْيٍء«.
وهذا التقس���يم)13( ينتج من النظر إل���ى البدعة وعالقتها 
بالدلي���ل الش���رعي من جهة، ث���م عالقتها بالعم���ل من حيث 

االلتصاق واالنفراد من جهة أخرى.
فاحلقيقية ال تس���تند إلى دليل معتبر، وال إلى ش���به دليل، 
ال في اجلملة وال في التفصي���ل. وأما اإلضافية فلها نوُع تعلٍُّق 

بالدليل الشرعي.
واحلقيقي���ة قد تنفرد عن العمل املش���روع وقد تتصل به. 
وأم���ا اإلضافية فملتصقة بالعمل املش���روع ومتداخلة معه في 

غالب أحوالها.
والبدع���ة اإلضافي���ة إذا التصقت بالعمل املش���روع حتى 
أصبح���ت وصفاً له غير منف���ك عنه، فهذه تنتق���ل إلى بدعة 

)10) صحيح البخاري )3445).
التويجري  حمود  للشيخ  علوي«  وابن  واملجهول  الرفاعي  على  القوي  »الرد  انظر:   ((((

ف يسير. )ص: 87(، بتصرُّ
األولى  الطبعة:  السعودية،   - عفان  ابن  دار   ،)367  /(( للشاطبي  االعتصام   (1((

))141هـ - )199م(، بتحقيق: سليم بن عيد الهاللي.
مكتبة  بتصرف،   )((-7  /(( الغامدي  ناصر  بن  لسعيد  وأحكامها  البدعة  حقيقة   (13(

الرشد - الرياض.
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حقيقية؛ ذلك أن البدعة التي صارت وصفاً للمش���روع بس���بب 
التصاقها به، تكون قد أدت إلى انقالب العمل املشروع إلى عمل 
غير مش���روع، ويبني ذلك قوله #: »َمْن َعِمَل َعَماًل لَيَْس َعلَيِْه 

.)1(» أَْمُرنَا َفُهَو َردٌّ
فمشروٌع محبُة النبي # وذكر س���يرته وصفاته وأحواله، 
لكنها ملا اختلطت باألعمال املبتدع���ة كاتخاذ يوم مولده عيداً، 
وتخصيصه بنوع من الذكر املبتدع، والدعاء احملدث، وغير ذلك 
من البدع.. وصارت هذه البدع أوصافاً مالزمة للعمل املشروع، 

وطاغية عليه؛ أصبحت هذه البدعة حقيقية.
فالعبادات تكون خارجة عن أمر الش���ارع من ثالثة أوجه؛ 

ه: لكل وجٍه منها حكٌم يُخصُّ
الوج��ه األول: أن تنف���رد العبادة عن العمل املش���روع فهي 

بدعة حقيقية مردودة.
الوج��ه الثاين: أن تلتصق البدعة بالعمل املش���روع وتصير 

وصف���اً له غير منفك عنه، كبدعة املولد، وهذه تكون في أصلها 
بدعة إضافية، لكنها انقلبت إل���ى بدعة حقيقية؛ ألنها صارت 

علماً على البدعة.
الوجه الثالث: أن تلتصق العبادة بالعمل املشروع وال تصير 

وصف���اً مالزماً له، كاجله���ر بالنية في الص���الة، وهذه بدعة 
إضافية يقبل من العبادة املشروع ويرد املبتدع.

فإذا تبني ذل���ك؛ فال يِحلُّ حتت وطأِة ضغِط الواقع وكثرة 
مات  ، افتراُض مقدِّ التلبيس والتش���غيب على هذا احلكم البنِيّ
وش���رائط تُوِهن من بيانه، أو اقتراض ألفاٍظ مش���تبهة تُوهن 
من ضرورة اجلزم في َردِّ املبتدعات، أو اتخاذ أس���لوب املالينة 
ز للبدعة بُحَجٍج ليس���ت شرعية، ال سيما أن هذه البدعة  املجوِّ
اس���تُطير َش���َرُرها وصارت َعلَماً على الفع���ل املبتدع؛ فتُعطل 
ألجله���ا األعمال، ويُجاَه���ر بها، ويُفعل فيها م���ا ال يُفعل في 
 ِ�َ األعياد الش���رعية؛ فوجب »َرْفُع ااِللِْتَباِس النَّاِش���ِئ بنَْيَ السُّ
َطاَر َشَرُرَها،  َوالِْبَدِع؛ أِلَنَُّه مَلَّا َكثَُرِت الِْبَدُع، َوَعمَّ َضَرُرَها، َواْس���تَ
ِريَن َعِن  ���ُكوُت ِم���َن امْلُتََأخِّ ْكَباُب َعلَى الَْعَمِل ِبَها، َوالسُّ َوَداَم اإْلِ
نَْكاِر لََها، َوَخلََف���ْت بَْعَدُهْم ُخلُوٌف َجِهلُوا أَْو َغَفلُوا َعِن الِْقَياِم  اإْلِ
َراٌت، َوَشَراِئُع ِمْن  ِبَفْرِض الِْقَياِم ِفيَها؛ َصاَرْت َكَأنََّها ُس���َ�ٌ ُمَقرَّ
اِجُع  َراٌت، َفاْختَلََط امْلَْشُروُع ِبَغيِْرِه، َفَعاَد الرَّ ْرِع ُمَحرَّ َصاِحِب الشَّ

اِرِج َعنَْها«)2(. ���نَِّة َكاخْلَ ِإلَى َمْحِض السُّ

))) صحيح مسلم )1718).
))) االعتصام للشاطبي، حتقيق الهاللي ))/ )4).

وبع���د هذه املعاني املهمة في بي���ان هذه البدعة، ننظر في 
كالم ابْن تَيِْميََّة - رحمه الله - في مسألتني:

1- َس���ْوُق كالم ابْن تَيِْميََّة – رحمه الله – الدال على ِبْدعيَِّة 
املولد.

2- قراءة نصوص مشتبهة البْن تَيِْميََّة – رحمه الله –.
يق���ول - رحمه الله - عن اتخ���اذ مولد النبي # عيداً مع 
لَُف، مع قيام  اختالف الناس في مولده: »فإن هذا لم يفعله السَّ
املقتض���ي له وعدم املانع منه ل���و كان خيراً. ولو كان هذا خيراً 
محض���اً، أو راجحاً، لكان الس���لف - رض���ي الله عنهم - أحق 
به منا، فإنهم كانوا أش���د محبة لرس���ول الله # وتعظيماً له 
من���ا، وهم على اخلي���ر أحرص. وإمنا كم���ال محبته وتعظيمه 
في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء س���نته باطناً وظاهراً، 
ونشر ما بعث به، واجلهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن 
هذه طريقة السابقني األولني، من املهاجرين واألنصار، والذين 

اتبعوهم بإحسان«)3(.
ْرِعيَِّة َكَبْعِض  ا اتَِّخاُذ َمْوِس���ٍم َغيِْر امْلََواِسِم الشَّ ويقول: »َوأَمَّ
ِل الَِّتي يَُقاُل إنََّها لَيْلَُة امْلَْوِلِد، أَْو بَْعُض لَيَاِلي  لََياِلي َشْهِر َرِبيٍع اأْلَوَّ
ُل ُجُمَعٍة ِمْن َرَجٍب، أَْو  ���ِة، أَْو أَوَّ جَّ َرَجٍب، أَْو ثَاِمَن َعْش���َر ِذي احْلِ
اُل »ِعيُد اأْلَبَْراِر«؛ َفِإنََّها ِمْن الِْبَدِع  هَّ يه اجْلُ اٍل الَِّذي يَُسمِّ ثَاِمُن َشوَّ
���لَُف َولَْم يَْفَعلُوَها َواَللَُّه ُسبَْحانَُه َوتََعالَى  الَِّتي لَْم يَْس���تَِحبََّها السَّ

أَْعلَُم«)4(.
ويتضح هنا بجالء موقُف ابْن تَيِْميََّة - رحمه الله - من االحتفال 

بذكرى املولد، فهو لم يفعله السلف؛ إذ هو من املواسم البدعية.
ف بعَض  ورغ���م هذا البيان، إال أن بع���ض ذوي األهواء تلقَّ
َج  النصوص املش���تبهة الواردة عن شيخ اإلس���الم وأراد أن يروِّ
لبدعة املولد بزعمه أن ش���يخ اإلسالم أجاز االحتفال به، وهي 

دعوى ليست دقيقة وال صائبة كما سيأتي إن شاء الله.
النص��وص اليت يس��تدل هبا ه��ؤالء من كالم ش��يخ 

اإلسالم:
- قال في »اقتضاء الصراط املس���تقيم«: »وإمنا الغرض أن 
اتخاذ هذا اليوم)5( عيداً محدٌث ال أصل له، فلم يكن في السلف 
- ال من أهل البيت وال من غيرهم - َمِن اتخذ ذلك اليوم عيداً، 
حتى يحدث فيه أعماالً. إذ األعياد شريعة من الشرائع، فيجب 

)3) اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ))/3)1، 4)1(، بتحقيق: ناصر 
عبد الكرمي العقل، دار عالم الكتب - بيروت، الطبعة: السابعة، 1419هـ - 1999م.

)4) مجموع الفتاوى )5)/ 98)).
)5) أي: يوم غدير خم.
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فيها االتباع، ال االبت���داع. وللنبي # خطب وعهود ووقائع في 
أي���ام متعددة: مثل يوم بدر، وحنني، واخلندق، وفتح مكة، ووقت 
هجرته، ودخوله املدينة، وخط���ب له متعددة يذكر فيها قواعد 
الدين. ثم ل���م يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تل���ك األيام أعياداً. 
وإمنا يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث 
عيسى - عليه السالم - أعياداً، أو اليهود، وإمنا العيد شريعة، 
فما ش���رعه الله اتبع، وإال لم يحدث ف���ي الدين ما ليس منه. 
وكذلك ما يحدثه بعض الناس، إما مضاهاًة للنصارى في ميالد 
عيسى - عليه السالم -، وإما محبًة للنبي #، وتعظيماً، والله 
قد يثيبهم على هذه احملبة واالجتهاد، ال على البدع - من اتخاذ 
مولد النبي # عيداً، مع اختالف الناس في مولده - فإن هذا 
لم يفعله الس���لف، مع قيام املقتضي له وعدم املانع منه لو كان 
خي���راً. ولو كان هذا خيراً محضاً، أو راجحاً، لكان الس���لف - 
رضي الله عنهم - أحق به منا، فإنهم كانوا أش���د محبة لرسول 

الله # وتعظيماً له منا، وهم على اخلير أحرص«)1(.
- وقال بعدها: »وإمنا كمال محبته )الرسول #( وتعظيمه 
في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء س���نته باطناً وظاهراً، 
ونشر ما بعث به، واجلهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن 
هذه طريقة السابقني األولني، من املهاجرين واألنصار، والذين 
اتبعوهم بإحس���ان. وأكثر هؤالء الذي���ن جتدهم حرصاء على 
أمثال هذه البدع، مع ما لهم من حسن القصد واالجتهاد الذين 
يرج���ى لهم بهما املثوبة، جتدهم فاترين في أمر الرس���ول عما 
أمروا بالنش���اط فيه، وإمنا هم مبنزلة من يحلي املصحف وال 
يقرأ فيه، أو يقرأ فيه وال يتبعه، ومبنزلة من يزخرف املس���جد 

وال يصلي فيه، أو يصلي فيه قلياًل...«)2(.
- وقال أيضاً: »فتعظيُم املولد، واتخاُذه موس���ماً، قد يفعله 
بعُض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم حلسن قصده، وتعظيمه 
لرس���ول الله #، كما قدمته لك أنه يحس���ن من بعض الناس، 
ما يس���تقبح من املؤمن املس���دد. ولهذا قيل لإلمام أحمد عن 
بع���ض األمراء: إنه أنفق على مصحٍف ألَف دينار، أو نحو ذلك. 
فقال: دعهم، فهذا أفضل م���ا أنفقوا فيه الذهب، أو كما قال. 
مع أن مذهبه أن زخرف���ة املصاحف مكروهة. وقد تأول بعض 
األصح���اب أنه أنفقها في جتويد الورق واخلط. وليس مقصود 
أحمد هذا، إمنا قصده أن هذا العمل فيه مصلحة، وفيه أيضاً 
مفس���دة ُكِرهَ ألجلها. فهؤالء إن لم يفعل���وا هذا، وإال اعتاضوا 

))) اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ))/ 3)1).
))) السابق ))/ 4)1).

بفساٍد ال صالح فيه، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور: 
من كتب األسمار أو األشعار، أو حكمة فارس والروم«)3(.

فهذه ثالثُة مواطن من كالم ش���يخ اإلسالم يتعلَّق بها أهُل 
األهواء لتروي���ج بدعتهم والتلبيس على الناس ب���أن ابْن تَيِْميََّة 
يقول بجواز االحتفال باملولد وبأن فاعلَه مأجوٌر؛ ملا له من ُحْسِن 

القصد واالجتهاد.
وملناقش��ة ه��ذه النصوص املش��تبهة، نقول ابتداًء: إن كالم 

شيخ اإلس���الم بش���أن إثابة الواقع في االحتفال بذكرى املولد 
ح بأنه  النبوي ال يدل على مش���روعية هذا االحتفال؛ إذ قد صرَّ
»قد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صاحلاً، وال يكون عاملاً أنه 
منهي عنه، فيثاب على حس���ن قصده، ويُعفى عنه لعدم علمه. 
وهذا باب واس���ع. وعامة العبادات املبتدع���ة املنهي عنها، قد 
يفعلها بعض الناس، ويحل له بها نوع من الفائدة، وذلك ال يدل 
على أنها مشروعة، بل لو لم تكن مفسدتها أغلب من مصلحتها 
ملا نهي عنها. ثم الفاعل قد يكون متأوالً، أو مخطئاً مجتهداً أو 
مقلداً، فيغفر له خطؤه ويثاب على ما فعله من اخلير املش���روع 

املقرون بغير املشروع، كاملجتهد املخطئ«)4(.
ح)5( ف���ي كالمه على مراتب األعم���ال بأن العمل  كما صرَّ
الذي يرجع صالحه ملجرد حس���ن القصد ليس طريقَة السلف 
رين، وأما السلف الصالح  الصالح، وإمنا ابتُلي به كثيٌر من املتأخِّ
فاعتناؤه���م بالعمل الصالح املش���روع الذي ال كراهة فيه بوجه 
من الوجوه، وهو العمل الذي تش���هد له سنة رسول الله #، ثم 
قال: »وهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه، واألمر به على حسب 
مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب«)6(، أضف إلى هذا أن 
نفس كالم شيخ اإلس���الم: »فتعظيم املولد واتخاذه موسماً قد 
يفعله بعض الناس ويكون له أجر عظيم حلسن قصده...«، إمنا 
ذك���ره بصدد الكالم على عدم محاولة إنكار املنكر الذي يترتب 
عليه ما هو أنكر منه، يعني أن حسن نية هذا الشخص ولو كان 

عملُه غيَر مشروع خيٌر من إعراضه عن الدين بالكلية.
وقال ش���يخ اإلس���الم أيضاً: »من كان له نيٌة صاحلة أثيب 
على نيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس مبشروع، إذا لم يتعمد 

مخالفة الشرع«)7(.

)3) السابق ))/ 6)1).

)4) السابق ))/ 90)).
)5) يراجع كالم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - في ملحق رسالة »حكم 

املولد والرد على من أجازه«.
)6) اقتضاء الصراط املستقيم ))/8)1).

)7) السابق ))/ 51)).
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فكالُم ش���يخ اإلس���الم هنا ال يدل بحاٍل على جتويز بدعة 
االحتفال باملولد النبوي.

واملستِدلُّ بكالم شيخ اإلسالم يُجاب عليه من وجهنْي:
األول: أنَّ كالم ش���يخ اإلس���الم ابْن تَيِْميََّة إمنا هو في حقِّ 
َمن فعله جاهاًل، قال الش���يخ عبد العزيز بن باز: »والشيخ تقي 
ين أحم���د بن تيمية رحمه الله ممن يُنِك���ُر ذلك )االحتفال  الدِّ
بذك���رى املولد النبوي( ويرى أنه بدعة. لكنه في كتابه )اقتضاء 
الصراط املس���تقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم( ذكر في حق َمن 
فعل���ه جاهاًل، وال ينبغي ألح���ٍد أن يغترَّ مبن فعله من الناس أو 
حبَّذ فعله أو دعا إليه...؛ ألن احلجة ليست في أقوال الرجال، 
وإمنا احلجة فيما قال الله سبحانه أو قاله رسولُه # أو أجمع 

عليه سلف األمة«)1(.
الثاني: أن كالم الش���يخ - رحمه الله تعالى - في هذه اجلمل 
ره في  ���ٌر بكالمه الذي مرَّ بنا قريب���اً وبغيره مما قرَّ الثالث ُمفسَّ
كتبه املختلفة من أن »سائر األعياد واملواسم املبتدعة من املنكرات 
املكروهات، س���واء بلغت الكراهة التحرمي أو لم تبلغه«)2(، وبقوله 
أيضاً: إن »ما أحدث من املواس���م واألعياد فهو منكر وإن لم يكن 
فيه مشابهة ألهل الكتاب«)3(، وبقوله أيضاً: إن »من ندب إلى شيء 
يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله 
فقد ش���رع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد 
اتخذه شريكاً لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله«)4(، وبقوله: 
»إن من أطاع أحداً في دين لم يأذن به الله من حتليل أو حترمي أو 

استحباب أو إيجاب فقد حلقه من الذم نصيب«)5(.
وَمن تأمل هذه اجلمل من كالم ش���يخ اإلسالم أبي العباس 
- رحمه الله تعالى - وجد أنَّ فيها تفس���يراً ملا جاَء في كالمه 
من رجاء املثوب���ة واألجر العظيم للذين يتخ���ذون املولد عيداً 
قوا  مونه. وكيف تُرجى املثوبة واألجر العظيم للذين لم يحقِّ ويعظِّ
ش���هادة أن محمداً رسول الله وكان عملُهم مخالفاً لَهْدي رسول 
الله #، وما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحس���ان، 

هذا بعيد جداً والله أعلم)6(.

وطبعه:  جمعه  على  أشرف   ،)(11  /9( باز  بن  العزيز  عبد  العالمة  فتاوى  مجموع   (((
محمد بن سعد الشويعر.

))) اقتضاء الصراط املستقيم ))/ )8).
)3) السابق ))/)8).
)4) السابق ))/ 84).
)5) السابق ))/ 84).

عبدالله  بن  حمود  للشيخ  علوي  وابن  واملجهول  الرفاعي  على  القـوي  الرد  ينظر:   (6(
االحتفال  حكم  في  رسائل  مجموعة  ضمن  مطبوع  و6))(،   ((5 )ص:  التويجري 

باملولد النبوي، دار العاصمة - السعودية.

وأنبِّه هنا إلى أن ِديَن اإلسالم يقوم على أصلنْي عظيمنْي:
األول: أن يكوَن العمُل خاِلصاً لله تعالى.
الثاني: موافقة الشرع مبتابعة النبي #.

همِ َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصالمِ�ًحا َوال  قال الله تعالى: }َفَمن َكاَن َيْرُجو لمَِقاَء َربمِّ
همِ َأَحًدا{ ]الكهف: ١١٠[. َباَدةمِ َربمِّ عمِ ْك بمِ ُيْشرمِ

يقول اب���ُن قيِّم اجلوزيَّة - رحمه الل���ه -: »هذا هو العمل 
املقبول، ال���ذي ال يَقبُل اللُه من األعمال س���واه، وهو أن يكون 

موافقاً لسنة رسول الله #، ُمراداً به وجُه الله«)7(.
ويقول ابُن كثير – رحمه الله – في تفسير قوله تعالى: }َوُهَو 
َيْبُلَوُكْم  اٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْل�َماءمِ لمِ َتّةمِ َأَيّ َمَواتمِ َواأَلْرَض فمِي سمِ ي َخَلَق الَسّ اَلّذمِ
يَن  ْن َبْعدمِ اْل�َمْوتمِ َلَيُقوَلَنّ اَلّذمِ ْبُعوُثوَن ممِ َأُيُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َوَلئمِن ُقْلَت إَنُّكم َمّ
َيْبُلَوُكْم{ أي:  بمِنٌي{ ]هود: ٧[: »وقوله: }لمِ ���ْحٌر ُمّ َكَفُروا إْن َهَذا إاَلّ سمِ
ليختبركم }َأُيُّكْم َأْحَس���ُن َعَماًل{ ولم يقل: أكثر عماًل بل }َأْحَسُن 
َعَماًل{، وال يكون العمل حس���ناً حتى يكون خالصاً لله عز وجل، 
على ش���ريعة رسول الله #. فمتى فقد العمل واحداً من هذيْن 

الشرطني بطل وحبط«)8(.
وَعْن َعاِئَش���َة َرِضَي اللَُّه َعنَْها، َقالَْت: َقاَل َرُس���وُل اللَِّه #: 

 .)9(» »َمْن أَْحَدَث ِفي أَْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه َفُهَو َردٌّ
وقال ش���يخ االس���الم ابْن تَيِْميََّة – رحمه الل���ه -: »َوِديُن 
: أَْن نَْعبَُد اللََّه َوْحَدهُ اَل َشِريَك لَُه، َوأَْن  ْساَلِم َمبِْنيٌّ َعلَى أَْصلنَْيِ اإْلِ

يِن«)10(. نَْعبَُدهُ مِبَا َشَرَعُه ِمْن الدِّ
وهذان الش���رطان هما ِعماد االعتصام بالكتاب وعليهما 
مدار االستمس���اك بالُعروة الُوثقى: }َوَمن ُيْس���لمِْم َوْجَهُه إَلى الَلّهمِ 
 } َبُة اأُلُمورمِ ���همِ َعاقمِ اْلُعْرَوةمِ اْلُوْثَقى َوإَلى الَلّ ���ٌن َفَقدمِ اْسَتْمَس���َك بمِ َوُهَو ُمْحسمِ

]لقمان: ٢٢[.
يقول شيخ اإلسالم ابُْن تَيِْميََّة: »معارضة أقوال األنبياء بآراء 
س���ل، بل  بني للرُّ الرج���ال، وتقدمي ذلك عليها، هو ِمن فعل املكذِّ
هو ِجماُع كلِّ ُكفٍر؛ فإن الله أرس���ل رسله، وأنزل كتبه، وبنيَّ أن 
املتبعني ملا أنزل هم أهل الُهدى والفالح، واملعِرضني عن ذلك هم 

أهل الشقاء والضالل«)11(.. واحلمُد لله ربِّ العاملني.

)7) مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ))/ )8(، ط دار الكتب العلمية – 
بيروت.

)8) تفسير ابن كثير، دار طيبة )4/ 308).
)9) متفق عليه: أخرجه البخاري )697)(، ومسلم )1718).

)10) مجموع الفتاوى ))/ 189).
سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  الناشر:   ،)(04  /5( والنقل  العقل  تعارض  درء   ((((

اإلسالمية، ط الثانية )))4)هـ - 1991م(، بتحقيق: د. محمد رشاد سالم.
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)*) األمني العام لرابطة علماء املسلمني.

]كلمات في المنهج[

أ. د. ناصر بن سليمان العمر)*(
@naseralomar  عوامل ضعف األمة الداخلية واخلارجي���ة كثيرة، وكذلك مظاهر

انحرافها عن اجلادة التي ينبغي أن تصلح لتعود إلى العهد األول.
واملهم أن ندرك أنه ال يضيرنا عظم التحديات إذا َس���لمت اجلبهة 

الداخلية؛ بدءاً بالنفس، ومروراً باألسرة، وانتهاًء باألمة.
وُك���ْم إاَلّ َأًذى{ ]آل  فقد قال الل���ه تعالى عن األعداء: }َل���ن َيُضُرّ
َا َيْعَمُلوَن  َه بمِ ُكْم َكْيُدُهْم َش���ْيًئا إَنّ الَلّ عمران: ١١١[، }َوإن َتْصبمُِروا َوَتَتُّقوا ال َيُضُرّ
يٌط{ ]آل عمران: ١٢٠[، فلن تؤثر العوامل اخلارجية أثراً يضر ما لم  ُمحمِ
تكن ثمة أسباب داخلية تتفاعل معها، ولهذا انبثق نور اإلسالم أول أمره 
مع وجود احملاوالت اخلارجية العظيمة حلبس���ه التي لم تضر اجليل 
يَبٍة َفبمَِما َكَس���َبْت  صمِ ن ُمّ األول إال أذى، والل���ه تعالى يقول: }َوَما َأَصاَبُكم ممِّ
يَبٌة َقْد  صمِ ا َأَصاَبْتُكم ُمّ يُكْم َوَيْعُفو َعن َكثمِيٍر{ ]الشورى: ٣٠[، وقال: }َأَو َل�َمّ َأْيدمِ
يٌر{  ُكْم إَنّ الَلَّه َعَلى ُكلمِّ َشْيٍء َقدمِ ندمِ َأنُفسمِ ْن عمِ ْثَلْيَها ُقْلُتْم َأَنّى َهَذا ُقْل ُهَو ممِ َأَصْبُتم ممِّ
]آل عمران: ١٦٥[، وهذا في أُحد، وتأّمل مع أن ما أصابهم بأيدي العدو 
اخلارجي، لكن أرجع الله تعالى الس���بب إلى أنفسهم، فوجود العوامل 
اخلارجية سنة قدمية باقية وإمنا يفعل هذا فعله إذا كانت ثمة عوامل 

داخلية مساعدة.
وإذا حتقق أمران جتاوزت األمة أعظم التحديات، وهما:

1 - سالمة التصور اإلسالمي.
2 - العمل على حتقيقه واقعاً جميعاً.

وأهم الصوارف ع���ن هذين ثالثة أمور هي أعظم التحديات التي 
ينبغي أن نقف معها، وهي:
األول: اجلهل بالدين.

الثاني: الهوى.
الثال���ث: تبديد اجله���ود وصرف األوقات في خالف���ات ونزاعات 

داخلية بني اإلسالميني، وهذا من أعظم أثر االثنني قبله.
وإذا كان���ت هذه قضايا يجب أن تك���ون معاجلتها ضمن خطط البناء 
طويلة املدى، أو كما يقال ضمن )استراتيجيات( العلماء والدعاة واحلركات 
اإلس���المية واجلماعات؛ فإن ثمة حتديات أخرى وقتية )حتديات الوقت( 
أفرزتها الثورات العربية في هذه اآلونة، أقف معها وقفة بعد التعرض لهذه 

التحديات الثالثة االستراتيجية.

 داخل الصف اإلسالمي
ٌ

تحديات
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رمبا ال يعي كثير من اإلس����الميني كون هذا حتدياً! مع أن هذا 
معيار يبنّي لك مدى قرب اإلسالمي من اإلسالم احلق أو بعده عنه 
نحو املناهج األخرى! ومن املقرر أن فاقد الش����يء ال يعطيه، فمن 
السذاجة أن يظن اإلس����المي أن احلديث عن هذا سذاجة! والله 
تعالى أمره في نفسه أن يستعيذ كل يوم من طريق املغضوب عليهم 
والضالني سبع عشرة مرة أو أكثر في فاحتة الكتاب عند كل صالة! 

والضالون هم الذين عبدوا الله على جهالة.
إن احلياة معّقدة؛ نوازلها وقضاياها التي حتتاج إلى بصيرة 
بالدين كثيرة ال يكفي معها مجرد حسن القصد مع الذكاء وكثرة 
احلركة! بل ال بد مع ذلك من علم راس���خ يستبان معه حكم الله 
في النازلة، وتبحث به الطرق الش���رعية في املعامالت لتستقيم 
وفق تعاليم اإلسالم، س���واء كانت بنكية، أو جتارية، أو قضائية، 

أو سياسية، أو غيرها.
والناظر في تاريخ األمة يجد أن من أعظم أس���باب الضالل 
األول اجله���ل بالدي���ن، أعني به ما قرره الله ف���ي كتابه أو بعث 
به نبيه #، فذاك هو العلم. وقد ال تغني ش���يئاً النية احلس���نة 
وحدها، وال كون صاحبها إس���المياً عابداً متمسكاً، وتأّمل حال 
اخلوارج؛ كانوا باملصطلح املعاصر من جملة اإلسالميني، وكانوا 
من أشد الناس عبادة وأحرصهم على إقامة الدين، حتى قال # 
لعمر - رضي الله عنه - في شأن رأسهم ذي اخلويصرة: »إن له 
أصحاباً يحقر أحدكم صالته مع صالتهم وصيامه مع صيامهم، 
يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم، ميرقون من اإلسالم كما ميرق 
الس���هم من الرمية«)1(، وكذلك القدرية ورأسهم بالبصرة عمرو 
بن عبيد الذي بلغ من تنس���كه مبلغاً كان إذا مر مع أبيه – وكان 
صاحب شرطة - قال الناس: خير الناس ابن شر الناس! فيقول 
عبيد: صدقتم، هذا إبراهيم وأنا آزر! وملا مات يقال إن أبا جعفر 

املنصور رثاه بقصيدة يقول فيها:
ص��ل��ى اإلل����ه ع��ل��ي��ك م��ن م��ت��وس��ٍد

ان)2( ق��ب��راً َم����ررُت ب��ه ع��ل��ى َم�����رَّ
متخشعاً م��ؤم��ن��اً  ت��ض��م��ن  ق��ب��راً 

ب��ال��ق��رآن ودان  اإلل�����ه  ص����دق 
سنة ف��ي  ت��ن��ازع��وا  ال��رج��ال  وإذا 

ف��َص��ل احل���دي���ث ب��ح��ك��م��ة وب��ي��ان
صاحلاً أبقى  ال��ده��ر  ه��ذا  أن  فلو 

أب���ق���ى ل��ن��ا ح���ي���اً أب����ا ع��ث��م��ان!

))) حديث أبي سعيد متفق عليه أخرجه البخاري )3610(، ومسلم )1064).
العروس  تاج  في  قال  كذا  احلرمني،  بني  منها  ليلتني  على  مكة  قرب  بلدة  اد:  كشدَّ  (((
164/36، وأظنها اليوم معروفة قرب املويه على طريق مكة - الطائف مخرجها قبل 

الطائف بنحو 170كم إلى الشمال.

ومن املشهور فيه قوله:
يطلب كلكم  روي����داً  ميشي  كلكم 

عبيد! ب��ن  ع��م��رو  غ��ي��ر  ص��ي��داً   
ومع ذلك، كان هذا الرجل أح���د أعالم تفريق األمة، وأحد 
رؤوس القدرية الذين قال فيهم عبدالله بن عمر - رضي الله عنه 
-: »إذا لقي���ت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني، 
وال���ذي يحلف به عبدالله بن عمر: لو أن ألحدهم مثل أحد ذهباً 

فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر«)3(.
وقد أخ���رج البيهقي عن إبراهيم التيمي، قال: خال عمر بن 
اخلطاب ذات يوم فجعل يحدث نفس���ه، فأرسل إلى ابن عباس 
فقال: كيف تختلف هذه األمة وكتابها واحد، ونبيها واحد، وقبلتها 
واحدة؟ قال ابن عباس: »يا أمير املؤمنني! إمنا أنزل علينا القرآن 
فقرأن���اه وعلمنا فيم نزل، وإنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن 
وال يعرف���ون فيم نزل، لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لقوم فيه رأي 

اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا«)4(.
قال الش���اطبي: »ما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - هو 
احلق، فإن���ه إذا عرف الرجل فيما نزلت اآلية أو الس���ورة عرف 
مخرجه���ا وتأويلها وما ُقصد بها، فل���م يتعَد ذلك فيها، وإذا جهل 
فيما أنزلت احتمل النظر فيها أوجهاً، فذهب كل إنسان مذهباً ال 
يذهب إليه اآلخر، وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم 
إلى الصواب، أو يقف بهم دون اقتحام حمى املش���كالت، فلم يكن 
بد من األخذ ببادئ الرأي، أو التأويل بالتخرص الذي ال يغني من 

احلق شيئاً، إذ ال دليل عليه من الشريعة، فضلوا وأضلوا«)5(.

ب خطره أعظم: اجلهل املركَّ
»كان ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية يقول: من فارق الدليل ضّل 
الس���بيل، وال دليل إال ما جاء به الرس���ول. قال احلسن: العامل 
على غير علم كالس���الك على غير طريق، والعامل على غير علم 
يفس���د أكثر مما يصلح«)6(، بل يظن أنه مصلح، بل يس���خر من 
العلماء الذين أوجب الله ال���رد إليهم، ومن حقهم أن يُصدر عن 
رأيهم ويأمتر بأمرهم، وكل هذا تشهده الساحة اإلسالمية اليوم!

ومن يتأمل واقع اإلس���الميني اليوم يج���د اجلهل العريض 
متفش���ياً، ال اجلهل البس���يط فحس���ب، إذ ل���و كان العامي من 
اإلس���الميني مقلداً مكتفياً بذلك فرمبا س���لم، لكن الشأن أشد 
جهل بالش���ريعة وجهل بآراء املتقدمني ممن ينتس���بون إليهم، ثم 
اعتداد باآلراء وتعصبات واجتهادات أفسدت الساحة اإلسالمية. 

)3) أخرجه مسلم في صحيحه )8).
)4) شعب اإلميان 3/)54 )087)).

)5) االعتصام )/183.
)6) انظر مفتاح دار السعادة )/83، واالعتصام )/175 وتعليق الشاطبي عليه.

أواًل  اجلهل بالدين:
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إنَّ جت���اوز من فرضه التقليد موضعه، وتصدره أو تصديره ظناً منه أو 
فيه أنه أهٌل؛ من جملة اتخاذ الرؤس���اء اجله���ال الذين عاقبة أمرهم 

ضالل وإضالل.
وال دواء أجن���ع له���ذه احلالة من ب���ث العلم النافع بني املس���لمني، 
ودعوتهم للتفقه، قبل االنتصاب للمناظرة واخلصام، فإن من باليا األمة 
اليوم خصام اجلهالء عن العلماء تعصباً وحباً، ومتى ترك العامي فرضه 

الذي هو التقليد هوى أو عصبيًة، أفسد وفرق.
قال الش���اطبي - رحم���ه الله - ملا حتدث عن أس���باب االفتراق: 
»أحدها: أن يعتقد اإلنس���ان في نفسه أو يُعتقد فيه أنه من أهل العلم 
واالجته���اد في الدين - ولم يبلغ تلك الدرجة - فيعمل على ذلك، ويعّد 
رأي���ه رأياً وخالفه خالف���اً! لكن تارة يكون ذلك ف���ي جزئي وفرع من 
الف���روع، وتارة يكون في كلي وأصل من أصول الدين – س���واء كان من 
األصول االعتقادية أو من األصول العملية -، فتراه آخذاً ببعض جزئيات 
الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها ما ظهر له بادي رأيه من غير 
إحاطة مبعانيها وال رسوخ في فهم مقاصده، وهذا هو املبتدع وعليه نبه 
احلديث الصحيح أنه # قال: )ال يقبض الله العلم انتزاعاً ينتزعه من 
الناس، ولكن يقبض العل���م بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ 

الناس رؤساء جهاالً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا(«)1(.
ومما يجب التنبه إليه في هذا املقام، هو أن مخالفة الواجب الشرعي 
مغّبتها عظيمة حتى إن كان املخالف متأّوالً فاضاًل يحب اخلير، وتأمل ما 
حل باملسلمني يوم أحد واعتبر، فقد خالف األمر صحابة كرام أفاضل، لم 
يخالفوه عن���اداً أو اتباعاً لهوى، بل تأوياًل وعدم وقوف مع مقتضى النص 
لشبهة، مع أن النص يقول: »إن رأيتمونا تخطفنا الطير فال تبرحوا مكانكم 
هذا حتى أرس���ل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فال تبرحوا 
حتى أرسل إليكم«)2(، فانظر كيف كانت العاقبة، مع حسن القصد، ثم تأّمل 
التأويالت الباردة اليوم التي يترك ألجلها أقواٌم النصوَص متاشياً مع روح 
العص���ر كما يقولون! فاحلذر احلذر، واجلد اجلد في معرفة احلق وداللة 
يَن  نُكْم لمَِواًذا َفْلَيْحَذرمِ اَلّذمِ يَن َيَتَس���َلُّلوَن ممِ ُه اَلّذمِ الن���ص ومن ثم اتباعه، }َقْد َيْعَلُم الَلّ
يَبُهْم َعَذاٌب َألمِيٌم{ ]النور: ٦٣[، فليحذر  ْتَنٌة َأْو ُيصمِ يَبُهْم فمِ همِ َأن ُتصمِ ُيَخالمُِفوَن َعْن َأْم���رمِ
املس���لم، فإن مخالفة الش���ريعة وإن كانت بحس���ن قصد قد تكون مغبتها 
عظيمة، واعتبر هذا مبثال: رجل يش���رب الدخ���ان أو يأكل القات متأّوالً 
يعتقد حله مع أنه في احلقيقة حرام، فقد ال يكون آثماً عند الله عز وجل، 
لكن ال يعني هذا أنه سيس���لم من املضاعفات الصحية للدخان أو القات، 
فالله أجرى الدنيا على مصالح أرشدت إليها النصوص، وقد يعذر املخالف 
لكن س���نة الله ماضية، وهذا يقرب لك ضرورة االجتهاد في معرفة أحكام 
الله تعالى ملن آمن أنها إمنا أنزلت لصالح أمر العباد في الدنيا واآلخرة.

 ،)100( البخاري  أخرجه  العاص  بن  عمرو  حديث  هو  املذكور  واحلديث   ،173/( االعتصام   (((
ومسلم )673)).

))) صحيح البخاري )3039).

»فساد الدين إما أن يقع باالعتقاد الباطل والتكلم 
به وه���و اخلوض، أو يق���ع في العم���ل بخالف احلق 
والص���واب وهو االس���تمتاع باخلالق، ف���األول البدع، 
والثان���ي اتباع الهوى، وهذان هما أصل كل ش���ر وفتنة 
وبالء، وبهما كذبت الرسل، وعصي الرب، ودخلت النار، 

وحلت العقوبات.
فاألول من جهة الشبهات.

والثاني من جهة الشهوات«)3(.
واألول مرده التباع الهوى كذلك، قال الش���اطبي 
- رحم���ه الله - في بيان أن اتباع الهوى ضالل مبني: 
يَفًة فمِي  ا َجَعْلَناَك َخلمِ »أال ترى قول الله تعالى: }َيا َداُووُد إَنّ
َلَّك َعن  بمِعمِ اْلَهَوى َفُيضمِ اْل�َحقمِّ َوال َتَتّ اأَلْرضمِ َفاْحُك���م َبنْيَ الَنّاسمِ بمِ
يٌد  ُلّوَن َعن َس���بمِيلمِ الَلّهمِ َلُهْم َعَذاٌب َشدمِ يَن َيضمِ َس���بمِيلمِ الَلّهمِ إَنّ اَلّذمِ
{ ]ص: ٢٦[، فحصر احلكم في  َس���ابمِ َا َنُس���وا َيْوَم اْل�حمِ بمِ
أمري���ن ال ثالث لهما عنده هو: احلق، والهوى.. وقال: 
َبَع َهَواُه{ ]الكهف:  َنا َواَتّ ْكرمِ ْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ذمِ }َوال ُتطمِ
٢٨[، فجعل األمر محصوراً ب���ني أمرين: اتباع الذكر، 
َغْيرمِ ُهًدى  َبَع َهَواُه بمِ َّنمِ اَتّ واتباع الهوى.. وقال: }َوَمْن َأَضُلّ ممِ
{ ]القص���ص: ٥٠[، وهي مثل ما قبلها، وتأّملوا  ���َن الَلّهمِ ممِّ
هذه اآلي���ة؛ فإنها صريحة في أن م���ن لم يتبع هدى 
الله في هوى نفس���ه فال أحد أضل منه، وهذا ش���أن 
املبت���دع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله وهدى الله 

هو القرآن«)4(.
وقد »سمي أهل البدع: أهل األهواء؛ ألنهم اتبعوا 
أهواءهم؛ فلم يأخذوا األدلة الشرعية مأخذ االفتقار 
إليه���ا والتعويل عليها حتى يص���دروا عنها، بل قدموا 
أهواءه���م، واعتم���دوا على آرائهم، ث���م جعلوا األدلة 
الش���رعية منظوراً فيها من وراء ذلك«)5(، وانظروا ملا 
جنم عن ذلك من التفرق في األمة والتمزق ش���يعاً كل 

حزب مبا لديهم فرحون.
قال: »وقد دل على ذمه القرآن في قوله: }َأَفَرَأْيَت 
َم���نمِ اَتَّخَذ إَلَه���ُه َهَواُه{ ]اجلاثي���ة: ٢٣[ اآلية، ولم يأت في 
القرآن ذكر الهوى إال في معرض الذم، حكى ابن وهب 

)3) ابن القيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني، )/136-137، وانظر إغاثة 
اللهفان )/166.
)4) االعتصام )/51.
)5) السابق )/176.

ثانيًا  الهوى:
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ع���ن طاوس أنه قال: ما ذكر الله هوى في القرآن إال ذمه! وقال: 
{ ]القصص: ٥٠[، إلى  ���َن الَلّهمِ َغْيرمِ ُهًدى ممِّ َبَع َهَواُه بمِ َّ���نمِ اَتّ }َوَمْن َأَضُلّ ممِ
غير ذلك من اآليات، وحكي أيضاً عن عبد الرحمن بن مهدي أن 
رجاًل سأل إبراهيم النخعي عن األهواء أيها خير؟ فقال: ما جعل 
الله في شيء منها مثقال ذرة من خير! وما هي إال زينة الشيطان، 
وما األمر إال األمر األول؛ يعنى ما كان عليه الس���لف الصالح«)1(، 

ومن ذلك أن يكون هواه تبعاً ملا جاء به محمد #.

آفتان يأتي بهما الهوى:
ومما س���بق نخلص إل���ى أن اتباع الهوى س���بب في آفتني 

عظيمتني تهددان املجتمع من داخله:
األولى: التفرق واالخت���الف؛ ألن األهواء مختلفة، ومرادات 
النفوس متباينة، وآراء العقول متفاوتة، وال اعتداد بكتاب أو سنة 
أو رجوع ملقتضاهما عند من حّكم عقله! وعن ذلك نشأت الفرق 
قدمياً، وكذلك ينش���أ التحزب املمقوت القائم على الهوى الذي 
َن  نَي #^٣١^#( ممِ كمِ َن اْل�ُمْشرمِ نهينها عنه في مثل قول ربنا: }َوال َتُكوُنوا ممِ
ُحوَن{ ]الروم: ٣١  ْم َفرمِ َا َلَدْيهمِ ْزٍب بمِ َيًعا ُكُلّ حمِ يَنُهم َوَكاُنوا شمِ ُقوا دمِ يَن َفَرّ اَلّذمِ
ُعوا  َدًة َوَأَنا َرُبُّكْم َفاْعُبُدونمِ #^٩٢^#( َوَتَقَطّ ًة َواحمِ ُتُكْم ُأَمّ همِ ُأَمّ - ٣٢[، }إَنّ َه���ذمِ
ُتُكْم  همِ ُأَمّ ُعوَن{ ]األنبياء: ٩٢ - ٩٣[، }َوإَنّ َهذمِ َأْمَرُه���م َبْيَنُهْم ُكٌلّ إَلْيَنا َراجمِ
ْزٍب  ُعوا َأْمَرُهم َبْيَنُهْم ُزُبًرا ُكُلّ حمِ َدًة َوَأَنا َرُبُّكْم َفاَتُّقونمِ #^٥٢^#( َفَتَقَطّ ���ًة َواحمِ ُأَمّ
نٍي{ ]املؤمنون: ٥٢ -  ْم َحَتّى حمِ همِ ُحوَن #^٥٣^#( َفَذْرُهْم فمِي َغْمَرتمِ ْم َفرمِ َا َلَدْيهمِ بمِ
َا َأْمُرُهْم  ْنُهْم فمِي َشْيٍء إَنّ َيًعا َلّْسَت ممِ يَنُهْم َوَكاُنوا شمِ ُقوا دمِ يَن َفَرّ ٥٤[، }إَنّ اَلّذمِ

َا َكاُنوا َيْفَعُلوَن{ ]األنعام: ١٥٩[. ُئُهم بمِ إَلى الَلّهمِ ُثَمّ ُيَنبمِّ
الثانية: الركون إلى الش���هوة، وما تريده النفوس من اخللود 
إلى الدعة واملتعة واللذة، وهي التي ذم الله أهلها فقال عز وجل: 
َتاَب َيْأُخُذوَن َع���َرَض َهَذا اأَلْدَنى  ُث���وا اْلكمِ ْم َخْلٌف َورمِ همِ ْن َبْعدمِ }َفَخَل���َف ممِ
يَثاُق  م ممِّ ْثُلُه َيْأُخُذوُه َأَلْم ُيْؤَخْذ َعَلْيهمِ ْم َعَرٌض ممِّ َوَيُقوُلوَن َس���ُيْغَفُر َلَنا َوإن َيْأتمِهمِ
َرُة َخْيٌر  اُر اآلخمِ يهمِ َوالَدّ َتابمِ َأن اَلّ َيُقوُلوا َعَلى الَلّهمِ إاَلّ اْل�َحَقّ َوَدَرُسوا َما فمِ اْلكمِ
ُلوَن{ ]األعراف: ١٦٩[، وقال في اآلية األخرى:  يَن َيَتُّقوَن َأَفال َتْعقمِ لمَِّلّذمِ
���َهَواتمِ َفَس���ْوَف  َبُعوا الَشّ الَة َواَتّ ْم َخْلٌف َأَضاُعوا الَصّ همِ ْن َبْعدمِ }َفَخَل���َف ممِ
َل َصالمِ�ًحا َفُأْوَلئمَِك َيْدُخُلوَن اْل�َجَنَّة  ا #^٥٩^#( إاَلّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعممِ َيْلَقْوَن َغًيّ

َوال ُيْظَلُموَن َشْيًئا{ ]مرمي: ٥٩ - ٦٠[.
وعالج هذه اآلفة يكون بتحقيق اخلش���ية، مع الصبر والنظر 
في العواقب، كما أن عالج اآلفة املذكورة في الس���بب األول هو 

العلم، فدار األمر على العلم والصبر، والعمل مبقتضاهما.

))) السابق ص180.

قال ابن القيم - رحمه الله -: »فتنة الشبهات تدفع باليقني، 
وفتنة الشهوات تدفع بالصبر، ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين 
ا  َنا َل�َمّ َأْمرمِ ًة َيْهُدوَن بمِ َمّ ْنُه���ْم َأئمِ منوطة بهذين األمرين فقال: }َوَجَعْلَنا ممِ
ُنوَن{ ]السجدة: ٢٤[، فدل على أنه بالصبر  َنا ُيوقمِ آَياتمِ َصَبُروا َوَكاُنوا بمِ
واليق���ني تنال اإلمامة في الدين. وجم���ع بينهما أيضاً في قوله: 
{ ]العصر: ٣[، فتواصوا باحلق  ْبرمِ الَصّ اْل�َح���قمِّ َوَتَواَصْوا بمِ }َوَتَواَصْوا بمِ
الذي يدفع الشبهات، وبالصبر الذي يكف عن الشهوات«)2(، وتأّمل 

ي ُخْسٍر{ ]العصر: ٢[ ثم االستثناء. أول السورة }إَنّ اإلنَساَن َلفمِ
قال ش���يخ اإلس���الم: »صالح بني آدم ف���ي اإلميان والعمل 

الصالح وال يخرجهم عن ذلك إال شيئان:
أحدهما: اجلهل املضاد للعلم فيكونون ضالالً.

والثاني: اتباع الهوى والش���هوة اللذي���ن في النفس فيكونون 
غ���واة مغضوباً عليهم؛ ولهذا قال: }َوالَنّْجممِ إَذا َهَوى #!١!#( َما َضَلّ 
ُبُكْم َوَما َغَوى{ ]النجم: ١ - ٢[، وقال: )عليكم بس���نتي وسنة  َصاحمِ
اخللفاء الراش���دين املهديني من بعدي متسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ()3(، فوصفهم بالرش���د الذي هو خالف الغي، وبالهدى 
ال���ذي هو خالف الض���الل، وبهما يصلح العل���م والعمل جميعاً 

ويصير اإلنسان عاملاً عادالً ال جاهاًل وال ظاملاً«)4(.

))) إغاثة اللهفان )/167.
املسند ))1718(، وأبو داود )4609(، والترمذي )676)( وقال  )3) أخرجه أحمد في 

حديث صحيح، وابن ماجه ))4(، وغيرهم.
)4) الفتاوى 15/)4).

  الهوى:
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وهذا من أعظم أثر االثنني قبله، قال الش����اطبي: »االختالف 
في بعض القواعد الكلية ال يقع في العادات اجلارية بني املتبحرين 
في علم الشريعة، اخلائضني في جلتها العظمى، العاملني مبواردها 
ومصادره����ا، والدليل على ذلك اتفاق العصر األول، وعامة العصر 
الثان����ي«)1(، فإذا كان اجلهل وقع الش����قاق واالفتراق واخلالف في 
األصول الكب����رى، وكذلك إن قادت الناس األهواء، قال ابن تيمية: 
»مواض����ع التفرق واالختالف عامتها تصدر ع����ن اتباع الظن، وما 
ته����وى األنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى«)2(، والس����بيل لعالج 
ذلك سلوك سبيل العلم والقيام بالقسط ولو على حساب النفس أو 
األقربني، قال ش����يخ اإلسالم: »علينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند 
الل����ه، ونقر باحلق كله، وال يكون لنا ه����وى وال نتكلم بغير علم؛ بل 
نسلك سبل العلم والعدل، وذلك هو اتباع الكتاب والسنة؛ فأما من 
متس����ك ببعض احلق دون بعض فهذا منشأ الفرقة واالختالف«)3(، 
وواقع الناس اليوم أن اإلس����الميني أنواع، ومع كل نوع ش����يء من 
احلق يق����ل أو يكثر، ويقع االفتراق املذم����وم عندما يبغي من معه 
بع����ض احلق على آخر معه بعض احلق، قال ابن تيمية: »إذا تأملت 
ما يقع من االختالف بني هذه األمة؛ علمائها، وعبادها، وأمرائها، 
ورؤس����ائها؛ وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل 
أو بغير تأويل، كما بغت اجلهمية على املس����تنة في محنة الصفات 
والقرآن؛ محن����ة أحمد وغيره، وكما بغت الرافضة على املس����تنة 
مرات متعددة، وكما بغ����ت الناصبة على علي وأهل بيته، وكما قد 
تبغي املش����بهة على املنزهة، وكما قد يبغي بعض املستنة إما على 
بعضهم وإما على نوع من املبتدعة بزيادة على ما أمر الله به، وهو 
َنا{  ْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوإْسَراَفَنا فمِي َأْمرمِ َنا اْغفمِ اإلسراف املذكور في قولهم: }َرَبّ
]آل عم���ران: ١٤٧[، وبإزاء ه����ذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا 
به من احلق أو فيما أمروا به من األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
في هذه األمور«)4(، وقد قال رحمه الله في بيان الواجب على عامة 
اإلس����الميني: »الواجب على املسلم أن يلزم س����نة رسول الله # 
وسنة خلفائه الراشدين والسابقني األولني من املهاجرين واألنصار 
والذين اتبعوهم بإحس����ان، وما تنازعت فيه األمة وتفرقت فيه؛ إن 
أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل، وإال استمسك باجلمل الثابتة 
بالنص واإلجماع، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً«)5(.

وملخص هذا القس���م أن االختالف واقع في األمة بس���بب 
اجلهل والهوى وتوزع احلق بني أهله، مع ما يصحب العامة وبعض 

اخلاصة من بغي وتعصب، وسبيل عالج هذا الواقع: 
))) االعتصام )/)17.

))) إقامة الدليل على بطالن التحليل من الكبرى 463/6.
)3) مجموع الفتاوى 450/4.

)4) مجموع الفتاوى 4)/483.
)5) الفتاوى الكبرى 463/6.

- حصر اجلدال بالتي هي أحس���ن واملناظرة بني أهل العلم 
والورع من رؤوس الناس..

- ونهي عامة اإلسالميني عن اخلوض فيه إال بعلم..
- بل يلزم العواُم اجلمَل الثابتة..

- ويقلدون من يثقون به..
- ويتركون البحث العلمي ألهله..

- ويجتنبون املراء واجلدل..
- وينأون بأنفسهم عن التعصب واخلوض والقدح.

