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  مركز الكاشف"ط الضوء على أفكار الكاتبمقاطع مقتبسة من النص األصلي تسلّ"

دينتا الحلّة وسالتْ صارتا تعبيران رمزيان في كيف بدأت األوضاع تتحول في قلوب وعقول العديد من السنّة في م

 ، وكيف ستوضح أو ترسم إراقة الدماء اإلنقسام الذي بدأ اآلن يفصل بين الشيعة والسنّةالمنطقة، وكيف راح 

  الحدود والمسافات بين ا لطرفين الحقاً

بالنسبة . للمنفيين البعثيين إن األردن اليوم هو بلد أبو مصعب الزرقاوي والمالذ اآلمن راقلشيعة العفبالنسبة 

 منه الى جيرانه العرب، ناهيك قطراً شيعياً أكثر مودة وقرباً الى إيرانلألردن ، أصبح العراق وبسرعة قياسية 

   في هذا االتجاهلن يكون إال البدايةعن أن العراق سوف 

 لن تجد لها طنيناً أو رنيناً إال في األقطار مناهضة التشيع ومناهضة األمركةالمتطرفين التي تربط بين إن حكاية 

  العربية المحيطة بالعراق حيث آثار الحرب والعنف والصدمات المترشحة عنهما المنعكسة على هذه األقطار

ماالً والقادمة من نجد والتي تُعتبر مركز قوة  محطة التوقّف األولى المهمة للقوافل المتّجهة شالفلوجةفقد كانت 

 وتقدمها تجلب معها أفكار الوهابية حيث إن القوافل القادمة من نجد كانت ووطن الوهابيةالعربية السعودية 

بين الفلّوجيين ) الحربية(للفلوجة التي كانت مدعومة آنذاك بلحاظ العالقات العشائرية والتجارية والعسكرية 

             هذه العالقات هي التي جعلت مصير الفلوجة ، بل مصير السنّة عموماً وثيق الصلة. والنجديين

  وقريب جداً من السعوديين

 لالحتالل تمثّل رمز المقاومة السنّية  نسمة ، باتت ٣٥٠,٠٠٠اآلن، هذه المدينة ، بقاطنيها البالغ عددهم 

  ياألمريكي على إمتداد ما صار يسمى المثلث السنّ

 مركزاً مهماً لإلسالم السنّي، كانت دائماً أكثر من مئتي مسجدإلحتوائها على ) مدينة المنائر( التي تُسمى الفلوجة

  وصاحبة دور متميز في الحياة السياسية في العراق

لى  أو حركيتهم الناشطة في  هذا الجناح على إمتداد العقد الذي سبق الحرب عاألخوان المسلمينلم تكن نشاطات 

 سهلت األمور أمام عالقات تنظيمية في األنبار وحسب ، وإنما أوجدت زرع التفكير األصوليالعراق فاعلة في 

  المتمردين لمواصلة نشاطاتهم بعد الحرب

فقد .  كانوا جميعهم يراقبون هذه التطورات في العراق بإهتماٍم بالغالشيعة في لبنان والبحرين والعربية السعودية

 ومنهجه في السياسة والعمل السياسي ، الرؤية الذرائعية للسيستانيعهم التصور الذرائعي أو إعتنقوا جمي

  )).رجل واحد صوت واحد: (( وراحوا وبسرعة يرددون صدا ندائه القائل

لقد إعتقدوا أنهم ، بإتّباعهم الخطوات التي نفّذها الشيعة في العراق وإحتذاء منهجهم في تبنّي الديمقراطية سوف 

 إمتدحوا السيستاني وأثنوا على خطوته في أمل وحزب اهللاقادة  . قلب الطاولة على السنّةكسبهم القدرة على ي

                من توجههم الى سيتّجهون بأبصارهم الى النجف أكثرإشارة أو تلميحة بأنهم هم أيضا في لبنان 

  لتحديد المسار الدينيقم 
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بأن الشيعة الذين يشكّلون أكثر من خمَسي السكان سوف  في لبنان يعني ))رجل واحد ، صوت واحد((إن مبدأ 

 في ايران، كانت ٢٠٠٥ففي الشهور  التي أعقبت إنتخابات يناير  . يسيطرون على الحكومة أو يكتسحونها