فإن هذا مما يذم علي���ه العامي ويؤزر ولو صادف أنه نصر 
الصواب؛ ألنه ترك فرضه، وخاض فيما نهي عنه، كاملفتي الذي 

يفتي باجلهل فيوافق الصواب.
واملتأّمل للس���احة اإلس���المية يجد أكثر ما يذكي الصراع 
العامة بدخولهم فيما ال يحس���نون، ولهم من املناصب واألفعال 
والتصرفات وأنواع الضغوط بعد ذلك ما يزيد الش���قة حتى بني 

العلماء، وال بد من عالج لهذا اخللل حتى يستقيم األمر.
فلو عمل الناس باجلمل الثابتة، واشتغلوا في املساحات املتفق 
عليها، وتسامحوا وتركوا التَّشاح؛ ألثمرت جهودهم ثماراً عظيمة، 
ويبقى التناصح واجباً بني أهل العلم وطالبه العدول، ومن ش���أن 
هذا أن يوس���ع مساحات العمل املش���ترك ويضاعف الثمار، والله 
يَدا  لطيف بعباده إن علم منهم خيراً، فحري بهم أن يوفقوا: }إن ُيرمِ

َه َكاَن َعلمِيًما َخبمِيًرا{ ]النساء: ٣٥[. ُه َبْيَنُهَما إَنّ الَلّ قمِ الَلّ إْصالًحا ُيَوفمِّ
من حتديات الوقت:

ذك���رت أن الثالثة املتقدمة حتديات كب���رى تتفرع عنها في 
تقديري سائر التحديات الداخلية، وعالجها يجب أن يكون هدفاً 
معظماً لدى الدعاة والعلماء واجلماعات اإلسالمية، غير أن ثمة 
حتديات متعلقة بهذه قد متثل بعض مظاهرها، هي اليوم ظاهرة 

على الساحة وال بد من االلتفات إليها، فمن ذلك:
1 - أفرزت الثورات أوضاعاً داخلية معّقدة أسهم الغرب في 
صناعتها، ومن ذلك تع���دد االجتاهات وتباينها تبايناً عظيماً ما 
بني إس���المي غاٍل وعلماني جاف، ولكل أهدافه من الثورة التي 
يري���د أن يحققها من خاللها، بل لكل رغبت���ه في الظفر بثمرة 
الثورة واالس���تئثار بها، وفي مثل هذا االختالف ومع عظم هذا 
التباين في الرؤى واإلرادات؛ من البديهي أن ينش���ب خالف بل 
صراع إن لم يحسن اإلس���الميون إدارته فقد يتطور الوضع إلى 
تدخل في البالد من قبل ع���دو خارجي، ورمبا قبل ذلك متزيق 
للقط���ر وإحالل لنحو احلالة الصومالية فيه، والتدخل اخلارجي 
الكال���ح في البلدان التي للغرب فيها أطم���اع اقتصادية بترولية 
أو نحوها س���يكون س���ريعاً. ومن التحديات أن يعي اإلسالميون 

ثالثًا  تبديد اجلهود وصرف األوقات في خالفات ونزاعات داخلية بني اإلسالميني:
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ذلك، وأن ال يستهينوا بالعدو الداخلي، فإنه مجرد ذيل أو امتداد 
جلس���م خارجي كبي���ر يترقب فرصة، وفي ظ���ل هذه األوضاع 
الغائمة ينبغي أن تتوحد صفوف اإلسالميني مهما كان االختالف 
بينهم، فإن تعس���ر هذا فأقل ما يقال يجب أن يحذروا أن يكون 
بعضه���م عوناً على بع���ض، وإن كان هذا البع���ض فيه نوع غلو 
بإمكان الفئة املعتدلة أن تنأى بنفس���ها عن الصراع، وتخلي بني 
من لم يستمع لنصحها ويدخل في حلفها وبني عدوه فال تتدخل 
مبوجب عهدها، لكن إياها أن تكون أداة للعدو، ويداً يضرب بها، 
فإن هذا أول طريق متزيق اجلبه���ة الداخلية، وتفريق اجلماعة 
الواحدة املعتدل���ة، واخلطوة التالية بعد ذلك إن قدر لها الظهور 
على من فيه غلو، هي االنقالب عليها من قبل من اس���تخدمها. 
ومما أراه في هذا الصدد أن يتوحد املس���لمون في برنامج عمل 
وس���طي يراعي املمكن ويعرف مق���دار قدرته ويتدرج في القيام 
بش���رع الله، على أن يتولى ذلك أناس عاملون صادقون، ال أقوام 
يتبعون التأويالت في الركون إلى الذين ظلموا ودنياهم. هذا هو 
أقصر طريق لتجاوز األزمة، فإن لم يتيسر فال أقل من النأي عن 
الصراع مع إسالميني إن لم ميكن الوقوف معهم، أو التنازل لهم، 
وهذه هي املبادئ الثالثة التي أدعو إليها في تعامل اإلس���الميني 

املختلفني مع بعضهم في أوقات األزمات:
أ. االجتماع على كلمة حق وسطية تدرك أبعاد املرحلة ومقتضيات 

التعامل معها، وتتدرج في إقامة دين الله ال تتملص منه وتتخلص.
ب. إن لم ميكن ما س���بق التنازل والوقوف مع اإلس���الميني 
املخالفني ضد عدوهم، فإن وحدة الصف على رأي إسالمي وإن 

كان فيه خلل أوجب وأولى من التفرق الذي يأتي على اجلميع.
ج. إن ل���م ميكن الثاني فال أقل م���ن النأي عن الدخول في 

صراع مع اإلسالميني املخالفني في مثل هذه املرحلة احلرجة.
2 - أثن���اء الثورات يكثر إطالق الوع���ود، وارجتال الكلمات 
احلماس���ية، والعجز بعد ذلك عن حتقيق ما قيل يشوه الصورة 
ويدخل البالد في فوضى، وسبيل ذلك ضبط الصف اإلسالمي، 
ف���ال يتحدث إال مخ���ول، ويجب أن يكون عقاًل مستِش���يراً، وال 
يَِع���د إال مبا في مقدوره، وأن يتعل���م اإلحالة ألهل العلم والرأي 

واالعتذار بذلك للعامة إن طلب منه حديث في شأن له خطر.
3 - املعارك السياسية إبان الثورات تقتضي حشداً جماهيرياً، 
وعم���اًل دؤوباً، وهذا مطلوب، لكن من املهم حتى ال ينقلب هذا على 
اإلس���الميني أن يعتنوا كذلك بالتربية والتوجيه السديد أثناء هذا 
احلشد، بحيث يكون التأييد اجلماهيري عن فهم وقناعة، وال يكون 
هدفهم جمع الدعم وحش���د التأييد فقط، فإن من أّيدك اليوم قد 

يعارضك غداً إن لم ينِب تأييده عن عقيدة أو قناعة راسخة.
4 - في ظل املعارك السياس���ية قد حتصل استطالة من فئة 

عل���ى فئة، أو بغي من قوم على قوم، والبغي مرتعه وخيم حتى لو 
صدر من إسالمي جتاه علماني، فالعدل واجب مع اجلميع: }َوال 
َه إَنّ  ُقوا الَلّ ُلوا ُهَو َأْقَرُب لمِلَتّْقَوى َواَتّ ُلوا اْعدمِ َمَنُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأاَلّ َتْعدمِ َيْجرمِ
َ���ا َتْعَمُلوَن{ ]املائدة: ٨[. ومن أخطر آثار الظلم العاجلة  َه َخبمِيٌر بمِ الَلّ
كسب املظلوم تعاطف الشعب وتهييج الناس على صاحب احلق، 
فليُنتبه لهذا، ولنسعى للعدل، ولننقد األعداء، ولكن بعلم وعدل.

5 - ف���ي مثل ه���ذه األوضاع يتصدر كثي���رون من أصحاب 
األلسنة الذربة، والواجب أن ال يصدر أو يتصدر إال من هو أهل، 
فطالقة اللسان وحدها ليست مبؤهل كاف، وأهم تلك املؤهالت 

العقل، والصدور فيما يقول عن علم أو عن رأي أهل العلم.
6 - من يقطف ثمرة الثورة؟ س���ؤال يت���ردد! وقلَّ أن يقال: 
ما ثمرة الثورة؟ وملاذا فرحنا بها كإس���الميني؟ أألجل أن يستبدل 
دكتاتور بانحالل ليبرالي؟ أم ثمة أس���باب واضحة كإقامة الدين، 
وحفظ مقدرات األم���ة من النهب والضياع، وإصالح دنيا الناس 
وأديانه���م؟ إذا كان هذا هو الهدف فواجب على اإلس���المي أال 
يغفل عنه فيقدم تنازالً عن شريعة لتحصيل منصب أو نيل عرض 
– وهذا غير تأخير إقامة ما ال يقدر عليه وبينهما ما بني الس���ماء 
واألرض م���ن الف���رق - وإياه أن متتد يده إل���ى دنيا القوم؛ فإن 
العيون ترقبه، وليعلم أنه محتِسب ما جاء ليحّصل غرضه، وإمنا 
ليخ���دم أغراض الناس الدينية والدنيوية، فمن وجد في نفس���ه 

ضعفاً وتطلعاً للدنيا، فخيٌر له أن يحجم أو يعالج نفسه.
7 - فتنة الناس باحلرية قد تخرج عن احلد الش���رعي إلى 
معنى الليبرالية، وهذا يتطلب توعية للناس بوعي دون خروج إلى 
حد احلجر عليهم، والظهور مبظهر املتسلط، أو املكره املجبر، ال 

سيما في هذه املرحلة.
أخيراً: تلك بعض أصول التحديات تندرج حتتها صور وجزئيات 
كثيرة ميكن أن ترد إليها، وال بد أن يكون البرنامج اإلس���المي لكل 
جماعة أو مجموعة معنياً بها، وإال فقد يبعد وسيكون مآله انقساماً 
وخصاماً، وهذا يتطلب عماًل دؤوباً جاداً ومشاريع مدروسة يتعاضد 
عليها أكفاء، وإال فال صالح لألمة وال التئام لصفها، ثم تكون العاقبة 
جتارب إسالمية فاشلة قد تستخدم لتشويه الهدى ودين احلق الذي 
بعث الله عز وجل به محمداً #، وليس التغلب على تلك التحديات 
باألمر الهني، بل هو ش���أن يستلزم جهاداً كبيراً للنفس أوالً، وعماًل 
وإعداداً واس���تصالحاً لألقربني ثاني���اً، مع تضحيات وتنازالت عن 
حظوظ شخصية كثيرة.. أما من أتبع نفسه هواها، ومتّنى على الله 
األماني، وانتظر املخلص الذي يصلح األحوال مبفرده! فهو العاجز 
الذي سيبقى عاجزاً عن إقامة دين أو إصالح أمة. هذا ونسأل الله 
أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، غير ضالني وال مضلني، حرباً على 

أعدائه، سلماً ألوليائه، إخوة متحابني، واحلمد لله رب العاملني.
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نشر مركز الدراسات والبحوث في مجلة البيان 
سلسلة من الدراسات العلمية عن املشروع اإليراني 

في املنطقة العربية، من أبرزها:
1 - حزب الله.. وسقط القناع.

2 - صراع املصالح في بالد الرافدين.
3 - البحرين.. بركان فوق جزيرة.

4 - العرب السنة في العراق.. تاريخهم، واقعهم، 
مستقبلهم.

وحتت الطبع دراس���ة عن احلركة احلوثية في 
اليمن بعنوان: »بعد الثورة الش���عبية اليمنية/ إيران 

واحلوثيون.. مراجع ومواجع«.
ونش���ر غيرنا أيضاً دراس���ات وتقاري���ر كثيرة 

مهمة، ومع ذلك فإن تداعيات األحداث السياس���ية 
املتتابع���ة، خاصة بعد ما ُس���مي الربي���ع العربي؛ 
تتصاعد وتأخذ أبعاداً جدي���دة، وكانت إيران، وما 
زالت، توظف جيوبها الدينية والسياس���ية الختراق 
دول الس���نة وإثارة القلق والعبث األمني. وأخطر ما 
في ه���ذه اجليوب الصفوية أنه���ا ال حتمل أهدافاً 
محلية لإلصالح، وال متلك رؤية مس���تقلة للمطالبة 
بحقوقها؛ إمنا هي أذرعة تس���تخدمها إيران لبسط 

نفوذها وحتقيق مطامعها.
ونحس���ب أن رصد املش���روع اإليراني وحتليله 
ينبغي أن يبقى ملفاً مفتوحاً للباحثني وصّناع القرار 

يُدرس برويَّة ومنهجية علمية.

إيران تنخر كيان األمة
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دة 
ّ

تتس���م السياس���ة الخارجي���ة اإليرانية بطبيع���ة معق
ومتش���ابكة؛ فالباح���ث والمهت���م به���ذه السياس���ة يجد عند 
 في جوانب 

ً
دراسته ومتابعته لها، التورية واإلبهامات ظاهرة

كثي���رة منها، حي���ث يتداخل فيها الدين���ي بالقومي، والثورية 
بالبرجماتية.

كم���ا اتس���مت السياس���ة الخارجي���ة اإليراني���ة باإلث���ارة 
والمراوغ���ة وتوزي���ع األدوار واللعب على عام���ل الزمن، وقد 
انعكست كل هذه المالبسات على طبيعة السياسة اإليرانية 
تج���اه المنطق���ة العربية متأث���رة بالعوام���ل والمرتكزات التي 

اعتمدتها كأساس لتحركاتها.
وكي نقف على طبيعة السياس���ة اإليراني���ة الخارجية، ال 
بد لنا من معرفة تلك العوامل والمرتكزات، خاصة األساسية 
منها، المؤثرة في السياس���ة الخارجي���ة اإليرانية تجاه العرب 

وقضاياهم.

األحوازي)*( املوسوي  صباح 

)*( عضو منتدى املفكرين املسلمني.

]ملف العدد[

مرتكزات 
المشروع 

اإليراني في 
المنطقة 
العربية 
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1 - املرتكز اجلغرايف:
يعّد املوق���ع اجلغرافي من العوامل األكثر تأثيراً في صياغة 
السياسة اإليرانية اخلارجية في املنطقة؛ فاملوقع اجلغرافي من 
أهم العوامل املؤثرة والدائمة في سياس���ة إيران اخلارجية ومن 
أكث���ر مقوماتها ثباتاً، إذ تقع إيران ف���ي اجلزء الغربي من قارة 
آسيا، ومتتلك مساحة كبيرة شكلت من خاللها مساحة جغرافية 
متكاملة انعكس���ت على سياس���تها الداخلية واخلارجية. وميتاز 
موقع إي���ران اجلغرافي بأنه من املواق���ع املفتوحة نحو اخلارج، 
إذ متتلك إيران سواحل بحرية طويلة موزعة على أكثر من منفذ 
بحري؛ من جهة الشمال )بحر قزوين(، ومن جهة اجلنوب الغربي 
)اخلليج العربي(، وتعد هذه السواحل نافذة إيران الرئيسة على 
العالم اخلارجي، إذ تسيطر إيران من خاللها على ممرات مائية 
مهم���ة وحيوية، وقد كانت لهذه املناف���ذ البحرية تأثيرات كبيرة 
على طبيعة العالقات اإليرانية مع العالم اخلارجي، ال سيما دول 
اخلليج العربي، كما شجعها هذا املوقع على االتصال املباشر مع 
البحار املفتوحة، خصوصاً من جهة اجلنوب، وأضاف إليران قوة 
بحرية من خالل بناء القواعد العس���كرية على تلك السواحل، ال 

سيما سواحل اخلليج العربي)1(.

2 - املرتكز التارخيي:
يعّد العامل التاريخي من العوامل املهمة في سياس���ة إيران 
اخلارجية؛ فهو يتالزم مع املرتكز اجلغرافي في رس���م وصياغة 
سياساتها جتاه املنطقة العربية، وتستخدم القيادة اإليرانية هذا 
املرتكز في تفس���ير طبيعة فهمها للماضي واالستفادة منه في 
تعبئة اجلي���ل احلاضر وطنياً وفكرياً، وحتديد وصياغة وجهات 
نظرها نحو املس���تقبل. وتاريخ الدولة اإليرانية التي برزت قبل 
12 قرناً من ظهور اإلسالم، فرضت خالله سيطرتها على مناطق 
شاسعة شرقاً وغرباً؛ لذا أصبح العامل التاريخي بالنسبة للدولة 
اإليرانية عاماًل مهماً في رس���م سياستها عبر التاريخ، وأساساً 
وقاعدة منهجية في سياس���ة التوس���ع اخلارجي. وقد اعتمدت 
إي���ران في ظل األنظمة املتعاقبة، وفي ظل النظام الراهن؛ على 
مبدأ التعامل الفوقي م���ع العرب، منطلقة من العامل التاريخي 
الذي كانت إليران فيه، في عهد اإلمبراطورية الفارسية، سلطة 
على بعض الدول العربية بحكم كونها إمبراطورية كانت تتس���م 

بروح التوسع والهيمنة والسيطرة العسكرية.

))) الدكتور أحمد شاكر العالق، جامعة الكوفة، كلية اآلداب - قسم التاريخ.

3 - املرتكز الدميغرايف:
للمرتكز الدميغرافي، أو كما يعرف بالتركيب االثني، للمجتمع 
اإليراني؛ تأثير أيضاً في السياستني الداخلية واخلارجية إليران.

لقد أدركت السلطة السياسية اإليرانية، ولفترات زمنية طويلة، 
أن استمرار بقاء الدولة الفارسية واستمرار قوتها يكمن في السيطرة 
على تلك القوميات؛ من خ���الل إخضاعها لتهديد أو حتدٍّ خارجي، 
وإثارة ش���عور اخلوف لدى تلك القوميات من خطر تعتقد أنه يهدد 
الدولة الفارسية، وكثيراً ما كان ذلك التحدي في نظرها هو التهديد 
القادم من الغرب، واملقصود به العرب. وجتس���د رد الفعل اإليراني 
على هذا التهديد من خالل محاولة التوس���ع والسيطرة على بعض 
األراضي العربية املجاورة، حيث اعتمدت الس���لطة السياس���ية في 
إيران على مبدأ التوسع اخلارجي مسوغاً لسياسة التوسع الداخلي، 

من خالل الهيمنة والسيطرة على القوميات غير الفارسية.
كما اس���تغلت إيران وجود بعض اجلالي���ات اإليرانية في 
الع���راق ودول اخلليج العربي التي هاجرت بدوافع اقتصادية، 
فأخذت تش���جع على الهجرة إلى تلك املناطق بشتى الوسائل 
واألساليب، وحتديداً نحو سواحل اخلليج العربي، وقد مارست 
إيران هذه السياسة منذ القرن التاسع عشر واستمرت عليها 

إلى ما بعد النصف األول من القرن العشرين.

4 - املرتكز العقائدي:
وجدت إيران في التش���يع متراس���اً يحم���ي هويتها القومية 
والثقافية، ورمحاً تطعن به، وس���هماً ترمي به، ووس���يلة تخترق 
بها الدول العربية واإلس���المية. وما حص���ل من حروب صفوية 
عثمانية، وما تقوم به اليوم في العراق ودول منطقة اخلليج العربي 
وبالد الشام؛ يُظهر بوضوح مدى استغالل السلطة اإليرانية لهذا 
املرتكز. فعلى الصعيد الداخلي تعامل العربي الشيعي األحوازي 
مبنطلق قومي عنصري، وتعامل السني اإليراني، وإن كان أعجمياً، 
من منطلق طائفي، حيث إنها ترى في الفكر اإلس���المي الس���ني 
مش���روع تعريب، وترى في العربي عدواً ثقافياً وتاريخياً ال ميكن 
التعامل مع���ه، لكنها في التعامل اخلارجي تقوم على اس���تغالل 
عواطف الش���يعي، عربياً كان أو أعجمياً، ومحاولة ربطه بإيران 

من خالل اخلطاب الطائفي املبني على العاطفة.
وإذا ما قرأنا السياسة اخلارجية اإليرانية بتمّعن، جند أن 
هذه املرتكزات األربع���ة اعتمدت كمرتكزات حلروبها الدامية 

عبر القرون املاضية وحروبها في الوقت الراهن.
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لقد اعتمدت السياسة اخلارجية اإليرانية على املرتكزات األربعة 
التي أش���رنا إليها واتخذتها أساس���اً ومنطلقاً لتصدير الثورة، »والتي 
تعني التوسع وبسط النفوذ اإليراني«، ليس في منطقة اخلليج العربي 
فحس���ب، بل في عموم منطقة الش���رق األوسط، مس���تغلة جملة من 
العوام���ل والظروف »الدينية والسياس���ية والتاريخي���ة واالقتصادية« 
لتحقيق أهدافها املنشودة.. كما اتخذت من مناطق في آسيا الوسطى 
وشمال إفريقيا مراكز نفوذ لها وقواعد ارتكاز لتحقيق اختراقات في 

البلدان التي مت حتديدها لتكون هدفاً ملشروعها.
وللتغطي���ة على مآربها احلقيقية، فقد اتخذت السياس���ة اخلارجية 
اإليرانية من القضية الفلس���طينية ودعم بعض الفصائل الفلس���طينية؛ 
غطاًء لكس���ب التعاطف العربي واإلس���المي؛ ومن األقليات الشيعية في 
البل���دان العربية حصان طروادة ملخططها؛ وم���ن معاداة أمريكا والكيان 
الصهيوني ش���عاراً لها؛ ومن تقدمي املعونات املادية والعس���كرية لبعض 
ال���دول العربية واإلفريقية الفقيرة مدخ���اًل للنفوذ وقواعد انطالق نحو 

الدول املستهدفة.
وقد قامت إيران بتأس���يس سلسلة من املؤسس���ات والدوائر لتكون 
أجنحة لوزارة اخلارجية ملس���اعدتها على حتقيق استراتيجيتها، ومن بني 

هذه املؤسسات ميكن ذكر األسماء التالية:
- املستش��اريات الثقافية اإليرانية: وتقوم على نش���ر وتدريس 
الثقافة الفارسية وكسب املتعاطفني ونقلهم إليران إلكمال التعليم باللغة 
الفارسية وتغذيتهم مبزيد من الثقافة واألفكار، ومن ثم جتنيدهم عبر 

تقدمي املغريات املادية واملعنوية.
- اجملم��ع العامل��ي ألهل البيت: وهو تنظيم سياس���ي بواجهة دينية 
يرأسه حالياً »الشيخ محمد حسن اختري«، السفير اإليراني األسبق في 
س���ورية، ويعمل هذا املجمع س���نوياً على عقد مؤمترات لوضع اخلطط 
للشيعة في العالم ومراجعة ما مت إجنازه من اخلطط في األعوام السابقة.

- جممع التقريب بني املذاهب: يرأس���ه الشيخ »محسن األراكي«، 
وهو رئيس احملاكم الثورية السابق في األحواز، وعضو في حزب الدعوة 
العراقي. ويقوم املجم���ع املذكور على عمل دعائي لذر الرماد في العيون 
بهدف إبعاد تهمة الطائفية عن النظام اإليراني، ودعم مشروع نشر التشيع 
في الدول العربية، وكسب أصحاب احلركات الصوفية وبعض اجلماعات 
اإلس���المية السياس���ية املعروفة حتت عنوان الوحدة اإلسالمية.. أسس 

املجمع عام 1990م بأمر من علي خامنئي.

- منظم��ة التبليغ اإلس��المي: تقوم باإلش���راف 
على احلسينّيات واملراكز الدينية الشيعية في اخلارج 
وتقدمي الدعم والرعاية لها، ومّد هذه املراكز مببلّغني 
)قراء املراثي( يتم إرس���الهم من إيران بعد أن يجري 
إعداده���م إعداداً جيداً للمه���ام املنوطة بهم. إضافة 
إلى ذلك تق���وم املنظمة بطبع الكتب الدينية والثقافية 
وتوزيعها باملجان وتعقد املؤمترات؛ لنشر ثقافة التشيع 

ومتجيد النظام اإليراني ورموزه.
- امل��دارس اإليراني��ة يف اخل��ارج: تعم���ل على 
نشر الثقافة اإليرانية من خالل فتح باب القبول لغير 
اإليرانيني مجاناً، وكس���ب الطلبة اإليرانيني املقيمني 
في اخل���ارج وجتنيدهم لصالح النظام ضد املعارضة، 
والقي���ام ببن���اء عالقات مع غير اإليرانيني وكس���بهم 

لصالح إيران.
- احل��وزات الدينية يف اخلارج: تقوم على نشر 
تعاليم وفقه العقيدة الش���يعية وقبول الطلبة من غير 
الشيعة وإعطائهم املنح الدراسية في قم بعد إكمالهم 

مرحلة ما يعرف باملقدمات في بلدانهم.
- ممثليات مرشد الثورة يف اخلارج: وتقوم على 
تقدمي الدعم املالي لطالب احلوزات الدينية واإلشراف 
على أداء عمل املؤسسات اإليرانية في اخلارج وترويج 

مرجعية مرشد الثورة علي خامنئي.
وإلى جانب هذه املراكز واملؤسس���ات هناك دوائر 
أخرى تعمل في إطار حتقيق املخطط اإليراني، وهذه 

الدوائر بعضها ثقافي، وسياسي، وخدمي، وهي:
- مؤسس��ة جهاد البن��اء: ولها أفرع في السودان 
وس���ورية ولبنان، وتقوم مبد خطوط الكهرباء وأنابيب 

املياه وحفر اآلبار وبناء املساكن واملدارس والطرق.
- جلن��ة اإلم��ام اخلمي��ي اإلغاثي��ة: وه���ي 
مؤسس���ة خدمية تق���دم املعونات املالي���ة واخلدمات 
الصحية واالجتماعية، وتعّد من املؤسس���ات الثورية.. 

لها فروع في العراق، سورية، السودان، ولبنان.

املؤسســـات الداعمة للمخططات السياسية واألمنية اإليرانية 
في املنطقة:
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- مرك��ز ح��وار احلضارات: وهو تابع ملؤسس���ة رئاس���ة 
اجلمهورية، ويقوم على التروي���ج للثقافة واحلضارة الوطنية 
اإليرانية وتلميع صورة النظ���ام اإليراني حتت يافطة احلوار 
بهدف كس���ب املؤيدين إليران؛ من خالل بن���اء العالقات مع 
املثقف���ني واملفكرين العلماني���ني والليبرالي���ني العرب ودعم 

املؤمترات والتجمعات القومية والوطنية العربية.

مؤمتر دعم االنتفاضة الفلسطينية:
يرأس هذا املؤمتر الش���يخ »علي أكبر محتش���مي بور«، 
الس���فير اإليراني األسبق في س���ورية واملؤسس األول حلزب 
الله في لبنان. ويُعقد املؤمتر في طهران مرة كل عام، ويجري 
فيه دعوة قيادات من فصائل احلركة الفلسطينية وبعض قادة 
التنظيمات اإلس���المية والقومية العربي���ة ممن لهم عالقات 
متينة بإيران. أما الس���واد األعظم من املدعوين لهذا املؤمتر 
فه���م كتاب وصحفيون ونخ���ب ثقافية من ع���دة دول عربية 
وإس���المية، وأغلبهم عاطل عن العمل، ويتم إغراؤهم بالهدايا 
وبعض الهبات املالية ومس���اعدتهم على حتقيق رغباتهم في 
بلدانهم، ومع األيام يصبحون مرتبطني باملشروع اإليراني من 

حيث ال يعلمون أو يعلمون، بعد أن أسرتهم اإلغراءات.
وتعمل جميع هذه املؤسس���ات في كل بل���د تتواجد فيه، 
حتت إشراف جلنة مشتركة مكونة من السفير، ومدير مكتب 
املخاب���رات، ومدير ممثل املرش���د األعل���ى، وممثل من فيلق 

القدس، ويرأس هذه اللجنة السفير.
إن بعض هذه الدوائر واملؤسس���ات تعمل في أغلب الدول 
العربية بحرية تامة، وفي أحيان كثيرة تلقى تعاوناً ودعماً من 

جهات رسمية في بعض هذه الدول لتسهيل مهامها.
لقد استطاعت إيران، في ظل غياب مشروع عربي موحد 
ملواجهته���ا، حتقيق كثير من حلق���ات مخططها، حيث متّكنت 
من بناء اخلاليا والش���بكات التجّسسية واجلماعات اإلرهابية 
والتنظيمات السياس���ية املعارضة في كثي���ر من دول اخلليج 
العربي، إن لم يكن في أغلبها. كما اس���تطاعت نشر برامجها 
الثقافية وسط ش���رائح واس���عة من مجتمعاتنا العربية بكل 
سهولة. ورغم كل هذه االختراقات التي أحدثتها، إن بقيت في 
مأمن من أي رد فعل أو عمل خليجي أو عربي مماثل، فلم تعلن 
إيران، ولو ملرة واحدة، كش���فها خلية أمنية أو جماعة سياسية 

مرتبطة أو تعم���ل لصالح دولة خليجية. وأصبح عدم التعامل 
مع إيران باملث���ل مفخرة لدى الدول العربية عامة، واخلليجية 
منها خاصة، بدعوى عدم تدخلها في ش���ؤون اآلخر! رغم أن 
لدى هذه الدول أوراقاً كثيرة تش���كل نقاط ضغط فعلية على 
إيران، لكن من املؤس���ف أنه قد جرى إغف���ال هذه األوراق، 
ومنها على سبيل املثال: اخلالفات الفكرية بني مراجع احلوزة 
الدينية، وورقة املعارضة اإليرانية، وورقة الس���نة والقوميات 
غير الفارس���ية، وورقة ع���رب األحواز واجل���زر اإلماراتية، 

وغيرها من األوراق الداخلية األخرى.
يض���اف إلى ذلك أن االعتقاد الس���ائد لدى بعض القوى 
واألطراف اخلليجية والعربية، سواء كانت دينية أو سياسية أو 
ثقافية، بأن إيران اعتمدت »الش���يعة« فقط لتنفيذ مخططها؛ 
خطأ اس���تراتيجي ساعد على متكني إيران من إبعاد كثير من 
خالياها وأعوانها العامل���ني على تنفيذ مخططها، عن أنظار 
الرقابة؛ فمعظم الدول العربية، واخلليجية منها حتديداً، دول 
مفتوحة وفيها جاليات من مختلف اجلنسيات، وقد استطاعت 
إيران أن تبني مؤسسات وشركات جتارية واقتصادية مع أفراد 
وجماعات أجنبية وغير مس���لمة في هذه الدول، وقد عملت 

على استغاللها في تنفيذ مآربها اخلاصة.
وهذا األمر مارسته إيران على مناطق أخرى، ففي سابقة 
هي األولى من نوعها في اإلعالم اإليراني نشر موقع »تابناك« 
التابع ألمني عام مجلس تش���خيص مصلحة النظام اجلنرال 
محسن رضائي، في 20 »أكتوبر« املاضي؛ مقالة نقدية بعنوان: 
)بع���د وزارة النفط، اخلارجية في قبض���ة احلرس الثوري(، 
تطرقت إلى دور احلرس الثوري في تس���يير وزارة اخلارجية 
بعد أن ش���غل عدد كبير من ضب���اط احلرس الثوري مناصب 
عليا في الوزارة وبعثاتها الدبلوماس���ية، وذلك بعد اكتش���اف 
محاولة اغتيال الس���فير السعودي في واشنطن، حيث أثيرت 
ردود أفعال ناقدة لسياس���ة وزارة اخلارجية واحلرس الثوري 
من قبل دبلوماس���يني سابقني وسياس���يني وكّتاب وصحفيني 
إيرانيني، كان من بينهم السفير اإليراني السابق في املكسيك 
»محمد حس���ن قديري ابيانة«، حيث وّجه نقداً لدور احلرس 
الث���وري في إدارة وزارة اخلارجية، وقد أّيد »الس���فير ابيانة« 
ضمن���اً ما كان قد نش���رته الصحافة املكس���يكية قبل ثالثة 
أعوام عن قيام احلرس الثوري اإليراني بدعم عصابات مافيا 
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املخدرات وتهريب الس���الح في املكسيك، حيث كانت صحفية 
»اونيورسال« املكسيكية قد اتهمت في تقرير لها نشرته بتاريخ 
2008/7/17م، ق���وات من فيلق القدس التابع للحرس الثوري 
اإليراني بفتح معس���كر في شمال املكسيك لتدريب عصابات 
إرهابية ومافيا تهريب السالح واملخدرات. واتهمت الصحيفة 
السفارة اإليرانية بالقيام مبساعدة احلرس الثوري على الزواج 
من مكس���يكيات وتغيير أس���مائهم للحصول على اجلنس���ية 
املكسيكية؛ لتس���هيل حتركاتهم في أمريكا الالتينية. وأكدت 
الصحيفة أن الس���فارة اإليرانية تقوم عل���ى تنظيم معارض 
ومؤمترات ثقافية وحفالت تعارف تدعو إليها ش���باناً وفتيات 
مكس���يكيني بهدف بناء عالقات بينهم وبني عناصر احلرس 

الثوري.
وهذا األمر مطابق ملا كانت تقوم به الس���فارات اإليرانية 
في كل من س���ورية ولبنان مطلع الثمانينيات، حيث كانت تقوم 
بتزويج عناصر من احلرس الثوري بفتيات لبنانيات وسوريات 
لغايات عدة، منها: تعلم اللغة العربية بلهجات سورية ولبنانية، 
واحلصول على جنس���يات وجوازات س���فر، واكتساب النفوذ 
ف���ي املجتمع والتغلغل في املؤسس���ات واجلمعيات واحلركات 

السياسية واالجتماعية، وغيرها.
كما ال ميكن إغفال أو جتاهل اس���تغالل إيران لألنشطة 
واألعمال االقتصادية في حتقيق مآربها السياسية وأنشطتها 
التجسس���ية، فقد جاء في تصريح ملدير منظمة تنمية التجارة 
اإليرانية مهدي فت���ح الله، في 3 أكتوبر 2007م، أن اإلمارات 
العربية املتحدة هي الش���ريك التجاري العربي األول إليران.. 
ووفق املص���ادر اإليرانية، فقد وصل حجم صادرات اإلمارات 
إلى إيران في السنة املالية اإليرانية - 2005م، نحو 7.5 مليار 
دوالر، فيما بلغ حجم صادرات إيران إلى اإلمارات 2.5 مليار 
دوالر. وإليران جالية كبيرة في دول اخلليج العربي؛ ففي دولة 
اإلمارات وحدها تقدر بأكثر من نصف مليون إيراني، وهناك 
ما يقرب من ستة آالف وخمس���مائة شركة إيرانية تعمل في 
اإلمارات. وبلغت األموال التي أدخلها املس���تثمرون اإليرانيون 
إلى دبي وحدها أكثر من مائتي مليار دوالر عام 2005. وهذا 
األمر ينطبق على سائر دول مجلس التعاون اخلليجي وإن كان 

بدرجات متفاوتة.

وتلتقي هذه الرؤية مع ما ورد في تقرير خاص وضعته جهة 
عربية أوردت فيه معلومات عن استعدادات خاليا إيرانية في 
ع���دد من الدول اخلليجية لبدء حترك مرحلي يبدأ بتجمعات 
شعبية في احلس���ينيات، ثم ينتقل إلى مستوى عصيان مدني 
يتمثل في إغالق املتاجر واحملالت واالمتناع عن العمل، إضافة 
إلى القيام بتظاهرات صاخبة. ويحذر التقرير من خطورة هذه 
اخلط���وة، ألن التجار الذين يوالون إيران مذهبياً وسياس���ياً، 
يس���يطرون سيطرة ش���به كاملة على أس���واق املواد الغذائية 
والقطاع���ات اخلدمية احليوية في امل���اء والكهرباء، حيث إن 
العصيان املدني سيشل احلياة في هذه الدول. وهذا املخطط 
قد طبق جزء منه في البحرين العام املاضي قبل دخول قوات 

درع اجلزيرة التي أنقذت املوقف في الوقت احلرج.

امللخ����ص

إن م���ا تق���دم يدفع ب���كل مواط���ن عربي وخليج���ي غيور ألن 
يتمعن مليًا في هذا االس���تعراض ليراجع نفس���ه ويتس���اءل عن 
الس���بب الذي جعل إيران تقوم بكل م���ا قامت بها حتى اآلن؟ وما 
العوامل واألس���باب التي جعلت إيران تتمكن من تحقيق كل هذا 
النفوذ الذي تحول إلى خطر داهم يهدد أمننا وسالمة مجتمعاتنا 
ودولن���ا؟.. فهل الس���بب ضع���ف األجهزة األمني���ة العربية وعدم 
قدرته���ا على حماية أمننا القومي؟ )وهذا نش���ك فيه(، أم بس���بب 
ضعف القرار السياس���ي لحكوماتنا الذي شجع إيران على التمادي 
والتدخ���ل في الش���ؤون الداخلي���ة لدولنا وتهديد أمن واس���تقرار 
مجتمعاتن���ا؟ أم بس���بب غياب المش���روع العربي )رس���ميًا كان أو 
ش���عبيًا( القادر عل���ى التعامل مع إي���ران؟.. علم���ًا أن هناك فئات 
كثيرة من المجتمعات العربية ال ترى في إيران خطرًا على أمنها، 
خاص���ة عندما تت���م مقارنة إيران بإس���رائيل والوالي���ات المتحدة 
األمريكية، فاعتقاد كون إيران دولة مس���لمة وترفع ش���عار دعم 
القضية الفلسطينية، يسهل عليها اختراق المجتمعات العربية، 

وهذا ما هو حاصل بالفعل.
ل���ذا ن���رى أن األمر بحاجة ماّس���ة إلى اس���تراتيجيين للتصدي 
للمسألة ودراسة أبعادها، وليس لعمل استطالع رأي فقير معرفيًا 
ومنهجيًا؛ فالقضايا االستراتيجية ال تناقش عبر استطالعات رأي 
على صفحات مواقع اإلنترنت والصحف، أو عبر الجلسات العامة.
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د. بشري زين العابدين)*(

التحدي الطائفي في سورية

)*( أكادميي سوري.

أواًل: الُبعد التنظيمي املؤسسي:

1 - حك��م البعث وتعزيز اهليمنة الطائفية يف مؤسس��ات 
احلكم )2000-1963(:

قام حكم البعث منذ توليه احلكم في س���ورية بترس���يخ 
اإلرث الفرنسي املتمثل في نظام حكم مدني ضعيف وأحزاب 
سياسية ال متلك نظرية سياسية ناضجة، في مواجهة مؤسسة 
عس���كرية تش���كل عنصر التوازن الفعلي في اإلدارة احمللية 
واألمن وتبس���ط نفوذاً كبيراً على جهاز احلكم املدني، وذلك 
باالعتماد على األقليات الطائفية التي استند عليها الفرنسيون 

لإلضعاف من املقاومة التي قامت ضد سلطة االنتداب.
فق���د أدرك قادة البعث منذ األي���ام األولى النقالبهم في 
مارس 1963؛ أن الشق احلزبي - املدني هو احللقة األضعف 
بني الفئات املتصارعة على السلطة، فأعطوا ملؤسساته منطاً 
شكلياً يقتصر على اإلدارة، وعززوا سلطات املؤسسة العسكرية 
واألمنية في احلكم، وذلك باالعتماد على العنصر الطائفي - 
العش���ائري باعتباره الضامن األفضل للمحافظة على معادلة 

توازن احلكم في كيان جمهوري لم يُتَح للحكم املدني فيه مجال 
التطور التدريجي والنضج املؤسسي.

وميكن مالحظة تفوق العنصر الطائفي منذ األيام األولى 
حلكم البع���ث في تش���كيلة اللجنة العس���كرية التي تزعمت 
االنقالب، وعلى رأس���هم: الضب���اط العلويون؛ محمد عمران 
وصالح جديد وحافظ األس���د وسليمان حداد وعثمان كنعان، 
واإلسماعيليان: عبد الكرمي اجلندي وأحمد املير، والدرزيان: 

سليم حاطوم وحمد عبيد.
وش���هدت الفترة التالية انقالبني آخرين في عامي 1966 
و1970، نتج عنهما سلس���لة تصفيات دموية استخدمت فيها 
العصبية العش���ائرية والطائفية في الصراعات الداخلية بني 

أقطاب البعث بصورة لم يسبق لها مثيل.
وإثر انفراد حافظ األس���د بالس���لطة ع���ام 1970، بادر 
الرئيس اجلديد إلى ترس���يخ البنية العشائرية - الطائفية في 
صفوف املؤسس���تني األمنية والعس���كرية، وربط توازن نظام 
احلكم مبجموعة من الفرق العس���كرية واألجهزة األمنية التي 
تغلغلت في أجهزة الدولة، وس���يطرت على احلياة العامة، وقد 
تغل���ب في هذه األجه���زة العنصر العلوي، حيث بلغت نس���بة 

]ملف العدد[
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الضباط العلويني في اجليش الس���وري نحو 80 في املائة، أما 
العش���رون في املائة األخرى فهي مقسومة بني سائر طوائف 

املجتمع األخرى)1(.
فقد أحاط حافظ األس���د نفسه منذ األيام األولى لتوليه 
الس���لطة بعدد من األقارب الذين بقى بعضهم معه في احلكم 
حت���ى وفاته، وميكن مالحظة تولي أق���ارب الرئيس وأصهاره 
وأبناء عش���يرته من املتاورة، أعلى املناصب العس���كرية وأهم 
الفعاليات االقتصادية، وذلك في فرقة »س���رايا الدفاع« التي 
أسسها عام 1971 وأسند قيادتها إلى شقيقه رفعت، و»احلرس 
اجلمهوري« الذي أسس���ه ع���ام 1976 وأوكل قيادته إلى ابن 
عم زوجته أنيس���ة مخلوف، و»القوات اخلاصة« التي أسندت 
قيادتها إلى اللواء العلوي علي حيدر، ومن بعده ابن عش���يرته 
الل���واء علي حبيب، وكذل���ك الفرق املدرعة األول���ى والثالثة 
والرابعة التي أس���ندت قيادتها إلى مقربي���ه إبراهيم صافي 
وش���فيق فياض وحكمت إبراهيم تباعاً، إضافة إلى املناصب 
القيادية األخرى التي أس���ندت إلى أقارب���ه، مثل: اللواء علي 
أصالن )رئيس األركان(، واللواء علي صالح )قائد قوات الدفاع 
اجلوي(، واللواء عدنان بدر احلس���ن )قائد الفرقة التاسعة(، 
والل���واء محمد إبراهيم العلي )قائد اجليش الش���عبي(، وكان 

أغلبهم أعضاء في القيادة املركزية حلزب البعث.
وكذلك كان احلال بالنس���بة لألجهزة األمنية التي تكدس 
عناصرها في دمشق، ومت اختيار منسوبيها على أسس طائفية 
- عشائرية، وتراوح نسبة النصيريني فيها ما بني 70 و90 في 

املائة)2(.
وجتدر اإلشارة إلى أن عملية توظيف العصبية: الطائفية 
- العش���ائرية، ل���م تعد تقتصر في عهد حافظ األس���د على 
تش���كيلة األجهزة املعنية بحماية النظام، وإمنا مت استخدامها 
بطريق���ة ملفت���ة لالنتب���اه ف���ي عضوية ح���زب البعث وفي 
الوزارات ومؤسسات الدولة، والقطاعات احلزبية والسياسية 

))) يشير نيقوالوس فان دام إلى النسب املرتفعة في متثيل العلويني في بعض الفرق ومنها 
على سبيل املثال: اللواء 47 املدرع الذي تبلغ نسبة العلويني فيه نحو 70 في املائة، 
وفي اللواء 1) تبلغ نحو 80 في املائة، وفي القوات الاصة نحو 95 في املائة. وكانت 
للتمثيل العلوي الكبير في صفوفها، حيث بلغت نسبتهم نحو  سرايا الدفاع منوذجاً 
السلطة في سورية، ص  الصراع على  دام )1995(،  فان  نيقوالوس  املائة.  في   90

.170
(2) Middle East Intelligence Bulletin (2000) <Syria>s 

Intelligence>,vol. 2, no.6, 1 July 2000.

واالقتصادية في املنش���آت احلكومية وف���ي القطاع اخلاص، 
حيث ش���كلت صلة القرابة واملصاهرة واالنتماء العش���ائري 
عنصراً أساس���ياً في تولي املناصب املهمة في س���ورية، وقد 
تتبعت العديد م���ن املصادر اآللية التي يتم بها تعيني األقارب 

في األجهزة العسكرية واملدنية في سورية بصورة دقيقة)3(.
2 - ترس��يخ البني��ة املؤسس��ية للهيمن��ة الطائفية - 

العشائرية يف عهد بشار )2011-2000(:
إثر وفاة حافظ األس���د عام 2000، سار الرئيس اجلديد 
بش���ار على نهج والده في ترسيخ البنية الطائفية للمؤسسات 

األمنية والعسكرية.
ومن خالل عملي���ة التعيينات التي أجراها بش���ار خالل 
الفترة )2000-2011(، ميكن رسم صورة واضحة للمجموعة 
العس���كرية واألمنية حول الرئيس اجلدي���د، والتي تضمنت: 
صهره اللواء آصف ش���وكت، ومستش���اريه للش���ؤون األمنية 
اللوائني إبراهيم حويجة ومحمد ناصيف، ومستشاره للشؤون 
العس���كرية العماد علي أصالن، ورئي���س األركان العماد علي 
حبيب من عش���يرة املتاورة، وكذلك وزي���ري الداخلية بالتتابع 
اللوائ���ني علي حمود وغازي كنعان؛ وه���ؤالء جميعاً يرتبطون 
ببشار من حيث القرابة أو املصاهرة أو العشيرة، بل إن دائرتهم 
أضيق من دائرة الرئيس السابق الذي كان يعمد إلى االستفادة 
من العش���ائر العلوية احلليفة، بينما عمد بشار إلى االعتماد 
بصورة رئيس���ة على صلة القرابة املباش���رة أكثر من والده.. 
فقد أسند بش���ار إلى ش���قيقه ماهر قيادة لواء في احلرس 
اجلمه���وري ورقاه إلى رتبة عميد، أما عائلة أنيس���ة مخلوف 
)والدة بش���ار( فقد اتسع نفوذها بصورة ملفتة لالنتباه؛ حيث 
ظهر اس���م خال بش���ار محمد مخلوف، وكذلك رامي وإيهاب 
مخلوف، الذين هيمنوا عل���ى قطاعات ضخمة من االقتصاد 
الس���وري، خاصة في مجاالت البنوك، والتجارة احلرة املعفاة 

)3) انظر على سبيل املثال:
P. Gubser, <Minorities in Power: The Alawites of Syria>, in R. 

D. McLaurin (ed.), The political Role of Minority Groups in 
the Middle East, New York 1979. Batatu H. (1981) <Some 
Observations on the Social Roots of Syria>s Ruling Military 
Group and the Causes for its Dominance>, Middle East 
Journal, vol 35 Summer 1981. Hinnebusch R.A. (1990) 
Authoritarian Power and State Formation in B>athist Syria: 
Army, Party and Peasant. San Fransisco.
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من الضرائب، وقطاعات االتصاالت واملواصالت)1(.
لقد كانت ف���رص اإلص���الح متاحة للرئي���س اجلديد، 
لكن���ه اختار ترس���يخ نظام عفى عليه الزم���ن، ولم تعد بنيته 
قادرة على اس���تيعاب متطلبات املرحلة؛ ففي انتخابات س���نة 
2007 ترس���خ كيان السلطة الش���مولية عن طريق زيادة عدد 
املقاعد املخصصة حلزب البعث على حساب اجلبهة الوطنية 
واملستقلني، كما أعيدت مس���رحية االنتخابات الرئاسية التي 
عملت أجهزة اإلعالم واالس���تخبارات على إظهارها وس���ط 

مظاهر ابتهاج زائف بفوز املرشح األوحد للرئاسة.
وبات من الواضح أن »بش���ار« لن يتمكن من إحداث تغيير 
جذري في بنية نظام ش���مولي أرسيت قواعده خالل أكثر من 
خمس���ة عقود، حيث يتغلغل عناصر ح���زب البعث في جميع 
مؤسسات الدولة)2(، وتهيمن أجهزة األمن على احلياة العامة، 

بينما حتافظ الفرق الطائفية على توازن النظام.
وقد ش���كلت هذه املؤسس���ات عبئاً كبي���راً على املجتمع 
الس���وري؛ ألنها فئات غير منتجة، م���ا أدى إلى تزايد عجز 

املوازنة واعتمادها على املساعدات اخلارجية والديون.
وق���د أدت حال���ة اإلحباط الش���عبي م���ن تقلص فرص 
اإلصالح ومنو مؤسس���ات القمع وزيادة األعباء االقتصادية؛ 
إلى إذكاء الثورة التي هدفت إلى هدم البنية املؤسس���ية لنظام 

فقد صالحيته.

ثانيًا: الُبعد االستراتيجي الغربي:

1 - مفه��وم »متك��ني األقلي��ات« باعتب��اره ج��زءًا م��ن 
االستراتيجية األمريكية اجلديدة جتاه املنطقة العربية:
مّثلت أحداث احلادي عش���ر من س���بتمبر 2001 حتوالً 
كبيراً في السياس���ة األمريكية جتاه العالم اإلس���المي؛ فقد 
تبّنت اإلدارة األمريكية الس���ابقة سياسة »دعم الدميقراطية« 

للعلوم،  العربية  الدار  بالنار،  اختبار بشار  ليفريت )005)(، وراثة سورية،  فالينت   (((
بيروت، ص 169-168.

))) بلغ عدد أعضاء حزب البعث سنة 000): 1904580 عضواً، منهم 406047 عضواً 
و1656  شعبة  و)1)  البعث  حلزب  فرعاً   (7 السوري  اجليش  في  ويوجد  عاماًل، 
إلى تغلغل احلزب  حلقة حزبية بلغ عدد أعضائها 5066) عضواً، وتشير املعطيات 
في قطاعات أخرى غير املؤسسة العسكرية، حيث إن 998 من أصل القضاة العاملني 
الذين يبلغ عددهم 1307 حزبيون، ويبلغ عدد احلزبيني من محاضري  في سورية 
جامعة دمشق 56 في املائة، و54 في املائة من محاضري جامعة حلب، و79 في املائة 
من محاضري جامعة تشرين، و81 في املائة من محاضري جامعة البعث، ويهيمن 
احلزب على وسائل اإلعالم بصورة مطلقة. انظر: إيال زيسر )005)(، باسم األب: 

بشار األسد، السنوات األولى في احلكم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص 4)1.

في الشرق األوسط باعتبارها إحدى أهم ركائز األمن القومي 
للواليات املتحدة، وأفضل وس���يلة ملواجهة التشدد اإلسالمي، 
وقد عّبر الرئيس األمريكي السابق عن ذلك في خطاب له عام 
2003 بقوله: »منذ س���تني عاماً والدول الغربية تغض الطرف 
عن غياب احلريات في الشرق األوسط، لكن هذا التغاضي لم 
يجلب لنا األمن؛ ألنه ال ميكن حتقيق االس���تقرار على حساب 
احلرية، وس���يكون من غير املقبول بع���د اآلن القبول بالوضع 

احلالي في املنطقة«)3(.
وسرعان ما أفصحت اإلدارة األمريكية عن رؤيتها ملالمح 
املنطق���ة في املرحل���ة املقبلة، فدعت في مطل���ع 2004 إلى 
إحداث متغيرات جذرية في بنية األنظمة العربية وسياساتها 
الداخلية؛ من خالل برام���ج دعم الدميقراطية التي تتضمن: 
عقد دورات تدريبية، ومحاضرات تثقيفية، وجلسات حوارية؛ 

تستهدف املعارضة في البالد العربية بشكل أساسي)4(.
وبدأت تظهر مالمح االستراتيجية األمريكية اجلديدة التي 
تقوم على االس���تفادة من التعددية اإلثنية والدينية والطائفية 
في املنطقة العربية لترسيخ األمن القومي األمريكي، وذلك من 

خالل ثالثة محاور رئيسة، هي:
1 - تعزي���ز دور املؤسس���ات الدولية ف���ي مراقبة حقوق 

اإلنسان في املنطقة وتوظيفها لتحقيق أغراض سياسية.
2 - دع���م التط���ور الدميقراطي اله���ادف إلى إضعاف 
مؤسسات احلكم الشمولي الذي ساد أنظمة املنطقة، وأصبح 

عصياً على اإلصالح.
3 - متكني األقليات باعتبارها إحدى أبرز وس���ائل وقف 

مد احلركات اإلسالمية وتعاظم دورها في السياسة.

(3) George W. Bush (2003) “Remarks by the President at the 
20th Anniversary of the National Endowment for Democ-
racy”, Office of the White House, Press Secretary, 6th 
November 2003.

)4)  ميكن احلديث عن خمس مؤسسات رئيسة لدعم الدميقراطية تنشط في املنطقة، هي: 
للدميقراطية )NED(: مؤسسة شبه رسمية، غير ربحية، تأسست  القومي  الوقف 
عام 1983، تهدف إلى متويل املؤسسات الدميقراطية حول العالم دون احلاجة إلى 
 :)NDI( الارجية  للشؤون  الدميقراطي  القومي  واملعهد  املباشر؛  احلكومي  الدعم 
مؤسسة غير ربحية يتم متويل أنشطتها من قبل )NED(، وهدفها دعم الدميقراطية 
 :)IRI( الدولي  اجلمهوري  واملعهد  العالم؛  دول  مختلف  في  مؤسساتها  وترسيخ 
من  متويلها  على  حتصل  حكومية،  مؤسسة  أو  حزب  ألي  تتبع  ال  مستقلة  منظمة 
جهود  ودعم  احلرية،  مفاهيم  ترسيخ  إلى  وتهدف  للدميقراطية  القومي  الوقف  قبل 
احلكم الذاتي، وتعزيز دور القانون في مختلف دول العالم؛ ومبادرة الشراكة الشرق 
دعم  إلى  ويهدف  األمريكية،  الارجية  وزارة  تديره  برنامج   :)MEPI( أوسطية 
األمريكية  والوكالة  األوسط؛  الشرق  في  والتربوي  واالقتصادي  السياسي  التطور 
التطور  دعم  إلى  تهدف  فيدرالية  أمريكية  وكالة   :)USAID( الدولي  للتطوير 

السياسي واالقتصادي في مختلف دول العالم.
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وف���ي املرحلة التمهيدية لغزو الع���راق في الفترة 2001-
2003، نشأت عالقة وطيدة بني زعامات التنظيمات الشيعية 
في العراق وأجهزة االس���تخبارات الغربية من خالل التنسيق 
الذي نش���أ بينهم وبني االس���تخبارات الغربي���ة في املراحل 
التمهيدية لإلطاحة بنظام صدام حس���ني ومن ثم متكينهم من 

تولي مؤسسات احلكم.
ومّثل مؤمتر لندن الذي نظمه زملاي خليل زادة في ديسمبر 
2002، نقط���ة فارقة في التعاون األمني والسياس���ي بني كل 
من: »املجلس األعلى للثورة اإلس���المية« و»حزب الدعوة« مع 
اإلدارة األمريكي���ة، فف���ي أعقاب ذلك املؤمت���ر عقد أقطاب 
املعارضة العراقية لقاءات عدة م���ع اخلارجية األمريكية في 
شيكاغو، ومارست هذه املنظمات العراقية دوراً مهماً في ربط 
زعامات األقليات الطائفي���ة في دول عربية أخرى مع أجهزة 

االستخبارات الغربية)1(.
وق���د أكد ذلك أحد نش���طائهم عندما ق���ال: »لقد أقام 
الناشطون الش���يعة عالقات واس���عة في اخلارج في محيط 
العال���م العربي، وكذلك في احمليط الغربي، وكانت لهم مراكز 
نش���اط في كل من لندن وواش���نطن تواصلوا من خاللها مع 
الفعاليات اإلعالمية والصحفية والسياسية ومنظمات حقوق 
اإلنسان ومراكز األبحاث وأعضاء في البرملانات وغير ذلك«)2(.

وقد مّثل الغ���زو األمريكي للعراق عام 2003 نقطة حتول 
ف���ي املنطقة العربي���ة، حيث مت اعتماد نظام سياس���ي يقوم 
على تقس���يم احلكم بني األكراد والشيعة والسنة بصورة شبه 
رسمية، وفي الوقت ذاته أصبح االنقسام العرقي والطائفي في 
احملافظات العراقية أمراً ال ميكن جتاهله على أرض الواقع.

ومنذ ذلك احلني ارتبط املش���روع األمريكي في الش���رق 
األوس���ط بترجيح كفة املنظمات الشيعية، والدعوة إلى زيادة 
متثيلها في أنظمة اإلدارة واحلكم، وذلك بعد أن قام األمريكان 
بال���دور األكبر في تدمير القدرات العس���كرية العراقية التي 

كانت متثل آلة الردع في وجه إيران ومشروعها التوسعي)3(.

(1) Juan Cole (2003) “The United States and Shi’ite Religious 
Factions in Post-Ba’thist Iraq”, Middle East Journal, 10th 
August 2011, pp. 543-566.

))) حمزة احلسن )008)(، »عالقة شيعة السعودية الارجية مذهبياً وسياسياً«، موقع 
اجلزيرة، )1 يناير 008).

(3) Antony Cordesman  and A. Toukan (2011) “US, Gulf and 
Israeli Perspectives of the Threat from Iran”, Center for 
Strategic and International Studies, January 2011.

وبعد ثالث س���نوات من النش���اط املكث���ف لبرامج دعم 
الدميقراطي���ة، الحظ الباح���ث األمريكي ماكس���ميالن أن 
األحزاب الس���نية التي تعاملت بح���ذر وريبة مع هذه البرامج 
قد ضعف دورها، بينما انتعش نشاط املنظمات الشيعية التي 
جتاوبت مع برامج دعم الدميقراطية وكانت املس���تفيد األكبر 

منها)4(.
وفي املرحل���ة املمتدة ما بني عامي 2003 و2007، أخذت 
تظهر مالمح املش���روع األمريكي للش���رق األوسط من خالل 
برامج »دعم الدميقراطية« التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بفكرة 
متكني األقلي���ات الطائفية في أنظم���ة اإلدارة واحلكم بدول 
املنطقة، فقد حتدث تقرير نش���ره معهد »غلوبال ريسيرتش« 
في شهر نوفمبر 2006 عن وجود تنسيق: أمريكي - بريطاني 
- إس���رائيلي يهدف إلى متكني األقلي���ات في املنطقة، وتوقع 
التقري���ر أن تش���هد املرحلة املقبلة بذل جهود اس���تخباراتية 
لتش���جيع األقليات في املنطقة على املطالبة بكيانات سياسية 
مس���تقلة، ما يقدم حجة قوية للتدخل الغربي في شؤون هذه 

الدول حلماية األقليات فيها)5(.
وما لبث أن اتس���عت مظاهر امت���داد احلركات الطائفية 
من خالل النش���اط احلقوقي الذي حظ���ي بدعم عديد من 
املؤسسات الرس���مية واألهلية في الغرب، والتي بدأت تسّوق 
لفكرة اضطهاد األقليات في ال���دول العربية، وأصبحت هذه 
املجموعات متارس نش���اطاً دبلوماسياً واس���عاً في العواصم 
الغربية، وتتمتع بتمثيل إعالمي كبير، حيث تصدر منش���ورات 
في دور نشر غربية، ويشارك منسوبوها في الكتابة الصحفية 
وف���ي القن���وات الفضائي���ة، وغيره���ا من وس���ائل اإلعالم 

اخلارجي)6(.
وقد صدرت في الواليات املتحدة وبريطانيا مجموعة من 
الكتب والبحوث التي حتلل ظاه���رة اهتمام الواليات املتحدة 

(4) T. Maximilian, Middle East Policy, June 22nd 2007.
(5) Mahdi Darius Nazemroaya (2006) “Plans for Redrawing the 

Middle East”, Global Research. 18th November 2006.
العربية لتحقيق هذه األهداف  الدول  وفي هذه األثناء نشطت املنظمات األمريكية في   (6(
»الوقف  أبرزها:  ومن  املنطقة،  في  الدميقراطية  مؤسسات  تتبناها  برامج  خالل  من 
الثالث  السنوات  في  السنوية  ميزانيتها  بلغت  التي   )NED( للدميقراطية«  القومي 
وقد   ،(010 عام  دوالر  مليون  و118   ،(009 عام  دوالر  مليون   115 املاضية 
ملنطقة  بالنسبة  أما  دوالر،  ماليني   105 بلغت  حيث   (011 لعام  امليزانية  تناقصت 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ فقد بلغ مجموع ما أنفقته )NED( عام 009) على 
برامج دعم الدميقراطية 1.000)17.8 دوالر، وأنفقت عام 010) على هذه البرامج: 

0.000)15.4 دوالر.
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بتعزيز موقف الش���يعة في العالم العربي، حيث أكدت دراسة 
لعضو في مجل���س العالقات اخلارجية األمريكي أن الواليات 
املتحدة تعزز سياسة متكني الشيعة في العالم العربي، إذ كان 
لها الفضل في تأس���يس: »أول كيان عربي شيعي في العراق«، 
وقد فرض ذلك عليها وضع سياسة جديدة للتعامل مع الشيعة 
في املنطقة املمتدة ما بني لبنان وباكس���تان، ورأت الدراس���ة 
أن مصال���ح الواليات املتحدة مرتبط���ة ارتباطاً وثيقاً بتمكني 
الش���يعة في هذه املنطقة، وذلك انطالقاً من القناعة السائدة 
في األروقة األمنية األمريكية بأن الشيعة لم يشكلوا أي خطر 
استراتيجي على الواليات املتحدة كما فعلت اجلماعات السنية 
املتش���ددة كالقاعدة وطالبان. واعتبرت الدراسة السيستاني 
أحد أكبر الداعمني للمش���روع الدميقراط���ي األمريكي في 
الع���راق التي أصبحت أول دولة عربية يُعنّي فيها رئيس وزراء 
شيعي بصفة رسمية، ورأت الدراسة أن املنظمات الشيعية في 
املنطقة العربية أصبحت احللي���ف الرئيس للواليات املتحدة، 
وال ش���ك في أنه س���يكون لها دور في حتجيم خطر التطرف 

السني)1(.

2 - مؤش��رات تطبي��ق مفه��وم »متك��ني األقلي��ات« يف 
األزمة السورية:

في مقابل اجلهود الغربية لدع���م األقليات ومتكينها في 
العالم العربي، يش���ن اإلعالم الغربي حمل���ة ضد التوجهات 
الدينية لدى الس���نة في س���ورية، ويش���ارك في هذه احلملة 
أقطاب اللوبي اإليراني في واشنطن، والصحفيون املتعاطفون 
مع الكيان اليهودي، وبعض مؤسسات اليسار املعادية للحكومات 

اخلليجية الداعمة للثورة السورية.
وعلى الصعيد نفسه، فإن املنظمات احلقوقية الغربية قد 
تناغمت مع هذه احلملة، حيث نش���رت مجموعة تقارير تتهم 
مقاتلي اجليش احلر بارتكاب املجازر وانتهاك حقوق اإلنسان، 
وحت���ذر من خطر هذه املجموعات املس���لحة على »األقليات« 

التي باتت تخشى من »ممارسات اجليش احلر«.
وقد مثلت هذه احلملة ظاهرة دفعت مبجلة »إكس���برس« 
الفرنسية إلى نشر دراس���ة حول نشاط الصحفيني الغربيني 

(1) Vali Nasr (2007) The Shia Revival how conflict will shape 
the Future, Norton and Company.

املدافعني عن النظام السوري، وحّث دولهم على صيانة النظام 
القائم خوفاً من املجهول، والتحذير من خطر التيارات الدينية 

املتشددة في سورية على »األقليات« وعلى األمن اإلقليمي)2(.
ولم تقتصر احلملة على املؤسس���ات اإلعالمية ومنظمات 
حقوق اإلنسان، بل انخرطت مجموعة من مراكز البحث الغربية 
في التحذير من انتش���ار التط���رف الديني في صفوف الثوار 
الس���وريني، ومخاطر تنامي تلك التوجهات على أمن الواليات 
املتح���دة وحلفائها في املنطقة، ومن أبرزها: معهد دراس���ات 
احلرب في واشنطن الذي أصدر دراسة حتت عنوان: »اجلهاد 
في س���ورية« تناولت فيها الباحثة »إليزابيث أوباغي« العالقة 
بني اإلس���الم واإلرهاب، وتتبعت تغلغل عناصر »القاعدة« في 
صفوف الثوار، ثم خرج���ت بنتائج ال تعكس أي موضوعية أو 

استيعاب لطبيعة املجتمع السوري وبنيته)3(.
فقد قس���مت الدراس���ة غالبية أبناء الشعب السوري من 
حيث مستوى »التش���دد« إلى أربع دوائر تتضمن: »املسلمني«، 
ثم »اإلسالميني«، ثم »السلفيني«، وأخيراً »اجلهاديني«، وتبّنت 
الباحثة مفه���وم »العلمانية« باعتباره رديفاً ملفهوم »االعتدال«، 
وذل���ك رغم اعترافه���ا بأن غالبية عناص���ر اجليش احلر ال 
ينتم���ون إلى أي تنظيم سياس���ي، وبأن كتائب���ه تدير املناطق 
احملررة بطريقة تعكس التس���امح التقليدي الذي جبلت عليه 

الشخصية السورية.
ودّللت الباحثة على تنامي التطرف من خالل احلديث عن 
انتشار س���مات التدين املتمثلة في استخدام الكتائب شعارات 
حتمل معاني دينية، مثل: »ال إله إال الله« و»الله أكبر«، وإطالق 
أس���ماء ذات طابع ديني أو مس���توحاة من التاريخ اإلسالمي 
على الكتائب املقاتلة، وبروز مظاهر التدين الش���خصي لدى 
املقاتلني؛ كاحملافظ���ة على الصلوات، وإط���الق اللحية التي 
اعتبرتها الباحثة إرثاً »سلفياً« يعكس التوجهات »الراديكالية« 

لدى بعض الكتائب.
يدعون���ا ذلك للتأكيد على خط���ورة ربط اإلعالم الغربي 
التدي���ن بالتطرف ف���ي خلط متعمد يقصد به اإلس���اءة إلى 
الغالبية من أبن���اء املجتمع، وتقدمي املب���ّررات لتدخل القوى 

(2)  L’Express, October 9th 2012.
(3) Elizabeth O’Bagy (2012) ‘Jihad in Syria’, Middle East secu-

rity report 6, Institute for the Study of War, September 2012. 
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الغربية ف���ي حماية األقلي���ات ودعم مش���اريع متكينهم من 
مؤسسات احلكم بدعوى اخلشية على مصيرهم في حال آلت 

السلطة إلى الغالبية من أبناء املجتمع.
وكان أحد أبرز مستش���اري وزارة اخلارجية األمريكية قد 
نش���ر مقاالً يحلل فيه ظاهرة االصطفاف الطائفي الذي ينذر 
بانفجار صراع إقليمي يصعب السيطرة عليه. ورأى الكاتب أن 
احملافظة على بني���ة النظام، متمثلة في: اجليش وقوى األمن 
وهيمنة العنصر العش���ائري في مفاصل الدولة؛ هي الضامن 
الوحيد ملنع سورية ومحيطها اإلقليمي من االنزالق إلى حرب 
طائفي���ة، كما أنها متثل نقطة االلتقاء بني الساس���ة الغربيني 
والروس في حل وسط ينهي حالة اجلمود في مجلس األمن.

وأضاف قائاًل: »إن بقاء نظام األس���د القمعي العلوي بعد 
مغادرة بش���ار هو خيار مرُّ امل���ذاق، لكن البدائل األخرى على 

أرض الواقع أسوأ من ذلك، هذا هو اخليار األقل سوءاً«)1(.
وفي إش���ارة إلى تبني اإلدارة األمريكية هذا الطرح، أكد 
وزير الدفاع األمريكي خ���الل جولته األخيرة في املنطقة في 
نهاية شهر سبتمبر 2012؛ ضرورة احملافظة على بنية اجليش 
ومؤسس���ات األمن في س���ورية خالل مرحلة ما بعد األسد، 
مشدداً على أهمية االس���تفادة من التجربة العراقية في هذا 

الصدد.
وتظهر م���ن ه���ذه التصريحات مالمح سياس���ة اإلدارة 
األمريكية ملرحلة ما بعد بش���ار األس���د، والت���ي تنطلق من 

محورين رئيسني:
1 - تبّن���ي السياس���ة التفتيتي���ة التي انتهجته���ا اإلدارة 
األمريكي���ة في العراق، وذلك من خالل تعزيز دور املجموعات 
خ���ارج إطار ال���دول، والتي تقوم على أس���س إثني���ة ودينية 
وطائفية، وتش���جيعها على اإلس���هام في العملية السياس���ية 
باعتباره���ا الضامن األس���اس ملنع احلركات اإلس���المية من 

االنفراد باحلكم.
2 - احملافظة على البنية التحتية للمؤسس���ة العس���كرية 
واألمنية )الطائفية - العش���ائرية( في سورية باعتبارها القوة 
الوحيدة التي أثبتت قدرتها في احملافظة على أمن »إسرائيل« 

(1) Vali Nasr (2012) <Assadism Without Assad Could Prevent 
Sectarian Mayhem>, Bloomberg, 12th February 2012.

ومنع األزمة من االنتش���ار عبر احلدود. وال يتأتى ذلك إال من 
خالل إضعاف اجليش احلر، ومنع إمدادات األسلحة النوعية 
عن كتائبه حتى ال تكون قادرة على تدمير البنية التحتية لفرق 

النظام.
ومن خالل اس���تقراء املبادرات الدولي���ة التي تقودها كل 
م���ن الواليات املتحدة األمريكية، وبريطانيا، وفرنس���ا؛ ميكن 
الق���ول إن هذه الدول تس���عى إلى احت���واء األزمة من خالل 
حتقيق التوافق مع روسيا والصني في اإلبقاء على النظام، مع 
تغيير قيادته املتمثلة في بش���ار األسد وبعض قادته األمنيني 

والعسكريني.
ونظ���راً ألن مب���ادرات هذه ال���دول تنطلق م���ن تقدير 
مصاحلها، فإنها لم تتمكن من فهم حقيقة أن الثورة قد قامت 
ضد املنظومة الفكرية والنظام احلاكم على حد س���واء، وبأن 
االس���تجابة لهواجس املنطلقات األيديولوجية لنظام األس���د 
س���تؤدي إلى تعميق األزمة وتفجير املوقف اإلقليمي بدالً من 

تأمينه.
ففي دراس���ة قّيمة للمكونات االعتقادية للنظام، رأى ثيو 
بان���دوس أن اخلط���ر الكامن في األزمة الس���ورية يتمثل في 
تعامل النخبة السياسية في القصر اجلمهوري مع الثورة وفق 
خلفياتها االعتقادية، والتي تزداد تطرفاً وعنفاً مع اس���تمرار 

الضغط الدولي والعقوبات االقتصادية)2(.
واحلقيقة هي أن ن���زوع املعارضة إلى التخفيف من حدة 
االحتقان الطائف���ي، ومحاولة احتواء الفتن���ة الطائفية التي 
يؤججه���ا النظام؛ قد دفعت بهم إلى جتاهل عنصر خطير من 
مكونات البنية االعتقادية ألركان النظام، والقائمة على املغاالة 
في تأليه القيادة السياسية وازدراء معتقدات الغالبية من أبناء 
املجتمع، وممارسة ذلك بصورة رس���مية ومنهجية منذ مطلع 

الثمانينيات.
وتؤكد عديد من الدراسات أن إفراط النظام في توظيف 
النزعة العش���ائرية - املذهبية في املؤسس���ة العسكرية؛ قد 
أوقعه رهين���ة مجموعة متطرفة متارس ه���ذه التعديات عن 

اعتقاد وسبق إصرار.

(2) Theo Pandos (2011) <The Cult: The Twisted, Terrifying Last 
Days of Assad>s Syria>, The New Republic, 4th October 2011.
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التدخل اإليراني في اليمن..
حقائقه وأهدافه ووسائله

]ملف العدد[

كغيرها من الدول ذات األطماع التوس���عية والتاريخ احلافل 
بالتدخالت اخلارجية في شؤون الشعوب األخرى؛ تسعى إيران 
جاهدًة إل���ى فرض نفوذها وهيمنتها عل���ى احمليط اجلغرافي 
املجاور لها، وكأنها بذلك حتاول استعادة عرش كسرى وسلطان 

ما قبل القادسية.
فما متارس���ه إيران ليس طموحات سياس���ية واقتصادية 
يحق لكل دولة أن تقوم بها بالوس���ائل املشروعة، بل هي أطماع 
واسعة تتعدى حقوق اآلخرين.. فقد اتخذت السياسة اخلمينية 
اإليرانية التوسعية مساراً عدائياً تصادمياً عبر خطني متوازيني.

اخلط األول: ممارسة العنف والتصعيد ضد العدو احلقيقي 
نة والعرب)1(. الدائم، وهم املسلمون السُّ

اخلط الثان���ي: إظهار العدو الوهمي )إس���رائيل وأمريكا( 
مبظه���ر العدو احلقيقي الدائم؛ كغطاء إلخفاء حربها احلقيقية 

على عدوها الرئيسي، ووسيلة ملمارسة اخلداع ضده.
وبالفع���ل؛ جن���ح اخلمينيون ف���ي خداع كثير م���ن العرب 
واملسلمني الذين اغتروا بظاهر القول وقشور السياسة اإليرانية، 
دون النظر إل���ى لُبها وجذورها وأصولها الفكرية ومس���اراتها 
التاريخية التي على أساسها تُبنى القناعات، وتُفسر السياسات، 

وتُكشف احلقائق.
وتُعّد اخلدعة اخلمينية ثاني أكبر خدعة وقع فيها كثير من 
العرب واملس���لمني في العصر احلاضر بعد اخلدعة الصهيونية 

)*( باحث وكاتب في مركز اجلزيرة العربية للدراسات والبحوث - صنعاء.
))) من الناحية العقائدية الشيعية والقومية الفارسية ُيعد املسلمون السنة والعرب العدو 
بينها  تقع  قد  التي  الغربية  والدول  إسرائيل  وليس  إيران،  نظر  في  واحلقيقي  األول 
وبني إيران خالفات وربا صراعات تقتضيها ظروف التنافس والتسابق على حتقيق 
املصالح، حسبما هو معروف في واقع العالقات بني الدول؛ ولهذا ليس غريباً أن يظهر 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد في أغسطس 006)م ليعلن أن بالده ال تشكل 
خطراً على إسرائيل. وتكرر املشهد في يوليو 008)م بإعالن نائب الرئيس اإليراني 
وصهره - أسفنديار رحيم مشائي - أن ايران هي صديقة الشعب اإلسرائيلي. وقال 
أنباء )فارس( املعروفة بقربها من  - بحسب ما نقلت عنه صحيفة )اعتماد( ووكالة 
والشعب  األمريكي  الشعب  صديقة  هي  اليوم  إيران  إن   :- املتشدد  اإليراني  التيار 
اإلسرائيلي.. وقال: »إننا نعتبر الشعب األمريكي بثابة أحد أفضل شعوب العالم«. 

صحيفة )القدس العربي(، في 7 يوليو 008)م.

بخياالت »السالم« وحكايات »املفاوضات« حلل قضية فلسطني 
احملتلة.

لقد اّتبعت السياس���ة اإليرانية اخلمينية َس���َ� السياسات 
اإلسرائيلية واألمريكية حذو القذة بالقذة في التعامل مع الدول 
األخرى والتدخل في شؤونها احمللية، حيث قامت تلك السياسة 
على بث الش���قاق، وتفعيل الصراع، وإثارة الفوضى واألزمات، 

وإيقاظ الفنت.
وثمة أه���داف ودوافع متفاوت���ة وراء األطماع والتدخالت 
اإليراني���ة في ش���ؤون دول املنطقة، فهناك أهداف أساس���ية 
ثابتة بعيدة امل���دى، وهناك أهداف مرحلية مرتبطة بالتطورات 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية.
وعلى رأس األهداف األساس���ية استعادة الهيمنة الفارسية 
على املنطقة، لكن بصورة دينية)2( طائفية؛ عبر نش���ر التش���يع، 
ودعم اجلماعات الشيعية في املنطقة، وإثارة النعرات املذهبية 

واالضطرابات السياسية والفوضى األمنية.

يقول حسن نصر الله أمني عام »حزب الله« اللبناني: »ما تقوم به إيران في منطقتنا   (((
إمنا تؤدي به واجبها اإللهي، وهي منسجمة مع عقيدتها ودينها«. صحيفة )الشرق 

األوسط(، في 4) أكتوبر 010)م.
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إيران يف اليمن:
لليمن خصوصي���ة دينية وتاريخية 
لدى إيران، وترتكز اخلصوصية الدينية 
على ما تسمى »الثورة السفيانية« التي 
رّوج لها العالمة الشيعي علي الكوراني 
العامل���ي في كتابه )عص���ر الظهور(، 
ومضمونه يتحدث عن ثورة ستكون في 
اليمن، ووصفه���ا بأنها »أهدى الرايات 
ف���ي عص���ر الظهور عل���ى اإلطالق«، 
وحتدد الروايات الش���يعية وقتها بأنه 
»مقارب خلروج الس���فياني في ش���هر 
رج���ب، أي قبل ظه���ور املهدي ببضعة 
ش���هور«، وأن عاصمته���ا صنعاء، أما 
قائدها - املعروف في الروايات باس���م 
)اليمان���ي( - فتذكر روايٌة أن اس���مه 
)حسن( أو )حسني(، وأنه من ذرية زيد 

بن علي)1(.
أما عن اخلصوصية التاريخية، فإن 
اليمن كان���ت والية تابعة لإلمبراطورية 

الفارسية قبل أن يحررها اإلسالم.
ومن ه���ذا املنطلق تتداخل األهواء 
الدينية واألطماع التاريخية مع بعضها 
البعض ف���ي عملية صياغ���ة وحتديد 

مسار السياسة اإليرانية في اليمن.
التدخل  وقد كثُ���ر احلديث ع���ن 
اإليران���ي ف���ي اليمن طوال س���نوات 
الص���راع ب���ني احلوثيني والس���لطات 
اليمني���ة، وله���ذا س���نكتفي في هذه 
املقالة بعرض مستجدات هذه القضية 
وأبعاده���ا في ظل التط���ورات احلالية 

التي تشهدها اليمن.

إليه،  الرجوع  أراد  ملن  ومتوفر  مطبوع  الكتاب   (((
انظر: احلوثية  ومنشور على الشبكة اإللكترونية. 
التحوالت  ظل  في  املذهبية  األطماع  اليمن..  في 
للدراسات  العربية  اجلزيرة  مركز  الدولية، 
العربي  املركز  مع  بالتعاون  صنعاء.  والبحوث، 
األولى  الطبعة  القاهرة،  اإلنسانية،  للدراسات 

008)م، ص 87.

حقيقة التدخل اإليراين:
لم يعد احلديث عن التدخل اإليراني في الشؤون الداخلية لليمن، همساً بني دوائر 

أمنية وسياسية، بل تعداه إلى العلن واملجاهرة على أعلى املستويات الرسمية.
فف���ي أكتوبر 2012م اتهم الرئيس اليمني اجلديد - عبدربه منصور هادي - إيران 
بالسعي إلى تنفيذ مخطط يهدف للسيطرة على مضيق باب املندب في البحر األحمر، 

داعياً إلى حترك دولي عاجل لوقف املخططات اإليرانية الوشيكة.
وفي محاضرة ألقاها في )مركز وودرو ويلس���ون الدولي للباحثني( في واشنطن - 
يوم 28 س���بتمبر 2012م -؛ ذكر الرئيس هادي من بني التحديات التي تواجهها اليمن 
التدخل اإليراني، مؤكداً أن إيران تس���عى إلى تعويض خسارتها االستراتيجية مع تزايد 
مؤشرات انهيار النظام في سورية، في اليمن؛ نظراً ملوقعها االستراتيجي الذي يقع بني 

دول غنية بالنفط والقرن اإلفريقي.
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وأوضح الرئي���س اليمني أن هذه التدخ���الت متثلت »في 
الدعم اإليراني لبعض التيارات السياس���ية واملسلحة، وجتنيد 
شبكات جتسس���ية«، مؤكداً الكشف عن ست شبكات جتسسية 

تعمل لصالح إيران مت إحالتها للقضاء)1(.
وفي مؤمتر صحفي في برلني مع املستشارة األملانية أجنيال 
ميركل، في 4 أكتوبر 2012م؛ جدد هادي اتهاماته إليران بالتدخل 
في الشؤون الداخلية لليمن من خالل دعم االنفصاليني، وقال: 
إّن في اجلنوب حراكني: »حراك سلمي وحراك غير سلمي، هذا 
)األخير( يستخدم السالح، ومدعوم من إيران.. احلراك املسلح 

هو من يريد االنفصال«)2(.
من جهته، أكد وزير اخلارجية اليمني أبو بكر القربي وجود 
عالق���ة قوية بني احلوثيني واحلرس الثوري اإليراني؛ من خالل 

توفير طهران التدريب واألسلحة واملعدات واألموال.
وقال القربي - في تصريح لصحيفة )الوطن( الس���عودية)3( 
-: إن »إي���ران له���ا ارتباطات مع احلوثي���ني وغير احلوثيني«. 
واس���تدرك بالقول »هن���اك جوانب كثيرة ال ن���ود التطرق إلى 
احلديث عنها ف���ي الوقت احلالي؛ ألن ذلك ليس من املصلحة؛ 

وألننا داخلياً في حوار، ونأمل أن نعاجلها من خالل احلوار«.
وكان وزير اخلارجية اليمني قد حذر - قبل ذلك - املجتمَع 
الدولَي من حج���م التدخالت اإليرانية في الش���ؤون الداخلية 

اليمنية.
وقال لصحيفة )الش���رق األوس���ط()4(: إن األمور »أضحت 
على نحو حقيقي يدركه اجلميع..«، مؤكداً أن »التدخل اإليراني 

في اليمن يضر بأمن واستقرار املنطقة«.
وعلى هامش مؤمتٍر أمني ُعقد في البحرين في ديس���مبر 
2012م؛ قال رئيس )جهاز األمن القومي( االستخباراتي اليمني 
- الدكتور علي األحمدي -: إن إيران »انتهزت الفرصة لتوسيع 

)))  بعد إثارة الرئيس هادي لقضية خاليا التجسس اإليرانية التي متَّ كشفها في اليمن، 
فأرسلت  اليمنية؛  القيادة  خاطر  لتطييب  إيران  وسعت  البلدين،  بني  العالقة  تأزمت 
وفداً رسمياً إلى صنعاء برئاسة نائب وزير الطاقة مسعود حسيني، حمل معه دعوة 
رسمية من الرئيس اإليراني إلى الرئيس اليمني حلضور قمة دول عدم االنحياز التي 
عقدت في طهران يومي 30 و31 أغسطس )01)م. كما قدم الوفد اإليراني عروضاً 
اقتصادية كان أبرزها: دعم قطاع الطاقة الذي يعاني أزمة كبيرة في مجال الكهرباء، 
اجلهات  بعض  مع  مكثفة  بفاوضات  تقوم  الفترة  تلك  في  اليمنية  احلكومة  وكانت 

الارجية بحثاً عن حلول لهذه األزمة.
))) موقع )مأرب برس(، في 5 أكتوبر )01)م.

)3) في 16 يوليو )01)م.
)4) في )) مارس )01)م.

الصراع للعب دور معني.. ليس���ت لدينا عداوة مع إيران، كل ما 
نطلب���ه هو عدم التدخل )في ش���ؤوننا(«. وأضاف: »لدينا أدلة 
واضحة على وجودهم، واعتقلنا عدداً من األش���خاص، ولدينا 

أدلة كافية على تدخلهم«)5(.
وهنا يؤكد الدكتور عبدالله الفقيه - أستاذ العلوم السياسية 
ف���ي جامعة صنعاء -، أنَّ احمل���اوالت اإليرانية احلثيثة للتغلغل 
ف���ي اليمن لم تَُعد - سياس���ياً وإعالمياً وأمني���اً - »َخفية، أو 
حتتاج إلى الكثير من املهارة لرؤية مالمحها«؛ فإيران »تس���تغل 
الضعف الكبير الذي تعانيه الدولة اليمنية خالل هذه املرحلة«، 
خصوصاً حالة انقسام قوات اجليش واألمن اليمنية واألوضاع 
االقتصادية السيئة ألبناء الشعب اليمني من فقر وبطالة، إضافة 
إلى اخلالفات الداخلية بني فرقاء احلياة السياسية في اليمن، 
وفي مقدمتها التمرد احلوثي في الشمال، واحلراك االنفصالي 

في اجلنوب، وأنشطة جماعات )القاعدة(.
وقال: »إيران تسعى خللق منطقة نفوذ في هذا اجلزء املهم 
من العالم بأي ثمن، حتى إن تطلّب األمر مد جس���ور التواصل 
مع )القاعدة( التي ميكن أن متثل حليفاً مرحلياً مهماً يش���اركها 

األجندة ذاتها، وإن اختلفت األهداف«)6(.

النافذة احلوثية:
ويرى املراقب���ون أن أصابع إيران لم يكن لها أن تتغلغل في 
اليمن لوال وجود عوامل موضوعية تساعدها على ذلك، وأهمها 
احلرك���ة احلوثية؛ حيث تلعب احلرك���ة العامل األبرز في متدد 

إيران وتوسعها في اليمن)7(.
ولهذا؛ فإن جهود إيران انصبت - منذ قيام الثورات العربية 
املعروفة باس���م )الربي���ع العربي( - على تقوي���ة واقع احلركة 

إعالمياً)8( وتسليحاً وسياسياً وعلى املستوى املالي.
ففي جانب الس���الح تعمل إيران بشكل حثيث على ضمان 

)5) املوقع اإللكتروني لوكالة األنباء )رويترز(، في 9 ديسمبر )01)م.
)6) صحيفة )الشرق األوسط(، في )1 أكتوبر )01)م.

)7) صحيفة )الليج( اإلماراتية، في ) أغسطس )01)م.
)8) ميتلك احلوثيون قناة فضائية باسم )املسيرة(، وبدأ بثها رسمياً من بيروت في يناير 
)01)م. ويأتي إنشاء القناة - بحسب ما تداولته وسائل اإلعالم - بعد قيام إيران 
باستقطاب كوادر إعالمية بارزة ملساندة مشروعها في اليمن، من مختلف احملافظات، 
في  لهم  أجريت  تدريبية  من خالل دورات  إعالمياً  كوادر حوثية  تدريب  إلى  إضافة 
اللبنانية  )املنار(  مؤسسة  من  لبناني  كادر  وبإشراف  وطهران،  وبيروت  القاهرة 
في  اإليرانية  للسياسات  موافقتها  القناة  سياسة  من  ويظهر  الله«.  »حزب  لـ  التابعة 
اإليراني  النظام  ومساندة  احمللي،  أو  العربي  أو  العاملي  الصعيد  على  سواء  املنطقة، 

والسوري وحزب الله والقوى الشيعية في املنطقة.
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تدفق الس���الح إلى احلوثيني، س���واء عبر تهريب ش���تى أنواع 
األس���لحة إلى صعدة، أو عبر الدعم املالي لش���راء السالح من 

األسواق اليمنية.
وأشارت تقارير دولية - في السنوات القليلة املاضية - إلى 
قيام إيران بإنش���اء قاعدة لها في إريتريا ملد احلوثيني بالسالح 
عبر رح���الت بحرية إلى املناطق القريبة من س���واحل مينائي 

ِمِيدي واللَُّحية القريبني من صعدة.
وهناك أنباء تش���ير إلى قيام السفن اإليرانية املوجودة في 
منطقة خليج عدن - بُحجة املس���اهمة في مكافحة القرصنة - 
إضافة إلى س���فن جتارية إيرانية؛ بتهريب كميات من األسلحة 

عبر قوارب صيد مينية إلى داخل اليمن)1(.
كما كشف تقرير أمريكي أمني صادر عن مركز )ستراتفور( 
لالستش���ارات األمنية في والية تكساس - عام 2009م -؛ عن 
دور إيراني في عمليات تهري���ب منتظمة، وقال: إنها كانت تتم 
من ميناء )عصب( اإلريتري إلى السواحل القريبة من محافظة 
صعدة في مديرية )مي���دي( اليمنية؛ ليتم تخزينها هناك، ومن 
ثم يتم نقله���ا عبر مهربني إلى محافظة صعدة معقل املتمردين 
احلوثيني. وأض���اف التقرير أن الطوق األمن���ي الذي فرضته 
القوات البحرية الس���عودية على ميناء ميدي وس���واحل اليمن 
الش���مالية)2(؛ دفع القوات البحرية اإليرانية إلى إضافة أسطوٍل 
راب���ع متركز في خليج عدن؛ وذلك لتأمني طرق جديدة لتهريب 

األسلحة للتمرد احلوثي)3(.
وف���ي الفترة ما بني أواخ���ر 2011م وأوائل 2012م، بدا أن 
إيران قد كثف���ت من اتصالها السياس���ي باملتمردين احلوثيني 
وغيرهم من الش���خصيات السياس���ية في اليم���ن، وزادت من 
شحنات األسلحة إليهم، كجزء مما يصفه مسؤولون عسكريون 
واستخباراتيون أمريكيون بأنه »جهد إيراني متناٍم لتوسيع نطاق 
نفوذ طهران في منطقة الشرق األوسط بأكملها«، بحسب تقرير 
ل� )نيويورك تاميز(. وبحسب التقرير حاولت إيران - في الشهور 
األولى من العام 2012م - أن ترس���ل إلى اليمن مواد تس���تعمل 
الثوري  صحيفة )اجلزيرة( السعودية، في 7) نوفمبر 009)م. وكان قائد احلرس   (((
ستكثف  الثوري  احلرس  قوات  أن  009)م  أغسطس   (9 يوم  أعلن  قد  اإليراني 
هو  عدن  خليج  في  اإليراني  الوجود  زيادة  إن  وقال:  عدن..  خليج  في  وجودها 
أي  في  أهدافها  دقيقة جداً، وتصيب  إيران  أن »صواريخ  دفاعية«، مؤكداً  »ألغراض 
مكان« دون أن يعطي تفاصيل إضافية. صحيفة )الشرق األوسط(، في 30 أغسطس 

009)م.
))) كان ذلك أثناء املواجهات املسلحة بني احلوثيني والقوات السعودية.

)3) )املصدر أونالين(، في 4) ديسمبر 009)م.

في صنع أجهزة تفجير تعرف باس���م األسلحة اخلارقة للدروع 
شديدة االنفجار )إي إف بي(، بحسب مسؤول أمني ميني رفيع 
املس���توى، وهذه املواد كانت قد أرسلت في سفن شحن خرجت 
من تركيا ومصر ورس���ت في عدن. وقال مسؤول ميني: إن هذه 
الش���حنة كانت في طريقها إلى بع���ض رجال األعمال اليمنيني 
الذين ينتمون إلى املتمردي���ن احلوثيني، قبل أن يتم اعتراضها 

من قبل احلكومة)4(.
أما على الصعيد السياس���ي، فإن إيران تسعى إلى التأثير 
في املشهد السياس���ي اليمني من خالل االتصال بجميع القوى 
السياس���ية الفاعلة من أقصى اليمني إلى اليسار، ومن جنوب 
اليمن حتى ش���ماله؛ فإيران تدعم عبر وسطائها سياسيني في 
القوى اليسارية ممن ش���اركوا في الثورة الشعبية ولديهم عداء 
أيديولوج���ي مع حزب )اإلصالح( والتيارات الس���لفية؛ إليجاد 
أرضية من القبول للتحالف أو التنسيق مع احلوثيني كقوة ممثلة 

لها في اليمن.
وقد استطاع احلوثيون - بحضورهم في الساحات الثورية 
ف���ي كثير من احملافظ���ات اليمنية - اس���تقطاب رموز وكوادر 
سياس���ية من أطياف مختلفة؛ فأوجد ذلك انشقاقاً في أوساط 
الس���احات الثورية بني قوى مؤيدة للمب���ادرة اخلليجية وأخرى 

رافضة على أساس من التبعية للرؤية اإليرانية.
وهناك متويل مالي ودعم لوجستي مقدم ألحزاب سياسية 
���س بعد الثورة الش���عبية، وبعضه���ا ال يزال حتت  بعضها تأسَّ

التأسيس.
فإعداد الكوادر، ودعم الفعاليات، وكسب الوالءات، وأعمال 
التس���لح، واملؤمترات التي تعقد هنا وهناك بتمويل من طهران؛ 
كلها مظاهر يقف وراءها متويل خارجي وعمل استخباري كشفت 
عنه األيام، وصرح به الرئيس اليمني وقيادات أمنية وسياس���ية 
مختلفة. يضاف إلى ذلك التنسيق القائم بني احلوثيني والنظام 
السياسي السابق إلفشال العملية السياسية، من خالل القواعد 
التابعة للمؤمتر الشعبي العام )احلزب احلاكم سابقاً(، والعاملة 
في أجهزة ودوائر الدولة املختلفة، وبسند من قوى َقَبلية موالية 

للنظام السابق ورئيسه علي صالح.

)4) صحيفة )الشرق األوسط(، في 16 مارس )01)م، ومجلة )املجلة(، في 15 مارس 
)01)م.
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األهداف والوسائل:
إلى جانب األهداف الدينية املذك���ورة آنفاً، هناك أهداف 
أخرى تعددت التحليالت والرؤى حول طبيعتها وأبعادها. يقول 
أستاذ العلوم السياس���ية في جامعة صنعاء - الدكتور عبدالله 
الفقيه - لصحيفة )الش���رق األوس���ط( )1(: »إيران تس���عى من 
خالل أنشطتها التوسعية داخل اليمن إلى حتقيق عدة أهداف؛ 
فهي أوالً تريد زيادة قوتها اإلقليمية، واستباق أي خسائر ميكن 
أن تلح���ق بها نتيجة ثورات )الربي���ع العربي(. وإذا كانت تدافع 
باس���تماتة عن النظام السوري ودعمه بكل الطرق املمكنة حتى 
ال تخس���ر حليفاً اس���تراتيجياً؛ فإن ما تقوم به في اليمن ميثل 
انعكاس���اً لليقني املتزايد بني السياسيني اإليرانيني بأن سقوط 
نظام األس���د هو مس���ألة وقت، وأن على إيران أن تبحث عن 
مناطق نفوذ جدي���دة في العالم العربي تعوض بها اخلس���ائر 
الكبي���رة احملتملة التي س���تلحق بها من جراء س���قوط النظام 
السوري، س���واًء في س���ورية ذاتها أو بني اجلماعات املرتبطة 
بالنظام السوري في لبنان والعديد من الدول العربية األخرى«.

إن حتقيق نفوذ إيراني ف���ي اليمن ال ميكن أن يتم في ظل 
وحدة مجتمعية ودولة مهيمنة ومس���تقرة؛ لذلك فهي تسعى في 
س���بيل تقوية حلفائها إلى تفجير األوضاع العسكرية في اليمن، 
وإيجاد حالة من الفوضى العارمة التي ميكن معها إعادة صياغة 

موازين القوى.
وم���ن هنا، جند أن احلوثيني حاول���وا - وال يزالون - بكل 
الوسائل، جّر القوى اإلسالمية إلى الدخول في صراع عسكري 
مسلح، عوضاً عن احلروب التي كانت تتم مع نظام صالح، وهذا 
ما دفعهم ملهاجمة السلفيني في صعدة، ومهاجمة اإلصالحيني 
)اإلخوان املسلمني في اليمن( عقب الثورة الشعبية في أكثر من 
محافظة مينية، كمحافظات اجلوف وعمران وَحّجة، إضافة إلى 
محافظ���ة صعدة ذاتها. وقد حذر مراقبون سياس���يون وخبراء 
عسكريون من سيناريو من هذا القبيل يجري اإلعداد له إيرانياً 

وحوثياً)2(.
وم���ن أجل دعم حترُّك كهذا، قامت إيران - عبر مخطط)3( 
بدأ تنفيذه منذ اندالع االحتجاجات في اليمن - بتمويل عشرين 
وس���يلة إعالمية فضائية وورقي���ة وإلكترونية، وقد بدأت فعاًل 

))) في )1 أكتوبر )01)م.
)الشرق(  صحيفة  وانظر:  )01)م.  أغسطس   (3 في  اليوم(،  )أخبار  صحيفة   (((

السعودية، بتاريخ 3) أغسطس )01)م.
)3) ملعرفة تفاصيل املخطط اإليراني، انظر: صحيفة )الشرق(، في 8) يناير )01)م.

بالسعي الستخراج تصاريح س���بع صحف مختلفة، اثنتان منها 
بدأتا بالص���دور فعاًل، كما جرى متويل إطالق عش���رة مواقع 
إلكتروني���ة جله���ات وأش���خاص ومجموعات تعم���ل في إطار 
املخطط ذاته.. وهناك ث���الث قنوات فضائية موجهة للجمهور 
اليمن���ي يجري متويلها، إحداها تش���رف عليها قن���اة )املنار( 
اللبنانية، وأخرى قناة )العالم( اإليرانية، والثالثة تش���رف عليها 
قناة عراقية لم يتم الكش���ف عنها، مع دورات تدريبية تقدم في 
بيروت للكوادر اإلعالمية عن طريق منظمات لبنانية تتبع جهات 
محس���وبة على إيران، وتركيز هذه الدورات على قوى اليس���ار 
واإلعالمي���ني الذين عملوا م���ع املؤمتر الش���عبي العام ونظام 

الرئيس السابق علي صالح.
ومثَّل حزبا )احلق( و)احتاد القوى الشعبية( جناحي األجندة 
السياس���ية للمخط���ط الطائفي خالل حقبة م���ا بعد الوحدة 
اليمني���ة عام 1990م. ورغم وجود خالفات فكرية ومنهجية بني 
قيادة احلزبني، غير أنهما ظال ميثالن غطاًء سياسياً وحقوقياً 
مس���انداً حلركة احلوثي مع احتفاظهم���ا مبوقعيهما في تكتل 

)اللقاء املشترك(.
وحيث وقفت طبيعة ش���روط االنتم���اء املغلقة التي ميزت 
احلزبني خ���الل الفترة الس���ابقة عائقاً أم���ام حتول احلزبني 
إل���ى كيانات ش���عبية مفتوحة لكافة أبن���اء احملافظات اليمنية 
مبختلف مذاهبها؛ فإن االستراتيجية اجلديدة التي تسعى إليها 
إيران هي إنش���اء أحزاب تضم قوى ناصرية واشتراكية وبعثية 
وصوفية، وشخصيات قد تخرج من )املؤمتر الشعبي العام( ومن 
تكتل )اللقاء املش���ترك(؛ لتمثل كيانات سياسية واسعة االنتشار 
ني(؛ باعتباره  واحلضور في مواجهة املشروع اإلس���المي )السُّ
العدو املش���ترك للجميع. وقد بدأت إجراءات التنسيق إلشهار 
بعض هذه األحزاب من مدن محس���وبة على املناطق الس���نية 

ورمبا اجلنوبية.
م���ن هذه األح���زاب )حزب األمة( ال���ذي مت اإلعالن عنه 
في 5 يناير 2012م، وهناك ش���به إجماع في أوساط املراقبني 
واحملللني السياس���يني على أن احلزب واجهة سياس���ية جديدة 
حلركة احلوثي. وكذلك )احلزب الدميقراطي اليمني( الذي مت 
اإلعالن عنه يوم 24 ماي���و 2010م، ويظهر من أدبياته ووثائقه 
الرس���مية الصادرة عنه، ومن مواقفه السياس���ية؛ أنه جزء من 

التحالف اإليراني في اليمن.
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منفذ حبري:
في حال أقام احلوثيون منطقة نفوذ مس���تقلة في ش���مال 
الش���مال باليمن، تضم محافظتي صع���دة واجلوف وأجزاًء من 
محافظتي عمران وحجة، وغيرها؛ سيكون من الضروري إيجاد 
منفذ بحري لهم؛ لالس���تقالل كلياً عن الدولة املركزية في إدارة 
ش���ؤونهم االقتصادية. وميثل ميناء )ِميدي( الس���احلي - الذي 
يتبع إدارياً محافظة َحّجة على س���احل البحر األحمر، والقريب 
من املياه الس���عودية - اخليار األفضل؛ فهو أقرب املنافذ املائية 
إلى املنطقة الشمالية التي يسيطر عليها احلوثيون ومحاٍذ لها.

لذلك؛ ق���ال وزيٌر في حكومة الوف���اق اليمنية)1( إن »رغبة 
احلوثيني املتواصلة في السيطرة على ميناء ميدي االستراتيجي 

تأتي بطلب مباشر من قيادات احلرس الثوري اإليراني«.
وكش���ف مصدر في وزارة العدل اليمنية عن قيام احلوثيني 
خالل الس���نوات األخي���رة، وبإيعاز من طه���ران ورؤوس أموال 
إيرانية؛ بش���راء مس���احات كبيرة من األراضي املجاورة مليناء 
ميدي على احلدود مع الس���عودية والواق���ع في إطار محافظة 

حجة)2(.
وفي الس���ياق ذاته، علَّل مس���ؤول حكومي ف���ي محافظة 
حجة)3( التحرك احلوثي ف���ي احملافظة ب� »رغبة احلوثيني في 
الس���يطرة على مناطق مش���رفة على ميناء ميدي والتحكم في 
الطرق الرابطة بني أه���م مديريات احملافظة؛ لتحقيق أهداف 
تقف خلفها إيران«. وأضاف: »املستهدف من نشاط إيران ليس 
اليمن، ب���ل اخلليج، وحتديداً الس���عودية، لكن اليمن واحلراك 
واحلوثيني هم أدوات فقط تستخدمها طهران لتنفيذ أجندتها، 

وال نستبعد أن تتعامل حتى مع القاعدة لإلضرار بالسعودية«.
ومما يزيد الوض���ع خطورة هو أن ميناء )ميدي( ال يخضع 
إلشراف ومراقبة الس���لطات اليمنية املعنية؛ ولهذا طالب وزير 
النق���ل في حكوم���ة الوفاق الوطني - الدكت���ور واعد باذيب - 

بتسليم ميناء ميدي إلى وزارة النقل.
وأشار الوزير - في مقابلة مع قناة )السعيدة( اليمنية - إلى 
أن امليناء ليس موجوداً في أصول مؤسس���ة البحر األحمر وال 

يتبع وزارة النقل)4(.

))) لصحيفة )الوطن( السعودية، في 17 سبتمبر )01)م.
))) لصحيفة )الشرق(، في 15 فبراير )01)م.

)3) في تصريح للصحيفة ذاتها.
)4) )األهالي نت(، في 18 أكتوبر )01)م، و)االشتراكي نت(، في 18 أكتوبر )01)م.

القضي��ة اجلنوبي��ة للس��يطرة عل��ى  اس��تغالل 
املنافذ البحرية:

نش���طت إيران مؤخراً في استقطاب احلراك اجلنوبي في 
الداخل واخلارج، إلى احلدِّ الذي ظهرت معه االتهامات املتبادلة 

بني األطراف املختلفة في احلراك بهذا الشأن.
فقد استنكر حسن باعوم - وهو ثاني أكبر زعيم انفصالي 
جنوب���ي - عالقة علي س���الم البيض بإيران، وق���ال: »ال نريد 
من البيض أن يتحول من عميل للش���يوعية إلى عميل للش���يعة 

اإليرانية«)5(.
ويق���ول القيادي في احل���راك اجلنوبي العمي���د عبدالله 
الناخبي - في تصريح ل� )اجلزيرة نت()6( -: إن الواقع يفيد بأن 
أعمال الش���غب التي شهدتها عدن مؤخراً، ال سيما التفجيرات 
وقطع الطرق���ات؛ يقف وراءها عناصر احل���راك التي تدربت 
في إي���ران وبدعم من بقاي���ا نظام الرئيس الس���ابق، مضيفاً 
أن عالقة بقايا النظام الس���ابق باحلراك املس���لّح غير خافية، 
فهناك سيارات وأطقم عسكرية محملة بالسالح تُسلَّم للقيادات 
باحلراك التي تنه���ج العنف، مؤكداً وق���وف جنل صالح الذي 
يقود احلرس اجلمهوري وأعوانه وراء تس���هيل تصدير السالح 
واألموال لعناصر احلراك املس���لح.. »لتحقيق مقولة املخلوع إنه 

إذا رحل عن السلطة ستدخل اليمن في حرب أهلية«.
وأض���اف أن »التدريبات العس���كرية ملجامي���ع من عناصر 
احلراك التابع���ة للبيض جتري في إيران وبإش���راف احلرس 
الثوري، وفي لبنان يتولى تدريبهم )حزب الله(، ومن ثم يعودون 

إلى عدن خللق االضطرابات والفوضى«.
وفي الفترة األخيرة ذكر القيادي البارز في احلراك اجلنوبي 
ورئي���س )اللجنة التحضيرية للمؤمتر الوطني ألبناء اجلنوب( - 
محمد علي أحمد -؛ أن أغلب قيادات احلراك ذهبوا إلى إيران 
الس���تجدائها من أجل تقدمي الدعم، مشيراً إلى أن إيران تريد 
حتوي���ل اجلنوب إلى ميدان صراع طائفي. ولفت في اجللس���ة 
اخلتامية ملؤمتر أبناء اجلن���وب، إلى أن املد اإليراني في اليمن 
ال يتوقف عند دعم احلركة احلوثية الش���يعية في شمال اليمن، 
مضيفاً: »إيران طلبت من قيادات احلراك جتنيد وتعليم وتدريب 

6500 شاب من اجلنوب«)7(.
ولم يع���د يخفي االنفصاليون اجلنوبي���ون عالقتهم بإيران 

)5) صحيفة )احلياة(، في 5 أكتوبر )01)م.
)6) صحيفة )أخبار اليوم(، في 8 يوليو )01)م.

)7) )العربية نت(، في 18 ديسمبر )01)م.
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وترحيبهم بدعمها، فقد سبق أن قال زعيمهم علي سالم البيض: 
إن »إيران دولة موجودة في املنطقة وقادرة ولها دور كبير، وهي 
جارة للعرب وس���ند لهم، وقد ساعدت لبنان وفلسطني وحزب 
الله، وما من دولة عربية قامت مبا تقوم به إيران من أجل تعزيز 

الصمود في لبنان في وجه إسرائيل«)1(.
وفي ديس���مبر 2012م قال: »إن كنُت قد تسلمت أمواالً من 

إيران، فإني كنت أفعل ذلك ملساعدة شعبي«)2(.
وأهم م���ا تطمع فيه إيران هو الوص���ول إلى مضيق )باب 
املن���دب( الذي يعتبر من أهم املمرات املائية في العالم، وهو ما 
ميث���ل حتكماً وتهديداً في الوقت ذات���ه لطرق املالحة واإلمداد 

العاملية)3(.

استهداف املناطق السنية:
كش���ف مصدر حكومي ميني رفيع - لصحيفة )السياسة( 
الكويتية)4( -، أن إيران أنفقت نحو بليون دوالر لدعم مخططها 
لفص���ل اجلن���وب، وأنها رص���دت ضعف هذا املبل���غ ملواصلة 
تنفيذ املخط���ط وإقامة دولتني. واتهم املص���در - الذي فّضل 
عدم الكشف عن اس���مه - طهران باستغالل األزمة واألوضاع 
االقتصادية املتردية التي مرَّ بها اليمن عام 2011م، وأنها قامت 
باستقطاب نحو 1200 ش���اب من صنعاء وعدن وتعز وصعدة، 
ومناطق أخرى، من بينهم ش���يعة وس���نة، وإرسالهم إلى سورية 
وبيروت؛ لتلقي تدريبات عسكرية على يد مقاتلي )حزب الله(، 
وأنها نقلتهم إلى مدينة )ُقم( اإليرانية ملواصلة دارستهم الدينية 
هن���اك. وعّبر املصدر عن مخاوفه من حتويل هذا العدد الكبير 
من ش���باب اليمن إلى خاليا تخريبية تتحكم فيها إيران للقيام 
بأعمال جتسس���ية وتخريبي���ة تخدم مصالح طه���ران عندما 

تعيدهم إلى بالدهم.
وهن���اك ابتعاث لطالب مينيني يجري على أُش���ده إلكمال 
الدراسات الدينية وبعض التخصصات األخرى في إيران، وهو 
يحظى بدخول مجموعات »س���نية« من الشباب ممن يرون في 

ذلك فرصة للخروج من مأزق »احلال الواقف« في اليمن)5(.

))) موقع )مأرب برس(، نقاًل عن صحيفة )األخبار( اللبنانية، في 9) سبتمبر 009)م.
األمريكية، في 7 ديسمبر  تقرير لصحيفة )ماكالتشي(  نقاًل عن  أونالين(،  )املصدر   (((

)01)م.
البحرية تراقب مضيق باب  اعترفت إيران - في 8) ديسمبر )01)م - بأن قطعها   (3(
املندب؛ بذريعة »رصد أي حترك من قطع معادية«. صحيفة )الشرق األوسط(، في 

9) ديسمبر )01)م.
)4) في ) ديسمبر )01)م.