  )).رجل واحد ، صوت واحد((تشير وتكرر دائماً، الفتةً األنظار الى شعار ) المنار(فضائية حزب اهللا 

  )أو مسايرته ومماشاته (النموذج العراقي كان يرى منافع له في الرهان على حزب اهللا ذلك ، فإن ومع

فعندما راحت الواليات المتحدة األمريكية تناشد سوريا على اإلنسحاب من لبنان، وتدعو لتحقيق الديمقراطية في 

متوقعاً أنه كما إستطاع السيستاني ته الخطابية ، هذا البلد، أصبح حزب اهللا أكثر إصراراً أو تشدداً وعناداً في بيانا

رجل واحد ، صوت ( ، وإجبار بريمر على اإلذعان واالستسالم لفكرة إلزام واشنطن على تطبيق الديمقراطية

 ممهداً بذلك حماس واشنطن وإندفاعها لتطبيق الديمقراطيةبإمكانه هو اآلخر أن يستثمر ) أي الحزب(فإنه ) واحد

  )بطبيعة الحال(  وعلى حساب المسيحيين والسنّة ة شيعية أو صعود شيعي نحو السلطةلنهضالطريق 

 ، والتي إكتسح ٢٠٠٥هذه التظاهرات ساهمت بإيجابية، بإعتبارها مقدمة لالنتخابات التي أجريت في حزيران 

 ويصبح للشيعة نوبإستفتاًء شيعياً في الج بحيث صار ذلك إئتالف أمل وحزب اهللا أصوات الجنوب اللبنانيفيها 

  الصوت المسموع بل الصوت األهم في البرلمان

  ، ولكن الواضح إنه ليس من السهل عليهم توظيف هذه القوة لتغيير البلدإلستعراض قوتهم تظاهر الشيعةإذن ، 

يؤجل لعبته في  حول تطورات األمور في العراق ، كان من الحكمة لحزب اهللا أن الغضب السنّيبمالحظة 

   هناكن قوة الشيعةإستحسا

 أي تماماً كما نأى شيعة العراق بأنفسهم عن شعارات حزب اهللا كان يحتذي بالنموذج العراقيوبهذا التوجه ، فإن 

 موا أنفسهم بدالً عن ذلك، بأنهم عراقيين وشيعة ، ولكنتُغذّى من ِقبل بدون هيمنة سنّيةالقومية العربية ، وقد 

 يمكن أن يكون ممراً أو بلٍد ذي أغلبية شيعيةية، فإن شعار الوطنية العراقية في صدام وشعاراته القومية العرب

  لترسيخ هوية شيعيةمحيطاً 

 ع أو مع لغة شيعية موحدة تدعو للسيطرة ) بالضرورة ( ال يعني االنبعاث الشيعيولذلك فإنالتضامن مع التشي

  مات الشيعية في إطار الهويات واالنتماءات الوطنية أو االهتمالتحقيق المصالح الشيعيةوالنفوذ ، وإنما تدعو 

 أو رده فعلهم شيئاً ما تختلف عن إستجابة أبناء عمومتهم في العراق ولبنان، إذْ إستجابة الشيعة البحرنيينكانت 

 نسخة ويعتبرون أنفسهم ملح ٧٠٠,٠٠٠من سكان جزيرتهم الصغيرة البالغة % ٧٠إنهم يشكّلون أكثر من 

   الذين إجتاحوهم من قطر في القرن الثامن عشرمحكومون من ِقبل أقلّية من الوافدين السنّةم األرض فيما ه

 خرج الفقراء والمهمشون سياسياً من شيعة عند ١٩٩٤المشاكل دخلت فعالً محطة اإلزعاج واإللحاح عام 

   محتجين على فقدانهم حقوقهم وقلّة فرص العمل الممنوحةالبحرين

 الحركيين، وأولئك الشيعة الناشطون الشباب الشيعة ، وخاصة ٢٠٠٢يين قاطعوا إنتخابات الكثير من البحرين

الجبهة االسالمية (و) حركة الوقف ( والتابعون ألحزاب دينية مثل المنبهرون بالثورة اإليرانيةالمفتونون أو 

  )لتحرير البحرين
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، وكذلك األخوان المسلمين في الوسط السنّيالتنامي الواضح للوهابية وبسبب عدم إرتياحهم، بل إستيائهم من 

  بسبب عدم سعادتهم بصعودهم المحدود للسلطة ، بدأت حركة الوقف وجبهة التحرير بالتململ والدعوة للهياج

 في بشباب مدينة الصدر ، العاطلين عن العمل ، والناقمين على الوضع ، كانوا أشبه ما يكونوا فالشباب الشيعة

 ، وآية اهللا خامنئيفصور آية اهللا االيراني . مقتدى صدر بحرينيانوا يحتاجونه فقط هو نعم ، الذي ك. بغداد

   كانت تزين المحالت وواجهات المنازلمحمد حسين فضل اهللاللبناني 

 يصرخ عالياً لآلمال الديمقراطية بعدما بدأ السيستانياالندفاع الثوري أو الحماسة الثورية بدأت تخلي مواقعها 

حرز الشيعة في العراق بتطبيق هذا الشعار فوزاً ال سيما وقد أ)) شخص واحد، صوت واحد: ((عارهمكرراً ش

   يناير من ذلك اليوم٣٠ في إنتخابات ساحقاً

نقل  أخذ النموذج العراقي وشده الى قلبه وبدأ يطالب بالديمقراطية ، األمر الذي يعني جمهور شيعة البحرينإن 

          إلضفاء )) بيت لوردات(( أو )) مجلس لوردات((، وليس فقط تشكيل السلطة بالكامل الى الشيعة

  الشرعية على الملكية السنّية

اإلمارات العربية  الشيعية في -إن المشاكل الطائفية البحرينية سوف تنتقل أو تُحمل مباشرة الى العالقات السنية 

 التي تقع محافظتها الشرقية على مرمى حجر من الطريق ةالمتحدة، والكويت ، واألكثر أهميةً في العربية السعودي

  الرئيسي الذي يربط البحرين مع الجزء الرئيسي للمملكة

، ألنهم مجرد أقلّية ال تشكّل البحرين ولبنانفي ) أي المذهبيين( يختلفون عن شركائهم الدينيين الشيعة السعوديون

  وقرابة مليوني نسمة من سكان المملكة % ١٥-  ١٠سوى 

 ، وخاصة بعد أن أقفل التمييز الديني واالقتصادي ، ومنذ فترة طويلة يواجهون الشيعة السعوديونهؤالء 

  الطابور الخامس اإليرانيالخميني أبواقه مع المملكة العربية السعودية، بحيث صار ينظر إليهم بإعتبارهم 

   الشيعةفي إستخدام العنف ضد هؤالء العلماء الوهابيون منحوا الضوء األخضر

 ، إتهم عبدالعزير بن بازفتاوى عديدة صدرت من رجال دين قياديين في البلد، وخاصة رجل الدين القيادي البارز 

عبدالرحمن  ، ومن بين هذه الفتاوى ، كانت فتوى أحدهم المدعو مرتدين وخارجين عن اإلسالمفيها الشيعة بأنهم 

 ، وهو تصريح جرى بجواز قتل الشيعة، الذي صرح فيها ، وهو أحد أعضاء مجلس العلماء األعلى آل جبرين

  ٢٠٠٢ في أواخر عام األدبيات الدينية الوهابيةتكراره في 

      كتلك النخبة الشيعية ال تمتلك على اإلطالق نخبة واعيةوخالف العراق ولبنان، فإن العربية السعودية 

  الواعية في هذين البلدين

، كما ال توجد هناك وال حتى مدرسة واحدة من  بلدية أو رئيس شرطة شيعيمحافظ أو رئيسال يوجد هناك أي 

   أو لديها منهج شيعيتدرس المذهب الشيعي مدرسة بنات شيعية في المحافظة الشرقية ٣٠٠

 ، إال إنها في الوقت نفسه المناهج السعودية المدرسية  الناقدة والمناهضتهم للساميةوفي الوقت الذي نرى فيه، 

 ، بل بإنتقاد مذهبهم بإعتباره شكالً من أشكال الهرطقة، وبنفس المستوى من العداء ، حيث تقوم  للشيعةمعادية
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المعلمون الوهابيون يقولون لطلبتهم وفي صفوفهم المليئة بالشيعة أو أطفال . أسوأ من المسيحية واليهودية 