)5)  صحيفة )الشرق األوسط(، في 10 أكتوبر )01)م.

وبعض هؤالء شكلوا خاليا جتسس تعمل لصالح إيران. فقد 
أكد مصدر أمني ميني أن األجه���زة األمنية أحرزت تقدماً في 
تفكيك خاليا إرهابية في مدينة تعز ترتبط بصورة مباش���رة ب� 

»احلرس الثوري اإليراني«)6(.
���نية  وتعّد محافظة تعز واحدة من أهم املناطق اليمنية السُّ
التي يستهدفها املشروع اإليراني مذهبياً وسياسياً وأمنياً. ويرى 
اخلبير اليمني في علم االجتماع السياسي - الدكتور عبد امللك 
محمد عبد الله عيسى -، أن الوجود السياسي للحوثيني في تعز 
أدى إلى دخول العامل الديني في الصراع داخل احملافظة، »رغم 
أنها مكون ديني واحد، وهو الش���افعية«.. وقال إن هذا العامل 
»يدفع - بحكم تركيبة املجتمع املناطقية والدينية واالنقسامات 
العشائرية املوجودة في اليمن - إلى رد فعل«؛ فوجود احلوثيني 
في تعز »س���يؤدي إلى نش���وء طرف آخر مواٍز« لهم؛ »من أجل 
احلفاظ على الهوية«، موضحاً أن »هذا شيء طبيعي في تدافع 

اجلماعات الدينية واجلماعات التقليدية«)7(.
من جهته، أش���ار محافظ محافظة تعز الس���ابق - حمود 
خال���د الصوفي - إل���ى أن »تعز تطل على ب���اب املندب، وتقع 
في أهم مكان ف���ي اجلغرافيا اإلقليمية«. وقال: »نحن اآلن في 
الوطن كله وفي تعز بالذات محاصرون باألس���اطيل وبالفوضى 

في الصومال وبالتواجد اإليراني واإلسرائيلي في املنطقة«)8(.

ختامًا:
يظهر مما س���بق أن السياسة اإليرانية ال تختلف كثيراً عن 
سياسات الدول االس���تعمارية، حيث تتدثر بالشعارات البّراقة 
لتعيث في األرض الفس���اد، ولس���ان حالها يق���ول: »إمنا نحن 
مصلح���ون«، بينما الواق���ع يقول: »إنهم هم املفس���دون«. فقد 
دمر االحتاد الس���وفييتي جزءاً واس���عاً من العالم حتت شعار 
مقاومة »الرجعية واإلمبريالية«، والغرب جاء بش���عار »احلرية، 
والدميقراطية، وحرية اإلنس���ان« كغطاء لنشر الدمار واخلراب 
ف���ي األرض.. وها هي إيران تس���ير على نف���س الدرب رافعًة 
بإحدى يديها ش���عارات »املمانعة« و»املوت إلسرائيل وأمريكا«، 
بينما اليد األخرى تبطش باملسلمني سفكاً وتنكياًل، وما أحداث 

سورية واليمن عن واقع هذا احلال ببعيدة.

)6)  صحيفة )السياسة( الكويتية، في )) يوليو )01)م.
)7) في مقابلة مع صحيفة )املنتصف(، في 5 نوفمبر )01)م.

)8) صحيفة )الشرق( السعودية، في 15 فبراير )01)م.
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أمح����د أب����و دق��ة

العراق.. 
ال مكان للسنة!

وف���ي األمر نفس���ه، يقول معه���د كارنغي للس���الم)1(: »في 
االنتخاب���ات العراقية األخيرة حصلت واش���نطن على ما كانت 
تأم���ل به وتعمل من أجله؛ حكومة مصاحل���ة وطنية متّثُل جميع 
القوى العرقية والطائفية والسياسية الكبرى، ورئيس وزراء ميكن 
للواليات املتحدة أن تتعايش معه. ورغم شجبهم أداء نوري املالكي 
األولي الضعيف والباهت، وشعورهم بالقلق جتاه ظهور مؤشرات 
على نزعات س���لطوية لديه في اجلزء األخير من واليته وخالل 
عملية ما بعد االنتخابات؛ فقد َخلُص املسؤولون األمريكيون إلى 
أنه ال يزال ميّثل أفضل خيار ُمتاح. ومع ذلك، كان ثمة ش���يء ما 
يُفِسد الوضع يتمّثل في أن املالكي يحظى أيضاً بدعم من إيران. 
فق���د تعاونت الواليات املتحدة وإيران بحكم األمر الواقع لإلبقاء 
على املالكي رئيساً للوزراء. ونتيجة ذلك، فقد تغّير دور الواليات 

))) مارينا أوتاوي، العراق: حكم مشترك )أمريكي - إيراني( مضطرب.

املتحدة في العراق وعالقتها مع احلكومة العراقية بشكل دائم«.
أما صحيفة الديلي تلغراف فإن مراسلها في الشرق األوسط 
يقول في تقرير نش���رته بعد االنس���حاب األمريكي مباشرة: »إن 
الواقع األمني في العراق يوجه البالد نحو صراع طائفي حتمي«. 
ومثلما أمر املالكي باعتقال نائب رئيس اجلمهورية السني طارق 
الهاش���مي، دّبر الكثير م���ن عمليات االغتي���ال واالعتقال ضد 
ش���خصيات بارزة في املجتمع الس���ني. ويعلق على ذلك الكاتب 
ديفي���د بلير من الصحيفة ذاتها قائاًل: »لم متِض س���اعات على 
رحيل القوات األمريكية من العراق حتى قرر رئيس الوزراء نوري 
املالكي التخلص من قيادات السنة في االئتالف احلكومي الذي 

يقوده«.
وفي اإلندبندنت كتب باتريك كوبرن »إن الترتيب الذي تركته 
أمريكا بني الشيعة والسنة واألكراد مهدد باالنهيار«، وتساءل عما 

]ملف العدد[

ق���ال نوري املالكي في ش���هر ديس���مبر املاض���ي لصحيفة الغاردي���ان البريطانية، إنه ش���يعي أواًل وعراقي ثانيًا 
وعربي ثالثًا. ونحن أيضًا ال ننسى أن نوري املالكي هرب من اإلعدام إلى سورية في سبعينيات القرن املاضي، ثم 
جلأ إلى إيران وانضم إلى ميليش���ياتها التي يديرها حزب الدعوة في العراق، ومنذ تلك الفترة وقد رّس���خ نفسه 

ليكون في مقدمة املنفذين للمشروع اإليراني في العراق.
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س���يحدث؟ ورد على تساؤله بأن احملتمل »أن يقلد رئيس الوزراء 
الشيعي نوري املالكي صدام حس���ني كرجل العراق القوي. وهو 
يوظف جهاز أمن الدولة بالفعل ضد منتقديه من الس���نة بزعم 

تعاطفهم مع حزب البعث«.
ومثاالً على ذلك، فعندما رفضت األحزاب املناِفس���ة له، ال 
س���يما غالبية األحزاب الشيعية، تسلّمه رئاس���ة الوزراء لوالية 
ثانية، ذّكر العراقيني مراراً وتكراراً بأّنه كان خالل توّليه رئاس���ة 
الوزراء قائداً للقّوات املس���لّحة، وهو كالم دقيق إمّنا ينطوي على 

تهديد عند التفّوه به في سياق معركة سياسية داخلية.
في الواقع، ليس املالكي قائد القوات املس���لحة وحسب، بل 
إّن الوحدة اخلاصة في العاصم���ة املعروفة بلواء بغداد تابعة له 
مباش���رة، وكذلك األمر بالنسبة إلى بعض أجهزة االستخبارات. 
ولذلك من الصعب أن نصّدق أن املالكي سيطّبق بكل طيبة خاطر 
اتفاقاً مع الفرقاء السياسيني اآلخرين من شأنه أن يكبح سلطته 

إلى حد كبير.
ل���م تكن العراق بعيدة عن الطائفية منذ قرون، وتعزيزاً لهذا 
املقال فإن كتاب)1( »العرب الس���نة في العراق« يقول: إن املجازر 
التي حتدث ف���ي العراق على مدار األزمان من االحتالل املغولي 
إلى االحتالل اإلنكليزي، كانت تتم وفق بوصلة طائفية، وإن القتل 
واملجازر كانت حصة أهل السنة فقط؛ لعدم رضوخهم ألي محتل 

بسهولة.
وميكن القول إن س���بب الظلم الواقع على أهل الس���نة في 
العراق، ناجت عن فقدانهم دولة حتميهم وتساندهم بعكس الشيعة 
الذين جعلوا إيران مركزاً ملؤامراتهم ودسائسهم التي يتم تنفيذها 
في العراق، ويقول كتاب »العرب الس���نة ف���ي العراق«: إن أغلب 

انتفاضاتهم ضد احلكومات املتعاقبة كانت تدار من طهران.
يقول محمد حس���نني هيكل في كتابه)2( »مدافع آيات الله«: 
أظهر العراق الكثير من العناد في عام 1974م للجهود األمريكية 
الهادفة لتوقيع اتفاقية س���الم بني مصر والق���وات الصهيونية 
بعد حرب أكتوبر 1973م، لكن هينري كيس���نجر وزير اخلارجية 
األمريكي في ذلك احلني أكد للمصريني أن ش���اه إيران سينهي 
املسألة، وما مرت إال أيام قليلة حتى بدأت مناوشات بني العراق 
وإيران حتّولت إلى حرب اس���تمرت 8 س���نوات أش���علها النظام 
اإليراني معلناً توجيه مدافعه نحو العالم العربي السني؛ إلعطاء 

تلك احلرب الصفة املقدسة في دعوته الصفوية.

))) كتاب العرب السنة، ص 57 - 58.
))) مدافع آيات الله، ص 137، محمد حسنني هيكل.

طائفية الحكم
منذ بدء االحتالل األمريكي للعراق عام 2003م أخذت إيران 
في استغالل حاجة اإلدارة األمريكية إليها في تلك املعركة، وكانت 
العراق التي تتمتع بثروة نفطية هائلة، أش���به بفريسة تتقاسمها 
الذئاب، وظهر ذلك جلياً حينما استجابت واشنطن ملطالب إيران 
بتعزيز النفوذ الش���يعي في مراكز احلكم، وظهر ذلك حينما مت 
تأسيس مجلس احلكم في شهر يوليو 2003 برئاسة بول برمير، 
حيث ضم 13 عضواً من الش���يعة مقابل أربعة أعضاء فقط من 

السنة.
وفي يونيو 2006 مت تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة إياد عالوي، 
واختصر تقييم املوقف في تلك الفترة محلل سياس���ي قائاًل)3(: 
»ظل العرب السنة بصورة الفتة غير ممثلني في املفاوضات التي 
سبقت تش���كيل تلك احلكومة«. وعالوي هو سليل أسرة عراقية 
شيعية تنحدر من أصول إيرانية حصلت على اجلنسية من امللك 

فيصل األول في نهاية 1930 مقابل الوالء الكامل للبالط.
وفي ع���ام 2005 عق���دت انتخاب���ات اجلمعي���ة الوطنية 
وقامت امليليشيات الش���يعية بالضغط على املواطنني للمشاركة 
لتعزيز حصتهم في اجلمعية الوطنية، وكانت املرجعية الش���يعية 
في النجف لها أثر كبير على الس���احة السياس���ية، إضافة إلى 
سيطرتها على وس���ائل إعالم متعددة، وفي اجلهة املقابلة رفض 
العرب الس���نة املش���اركة في االنتخابات، فكانت نسبة املشاركة 
في املناطق الش���يعية 80%، و90% ف���ي املناطق الكردية. وبذلك 
خرج���ت االنتخاب���ات بنتائج تصب في مصلحة الش���يعة، حيث 
حص���ل االئتالف العراقي املوحد )ش���يعي( عل���ى 140 مقعداً، 
وحصلت قائمة عالوي على 40 مقعداً، والتحالف الكردس���تاني 
على 75 مقعداً، وتوزعت بقية املقاعد على أحزاب صغيرة مبعدل 
مقعد أو مقعدين على األكثر لكل حزب، وكان الفوز ساحقاً للكتل 

الشيعية.
وعلى أثر تلك النتائج تولى جالل الطالباني رئاسة اجلمهورية، 
وإبراهيم اجلعفري رئاسة الوزراء، وتشكلت 17 وزارة شيعية و7 
لألكراد و8 للعرب السنة، وجددت هذه األحداث العنف الطائفي 
في البالد، ال سيما بعد أن تولى باقر جبر صوالغ وزارة الداخلية 

وجعل من سجونها مراكز لتعذيب أهل السنة العرب.
في عام 2010 نُظمت انتخابات رفضتها هيئة علماء املسلمني 
واعتبرتها غير شرعية في ظل وجود االحتالل األمريكي، وحافظ 
العرب السنة على موقفهم الرافض لتلك االنتخابات التي قامت 

)3) العرب السنة في العراق، ص 81، مؤلفون.
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أساساً على مسودة دستور استندت إلى نسخة معدلة من قانون 
إدارة الدولة املؤقت الذي اعتمدته سلطة بول برمير.

كانت هذه االنتخابات مبنية على أس���س طائفية وعرقية، إذ 
اعتمدت احملاصصة املبنية على ثالثة كيانات سياس���ية، وهي: 
»األكراد، والش���يعة، والس���نة العرب«. ولم تكن إيران بعيدة عن 
التغلغل في الشأن السياسي العربي، حيث استغلت تلك األوضاع 

لبناء جسر تنفذ من خالله مشروعها االستعماري في العراق.
ولم تكن اإلدارة األمريكية بعي���دة عن نتائج االنتخابات، إذ 
تالعبت بها لترس���يخ مفهوم األغلبية الشيعية واألقلية السنية؛ 
لتظه���ر للعال���م أن األكثرية يؤي���دون املش���روع األمريكي، وأن 
الرافضني لذلك املش���روع هم قلة، وهذا األمر سيس���هل عليها 
الكثي���ر من العمل ف���ي العراق. وفي تصريح جل���و بايدن نائب 
الرئي���س األمريكي عقب ظهور النتائ���ج: »إن إيران أنفقت 100 

مليون دوالر للتأثير على نتائج االنتخابات«.
اس���تخدمت األحزاب الش���يعية تفعيل هيئة اجتثاث البعث 
كوس���يلة لإلقصاء السياسي ضد العرب الس���نة، ال سيما بعد 
أن بدؤوا بالتفاعل الكبير مع احلراك السياس���ي الداخلي، وكان 
يت���رأس هذه الهيئة أحمد اجللبي، وهو عراب البيت الش���يعي، 
واعترفت اإلدارة األمريكية بتأثي���ر إيران في هذه الهيئة، حيث 
متّكن���ت من إقصاء ش���خصيات لها وزنها مث���ل صالح املطلك، 

وظافر العاني، وأكثر من 500 شخصية سياسية.
خالل س���نوات االحتالل حتى يومنا هذا أصبحت الفوضى 
األمنية غطاء كافياً لتقوم امليليش���يات الشيعية بتصفية الوجود 
العربي الس���ني، وقامت بحملة ممنهجة لتصفية أهم رموز أهل 
الس���نة الدينية والعلمية والعسكرية، خاصة في العاصمة بغداد 
وفي املناطق اجلنوبية، وقامت امليليش���يات العسكرية الشيعية، 
بالتعاون مع االحتالل األمريكي؛ بتدمير كثير من املدن الس���نية 
مثل: الفلوجة، وتلعفر، والعبيدي، وسامراء، وبروانة... وغيرها، 
وصاحب هذه العمليات العسكرية اعتقاالت واسعة وتهجير كبير 
لألسر السنية، وإفراغ مناطق واسعة، وخاصة في بغداد، من أي 

وجود سني.
وحرصت احلكوم���ة العراقية على القيام بالتضييق على أي 
وجود مؤّسسي س���ني فاعل ابتداء بهيئة علماء املسلمني وانتهاء 
بعملي���ة اإلقصاء املمنهج ألهل الس���نة ف���ي املناصب واإلدارات 

احلكومية.

نتج عن سياسة احملاصصة التي رعتها اإلدارة األمريكية في 
تأس���يس النظام اجلديد في العراق، سيطرة امليليشيات الشيعية 
على مراكز القوة ف���ي الدولة، مث���ل: وزارة الداخلية، والدفاع، 
والنفط، وغيرها من الوزارات، حيث مت دمج ميليش���يات شيعية 
مثل بدر وجيش املهدي، وكذلك البشمركة، في قطاعات اجليش 
املختلفة. وكل ذلك هدفه إقصاء العرب السنة وتشييع العاصمة 
بغداد من خالل عملية يقوده���ا إبراهيم اجلعفري. وبعد أن مت 
تبني مش���روع الصحوات من خالل عناصر سابقني في اجليش، 
أخذ ن���وري املالكي يضم 17 ألف مس���لح للجيش ليكونوا حتت 
إدارته املباش���رة وغي���ر خاضعني لوزارة الدفاع، وقام بإرس���ال 
املقربني منه على رأس الوفود التي تبرم عقود التس���ليح ليتمكن 
من تشكيل قوة خاصة به، وغضت اإلدارة األمريكية الطرف عن 
ه���ذه القوة التي أصبحت أداة فاعلة ف���ي املدن العراقية لتنفيذ 

مخططاته.
ويتجمع العرب السنة حتت تكتالت سياسية وعسكرية تشمل 

كاًل من:
- املجلس السياسي للمقاومة العراقية.

- جبهة اجلهاد والتغيير.
- فصائل تنظيم دولة العراق اإلسالمية.

- جبهة اجلهاد والتحرير.

- جماعة أنصار اإلسالم.
- عصائب العراق اجلهادية.

التقسيمة النيابية التي أفرزتها االنتخابات احلالية، أظهرت 
ظلماً ش���ديداً وقع على محافظات )نينوى واألنبار وصالح الدين 
وديالى وبابل(، وذلك أثر س���لباً في توزي���ع املناصب احلكومية، 
وبعد ه���ذه النتائج أخذت جبهة التواف���ق العراقية على عاتقها 
الدفاع عن جميع العراقيني ومساعدتهم على استعادة حقوقهم.

وحينم���ا نذهب لالطالع على بع���ض اإلحصائيات اخلاصة 
بالتش���كيالت اإلداري���ة في املؤسس���ات وال���وزارات احلكومية 
العراقية؛ فإننا نالحظ بشكل كبير تأثير الطائفية في هذا اجلزء 

من الدولة.
وتبنّي اإلحصائيات التالية، ال تش���مل إقليم كردستان؛ حجم 
الظلم الواقع على أهل الس���نة في العراق، موضحة الوجود في 
الوظائف العليا للسنة والشيعة واألكراد من عام 2003 - 2009م 

في بعض مؤسسات الدولة فقط:
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وزارة التربية 
وزارة الرياضة والشباب
وزارة الزراعة
وزارة املهجرين واملهاجرين

وزارة الكهرباء 
وزارة الصحة
وزارة التخطيط
وزارة اخلارجية
وزارة العدل
وزارة التجارة
وزارة البيئة
وزارة النفط
وزارة الصناعة
وزارة املوارد املائية
وزارة اإلعمار واإلسكان
وزارة العمل والشؤون االجتماعية
وزارة النقل
وزارة التعليم العالي

وزارة الثقافة 
وزارة االتصاالت
وزارة حقوق اإلنسان
وزارة البلديات واألشغال العامة
مجلس األمن الوطني
وزارة الدولة لشؤون األمن الوطني
وزارة الدفاع
جهاز مكافحة اإلرهاب
وزارة الداخلية
أمانة بغداد
املفوضية العليا لانتخابات
الهيئة العليا للحج والعمرة
مجلس القضاء األعلى
الهيئة الوطنية لا ستثمار
مؤسسة السجناء السياسيني
هيئة النزاهة
األمانة العامة ملجلس الوزراء

وتبنينّ اإلحصائيات التالية، ال تشمل إقليم كردستان؛ حجم الظلم الواقع على 
أهل الســـنة في العراق، موضحة الوجود في الوظائف العليا )مدير عام فما فوق( 
للسنة والشيعة واألكراد من عام 2003 - 2009م في بعض مؤسسات الدولة فقط:
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من صفحات التاريخ التي دّونت تاريخ العراق منذ قرون، ومن الواقع الذي أمامنا؛ نس���تنتج أن 
العرب الس���نة في العراق منذ الفتح اإلسالمي هم أساس وحدة العراق، وحتملوا مسؤولية رعاية 
اآلخرين؛ ألنهم أهل خالفة ودولة، لكن الصفوية الفارس���ية استغلت قدرة اخلالفة العثمانية على 
احتواء اآلخرين وعززت قوتها هناك، وبدأت تنتش���ر مثل الس���رطان في جميع مفاصل اجلس���د 
العراق���ي، ثم بدأت متارس اإلقصاء والتنكيل باآلخر للحف���اظ على وجودها.. وملكانتها التاريخية 
واالقتصادية ظلت العراق محط أطماع املستعمرين حتى الغزو األمريكي األخير الذي جاء لغايتني، 
أوالهم���ا: حتطيم الدرع العربي الوحيد الذي اس���تطاع النيل من الرافضة ف���ي إيران لعقود، ثم 
حتقي���ق مصالح أمنية يس���تفيد منها الكيان الصهيوني وإيران في الوقت نفس���ه، وكذلك مصالح 
اقتصادي���ة الرابح األول منها اإلدارة األمريكية التي كان���ت تعيش في عمق أزمة اقتصادية كبيرة، 
لذلك س���اعدت األخيرة على وجود فوضى أمنية لتدمير أركان املجتمع علمياً وأخالقياً واقتصادياً 
وللتفرغ هي وإيران لتقاسم األدوار هناك. وسيبقى تقسيم العراق إلى أقاليم مطلباً قوياً لالستعمار 
وحلفائه حلصر العرب الس���نة في منطقة ضيقة تشمل صالح الدين واملوصل واألنبار، وجتريدهم 
م���ن مصادر قوتهم. ومن ذلك يجب أن يرى العرب الس���نة كيانهم املنهار ويحاولوا إصالح قدر ما 
يس���تطيعون؛ ليقفوا في وجه هذا العدوان والس���رطان املميت الذي تقوده إيران وتس���اندها فيه 
الوالي���ات املتحدة األمريكية. ويبقى في نهاية املطاف أمر جتب اإلش���ارة إليه، وهو أن أمريكا لم 
تأِت إلى العراق حملاربة »اإلرهاب«، كما زعمت، وال للقضاء على صدام حس���ني؛ بل جاءت إليجاد 
مبّرر يبقيها في الشرق األوسط، ألنها تشعر أن وحدة أهل السنة متنعها من استغاللهم وابتزازهم 
اقتصادياً، لذلك أرادت أن تدّمر العراق وتبقي الفوضى فيه؛ ليس���هل على إيران أن تبقي مدافعها 
مصّوبة نحو بلدان اخلليج العربي، وبذلك تأمن »إس���رائيل« وتستحوذ أمريكا وإيران على مقدرات 

العراق، وتعقد مصانع األسلحة األمريكية مزيداً من صفقات السالح.



العدد 44307

ع����ل����ي ح����س����ني ب�����اك�����ري)*(
alibakeer@hotmail.com

طبيعة االختراق اإليراني لتركيا
معالم النفوذ ومخاطر التأثير

)*( باحث في منظمة البحوث االستراتيجية الدولية )USAK( تركيا - أنقرة.

تش���هد العالقات التركية - اإليرانية تدهوراً س���ريعاً منذ 
اندالع الثورة السورية في مارس من العام 2011، بعدما عرفت 
صعوداً خالل بداية فترة حكم حزب العدالة والتنمية. ويش���وب 
هذه العالقة حالياً نوع من التشنج واحلذر املتبادل رغم اجلهود 
التركية الحتواء اخل���الف املتفاقم بني الطرفني حول مجموعة 
واس���عة من املواضيع: من امللف االقتصادي، إلى النفط والغاز، 
إلى ملف حزب العمال الكردستاني، إلى السياسة اإليرانية في 
العراق واملنطقة، وأخيراً وليس آخراً إلى موقف النظام اإليراني 

مّما يجري في سورية.
خالل املرحلة الس���ابقة دفعت تركيا فاتورة كبيرة بوقوفها 
أمام الغ���رب عندما أرادت الوصول إل���ى تفاهم عادل يحفظ 
لإليرانيني حقوقهم في املل���ف النووي ويجّنب طهران واملنطقة 
مزيداً من التأّزم، كما أّدت دوراً كبيراً في كسر حاجز العقوبات 
الذي يعمل على تآكل االقتصاد اإليراني والدفع به نحو االنهيار؛ 
رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض���ت لها من الواليات املتحدة 
والغرب، ناهيك عن احلمالت اإلسرائيلية التي كانت قد بدأت 
تس���تهدف تركيا إعالمياً واقتصادياً وسياسياً، وحتى عسكرياً؛ 

عبر االعتداء على »أس���طول احلري���ة« أو عبر إقامة حتالفات 
جديدة مع اليونان وقبرص اليونانية.

كي���ف قابلت إيران كّل هذا اجله���د التركي في أّول اختبار 
حقيق���ي لنّياتها؟ بدأت طهران باتهام تركيا بأنها مش���اركة في 
مؤام���رة لإلطاحة بالنظام الس���وري وبأنه���ا ذراع الغرب في 
املنطقة، وبدأنا نس���مع بش���كل مكّثف عن أطم���اع تركيا، ثم 
شرعت مختلف القيادات السياس���ية والعسكرية اإليرانية في 
توجيه تهديدات ألنقرة، ال بل إّن طهران ش���رعت في التحّرك 
داخل تركيا وتوظيف عديد من اجلهات للضغط على احلكومة، 
مستغلة املساحة التي تتيحها الدميقراطية واحلرية في التعبير 
للتش���ويش على ال���رأي العام، كما اس���تخدمت بعض اجلهات 
اإلقليمية اخلاضعة لنفوذها وتأثيرها ملهاجمة تركيا وانتقادها.

وحلس���ن حظ األتراك فإّن هذا االختبار كش���ف لهم عن 
التوّج���ه احلقيقي إليران، في الوقت الذي كانت فيه ش���ريحة 
ال ب���أس بها تعتقد أّن طهران مخلص���ة وصادقة في عالقاتها 
م���ع تركيا؛ إذ تبنّي لهم فيما بع���د أّن النظام اإليراني ال ميكن 
الوثوق به، خصوصاً أنه ال يفّوت أي فرصة ليستثمرها في نشر 
حالة عدم االستقرار اإلقليمي، والتسّبب أيضاً في شروخ عميقة 
اجتماعية وطائفية وسياس���ية في املنطقة، ناهيك عن أّن جهود 

]ملف العدد[
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التخريب هذه بدأت تِصل إلى الداخل التركي، وهو ما ساعد 
في تسليط الضوء على اخلطر اإليراني.

هذه اخلالصة هي نتيجة نقاش بدأ يطفو على الس���طح 
في تركيا، ويقوده عدد م���ن الكّتاب والباحثني واإلعالميني، 
حتى بعض الشخصيات الرس���مية املعروفة واحملسوبة على 
احلكوم���ة. ويُعتبر بولنت كينيش، أس���تاذ العالقات الدولية 
وصاحب كتاب »إيران: تهديد أو فرصة؟«، واحداً من هؤالء. 
يقول »كيني���ش«، املتخّصص بالش���أن اإليراني واحملّرر 
املس���ؤول في صحيفة »زمان« التركية الواسعة االنتشار؛ إّن 
»هناك جهوداً إيرانية حثيث���ة تُبذل الختراق املجتمع التركي 
لغاية التمّدد الش���يعي احلاصل أخي���راً في املنطقة، وهو ما 
ميثل تهديداً حقيقياً لتركيا«. ويضيف: »لقد اّتس���عت دائرة 
احلديث عن هذا التهديد أخيراً، لكن ما يجب مالحظته هو 
أّن هذا التهديد مختلف عن التهديدات األخرى لإلمبريالية 
األمريكية أو التأثير اإلسرائيلي، لكونه مقّنعاً ومختبئاً ويعمل 

في البنى التحتية، ويَّدعي أنه صديق«.
وأمام هذه الصفات يشير كينيش إلى وجود إشكاليتني، 
»األول���ى تكمن ف���ي ارتفاع تأثير هذا النف���وذ اإليراني ألنه 
غير مرئي بالنس���بة إلى العامة من الناس، والثانية في عدم 
القدرة على التأّهب واالس���تعداد ملواجهته نظراً إلى طبيعته 

وخصائصه املذكورة أعاله«.
النف���وذ اإليران���ي داخل تركيا ش���بيه إلى ح���ّد ما في 
تركيبت���ه بالنفوذ اإليراني داخل ال���دول العربية، وإن بقدرة 
تأثير وتخريب أقل، ال س���يما من الناحية املذهبية، لكن ذلك 
ال ينف���ي أّن إليران مصادَر ميك���ن االعتماد عليها في تركيا 
وتوظيفه���ا خلدمة املصالح اإليراني���ة أو لإلضرار باملصالح 

التركية نفسها.
من إيجابيات األزمة الس���ورية رغ���م كل التحديات التي 
فرضتها على تركيا، أّنها كش���فت طبيعة النفوذ اإليراني في 
الداخل التركي بش���كل غير مس���بوق؛ إن من حيث املفاهيم 
واآلليات واألدوات، وإن من حيث أنصار النظام اإليراني على 
الس���احة التركية. وقد تبنّي أّن هؤالء ليسوا محصورين في 
إطار واح���د أو حتت يافطة أو جتّم���ع واحد. حتى احلزب 
احلاكم مخترق بعناصر متعاطفة مع إيران إن لم تكن مؤيدة 
لها عموماً، وهو ما يعني أّن إيران كانت حريصة طيلة الفترة 
املاضي���ة على االس���تثمار في الداخل الترك���ي في أكثر من 
مجال: في اإلعالم، في االقتصاد، في الس���ياحة، وحتى في 

دعم األقليات الطائفية في تركيا.

االختراق اإلعالمي والتأثري على الرأي العام:
بعدما كان احلديث عن املوض���وع يقتصر غالباً على 
مناقش���ات خلف األبواب املغلقة وفي إطار محدود وضيق 
منعاً إلثارة أي حساس���يات؛ بدأت بعض اجلهات التركية 
تشكو من نش���اط اللوبي اإليراني في تركيا، وذلك بشكل 
علني للمرة األولى. فتسارع األحداث اإلقليمية، وتضارب 
رؤى وبرامج البلدين إقليمياً، واش���تعال الثورة في سورية؛ 
كل ذلك س���ّرع من احملاوالت اإليراني���ة للتصدي ملوقف 
تركيا أو إثارة املش���اكل لها على األقل في عدد من املواقع 

والبلدان اإلقليمية، واألهم في قلب تركيا من الداخل.
وال تختلف طريقة عمل اللوب���ي اإليراني املتخصص 
في التأثير على الرأي العام في تركيا - والذي يضّم عادة 
أف���راداً أو مؤسس���ات أو جماعات موالي���ة إليران - عن 
طريقة عمله في الدول العربية، وإن كان إليران نفوذ أكبر 
وأوسع وأكثر تأثيراً في العالم العربي عنه في أنقرة، حيث 
يصار ع���ادة إلى جتيير طاقات عمل ه���ذا اللوبي لدعم 
املصالح اإليرانية أينما وج���دت في املنطقة، وفي حالتنا 

هذه دعم النظام السوري.
وتعتمد طريقة العم���ل اإليرانية في هذا املجال على 

ثالثة مداخل رئيسية:
• األقلي���ات الطائفي���ة املرتبطة بإي���ران عقائدياً أو 
سياسياً، وغالباً في هذه احلالة األقليات الشيعية والعلوية.

• التيارات املتعاطفة مع النموذج اإليراني، س���واًء من 
الناحية الثورية أو من الناحية الدينية، والتي باستطاعتها 
أن تخدم األجندة اإليرانية في البلد املستهدف، أو تغطي 
على الطابع الطائفي للعنصر األول، س���واء كانت إعالمية 
أو ثقافية أو حزبية أو أكادميية، وغالباً ما تكون سنّية في 

هذه احلالة. 
• وأخيراً هن���اك املدخل املالي ال���ذي يتم من خالله 
شراء ذمم ضعاف النفوس أو الذين عادة ما يقومون بعرض 

والئهم مقابل أتعاب مالية أو خدمات أخرى.
ويضّم ه���ذا اللوبي صحفي���ني وإعالميني ومثقفني 
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وسياسيني أيضاً، كما يضم إلى جهده املجموعات 
التي له���ا تقاطع مصالح أو تخاصم حزب العدالة 
والتنمية. ويس���تهدف هذا اللوب���ي مؤخراً التأثير 
عل���ى الرأي الع���ام التركي، وه���و فاعل في هذا 
املجال، حيث تس���تطيع أن جتد سياًل من املقاالت 
والتقارير التي يكتبها احملسوبون على هذا اللوبي 

في اإلعالم التركي.
وال يقتصر عمل هذا اللوبي على بّث الروايات 
التي تساند النظام السوري، بل إّن عمله يستهدف 
القرار السياسي للحكومة التركية أيضاً.. وهو إن 
لم يحقق كل أهدافه، إال أنه جنح على ما يبدو في 
إرباك املبادرات التركية الداعمة للثورة السورية، أو 

التشويش عليها، بحيث يعرقل عملها أو يصّدها.
ومن املفارق���ات أّن األحزاب العلمانية التركية 
التي كانت تتهم حزب العدالة والتنمية باس���تمرار 
بأن���ه يحّول الب���الد إلى إيران أخ���رى؛ أصبحت 
تصطف مع النظامني الس���وري واإليراني لدوافع 
تتعلق بالسياس���ة احمللية التركية وباخلصومة مع 

حزب العدالة والتنمية.
ويَعّد احمللل التركي جوك هان باجيك أّنه من 
املفارقات أن نالحظ تأثي���ر النفوذ اإليراني على 
تركيا مب���ا في ذلك على السياس���ة الداخلية في 
البالد، في الوقت الذي ي���كاد فيه التأثير التركي 
يك���ون منعدماً على إي���ران. ورغم وج���ود أقلية 
أذرية تركية كبيرة جداً ف���ي إيران، إال أّن التأثير 
التركي عليها مح���دود، كما أّنه من النادر جداً أن 
جتد تأثيراً تركياً عل���ى املثقفني أو اإلعالميني أو 

األكادمييني اإليرانيني.
ويضيف باجي���ك: »ال يج���ب أن نهمل القوة 
املالية لهذا اللوبي، فهناك أكثر من 1000 ش���ركة 
تركي���ة ميلكها إيرانيون في تركي���ا، وهي مرتبطة 
أيضاً بشبكة من اخلدمات االجتماعية والسياسية 
غير الرس���مية التي تعمل على التأثير في الطرف 
املتلقي في الوقت الذي ال يوجد فيه لتركيا ش���يء 

مماثل في إيران«.

م���ن املعلوم أّن إيران تعاني مؤخ���راً مصاعب اقتصادية ضخمة 
ج���داً هي األكبر رمب���ا منذ احلرب اإليراني���ة - العراقية، ويالحظ 
أّن سلس���لة العقوب���ات املفروضة عليها عام 2012 ال تش���به أّياً من 
مثيالتها التي فرضت عليها س���ابقاً؛ فقد انخفض إنتاج طهران من 
النفط بنحو مليون برميل يومّياً عّما كان يتّم سابقاً، كذلك انخفضت 
عائدات النفط بنحو 7 مليارات دوالر شهرّياً مقارنة بعام 2011. وقد 
ألهبت هذه العقوبات الضغوط الداخلية، حيث ارتفعت أسعار السلع 
وانخفض���ت قيمة العملة )الريال(، والذي فقد نحو 80 في املائة من 

قيمته خالل عام واحد فقط.
ونظ���راً إلى ه���ذه املصاعب، تبحث إيران في ي���أس عن منافذ 
جديدة تس���تطيع من خاللها االلتفاف على هذه العقوبات، أو التقليل 
م���ن وطأتها على األقل؛ نظ���راً إلى أن االلتف���اف عليها أصبح في 
غاي���ة الصعوبة. وفي هذا املجال، الحظ���ت تقارير تركية عدة جلوء 
إي���ران إلى أنقرة للتخفيف عن الضغ���ط االقتصادي الداخلي الذي 
بدأ يوّلد مشاكل اجتماعية خطيرة وصدامات مع عدد من الطبقات 

االجتماعية والتّجار أنفسهم.
وفي هذا الصدد، كش���ف تقرير صادر عن احتاد الغرف التركّية 
أّن 17 في املائة من الش���ركات )44 من أصل 253( التي أُّسست في 
تركي���ا خالل أيلول 2012 لوحده فقط؛ تب���نّي أّنها ممّولة من إيران، 

االختراق االقتص���ادي:
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وهي املرة التاسعة على التوالي التي حتتل فيها طهران الئحة 
الصدارة فيما يتعلق باجلهات التي تؤس���س ش���ركات داخل 

تركيا.
فقد ش���هد عدد املؤسسات التي مت إنشاؤها في تركيا بدعم 
إيراني، ارتفاعاً س���ريعاً منذ بداية عام 2012، وبلغ عددها 651 
ش���ركة، لتتفوق بذلك على أملانيا وروسيا وأذربيجان بواقع 252 
لألولى، و126 لكّل من روسيا وأذربيجان، علماً أّن عدد املؤّسسات 
اإليرانية بلغ عام 2011 نحو 2140 ش���ركة، بزيادة بلغت نحو 40 

في املائة عن عددها عام 2010.
وتثير هذه النش���اطات االقتصادي���ة اإليرانية قلقاً لدى 
أوساط مختلفة من الطيف التركي؛ من سياسيني واقتصاديني، 
خصوص���اً أّنها ترّكز على القطاعات االس���تراتيجية املهّمة، 
ومعلوم أّن مفاتيح الش���ركات االقتصادي���ة اإليرانية يديرها 
احلرس الث���وري اإليران���ي، فمعظم النش���اط االقتصادي 
اإليران���ي يرّكز ف���ي تركيا على قط���اع الطاقة واالتصاالت 

والبناء.
لكن لوح���ظ أيضاً، ومع اش���تداد العقوبات على إيران، 
حصول نقل���ة في التركيز على هذه القطاعات إلى قطاعات 
أخرى يأتي في طليعتها قطاع الصيرفة واملال وقطاع املعادن 
والذهب، علماً أّن صادرات الذهب التركية إلى إيران ارتفعت 
بش���كل هائل خالل األشهر الس���بعة األولى من العام 2012 
لتبلغ 6 مليارات دوالر، ولتش���ّكل زهاء 75 في املائة من قيمة 

السلع التركية املصّدرة إلى إيران خالل تلك الفترة.
وتخشى أوساط تركية من أن يؤّدي هذا االختراق اإليراني 
لالقتصاد التركي إلى زيادة املشاكل الداخلية، على اعتبار أّنه 
يزيد من النفوذ السياس���ي إلي���ران وكّل من يرتبط بها عبر 
هذه املؤّسسات والش���ركات التي تقيم معها عادة شبكة من 
املنتفعني، ويتّم من خاللها متويل عدد من اجلهات املشبوهة 
داخل البالد، خصوصاً في ه���ذه املرحلة الصعبة واحلرجة 
التي تشتبك فيها احلكومة التركية مع النظام السوري، ناهيك 
عن موضوع خرق العقوبات الدولية والعقوبات املفروضة من 
قبل الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي، حيث من املمكن أن 
يؤّدي التوّس���ع اإليراني في االقتصاد التركي وااللتفاف على 
العقوبات الدولية، إل���ى مواجهة غير مطلوبة بني أنقرة وكّل 

من حلفائها الغربيني؛ واشنطن واالحتاد األوروبي.

االختراق األمي:
ف���ي آب )أغس���طس( من العام 2012، كش���ف جهاز 
مكافحة التجسس التابع للشرطة التركية شبكات جتسس 
إيرانية تعم���ل داخل األراضي التركية، ول���م يتم االكتفاء 
بنش���ر بعض الصور عن اعتقال هؤالء اجلواسيس، وعن 
بعض االجتماعات التي مت عقدها بينهم وبني مش���غليهم 
اإليرانيني، إذ مت في بداية ش���هر أيلول تسريب تسجيالت 
فيديو إلى إحدى القنوات التركية التي بّثتها بدورها لتثبت 
مدى حجم املؤامرة وخطورتها على األمن القومي التركي.

فش���بكات التجس���س اإليرانية كانت تعمل بتوجيهات 
ومطالب من اجلهات الرسمية اإليرانية للتخطيط والتنفيذ 
لعمليات تزعزع األمن واالس���تقرار الترك���ي، وذلك عبر 
العمل على رصد منش���آت حكومية استراتيجية وعسكرية 
من أجل استهدافها، إضافة إلى التنسيق مع حزب العمال 
الكردستاني واستيقاء املعلومات منه حول عديد من املواقع 
العس���كرية واملدنية التركية املهمة، إضافة إلى واقع بعض 
امل���دن والبلدات على احلدود مع إي���ران وقدرات اجليش 
التركي، ال س���يما اجلوّية؛ مقابل حصوله على مساعدات 

لوجستية متّكنه من استهداف القوات التركية.
الكشف عن هذه الش���بكة جاء بعدما ألقت السلطات 
التركية القب���ض على إيرانيني اثن���ني ومواطن تركي في 
منتصف شهر آب املاضي وُعثر معهم على معلومات وصور 
أرش���يف إلكتروني يحتوي على عناصر متّس أمن الدولة 
التركية. وقد تبني أّن هذه الش���بكة لم تكن الوحيدة، إذ مّت 
إلقاء القبض على جاس���وس إيراني كان ينّس���ق مع حزب 
العّمال الكردس���تاني، وقد اعترف أّنه عضو في احلرس 
الثوري اإليراني، وقد قاد ذل���ك إلى إلقاء القبض على 9 

آخرين بينهم مواطنان إيرانيان.
وفقاً لوكالة االس���تخبارات التركية، فإن إيران أرسلت 
أكثر من 100 جاسوس متدربني بشكل احترافي عاٍل جّداً 
ويعملون بأغطية متنوعة؛ كصحافيني وأعضاء في السفارة 
اإليرانية. ويعتقد أّن املوقف التركي من النظام الس���وري 
واخت���الف املصالح بني أنقرة وطهران حول هذا املوضوع؛ 
أدى إلى إيق���اظ اخلاليا اإليرانية النائمة التي كان عملها 

يتوزع على ثالثة محاور رئيسية:
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• محور يتعلق بدعم إرهاب حزب العمال الكردس���تاني جتاه 
تركيا وإثارة القالقل واالضطرابات في شرق البالد حيث الوجود 

الكردي الكثيف.
• محور يترك���ز على جمع املعلومات حتضيراً الس���تهداف 
مصالح أمريكية وغربية حال تصاعد األزمة في سورية أو حيال 

البرنامج النووي اإليراني.
• ومحور يتعلق بإرس���ال معلوم���ات وتفاصيل عن الالجئني 

السوريني واملعارضة السورية في تركيا.
لم تكتِف إيران بقطع التعاون مع األتراك فيما يتعلق مبكافحة 
حزب العمال الكردس���تاني، بل انتقلت إلى العمل معه أيضاً ضد 
تركي���ا! يقارن احمللل التركي كرمي باجلي بني إيران وإس���رائيل 
فيقول »إّن اإليرانيني كانوا دائماً جيدين في عمليات التجسس، 
وإّن كال الدولتني تتميزان فيما يتعلق بالشغف في جمع املعلومات 
خارج حدودهما، بغض النظر عما إذا كانوا سيس���تخدمون هذه 

املعلومات أو ال، يوظفونها أو ال، يحتاجون إليها اآلن أو ال«.
الكشف عن وجود 100 جاسوس إيراني يعملون بشكل فاعل 
على األراضي التركية، أثار دهش���ة اجلميع وفاجأهم بشكل ال 
يقبل الش���ك، لكّنه أعطى مؤشراً في نفس الوقت على أّن هذا 

الرقم قد يكون قّمة جبل اجلليد فقط.
يقول باجلي: »منذ عهد احلشاش���ني حت���ى اليوم تنخرط 
احلركات الش���يعية في عملي���ات جمع املعلومات واس���تخدام 
املعلومات الكتس���اب القوة أو االبت���زاز أو الختراق املجموعات 
التي يرون أّنها تشكل تهديداً لهم. املشكلة في شبكات التجسس 
هذه أّنها مرتبطة مع عمل بروبجندا املاللي واملؤسس���ات املالية 
التابعة للباس���يج واحلرس الثوري فيما يعرف بالدولة العميقة 
في إيران. وأدعي أّن هناك نس���بة 1 إلى عشرة بني اجلواسيس 
واملاللي و1 إلى عش���رة بني املالل���ي ورجال األعمال املرتبطني 
بالباس���يج في كل الدول التي يعمل فيها اإليرانيون في املنطقة، 
وهي النس���بة املتعارف عليها التي يجب أن تتوافر لدى أي دولة 

توسعية مبذهب توسعي وهوية توسعية حتى تنجح«.
وعليه؛ فإذا كان هناك 100 جاس���وس إيراني يعمل لصالح 
طه���ران في تركي���ا، فإّن هذه املعادلة تفت���رض أن يكون هناك 
1000 ماّل شيعي معمم و10000 رجل أعمال مرتبط باملؤسسات 
املالية للحرس الثوري. ولعل هذا ما يفّس���ر االرتفاع الهائل في 
عدد املؤسس���ات اإليرانية التي مت افتتاحه���ا في تركيا خالل 

العشر سنوات املاضية.

االختراق املذهيب الطائفي:
تاريخياً؛ وضع علويو تركي���ا الذين ميثلون ما بني 
5 مالي���ني إلى 10 ماليني مواط���ن على أقصى تقدير 
من إجمالي عدد املواطنني ذي الغالبية السنّية؛ مسافة 
بينهم وبني العلويني في الدول املجاورة، كما أّنهم رّكزوا 
على اجلانب العلماني وليس الديني. لكن ما إن اندلعت 
الثورة الس���ورية حتى بدأت بعض اجلهات تعمل على 
جتييش���هم في إطار حملة دعم النظام السوري، حيث 
شهدت إس���طنبول بداية عام 2012 على سبيل املثال 
توزيع عدد من املنش���ورات حتثهم عل���ى دعم النظام 

السوري.
ورغ���م أّن هذه التحركات ليس���ت على مس���توى 
كبير ب���ل ما دون الصغير، إال أنها حتمل رس���ائل في 
مضامينها.. وبدا أّن خطاباً داخلياً لدى بعض اجلهات 
ف���ي األقلية العلوي���ة التركية على س���بيل املثال، بدأ 
يتفاعل مع السياسة اإليرانية والدعاية الرسمية للنظام 
السوري؛ فالروايات حول ما يجري في سورية بالنسبة 
له���م واحدة، وهي مطابقة ملا يقوله بعض النافذين في 
صفوف احلركات أو األحزاب أو التجمعات الش���يعية 
التابعة أو املتأث���رة بالنفوذ اإليراني في العالم العربي؛ 
كتصريحات نصر الله في ذل���ك الوقت، وجّل روايتهم 
تق���ول إّن »ال ش���يء يج���ري في س���ورية، وإن هناك 
بضعة إرهابيني يعّكرون صفو األمن واالس���تقرار في 
البالد ومينعون الرئيس األس���د م���ن املضي قدماً في 
اإلصالحات، وعدا عن ذل���ك فاحلياة طبيعية والناس 

تخرج وتتفسح«!
يقول عل���ي ييرال، رئيس جمعي���ة أهل البيت في 
هات���اي – تركيا: »نحن نع���رف متاماً أّنه ال جتري أي 
عمليات قمع في س���ورية، طبعاً هناك بعض املش���اكل 
الصغيرة، لكن يجب إعطاء نظام الرئيس األسد الوقت 
ال���الزم لتطبيق اإلصالح���ات الدميقراطية، فاملاليني 
تقف ف���ي صّفه«. ونس���تطيع من خ���الل املقارنة أن 
نرى مدى التقارب الش���ديد على سبيل املثال بني هذا 
التصريح وبني ما صرح به أمني عام »حزب الله« حسن 

نصر الله آنذاك من أن ال شيء يجري في حمص!
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اختراق أمن الطاقة:
ال تتورع إي���ران عن اس���تخدام االقتصاد ف���ي األلعاب 
السياس���ية اإليرانية املعهودة للضغط واالبتزاز؛ فعلى س���بيل 
املثال: بلغ حجم التبادل التجاري بني تركيا وإيران عام 2010 
نحو 10.7 مليار دوالر، منها 3 مليارات دوالر صادرات بضائع 
تركية إلى طهران، والبقية في أغلبها واردات نفط وغاز منها. 
أما في عام 2011، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين 
نح���و 16 مليار دوالر، تدفع تركيا منها نحو 12.5 مليار دوالر 
ثمن الواردات من النف���ط والغاز، علماً أّن إيران تبيعه ألنقرة 
بأسعار أغلى بكثير من س���عر السوق! وهو ما يزيد الهّوة في 
عجز احلس���اب اجلاري في تركيا، ناهيك عن استخدام الغاز 
والنف���ط اإليرانيني لالبتزاز، كأن يتّم قطعه في أوقات حرجة 
بالنس���بة إلى الداخل التركي، أو في أوقات تتعلق مبس���ائل 
سياسية.. إذ تبيع طهران الغاز ألنقرة بسعر يفوق سعر السوق 
بكثير، إذ تش���تري تركيا على سبيل املثال املتر املكعب الواحد 
من الغاز من أذربيجان بسعر 330 دوالراً، وتدفع لروسيا نحو 
400 دوالر للمتر املكعب الواحد، وهو السعر الذي يتطابق مع 
سعر السوق العاملية، أما إيران فتبيع تركيا املتر املكعب الواحد 
من الغاز بقيمة 505 دوالرات! وهو األمر الذي دفع أنقرة إلى 
اللجوء للمحاكم الدولية للَبّت في القضية أمام تَعّنت اإليرانيني 

في تعديل السعر.
إضافة إلى مشكلة السعر وإمكانية استخدام االبتزاز عبر 

قطع اإلم���دادات اإليرانية خالل فصل الش���تاء 
)وهو م���ا تكرر عدة م���رات(؛ تعتمد أنقرة على 
دولتني بش���كل ش���به كامل فيما يتعلق بإمدادات 
الطاقة من الغاز والنفط، هما روسيا وإيران، وهو 
ما يعّد اختراقاً كبيراً ألمن الطاقة لديها، إذ من 
املمكن أن يؤّثر على خيارات البالد االستراتيجية 

سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وإدراكاً منها لهذه املخاطر، تش���رع احلكومة 
التركي���ة، على ما يبدو، في العمل بش���كل هادئ 
ومن دون ضجيج لالبتعاد عن إيران شيئاً فشيئاً 
فيما يتعلق باالعتماد على الس���لع االستراتيجية؛ 
فخ���الل العام املاضي جنحت تركيا في رفع عدد 
الدول التي تس���تورد منها النفط م���ن 11 إلى 18، والغاز من 
5 إلى 9، مع توّجه لزيادة التنويع مس���تقباًل، إذ قّررت شركة 
»توبراش« التركية على س���بيل املثال عام 2012، أكبر مستورد 
للنفط في البالد؛ إبالغ اإليرانيني بأنها ستخفض وارداتها من 
إيران بنسبة 20 في املائة، مقابل رفع حجم الواردات النفطية 
من ليبيا بحّصة تساوي نحو 12 في املائة مّما تستورده تركيا 
من إيران، وذلك مبوازاة محادثات لرفع نس���بة ما تس���تورده 

أيضاً من السعودية والعراق.

خالصة:

قد متتلك إيران القدرة اآلن أو الحقًا على تقليص تعاونها 
االقتص����ادي وقطع إمدادات الغاز ع����ن تركيا، واحلد من تدّفق 
الس����ياح اإليراني����ني، ومنع أنقرة من اس����تخدام املم����ر اإليراني 
إليصال الشاحنات التركية إلى وسط آسيا؛ لكن هذه املخاطر 
ال تع����د أكب����ر هواجس تركي����ا من طهران، فاأله����م من كل ذلك 
ق����درة إي����ران على خلق مش����اكل لتركي����ا على الصعي����د األمني 
الداخلي واإلقليمي، خصوصًا فيما يتعلق بقدرة طهران على 
القيام بعمليات أمنية تضليلية منّظمة في الداخل التركي، أو 
اس����تعمال املنظمات اإلرهابية على سبيل املثال كحزب العمال 
الكردس����تاني، وه����و أس����لوب درجت إي����ران على اس����تخدامه مع 

عديد من الدول العربية.
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مـقـدمـة:
ال ميكن احلديث عن الدور اإليراني في أزمة البحرين 
الراهن����ة مبع����زل عن العام����ل التاريخي؛ فما نلمس����ه اليوم 
م����ن إش����كاالت ف����ي العاق����ات البحريني����ة – اإليراني����ة، بل 
ف����ي مجم����ل العاقة ب����ني إي����ران وكل دول اخللي����ج العربي؛ 
لي����س إال نتيج����ة ل����� )عق����دة تاريخي����ة متأصل����ة( مدعومة 
بنزع����ة قومية ش����وفينية تعانيها إيران، وتلع����ب من ثم دورًا 
رئيس����ًا في االس����تراتيجية اإليرانية جت����اه املنطقة عمومًا، 

والبحرين خصوصًا.
يق����وم ه����ذا العام����ل التاريخ����ي أساس����ًا عل����ى )أوه����ام( 
إحياء اإلمبراطورية الفارس����ية القدمية، حيث كانت إيران، 
ولع����دة ق����رون متعاقب����ة أو منقطع����ة، أحد طرف����ي )النظام 
العامل����ي الق����دمي( القائ����م عل����ى وج����ود قوتني متنافس����تني: 
ث����م  اإلغري����ق..  مواجه����ة  ف����ي  األخميني����ة  اإلمبراطوري����ة 
اإلمبراطورية البارثية في مواجهة روما.. ثم اإلمبراطورية 

الساسانية في مواجهة اإلمبراطورية البيزنطية.
هذا السجل التاريخي احلافل لهو مصدر فخر واعتزاز 
ل����دى اإليراني����ني، ومحرك رئي����س من )محركات السياس����ة 

اإليرانية في منطقة اخلليج العربي(.
ه����ذا احلاف����ز الثنائ����ي )التاري����خ + القومي����ة(، حت����ول 
إل����ى حافز ثاثي م����ع جناح الثورة اإليراني����ة، فدخل الُبعد 
الدين����ي املذهبي كعام����ل ثالث، أو كمحرك ثالث للسياس����ة 
اإليراني����ة، لتصب����ح »احملركات الثاثة الرئيس����ة للسياس����ة 

اإليرانية هي كالتالي«:
1- التاريخ: املاضي اإلمبراطوري العميق واحلافل.