  بأنهم هراطقة وكفارالشيعة 

             ليقود ١٩٧٧ عام القطيف شيعية سعودية ، عاد الى ة قياديةأكبر شخصي الذي يعتبر اليوم الصفّار

  من هناك دعوته لإلصالح

 فقد أوعد بتحسين إحتواءها الناشطة ضد النظام السعودي أو إنهاء المقاومة الشيعيةولكون الملك حريصاً على 

ض وتحطّ من قدر اآلخرين في  التي تعربحذف المصادر والمراجع والكتبالكثير من أمور الشيعة ، إذ أمر 

               كما سمح للعديد . المناهج الدراسية وما شابهها من أشكال االزدراء والتمييز الصريح والواضح

   بالعودة الى البلدالمنفيينمن 

 تلقّوا أخبار سقوط دكتاتورية صدام السنّية بحماس وفرح بالغَين، وراحوا وعلى الفور الشيعة السعوديون

   وإنهم شيعة كذلكاالعتراف بهم كمواطنين سعوديينوأول هذه الحقوق هو : طالبون بحقوقهم من المملكةي

كما إنهم توجهوا بطلب الى عائلة آل سعود  . يحتفلوا بعاشوراءوأن يؤذّنوا في مساجدهم كما يشاؤون ، وأن 

 على معتقداتهم لحمالت الوهابيةا ، وأن يوضع حد للهجمات أو بإعالن التشيع كجزء من االسالمرسمياً 

  بإعتبارهم هراطقة

وبالتالي ، فإنهم لم يطلبوا أكثر . بمقعد لهم على الطاولةإنهم لم يسعوا لالنفصال عن المملكة ، ولكنهم طالبوا 

   أو ما حصلوا عليه في دستور ما بعد حكم الطالبان الجديد في ذلك البلدطلبه الشيعة األفغانمما 

 لشيعة في العربية السعوديةامع ذلك ، إن ين ألنخدعوا بهذه الطريقة لم يكونوا مستعدوبما إنّهم كانوا . ي

  بالديمقراطية واالصالح السياسي، فإنهم واصلوا تبنّيهم للمطالبة النموذج العراقيينظرون الى 

 على يحثّ الشيعةفى،  الذي عاد بعد خمسة عشر عاماً من المنحسن الصفّارأثناء تلك الحملة االنتخابية كان 

، مشيراً بأن العراق والعربية السعوديةوكان يقارن بوضوح وبشكل صريح بين . المشاركة في التصويت

 في كال البلدين، مؤكّداً أن العراقيين جازفوا كثيراً بحياتهم عند اإلدالء الديمقراطية ستكون جيدة للشيعة

  )أي الشيعة(متهم السعوديين بأصواتهم، كذلك يجب أن يكون الحال مع أبناء عمو

 ، والتي إزدادت سوءاً بسبب تنامي الشيعة والوهابيينبمالحظة الميراث المتراكم للعالقات المتشنّجة بين 

في العربية السعودية يمكن أن يكون مثبطّاً ) الكامن (الصراع الطائفيالنشاطات السلفية في المملكة، فإن إحتمال 

  مروعاًل أو مخيباً لآلمال إن لم نق

، وإشارة الفتة منه بأن العالقات التعامل مع األقلّية الشيعيةكان هذا تحذيراً واضحاً للنظام السعودي بخصوص 

 سوف تتحدى األنظمة السنّيةوالروابط مع المؤسسة الدينية في النجف ، والتي تتخطّى الحدود القومية والوطنية 

  مطالبة بحقوق أكبر للسكان المحليين الشيعة

 لنيل كامل حقوقهمالشيعة رحبوا بهذه التحسينات أو التطورات غير أن هناك الكثير مما ينبغي عمله من أجلهم 

  في المساواة والحرية في المملكة العربية السعودية
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 إستطاع االنبعاث الشيعي في عراق ما بعد صدامإن الذي عجزت الثورة اإليرانية أو فشلت في تحقيقه ، 

  تحقيقهأن ينطلق في 

 ضد هيمنة السنّة العرب التحدي الذي يفرضه االنبعاث الشيعيهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن 