2- القومية: العنصرية الفارسية املتعصبة.
3- العقيدة: الدين الشيعي الصفوي املناهض ملجمل عقائد 

األمة.

ناصر الشيخ عبد اهلل الفضالة)*(

)*( عضو مجلس النواب السابق، مملكة البحرين.

]ملف العدد[

الدور اإليراني

في أزمة
البحرين
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عقدة التاريخ:
تتمسك إيران ب� )تاريخيتها( ولو على حساب انتمائها 
اإلسالمي؛ فقد اس���تمر النظام )اإلسالمي( اجلديد في 
»اعتماد األش���هر اإليرانية واألعياد القدمية التي ترتبط 

بالديانة الزرادشتية واألساطير املتعلقة بها حتى اليوم«.
»أما ما يلفت النظر فهو إحياء إيران - الثورة الشيعية 
اليوم، للعادات الزرادش���تية القدمية والتي متثل طقوسها 
م���ن خالل عيد النوروز )نوروز باللغة الفارس���ية معناها: 
يوم جديد، وهو اليوم األول من السنة الفارسية اإليرانية، 
ويطلق عليه الفرس تس���مية أخرى وهي عيد بهار، وأحد 
أهم أس���باب ظهور ه���ذا العيد هو أنه ف���ي هذا التاريخ 

انتصر زرادشت على الشيطان(«.
وال تزال بعض الطقوس املجوس���ية قائمة في إيران 
»مثل: إش���عال النار، والقفز من فوقها، والدعاء بالقول يا 
ن���ار خذي َمَرضي واصف���راري وامنحيني نورك وبهاءك، 
وتعرف هذه الطقوس ب� )مرسم آتش أفروزي(، ومعناها: 

حفل إشعال النار«.
وقد كان النظام الشاهنش���اهي الس���ابق يولي املسألة 
التاريخي���ة، املقترنة بالديانة املجوس���ية؛ أهمية كبيرة، فقد 
أقام الش���اه محمد رضا بهلوي )1919-1980م( في أكتوبر 
من ع���ام 1971م، حفاًل عاملياً صاخب���اً حتت أطالل مدينة 
برسبوليس التاريخية في جنوب إيران، مبناسبة مرور 2500 
س���نة على اإلمبراطورية الفارسية! وقد دعي للحفل معظم 

قادة وزعماء العالم.
ومبا أن الفاحتني املس���لمني بقيادة صحابة رس���ول 
الله - صلى الله عليه وس���لم، الذين دّكوا قالع املجوسية، 
وأنه���وا وجود اإلمبراطورية الفارس���ية؛ كانوا من العرب، 
فلذلك كان للعرب نصيب )معتبر( من الكراهية لدى غالة 
الفرس ومتعصبيهم. وها هو الشاعر الشعوبي أبو القاسم 
الفردوسي )935-1020م( في ملحمته املسماة الشاهنامة، 
ينف���ث أحقاده ضد العرب فيقول مس���تهزئاً بهم: »الكلب 
يشرب املاء البارد في أصفهان، والعربي يأكل اجلراد في 
الصحراء«! ويقول متحس���راً على الفتح العربي اإلسالمي 
لبالد فارس: »بلغ األمر بالعرب بعد شرب حليب اإلبل وأكل 
الضب، أن يطلبوا تاج كس���رى، فتباً لك يا زمان وسحقاً«! 
والنظام )اإلسالمي( احلالي في إيران شديد التباهي بهذا 

الشعوبي احلاقد، شأنه شأن النظام )البهلوي( البائد!

إيران واخلليج العريب:
من مظاهر العقدة التاريخية لدى اإليرانيني أنهم ينظرون 
إل���ى هذا التاريخ بعني واحدة! فالتاريخ يحدثنا أن إيران طوال 
تاريخها الطويل كانت إما مهيمنة على َمن حواليها، أو خاضعة 
لقوة أخرى من القوى التي حواليها! فقد خضعت إيران لشعوب 
أخرى ف���ي فترات زمنية مختلفة، كاإلغري���ق والعرب والترك 
واألفغان واملغول، وهذا – من املفترض – أن يخفف من غلواء 
العقلية التاريخية اإليرانية التي تتذكر فقط الفترات التي كان 
فيها الفرس هم املس���يطرون على غيرهم، وتتجاهل الفترات 
التي كان الفرس فيه���ا يخضعون لغيرهم! وهكذا عقلية تلعب 
دوراً مهماً في حتديد العالقة ب���ني إيران والبحرين؛ فبمجرد 
أن البحرين خضعت للحكم الفارس���ي لسنوات معدودة، فمن 
ثم يجوز إليران أن تطالب بالبحري���ن، وتذّكر املجتمع الدولي 
من حني آلخر بحقوقه���ا التاريخية في ه���ذه الدولة العربية 
الصغي���رة! بل إنها ترفع من س���قف املطالب فتن���ادي أحياناً 
بأحقيته���ا في كل اخلليج العرب���ي! وإذا كانت إيران في العهد 
البهلوي )1925-1979م( قد احتلت إمارة األحواز العربية عام 
1925م، ثم احتلت اجلزر اإلماراتية الثالث أبو موس���ى وطنب 
الكب���رى وطنب الصغرى في نوفمب���ر 1971م؛ فإن إيران في 
العهد اخلميني )1979م – اآلن( قد ساهمت بطريقة مباشرة 
أو غير مباش���رة في مساندة أمريكا )الش���يطان األكبر( في 
احتالل العراق عام 2003م، بل قبل ذلك في احتالل أفغانستان 
عام 2001م. وق���د صرح – متباهي���اً – محمد علي أبطحي 
نائب الرئيس اإليراني للشؤون القانونية والبرملانية، بأنه »لوال 

التعاون اإليراني ملا سقطت كابول وبغداد بهذه السهولة«.
تقوم السياس���ة اإليرانية املعاصرة جت���اه منطقة اخلليج 
العربي، خصوص���اً البحرين، على إطالق تصريحات مقصودة 
على لس���ان شخصيات رسمية وشبه رس���مية متثل القمة في 
إظهار )الروح االس���تعمارية(، والتعال���ي القومي/ التاريخي/ 

املذهبي! وهذه بعض األمثلة:
1- في عام 1980م، أي في بدايات الثورة اإليرانية، أطلق 
آية الله العظمى تصريحاته املشهورة عن البحرين مطالباً بضم 

البحرين باعتبارها جزءاً من إيران.
2- في يولي���و 2007م كتب مدير حترير صحيفة )كيهان( 
ش���به الرس���مية حس���ني ش���ريعتمداري: »البحرين جزء من 
األراضي اإليرانية، وإنها انفصلت عن إيران إثر تس���وية غير 
قانونية بني الش���اه والواليات املتح���دة وبريطانيا، وإن املطلب 
األساسي للشعب البحريني حالياً هو إعادة هذه احملافظة التي 
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مت فصلها عن إيران إلى الوطن األم واألصلي«.
3- ف���ي 27 يناير 2009م حتدث النائ���ب داريوش قنبري 
أمام مجلس الشورى اإليراني وبحضور وزير اخلارجية منوشهر 
متقي وأمام وس���ائل اإلعالم العاملية، ع���ن أن: »البحرين كانت 
حت���ى قبل 40 عاماً، جزءاً من األراضي اإليرانية وانفصلت عن 

إيران عن طريق استفتاء مشبوه«.
4- وف���ي فبراير 2009م اّدعى رئي���س التفتيش العام في 
)مكتب قائد الثورة اإلسالمية( في مدينة مشهد اإليرانية علي 
أكبر ناطق نوري، تبعية البحرين إليران، واصفاً إياها )البحرين( 
بأنها كانت في األساس احملافظة اإليرانية الرابعة عشرة، وكان 

ميثلها نائب في مجلس الشورى الوطني.
5- وف���ي أبريل 2011م، رئيس هيئ���ة األركان في القوات 
املسلحة اإليرانية اللواء حسن فيروز آبادي لم يطالب بالبحرين 
فق���ط، بل بكامل اخلليج العربي! فقد اعتبر »أن اس���م وملكية 
وعائدي���ة اخلليج الفارس���ي ه���ي لإليرانيني حس���ب الوثائق 

واملستندات التاريخية والقانونية«.
6- وأم���ا آية الله أحمد جنتي فق���د دعا في يوليو 2011م 

إلى احتالل البحرين.
7- وفي مايو 2012م، صرح حس���ني علي شهرياري النائب 
في البرملان اإليراني: »كما تعرفون فإن البحرين كانت احملافظة 
الرابعة عشرة في إيران حتى عام 1971م، ولكن لألسف وبسبب 
خيانة الش���اه والقرار الس���يئ الصيت ملجلس الشورى الوطني 
آنذاك، فإن البحرين انفصلت ع���ن إيران«. وأضاف: »إذا كان 
من املفترض حدوث أمر ما في البحرين، فإن البحرين من حق 

اجلمهورية اإلسالمية وإيران وليس السعودية«.
8- وفي يونيو 2012م »قال الس���فير اإليراني الس���ابق في 
باريس صادق خرازي في اس���تفزاز جديد، إنه إذا كانت إيران 
تريد احتالل البحرين، فإن األمر لن يس���تغرق بضع س���اعات 

للسيطرة عليها باستخدام قوات الرد السريع اإليرانية.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن خرازي قوله: إذا كانت اململكة 
العربية الس���عودية تريد الدخول في لعبة مختلفة، فمن املؤكد 

أنها ستكون هشة أمام الرد اإليراني«.
9- وفي سبتمبر 2012م »خرجت إيران من دائرة )التلميح 
واملواربة( لتوجه تهديداً مباش���راً بالتدخل عسكرياً في الكويت 
بحجة )حماية الش���يعة في حال ح���دوث أي تدهور أمني( في 
البالد، مؤك���دة أن )فيلق بدر وفيلق الق���دس التابعني للحرس 
الث���وري موجودان بالقرب م���ن احلدود العراقي���ة - الكويتية 

ولديهما من االستعداد العسكري ما يكفي للتدخل خالل ساعات 
إلى مواقع متقدمة( في الكويت والدول املجاورة، بذريعة حماية 

)أهل البيت( في املنطقة.
وفي هذا الس���ياق، كشف عضو جلنة شؤون األمن القومي 
والسياس���ة اخلارجية في مجلس الشورى اإليراني محمد كرمي 
عابدي، أن اللجنة )درست واستمعت إلى تقارير عن اإلجراءات 
املتخ���ذة حلماية أه���ل البيت في الكويت ف���ي حال حدوث أي 
اخت���الل أمني هناك، ونحن نتاب���ع األوضاع خصوصاً مع ورود 
معلومات عن أص���وات إرهابية تطالب باالنتقام من أهل البيت 

وتقوم بجمع وشراء السالح(.
وربط كرمي عابدي في تصريح نقلته ش���بكة )خليج فارس( 
اإليرانية بني الكوي���ت والبحرين بقوله إن »ما حدث من دخول 
جيوش من دول اخلليج الفارس���ي )العرب���ي( إلى البحرين لن 

يتكرر ولن نسمح بتكرار حدوثه في الكويت«.
10- وف���ي س���بتمبر 2012م »أكد املتحدث باس���م وزارة 
اخلارجية اإليرانية رامني مهمان باراس���ت أن اجلزر اإلماراتية 
الثالث، أبو موس���ى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، )كانت وما 
زالت جزءاً ال يتجزأ من األراضي اإليرانية، وس���تظل كذلك إلى 

األبد(.
وق���ال: )نحن ننفي االدعاءات الوهمية لوزراء خارجية دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية خالل اجتماعهم ال� 124، 
والتي ال تستند إلى أدلة وال أساس لها من الصحة، حول اجلزر 

اإليرانية الثالث(.
11- وفي مايو 2012م »توّعد مساعد القائد العام للقوات 
املس���لحة اإليرانية العميد مس���عود جزائري، دول اخلليج التي 
تطالب باس���ترجاع اجلزر اإلماراتية احملتلة، كما هدد بإحراق 
اإلم���ارات. وزعم جزائري أن هذه املطالبات )هي مبنزلة وقيعة 
م���ن قبل الوالي���ات املتحدة(، كم���ا أكد أن )القوات املس���لحة 
اإليرانية على اس���تعداد ت���ام للدفاع عن األراض���ي اإليرانية، 
وس���المتها اإلقليمية واملصالح الوطنية( على حد قوله. وحذر 
من أن أي حرب تقع بني إيران واإلمارات ستحرق أوالً اإلمارات 

قبل إحراق اجلزر الثالث«.
ويبقى السؤال الكبير: ملاذا هذه )العنترية( اإليرانية، وهذا 
التعالي، وهذه النفسية )االستعمارية( جتاه دول اخلليج العربي 

بالذات؟!
باإلضاف���ة إلى احملركات الثالثة املهم���ة: الوهم التاريخي 
املهيمن عل���ى العقلي���ة اإليراني���ة، والتطلعات االس���تعمارية 
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العنصري���ة، ونهج تصدير الفكر الديني الصفوي املغلف بغالف 
)نصرة املستضعفني(؛ فإن هناك عوامل ثالثة مهمة لها أثر كبير 

في رسم خطوط السياسة اإليرانية جتاه حدودها اجلنوبية.
العامل األول: الوهن اخلليجي

»تُعد إيران دولة مهمة في منطقة الش���رق األوسط، ودائماً 
م���ا حتاول مّد نفوذها عبر أدوات القوة املختلفة باجتاه الدائرة 
اخلليجي���ة، باعتب���ار أن تلك الدائرة ه���ي احللقة األضعف أو 
البط���ن الرخ���وة مقارنة بغيرها من املناط���ق األخرى احمليطة 
بإي���ران، والتي حتّد من طموحاتها التوس���عية؛ كالكتلة التركية 
في الشمال الغربي، والكتلة الباكستانية واألفغانية في الشرق، 
والكتلة الروسية في الش���مال، ومن ثم فاملمر األقرب ملمارسة 
النفوذ اإليراني ذي النزعة التوسعية الشيعية - الفارسية، دائماً 
ما يقع باجتاه العراق ومنطقة اخلليج العربي التي تعتبرها إيران 

مبنزلة املجال احليوي االستراتيجي لها«.
ومن مظاهر هذا الوهن:

1- ال تزال الدول اخلليجية الس���ت، وبعد ثالثة عقود من 
تأس���يس مجلس التعاون اخلليجي؛ تعيش حالة )التعاون(، دون 
أن تنتقل إلى املرحلة األعلى وه���ي حالة )االحتاد(، وقد نادى 
العاهل الس���عودي املل���ك عبد الله بن عب���د العزيز في القمة 
اخلليجية األخي���رة إلى العمل احلثيث من أج���ل االنتقال إلى 

مرحلة االحتاد.
2- تنش���ب خالفات من حني آلخر بني بعض دول املنظومة 

اخلليجية ألتفه األسباب.
3- عدم وجود سياسات خارجية قائمة على أساس املصلحة 
املشتركة لكل دول املجلس؛ فعالقات ُعمان مع إيران، على سبيل 

املثال، أقوى من عالقاتها مع أي دولة خليجية أخرى!
ولكن في املقابل، فإن أكب���ر جناح حققه التعاون اخلليجي 
هو تشكيل قوات درع اجلزيرة. وقد أدرك شعب البحرين مدى 
أهمية الدفاع اخلليجي املش���ترك بعد دخول هذه القوات إلى 
البحرين عام 2011م. ولكن تظل هذه القوات بحاجة إلى مزيد 

من العناية لتستطيع مواجهة أي تهديد إيراني كبير.
العامل الثاين: الفراغ العريب

إن الغي���اب الكامل للجامع���ة العربية، وغي���اب أو انعدام 
منظومة دفاعية عربية مش���تركة؛ يش���كل عاماًل ثانياً )مغرياً( 

إليران بالتحرك مللء الفراغ.
إذ إن اجلامعة العربية »لم تنجح في استعادة شبر واحد من 
األرض العربية احملتلة من اخلليج إلى احمليط )فلسطني، اجلزر 

العربية الثالث في اخلليج، األحواز، سبتة ومليلية... إلخ(، ولم 
تنجح في رأب الصدع العربي الذي هو في زيادة يوماً بعد يوم، 
ولم تقم بالدور املنش���ود لها في األزم���ات التي واجهت الوطن 
العربي الكبير، وقد كان دورها ثانوياً جداً خالل حروب اخلليج 
الثالث، وفي قضي���ة الصحراء الغربية، وكذا في األزمات التي 
تعصف بالس���ودان اليوم، وبان حجمها )الهزيل جداً(، ودورها 
املعدوم أو ش���به املع���دوم عاملياً وعربياً؛ م���ن خالل القضيتني 
اخلطيرتني اللتني واجهتا الع���رب مع بدايات األلفية اجلديدة: 
احتالل دولتني عربيت���ني عضوين في اجلامعة العربية )العراق 
والصومال(. وقد كشفت هاتان األزمتان أن هذا اجلسم الضخم 
)اجلامعة العربية( والذي يضم 22 دولة مبا يشمل مئات املاليني 
من البشر ونحو 15 مليون كيلومتر مربع من األراضي التي متتد 
في قارتني.. أقول بات واضحاً أن هذا اجلسم الضخم املترهل 
عاجز ليس فقط عن مواجهة أمريكا، بل حتى عن مواجهة دول 

أخرى من دول العالم الثالث كإيران وإثيوبيا«.
األمريك��ي  املش��روعني  تعان��ق  الثال��ث:  العام��ل 

واإليراين:
»يقترن البُعد اإليراني املصلحي في االستراتيجية املعاصرة 
بالوجود األمريكي ونفوذه في املنطقة، فمعلوم أن للنظام اإليراني 
وجهني سياس���يني في تعامله مع القضاي���ا امللّحة: وجه للثورة 
)=املرش���د األعلى( وآخر للسياس���ة )= الرئيس(، التي تخضع 
لألولى حتماً، فسياسة إيران اخلارجية تتسم بالبراجماتية، في 
حني تتسم سياستها الداخلية بالتزمت والتخّشب املفصلي، إلى 

درجة تدعو لالستغراب«.
»إن بوادر اقتس���ام الس���لطة الفعلية - سياسياً وعسكرياً 
- ف���ي اخلليج العربي بني األمري���كان واإليرانيني؛ بادية، وهي 
فرصة ذهبية - بل تاريخية – ال يسع لإليرانيني تضييعها، فقد 
بس���طت ذراعيها على ش���مالها الغربي )العراق(، وهي متغلغلة 
متاماً في الشرق )أفغانستان(، فهي عملياً مشروع قوة إقليمية 

كبرى ال يستطيع أن يتجاهلها أحد، حتى األمريكان ذاتهم.
كل التعنت والتهديد الفارسي باس���تخدام أوراقها النووية 
واإلقليمية )في الش���ام والعراق ومص���ر واخلليج واليمن(؛ كان 
رداً على جتاهل اإلدارة األمريكية للمساومات اإليرانية منذ عام 
2001م، وللعرض الس���ري الذي تقدمت به إيران بعيد سقوط 
النظام العراقي )2003م(، مقابل اخلدمات )اجلليلة( التي أّدتها 

ألمريكا في احتالل أفغانستان والعراق..«.
فبعد )التعان���ق احلميم( في أفغانس���تان والعراق، جاءت 
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أحداث البحرين في فبراير 2011م لتكشف وجهاً آخر من وجوه 
التفاهم بني املشروعني.

إيران وشيعة البحرين:
يش���كل الشيعة في البحرين نحو نصف السكان، ووجودهم 
قدمي منذ أيام الدولة القرمطية )286-469ه�/ 899-1076م(، 
ثم الدولة العيونية )469-642ه�/ 1076-1244م(، وكان شيعة 
املنطقة يعتنقون العقيدة اإلس���ماعيلية، ثم حتولوا تدريجياً إلى 

العقيدة االثني عشرية.
وقد بدأت عالقات ش���يعة البحرين بإي���ران تأخذ طابعاً 
)خاصاً(، وفي جميع املجاالت السياسية واالجتماعية والدينية 
والثقافية، مع قيام الدول���ة الصفوية )901-1135ه�/ 1501-

1722م(. وبعد سقوط الدولة الصفوية سياسياً وعسكرياً، ظل 
النهج العقائدي الصفوي هو املهيمن، وأصبحت إيران بالنس���بة 
للش���يعة في البحري���ن، بل في كل مكان يتواجد فيه الش���يعة، 
مبنزلة )الدولة األم( التي متثل الش���يعة وس���ط محيط شاسع 
من دول )العاّمة(، وهو التعبير املس���تخدم في أدبيات الش���يعة 

لوصف أهل السنة.
ارتبط ش��يعة البحرين بعالقات متميزة مع إيران على 

الصعد كافة:
- فإيران هي )مع العراق( قبلة طلبة العلم الش���يعة الذين 
يتوجهون إلى احلوزات العلمية الشهيرة في قم والنجف وكربالء 

للحصول على الدرجات والرتب العلمية املعروفة لدى الشيعة.
- وإيران هي )مع الع���راق( مقر اآليات العظام، أو مراجع 

التقليد الذين يُقلّدون من قَبل الشيعة في مختلف دول العالم.
- كما متيز املجتمع الش���يعي في البحري���ن بقوة الروابط 
االجتماعية مع شيعة إيران، عن طريق الزواج باإليرانيات، وهذه 
الظاهرة شائعة جداً لدى الش���يعة البحرينيني، سواء كانوا من 

سكان املدن أو من األرياف.

شيعة البحرين قبل الثورة اإليرانية:
لم تكن العالقات السياس���ية لش���يعة البحري���ن مع إيران 
)وبتعبير أدق: الوالء السياس���ي إليران(؛ قد وصلت إلى درجة 
تش���كل معها ظاهرة خطيرة على أمن الوطن، باس���تثناء أقلية 
شيعية من ذوي األصول اإليرانية، وألسباب قومية وليس دينية؛ 
فاحلركات املعارضة الس���رية في خمسينيات وستينيات القرن 
امليالدي العشرين كانت كلها تقريباً ذات ميول يسارية أو قومية، 

وكان الش���يعة منخرطني فيها إلى جانب السّنة، والشاه محمد 
رضا بهلوي كان عدواً تقليدياً لليسار وموالياً مخلصاً للغرب.

في م���ارس ع���ام 1970م، وقبيل اس���تقالل البحرين عن 
بريطاني���ا، وتصاعد املطالبات اإليرانية بض���م البحرين إليها؛ 
أرسلت األمم املتحدة، ومبوافقة من حكومات البحرين وبريطانيا 
وإيران، وفداً لالطالع على رغبة الش���عب البحريني حول: هل 
يريد االس���تقالل أم االنضمام إلي���ران؟ وكان اختيار األغلبية 

الساحقة لشعب البحرين، مبن فيهم الشيعة، هو االستقالل.
وهذه الواقعة، اختيار الش���يعة لالستقالل وليس االنضمام 
إليران؛ أصبحت ش���عاراً يرفعه ش���يعة البحرين دائماً إلثبات 
وطنيته���م.. لكن هذه )الوطنية( ذابت متاماً في جس���د )الولّي 
الفقيه( بعد قيام احلكم اإلس���المي )الشيعي( في طهران عام 

1979م.
ولكن، ملاذا اختار الشيعة االستقالل عام 1970م؟!

أواًل: كان نظام الشاه نظاماً علمانياً قاسياً ال دور للمعممني 
فيه إال بالقدر الذي يس���مح به الش���اه إلضفاء الشرعية على 
حكمه، وكان ال يتوانى إذا دعت الضرورة إلى التعامل مع رجال 
الدين الشيعة بالسجن والنفي والتضييق، كما فعل مع اخلميني 

نفسه.
ثاني��ًا: كان الشاه على عالقة وثيقة بالطائفة البهائية التي 
ه���ي امتداد للحركة البابية، وهي بدورها متثل حالة انش���قاق 
وحتريف للعقيدة املهدوية عند الشيعة؛ لذلك، فالعداء متأصل 
بني املتدينني الش���يعة وبني هذه الطائفة. وقد كان رئيس وزراء 
إيران أمير عب���اس هويدا )1965-1977م(، أش���هر من تولى 
منصب رئيس الوزراء في إيران في فترة ما قبل الثورة؛ بهائياً. 
ومن ث���م: لم يكن قرار ش���يعة البحرين ه���و االبتعاد عن 
)إيران الشيعية( بقدر ما كان ابتعاداً عن )دولة الشاه العلمانية 

البهائية(.

شيعة البحرين بعد الثورة اإليرانية:
بعد جناح ثورة اخلميني، انقلبت األوضاع رأس���اً على عقب 
في البحرين، وخرج الشيعة في تظاهرات مؤيدة للحكم اجلديد، 
وأرسل الشيعة وفوداً شعبية و)علمائية( لتقدمي التهنئة للحكام 
اجل���دد. لقد أصبح للش���يعة في املنطقة دولة، ووجد ش���يعة 

البحرين أن الفرصة قد الحت إلسقاط احلكم )السّني(.
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قام الش��يعة على مدى ثالثة عق��ود بثالث حماوالت 
انقالبية للوصول إىل احلكم:

األوىل: في بداية الثمانينيات، وكان التيار الش���يرازي هو 
املس���ؤول عن هذه احملاولة، وقد كانت محاولة س���اذجة لقلب 
األوضاع في البلد عن طريق إدخال أس���لحة ومتدربني )تدربوا 
في معس���كرات خاص���ة في إي���ران(. وكان املنّظر الرئيس���ي 
للمحاولة هو الس���يد هادي املدّرسي. وقد متكنت السلطة من 
ضرب املخططني للمحاولة، ومت اعتقال وس���جن العشرات في 
ديسمبر عام 1981م، وجلأ مئات آخرين من شباب الشيعة إلى 

اخلارج.
الثاني��ة: في أواسط التس���عينيات )1994-1996(، حيث 
قاد ه���ذه احملاولة هذه املرة الف���رع البحريني حلزب الدعوة، 
وقادة هذا احلزب هم الذين شكلوا فيما بعد )جمعية الوفاق(، 
أكبر اجلمعيات السياسية الشيعية. اعتمدت هذه احملاولة على 
إحداث البلبلة والفوضى وإشعال احلرائق، لتحفيز الشيعة على 
القيام بثورة شاملة، محاكاة لثورة اخلميني. وقد متكنت السلطة 

من إخماد هذه احملاولة.
الثالثة: وهي التي بدأت يوم 14 فبراير 2011م في محاولة 
واضحة حملاكاة ثورات الربيع العربي. وكان العامل الرئيس في 
فش���ل هذه احملاولة تصدي النصف اآلخر من الشعب )السّنة( 
لهذه احملاولة ذات البعد الطائفي الواضح، ثم دخول قوات درع 

اجلزيرة للبحرين في مارس 2011م.

التأثري اإليراين:
»مبجرد إعالن الثورة وع���ودة اخلميني على طائرة خاصة 
إلى طهران، تغيرت الدنيا ولم تعد البحرين كما كانت... وسارت 
مظاهرات التأييد، وأضيفت صور اخلميني إلى صور الشيرازي 

واخلوئي التي مألت كل مكان«.
كان���ت احملاولة االنقالبي���ة األولى في بداي���ة الثمانينيات 
إيرانية بامتياز، خطط لها ونفذها آل الش���يرازي وآل املدّرسي، 

وكلهم إيرانيون، بدعم تام من الولي الفقيه اإليراني.
بعد فشل سيناريو الدعم العس���كري املباشر، كثفت إيران 
جهوده���ا الداعمة إلحداث تغيير لصاحلها في البحرين، وذلك 
على الصعيدين السياس���ي واإلعالمي، كما ظهر ذلك واضحاً 
خالل أحداث التسعينيات، ثم أحداث فبراير 2011م، واملستمرة 

إلى هذه اللحظة.
 وصل الدعم اإليراني إلى درجة أن جترأ اإلعالم اإليراني 

ف���زّور في خط���اب الرئيس الدكتور محمد مرس���ي في كلمته 
في مؤمتر عدم االنحياز في طهران نهاية أغس���طس 2012م، 
ليستبدل كلمة )س���ورية( ب� )البحرين( في ثالثة مواضع! هذا 
التزوير كان في الترجمة املوجهة إلى الشعب اإليراني املسكني. 
بالفع���ل، أصبح���ت البحرين متث���ل عقدة كبرى ل���دى النظام 

اإليراني.
إن الصلة احلميمية بني إيران وش���يعة البحرين وصلت إلى 
ح���ّد )الوحدة االندماجية( على الصعيدين الديني والنفس���ي. 
ومتكن تيار والية الفقيه املوالي خلامنئي من إحكام س���يطرته 

على املجتمع الشيعي.
** ويقود ما يسمى ثورة البحرين اليوم - آية الله عيسى 
قاس���م - وهو وكيل املرجع اإليراني ف���ي البحرين وأعلى رأس 

ميثل مرجعية الولي الفقيه في البحرين.
في خطبة اجلمعة، خطب الس���يد حيدر الس���تري، النائب 
في البرمل���ان البحريني عن جمعية )الوفاق( الش���يعية، فقال: 
»رأين���ا في عصرنا كي���ف حققت اجلمهورية اإلس���المية في 
إيران املعج���زات، وانتصرت على دول العالم الكبرى مجتمعة.. 
انتصرت اجلمهورية اإلسالمية في نش���أتها إبان احلرب التي 
أش���علها النظام البعثي البائد في الع���راق.. حققت انتصارها 
مؤخراً بعد عملية انتخابات تاريخية بفضل مخزون القوة الذي 

متتلكه قيادة الولي الفقيه، والتفاف املؤمنني حولها«.
ويقول عبد الوهاب حس���ني، زعيم )تيار الوفاء اإلسالمي( 
الشيعي: »تيار الوفاء اإلسالمي يؤمن بوالية الفقيه حتى النخاع، 

ويلتزم بها عملياً«.
 ** لقد وصل النفوذ والتأثير اإليراني في شيعة البحرين 
إلى درج���ة الذوبان الت���ام! حتى إنه عندم���ا أصدرت جمعية 
)الوف���اق( وبعض جمعيات فلول اليس���ار ما ع���رف ب� )وثيقة 
املنام���ة(، في أكتوبر من عام 2011م؛ ل���م جترؤ )الوفاق( على 
ذكر اسم )اخلليج العربي(، بل ذكرت )اخلليج( فقط دون صفة 

العروبة!
كما قاد عيسى قاسم تزامناً مع ما حدث في طهران، مسيرة 
تندد بالوحدة اخلليجية، متحّججاً بأن الش���عوب اخلليجية لم 
تس���تفَت في هذه الوحدة! واحلقيقة أن ماللي طهران يجهدون 

ملنع خطر هذه الوحدة على الشيعة حسب ما يزعمون!!
فكل ش���يء يهون إال )زعل( الولي الفقي���ه و)املؤمنني( من 

حوله في طهران وقم.
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ي������وس������ف ع�����م�����ر ج������ل������و)*(
abuanbasata@yahoo.com

الذراع اإليرانية
فـــي غـــــانا

)*( رئيس الهيئة العليا للشؤون اإلسالمية في غانا.

احلمد لل���ه رب العاملني، وال إل���ه إال هو له احلمد في 
األولى واآلخرة، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير ُروٍح 
وأزكى نْفٍس خامت األنبياء واملرسلني، وقائد الغّر احملجلني.

فهذا هو تقريري وندائي واس���تغاثتي وصيحتي الثالثة 
التي أنادي فيها القيادات اإلس���المية الرش���يدة، والدعاة 
املخلصني، واملش���ايخ الفضالء، وجهابذة العلماء، والرجال 
الغيورين على دينهم؛ للتعاون والتصدي ألخطار ونذير ش���ر 
يهّدد بلدن���ا غانا بصفة خاصة، وقارة إفريقيا بصفة عامة، 
من تسرب األفكار الهّدامة التي تخالف عقيدتنا اإلسالمية 
الصافية من التشيع والرفض والضالل واخلرافات التي ما 

أنزل الله بها من سلطان، وغيرها.
وإن أهمية أدوار هذه الوس���ائل جللية واضحة بّينة لكل 
من قرأ واطلع على التقريرين الس���ابقني بعنواني )الش���يعة 
أفسدوا واقعنا بنش���اطاتهم اجلاذبة( و)غانا بني ثورة إيران 
والتأل���م م���ن أنيابه���ا(، وإن مما هي قاصم���ة ظهرنا هي 
اجلامعة اإلس���المية التي بنوها باسم اإلسالم مباشرة زوراً 
وبهتاناً وتدليس���اً، وليس فيها من اإلسالم شيء، ونالت هذه 
اجلامعة قبوالً لدى احلكومة الغانية والشعب واملجتمع، حتى 
كان في تخري���ج الدفعة األولى لهذه اجلامعة حضور رئيس 
البالد جن كفو، وكان هو ضيف الش���رف في تلك اجللسة، 
وذلك في عام 2006م.. وفي تخريج الدفعة اخلامس���ة لهذه 
اجلامعة كان حضور وزير التعليم الغاني تيتي أنيو؛ وهذا إن 
دل على ش���يء فإمنا يدل على اهتم���ام احلكومة بجهودهم 

وتأييدهم على ذلك.

]ملف العدد[

هـــذه  فـــي  س  تـــدرَّ التـــي  واألشـــياء  التطـــورات 
اجلامعة:

ن الرافضة من أن يطوروا جامعتهم  ولقد استطاع ومتكَّ
في بضع سنوات بفتح تخصصات جديدة وكلية، وهي:

أ تخصص في إدارة األعمال.

ب تخصص في القطاع املصرفي املالي.

ج كلية الدراسات واالتصاالت.

د تخصص في الفنون العامة.

هـ تخصص في الدراس���ات الديني���ة، وحتت هذا 

التخصص تدرَّس املواد املتعلقة بالدين، مثل:
قانون األسرة في اإلسالم.. 1
الدين والطب والشفاء.. 2
تفسير القرآن الكرمي.. 3
األمويون.. 4
دراسة احلديث.. 5
اإلسالم في غرب إفريقيا.. 6
العباسيون.. 7
التجارة واألعمال املصرفية اإلسالمية.. 8
 مجموعة النصوص العربية.. 9

اإلميان املسيحي واملمارسة.. 10
 التربية اإلسالمية والدعوة.. 11
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اإلسالم واحلركة املسكونية.. 12
األخالق اإلسالمية.. 13
النصوص العربية الفصحى املضبوطة.. 14
مناهج البح���ث.. وتدرَّس هذه املواد خالل . 15

فصلني.
و ماجستير في الفلسفة، وتدرَّس فيه املواد 

التالية:
علوم القرآن.. 1
التاريخ اإلسالمي.. 2
مبادئ الشريعة اإلسالمية.. 3
التعليقات املختارة في القرآن.. 4
الفقه في القرآن.. 5
القرآن واملستشرقون.. 6
القرآن والكتب السماوية األخرى.. 7
طرق الدعوة في العالم املعاصر.. 8

ة واجلاليـــات اللبنانيـــة  املراســـم احلســـينينّ
الرافضة في غانا:

حقيقًة، إن علماء الرافضة في غانا استطاعوا 
أن يأسروا عقول الشباب والفتيات، وربطوا فكرهم 
بني العاطفة واملأس���اة بإحياء ذكرى »عاش���وراء«، 
وخرجوا في الش���وارع ولبس���وا الس���واد وضربوا 
الرؤوس والصدور وأنش���دوا بأناش���يد احلسينية 
الغريبة، وبعد مرور س���نوات بدأ اللبنانيون الشيعة 
الذين هاجروا إلى غانا بإحياء هذه املراسيم حينما 
رأوا جن���اح الغانيني في هذا العم���ل القبيح، وفي 
تاري���خ 2010/12/10م قامت اجلالية اللبنانية في 
أكرا – غانا بإحياء مراس���م الليالي الثالث األولى 
من أيام ذكرى عاش���وراء مبجل���س عزاء في مركز 
اجلمعية اجلعفرية املسمى حسينية أبي عبدالله في 
اإلست ليغون - أكرا – غانا، بحضور عدد من أبناء 
اجلالية اللبنانية في غانا، وحضور القنصل اللبناني 
في غانا أحمد سويدان الذي كان حريصاً جداً على 

نشر التشيع في غانا.

استغالل الرافضة جلميع الوسائل في غانا:
إن الرافض���ة في غانا لم يتركوا وس���يلة وال حيلة وال فرصة وال 
ثغرة إال استغلوها إلضالل املسلمني في غانا، ولو نالحظ من الناحية 
السياس���ية والدبلوماسية جند أن عالقة إيران قوية جداً مع احلكومة 
الغانية، بل تعّد السفارة اإليرانية في أكرا العاصمة من أكبر السفارات 

األجنبية وتشمل وتضم عدداً من املوظفني اإليرانيني.
وم���ن الناحية االقتصادية جتدهم قد قاموا مبس���اعدة الفالحني 

بقروض مالية وغيرها.
ومن الناحية التعليمية التي هي املصيبة العظمى والطامة الكبرى 
وم���ن أخطر النواحي، بل هي التي جعلت لهم قدماً للتقدم إلى بغيتهم 
وضالته���م املفقودة، وجعلت لهم قبوالً لدى احلكومة واملجتمع؛ ألن من 
طبيعة الش���عب واحلكومة واملجتمع الغاني تأييد التعليم، ولذا جتدهم 

حينما الحظوا ذلك قاموا ببناء املدارس واملعاهد العديدة.
س���وا املراك���ز الصحية مثل  وم���ن الناحي���ة الصحية جتدهم أسَّ
املستوصف اإليراني ومستوصف احلاج سليمان في حي ماموبي الذي 

يعّد من أكبر أحياء املسلمني في العاصمة.
وأما من ناحية احملاضرات واالجتماعات فحدث وال حرج، فسنوي 

وشهري وأسبوعي وموسمي.
خالصة الكالم: إن مس���لمي غانا قد عانوا كثيراً من املشكالت على 
أيدي أصحاب األفكار الهدامة نتيجة تقصير جهود أهل السنة واجلماعة، 
وهذا ما أدى إلى متّكن الرافضة من تغيير اعتقاد كثير من أبنائنا وإخواننا 

املسلمني وانتشار البدع واخلرافات والكفر في أوساط املسلمني.

الدورات اجلهلية لنشر املذهب:
ومن ناحية الدورات فلهم دورات نوعية وعديدة:

1 - دورات األئمة واخلطباء.
2 - الدورات املوسمية، مثل: دورات خاصة في رمضان.

3 - دورات في موس���م احلج لتعليم املس���لمني معلومات خاطئة 
عن احلج.

4 - الدورات في عطل الصيف.
5 - دورات لكل عالم إيراني يزور غانا.

6 - دورات لتعليم القرآن الكرمي في املس���اجد )ويتم من خاللها 
بيان أن القرآن الكرمي الذي معنا حالياً ليس مبكمل(.
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]ملف العدد[

د. فرست مرعي

عدَّ جالل الدين الصغير، القيادي في املجلس اإلسالمي 
األعلى وخطيب جامع براث���ا، أن الكرد هم املارقة املذكورون 
في كت���ب املالحم والفنت الذين س���ينتقم منهم اإلمام املهدي 
ح���ال ظهوره. وقال الصغير في محاض���رة له »إن أول حرب 
س���يخوضها املهدي س���تكون مع األكراد، وإنه لن يقاتل أكراد 
 سورية أو أكراد إيران وتركيا، بل سيقاتل أكراد العراق حصراً«.
جاء ذلك خالل محاضرة له ناقش فيها وقائع سياسية حاضرة 
بناًء على مرويات في كتب املالحم والفنت تتحدث عن عالمات 

آخر الزمان وظهور املهدي.
وناقش الصغير أحداث س���ورية قائاًل »إن املرويات تؤكد 
ضرب دمشق بقنبلة نووية، وستخرب سورية كلها عدا منطقة 
الالذقية«، األمر الذي اس���تغربه متابعون عّدوا ذلك مساندة 
للنظام العلوي، باعتبار أن الالذقية هي العاصمة املرتقبة لهم.
والش���يخ الش���يعي )الصغير( ه���و أحد عت���اة الطائفية 
احملرضني على إنهاء دور أهل الس���نة واجلماعة في العراق، 
وكان مسجده )براثا(، الواقع في جانب الكرخ من بغداد، أحد 

املراكز الرئيسية للتحريض الطائفي.
وقد تع���رَّض الصغير حلملة ش���ديدة من قب���ل الكتَّاب 

والباحثني الك���رد، فضاًل عن مواقع اإلنترنت والفيس���بوك، 
واتهموه بأنه يريد بهذه احملاضرة تخريب العالقات الكردية - 

الشيعية التي كانت على طول اخلط متينة.
وهن���اك عديد من الروايات واآلثار املنس���وبة إلى األئمة 
املتبوعني عند الش���يعة، وحتديداً اإلمام علي بن أبي طالب - 
رض���ي الله عنه -، واإلمام الس���ادس جعفر الصادق - رحمه 
الله - املتوفى س���نة 148ه����، واإلمام الثاني عش���ر املهدي 
املنتظر، وإلى محدثي الش���يعة: الكليني، وابن بابويه القمي، 
واملس���عودي املؤرخ، والطوسي، وابن إدريس احللي، وابن فهد 
احللي، والشهيد الثاني، وعلي الطباطبائي، واجلواهري، ومن 
املعاصرين أبو احلس���ن األصفهاني؛ حتّض كلها على مقاطعة 
الكرد وعدم إقامة عالقات املصاهرة والتجارة معهم باعتبارهم 

قوماً من اجلن كشف الله عنهم الغطاء.
ويُرجع عديد من الباحثني س���بب ص���دور هذه الروايات 
املفبركة على لسان األئمة، إلى العداء التاريخي الذي نشأ بني 
الكرد والش���يعة على خلفية أن أعظم قائد كردي في التاريخ 
اإلس���المي، وهو صالح الدين األيوب���ي، قد قضى على أكبر 
دولة ش���يعية في التاريخ اإلسالمي )العبيدية املسماة مغالطة 

الشيعة

وتهديد األكراد

باملهدي املنتظر
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بالفاطمية( سنة 567ه�، وأرجع مصر حاضرة هذه الدولة إلى 
حظيرة اخلالفة العباسية السنية.

لق���د تعّرض الك���رد، باعتبارهم من أهل الس���نة، خالل 
تاريخهم الطويل؛ حلمالت عديدة من التشويه طالت جنسهم 
وتراثهم، لكن ل���م يصل احلد بأحد إلى التنبؤ مبس���تقبلهم، 
وكيف أنهم سيس���تولون على مناطق ليست جزءاً من بالدهم، 
وأنهم يعيثون في األرض فس���اداً. والغريب أن هذه النبوءات 
منس���وبة زوراً إلى آثار تعود إلى اخلليفة علي بن أبي طالب - 
رض���ي الله عنه -. وعند مقارنة هذه اآلثار باحلقيقة وأدوات 
البحث العلمي، فإنه س���رعان ما تنهار انهيار بيت العنكبوت، 
حيث يبدو التهافت والتحريض الطائفي واضحاً في أثناء هذه 
النصوص البشرية املوضوعة أصاًل لغايات سياسية وعنصرية 

تخدم أهدافاً محددة.
نه سادته من علماء الشيعة  ويحاول الصغير اجترار ما دوَّ
القدامى واملعاصرين، وتوظيفه في املس���تجدات السياس���ية 
احلالية )اخل���الف بني املالكي والبارزاني(، على أس���اس أن 
الك���رد قد خرجوا عن الطوق، وأن ظهور املهدي املنتظر كفيل 
بردعه���م وتطهير البالد من دنس���هم، واس���تند في ذلك إلى 
أقاويل عبارًة عن تنبؤات املهدي املنتظر الشيعي الذي سيظهر 
في عنفوان قوة الكرد لالنقضاض عليهم، وتخليص البش���رية 

من شرهم.
ينقل احلاج الش���يخ محمد مهدي زي���ن العابدين النجفي 
في كتابه املوس���وم )بي���ان األئمة للوقايع الغريبة واألس���رار 
العجيبة( اجلزء األول من اخلطبة الطنتجية املنسوبة للخليفة 
الراش���د علي بن أبي طالب في الصفح���ة 279 و535 حتت 
ب���اب )نور األنوار( جاء فيها ما نص���ه: »وارتفع علم العماليق 
في كوردستان، وفي رواية أخرى قال: وعقدت الراية لعماليق 
ك���ردان. وقال أمير املؤمنني )عليه الس���الم(: ويل للبغداديني 
من س���يوف األكراد«. وفيما بعد يشرح مؤلف الكتاب النجفي 
اخلطبة واملصطلحات الواردة فيها كالعماليق وكردستان قائاًل: 
»العمالي���ق جمع العمالقة وهم طائفة وفرقة من األكراد، وهم 
من أوالد عمليق بن آدم بن س���ام بن نوح )عليه السالم(، وهم 
متفرقون في أطراف األرض، وفي الزمان السالف كان منزلهم 
الشام. وكردس���تان منطقة جبلية تقع بني األناضول وأرمينيا 
وأذربيجان والعراق وتتقاسمها تركيا والعراق وإيران واالحتاد 
السوفيتي، سكانها أكراد، فهؤالء األكراد عّبر عنهم بالعماليق 

ألن أصلهم من أوالد عمليق بن آدم، فأما حتركهم دولة أخرى 
كما يظهر من قوله )علي بن أبي طالب( وعقد الراية لعماليق 
كردس���تان بأن يعقدها لهم شخص آخر ودولة أخرى فيرتفع 
علمهم، وأما أنهم يقومون بثورة ويتحركون فيطلبون االستقالل 

والدولة«.
وف���ي الصفح���ة 535 - 536 يتكلم الش���يخ النجفي عن 
كوردس���تان بقوله: »وس���كان هذا اإلقليم كلهم أكراد، وهؤالء 
األكراد، أي س���كان هذا اإلقليم خاصة وهو إقليم كردستان، 
لهم ثورة قب���ل ظهور اإلمام القائم - امله���دي املنتظر )عجل 
الله فرجه( يطلبون فيها اململكة والدولة واالستقالل، فيقومون 
بث���ورة ويرفعون ش���عاراتهم في إقليمه���م، وذلك عند ضعف 
احلكومات املجاورة لهم وع���دم وجود من يكون معارضاً لهم، 
فينهضون ويثورون بعشائرهم وقبائلهم ويرفعون العلم اخلاص 
بهم ويعقدون للكتائب من جيش���هم راي���ة خاصة لهم بعد أن 
يرتبون )هك���ذا( دولة لهم، ففي بعض الروايات أنهم يحكمون 
البالد املجاورة لهم من الس���ليمانية وكركوك وأربيل وخانقني 

وأطراف هذه البالد ويكون شمال العراق بأجمعه«.
وفي ش���رحه الحتالل الكرد بغداد عم���اًل بالرواية آنفة 
الذكر، يق���ول: »وفي بعض الروايات أنهم يهجمون على بغداد 
ويقتلون من جي���ش بغداد جمعاً كثيراً )هكذا( ويوقعون واقعة 
عظيمة في بغداد، كما يدل على ذلك اخلبر املتقدم عن اإلمام 
أمير املؤمنني )عليه الس���الم( حيث قال: ويل للبغداديني من 

سيوف األكراد«.
وقد صّرح محيي الدين بن عرب في منظومته التي نظمها 
في عالئم ظهور اإلمام احلجة )بحس���ب وصفه(: »إن األكراد 
ميلكون بغداد وأطرافها من شمال العراق«، حيث قال: ومتلك 
الكرد )بغداد( وساحتها إلى خريسان من شرق العراق، فلعله 
وجد الرواية املصرحة بهذه الواقعة، وأن األكراد ميلكون بغداد 
وم���ا حولها من طرف الش���مال مدة قصيرة إلى خريس���ان، 
خريس���ان تقع بالقرب من خانقني من قضاء مندلي وشهربان 
)وهي غير خراس���ان الواقعة في شرق إيران(، ولذا فإن النهر 
الذي يجري من إيران إلى هذه البالد أي إلى مندلي وشهربان 
يس���مى نهر خريسان )لعله يقصد نهر ديالى أو أحد فروعه(، 
فهذه البالد والقرى تكون حتت أيدي األكراد وحتت تصرفهم 
وس���يطرتهم. والظاهر أنهم يبقون حتى يظهر اإلمام احلجة 
)عليه الس���الم( على ش���وكتهم وقوتهم وإن كانوا حتت إمرة 
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غيره���م. فإذا ظهر اإلمام )عليه الس���الم(، ففي الرواية كما 
سيأتي في بيان خاص أن في احلجاز والعراق طوائف حتارب 
اإلمام القائم )املهدي املنتظر( عليه الس���الم، ويحاربهم منهم 

أعراب احلجاز، وأعراب العراق، واألكراد. 
فاألكراد من الطوائف التي حتارب القائم عليه الس���الم، 
ويحاربهم فيقضي عليهم ويغلبهم فيقتل من يقتل منهم والباقي 
يكونون حتت طاعته وميتثلون ألوامره ونواهيه فيدخلون حتت 
س���يطرته طوعاً أو كرهاً، كما س���يقضي على كل من يحاربه 
من الطوائف وال���دول. )الصفحة 535 - 538 من كتاب بيان 

األئمة(.
وعند مناقش���ة هذه النصوص املارة الذكر مناقشة علمية 
هادئة، يتبنّي لن���ا تهافتها، وأن واضعها كان يبغي هدفاً معيناً 
يخ���دم بها طرفاً معيناً، أال وهو إي���ران، فالكتاب مطبوع في 
إيران في عهد اجلمهورية اإلسالمية! واملعلومات الواردة فيه 
ترجع دون شك إلى نهاية النصف الثاني من القرن العشرين، 
فاإلمام علي بن أبي طالب استشهد سنة 40ه� فكيف يتطرق 
إلى ذكر بغداد التي بنيت بعد استش���هاده بأكثر من مائة سنة 
في 145-149ه� في عهد اخلليفة العباسي أبو جعفر املنصور؟ 
كما أن العمالقة الذين اعتبرهم )الش���يخ النجفي( طائفة من 
الكرد هم أصاًل من الكنعانيني الذين كانت فلس���طني تسمى 
باس���مهم )بالد كنعان(، وهم قبائل عربية كانت تستوطن بالد 
كنعان )= فلس���طني( قبل أن تهاجر إليها القبائل البلس���تينية 
)الفلس���طينية( من اجلزر اليونانية كريت وغيرها، وقد أشار 
القرآن الكرمي إلى هذه املعلومة بصورة تفصيلية أثناء احملاورة 
التي جرت بني يوش���ع بن نون )هوش���ع في التوراة( قائد بني 
إسرائيل بعد وفاة النبي موسى )عليه السالم( وبني جموع بني 
إس���رائيل، عندما طلب منهم يوشع دخول األراضي املقدسة، 
فكانت حجة بني إسرائيل أنهم ال يستطيعون دخولها ألن فيها 
قوماً جبارين )العمالقة(، وهم الكنعانيون حس���ب رأي غالبية 
املؤرخ���ني والباحثني من األجانب والعرب، ولهذا كثيراً ما كان 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياس���ر عرفات يردد في معرض 
الفخر والتحدي بأننا ش���عب اجلبارين، كما أن القرآن الكرمي 
أشار إلى قتل نبي الله داود )عليه السالم( قائد الفلسطينيني 
العمالقة جالوت )= جيليت في التوراة( وسيطرته على مدينة 

يبوس )أورشليم - القدس(.

والعمالقة الكنعانيون هم من اجلنس الس���امي، أما الكرد 
فف���ي رأي غالبية الباحثني هم من اجلن���س الهندو - إيراني 
)اآلري(، أو على أقل تقدير ليس���ت لديه���م عالقة أثنية مع 

الساميني.
وعند ش���رح الش���يخ النجفي للخطبة املنسوبة خطًأ إلى 
اإلم���ام علي، يذك���ر أن الكرد حتركهم دول���ة: »وعقد الراية 
لعماليق كردس���تان بأن يعقدها لهم شخص آخر ودولة أخرى 

فيرتفع علمهم«.
وفي اعتقادي أن املقصود بها )جمهورية مها باد الكردية 
في إيران( عام 1946م التي أسس���ها )القاضي محمد( بدعم 
س���وفييتي أثناء سيطرته على شمال إيران في احلرب العاملية 
الثانية، وملا كان الش���يخ النجفي اإليراني مخلصاً لشاه إيران 
)رض���ا بهلوي(، ال���ذي قضى على ه���ذه اجلمهورية، وأعدم 
قادته���ا، ومنهم )القاضي محمد(؛ فإنه جاء بهذه الدسيس���ة 
ونس���بها زوراً وبهتاناً إلى اإلمام علي - رضي الله عنه - لكي 
يثبت للعال���م أن الكرد لن تقوم لهم قائم���ة إال اعتماداً على 
الدع���م األجنبي، وهذا هو نفس األس���لوب التي يردده أعداء 
الك���رد حالياً من أنهم ينتظرون الدعم الغربي واإلس���رائيلي، 
وأنه���م يتحينون الفرص لالنقضاض على األنظمة التي حتكم 

األجزاء العديدة من بالدهم كردستان.
فبينما يردد البعض شعارات سياسية ضد الكرد، نالحظ 
أن الشيخ النجفي اعتمد على آثار دينية تراثية )تنبؤات( أشبه 
بامليثولوجيا، إلثبات أن الكرد يس���تغلون الفرص اعتماداً على 
قوى أجنبية، وإذا حالفهم احلظ فإن دولتهم أو كيانهم سرعان 

ما يزول وإن طال أمده على يد القائم )املهدي املنتظر(.
ولك���ي يحول هذا األثر املزعوم إلى واقع، ش���كل مقتدى 
محمد صادق الصدر جيش املهدي، )= يعتقد أن غالبيتهم من 
فدائي���ي صدام(، والذي كان له دور خبيث في اغتيال وتهجير 
اآلالف من أهل الس���نة في بغداد واحملافظات في س���نوات 

2006-2007م.
ويظهر أن تصريحات الش���يخ الشيعي حول إبادة )املهدي 
املنتظر( للكرد وفي روايات كثيرة قبلها للعرب؛ تشبه إلى حد 
كبير تصريحات احلاخام اليهودي عوفاديا يوس���ف حول إبادة 
املاشيح )املسيح املنتظر( للعرب.. فهل هناك أوجه تشابه بني 

امليثولوجيا الشيعية واليهودية؟
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لباد الشام - وسورية منها - فضائل استثنائية ذات 
خصوصي����ة جتعله����ا أفضل بقاع األرض عن����د الله تعالى 
بعد مك����ة واملدينة، وتل����ك الفضائل فاض����ت بها نصوص 
الوح����ي - كتاب����ًا وس����نة -، وه����ي فضائ����ل جعل����ت للش����ام 
أوضاع����ًا اس����تثنائية أيضًا ط����وال تاريخها وعل����ى أرضها، 
حي����ث ش����هدت حياة ومم����ات عش����رات - إن لم يك����ن مئات 
- األنبياء واملرس����لني، وعلى رأس����هم أبو الرس����ل والنبيني 
إبراهيم - عليه السام -، الذي بنى املسجد األقصى في 
فلسطني من أرض الشام، ثم بنى بعد ذلك بأربعني سنة 

املسجد احلرام في مكة املكرمة.
وتبعًا لهذه االستثناءات الدينية والتاريخية، تتاَبع على 
أرض الش���ام التي بارك الله فيها، ص���راُع األطماع، فتناوبتها 
جيوش الغزو حتى صارت أكثر بقاع األرض تعّرضًا لاجتياح.
وف����ي العص����ر احلدي����ث تقاطعت مخطط����ات القوى 
الدولي����ة هناك، وتناَف����س النصارى بأصنافهم على حجز 
رقع����ة من النف����وذ فيها، ولم يتأخروا عن اس����تاب أفضل 
بقاعه����ا - وه����و بيت املق����دس - ليكون موطئ����ًا ثم موطنًا 
قوميًا ألس����وأ اخلل����ق، وهم اليهود، مع زرع بذور الش����قاق 
بني أهل الش����ام، مس����تغلني وجود طوائف فيهم ال حتمل 

والًء لدي����ن اإلس����ام وال انتم����اًء ألهل����ه، وعل����ى رأس����هم 
غاة الش����يعة املس����ّمون قدميًا النصيري����ني، والذين خلع 

الفرنسيون عليهم لقب )العلويني(.
كان إح����كام الس����يطرة عل����ى الش����ام جوه����َر احلمل����ة 
الصليبية املعاصرة التي لم تنتِه بعد، والتي تظاهر فيها 
الثالوث املعادي ألهل اإلسام عامة وألهل السنة والعرب 
خاصة - وهم طوائف اليهود والنصارى والباطنيني - وال 
ننس����ى رابعهم وهم أهل النفاق والشقاق من العلمانيني، 

الذين يعملون خدمًا لكل املعادين واملعتدين.
اقتض����ت خط����ط إضع����اف الش����ام - بع����د »س����ايكس 
بيك����و« - أن يك����ون للباطني����ني ش����أٌن ف����ي س����ورية ولبن����ان 
ليظل����وا مناوئ����ني للس����نة وأهله����ا، وه����ذا ما س����ارت عليه 
املخطط����ات وآل����ت إلي����ه التط����ورات، فالفرنس����يون الذين 
أقاموا للباطنني دولة رس����مية باسم )دولة العلويني( من 
عام 1920 حتى عام 1936؛ لم يتخلوا عن دعمهم ودفعهم 
حت����ى آل إليه����م أمر س����ورية كلها بانقاب حافظ األس����د 
ع����ام 1970م، ليكون����وا، ه����م من جه����ة واليه����ود والنصارى 
م����ن اجلهة األخ����رى، حاجَز منع يحول بني ش����ام اإلميان 

والسنة وبني العودة ألمجاد اإلسام.

االختبارات السورية
ة ما بعد حكم النصيريَّ

ك��ام��ل ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  د. 
d.amk@hotmail.com

]المسلمون والعالم[
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أتصور أن يُسلِّم أعداء القرآن والسنة اختياراً بنهاية جتعل ألهل 
الس���نة احلقيقيني - سياسيني كانوا أو ثواراً مجاهدين - مالذ 
أم���ن ومتكني في األرض املباركة بالس���هولة املتخيَّلة، مضيفني 
بذلك عوامل دعم وقوة إضافية لإلس���الميني في كل من مصر 
وفلسطني اللتني تش���هدان حالة من احلراك املؤثر في الساحة 
اإلقليمية بانعكاساتها العاملية. ولذلك؛ فإن على املهتمني بالشأن 
الس���وري - وكل الصادق���ني مهتمون - أال تأس���رهم حلظات 
التطورات الراهن���ة عن مراحل التغيي���رات القادمة، حيث لن 
يتوقف املكر بأهل السنة هناك، مثلما لم يتوقف ذلك املكر عن 
أهل الس���نة في العراق - مجاهدين كانوا أو سياسيني - حتى 
آل أمره���م إل���ى ما هم عليه اآلن، حيث لم يظفر أهل الس���نة 
هؤالء ال بثمار مش���روع جهادي وال بآثار مشروع سياسي؛ ألن 
أعداء األمة جنحوا في الوقيعة بني أصحاب املش���روَعني حتى 
انشغلوا باحلرب بينهم عن احلرب مجتمعني على عدوهم. على 
الس���وريني أال يُلدغوا من اجلحر ذاته الذي لدغ منه - وال يزال 

يلدغ - السنة العراقيون.
وإذا كان���ت االحتماالت التي س���تؤول إليه���ا األوضاع في 
سورية مفتوحة ومتنوعة؛ فإن أبرزها - من جهة أعداء سورية - 
سيناريوهني اثنني: أحدهما: تهيئة أوضاع حترم السنة عموماً، 
واإلس���الميني منهم خصوصاً، من االس���تقالل بحكم سورية، 
وقطف ثمرة الثورة التي كانوا لها وأهلها؛ وذلك بترتيب أوضاع 
أخرى تس���مح بشراكة حقيقية في الس���لطة للطائفة العلوية - 
باستثناء أس���رة األس���د -؛ لقناعة الغرب بأن انفراد العلويني 
بالسلطة لم يعد ممكناً. والعلويون املختارون هذه املرة لن يكونوا 
متحالفني مع إيران وال روسيا، لكن عمالء أصالء للغرب الذي 
جاء بهم، مع شراكة أخرى لنصارى سورية الذين ال يقلون عدداً 
ع���ن إخوانهم النصيريني. وفي تلك احل���ال - إن وقعت - فإن 
سورية ستكون »دولة شركاء متشاكس���ني«.. ينسيهم االشتغال 
بالوالء للعدو البعيد من النصارى، عن االنش���غال بعداوة العدو 

القريب من اليهود!
وسيكون هذا األمر - في حال وقوعه - استنساخاً للوضع الذي 
قام في لبنان، ثم في العراق، ثم في الس����ودان، بتأثير التناقضات 

الداخلية التي لم تُعالج، والتدخالت اخلارجية التي لم تُواَجه.
وقد بدت بوادر التوج���ه الدولي واألممي نحو ذلك اخليار 
بإنش���اء )االئتالف الوطني السوري(، الذي أبدت )وثيقة العهد 
الوطني( الصادرة عنه أنه ال ميانع أو يتمنع أو ميلك املناعة من 

هذا السيناريو.

واآلن..
تفور س���ورية بثورة سنية عربية في وجه الطغيان والهيمنة 
النصيري���ة راح ضحيتها حتى اليوم ما يق���رب من 45 ألفاً من 
القتل���ى، ومئات اآلالف من اجلرح���ى واملهّجرين. ولن أخوض 
طوي���اًل في تفاصيل تل���ك الثورة، فأحداثها يعايش���ها اجلميع 
حلظة بلحظة، حتى صار الكثي���رون غير قادرين على اخلروج 
من أَس���رها ودائرتها املغلقة إلى استشراف األوضاع املفتوحة 
املرهونة واملربوطة مبا يراد لكامل الش���رق األوسط في مرحلة 
)م���ا بعد الربيع العربي(، حيث يراد لهذا الش���رق أن يَْش���رق 
بثوراته، وأن ينفض عن انتفاضاته، إلى أوضاع أس���وأ مما كان 
وا َما  عليه���ا! وال عجب؛ فالل���ه تعالى يقول عن أعدائن���ا: }َوُدّ
ْن َأْهلمِ  يَن َكَف���ُروا ممِ ���ْم{ ]آل عم���ران: ١١٨[، ويقول: }َما َيَوُدّ اَلّذمِ ُتّ َعنمِ
بمُِّكْم{ ]البقرة:  ���ن َرّ ْن َخْيٍر ممِّ َل َعَلْيُكم ممِّ نَي َأن ُيَنَزّ كمِ َت���ابمِ َوال اْل�ُمْش���رمِ اْلكمِ
بمِيًنا{ ]النساء: ١٠١[. ا ُمّ يَن َكاُنوا َلُكْم َعُدًوّ رمِ ١٠٥[، ويقول: }إَنّ اْلَكافمِ

الغ���رب لم يصنع الثورات العربية كم���ا يظن البعض، لكنه 
يري���د القف���ز فوقها، وإجهاض مس���تقبلها، وجتيي���ر نتائجها 
لصاحله، واستراتيجيته الواضحة في ذلك ال تخرج عن أمرين: 
إما اإلفش���ال والتوريط في الفوضى، وإما االس���تقرار املرتبط 
بعدم اخلروج ع���ن املعادالت الدولي���ة واإلقليمية التي تضمن 
س���يادة قوى االستكبار العاملي على كل العالم، وبخاصة منطقة 

الشرق األوسط مبعناها الواسع.
لكن ذل���ك ال يعني أن الغرب على كل ش���يء قدير، أو أنه 
يَن  َس���َ�َّ اَلّذمِ قد أحاط بكل ش���يء علماً، فالله تعالى يقول: }ال َتْ
{ ]النور: ٥٧[. وق���د أعطتنا أحداث  ���ي اأَلْرضمِ ي���َن فمِ زمِ َكَف���ُروا ُمْعجمِ
العقد األخير - ومن ضمنها الثورات العربية - تفس���يراً واقعياً 
معاصراً لتلك اآلية، ولذلك فحديثنا عما يريدون ويخططون ال 
يعني اليقني في استجابة الواقع السنني له، إال في حال تلبسنا 
بأحوال جتري الس� اإللهية علينا ال لنا؛ كالتفريط في فريضة 
االعتصام، والتخلي عن أخذ احلذر، واالس���تهانة بعداوة العدو، 
واجلهل بطبيعة حتركاته وحتالفاته، وقلة األخذ باملس���تطاع من 

القوة ملواجهته.
الواقع السوري - كغيره - لن يخرج عن مجرى الس�، سواء 
من جهة استمرار املكر الكّبار مما يسمى )دول املركز( املجّسدة 
لعاملية »أئمة الكفر«، أو من جهة استحقاقات نصر املستضعفني 

الذي قضى الله أنه ال مُينح إال بشروطه.
لذل���ك؛ فاألرجح أن س���قوط النظام في س���ورية لن يكون 
خامتة املطاف، فالطريق أمام اإلس���الميني ال يزال طوياًل، وال 
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السيناريو الثاين:
استغالل الرفض املتوقع من القوى الثورية الفاعلة على 
األرض م���ن الثوار واملجاهدين عاجاًل أو آجاًل لهذا اخليار؛ 
في متهي���د األرض نحو خيار التقس���يم؛ بدف���ع األطراف 
املتعارض���ة واملتناقضة نحو احتراب يس���عى فيه كل طرف 
إلى أخذ نصيبه بالقوة من الفريس���ة التي عجز عن التهامها 

األسد!
وهن���اك احتمال ثالث - هو أملنا ورجاؤنا - بأن يحصل 
تأيي���د إلهي غير مرتب له من أحد - كما حدث في ش���أن 
الثورة نفسها - يقلب الطاولة على املتآمرين ويصنع معطيات 

جديدة ملرحلة جديدة.
لكن احتمال إش���غال اإلسالميني السنة بالصراعات مع 
غيرهم من الطوائ���ف واالجتاهات؛ ه���و احتمال ال ينبغي 
جتاهله، أو رس���م االستراتيجيات على أس���اس استبعاده، 
فس���ورية مس���تهدفة منذ عق���ود طويلة - مث���ل العراق - 
بالتشتيت والتفتيت، حتى ال يصلب لها عود باإلسالم ملواجهة 

العدو اليهودي املجاور لها، واجلائر على املنطقة كلها.
لهذا؛ فقبل الدخول ف���ي صلب الكالم أريد التنبيه إلى 

ما يلي:
1 - ه���ذا املقال جاء في س���ياق سلس���لة عن )حديث 
التقس���يم بني قادم وقدمي(، ولذلك فإنه يغطي ذلك اجلانب 
احملذور فق���ط دون بقية اجلوانب األخرى التي لها مقامات 

أخرى.
2 - الكالم عن التقس���يم ال يعن���ي أنه حتم مؤكد، لكنه 
أيض���اً وارد وغير مس���تبعد، ولذلك ينبغي م���ن اآلن إدراج 
احتماالت���ه القوية - في نظري - ضمن أي اس���تراتيجية، 

سياسية كانت أو ثورية.
3 - اس���تراتيجية مواجهة ذلك اخلطر في سورية على 
التفصيل؛ ش���أن أهل الش���أن هناك، وليس شرطاً على من 
يدق ناقوس اخلطر أن يرسم تفاصيل مواجهة ذلك اخلطر.
4 - احتماالت التقسيم إذا حصل التحّسب لها والتحوط 
خلطره���ا ولم حتدث على أرض الواقع، فاليقظة واحلذر ال 
يض���ران، لكن الضرر يقع عند التعامي عن التعامل مع ذلك 
اخلطر، حتى يتحول إلى واقع مفجع مفاجئ، كما حدث في 
العراق والسودان اللتني جرى التعامل فيهما مع التحذير من 

خطر التقسيم على أنه مجرد تأثر ب� »نظرية املؤامرة«.

جمرد مراجعة:
ألن ه���ذا املقال يجيء في س���ياق تكملة ملقالي الس���ابق 
بعنوان )حديث التقس���يم(، فلعل من املناس���ب أن يكون جزءٌ 
من حتليل الوضع القائم والقادم في س���ورية بهذا اخلصوص، 

متناوالً أموراً مهمة، وهي:
�� ما نصيب سورية من خطط التفتيت املعلنة سابقاً؟

�� ما مؤش���رات وجتليات الس���ير الواقع���ي باجتاه تلك 
اخلطط الحقاً؟

�� م���ا طبيعة مواقف األط���راف الداخلي���ة واخلارجية 
ومواقعها من رسم خريطة ذلك التغيير احملتمل؟

وفيما يخص األمر األول س���نحتاج إلى استعادة نصوص 
التآمر اخلاصة بس���ورية في مخططات التقسيم التي أشرت 

إليها إجماالً في املقال السابق.
* ففي وثيقة )كراجنيا( التي صدرت ضمن كتاب )خنجر 
إسرائيل( عام 1957م؛ قضت تلك اخلطة في جزئها اخلاص 

م إلى ثالث دويالت: سنية ودرزية وعلوية. بسورية بأن تقسَّ
* وفي تقرير املنظمة الصهيونية العاملية املنش���ور عدد 
1982/2/14م في مجلة اجتاهات )كيفونيم( اإلسرائيلية؛ جاء 
الكالم عن تقسيم سورية كما يلي: »إن تفكيك سورية والعراق 
في وقت الحق إلى أقاليم ذات طابع قومي وديني مستقل، هو 
هدف دولة )إسرائيل( األسمى في اجلبهة الشرقية على املدى 
القصير، وسوف تتفتت سورية تبعاً لتركيبها العرقي والطائفي 
إلى دويالت عدة، وعليه فس���وف تظهر على الش���اطئ دويلة 
علوية، وفي منطقة حلب دولة سنية، وفي منطقة دمشق دويلة 
سنية أخرى معادية لتلك التي في الشمال، وأما الدروز فسوف 

يشكلون دويلة في اجلوالن التي نسيطر عليها«.
* أما املخطط الشهير ل� )برنارد لويس(، مستشار وزير 
الدف���اع في إدارة الرئيس األمريكي األس���بق )جيمي كارتر(، 
والذي أش���ار إليه ش���معون بيريز في كتابه )الشرق األوسط 
اجلديد(؛ فقد ُوضع في أواخر الس���بعينيات، وأشار صاحبه 
- فيما يخص س���ورية - إلى ضرورة تقسيمها، على أن يكون 
للعلويني دولة على امتداد الش���اطئ، ودولة س���نية في حلب، 
وأخرى في دمش���ق وم���ا حولها، ودولة لل���دروز في اجلوالن 

وأجزاء من لبنان وفلسطني.
* وقد تضم���ن تقرير )رالف بيترز( املنش���ور في مجلة 
القوات املسلحة األمريكية في )عدد يونيو 2006م(، أن سورية 

م على النحو التالي: ينبغي أن تقسَّ
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1 - دويلة للعلويني على امتداد شاطئ البحر املتوسط.
2 - دويلة سنية في منطقة حلب.

3 - دويلة للدروز ف���ي اجلوالن احملتل يضم إليها جزء من 
لبنان وشرق األردن.

ويالحظ هن���ا التقارب بني محتوى اخلطط املتس���ّربة أو 
املس���ّربة، وأن القاس���م املش���ترك بني فريق »املقتسمني« أنهم 
جميعاً صهاينة، س���واء كانوا إس���رائيليني أو أمريكيني، وسواء 

كانوا يهوداً أو نصارى.

االنقسام مقدمة التقسيم:
نالحظ أيضاً أن الس���نوات الفاصلة ب���ني وضع اخلطط 
والشروع في تنفيذها بحسب املستجدات والتطورات؛ ال متضي 
في االنتظار الس���لبي، بل هي س���نوات إعداد وإمداد يُستفاد 
منها في تكريس االنفصام املفضي إلى االنقس���ام واملوصل إلى 
التقس���يم. ويكفينا أن نتأمل في سنوات ما قبل تقسيم العراق 
وس���نوات ما قبل تقسيم الس���ودان؛ كيف جرت األمور باجتاه 
تعميق الش���روخ حتى تصبح صدوعاً تستعصي على العودة إلى 

االلتحام أو االلتئام.
وقد جّددت تطورات الثورة الس���ورية احلديث عن خطط 
التقس���يم، حتى إن كثيراً من احملللني السياس���يني، بل القادة 
املتنفذين، اعتبروا أن خطر التقسيم ليس وهماً، بل هو احتمال 

قائم، وخطر قادم؛ إذا تهيأت ظروفه وسنحت فرصته.
فقد أع���رب امللك عبد الله مل���ك األردن عن مخاوفه من 
تقسيم س���ورية، وقال في مقابلة معه بثتها قناة )سي بي سي( 
األمريكية في )2012/8/7م(: »إن الرئيس السوري بشار األسد 
ميكن أن يسعى إلقامة منطقة لطائفته العلوية إذا لم يتمكن من 
السيطرة على س���ورية بأكملها«، وتابع: »أعتقد أن هذا سيكون 
بالنسبة لنا أسوأ سيناريو؛ ألن ذلك يعني تقسيم سورية، ويعني 
أن كل فريق س���يبدأ بالس���يطرة عل���ى أرض إذا حدث انهيار 

داخلي، وسيخلّف ذلك مشاكل يستغرق اخلروج منها عقوداً«.
وب���دوره، ح���ذر رئي���س وزراء تركي���ا - رج���ب الطيب 
أردوغان - من تقس���يم س���ورية في حديث صحفي له نُشر في 
)2012/7/26م(، موضحاً أن هذا التقس���يم سيؤدي إلى صراع 
مسلح بني املذاهب املختلفة، وقال: »الصراع املذهبي في سورية 
يتطور بش���كل مختلف عن الصراع العرقي، وسيؤدي إلى ظهور 

وضع أكثر صعوبة«.
وقد أك���د الكاتب واحمللل السياس���ي املخض���رم )محمد 

حسنني هيكل(، مؤخراً في حديث جلريدة األهرام املصرية في 
)2011/9/32(؛ قناعته بأن ما يشهده العالم العربي من ثورات 
إمنا هو مقدمة ل� »سايكس بيكو« جديدة لتقسيم البالد العربية 
وتقاسم مواردها ومواقعها، وقال: »أكاد أرى خرائط كانت معلقة 
على اجلدران ترفع اآلن وتطوى، ألن املشاهد اختلفت، فاملواقع 
العصية تأدبت أو يجري تأديبها، واملواقع الضائعة اس���تعيدت 
أو أنها تس���تعاد اآلن، وكل ذلك متهيد لفصل في شرق أوسط 
يُع���اد اآلن تخطيطه وترتيبه وتأمينه حتى ال يفلت مرة أخرى«. 
وأضاف هيكل: »التقسيم في املرة األولى كان تقسيماً جغرافياً 
وتوزيع أوطان، ولكن التقسيم هذه املرة تقسيم موارد ومواقع«.

وفي إش���ارة إلى التخوف من تقسيم س���ورية قال هيكل: 
»التدخل العسكري األجنبي في سورية في هذه اللحظة مخيف، 
والبديل بالغزو األجنبي في هذه الظروف يصعب تقدير عواقبه، 
خصوصاً بعدما جرى في العراق واليمن والس���ودان وأخيراً... 

ليبيا«.
وف���ي مقالة للكاتب األمريكي الش���هير )توماس فريدمان( 
نشرتها له جريدة الشرق األوسط بتاريخ )2012/7/28م( نقاًل 
ع���ن صحيفة نيويورك تاميز األمريكية؛ أعرب ذلك الكاتب عن 
التخوف من الس���يناريو ذاته، حيث قال: »قام نظام األسد بقتل 
الثوار عن عمد؛ حتى يتسنى له حتويل الثورة إلى صراع طائفي 
بني األقلية العلوية احلاكمة بقيادة عش���يرة األس���د، واألغلبية 
املسلمة الس���نية في البالد، ولهذا فقد يكون البديل لدكتاتورية 
األس���د تفكيك سورية، حيث س���يتراجع العلويون إلى معاقلهم 

الساحلية، بينما قد تشتعل حرب أهلية طاحنة«.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الله النفيسي - االستراتيجي 
البارز - في حوار مع قناة العربية في )2012/6/17(؛ أن إيران 
لن تس���كت على س���قوط احلكم العلوي في سورية؛ ألن سورية 
هي الرئة التي تتنفس بها إيران، وإذا سقط النظام السوري فال 
بد أن تتدخل إيران؛ ألن ذلك س���يكون طامة كبرى على النظام 

اإليراني.
ولهذا؛ أك���د كثير من املراقبني أن كاًل من إيران وروس���يا 
والصني س���تدفع باجتاه اإلبقاء عل���ى النفوذ العلوي املوالي لها 
في جزء من سورية، حتى لو سقط حكم بشار، فكما أن لسورية 
أهميتها القصوى بالنس���بة إليران باعتب���ار أنها منفذ لها إلى 
البحر املتوس���ط، وأنها الوس���يط الوحيد لتقوية وإبقاء ذراعها 
العس���كرية في الش���ام ممثلة في )حزب الشيعة اللبناني(؛ فإن 
روس���يا أيضاً ال مطل لها على البحر املتوس���ط إال من خالل 
قاعدتها العس���كرية في ميناء طرطوس على الساحل السوري، 
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وكذلك فإن الصني غاضبة من إصرار أمريكا على حرمانها من 
مصاحلها االقتصادية والنفطية في الش���رق األوسط بإسقاط 

أكثر النظم العربية تعاوناً معها.

العلويون.. فاعل ومفعول:
أس���بغ الفرنسيون اسم )العلويني( على طائفة غالة الشيعة 
املعروفة تاريخياً بالنصيرية، وهم أسوأ طوائف الشيعة الثالث 
)االثنا عشرية، الزيدية، والنصيرية(، فهم األشد غلواً وانحرافاً، 
حتى قال فيه���م ابن تيمية - رحمه الله -: »ليس���وا يهوداً وال 
نصارى وال مس���لمني«، وقال: »هؤالء القوم املسمون بالنصيرية 
هم وس���ائر أصن���اف القرامط���ة الباطنية أكفر م���ن اليهود 
والنصارى، ب���ل وأكفر من كثير من املش���ركني، وضررهم على 
أم���ة محمد أعظم من ضرر الكف���ار احملاربني مثل كفار التتار 
ن لهم النصارى في  وغيرهم« )الفتاوى: 636/35(. ومع ذلك مكَّ
الش���ام عندما احتلوها بعد احل���رب العاملية األولى، لدرجة أن 
أقاموا لهم دولة اس���تمرت ستة عشر عاماً، لكنها سقطت سنة 
)1936( عندما أجمع الس���وريون على رفض سياس���ة التقسيم 
األرعن واملتعجل من االس���تعمار الفرنس���ي، ال���ذي أوجد في 
سورية س���ت دويالت، هي: )دولة دمشق، حلب، العلويني، جبل 

الدروز، لبنان الكبير، لواء اإلسكندرون(.
لك���ن العلويني بعد س���قوط دولتهم ظلوا حامل���ني بالكيان 
املس���تقل وساعني إلى اس���تعادته، ولم متِض بضعة عقود حتى 
اس���تعادوا السلطة، ال على الساحل الغربي لسورية فحسب، بل 
على سائر األرض السورية؛ من خالل االنقالب العسكري الذي 
نفذه الضابط النصيري )حافظ األسد( سنة 1970 على زمالئه 
في القيادة العس���كرية، ومن بعدها عمل العلويون بقيادته على 
جمع مفاتي���ح النفوذ كلها بأيديهم مدة ثالثني س���نة هي حكم 
حافظ األس���د، ثم مدة اثنتي عشرة س���نة هي حكم ابنه بشار 

حتى اليوم.
النصيريون كانوا يستوطنون اجلبال على الساحل الشرقي 
للبحر املتوس���ط بدءاً من عكار جنوباً إلى جبال طوروس شماالً 
على األرض الس���ورية، ولهم امتداد في لواء اإلسكندرون الذي 
كان أرضاً سورية منحتها فرنسا لتركيا العلمانية، وعدد العلويني 
الس���وريني يبلغ نحو مليوني نس���مة من مجموع السكان الذين 
يصلون - بحس���ب إحصاء س���نة 2010 - إلى ثالثة وعشرين 
مليوناً، وفي تركيا يبلغ تعدادهم في لواء اإلس���كندرون السوري 

نحو مليون نسمة.
وممن يصنفون ضمن العلويني في تركيا طائفة )البكداشية(، 
وهي فرقة شبيهة بالشيعة، لكنها جتمع بني التصوف والتشّيع، 
تأسس���ت في القرن السابع الهجري، ويّدعي العلويون في تركيا 
أنه���م يبلغون 20 مليوناً، وبع���ض التقديرات تقصرهم على 13 
مليون نس���مة، وعلى كل األح���وال فإن عداء ه���ؤالء الظاهر 
والباطن ألهل الس���نة فرصة لن يفوتها أصحاب مش���روعات 

التشتيت والتمزيق.

انفصال العلويني.. خيار أم اضطرار؟
الطائفة العلوية كلها - وليس النظام فحس���ب - س���تكون عند 
سقوط نظام بش���ار في بؤرة االس���تهداف من الثوار واملجاهدين، 
ولهذا فقد يظهر املجتمع الدولي مبظهر »املتفهم« لقضية إعطائهم 
ح���ق »تقرير املصير« بتوفير مالذ آمن لهم يقيمون فيه كياناً خاصاً 
به���م، إنقاذاً لهم من »اإلبادة اجلماعية«! هذا إذا لم تفلح سياس���ة 
دمجهم القس���ري ضمن مكونات الدولة اجلديدة، وس���تكون روسيا 

والصني على رأس املدافعني عن »حق« القتلة في تقرير املصير!
وقد توارد احلديث في اآلونة األخيرة عن توجه بشار األسد 
إلى جتميع قوى العلويني العس���كرية واالقتصادية لتحويلها إلى 
منطقة الالذقي���ة، حيث معاقل الذئاب اجلديدة عند س���فوح 
اجلبال الس���احلية، تلك املناطق التي ستعلو الشكاوى الشعبية 
منها - كما يتوقع - طلب���اً للحماية الدولية، وتبرؤاً من احلقبة 

األسدية.
بدأ األسد - كما يش���ير مراقبون أيضاً - بتحويل مخزون 
س���ورية من الذهب والعمالت األجنبية إلى مناطق الس���احل، 
وكذلك بدأ بنقل األسلحة الثقيلة، ورمبا الكيماوية، إلى املناطق 

الغربية؛ لتكون أساساً يبنى عليه جيش الباطنيني اجلدد.

أكراد سورية في جدول االنفصال:
أكراد س���ورية كذلك يحلمون باالنفصال، وهم يشكلون نحو 
8 - 10% من الس���كان، ومعظمهم ينتسب إلى الطائفة السنية، 
لكن بعضهم علويون، وفيهم يزيديون ونصارى، وهم مبجموعهم 
أقل ع���دداً من أكراد العراق وأكراد تركيا، ومعظمهم يعيش في 
إقليم احلسكة شمال شرق س���ورية، ولهم أيضاً وجود ملموس 

في حلب.
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األكراد الس���وريون له���م ارتباط بأكراد تركي���ا مثلما لهم 
ارتب���اط بأكراد العراق، فأكثرهم قدم���وا من تركيا التي طورد 
األكراد فيها طوياًل، وارتباطهم بأكراد العراق وجداني وعضوي 
وفكري، حيث يجس���د زعماؤهم العلمانيون )طالباني وبرزاني( 
املثل األعلى لزعماء األكراد السياسيني في سورية، الذين يغلب 

عليهم أيضاً الطابع العلماني.
األكراد في س���ورية دخلوا في حديث التقس���يم، ال جتاوباً 
مع إرهاصات االنفصال الراهنة بعد الثورة الس���ورية فحسب، 
بل منذ أن جنح إخوانهم في )كردس���تان العراق( في االنفصال 
الفعلي الذي ينتظر فقط االعتراف الدولي بهم ككيان سياس���ي 
مس���تقل، فهؤالء اآلن - بدعم األمريكيني واإلسرائيليني واألمم 
املتحدة - لهم حكومة وجيش وبرملان وعلم ونش���يد وطني، بل 

وطابع بريدي!
كردس���تان العراق »املنفصلة« صارت إذن ُحلم )كردس���تان 
س���ورية( على طريق )كردستان الكبرى( التي يتطلع إليها جميع 
األكراد للنهوض باس���م )القومية الكردية( نكاية في الذين طاملا 
تطاولوا عليهم باسم )القومية العربية( التي فرقت املسلمني ولم 

جتمع العرب!
ألكراد سورية ذرائع في االنفصال، منها: أن النظام البعثي 
تعمد طمس هويتهم بدعوى القومية العربية، وهم يتطلعون بعد 
الثورة إلى بعث خاص بهم مثلما حصل مع إخوانهم في العراق، 
ولذلك كان موقفهم من الثورة الس���ورية هو عدم املشاركة فيها 
انتظاراً ملا سيحدث في نهاية األمر. ومن ذرائعهم أيضاً أن أكثر 
موارد س���ورية من الغاز والبترول تق���ع في مناطقهم، ومع ذلك 

فإنهم من أكثر السوريني فقراً، مع كونهم من أكثرهم تعليماً.
ويتذرعون كذلك بأنهم ال يشعرون بتجانس فكري مع السنة 
العرب، وبخاصة اإلس���الميني منهم. وبالنظر إلى أن الزعامات 
العلمانية الكردية لها تأثير كبير عليهم، فقد وقعت مش���احنات 
كثيرة أثن���اء الثورة بينهم وبني العرب الس���نة، وصلت إلى حد 
االّدعاء بأنهم يواجهون خطراً جديداً على هويتهم من الثوريني 
- وبخاصة الس���لفيني -، ولذلك ظهرت دع���وات إلى التوحد 
العسكري في مواجهة ذلك اخلطر بعد سقوط النظام، بل تعالت 
أص���وات في اجتماع ُعقد في مدينة أربي���ل الكردية العراقية؛ 
بض���رورة تفعيل اتفاقيات للتعاون العس���كري بني أكراد العراق 
وأكراد س���ورية في مواجهة اإلسالميني العرب! وصرح متحدث 
باس���م ذلك االجتماع - بحس���ب صحيفة الشرق األوسط )16 
- 11 - 2012م( - بأنه »مت االتفاق على تش���كيل قوة مس���لحة 

إلدارة املناطق احملررة في كردستان سورية ولتمأل الفراغ الذي 
سيخلفه النظام«.

األكراد لم يُذكروا صراحة في خطط التقس���يم الصهيونية 
َط له هو  املنش���ورة عن س���ورية، ولعل هذا يرجع إلى أن املخطَّ
إحلاقهم بإقليمهم مع كردستان العراق، ليكونا ضمن )كردستان 
الكب���رى(. ومن املعروف أن دولة )كردس���تان الكبرى( هي أحد 
املعالم البارزة في مشروع )الشرق األوسط اجلديد( الذي تبنته 
اإلدارة األمريكي���ة في عهد جورج ب���وش االبن، وقد ظهر ذلك 
واضحاً في )خريطة الدم( التي كشف عنها تقرير )رالف بيترز(.

الدروز واحلماية املشتركة:
الدروز كالعلويني؛ ليس���وا يهوداً وال نصارى وال مس���لمني 
- كم���ا قال عنهم أهل العل���م أيضاً)1( - له���ذا فهم في فريق 
املعادين، ولذلك فهم مذكورون في خطط التقس���يم كلها، لكنهم 
لقلة عددهم في س���ورية )ثالثة أرب���اع املليون(، ال يُنتبه خلطر 
انفصاله���م. الدروز هم حم���اة احملتلني اليه���ود في اجلوالن، 
واليهود كذلك يحمونهم، ولهذا فإن قيام دولة س���نية في سورية 
ستس���عى يوماً إلى حترير اجلوالن، س���وف يصطدم باألساس 
الوجودي للدروز، ومن ثم فإن فرص إحياء دعاوى »االستقالل« 

الدرزي ستظل واردة في السنوات القليلة القادمة.

السنة العرب.. بني البيع والشراء:
أما أهل السنة في سورية فهم أهل األرض وأصحاب البلد، 
فهم ميثلون 70 - 80 % من الس���كان، وه���م أيضاً - وبخاصة 
العرب منهم - صناع الثورة وجمهورها في مرحلتها السلمية، ثم 
جنودها ووقودها في مرحلتها العس���كرية، وقد جرى تسليحهم 

))) الفتاوى )161/35(، وفتاوى اللجنة الدائمة ))/399).
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بحذر بعد حتول الثورة من الطابع الس���لمي إلى الطابع املسلح، 
وكان اختالف مصادر التمويل س���بباً ف���ي اختالف األجندات 
بني بعض الفصائل الثورية. بعض الثوار املقاتلني ش���عروا بأن 
تسليحهم لم يحصل إال لغرض مؤقت، وهو التخلص من النظام 
املوالي إليران، ودلَّ على ذلك مبكراً ربط اس���تمرار تس���ليحهم 
ومتويله���م باتفاقهم على قيادة موح���دة »ميكن التفاهم معها«! 
تك���ون قادرة على جمع الس���الح مبجرد انتهاء س���قوط البعث 
واس���تقرار النظام اجلديد، الذي لن يُس���مح له باخلروج بأي 
ح���ال عن »قواعد اللعبة« التي حدده���ا »املمّولون« من البلدان 
الغربية والعربية. ومكمن اخلطر هنا؛ أنه ميكن أن يتكرر نفس 
السيناريو الذي جرى في العراق، فاجلماعات التي لن تتخلص 
من سالحها بعد »التحرير« سيجري العمل على التخلص منها، 
وقد يكون ذلك على أيدي )صحوات( يتم تس���ليحها لتكون ثورة 
على الث���وار، كما كانت جماعات الصحوة ف���ي العراق مقاِومة 

للمقاَومة.
الغربيون وحلفاؤهم ال يقدمون خدمات مجانية أبداً، فليسوا 
»جمعيات خيرية« ذات أهداف إنس���انية، بل هم دائماً يطلبون 
أضعاف ما يعطون، وما يحدث في ليبيا بعد الثورة أوضح مثال 
على ذلك. والقيادة العس���كرية املوحدة التي دعت إليها الدول 
الغربية مبكراً ثم بدأت ببلورتها بعد إنش���اء )التحالف الوطني 
السوري(، سيشترط منشئوها عليها أن تستجيب لكل الطلبات 
)االستخباراتية( بجمع بيانات وأعداد وعتاد املقاتلني وخلفياتهم 
الفكرية وتخصصاتهم املهنية والعسكرية، بحيث يساعد هذا في 

مراحل الحقة على تتّبعهم ومالحقتهم!
أم���ا املجموعات العس���كرية والسياس���ية املرتبطة بالغرب؛ 
فسيجري إضفاء الش���رعية الكاملة عليها سياسياً، ورمبا دينياً، 
ر قرار في أي ش���يء من وراء ظهر من أعطوها هذه  بحيث ال ميرَّ
الش���رعية، وبهذا قد يحيون املصطلحات اخلبيثة التي اخترعها 
أهل النفاق في العراق عن »مقاومة شريفة« وأخرى غير شريفة!

هناك أهداف محددة تقف وراء التحرك املتعلق بجماعات 
الثوار من الس���نة العرب، منها: التمهي���د للتحكم في احلدود، 
بحيث يجري الضب���ط والرصد ورمبا الوقف لتدفق املتطوعني 
الوافدين من خارج س���ورية، ومنها: فرز القوى اإلس���المية في 
الداخل لتسهيل عملية التعامل معها أمنياً وعسكرياً في مرحلة 
ما بعد س���قوط النظام، ومنها: استثمار اخلالفات التي ظهرت 
والت���ي ميكن أن تظهر بني مجموع���ات الثوار، لتحييد من ترى 

قوى الغرب حتييده، وإبراز من ترى إبرازه.
ومب���ا أن لألمريكيني على وجه اخلص���وص جتارب كاملة 

في التعامل بخبث مع اإلس���الميني باستثمار جناحاتهم وخطف 
انتصاراتهم؛ فقد ظهر ذلك علناً على ألس���نة مس���ؤوليهم، فال 
حاجة إلى الكتمان؛ ألن العرب - كما يقولون - ال يقرؤون، وإذا 

قرؤوا ال يتعظون، وإذا اتعظوا ال يتحركون!
صرح باراك أوباما خالل مناظرته الثالثة في )22 - 11 - 
2012( مع منافس���ه املهزوم )ميت رومني(، بأن أمريكا ستعمل 
في رئاس���ته الثانية عل���ى دعم )قوى االعتدال( في س���ورية، 
وستعمل على التثبت من أن الذين ستساعدهم أمريكا سيكونون 

أصدقاء لها وحللفائها على املدى البعيد!
واض���ح أن األمريكيني وحلفاءهم األوروبيني، وكذلك قس���ماً 
من ش���ركائهم في العداوة لإلس���الم من امللحدين الش���رقيني؛ 
سيعملون - إذا تغافل السوريون عما يخططون - على حتقيق ما 
س���بق حتقيقه في العراق وأفغانستان، باستخدام السنة أداة في 
حتقيق أغراضهم، ثم يهمشونهم أو يشوهونهم أو يهشمونهم وفق 

طريقتهم املفضلة »اكسر بالعصا ثم اكسرها«.

دور أهل السنة اآلن؟
هو إفشال تلك اخلطط، وإحباط ذلك التوجه، واملقترح في ذلك:

1 - عدم متك���ني العلويني النصيريني م���ن تكوين غالبية 
س���كانية بعد التحرير في املناطق الس���احلية، وكذلك األقليات 
األخرى املعادية، بل العمل على توزيعهم - على املدى املتوس���ط 

والبعيد - على مختلف املناطق السورية.
2 - بناء جس���ور من التواصل والتصالح مع األكراد السنة 
الس���وريني؛ لعزل القيادات العلمانية الس���اعية إلى االنفصال 
أو االقتت���ال، مع عدم الس���ماح أيضاً بأن يكون���وا هم األغلبية 

السكانية في املنطقة الشمالية الغربية.
3 - نشر ثقافة األخوة اإلس���المية من منطلقات عقيدية؛ 
لهدم مش���اعر العداوة والبغضاء التي أفرزتها الفكرة العلمانية 

الهدامة املسماة »القومية العربية«.
4 - إرس���اء قواعد العدالة اإلسالمية بني مجموع مواطني 

سورية على األسس الشرعية التي ال تقر الظلم واجلور.
5 - التعامل قانونياً ودس���تورياً مع دعاوى االنفصال على 
أنها من قبيل »اخليانة العظمى«؛ ألنها تصب في مصلحة العدو، 

وتنال من وحدة سورية واستقاللها.
ب اليقظ حملاوالت »تقسيم« املشروع اإلسالمي  6 - التحسُّ
السوري إلى شطرين متناكفني: »سياسي« و»جهادي«؛ بل العمل 
على الدمج الدائم لهما وعّدهما مشروعاً واحداً لسورية موّحدة.
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هيثم حممد الكناين

ش���هدت دبلن مطلع ديس���مبر 2012، لق���اء ثالثياً 
جمع وزيري خارجية روس���يا س���يرغي الفروف وأمريكا 
هيالري كلينت���ون واألخضر اإلبراهيمي. اللقاء كان يبدو 
مختلفاً عن اللقاءات الس���ابقة، فقد كان بناء على دعوة 
من اإلبراهيمي دون إعالن مس���بق. بعد هذا اللقاء وفي 
التاسع من الشهر نفسه جمع لقاء آخر اإلبراهيمي بوليم 
بيرنز مساعد كلينتون وميخائيل بوغدانوف نائب الفروف، 
وبعدها بأيام اجتمع بيرنز في موسكو بكل من بوغدانوف 
ث���م الفروف؛ ما يؤكد أن االتف���اق بني الدولتني على حل 
»لألزمة« الس���ورية قد مت بالفعل، وأن الكالم انتقل اآلن 
إلى اخلطوات اإلجرائية وتفاصيل التنفيذ. وقد صاحب 
هذه التحركات بني الدولت���ني مجموعة من التصريحات 
التي انطلقت من جهات متعددة؛ فنائب الرئيس السوري 
فاروق الش���رع في حوار مع صحيفة »األخبار« اللبنانية 
املقربة من حزب الله، يقطع بأن كاًل من النظام واملعارضة 

لن يستطيع حسم املعركة عسكرياً، وأنه ال بد من تسوية 
تاريخي���ة برعاي���ة إقليمية دولية، واتس���قت تصريحات 
احمليطني بالنظام من أبواق ومحللني حول ضرورة احلوار 
وأهميت���ه والنعي على املعارض���ة اخلارجية عدم قبولها 
احلوار، رغم أنهم كانوا في السابق يتهمون هذه املعارضة 
بالضلوع في املؤام���رة الكونية ودعم اإلرهاب ويرفضون 
مش���اركتها في احلوار؛ وإيران تدخل على اخلط باقتراح 
البنود الس���تة التي ال جديد فيها عن موقفها القدمي من 
ضرورة احلوار ب���ني احلكومة واملعارضة وبقاء األس���د 
ونظامه، إلى تصريح حس���ن نصر الله بأن الوضع صعب 
ومعقد لكن من يظن أن املعارضة س���تنتصر فهو مخطئ 
»جداً جداً جداً« كما قال، إلى انزواء املوقف األوروبي ال 
س���يما الفرنسي النشط سابقاً ومعه البريطاني فيما بدا 

أنه إفساح مجال لالتفاق الروسي األمريكي الوليد.

خطة اإلبراهيمي..

التآمر
ال يزال مستمرًا

]المسلمون والعالم[
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ثم بدأت التس���ريبات حول خطة جديدة لإلبراهيمي مبنية 
على اتفاق روس���يا وأمريكا س���يعرضها على النظام في زيارة 
مرتقبة لدمشق، وكان مما تسرب حول اخلطة أن يحصل انتقال 
سلمي للسلطة بقيام بشار األسد بتشكيل حكومة انتقالية ثلثاها 
م���ن املعارضة وثلثها من أطراف في النظام تقبل بها املعارضة، 
عل���ى أن يبقى رئيس���اً صورياً بال صالحي���ات حتى انتخابات 
2014، ثم تس���ربت أنباء أخرى عن اقت���راح أن يقوم بعد ثالثة 
أش���هر مبغادرة البالد وترك منصبه متام���اً، وفي كل األحوال 
يضمن االقتراح خروجاً آمناً لبش���ار األسد، وقيل مصحوباً ب� 
140 من القيادات احمليطة به، أي رؤوس العصابة واملس���ؤولني 
املباش���رين عن اإلجرام. ويكون من مهمات احلكومة اجلديدة 
العاجل���ة؛ إعادة هيكل���ة اجليش واألجهزة األمني���ة، ثم إعداد 
دس���تور وتنظيم انتخابات برملانية وأخرى رئاسية ال يرّشح فيها 

األسد نفسه، وهو ما قيل إنه القى رفضاً من النظام!
قبيل س���فر اإلبراهيمي لدمش���ق التقى أعضاء االئتالف 
الوطني املعارض في القاه���رة، وقد كتب بعده رئيس االئتالف 
معاذ اخلطيب على موقعه: »قلنا لكل مس���ؤول اجتمعنا معه: إن 
بقاء النظام ورأسه بصالحيات أو دون صالحيات أمر مرفوض 
من الس���وريني، هل بعد عش���رين ش���هراً من تضحيات ودماء 
الش���عب السوري يأتي من يقول باس���تمرار الوضع حتى بداية 
عام 2014؟ قيادة االئتالف مجتمعة أبلغت األخضر اإلبراهيمي 
بش���كل مباش���ر رفض هذا احلل«، وهو ما يعن���ي أن األمر لم 
يعد مجرد تخمينات وتس���ريبات، لكن ه���ذه هي مالمح خطة 

اإلبراهيمي الرئيسة.
بعد »تش���رف« اإلبراهيمي بلقاء األس���د كما قال، وتأكيد 
األخير حرصه على كل ما يؤدي إلى س���المة ووحدة س���ورية؛ 
التق���ى اإلبراهيمي أعضاء هيئة التنس���يق الوطني - معارضة 
الداخل املتناغمة مع موس���كو وطهران - الذين أكدوا تأييدهم 
حلل مدعوم إقليمياً ودولي���اً، ثم أُعلن عن بقاء اإلبراهيمي في 
دمش���ق، وعن س���فر فيصل املقداد نائب وزير خارجية سورية 
ملوسكو، ثم س���فر اإلبراهيمي نفسه إليها يوم السبت.. حترك 
محموم ينبئ بأن هناك اتفاق���اً عاماً مع وجود عقبة ما جتري 
محاولة تذليلها، ال س���يما أنه قد أش���يع أن رفض النظام لهذه 
اخلطة س���يؤدي لتحول في املوقف الروس���ي، ومع ذلك فهناك 
تلمي���ح بأن النظام س���يرفض، وهذا غير مس���تبعد على نظام 
أعمى الله بصيرته منذ بداية األزمة، حيث كان ميكن أن يخرج 

منها بقليل من اخلس���ائر، وعندها فإن االحتماالت كلها ستكون 
مفتوحة؛ من تس���ليح املعارضة، إلى إمكاني���ة التدخل الغربي 
املباش���ر لوضع اليد على السالح الكيميائي وحرمان الثوار من 
نصر س���احق بالقدرات الذاتية، ولترتيب األوضاع على األرض 

والتدخل على الساحة بحجة حماية األقليات. 