على مقاليد الشرق األوسط ، وضد المفاهيم السنّية للهوية السياسية والسلطة والذي ال يختلف في 

لكسر الهيمنة ية سعتْ حثيثاً جوهره عن التحدي أو التهديد الذي فرضه الخميني، إالّ إن الثورة االيران

  التسلّطية لمؤسسة السنّة العرب

كان الشيعة في صدد الدوران بشكل )  المترجم٠أي زمن الخميني (الفرق الوحيد هو إن الحالة األولى 

               ويقفون كقوة معارضة أو مناهضة لها، أما اليوم فيبدو أن راديكالي مناهض ألمريكا

  فعالً العكس هو الحاصل

 ، يقوم المتطرفون السنّة بإمالء هذا الدور قّل أو كثر،وهو نفس الصراع الطائفيعبر البحث عن مسوغات إلثارة 

الدور الذي شكّله التحالف الذي كان معقوداً بين العراق المحكوم سنّياً من ِقبل نظام البعث ، والعربية السعودية 

هو منع ايران  االيرانية، وكان هدف هذا التحالف –اء الحرب العراقية واألردن، والكويت ، والذي تم تنفيذه أثن

  الشيعية من أن تصبح قوة إقليمية في المنطقة

، أصبح المحيط اإلقليمي المراهن على هذا التحالف أو هذا التمرد الصراع الطائفي في العراقكلما إتسعت دائرة 

الطائفي في العراق سوف ) االقتتال( االيرانية، إن - اقية وكما كانت القضية أيام الحرب العر. أكثر وضوحاً 

 ، والقوة الشيعية الناشئةيتحول الى صراع أوسع لالستيالء على السلطة بين المؤسسة العربية السنّية القديمة، 

   بإعتبارهما يمثّالن الثقالن الرئيسيان في هذه المعادلةالعربية السعودية وإيرانوكذلك بين 

            المعركة العالمية  الشيعي سوف يعقّد هو اآلخر - وللسبب نفسه ، إن العداء السنّي وفوق ذلك ، 

  األكبر ضد التطرف السنّي

 في العالم االسالمي كما إن العقد الذي سبق صعود وتنامي التطرف السنّيإن الحرب على العراق جاءت في فترة 

تصاعد توجهاتهما في الدوائر السنية المتطرفة وتحولها الى  والسلفي وتنامي النفوذ الوهابيالحرب شهد 

  )٩/ ١١(سبتمبر ١١نشاطات جهادية وعنف بعد أحداث 

  لكي يعبر عن نفسه بشكل واضح) النضال(حرب العراق وفّرت أرضية جديدة لهذا النوع من 

 وإنزالهم الى تعبئة العربطع ، والتي لم تستالمواجهة بين األمريكان والقاعدة في أفغانستانوبالتالي ، إن 

   تحت الغطاء الطائفي، وهذا ما تعول عليه القاعدة وتوعد بهستقوم بتحقيقه المواجهة الجديدةالشارع 

تصاعد نشاط خاليا القاعدة في العربية الموافقة على أعمال التمرد في العراق والمصادقة عليه تزامن من 

   وحتى ايران والمقاطعات الفلسطينيةالسعودية ولبنان

 على أنه مصيبة وكارثة، وإنه إنقالب هائل االنبعاث الشيعي في  العراق ، ينظر الى الدوائر السنّية المتطرفةفي 

  ومدوي ضد االسالم ومستقبله
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 ١١ وما تريد أن تفعله فعله بعد أحداث دليل شؤم ونحس على نوايا الواليات المتحدة تجاه االسالمكما إنه 

    مرسومة مؤامرة عظمى ِعبر عزمها على إضعاف الدين ومسخه وإستعباد أهله، وضمن سبتمبر، وذلك

  ومخطّط لها

، موسعةً دائرة المواجهة مع الواليات المتحدة )من ِقبل القاعدة (دعوة جديدة للتسلّحوقد وظّفت هذه النوايا في 

ل القائم في العالم العربي وخارج حدود مجريات  اآلن تشكّل بعداً مهماً في رد الفعالمشاعر الطائفيةبحيث باتت 