الس���ؤال املهم هنا وس���ط هذه اجللبة الدبلوماس���ية 
ه���و: هل حتقق هذه اخلطة تطلعات الش���عب الس���وري، 
وه���ل تناس���ب الثم���ن الكبير ال���ذي دفع���ه والتضحيات 

العظيمة التي قدمها؟

إن مما ال ش���ك فيه أن م���ا يحصل اليوم على املس���توى 
السياسي سيكون محصلة مليزان القوى بني األطراف املتصارعة؛ 
سواء على األرض الس���ورية أو في البعدين اإلقليمي والدولي، 
مدفوع���اً مبصالح كل طرف من األط���راف. خطة اإلبراهيمي 
رمب���ا تكون راعت مصالح كل األطراف الداخلية واخلارجية إال 
طرفاً واحداً فقط، هو ببس���اطة الشعب السوري وقواه الثائرة، 
سواء عسكرياً أو في احلراك املدني الشعبي، وهو ما عبر عنه 

اخلطيب بكالمه السابق.
بالنس���بة للنظام فبرغم ما يظهره من متاسك فاق به غيره 
من األنظمة التي أطاحت بها الثورات الس���ابقة، إال أن األرض 
التي يقف عليها تتآكل حتت قدميه، وبات واضحاً خالل األشهر 
الثالث���ة األخيرة حتدي���داً أنه عاجز عن الدف���اع عن كثير من 
مواقعه وقطعاته العس���كرية، حتى على أبواب العاصمة دمشق، 
حيث ش���هدنا تساقط هذه القطعات واحدة تلو األخرى دون أن 
يس���تطيع النظام استعادة شيء منها، وبدا أنه يركز كل همه في 
دمش���ق على حدود دائرة ضيقة ف���ي جزئها الغربي، حيث يقع 
القصر الرئاسي ومطار املزة العسكري وما حولهما من مناطق 
جهة اجلنوب؛ كداريا التي فقدها، واملعضمية التي يقاوم للبقاء 
فيه���ا، واحلال في حلب قريبة من ه���ذا الوضع؛ فالنظام اآلن 
موجود على حدود 20% من املدينة في مناطق أمنية ومعسكرات 
ومقرات حكومية، وعجز عن »تطهيرها« رغم إطالق حملة لذلك 

قبل أسابيع زعم أنها ستنهي معركة حلب خالل عشرة أيام. 
وبصفة عام���ة، فإن النظام ال يحقق أي تقدم على األرض، 
بل إنه يخس���ر أرضاً جديدة كل يوم، ومعنويات جنوده وشبيحته 
صارت في احلضيض كما يظِهر كثير من اللقطات، واالنشقاقات 
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تزداد يوماً بعد يوم وتأخذ زخماً أكبر على املس���توى الكيفي من 
حيث الرتب املنش���قة ومناصب أصحابها، والكمي حيث ينشق 
اجلن���ود بالعش���رات واملئات، أو يستس���لمون. وال يبقى في يد 
النظام من قوة مؤثرة س���وى النيران البعيدة وس���الح الطيران، 
وه���و األكثر إيالماً وتأثيراً عل���ى املجاهدين، لكنه بأي حال ال 
ميكن أن يحس���م املعارك الدائرة على األرض، ال سيما عندما 
تتق���ارب القوات بحيث يصعب التمييز بينه���ا، أو عندما يكون 
الع���دو - املجاهدون - ال يتجّمع بأع���داد كبيرة في قطعات أو 

معسكرات. 
في ظل ه���ذا الوضع امليداني تبدو خيارات النظام ضئيلة؛ 
فاس���تمرار املعارك عل���ى هذه الوتيرة يعني خس���ارته احلرب 
في نهاية املطاف وس���قوط نظامه بكل أركانه وخروج الطائفة 
النصيرية من احلكم إلى غير رجعة، فال يبقى لرأس النظام إال: 
الهرب، أو الوقوع في األسر أو القتل، أو االنسحاب إلى املناطق 
الس���احلية حيث جتمع النصيريني األكب���ر والتحصن باجلبال 
ومواصلة القتال، مع احتمال إقامة دويلة علوية تشمل الساحل 
وجزءاً من حمص وتكون عاصمتها مدينة طرطوس كما أشيع.. 
االحتمال األخير يبدو بعيداً ع���ن الواقعية، فمثل هذه الدويلة 
ال تتوافر لها مقومات احلياة إال مبدها بش���ريان خارجي تبدو 
روسيا وإيران املرشحتني إليجاده، لكن مغامرة روسيا بدعم مثل 
هذه الدويلة محل نظر، واالعتراف بها إقليمياً ودولياً مش���كوك 
فيه، ال س���يما أنه سيشكل خطورة استراتيجية على تركيا التي 
لديها على ح���دود هذه الدويلة أكثر من عش���رة ماليني تركي 
نصي���ري أبدى كثير منهم دعمهم وتأييدهم لألس���د، وقد تبدأ 

دعوات لالنفصال واالحتاد مع الدولة الوليدة.
ومهما يكن من أمر فإن الثوار واملجاهدين وعموم الش���عب 
الس���وري لن يقبلوا بانسالخ جزء من بلدهم عن بقية سورية، ال 
س���يما إن كان القائمون على هذه الدويلة هم املجرمون الذين 
أذاقوا الشعب الويالت خالل األشهر املاضية وفي سنني سابقة، 
وهو ما يعني أنها س���تكون محاصرة بأع���داء ما زالوا يحملون 
السالح ويسعون لألخذ بثأر الشهداء واجلرحى واملعتقلني، فلن 

تنعم باالستقرار أبداً.
النج���اة من كل هذه االحتماالت الس���ابقة تبدو بعيد املنال 
بالنسبة للنظام، الذي أيقن أنه لن يستطيع أن يعيد سورية حتت 

س���يطرته بقوة السالح مرة ثانية.. خطة اإلبراهيمي إذاً فرصة 
ذهبية للنظام ولرئيس���ه وتعطيه أكثر مما يحلم به أو يستطيع 
حتقيقه، فهي حتمي النظام من الزوال بالكلية، وحتمي رئيس���ه 
وأركان حكم���ه من احملاكمة، وحت���رم املجاهدين من االنتصار 
العس���كري، وجتنب املؤيدين انكساراً نفس���ياً كبيراً، بل سيتم 
تصوير األمر على أنه انتصار على املؤامرة الكونية وأن »القائد« 

ضحى مبصلحته الشخصية من أجل الوطن!
أم���ا إقليمي���اً، فتركيا لن يكون لديها اعت���راض، ألن املهم 
بالدرجة األولى بالنسبة لها أن تستقر األوضاع في سورية وأال 
توجد حكومة معادية لها، ووجود املعارضة كأغلبية في احلكومة 
اجلدي���دة كفيل بتحقيق مصاحلها كما كانت وزيادة؛ وأما إيران 
فال شك أنها خسرت بهذه الثورة خسارة عظيمة، حيث كسبت 
عداوة الش���عب الس���وري وقواه الفاعلة، وهو م���ا يوحي بأن 
جناح الثورة بش���كل كامل س���يؤدي إلى قطع العالقات معها أو 
جتميدها، وفي كل األح���وال فإنها تكون بذلك قد تلقت ضربة 
موجعة ألحالمها في الهالل الش���يعي، ويكون محور »املقاومة« 
املزعوم قد ُكسر بالفعل في وس���طه، وهو ما سيؤثر بالتداعي 
س���لباً على األطراف »احلكومة العراقية العميلة/ حزب الله«؛ 
فهذه اخلطة تعطي إيران ش���يئاً بدل أن تخسر كل شيء، حيث 
احلكومة املرتقبة لن تكون معادية متاماً، بل فيها َمن هم حلفاء 

إليران ِمن أعضاء النظام وأعضاء هيئة التنسيق.
أما روس���يا، فهذه اخلطة حتقق مصاحلها، حيث ستحتفظ 
بقاعدته���ا العس���كرية في طرط���وس، وكذلك مبستش���اريها 
العس���كريني وبنفس العالق���ات االقتصادية الس���ابقة، وتظهر 
وكأنها فرضت في النهاية رأيها على الس���احة، حيث كانت من 
البداية ترف���ض تدخل الغرب وتصر على احل���وار بني النظام 
واملعارضة وأنه سبيل احلل، وال ننسى في هذا السياق أن تسليح 
اجليش الس���وري روسي بالكامل، وأن الدمار الكبير الذي حلق 
به س���يحتاج إلى صفقات كبيرة مع الروس - وهو ما يغلب على 
الظن أن���ه مت االتفاق عليه مع األمري���كان -، ما يعني انتعاش 
اخلزينة الروس���ية ومكافأة الروس على مس���اهمتهم في قتل 
الس���وريني بدل معاقبتهم، ويبقى في النهاية أن حلفاءها شركاء 
في احلكم، وفي حال تنظيم انتخابات فأغلب األقليات واملوالني 
للنظام الس���ابق سيؤيدون حلفاء موس���كو في مواجهة الطرف 

اآلخر الذي سيغلب عليه اإلسالميون.
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أما الواليات املتحدة فال شك أن عالقتها بأطياف املعارضة 
املتعددة س���تنعكس عليه���ا إيجاباً عند وص���ول هذه املعارضة 
للحكم، وه���ي ألول مرة من عقود تصبح فاعلة على الس���احة 
الس���ورية الداخلية، وهو ما يفتح الباب للشركات األمريكية في 
ش���تى املجاالت، ال سيما شركات النفط للتنقيب عنه في شرق 
وشمال سورية، بعد أن كانت محرومة من ذلك بقرارات حكومية 
أمريكية ضمن عقوبات اقتصادية قدمية على سورية، ومن جهة 
أخرى تكون قد حققت موطئ قدم في بلد مهم من بلدان احملور 
اإليراني، وأضعفت موقف إيران في املفاوضات حول برنامجها 
النووي، وكذلك قطعت خطاً مهماً إلمداد حزب الله بالس���الح 
عبر سورية، وحافظت على تواجد األقليات في تشكيلة احلكومة 

بنسبة قد تفوق ما يستحقونه.
إن من قدر الش���عب السوري أن حتتل س���ورية هذا املوقع 
املمي���ز الذي يصل آس���يا بإفريقيا وأوروب���ا، وأن تكون قريبة 
م���ن منابع النفط في اخلليج، وأن تك���ون في منطقة تعج بهذه 
التشكيلة من األعراق واملذاهب واألقليات، التي لكل منها امتداد 
في دول اجلوار؛ ومن قدره أن يكون بلده على حدود فلس���طني 
حيث يجثم العدو الصهيوني الذي يس���عى العالم بشرقه وغربه 
للحفاظ عليه وعلى أمنه؛ وهو ما جعل الثورة الس���ورية مربكة 
للجميع، وش���جعهم في الوقت نفس���ه على التدخل ليحقق كل 

طرف مصاحله بغض النظر عن مصلحة الشعب نفسه.
هناك نقاط اتفاق ب���ني دول اإلقليم والدول الكبرى تتمثل 
في ضرورة احلفاظ على استقرار سورية وأال تتحول إلى نقطة 
اضط���راب وقالقل ميك���ن أن تنتقل للجوار فتش���عل املنطقة؛ 
وبخ���الف ما يذهب إلي���ه البعض من كون تفتيت س���ورية إلى 
دويالت يحقق رغبة إس���رائيلية أمريكية إلضعافها وإش���غالها 
بنفسها، فالذي يظهر أن مثل هذا التفتيت مع وجود دولة سنية 
خالصة على حدود فلس���طني )دمشق وريفها والقنيطرة ودرعا 
وجزء من حمص(، ومع انتشار السالح وسريان روح اجلهاد بني 
الشباب؛ لن يحقق االستقرار لليهود، بل مثل هذه الدولة ستكون 
سبباً في املشكالت والقالقل ومنطلقاً للجماعات اجلهادية جتاه 
اجلوالن وفلسطني. إن حماية احلدود السورية - »اإلسرائيلية« 
لتبقى هادئة كما كانت ألكثر من 40 سنة؛ تستدعي وجود دولة 
مس���تقرة مهادنة ضعيفة، وهذا ما يصعب حتقيقه وفق تصور 
التفتيت، لكنه ميكن أن يتحقق في س���ورية موحدة بعد الثورة، 

فقد قام النظام األس���دي املجرم بإضعاف الدولة السورية مبا 
عجز عنه أعداؤها، فما فعله م���ن تدمير للبنى التحتية والزج 
باجليش في معركة خاسرة قضت على كثير من قدراته، لم يفعله 
االحتالل الفرنس���ي الهمجي طوال 26 سنة؛ فسورية اخلارجة 
من هذه احلرب س���تقضي سنوات طويلة للملمة اجلراح وإعادة 
اإلعم���ار وتوطني الالجئني واملهجرين وترميم الهوة الس���حيقة 
التي فصلت بني املؤيدين واملعارضني، وهو ما س���يضمن لليهود 
هدوء اجلبهة وانش���غال اجليران بأنفس���هم. وأما إعادة ما مت 
تدميره من آليات وقطعات اجليش - وهو ما ستقوم به موسكو 
كما نرجح - فسيكون مش���روطاً كماً وكيفاً، وسيكون دفاعياً - 
كما كان دوماً - لكن رمبا مبستوى أقل، مبا لن يشكل أي خطر 

على »إسرائيل«.

ولكن يبقى السؤال: أين الشعب السوري والثوار من 
كل ذلك؟ وعام يراهن اإلبراهيمي ومن خلفه في قبول 

الثورة لهذه اخلطة التي ال حتقق آمال الشعب؟

لقد شهدت األس���ابيع املاضية تش���كيل االئتالف الوطني 
الذي حوى طيفاً واس���عاً م���ن املعارضني الس���وريني وتالفى 
س���لبيات املجلس الوطني من حيث عدم متثيل عدد من القوى 
داخله، وتوحيد املعارضة السياس���ية السورية كان مطلباً ملحاً 
للقوى الغربية و»أصدقاء سورية« التي كانت تتخذ عدم توحدها 
ذريعة لعدم دعمها بفاعلية.. على اجلانب العسكري كان اجتماع 
تركيا الذي جمع ما يقرب من 500 من قيادات الكتائب واأللوية 
املقاتلة ونتج عنه تش���كيل قيادة عسكرية موحدة بحضور عدد 
من املس���ؤولني األمني���ني من تركيا ودول اخللي���ج، إضافة إلى 
أمريكا وفرنس���ا وبريطانيا؛ إيذاناً بإمتام الش���ق العسكري من 

عملية التوحد لقوى املعارضة.
في هذا اللقاء األخي���ر عرض القطريون على الثوار قائمة 
باألس���لحة النوعية املتطورة التي بح صوت الثوار وهم يطلبونها 
وكان طلبهم يرفض في كل مرة، وقيل لهم إن األس���لحة جاهزة 
ولك���ن ال بد من التوح���د وخروج االجتماع مبجلس عس���كري 
موح���د، وُوضع الثوار أمام خيارين؛ إما القبول واس���تالم هذه 
األس���لحة وحسم املعركة خالل أسابيع، أو الرفض وحتّمل تبعة 
ما س���يراق من دماء الش���عب في معركة قد ال حتس���م باملتاح 
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من السالح قبل سنة أو سنتني، كما قال 
املسؤولون األمنيون.

في ضوء ما سبق، فإن اإلبراهيمي 
وروسيا وأمريكا يراهنون على أنهم ميسكون بخيوط 
اللعبة الداخلية عبر القيادة السياس���ية متمثلة في 
االئت���الف الوطني والقيادة العس���كرية املتمثلة في 
املجلس املوح���د؛ ومع ذلك فإن الرهان ليس عليهم 
بالكلي���ة، لعلمهم أن القيادة العس���كرية وكثيراً من 
أعضاء القيادة السياسية، إمنا يتعاملون معهم من 
باب االضطرار واإلمكان واملتاح، ورغبة في سرعة 
إنهاء معاناة الناس، وهذا بالتحديد هو الوتر الذي 

يضرب عليه هؤالء.
إنهم يراهنون على أن الش���عب السوري قد 
تع���ب، وأن املعاناة التي طال���ت آالف العائالت 
الس���ورية التي فقدت أبناءها بني شهيد - بإذن 
الله - ومعاق وجريح ومش���رد ومعتقل ومفقود، 
وأن املعان���اة االقتصادية الت���ي طالت اجلميع 
بال اس���تثناء لدرجة االفتقار ملقومات أساسية 
كاخلبز واملاء والكهرباء والوقود الالزم للتدفئة 
في شتاء قارس، وأن الدمار الذي يصيب البلد 
يومياً بعد أن كان في عيون أهله درة وشامة، 
وم���ا يصاحب ذلك كله م���ن آالم وجراح؛ أن 
كل هذا وغيره سيدفع السوريني للقبول بأي 
حل ينقذهم وينقذ البلد من الدمار والضياع 
والتفتت، وال ميكن أن ننس���ى في هذا املقام 
أن ش���ريحة كبيرة من الشعب املعارض لم 
متارس العمل الثوري مباش���رة، ال في زمن 
الس���لمية وال في زمن حمل السالح، وأن 
هذه الفئة هي األقرب دوماً لقبول أي حل 
متاح، وهذا س���يكون مفتاح الضغط على 
القيادتني السياس���ية والعسكرية للقبول 
باخلطة الت���ي رفضها اخلطيب وأعضاء 
االئتالف مس���بقاً ولن يقبلها الثوار بأي 

حال من األحوال.

بالطبع ال، وقد صرح العميد س���ليم إدريس، 
رئيس أركان القيادة العس���كرية املوحدة للثوار، أنهم سيسقطون 
النظام في غضون ش���هر إن توفر لهم الس���الح النوعي، أو ثالثة 
أش���هر بقدراتهم الذاتية عبر الضربات املتواصلة التي يوجهونها 

للعصابات األسدية.
إن ه���ذه اخلطة ه���ي أخبث من كل ما س���بقها، وهي تعني 
بكل وضوح إهدار كل التضحيات والدماء واألش���الء التي قدمتها 
امللحمة الش���امية، ومكافأة اجلالد ومعاقب���ة الضحية؛ والعقلية 
التي حتكم من صاغ هذه اخلطة ودعمها هي نفس عقلية بش���ار 
األسد التي حكمت تصرفاته منذ بداية األزمة، وهي القدرة على 
س���حق إرادة الشعب وتطويعه، وإن اختلفت الوسائل من عسكرية 
إلى سياس���ية، ومن اإلرهاب والتخويف م���ن القمع إلى اإلرهاب 

والتخويف من عواقب املستقبل.
إن هؤالء جميعاً يتناسون الشجاعة النادرة واالستعداد الهائل 
للتضحية الذي أبداه الثوار وحاضنتهم الش���عبية، إنهم بالفعل ال 
يعلمون مدى العن���اد والتصميم الذي يتمتع به الثائرون الذين لم 
يعد لديهم ما يخس���رون، والذين يطلبون إحدى احلس���نيني دون 
مباالة بأمري���كا وال غيرها. لقد جنحت ه���ذه الثورة في إحياء 
عقيدة اجلهاد والفداء لدى الس���وريني، وألهبت فيهم احلماس���ة 
واالعتداد واالعتزاز بأحاديث كثيرة بيَّنت فضائل الش���ام وأهله، 
فه���م اليوم يقاتلون مس���تظلني بهذه العقيدة مستبش���رين بهذه 
األحاديث موقن���ني أنه لن يضرهم من خذلهم، فأنَّى لإلبراهيمي 

وغيره أن يفهموا مثل ذلك أو يقدروا على مقاومته.
كما راهن األسد طوال أش���هر على انكسار إرادة السوريني، 
سينكس���ر رهان اإلبراهيمي ومن خلفه إن ش���اء الله، وستشرق 
شمس احلرية على الش���ام وأهله عاجاًل غير آجل إن شاء الله، 
وهذا مش���روط بعد التوكل على الله بتحقيق التنسيق الكامل بني 
القيادتني العس���كرية والسياس���ية، وبتحقيق اللحمة بني القيادة 
وعامة الش���عب الثائر، بحيث تكون معّبرة عن تطلعاته داعمة له 
في صموده األس���طوري، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 

ال يعلمون.

السياسة هي فن املمكن كما يقال،

لكن هل هذا حقًا هو املمكن وأقصى املتاح أمام السوريني؟ 
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ل���م يكن هذا الربيع مفاجئاً ملن عرف أرض العراق، فهو ثورة 
النخيل األنبارية بفروس���ية الصحراء، ث���ورة العراقيني برماحهم 
املثقفة من أم الرم���اح املوصل احلدباء، وهي كذلك ثورة الرجولة 
السامرائية بنكهة صالح الدين، بل رمبا يُختصر وصف هذه الثورة 
ببط���والت ديالى وباقي مدن وقصبات الع���راق؛ إنها ثورة العراق، 
كل الع���راق، فتحت بوابة احلرية إلى منطلقها الثوري ليقتلع بقايا 

مشروع احملتل في صفحته السياسية.
ثورة الربيع العراقي في قراءته����ا األولية من خالل منطلقاتها 
الفكري����ة ومحركاتها الداخلية، جاءت لتس����تكمل ما بدأته املقاومة 
العراقية في إجنازها التاريخي بتكبيد احملتل األمريكي شر الهزائم 
بضرباته����ا املتالحق����ة والنوعية، فراح يبحث في مراكز دراس����اته 
العسكرية عن كيفية للخروج واالنسحاب حتت جنح الظالم، وكان من 
الطبيعي أال يخرج من دون أن يبقي بعده وكالء يأمترون بأمره يديرون 
مشروعه في الصفحة السياسية، وألن هذا املنعطف حساس ويحتاج 
إلى معادلة في العالج غير التي عاجلت بها املقاومة العراقية قوات 
االحتالل األمريكي فأوقفت متدد مش����روعه؛ كان ال بد من صيغة 
أخرى متاَرس لتنظيف الس����احة العراقية من أدران هذا املش����روع، 
فكان الربيع العراقي هو احلل األجنع ملثل هذا، فبدأ مبعاجلة الوضع 
العراقي منذ اخلامس والعش����رين من ش����باط عام 2011، واستمر 
بتواصل دؤوب لتسعة أشهر أو تزيد عانى فيها العراقيون شتى أنواع 
التضييق والتعذيب، كان من بينها إدخال شقاوات )بلطجية( املالكي 
إلى س����احات تظاهرهم، ناهيك عن عمليات االعتقال وتلفيق التهم 
وإطالق مش����اريع التمييع باالنتظار ملائة يوم، أو ما شاكل من أعمال 

تريد إجهاض حركة الشعب نحو تغيير النظام.
لق���د عملت حكومة نوري املالكي عل���ى تضييق اخلناق على 
ثورة اخلامس والعشرين من شباط بقتل كل صوت يرتفع مناهضاً 
ملنهجه���ا اإلجرامي، وما مقتل الصحف���ي العراقي هادي املهدي 

وسط بغداد داخل منزله إال واحدة من هذه اجلرائم.
لكن حياة الش���عب العراق���ي وانتماءه األصي���ل يأبى إال أن 
يعاود ممارس���ة احلياة بأبهى صورها، فكان���ت نقطة االنطالق 

أنبارية بنكهة موصلية وبرؤي���ة عراقية جامعة وأهداف تلخصها 
دتها حناجر العراقيني في الساحات  الش���عارات املرفوعة التي ردَّ
الثورية: »الش���عب يريد التغيير« و»الشعب يريد إسقاط النظام«، 
ووصم رئيس احلكومة االحتاللية اخلامسة ب� »كذاب كذاب نوري 
املالكي«، لكن من بني أهم ش���عارات الث���ورة التي تبنّي مدى وعي 
الثوار ومعرفتهم باألهداف احلقيقية لثورتهم، كتبوا عليها )املالكي 
اليد الضاربة إليران والش���ابندر الناطق الرسمي باسمها(، وهذه 
الالفتة تدلل بش���كل جلي وواضح على أن الثورة تريد اقتالع هذه 
الش���رذمة التي تتبع الدولة اإلقليمي���ة املتمددة عبر العراق، وهي 
إيران، وضرورة قطع الطريق عنها؛ من خالل إزالة هذه احلكومة 
ورجوع العراق للعراقيني، ومن هنا صارت الثورة العراقية متالزمة 
مع الثورة في سورية، فالقاتالن كالهما في العراق وسورية ينتميان 
إليران؛ منهجاً وفكراً واتباعاً، فكان من الطبيعي للش���عبني الثورة 
عليهما وإنهاء وجودهما ليعود البلدان يحكمهما أهلهما ال العمالء.
وهناك في أقصى الش���مال العراقي في املوصل احلدباء رفع 
الثائرون الفتة تبنّي املنهج املتبع جلميع الثوار في ساحات العراق، 
تقول هذه الالفتة التي حرص الثائرون على إظهارها أمام شاشات 

اإلعالم )لن نسكت بعد اليوم(.
رمبا ما يلخص املشهد الثوري في العراق أن هذه الثورة حملت 
بني نبضاتها ما اختزنته جراح العراقيني خالل س���نواتهم العشر 
األخيرة، فالشعوب احلية ال تنس���ى جراحها، وهي مهما أصابها 
الضع���ف وبدا عليها الهزال إال أنها حتمل في داخلها نواة حياتها 
التي س���رعان ما تعيد ازدهار ش���جرة حياتها الوارفة، وهذا ما 

يحدث في العراق اليوم.
لق���د راهن املرجفون واألعداء ومن في قلوبهم مرض على أن 
برد الش���تاء القارس، والعراق مع���روف بدرجتي برودته وحرارته 
املتطرفتني وكذلك هطول األمطار؛ كفيل بردع املتظاهرين وفض 
اعتصام املعتصمني، لكن خاب فألهم وشاهت وجوههم، فاألمطار 
التي نزلت بغزارة على كل العراق في أول أيام اشتعال الثورة أنبتت 
صحراء األنبار رجاالً أشداء يتحدون الصعاب، بل إن بريق الغيوم 

]المسلمون والعالم[

األزدي ح����ارث 

الربيع اجلديد في العراق
يشتعل اعتصامًا وُينبت رجااًل
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أش���عل أرض العراق اعتصاماً، فبدالً من بقائها في األنبار ُولدت 
ساحات أخرى في سامراء وتكريت واملوصل، بينما أغرقت األمطار 
طرقات بغداد وحوصرت احلكومة الفاشلة ولم يعد بني يديها ما 
تفعله سوى إعالن العطلة الرسمية ملواطنني حوصروا في الطوابق 
العليا من منازلهم، ومن املفارقة أن تأتي اإلهانة من شريك للمالكي 
في عمليته السياسية، النائب صباح الساعدي، بوصفه املالكي بأنه 
بطل للمجاري )شبكات تصريف املياه(، كناية عن فشله في أبسط 

متطلبات احلياة في ظل موازنة مالية مليارية.
وهنا يأتي دور مهم للعلماء وخطباء املساجد والدعاة في حشد 
الناس وحثهم على إمكانية التغيير وأن زمان السكوت وّلى إلى غير 
رجعة، فخرج الناس إلى س���احات الصح���راء ال يلوذون بطرقات 
وال بنايات، إنهم وس���ط الصحراء، أعدادهم مألت واسع األفق، 
حتى إن كاميرات التسجيل حارت كيف تأخذ زواياهم املمتدة على 
آفاق واس���عة. اختيار األرض الفالة له داللة كبيرة في احلراكات، 
فليس هناك من شاخص يلوذ خلفه املتردد، وإمنا اجلميع في أرض 
مفتوح���ة واألهداف معلنة غير مخفية: »الش���عب يريد التغيير«، 

و»الشعب يريد إسقاط النظام«.
االعتصامات العراقية واملظاهرات التي احتضنتها ساحاتها، 
انطلقت من أج���ل الكرامة واإلباء واحلري���ة ورفع الظلم ونصرة 
املعتقل���ني، فمن الطبيعي أن تكون ثورة عراقية لرفع الظلم بكامل 

أشكاله السياسية واالجتماعية واإلنسانية.
من بني تصديات حكومة االحتالل لهذه الثورة تثقيفها متحدثيها 
واملصرحني باسمها وأدواتها التأجيجية، بوصف الثائرين بأوصاف 
جاهزة وتهم مس���تهلكة رّددوها كثيراً حت���ى أصبحت ممجوجة 
وإسطوانة مشروخة، ومن بني ما قالوا عن هذه االعتصامات أنها 
اعتصام���ات من أجل اخلدمات وترّدي الواقع اخلدمي... وما إلى 
ذلك من احتياجات الناس، ومن ثم يطرحون حلوالً ترقيعية لسحب 
البساط الذي س���ار عليه الثائرون، لكن وعي شباب الثورة أضاء 
على منطلقاته فظهرت واضحة من دون مواربة أن شعب العراق ما 
خرج من أجل كسرة خبز وال ألجل دينار ودرهم، فالشعوب احلرة 
ال تس���تجدي حياتها، بل إن اخلروج والثورة كان من أجل الكرامة 
واحلرية بطعمها الثوري الذي أبه���ر املتابعني، ليعود خبر العراق 
يتصدر نشرات األخبار بأن ثمة شعباً ثائراً ال يرتضي العيش في 

الذل والقهر واالنزواء.
الثورة الش���عبية التي انطلقت من ساحات األنبار شعت نوراً 
على كل العراق لت���ؤذن بالتغيير واخلالص، فالعراقيون اليوم، كل 
العراقي���ني، مثلما وصلوا إلى قناعة تامة بأن محتاًل ال يبني بلداً، 

كذلك أيقن اجلميع أن من جاء معه ومن اش���ترك معه ما هم إال 
مجموعة عمالء ال ميلكون من األمر شيئاً سوى ما تركه لهم احملتل 
من مساحة للس���رقة والنهب املنظم والعشوائي، فلذلك حتددت 
منطلقات الثورة العراقية منذ يومها األول بأن الشعب يريد التغيير 

اجلذري من األساس ال يكون فيه األمر سوى ألهل العراق.
ومن خالل نظرة حتليلية النطالقة هذه الثورة وأسبابها أقول: 
إن األس���باب مختزنة داخل كل عراقي غيور على بلده ال يرتضي 
تبعّيته ألي ق���وة، لكن انطالقة التظاه���رات تزامنت مع اعتقال 
املالكي حلماية وزير املالية الدكتور رافع العيس���اوي، وذلك يعني 
أن السلطات احلكومية التابعة لها تلك الساحات سمحت بخروج 
الناس، لكن من املؤكد أن أحداً من هؤالء املنخرطني في احلكومة 
لم تكن في حس���اباته تلك األعداد املليونية، وتفاجأ أكثر بطبيعة 
املطالب التي سرعان ما ارتفع سقفها للمطالبة بإسقاط احلكومة 
والتغيير، م���ع أنها تدرجت من املطالبة بإنهاء سياس���ة اإلقصاء 
والتهميش واالستفراد باحلكم، ثم املطالبة بإنهاء حالة االنتهاكات 
الصارخ���ة باعتق���ال النس���اء وتعّرضهن للتعذيب وش���تى أنواع 
االنتهاكات اإلجرامية، لكن املطل���ب الرئيس الذي اجتمعت عليه 
ساحات االعتصامات؛ هو تغيير النظام وإنهاء حكم هذه الشرذمة 
التي تستمد بقاءها من األمريكان مستندة إلى جارة السوء إيران.

ورمبا يراهن أحدهم على أن مثل هذا احلراك غير املس���تند 
إلى قوة خارجية لن يرى مطالبه تتحقق على أرض الواقع. أقول: 
نعم، فالعراقيون على يقني بأن احلراكات في كل البلدان تستند إلى 
األس���باب التي متدها في الدميومة ورمبا لن ينجح هذا التحرك 
في الوقت احلاضر، وهنا ال نريد أن نحبط أحداً بقدر ما نناقش 
األمور بعقالنية التحليل السياسي، فكل شيء قابل للنجاح ومعّرض 
لإلجهاض، لكن ال ننس���ى أن مثل هذا احلراك أثبت للعالم أجمع 
أن الش���عب العراقي حي ويختزن أسباب ثورته ويتأهب لالنطالق 

بها في أي حلظة مناسبة.
د العراقي���ني جميعاً نحو  ختام���اً أقول: إن ربي���ع العراق وحَّ
أهدافهم ورس���مها بدقة وأزال من سمائهم كل غيوم املخططات 
االحتاللية وما يضمره املتنفذون في السلطة تبعاً لتوصيات إيران 
التي حتاول ابتالع العراق وجعله ضيعة لبالد فارس تؤّمن متددها 
في املنطقة بعد أن بدت بوادر انفالت حلقة سورية، بيد أن املفارقة 
العجيبة أن كثيراً من احملللني كانوا يرون انطالقة الثورة العراقية 
بعد جناح الثورة في س���ورية، لكن عراق األم���ة فاجأهم جميعاً 
فانطلق قبيل انتهاء األوضاع في س���ورية ليستقبل انتصارها وهو 

منتصر.
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أنه���ى املصريون حلقة جديدة من حلقات »صراع الثورة« 
الذي حتّول إلى »صراع على الس���لطة« بني القوى السياسية 
والتي���ارات واجلماع���ات التي كانت قد اجتمعت وتناس���ت 
خالفاتها خ���الل مرحلٍة إلطاحة الرئيس املصري الس���ابق 
حس���ني مبارك. لقد صّوت املصريون بنعم للدستور اجلديد، 
بعد معركة سياسية وجماهيرية وإعالمية هي األولى على هذا 
النحو بني حلفاء الثورة، الذين حتولوا إلى وضعية اخلصومة 
والعداء السياسي واجلماهيري فيما بينهم إلى درجة سقوط 
الضحايا وحرق املقار واالعتداء على الرموز السياس���ية، مبا 
صار يطرح على املصريني س���ؤال االستقرار بأشد درجة من 
اإلحلاح مما جرى خالل وقائع الثورة ومساراتها املمتدة لنحو 
عامني، إذ حتّمل املصريون ما فات قبل الدس���تور على أمل 
أن يصلوا لتلك احملطة بتصور أنها ستحقق ما لم يتحقق من 
قبل، خالل حكم املجلس، وم���ا جرى خالله من فوضى غير 

منقوصة.
احتشد املصريون في طوابير التصويت مرة جديدة، هي 
اخلامس���ة، إذ سبق أن احتش���دوا في الطوابير ذاتها بكثافة 

ومحبة لهذا النمط من املمارس���ة السياسية، حني صوتوا في 
االس���تفتاء على اإلعالن الدس���توري األول في مارس 2011 
الذي احتكموا إليه في إجراءات وترتيبات املرحلة االنتقالية، 
وحني صوت���وا من بعد ف���ي انتخابات مجلس الش���عب، ثم 
مجلس الش���ورى، ومن أجل انتخ���اب أول رئيس للجمهورية 
بعد الثورة على مرحلتني.. لكنهم في االحتش���اد األخير كانوا 
في وضعية مختلفة؛ املصريون لم يذهبوا لصناديق االنتخاب 
لتحديد مصير الدس���تور الذي يقرر مصير ومس���ار البالد 
لس���نوات طويلة قادمة، وفق وعي ش���امل بأهميته، بقدر ما 
انصبت الدالالت التصويتية املباش���رة على حتقيق االستقرار 
في اللحظ���ة الراهنة، ال االس���تقرار البعيد األجل املفترض 
أن يتحق���ق عبر حتديد توجه���ات الدولة واملجتمع من خالل 
الدس���تور. جاء التصويت متأثراً بالدرجة األولى مبا عاش���ه 
املواطنون م���ن وقائع حالة صراع ح���ادة ودموية بني القوى 
السياسية التي ش���اركت في صناعة الثورة موحدة، ثم صار 
بعضها )جبهة اإلنقاذ( يحاول إعادة إنتاج الثورة املضادة ضد 
اإلس���الميني في السلطة، وهو ما جعلها تظهر في موضع من 

ط��ل��ع��ت رم���ي���ح)*( 

]المسلمون والعالم[

)*( عضو مجلس الشورى املصري. 

قرَّ الدستور..
ُ
أ

هل يتحقق االستقرار في مصر؟
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– إلى حالة تدهور وانقس���ام وتخندق داخل النخبة السياسية 
وبني أجهزة ومؤسسات الدولة وبعضها البعض، مبا رفع حالة 
اخلطر من عدم االستقرار إلى مستوى وأفق يتعلق باستمرار 
الدولة وممارسات النخب السياسية بعد أن أضيف بند العنف 
السياس���ي إلى بنود العنف واإلجرام اجلنائي، خاصة بعد ما 
أثير عن مؤامرات اس���تهدفت اقتحام القصر اجلمهوري من 
قب���ل بلطجية النظام الس���ابق بغطاء سياس���ي وإعالمي من 
جبهة اإلنقاذ، وه���و ما رفع القلق من تدهور األوضاع األمنية 

السياسية إلى مستوى غير مسبوق.

الدورة املستهدفة:
وفق نتائج إقرار الدستور، فقد بدأ مجلس الشورى املصري 
ممارسة مهام التشريع كحل وسط بني تغييب الدور التشريعي 
ملجلس الش���عب بسبب حكم احملكمة الدستورية وبني استمرار 
قيام الرئيس بهذا الدور عبر إصدار إعالنات دستورية أثارت 
زوابع سياس���ية وأحداث عنف. وفي الوض���ع احلالي جتري 
املراهنة على إجناز ه���ذا املجلس قوانني عديدة، منها: قانون 
االنتخابات اجلديد الذي سيصدر بدياًل للقانون الذي اعتبرته 
احملكمة الدس���تورية باطاًل، وهو ما سيفتح الطريق النتخابات 
مجلس النواب مبا ينهي ارتباك مؤسس���ات الدولة - إذ تعيش 
الدولة املصرية دون س���لطتها الثالثة - ويحقق كفاءة تشريعية 
عالية ومش���روعة ال ميكن االعتراض عل���ى حقها في إصدار 
التشريعات. كما س���يصدر املجلس قانون الصكوك اإلسالمية 
الذي ميثل بداية تغيير في توجهات االقتصاد املصري – ومصر 
تأخرت كثيراً في األخذ بهذه األداة املالية، إذ س���بقتها ماليزيا 
وإندونيسيا ودول اخلليج ودول غربية أيضاً -، كما يتصور أنه 

يقوم مبؤامرة انقالبية على شرعية الصندوق االنتخابي، وقد 
جرى هذا التصور بعدم���ا اعترف بعض قادتها بالتحالف مع 

فلول النظام السابق.
لقد أصبح االستقرار في مصر متعدد األبعاد؛ فهناك أن 
آمال الثورة كانت أمواجاً هادرة في بدايتها، لكن وقائع الثورة 
لم تأِت متوافقة مع تل���ك اآلمال، بل جاءت محبطة لها بفعل 
نش���اطات الثورة املضادة وأخطاء القي���ادات الثورية ذاتها... 
إلخ. اآلمال قد اس���تبّدت باملصريني في حتقيق الرخاء، حتى 
إن هناك من كان تصور أن ثروة مبارك ورموز حكمه سيجري 
توزيعها على األس���ر املصرية »كاش«، وبأن الثورة ستنهي على 
الفور حالة البطالة وزيادة األس���عار وس���تقضي على الفساد 
مبجرد خلع مبارك، وس���توقف فوراً ممارسات وأعمال العنف 
والقهر من أجه���زة الدولة العنفية ضد املواطنني... إلخ. هذا 
اإلحباط في املرحلة األولى انتقل وتضاعف وانس���حب على 
كل تط���ورات الثورة خ���الل حكم املجلس العس���كري. وحني 
وصلت محطة الثورة إلى االنتخابات الرئاسية؛ جتددت اآلمال 
لكن بحذر، ورمبا بقلق - انعكس على نس���ب التصويت ملمثل 
للنظام الس���ابق، الفريق أحمد شفيق – بسبب استمرار حالة 
عدم االس���تقرار التي انقلبت في الش���عور املصري العام إلى 
حالة قلق وتوتر بس���بب عدم إجناز أه���داف ومطالب الثورة 
مع اس���تمرار حالة الفوضى. وهناك أن البالد لم تشهد حالة 
من االس���تقرار األمني بعد انتخابات الرئاس���ة بعد أن دخلت 
فئات متزايدة على خط السلوك العنيف وأخذ احلقوق باليد. 
لق���د كان لألحداث أمام قصر االحتادية وحرق نحو 27 مقرا 
لإلخوان املس���لمني وحزب احلرية والعدالة وحصار مس���جد 
القائد إبراهيم في اإلسكندرية ووقوع مصادمات حادة بسبب 
هذا احلصار؛ أثر خطير على املواطنني في نظرتهم ملس���ألة 
االستقرار – وفي التصويت على الدستور -، كما كان لدخول 
القضاة على خ���ط التظاهر والضغط املباش���ر على النائب 
العام وإجباره على االس���تقالة – التي عاد عنها من بعد - أثر 
مباشر هو اآلخر على الشعور بالقلق. لقد حتول الشعور بعدم 
األمن إلى وضعية سياس���ية خطرة تتعلق بالدولة واحلكم بعد 
أن حتول العنف إلى »فعل سياس���ي«. لقد كانت تلك الوقائع 
إعالن���اً بتحول مواجه���ة االنفالت األمني م���ن حالة يجري 
خالله���ا مواجهة اخلارجني على القان���ون - أعمال البلطجة 
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سيشكل آلية سريعة لضخ األموال في شرايني االقتصاد 
اإلنتاجي مبا يحقق تطوراً فعلياً في حجم وقوة االقتصاد 
املصري، فضاًل عن أنه ميثل بدياًل لالقتراض من اخلارج 
بديونه املرهقة وبحالة التبعية لالقتصاد الغربي، وبدياًل 
للعودة إلى تنفيذ روشتات صندوق النقد الدولي. ويتوقع 
أن يصدر املجلس قوانني أخرى تتعلق باسترداد األموال 
املنهوبة خالل سنوات فساد مبارك ونظامه ويحقق حرباً 

فعلية على الفساد... إلخ.
وفي هذه الدورة التشريعية املستهدفة يجري السعي 
إلى حتقيق منط محدد مستقر من العالقة بني سلطات 
الدولة الثالث )التنفيذية والقضائية والتشريعية( وتوزيع 
للصالحيات بينها وإعادة تأس���يس للعالقات داخل تلك 
الس���لطات، س���واء بني الرئيس ورئيس الوزراء أو بني 
غرفتي التشريع )بني الشورى ومجلس النواب( أو داخل 
مؤسس���ات القضاء نفسها، سواء بتقليص عدد القضاة 
في احملكمة الدس���تورية العليا، أو بتحديد نطاق عملها 
باألخ���ذ بالرقابة القبلية لها على القوانني إذ س���تنظر 
في القوانني قبل إصدارها، أو بتحديد عالقات جديدة 
بني مختلف أنواع تخصصات القضاء )اإلداري، ومجلس 

الدولة، والنقض(... إلخ.
وهن���اك جوانب أخرى في هذه الدورة املس���تهدفة 
خالل مدة الشهرين القادمني – ما قبل انتخابات مجلس 
النواب -، إذ يجري التركيز على حل مش���كالت الصراع 
بني النخب السياسية وبعضها البعض عبر احلوار الوطني 
وتهدئة حالة التخندق والصراع في الشارع، كما سيجري 
التركي���ز على أح���داث تغييرات اقتصادية وتش���ريعية 
لتحقيق األمن في املجتمع وحتقيق درجة أعلى من العدل 
االجتماعي عبر إقرار قانون احلد األدنى واحلد األقصى 
لألج���ور، وجعل معاش���ات التقاعد ال تق���ل عن احلد 
األدنى لألج���ور، وإنفاذ إج���راءات الضمان االجتماعي 
والعالج للفئات غير القادرة في املجتمع، وكلها إجراءات 
تستهدف تغيير اجتاه احلركة من استنزاف الثورة لنفسها 
ورصيدها إلى منط متس���ارع من حتقيق أهدافها لتغيير 
االجتاه من تآكل رصيدها إلى اإلضافة لرصيدها.. فهل 

يتحقق تغيير االجتاه، ويتحقق االستقرار؟

الدورة اجلهنمية:
واقع احلال أن األمور ليس���ت بهذه البس���اطة، أو أن من 
الس���ذاجة تصور س���ير األمور بال معوقات وتعرجات خطرة، 
ورمبا يعود مثل هذا التصور لس���ير األم���ور إلى ذات احلالة 
املتفائلة املليئة باآلمال عند مطل���ع الثورة. ففي رؤية الوقائع 
ميكن القول إن البالد تعيش في دورة جهنمية مليئة باملخاطر 
ال املصاعب فقط؛ ذلك أن أخطر ما كشفت عنه وقائع الصراع 
الذي جرى بني القوى والتيارات السياسية منذ إصدار الرئيس 
املصري الدكتور محمد مرسي اإلعالن الدستوري حتى إقرار 
الدس���تور؛ هو أن األزمة عميقة وذات أبعاد خارجية.. صحيح 
أن »نعم« التي صّوت بها املصريون في االس���تفتاء حملت في 
طياتها رفضاً الستمرار حالة الفوضى، وكان معناها احلقيقي 
»ال للفوضى« وأن الثورة املصرية ال ميكن أن تعود للخلف، بل 
يجب أن تتحرك لألمام على صعيد بناء املؤسس���ات والدخول 
في جدول أعمال تنفيذ مطالب الثورة وجتس���يد نتائجها في 
حياة املصريني عملياً؛ لكن هناك معنى آخر ب� »نعم«، وهو أن 
اإلدراك بوجود دور خارجي ف���ي األزمة، وأن خطورة أعمال 
الفوضى واحلرق والتخريب والقتل التي جرت خالل مأس���اة 
اإلعالن الدس���توري؛ لم تتوقف عند حدود تهديد أمن البالد 
واستقراره وقطع الطريق على متتع الدولة املصرية مبشروعية 
كاملة، لك���ن تأثيراتها امتدت إلى مواقف اخلارج، إذ اعتبرت 
بعض الدول واملؤسس���ات أن البالد ذاهبة إلى طريق مسدود، 
فصدرت قرارات بوقف إلغاء ديون أملانية على مصر، وتأخير 
النظر في إس���قاط ديون أمريكية، كم���ا امتد تأثير الفوضى 
الداخلية ليلقي بظالله على ملف اس���تعادة أموال مبارك من 
سويسرا واستعادة رجل األعمال املصري الهارب إلى إسبانيا 
حسني س���الم، وهو ما دفع الكثيرين للقول بأن ما يجري في 
الداخ���ل لم يأِت عفوي���اً، بل هو مترابط م���ع مواقف ورؤى 
خارجي���ة تس���تفيد – في احلد األدنى للتقدي���ر - من الدور 
الداخل���ي املعوق حلركة تقدم الث���ورة. وقد وصل كثيرون إلى 
حد القول بأن البالد مقبلة على »حصار« خارجي متناغم مع 

االضطراب والتآمر الداخلي.
وفي ضوء قراءة التطورات اجلارية اآلن، فالدالئل تش���ير 
إل���ى أن احلوار الوطني لن ينجح في اس���تعادة منط العالقة 
بني القوى التي ش���اركت في الثورة، ول���و مبجرد إعادته إلى 
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حالة اخلالف بدالً م���ن حالة »التعادي والتخن���دق« والصراع بني 
املؤيدي���ن واملعارضني، وإن أقصى ما يتوق���ع أن يصل إليه احلوار 
هو حش���د بعض القوى إلى جانب النظام وحصر حالة الصراع عند 
مساحة قوى جبهة اإلنقاذ؛ عبر توسيع مشاركة القوى املساهمة في 
احلوار في القرار السياس���ي والتنفيذي. كما تشير دالئل ما يجري 
إلى أن جبهة اإلنقاذ اختارت الس���ير في خط الصراع السابق، وفق 
ذات األه���داف وإن بآليات أخرى، إذ هي صارت تبحث عن طريقة 
الس���تمرار احلصول على تأييد نحو ثل���ث أصوات املصوتني ب� »ال« 
على الدستور؛ للدخول عبرهم إلى مجلس النواب القادم، ولذا هي 
اآلن ترفع شعارات إسقاط الدستور من خالل مجلس النواب، فضاًل 
ع���ن أن األوضاع االقتصادية حتتاج إلى درجة متويل تفوق بكثير ما 
هو متاح حالياً؛ ألجل حتقيق أهداف حتس���ني األوضاع االجتماعية 

التي تهدد مبا يطلق عليه في مصر »ثورة اجلياع«.

مرحلة جديدة من الصراع:

وف���ق أفض���ل التقدي���رات تف���اؤاًل، ميك���ن 
صراعي���ة  مرحل���ة  دخل���ت  مص���ر  إن  الق���ول 
جدي���دة ف���ي محاولته���ا بن���اء دول���ة م���ا بع���د 
الث���ورة، وحتقي���ق وضعي���ة أكث���ر فاعلي���ة ف���ي 
حتقي���ق أهدافه���ا، وأن ق���وى جدي���دة ص���ارت 
تض���اف إل���ى مس���احة التفاع���ل واملش���اركة في 
إجن���از تلك األهداف.. غي���ر أن توازنات القوى 
داخل الباد وخارجها ال تزال قادرة على إعادة 
إنتاج حالة عدم االس���تقرار وتعطيل مس���ارات 
اإلجن���از، وإن الوضع الراه���ن للدولة والنظام 
السياس���ي ال يس���مح بتحقي���ق تطوي���ر وقفزة 
كبي���رة على صعيدي االقتصاد واألمن بش���كل 
خ���اص، وإن جه���دًا ضخمًا ما زال ف���ي انتظار 
القوى اإلس���امية. وباإلم���كان القول أيضًا إن 
القوى اإلس���امية أظهرت تطويرًا في قدراتها 
وفي من���ط حتركاتها عل���ى األرض خال أزمة 
الص���راع مع ق���وى جبهة اإلنق���اذ بأبعاد قوتها 
الداخلية واخلارجية، مبا يبش���ر بكفاءة أعلى 
ف���ي محاول���ة جت���اوز العقب���ات واملخاطر على 
نحو معقول.. لقد احتشدت القوى اإلسامية 
عن���د  األرض  عل���ى  بوقائعه���ا  األزم���ة  خ���ال 
املواجهة، كما احتش���دت خال التصويت على 
الدس���تور، رغ���م تباي���ن فعلي في املوق���ف منه، 
وه���ي أثبتت قدرة عل���ى التواصل مع اجلمهور 
الع���ام وفق منط االتصال املباش���ر في مواجهة 
ضخ إعامي عدائي من نحو 40 قناة فضائية، 
واأله���م أنها صارت أكثر إدراكًا جلس���امة مهام 
قي���ادة الدول���ة ومتطلباته���ا واملطل���وب إجنازه 
خ���ال املرحلة الراهنة، فضًا عن أنها جنحت 
فعلي���ًا في اجتذاب نخب سياس���ية لم تكن في 
صفه���ا خال احل���وار الوطني ال���ذي يبدو أنه 

يتطور في آفاقه ونتائجه.
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بعـــد أقل من شـــهرين مـــن توليه منصبه كرئيـــس لتحرير صحيفـــة اجلمهوريـــة القومية، ُأوقف 
الصحافـــي جمال عبد الرحيم عن عمله في أكتوبر املاضي، ومت إســـناد املنصب آلخر؛ بعد نحو يوم 
مـــن نشـــر خبـــر كاذب عن قرار وشـــيك مبنع املشـــير طنطاوي والفريق ســـامي عنان من الســـفر خلارج 
البـــالد، وهـــو اخلبر الذي أغضب القادة العســـكريني في مصر، ولم يشـــفع للصحافي أن َنَشـــَر تكذيبًا 

للخبر؛ فقد جاء سيف العزل سريعًا..
ل هذا العزل من اجلميع مبن  ماجت بحور الصحافة واإلعالم حينها لفترة، لكن سرعان ما مت تقبنّ
ه فيه ســـهام النقد والســـباب عالنية  فيهم وســـائل إعالم تناصب رئيس مصر العداء، وفي وقت توجِّ

عبر وسائل اإلعالم للرئيس املصري نفسه..
بعـــد أســـابيع، أطلـــق على طريق مهـــم في القاهرة اســـم »محور املشـــير طنطاوي«، وفي ديســـمبر 

ه رئيس األركان التحية العسكرية السم املشير، وأثنى عليه.. املاضي وجنّ

شتاء مصر الساخن

]المسلمون والعالم[

العدد 82307

أم����������ري س���ع���ي���د
@Amirsaid_r 
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استحقاقات تطهري مراكز القوى

واحلاصل أن ثمة قاسماً مشتركاً يجعل مهمة تطهير 
بعض هذه املفاصل عس���يرة جداً بالنظر إلى أن نظام 
مبارك كان حريصاً على إحاطة نفس���ه بأدوات فاسدة 
يغريه���ا باملال واالمتيازات من جه���ة، ويهددها مبلفات 
فس���ادها من جهة أخرى، ومن ثم صار لدينا عدد كبير 
من القضاة تبوؤوا مناصبهم بطريقة يرتقي إليها الشك، 
فالبعض قد جرى تصعيده، بل حتى تعيينه في مناصب 
النياب���ة والقضاء، بناء على قرابة أو بعد تقدمي رش���ا، 
إذ وصل »تس���عير« التعيني في بعض املناصب الرسمية 
إبان حك���م مبارك، إلى أرقام فلكية لم يكن قادراً عليها 
إال حفن���ة من املنتفعني، ع���الوة على أن تدّخل األجهزة 
األمني���ة في ش���ؤون القضاء في تل���ك األثناء جعل من 
إرضائها ُسلّماً للوصول إلى بعض املناصب، حيث كانت 
تقدم تقارير حتى عن س���لوك القض���اة ووكالء النيابة! 

وبعض االمتيازات تقع حتت يد نادي القضاة..
وعموم���اً؛ فإن قطاعات مهمة م���ن هذه قد أوجد 
النظام الس���ابق فيها مناخاً مالئماً للفساد جعل بعض 
العاملني واملسؤولني فيها يعتمدون كلياً على املخصصات 
املالية الكبيرة، والرش���ا املتنوعة، مب���ا جعل من مهمة 
مكافحتها أو نزع صالحيات بعض املسؤولني، ضرباً من 
ضروب الصراع العنيفة. كما أن بعض املس���ؤولني وغير 
املس���ؤولني من احملس���وبني على نظام مبارك، ما زالوا 
يحتفظ���ون مبلفات إدانة ألتباعهم مبا يضيف بُعداً آخر 

لتالقي مصالح هؤالء وأولئك.
يض���اف إلى ذلك حج���م االختراق���ات التي يتردد 
احلديث عنها أثناء حكم النظام الس���ابق، حيث لم تكن 
»إسرائيل« تعد مبارك كنزاً استراتيجياً من فراغ، بل إنه 
قد هيأ لها ما ميكنها االعتماد عليه من مقومات التأثير 
في الداخل املصري، مبا أمكن معه مواصلة هذا الدور 

عبر أدوات أخرى بعد خلعه.
وما يقال عن »إسرائيل« ال ميكن نفيه عن الواليات 
املتح���دة األمريكي���ة، وال دول االحت���اد األوروبي، التي 
متتع���ت بنفوذ هائل ف���ي املاضي، ولم تزل، ونس���جت 

القالدتان اللتان تلقاهما املشير والفريق من الرئيس املصري 
عند إبعادهما عن الس���لطة في أغسطس املاضي تكرمياً لهما؛ 
لم تكبح���ا جماح الظنون بأن ما حصل ف���ي مصر حينها كان 
عنواناً على انفراد الرئيس املنتخب بالسلطة التنفيذية، فالواقع 
أن للقوات املسلحة وضعها اخلاص في مصر، وأنها تظل دوماً 

حاضرة في املشهد وإن توارى بعض مسؤوليها.
اجلميع ف���ي احلقيقة يرمقها عن���د أي منعطف، من في 
السلطة ومن يتخذون مواقف املعارضة، وحني دعا وزير الدفاع 
املصري القوى السياس���ية حلفل غداء وطني، اشرأّبت أعناق 
معارضني طمعاً في أن جتلب لهم هذه الدعوة حتوالً سياس���ياً 
يتطلع���ون إليه، لكنها حني ألغيت تراجعت حماس���ة املعارضة 

قلياًل في مناهضة الدستور.
»القوى املدنية« )العلمانية( ظلت طامحة في أن »تتعسكر« 
مصر، وصدرت تصريحات متعددة من أقطاب املعارضة تشجع 
على تغييٍر ما خارج االستحقاقات الدميقراطية، لكن املؤسسة 

العسكرية أبدت متسكها بالشرعية القانونية والدستورية..
مضت هذه »التطلعات«، ومت إقرار الدستور بنسبة %63.8 
من املصوتني، وتعاظم تطلع آخر من قبل »القوى اإلس���المية« 
في أن تنكس���ر ش���وكة »مراكز القوى« أو »الدولة العميقة« مع 
دخول العمل بالدستور حيز التنفيذ، والبعض عقد آماالً عراضاً 
على استقرار األوضاع عقب التصديق على نتائج االستفتاء، ال 
سيما مع بند »العزل السياسي« الذي مينع عودة »الفلول« للعمل 
السياسي في البالد، بيد أن تلك اآلمال وإن كان لها ما يبررها 
من قوة الزخم الدس���توري الذي أحدث حتوالً هائاًل في رسم 
خريطة طريق مصر املستقبل؛ إال أن موازين القوى في الصراع 
الداخلي املصري ال تتوقف طوياًل عند النصوص املكتوبة؛ فما 
زالت »الدولة العميقة« أو »مراكز القوى« تضرب بجذورها في 
كل تربة مصر، وال تزال عصيُّها توضع في دواليب احلكم ومتنع 
حتركه لألمام، ال سيما في ملفي االقتصاد ومالحقة الفساد.

انطلقت مصر ما بعد الدستور، لكن معظم مفاصل الدولة 
مغلول���ة عن احلركة بفعل تغلغل مراك���ز القوى فيها؛ فالقضاء 
واإلع���الم والداخلية واخلارجية واحمللي���ات؛ بحاجة إلى جهد 
ضخم ف���ي تطهيرها، واملخاطر اخلارجي���ة ال تقل تأثيراً عن 
الداخلية في مس���اعي تقوي���ض إدارة وحكومة الرئيس محمد 

مرسي.
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عالقات وثيقة في مختل���ف مراكز قوى مصر، وما 
رش���ح عن قضية التمويل األجنبي التي جرى مللمتها 
بس���رعة وبتدخل أمريكي/ أوروبي، يكشف بوضوح 

عن جانب من هذه املشكلة.
والواق���ع كذلك أن اإلعالم الفاس���د في مصر 
وال���ذي بلغ حداً غير مس���بوق من مس���عى الهدم 
وعرقلة مش���روع االنعتاق من زنزانة النظام السابق؛ 
يترك أث���راً بالغ اخلطورة، حيث ُضخت به املليارات 
من أجل إفشال إدارة الرئيس محمد مرسي وانهيار 
شعبية جماعة اإلخوان والقوى اإلسالمية املتحالفة 
معها، وهذا اإلعالم املمول من الداخل واخلارج يعد 
ترساً يقف خلفه العديد من رجال األعمال املرتبطني 
بالنظ���ام الس���ابق، والذين لهم مصلح���ة كبرى في 
إعادة إنتاجه؛ حيث إن مكافحة الفس���اد س���تترجم 
آلياً إلى مالحقتهم قضائياً بس���بب األموال الهائلة 
التي حتصلوا عليها بطرق غير مش���روعة إبان حكم 
مبارك، وكشف شبكات الفساد املتشعبة في الداخل 
واخلارج، من ثم؛ فإن هذا اإلعالم ال يخوض معركته 
على الهوية فقط العتباره يجس���د احلالة العلمانية 
الش���اذة والغريبة عن واق���ع املجتمع املصري، وإمنا 
يخوضها أيض���اً ملنع أي محاول���ة ملالحقة هوامير 
الفساد في مصر، حتى بعض كبار املستثمرين العرب 

في مصر الذين ُمنحوا امتيازات غير مشروعة. 
كما أن دوالً اش���تهرت بأنها تس���مح ب� »غسيل 
األموال« في بنوكها ومصارفها، أعادت تدوير بعض 
أموال مبارك وزبانيته وعصابته في تقويٍض ملساعي 
الرئيس مرسي في مكافحة الفساد والنهوض مبصر.
وما يقال فيما س���بق ينس���حب عل���ى قطاعي 
اخلارجية واحملليات، وكالهما يسيطر عليهما أنصار 
النظام الس���ابق واملس���تفيدون به، والذين ارتبطت 
مصاحلهم ببقائه، وجّس���د انهياره صدمة ال ميكن 
عالجه���ا إال بإعادة إنتاج ما تبق���ى منه، واخلضوع 
للجهات احملركة لتقويض حكم الرئيس مرس���ي من 

اخلارج والداخل.

حتديات املرحلة القادمة

هي ف���ي الواقع كثيرة، لكن أهم ما مييزها أنها ناجمة عن عدم 
توافر الط���رف اإلصالحي، وهو الرئيس وح���زب احلرية والعدالة 
والقوى اإلس���المية املتحالفة معهما، على قيادات وكوادر سياس���ية 
نضجت من خالل ممارس���ة العمل السياسي؛ إذ كان النظام السابق 
يحظ���ر على »اإلس���الميني« االرتق���اء إلى مناصب علي���ا، كما أنه 
كان يحارب وجود اإلس���الميني في القطاعات احلساس���ة؛ األمنية 
والقضائية واإلعالمية واخلارجية وغيرها، ومن ثم لم يعد باإلمكان 
س���وى االعتماد على الطاقات احلالي���ة املتوافرة، وهي في معظمها 
قريبة من النظام السابق وكثير منها »فلولي«، كما يقال؛ ولذا أضحت 

اخليارات صعبة في عملية التغيير واإلحالل والتبديل..
أيضاً، مع عدم توافر الكوادر اإلصالحية؛ فإنه حتى إن توافرت 
فلن ميكن تس���كينها بس���هولة في أماكن مالئمة؛ لسببني، أحدهما: 
يتعلق باملمانعة الش���ديدة من األدوات كافة؛ اإلعالمية، والقانونية، 
و»اجلماهيرية املوجهة« )أي م���ا يوجه إليه األتباع من االحتجاجات 
واملظاهرات واالعتصامات الفئوية وغيرها(. والثاني: يتعلق بقانونية 
العزل واإلطاحة واإلقالة، وهي إجراءات محكومة بضوابط وثغرات 
قانونية ال ميكن القفز عليها إال بقوانني استثنائية مستحيلة احلصول 

في مثل هذه األجواء املشحونة.
وثالث���ة األثافي أن ما يُس���عى إليه في هذا الس���ياق يجري في 
ظل ظروف اقتصادية صعبة تس���عى مراكز القوى إلى استغاللها من 
أجل اإلطاحة بالرئيس وأركان حكمه اجلديد، كما أن إمتام برنامجه 
يس���تلزم جناح حزبه )احلرية والعدالة( والقوى اإلسالمية في الفوز 
باالنتخاب���ات القادمة لتش���كيل احلكومة اجلدي���دة ووضع برنامج 

النهضة في حيز التنفيذ.
عطفاً على ذلك، فإن االقتصاد واالستثمار يستلزم مناخاً مالئماً 
ال ميك���ن إيجاده في وقت تناهض فيه املعارضة في الداخل اقتصاد 
البالد بنش���رها القالقل والعنف والتحري���ض العلني للدول الغربية 
والعربي���ة على محاصرة مصر، وهو ما قد مت بالفعل من قبل أملانيا، 

وصندوق النقد الدولي، وبعض الدول الغربية األخرى واخلليجية..
كما أن حالة االنف���الت األمني املتعمدة تذه���ب بأحالم اقتصاديي 
احلرية والعدالة أدراج الرياح، وتفرغ البالد من البيئة احلاضنة لالستثمار.
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الشهور القادمة
م ليس مش���هداً يدعو إلى التفاؤل، لكن احلقيقة أن  ما تقدَّ
الرئيس مرس���ي وحزب احلرية والعدالة الذي يدعمه إلى جوار 
قوى إس���المية أخرى؛ قد جنحوا في عدد من معاركهم املهمة، 
ال س���يما تولي الرئيس مرسي نفس���ه مقاليد احلكم، وإطاحة 
بعض الرموز القدمية، وكذلك تغيير النائب العام بآخر مش���هود 
له باالس���تقالل والنزاهة وبدئه عمله نحو تطهير سلك النيابة، 
وكذلك تعيني ش���خصيات نظيفة اليد على رأس بعض األجهزة 
الرقابية، والنجاح في مترير دستور متميز ال ميكن نقضه بسهولة 

في واحدة من أعنف معارك »اإلسالميني« وأشدها خطورة..
كذلك؛ فإن العديد من اإلجراءات والقرارات س���تطل في 
الطريق، وبعض مشاريع القوانني اإلصالحية جاهزة للنظر في 
مجلس الش���ورى القائم بأعمال مجلس النواب حلني انتخابه 

)وهو تهيمن عليه غالبية »إسالمية«(... إلخ.
املأم���ول هنا جيد، وق���د بدا أن معركة الدس���تور قد قلَّمت 
أظافر مراكز القوى إلى حد ما، لكن بالطبع ليس هذا كافياً، فما 
تقدم من حتدي���ات ال ميكن التصدي له عبر حزمة من قوانني أو 
إجراءات، بل ال بد من خوض معارك ضارية ضد الفس���اد، وضد 
املصالح املناوئة للمصالح املصرية، بجسارة وفي زمن قصير نوعاً 
م���ا؛ ألن رهان انهيار احلكومة وحكم الرئيس مرس���ي يزداد لدى 
معارضيهم كلما تعرقل مش���روع النهضة، وعليه فيتوجب اإلسراع 
في فتح امللفات وكسر شوكة مراكز القوى بضربات متوالية؛ على 
أن العم���ل في هذا املضمار يس���تلزم حكمة بالغ���ة توازن ما بني 
اإلسراع بضربات استباقية قوية ومتنوعة تذهب بتوازن اخلصوم، 
وبني استعدائهم مرة واحدة ووضع جميع اخلصوم في سلة واحدة 

جتعل من مهمة تقويض حكم الرئيس ممكنة..
واالعتدال واالنتباه إل���ى األولويات أمر مصيري، ويحتاج 
إل���ى توفيق ربان���ي، وبعده تخطيط م���دروس عاقل، كما أنه 
يستلزم تضافر اجلهود اإلسالمية وتكاملها في حتقيق مشروع 

النهضة بكل مفرداته ومحاوره..
وفي احلقيقة، إنه لم يبق على االستحقاق النيابي وقت طويل، 
فنحو خمس���ة شهور فقط تفصلنا عن انتخابات مجلس النواب، 
وقبل ه���ذا هناك ضرورة ملحة حلل مؤقت ملش���كلة االقتصاد، 
وكس���ر احتكار اإلعالم، وضرب مراكز الق���وى بضربات مؤثرة 
تش���ل حتركاتها وتشتت تفكيرها ومس���اعيها؛ وهذا كله يستلزم 
تعاوناً على املدى األعلى في تنس���يق اجلهود، واستدراك معضلة 

اإلعالم، والعمل على إيجاد أكثر من رافد اقتصادي يحقق النمو 
ويجهض عراقيل النهضة، وال بد من التفكير جدياً في املشاريع 
االقتصادية البديلة التي ميكن أن تعمل عليها القوى اإلس���المية 
بغية وضع قاطرة االقتصاد على القاطرة الصحيحة، دون انتظار 

إلجراءات اقتصادية شاملة على مستوى الدولة..
التحدي���ات كثيرة، ويفرضها خص���وم الداخل واخلارج على 
املش���روع اإلس���المي، لكن مع ذل���ك ال ميكن أن تلق���ى التبعة 
فيما يعانيه املش���روع على تلك التحديات، فدون »اإلسالميني« 
مس���ؤوليات جس���يمة لم يوفوها حقها حتى اآلن، ال سيما فيما 
يتعل���ق بضبط فكرة تصدير الكفاءات، وإحداث املوازنة املتجردة 
اخلالصة بني محددي الثقة والكفاءة، سواء في العمل السياسي 
العام أو احلزبي الداخلي، وكذلك؛ فإن ش���تات إعالمهم وهزاله 
عل���ى هذا النحو ليس مرده فقط عائ���داً إلى قلة املوارد، وإمنا 
أيض���اً إلى النمطية وقلة اإلبداع وعدم املوازنة الس���الفة الذكر، 
واإلخف���اق في توظيف األموال والطاق���ات على النحو الصحيح 
املنت���ج.. وهكذا.. وكذلك؛ فإن االنكباب على العمل السياس���ي 
املجرد وإهمال اجلانب الدعوي في بعض مناحيه، واإلخفاق في 
بناء مؤسسات أهلية ناجحة؛ قد ترك أثره السلبي على املشروع 
اإلسالمي برمته، وحشر »اإلسالميني« في زاوية الفعل السياسي 
املجرد الذي ميكن تتبع���ه وانتقاده ونقده ونقضه، بخالف زوايا 
العمل االجتماعي اخليري واألهلي الذي ينهض بالبالد ويرفع من 

قدرة اجلماهير على املمانعة حيال موجات التغريب والتغييب.
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عندما أعلنت الرئاس���ة املصرية قبل خمس���ة شهور 
إحالة املشير طنطاوي والفريق عنان إلى التقاعد، اعتقد 
أكثر الناس أن الرئيس املصري محمد مرسي بات ممسكاً 
بزمام احلكم في مصر ألول مرة منذ توليه الرئاس���ة قبل 
هذا التاريخ بنحو شهرين، وأنه ألول مرة في تاريخها باتت 
مصر حتت حكم مدني منتخب، بل إسالمي.. لكن حقيقة 
األمر أن التمكني ملرس���ي على كرس���ي احلكم لم يتم بعد 

ودونه مراحل ومعارك سياسية طاحنة، بل دماء ودموع.
فما الذي يحول بني أن يأخذ رئيس منتخب س���لطاته 

كاملة؟
ميكن حصر التحدي���ات التي تواجه الرئيس املصري 

وحتول دون حتقيق هدفه، في دوائر عدة:
أجهزة أمنية وعسكرية مناوئة.• 
أنصار النظام السابق ممن يجري تسميتهم الفلول.• 
ق���وى علماني���ة: ليبرالية ويس���ارية وأخ���رى طائفية • 

تريد فرض أجندتها على الباد.
إعام شرس يوجه الناس ويحرضهم.• 
قوى خارجية إقليمية متربصة.• 

»الرئيس لديه مصائب بال حدود«.. هذا قول احمللل السياسي محمد حسنني هيكل في حوار له مؤخرًا مع 
ل به على عمق األزمات التي حتيط بالرئيس املصري املنتخب محمد مرسي. إحدى القنوات الفضائية املصرية يدلِّ

إلى أين؟
مصر..

ح����س����ن ال����رش����ي����دي
istratigi@hotmail.com

]المسلمون والعالم[

أواًل: أجهزة أمنية وعسكرية:
عندما أصدر الرئيس محمد مرسي في 12 أغسطس املاضي 
قراراته بإحالة املش���ير طنطاوي وزير الدفاع والفريق سامي عنان 
للتقاعد؛ س���اد الغموض طبيعة ذلك القرار وتس���اءل البعض: َمن 
كان وراء ذلك القرار؟ وأضحت اإلجابة عن هذا الس���ؤال ضرورية 
الستكش���اف طبيعة الدور املستقبلي للجيش في احلياة السياسية 
املصرية بعد س���تني عاماً من التحكم فيها وإدارتها بش���كل ش���به 

منفرد.
ورغم أن املعلومات الكاملة لم تُكش���ف بعد، لكن من املرجح - 
وفقاً للمنش���ور - أن الساعات التي سبقت إعالن نتيجة انتخابات 
الرئاسة، شهدت تفاهمات بني جماعة اإلخوان واملجلس العسكري 
م���ن جهة، وبني اإلخوان واإلدارة األمريكية من جهة أخرى، وقادت 
وزيرة اخلارجي���ة األمريكية هي���الري كلينت���ون التفاهمات التي 
تضمنت بعض الوعود للقوات املس���لحة حال فوز مرس���ي، وقالت 
مصادر إنه مت االتفاق على إعالن فوز مرس���ي مقابل ترك اختيار 

الوزارات السيادية للعسكر.
وطبقاً لهذا االتفاق فإن طنطاوي سيتنحى ومعه عنان في أول 
حكومة تشكل بعد مجيء مرسي، وس���يتولى عبد الفتاح السيسي 
مدير املخابرات العس���كرية - في ذلك الوقت - أمر وزارة الدفاع، 
وهذا االس���م بالتحديد )السيس���ي( ما كان ي���ردده طنطاوي في 

مجالسه اخلاصة قبلها بشهور ليخلفه في قيادة اجليش.
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وأكبر دليل على أن األمر في هذه األجهزة ليس بيد مرس���ي؛ حني جلأ 
وزي���ر الداخلية إل���ى وزير الدفاع كي يحميه من إقالة مرس���ي له، وهذا ما 
ش���اهدناه في احلفلة التي التقى فيها قيادات الداخلية والدفاع، وش���اهدنا 
فيها الرجلني وهما يرفعان أيديهما معاً والتي رأيناها قبل حلظات من إعالن 
السيس���ي دعوته القوى احلزبية للحوار، وهي التي أفشلتها الرئاسة.. فقبل 
هذه احلفلة بيوم نش���رت بعض الصحف خب���ر أن الرئيس دعا وزير الدفاع 
ورئيس املخابرات ورئيس الوزراء للتباحث في ش���أن تأمني االس���تفتاء ولم 
يذك���ر اخلبر وزير الداخلية، وكانت هذه ليلة االنتقادات العنيفة التي وجهها 
الدكت���ور محمد بديع - مرش���د جماعة اإلخ���وان - للداخلية بتواطئها في 

االعتداء على مقرها الرئيس في ضاحية املقطم.

ثانيًا: أنصار النظام السابق:
يتغلغ���ل هؤالء في أجه���زة النظام فيما يعرف بالدول���ة العميقة، ويأتي 
على رأس هؤالء القضاة ورجال النيابة، ويكفي معرفة أن أحد اإلحصائيات 
يش���ير إلى أن نحو 30 % ممن ينتمون إلى السلك القضائي كانوا ضباطاً في 
الشرطة، وفي الثالثني س���نة األخيرة التحق باألجهزة القضائية من ينتسب 
لألس���ر املؤيدة للحزب الوطني وعلى صلة مصلحية بالنظام الس���ابق وممن 
تلّوثت أيديهم بالفس���اد، وهؤالء هم قضاة اليوم الذين اس���تاؤوا من وصول 
اإلس���الميني للحكم، ويطمعون أن يُرجعوا أمجاد نظام مبارك، ويخافون من 

محاسبة النظام اجلديد على فسادهم.

ثالثًا: املعارضة الَعلمانية والطائفية:
بنت املعارضة العلمانية استراتيجيتها على متديد فترة االحتجاجات والتمرد 
وممارس���ة أقصى الضغوط الش���عبية واألمنية على الرئيس وحكومته بحيث ال 
يستطيع إجراء أي إصالحات اجتماعية واقتصادية يشعر بها الناس، بحيث إن 
لم يسقط قبل مدته فإنه سيجيء في النهاية وقد عجز عن إنهاء أزمات الشعب 

فال يعاد انتخابه، بل سيسقط ويسقط من وراءه ويسقط مشروعه.
كذلك؛ فإن الكنيس���ة القبطية التي حتولت منذ تس���لّم ش���نودة الثالث 
لرأسها منذ ما يقرب األربعني عاماً، إلى تنظيم هرمي يوجه احلالة القبطية 
في مصر إلى ما تريده الكنيسة؛ متخوفة من إحكام اإلسالميني قبضتهم على 
الس���لطة، ورغم التطمينات التي أبداها اإلسالميون، لكن مشاركة األقباط 
ف���ي املظاهرات األخيرة جلبهة اإلنقاذ أعطت لتل���ك املظاهرات زخماً قوياً 
وجنحت زاوية التصوير التلفزيوني في إعطائها مزيداً من التمدد واالنتشار، 
وتتوارد معلومات أن مسلحني أقباطاً هم الذين أطلقوا الرصاص احلي على 

اإلخوان عند قصر االحتادية، ما أسقط ما يقرب من 10 شهداء.

لك���ن بعد تولي مرس���ي الرئاس���ة ب���دا أكثر 
اس���تقاللية وحرصاً على أداء دوره الرئاسي كاماًل 
في نطاق التفاهمات الس���ابقة، لكن طنطاوي بدا 
أكثر فتوراً وتوجس���اً من ذلك ال���دور حتى حدثت 
مج���زرة رفح الت���ي ُقتل فيها أكثر م���ن 16 جندياً 
مصرياً بأيدي مجهولني وهم يفطرون في رمضان، 
وهنا س���اد التذمر ضباط اجليش الذي أدرك مدى 
الضع���ف الذي حّل به على أيدي قياداته )طنطاوي 
وعنان(، فضاًل عن غرقه في مس���تنقع السياس���ة 
الداخلية بعد الثورة، وهذا ما أدركه السيسي ومعه 
قيادات اجليش، والتقطت أمريكا هذه اإلش���ارات، 
واجتمع اجلمي���ع على ضرورة ع���ودة اجليش إلى 
ثكناته العس���كرية، وتطبيق التفاهمات بني اإلخوان 
والعس���كر برعاية أمريكية؛ فت���م إحالة طنطاوي 
وعن���ان للتقاع���د، وبدأت مرحلة جدي���دة للجيش 
املصري بانسحابه اجلزئي من السياسة مع احتفاظه 
بحق التدخل في أعمال الوزارات السيادية، كاألمن 

الداخلي والسياسة اخلارجية، وهو ما ثبت الحقاً.
هل يستطيع مثاًل مراقب أن يجد تفسيراً إليواء 
النظام املصري فلول القذافي؟ هل يجد أحد سبباً 
منطقياً لعدم غلق سفارة بشار األسد حتى اآلن في 

القاهرة؟
هذا في ملف السياسة اخلارجية.. أما في ملف 

األمن الداخلي فحّدث وال حرج...
كيف نب���ّرر ع���دم التوصل للجن���اة في حرق 
28 مقراً لإلخوان املس���لمني )ال���ذي ينتمي إليهم 
الرئيس(؟ وملاذا يصل املتظاه���رون إلى بوابة املقر 
الرئاس���ي في االحتادية وال مينعهم حرس جمهوري 
)جي���ش( وال أمن مركزي )داخلي���ة( بينما ال يجرؤ 
متظاهر واحد على أن يقترب من الشارع الذي يقع 

فيه مقر وزارة الدفاع أو الداخلية؟
إن اإلجابة املنطقية عن هذه األسئلة تقول: إن 
الرئيس اإلسالمي مرسي ليست بيده تلك امللفات، 
بل م���ا زالت بيد املخاب���رات العام���ة واملخابرات 

العسكرية واجليش ثم الشرطة.
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رابعًا: اإلعالم على خط النار:
القنوات الفضائية اخلاصة واململوكة لرجال أعمال بعضهم 
كان ينتمي مباش���رة للحزب الوطني وآخ���رون كانوا يرتبطون 
مبصالح مع النظام الس���ابق ويخافون اكتش���اف فضائح مالية 
تتعل���ق بأنش���طتهم التجارية؛ انتقلت بالرس���الة اإلعالمية من 
مجرد الوصف والتحليل إلى احلش���د والترصد وتعبئة الشعب 

ضد توجهات النظام اجلديد.
ونش���ر الكاتب املصري فهمي هويدي دراس���ة في رئاسة 
اجلمهورية املصري���ة أعّدها أحد اخلبراء حول حتليل مضمون 
اخلط���اب ل� 15 قناة تلفزيونية خاص���ة، بّينت أنه من بني مائة 
س���اعة حوارية جترى يومياً فإن ما بني 6 و8 % منها فقط يؤيد 
موقف الرئيس مرسي، في حني أن احلوارات األخرى كلها تنحاز 
ضده. وأثار االنتباه في تلك الدراس���ة، التي أعدت في ش���هر 
أكتوبر املاضي، أن نس���بة التأييد للرئيس في قنوات التلفزيون 
احلكومي تراوح ما ب���ني 22 و32 % فقط، األمر الذي يعني أن 

نحو 70 % من خطاب التلفزيون الرسمي تنتقده وتعارضه.
بينما يظل إعالم اإلسالميني في مصر يقتصر على اجلانب 

االنفعالي في مصر وغائباً عن املهنية.

خامسًا: القوى اإلقليمية يف الواجهة اخللفية:
تستاء كثير من القوى والدول اإلقليمية من الثورات العربية، 
ويخشى بعضها أن متتد رياح التغيير إلى شعوبها، بينما تخشى 
»إس���رائيل« - مثاًل - قيام دول ذات توجه سياس���ي مس���تقل 
وتخرج عن نطاق الهيمنة املرس���وم لها عاملياً لقّض مضاجعها 
في فلس���طني وتنهي أسطورة الدولة العبرية، وكذلك فإن الدور 
اإليران���ي في التموي���ل محتمل أيضاً بع���د أن وضعت الثورات 
العربية حداً لتنامي النفوذ الش���يعي في الدول العربية، وليس 
س���راً أن حكومات هذه الدول تنفق املال وتستقطب شخصيات 
من املعارض���ة ومن أنص���ار النظام الس���ابق لتجعلهم خنجراً 
مس���موماً في ظهر النظام اجلديد في مص���ر، ويعترف وكيل 
املخابرات املصرية األس���بق حس���ام خير الله بأن إحدى الدول 
العربية مّولت حملة عمرو موسى الرئاسية بأكثر من 150 مليون 
دوالر. ويق���ول القيادي في جماعة اإلخوان املس���لمني الدكتور 
محمد البلتاجي إن إحدى الدول العربية أنفقت ما يقرب من 40 
مليار جنيه مصري منذ ب���دء الثورة املصرية على الفلول وقوى 

املعارضة للحيلولة دون وصول الثورة املصرية ألهدافها.
فمص���ر في حالة متاس اس���تراتيجي مع أه���داف القوى 
الكبرى واإلقليمية في املنطقة، لذلك تكرر ترديد اسم مصر 11 
مرة في آخر مناظرة بني أوباما ورومني التي عقدت منذ شهرين 

قبيل االنتخابات األخيرة األمريكية.
لكن ما اس���تراتيجية الرئيس مرس���ي وِمن ورائه جماعة 

اإلخوان ملواجهة هذه العراقيل؟
قامت هذه االستراتيجية على أسس عدة:

محاولة إجناز الدس���تور واس���تكمال مؤسسات الدولة • 
بش���كل تدريجي لتحقيق قفزة نوعية في االس���تقرار 

السياسي.
البدء بجذب االستثمارات األجنبية إلى السوق املصرية • 

الت���ي تعاني اخلمود واخلمول، م���ا يتيح حتقيق إجناز 
اقتصادي يثبت شرعية مرسي.

التطهير التدريجي للقضاء الفاس���د، والذي بدأ بخطوة • 
إقصاء النائب العام وتعيني قاٍض شريف مكانه، وكذلك 
إزاحة عدد من قضاة احملكمة الدستورية الذين أسهموا 

بشكل كبير في تدخلها السياسي.
اس���تقطاب عديد م���ن القوى السياس���ية املعارضة أو • 

حتييدها.
محاول���ة لّم ش���مل الفصائل اإلس���المية املبعثرة قبل • 

االنتخابات البرملانية لتكوين حتالف واسع أو على األقل 
تنس���يق ميّكن اإلسالميني مجتمعني من احلصول على 

غالبية مريحة.
قد تكون خطوات مرس���ي االستراتيجية بطيئة وقد يخسر 
بعض املواقف السياس���ية التكتيكية، لكن على املدى البعيد فإن 
النصر - بإذن الله - س���يكون حليف القوى املؤمنة، وس���تَرفع 

األيدي املتوضئة الراية من جديد.
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]مرصد األحداث[

مرصد األخبار

شبكة تجسس أمريكية جديدة 
لمالحقة اإلسالميين

ذكرت صحيفة »واش���نطن بوست« أن البنتاغون أطلق عملية 
إصالح في االس���تخبارات العسكرية األمريكية لتوسيع نشاطات 
جم���ع املعلومات االس���تخباراتية، وأن وزارة الدفاع تعتزم إجراء 
ط في إطاره  إص���الح في وكالة االس���تخبارات الدفاعي���ة يخطَّ
إلقامة شبكة جتسس واسعة في اخلارج ليصل عدد عمالئها إلى 
نحو 1600 ش���خص، وهذا خالل خمس سنوات. وهذه الشبكة 
من ش���أنها أن تنافس وكالة االستخبارات املركزية )سي آي إيه( 
وستكون ضمن أولوياتها مالحقة املجموعات اإلسالمية املسلحة 
في إفريقيا، ووقف تصدير كوريا الش���مالية وإيران لألس���لحة، 

إضافة إلى مراقبة حتديث القوات املسلحة في الصني.
)الشع��ب 2012/12/11(

دار اإلفتاء في ليبيا ترفض 
االستفتاء على دين الدولة

طلب مجلس دار اإلفتاء في ليبيا أن ينص دس���تور البالد 
على كون اإلسالم ديناً رسمياً للدولة واعتماد الشريعة كمصدر 
للتشريع فيها، داعياً إلى استثناء هذا النص من االستفتاء، كما 
حضَّ على إجراء تعديالت قانونية ومالية تنهي التعامل الربوي 

في املصارف وتلغي بعض الضرائب، مثل ضريبة الدخل.
وجاء في بي���ان للمجلس في خت���ام اجتماعه الذي عقده 
بطرابلس: »أكد مجلس دار اإلفتاء الليبية على أن ينص دستور 
البالد على أن اإلس���الم دين الدولة، وأن الشريعة اإلسالمية 
مصدر التشريع فيها، ويقع باطاًل كل نص يخالفها، وأن يكون 
ذلك النص غير قابل لالس���تفتاء، مع التأكيد على دور علماء 

الشريعة في صياغة الدستور وبيانه للناس«.
)2012/11/26 CNN �موقع ال(

)�( نرحب بقترحاتكم البنَّاءة في باب مرصد األحداث على بريد الكاتب.

دورات لمواجهة 
اإلسالموفوبيا في 

هولندا
م ناشطون في مؤسسات إسالمية  نظَّ

هولندي���ة، سلس���لة دورات تدريبية تعّد 

األولى من نوعها في البالد، تبحث س���بل 

مواجهة اخل���وف من اإلس���الم - أو ما 

يعرف ب� »اإلس���الموفوبيا« -؛ من خالل 

إحداث آليات عملي���ة ملواجهة العنصرية 

والقوالب النمطية ضد املسلمني، وتعزيز 

التكّي���ف ومواجهة الظاهرة  القدرة على 

بجدي���ة أكثر وثقة بالنفس وجتّنب الردود 

االنفعالية.

ورك���زت الدورات الت���ي امتدت ليوم 

كامل وش���ارك فيها 45 من الناش���طني 

في املؤسسات اإلس���المية بهولندا؛ على 

دراس���ة جتارب املش���اركني في مواجهة 

العنصرية واإلسالموفوبيا وردود أفعالهم، 

وتقييم هذا الرد من خالل قواعد علمية 

واجتماعية دقيقة.

وح���اول البرنام���ج - ال���ذي أعدته 

مؤسسات لها صلة بقضايا اإلسالموفوبيا 

من جميع دول أوروبا - اإلجابة عن أسئلة 

تتعل���ق مبصادر هذه الظاهرة، وأش���كال 

التعبير عنها، وكيف يرد املس���لمون وغير 

املسلمني على حوادث التمييز، وماذا ميكن 

أن يفعل املشاركون معاً حيال الظاهرة؟

)اجلزيرة 2012/12/17(
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عامة تعجب

قانون جديد لمكافحة اإلرهاب في فرنسا
دخل إلى حيز التنفيذ قانون فرنس���ي جدي���د ملكافحة اإلرهاب، ويجيز القانون اجلديد مالحقة الفرنس���يني الذين يقومون 
بأعمال إرهابية في اخلارج أو يتدربون في معسكرات خارجية للقيام بأعمال »جهادية«. ونُشر القانون في اجلريدة الرسمية بعد 
أن صادق عليه الرئيس الفرنس���ي فرانسوا هوالند، وهو يجيز مالحقة فرنسيني يقومون بأعمال إرهابية في اخلارج أو يتدربون 
في اخلارج للقيام بأعمال »جهادية«. وينص القانون على إمكان مالحقة أي فرنسي يسافر للتدرب في معسكر حتى لو لم يرتكب 
أي عمل مس���يء في فرنس���ا، وحتى لو لم ميِض شبابه على األراضي الفرنس���ية، وذلك بتهمة تشكيل »عصابة إجرامية« بهدف 

ارتكاب عمل إرهابي، وهي جرمية يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات وغرامة تبلغ 225 ألف يورو.
)فرانس 24: 2012/12/32(

نتنياهو: القدس عاصمة اليهود منذ 3 آالف سنة..
 وسنواصل االستيطان وال يهمنا العالم!!

قال نتنياهو للقناة التلفزيونية اإلس���رائيلية الثانية، إنه ال يهتم أبداً مبا يقوله العالم، وس���يواصل البناء في القدس الشرقية باعتبارها 
ج���زءاً من عاصمة »إس���رائيل« رغم كل هذه اإلدانات من األمم املتحدة واملجتمع الدولي. وأض���اف »أريد أن أقول بوضوح إن القدس هي 
عاصم���ة الدول���ة اليهودية منذ 3 آالف عام«، وتاب���ع إن »احلائط الغربي ليس أرضاً محتلة، وال أهتم مب���ا تقوله األمم املتحدة، ومواطنو 

»إسرائيل« سيرسلون في يوم االنتخابات رسالة على مستوى املجتمع الدولي بذلك«.
)الشرق األوسط: 2012/12/23(

نهاية العالم عند حضارة المايا!
رابََط مئات األش���خاص في أماكن مختلفة حول العالم اعتقاداً منهم ب� »نهاية العالم« بناًء على »نبوءات« بعضها مرتبط بثقافة ش���عوب 

املايا بحلول النهاية، دون أن تتحقق تلك النبوءات املزعومة.
وجلُّ تلك النبوءات مرتبط بتقومي حلضارة املايا التي ظلت قائمة في أمريكا الوس���طى حتى دخول املس���تعمرين اإلسبان. ووفقاً لهذا 

التقومي انتهت حقبة من 5125 سنة، وبدأت حقبة جديدة.
)اجلزيرة: 2012/12/21(
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قراءة في تقرير

مالمح الشرق األوسط عام 2030

أصدر مجلس املخابرات الوطني األمريكي   دراس���ة بعنوان :  »توجهات عاملية  في 2030..  عوالم بديلة«، والتي تناولت 
الصورة املتوقعة للعالم بعد  17 سنة من اليوم   في عام  2030، للقوى العاملية وللعالقات الدولية واحلالة التي ستكون عليها 
أقاليم العالم املختلفة، إضافة إللقاء الضوء على أبرز االحتماالت للمخاطر واملشكالت املتوقعة والتحالفات واالنفصاالت 
والصراعات املرتقب حدوثها في املس���تقبل. وكان ملنطقة الش���رق األوسط نصيب مميز في تلك الدراسة؛ ملا متثله من 

أهمية على مستويات عدة، خاصة فيما يتعلق بالثروة والطاقة والصراع.
ومن خالل مناقشات متت مع اخلبراء مت التوصل إلى محددات رئيسية ملستقبل املنطقة، وكانت كما يلي:

أواًل: هل سيكون اإلسالم السياسي معتداًل عقب الوصول إىل السلطة؟
أش���ارت الدراسة إلى تصاعد التيار اإلسالمي السني ووصوله إلى مرحلة التمكني في دول مثل تركيا ومصر وتونس 

وغزة، إضافة إلى االقتراب من مرحلة التمكني في كل من ليبيا وسورية.
ويتوقع التقرير أن يش���هد املس���تقبل ميل توجهات األحزاب السياسية اإلس���المية نحو سياسة السوق ونحو تصعيد 
كوادر ذات قدرة على تنمية االقتصاد. وس���تتحول الدميقراطية اإلسالمية إلى العديد من األطياف السياسية املختلفة.

فمع الوقت ستتغلب البراجماتية السياسية على اجلوانب األيديولوجية في ظل منو مجتمع مدني قادر على توليد قيادات 
براجماتية اجتماعية صاحبة مبادرات. وسيتولى السنة احلكم في سورية ما بعد األسد، وينتهي انقسام البالد من خالل 
ائتالف يش���مل اإلخوان واألقليات الدينية والدروز واألكراد وغيرهم. وفي العراق يتوقع أن يقبل الشيعة بإشراك العرب 

السنة واألكراد في السلطة.
وحذرت الدراس���ة من أن عودة الفس���اد وحتول البطالة إلى علة مزمنة وش���عور الفقراء بالفشل في حتسني ظروف 
معيشتهم في ظل الدميقراطية؛ ستؤدي إلى تأييدهم للقادة الراديكاليني، وفي هذه احلالة يحصل املتشددون اإلسالميون 
على التأييد الشعبي في ظل إظهارهم االلتزام الديني احملافظ وتقدميهم بدياًل واضحاً للرأسمالية الغربية والدميقراطية.

ثانيًا: هل ستنجح احلكومات اليت متر مبرحلة انتقالية يف منع الصراعات األهلية؟
يتوقع أن يكون عدم االس���تقرار املزمن هو الس���ائد في املنطقة نتيجة تزايد ضع���ف الدولة ومنو الطائفية والقبلية 
واالنقس���امات الدينية. وسيظهر ذلك بوضوح في كل من العراق وليبيا واليمن وسورية. وفي حالة ضعف كل من العراق 
وسورية حتديداً، فإن ظهور دولة كردستانية في املنطقة سيكون قاباًل للتحقق. وعلى املستوى اإلقليمي ستفقد احلكومات 
والدول الضعيفة املنغمس���ة في الصراعات الداخلية؛ دورها، تاركًة الس���احة للقوى اإلقليمية غير العربية، مثل: تركيا، 

وإيران.
ثالثًا: هل ستتمّكن دول الشرق األوسط من إصالح اقتصادياهتا وركوب موجة العوملة؟

تتوقع الدراسة وجود كثير من العقبات الداخلية واخلارجية التي ستؤثر في احلالة االقتصادية لدول املنطقة.
                                                                                                   )األهرام: 2012/12/24(
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أعل���ن وزير النفط اإليراني رس���تم قاس���مي، 
أن إي���ران متتل���ك احتياطي���ات نف���ط حتى 150 
عاماً مقبل���ة. وأكد أن إي���ران اليوم جتاوزت عقبة 
منع استيراد القطع والسلع واملستلزمات في قطاع 
صناعة النفط، مش���يرا إلى إنتاج 640 مليون متر 

مكعب من الغاز يومياً في البالد.
                           )وكالة فارس: 2012/12/24(
واف���ق البن���ك الدولي على من���ح تونس قرضاً 
مببلغ 500 مليون دوالر ملساعدتها على التعافي من 
اضطراب���ات الربيع العربي التي أطاحت باحلكومة 
الس���ابقة، إلى جانب قرض آخر مببلغ 700 مليون 
دوالر من مانحني آخرين.    )سي إن إن: 2012/11/28(

أفاد تقرير صادر عن ش���ركة تأمني سويسرية 
بأن الك���وارث التي حلّت بالعال���م في عام 2012، 
سواء طبيعية أو بفعل البش���ر؛ بلغت تكلفتها 140 
مليار دوالر على األقل. ووقعت أكبر اخلس���ائر في 
الواليات املتحدة، حيث بلغت قيمة األضرار الناجمة 

عن اإلعصار ساندي نحو 45 مليار دوالر.
)بي بي سي: 2012/12/19(

أف����اد تقرير صادر عن مبعوث األمم املتحدة للتربية، 
غوردن براون؛ ب����أن تراجع عمالة األطفال يتم ببطء، ما 

يعيق محاوالت تطوير التعليم في العالم.
وكش����ف التقري����ر أن نحو 215 ملي����ون طفل تراوح 
أعمارهم بني 5 و17 سنة، يجبرون على العمل في العالم، 
وبينما يتمّكن بعضهم من متابعة الدراس����ة، فإن نحو 25 

مليوناً منهم ال يذهبون إلى املدارس مطلقاً.
                                )بي بي سي: 2012/12/5(

أعل���ن البيت األبيض أن الرئي���س األمريكي باراك 
أوباما طل���ب من الكونغرس أكثر م���ن 60 مليار دوالر 
لصال���ح املناطق التي اجتاحها اإلعصار س���اندي على 
الس���واحل الش���رقية للواليات املتحدة في نهاية أكتوبر 
املاضي.                        )بي بي سي: 2012/12/8(

د. حسن احلميد
  halhomaid@ 

مثالي���ة املطالب ال جتتمع مع واقعية السياس���ة في 
���لم، فكيف بسياسة األمور في احلرب؟ وَمن متسك  السِّ

فقة ِرفٌق. بكل ما يرى فقد شق على رفقته، ألن الرُّ

د. عبد احلي يوسف
 @aboomer64

)إذا لم تستِح فاصنع ما شئت(.. كلمة أتذكرها كلما 
رأيت تلك الوجوه الكاحلة التي عاش���ت خادمة للطغيان 

ثم هي تلبس مسوح النضال في هذه األيام.

د. طه حامد الدليمي  
 @tahadulaimi

دعوة حاّرة أوجهها إلى علماء الدين وفرسان السياسة 
وذوي الشأن والوجاهة: اظهروا للناس بفكر جديد، أقل 

في حماسته.. أعمق في نظرته.. أشجع في بيانه. 

سليمان املاجد
 @ s_almajed

يقيس بعضهم مقدار والئك ملنهجك مبقدار ضجيجك 
وشتائمك.. حقيقة املنهج معاٍن صحيحة، ودعوة صادقة، 

وأخالق سامية.

د. محمد العريفي
 @MohamadAlarefe

حماي���ة الدين، واإلنكار على منتقصيه، س���واء كانوا 
كفاراً أو منافقني، وكش���فهم، واملطالبة مبحاسبتهم؛ من 

أعظم أنواع اجلهاد )جاهد الكفار واملنافقني(.
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ذلك؟ ألننا جربنا غير قليل من جوالت عنف قاس���ية في السنة 
األخيرة وكانت السياسة دائماً هي »االحتواء«، وميكن أن نسأل: 
أم���ا كان من املرغ���وب فيه أن ننتظر ملا بع���د االنتخابات؛ ألن 

اجلعبري كان سيظل يتجول بسيارته في شوارع غزة؟
في الس���ياق ذات���ه، فإن التقيي���م امليدان���ي لعملية عمود 
الس���حاب، ومدى جناحها أو فشلها؛ يشير بالضرورة إلى أن ما 
جاء عقب اغتيال اجلعبري كان أقل توقعاً، فقد جنحت العملية 
اجلراحية وماتت أشياء أخرى، بحيث ميكن اتهام صّناع القرار 
في تل أبيب باإلحجام عن حلول أساس���ية مع حماس في غزة، 
فهم يريدون أن يكس���بوا زمناً، ثم يضيعونه، وفي هذه املرة كما 
املرة الس���ابقة قبل 4 سنوات، لم يأخذوا من حماس وشريكاتها 
املسدس، بل املش���ط فقط، ألنه حينما يكون الهدف املعلن هو 

الهدوء من غير استغالله للتقدم، تكون النتيجة زيادة القوة!
ما يعني أنه ال يهم هل س���قط الصاروخ الفلس���طيني في 
البح���ر أو في »بات يام«، أو في حديق���ة أو »رمات غان«؟ ألن 
املهم من جهة نفس���ية أن احلاجز الوهم���ي مت اختراقه. وفي 
حرب االس���تنزاف يولى العامل النفس���ي أهمية كبيرة، خاصة 
فيما يتعلق بالس���كان املترددين بني األمل واليأس، وهو ما يعني 
أنه بات يوجد في نظر الفلس���طينيني وأنصارهم ما يتوقعونه، 
وه���و زيادة الدقة وتطوير منظومات الس���الح ورؤوس صواريخ 

أشد فتكاً، ورمبا مواد قتال كيماوية وبيولوجية أيضاً.
هنا يب���دو من املهم اإلش���ارة إلى جملة م���ن االعترافات 
اإلس���رائيلية الواردة في هذا الس���ياق، ومنها أن عملية »عمود 

]عين على العدو[

 )*( كاتب فلسطيني.

كيف استقبل الصهاينة
نتائج العــــدوان األخير على غزة؟

ما إن توقف هدير الدبابات وأزيز الطائرات في غزة، حتى 
خرجت قناعات إس���رائيلية في مختلف األوس���اط السياسية 
والعس���كرية واألمني���ة، جتمع عل���ى أنها كانت حرب���اً »واجبة 
الواق���ع«؛ ألن حماس عرضت »إس���رائيل« وجيش���ها عاريني، 
عدميي الوس���يلة، يجدان صعوبة في الرد، ويفقدان على نحو 
شبه تام قدرتهما على الردع، وال ميكن ألي دولة السماح بوضع 
كهذا، وأن يظهر رئيس الوزراء ووزير احلرب، وبالتأكيد عش���ية 

االنتخابات، كغير قادرين وواهنني وعدميي احليلة.
وف���ي وقت الحق، بدأت عبارات امل���دح واإلطراء يُغمر بها 
الساس���ة والعسكريون اإلس���رائيليون عقب انتهاء احلرب على 
غ���زة، وما علموا أنه قد يحل محلها عبارات أخرى إذا س���اءت 
األحوال األمنية بعد ذلك، خاصة أن »بنيامني نتنياهو« أخذ على 
سلفه »إيهود أوملرت« بأن حربه في شتاء 2008–2009 لم حترز 
هدفها؛ ألن س���لطة حماس لم يُقَض عليها ولم تُسحق، وهو ما 
يستدعي التس���اؤل: هل كانت عملية »عمود سحاب« ناجحة أم 
فاشلة؟ وهل تبني لنا أنها كانت ضرورية أم غير ذلك؟ ستخبرنا 

بذلك األيام القادمة.
واحلقيقة أن حرب »نتنياهو« األولى طابقت حرب »أوملرت« 
الثانية ُمطابقة تامة: فقد جرتا في غزة، وفي الشتاء، بعد انقضاء 
تصعيد زاحف مشحون بالقذائف الصاروخية التي سقطت على 
بلدات اجلنوب، ويحدث هذا عشية انتخابات الكنيست، ما يعني 
أنها كانت عملية عس���كرية واسعة في توقيت سياسي حساس! 
وهنا يسألون: ألم يكن من املمكن تنفيذ سلسلة التصفيات قبل 

ع��ام��ر)*( أب���و  ع��دن��ان  د. 
adnanaa74@hotmail.com

@adnanabuamer1 
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الس���حاب« األخيرة، وجميع احلمالت العسكرية الالحقة، 
لن حتل املش���كلة الصعبة في قطاع غ���زة واملنظمات التي 
وج���دت مأوى فيه؛ ألنه ال يوجد ولن يكون حل عس���كري 
ملا وصفه »الدمل« املس���مى قطاع غزة، وكل ذلك يعني أن 
احلرب األخيرة ليس���ت سوى مجرد فصل آخر في الكتاب 
الدم���وي الذي لم يعد أحد يتذك���ر بدايته، أما نهايته فال 

يراها أحد بعد؛ ألنها حرب ال نهاية لها.
وهو ما دفع بجملة من اجلنراالت للمطالبة بتش���ديد 
احلص���ار على غزة ملنع دخول األس���لحة، ال أن تس���تمر 
»إسرائيل« بتزويد الفلس���طينيني بوسائل العيش، وإال فإن 
منطقة »غالف غزة« ستأخذ باالتساع حني ال تفي احلكومة 
بواجبها األمني جتاه حماية س���كانها، مشيرين إلى رأيني 

داخل »إسرائيل« حول كيفية التعامل مع حماس:
1 - شّن حرب ترمي إلس���قاطها دون تفكير في حياة 
اجلن���ود واملواطنني ورعايا العدو، بل األخطاء السياس���ية 
وغير األخالقية: فقد جتعل ضحايا اجليش الطبق الفضي 
إلنشاء دولة فلس���طينية موحدة، فيما اخلطر الكامن في 
نقل غزة لس���يطرة الس���لطة أكبر من اخلطر الكامن في 

حماس.
2 - اس���تمرار املشاركة في غزة، واالنفصال عن رعايا 
الع���دو، حتى لو تعرض���ت للخطر حياة اليه���ود، وتعززت 
س���يطرة حماس؛ ألن »إس���رائيل« حينما تزود السكان في 
غزة بحاجاتهم تعفي الس���لطة من مسؤوليتها عن رعاياها، 

وحتررها لالشتغال بزيادة قوتها استعداداً للحرب.

قوة الردع
ف����ي الس����ياق ذات����ه، زعم����ت محاف����ل سياس����ية صهيونية أن 
عملي����ة »عمود س����حاب« بدأت بخط����وة صحيحة، لك����ن النهاية 
ج����اءت صعبة، ولذلك يجب االس����تعداد جيدًا ملا هو قادم، فقد 
مت����ت تصفية اجلعبري في تأخر ملح����وظ، وفعل ذلك متأخرًا 
أفض����ل م����ن أال يك����ون، ك����ي ُتعاد ل����� »إس����رائيل« قوة ال����ردع التي 
ُس����حقت في األش����هر األخيرة، وإّن الثمن الذي يجبيه اجليش 
و»الش����اباك« م����ن حماس ه����و االحتمال الوحي����د لوقف إطاق 

النار فترة طويلة؛ هذا هو الهدف.
وأضافت: احلرب األخيرة لن حتل املشكلة حًا كامًا؛ ألنه 
ال يعقبها اتفاق س����ام وال هدنة، بل إحراز ردع لبضع س����نوات، 
ومينح س����كان البلدات في اجلنوب هدوءًا نس����بيًا؛ ألن الطريق 
م����ن هن����ا إلحراز األه����داف الواقعي����ة طويلة، وس����تكون أيام مد 
وج����زر، وأيام حيرة طويلة، وستنش����أ مش����كات سياس����ية صعبة 
في الش����رق األوس����ط والدائرة الصديقة البعي����دة في الواليات 

املتحدة وأوروبا، وصواريخ »غراد وفجر« تصيب أهدافها.
وأوضحت أوس����اط أمنية واستخبارية صهيونية أن حماس 
انتص����رت ف����ي أن تكون ف����ي الوع����ي العربي رواية جن����اح، وكأنها 
كان����ت ق����ادرة في املعركة م����ع »إس����رائيل« وجيش����ها، ولذلك فإن 
ال����كام عن قوة اجليش واألحاديث التحليلية عن إجنازاته في 
املعركة، ال تردع حماس؛ ألن حربها ليس����ت ضده باألس����اس، بل 
لنقطة ضعف الدولة، وهم املس����توطنون ف����ي بيوتهم والطاب 

في مدارسهم، وهذه احلرب بالنسبة لها بسيطة ورخيصة.
ولذل����ك من املهم في هذه املرحلة أال نعطيها ش����عورًا بأنها 
خرج����ت من املعرك����ة احلالية مع »صورة انتصار«، وإال انتظرتنا 
معرك����ة أش����د بأضع����اف قد تك����ون ف����ي املس����تقبل القريب يجب 
علين����ا أن نطمح إلس����قاط قادتها؛ ألن ه����ذه املنظمات على مر 
التاريخ لم تعد موجودة ولم تنشر عقيدتها حينما مت القضاء 

عليها.
وبع����د مرور ش����هر عل����ى انتهاء احل����رب، يتض����ح أن تصفية 
اجلعب����ري تتزام����ن م����ع خط����ر نظام جدي����د في مص����ر يخضع 
لضغ����وط داخلي����ة، ويتراج����ع عن اتفاق الس����ام؛ وقد يتاش����ى 
التصمي����م ال����ذي تعالج ب����ه الس����لطة الفلس����طينية جهات من 
حم����اس، وق����د يهب الش����ارع العربي واإلس����امي، م����ا يعني وفق 
املنظور اإلس����رائيلي أن اجلعبري استحق املوت، لكنهم يأملون 

أال يكون عندهم سبب للندم على فرحهم مبوته.
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أمح�������������د ف����ه����م����ي
afahmee@hotmail.com

@ahmdfahmee 

ظاهرة السخرية
 من اإلسالميين

الس����خرية من اإلس����الميني ظاهرة قدمية في مص����ر، لكنها 
تعاظم����ت وتكاثفت بعد الث����ورة، وقد أصبح من املعت����اد أن تتزايد 
حدتها قبل املواسم االنتخابية، لكن منذ تولي الرئيس محمد مرسي 
منصب الرئاس����ة، بلغت الظاهرة مس����توى غير مسبوق في كثافتها 
وحدتها؛ فقد جتاوزت اخلطوط احلمراء وقفزت فوق األش����خاص 

لتبلغ مستوى السخرية من الشعائر والعبادات والعقائد..
القضية ليس���ت هجوماً تقليدياً - قدمي���اً متجدداً - على 
اإلسالميني واإلس���الم، األمر أكبر من ذلك، فهو يتعلق باقتراب 
اإلس���الميني للمرة األولى ف���ي التاريخ املعاصر م���ن بناء دولة 
متكاملة بجميع مؤسس���اتها عن طريق االنتخاب، واعتماداً على 

إرادة حرة للشعب..
فالدولة تقوم على أربعة أركان تتشكل عن طريق االنتخاب، 

وهي: الدستور، الرئاسة، البرملان، واحلكومة..
اكتمال هذا البناء – بأركانه األربعة - على أيدي اإلس���الميني، 
يعني أن الدولة س���تأخذ طابعاً خاص���اً يصعب إزالته حتى لو تنحى 
اإلس���الميون مؤقتاً عن احلكم، ف� »تأس���يس« السلطة يختلف عن 
»تداولها«، إذ ال ش���ك أن املؤس���س يترك بصمته على النظام الذي 
يبنيه، وهي بصمة غير قابلة للمحو إال بجهد جهيد وبعد زمن طويل..

واكتمال���ه يعني أيضاً أن تتولد رغبة متزاي���دة في محاكاة البناء 
اجلديد لدى الش���عوب العربية املجاورة، وهذه هي عتبة اخلطر التي 
يبذل الغرب كل جهد من أجل احليلولة دون بلوغها؛ ألنها تعني تغييراً 
اس���تراتيجياً في اخلريطة السياس���ية للمنطقة، وتبدالً جوهرياً في 
معادالت التوازن التي صنعوها بأيديهم وحافظوا عليها عقوداً متتالية.
لكن ما دخل السخرية من اإلسالميني في هذه القضية املعقدة؟
إنه���ا املرة األول���ى التي يكون فيها العال���م الغربي مضطراً 
للمكوث أمام شاشات الفضائيات مترقباً - متاماً مثل أي مواطن 
ع���ادي - النتائج التي يأتي بها صن���دوق االنتخابات، وهي حال 

ذليل���ة لم يتعودوا عليها من قبل، وإذا كانوا عاجزين عن التحكم 
في الصندوق كما كان يحدث في زمن مبارك، فإن اخليار املتاح 
ه���و محاولة التحكم في إرادة الناخبني ودفعهم دفعاً وقس���رهم 

قسراً على التحول بعيداً عن األحزاب اإلسالمية..
هذه املرحلة من الصراع السياسي يكون موضوعها وهدفها 
هو: إنتاج صورة س���لبية للخصم - اإلسالمي - وبذل اجلهد في 

إهانته، وذلك لتحقيق أهداف عدة، أبرزها:
1 - تدمي���ر الرواب���ط الديني���ة التي تعم���ق التواصل بني 
اإلس���الميني واجلماهير؛ )الهجوم على اخلطباء، حتطيم هيبة 

املساجد، والسخرية من الشيوخ والدعاة(.
2 - تش���ويه سمعة اإلسالميني من أجل حصارهم وإضعاف 

قدرتهم على التمدد واالنتشار.
3 - إش���غال اإلس���الميني بالدفاع عن أنفس���هم، وإرباكهم 
باالستغراق في البحث عن الثغرات واألخطاء، وإرهابهم لتخفيف 

جرأتهم وشدتهم في احلق.
هذه احلالة تذكرنا بنبي الله نوح - عليه الس���الم - عندما 

كان قومه يسخرون منه بينما يبني سفينته..
اآلن يسخر العلمانيون من اإلسالميني بينما هم يبنون دولتهم.
وهنا يتجلى لنا املنط����ق القرآني صادعاً واضحاً واصفاً حالهم 
وحال كل فئة مسلمة تواجه س����خرية املأل الذين يغفلون عن عاقبة 
ن  فعلهم وسخريتهم، فيقول تعالى: }َوَيْصَنُع اْلُفْلَك َوُكَلَّما َمَرّ َعَلْيهمِ َمأٌل ممِّ
نُكْم َكَما َتْسَخُروَن{ ]هود:  ا َنْسَخُر ممِ َنّا َفإَنّ ْنُه َقاَل إن ت�َْسَخُروا ممِ ُروا ممِ همِ َسخمِ َقْوممِ
٣٨[. وفي عهد النبي # سخر املنافقون من املتصدقني من املؤمنني، 
ف����إذا جاء الرجل مبال كثير اتهموه بالرياء، وإذا جاء آخر بصاع من 
ُزوَن  يَن َيْلممِ مت����ر قالوا: ما أغنى الله عن هذا، فنزل قوله تعالى: }اَلّذمِ
ُدوَن إاَلّ ُجْهَدُهْم َفَيْسَخُروَن  يَن ال َيجمِ َدَقاتمِ َواَلّذمِ نمِنَي فمِي الَصّ َن اْل�ُمْؤممِ نَي ممِ عمِ ومِّ اْل�ُمَطّ

ْنُهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َألمِيٌم{ ]التوبة: ٧٩[. ُه ممِ َر الَلّ ْنُهْم َسخمِ ممِ

]الورقة األخيرة[