   بشكٍل مطردالقوى السنية المتبرعمة والمتناميةاألحداث في العراق، وخاصة في أوساط 

إن الصراع الذي ساهم بتعبئة المتطرفين وتحريضهم وزيادة الدعم المقدم لهم في الشارع العربي والباكستاني ، 

  ليه واشنطنلم يكن هو الصراع الذي ركّزت ع

المعركة إذ لم تكن المسألة معركة الحرية ضد اإلستبداد أو معركة الكرامة ضد القمع واالضطهاد ، وإنما هي 

) الجديد(هذا الصراع هو الذي أعاد العراق  . الطويلة العمر بين نصفَي اإلسالم المتشكّلين من السنّة والشيعة

  ة المستقبلوهذا هو الصراع الذي سيرسم صورإشعال فتيله، 

أقلية  ، البلد الذي تقطنه وينعكس بسرعة على العربية السعوديةإن ما يتساقط من رذاذ العراق ربما يظهر جلياً 

   ،مع تمرد سلفي متنامي ضدهم باتت تنميه روابط أيديولوجية وتنظيمية مع عناصر القاعدة شيعية قلقة

  وعناصر التمرد في العراق

 تفوح منها روائح الدعوات تحثّ الشباب على الجهاد في العراقمنابر في السعودية التي إن الخطب الدينية وال

الصدى الوهابي هي )  أي هذه المنابر(على جهاد األمريكان ومناهضة األمركة، واألكثر أهميةً من ذلك ، إنها 

 ، والحرب  ى التشيع فعالًحرٌب علفالحرب على األمريكان اآلن هي . القديم الذي يعكس كراهيةً مقيتةً للشيعة

  على التشيع هي حرب على أمريكا كذلك

 تنعكس هي األخرى في العلماء الوهابيين في المملكة العربية السعوديةهذه اللغة التي إستخدمها ويستخدمها 

             في أفغانستان وكذلك في خطاب القوى ونقدهم العنيف المناهض للشيعةخطاب الطالبان القاسي 

  المتطرفة في باكستان  لسنّية ا

 وإسنادهم للمتمردين السنّة هناك سوف يشكّل من زاوية للقضية السنّية في العراقإن تبنّي المتطرفين السعوديين 

  أخرى خطراً جسيماً على النظام السعودي

ن لحنق الوهابية إذ إن الموازنة الجارية لدعم نشاط القاعدة في المملكة ال يمكن أن ينكمش إذا ُأطلق العنا

 ويسعى االنبعاث الشيعي في العراقالسيما وإن هذا الغضب المملوء بالخوف والرعب من . وغضبها الشديد

  جاهداً الى مواجهة مطالب الشيعة لحقوقهم داخل المملكة والعمل بجد على حرمانهم من نيل هذه الحقوق

كشريك في الجريمة أو لمتحدة األمريكية، باتَ ينظر إليه إن الحليف القريب جداً للعربية السعودية هو الواليات ا

  قل شريك في موضوع اإلحياء الشيعي الذي سيقّوض العائلة السعودية

  تفقد بريقها في ظل األوضاع الجارية في العراقإن صورة الحكم الملكي االسالمي السعودي بدأت 
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 في تستطيع إسناد الهيمنة السنّيةبأنها )  تزعم أي غير قادرة على أن (-فما دامت الرياض تبدو غير قادرة 

   داخل المملكة كما هو الحال خارجهاتشهد أفوالً أو تراجعاً في شرعيتها الدينية فإنها سوف -عموم المنطقة

    هم اآلن يعزفون على هذا - المجاهدون الذين يحتقرون العائلة السعودية - القاعدة والمقاومة العراقية 

  ا االنحدارالتراجع أو هذ

صاحبة اإلمتياز في الدفاع عن سلطة السنّة وهيبتهم فلقد بات من الصعب على المملكة السعودية اإلدعاء بأنها 

   بدون أن تدعم بشكل مباشر وصريح التمرد داخل العراقفي المنطقة

ار هناك من جهة ومن  واالزدهدور الديمقراطية ، ربما سيؤدي دوراً أكبراَ من إن االنبعاث الشيعي في العراق

   وأماكن أخرى في المنطقةتغيير األنظمة الحاكمة في العربية السعوديةجهة أخرى إحتمال القدرة على 

كان على صواب ) الثاني(فالملك عبداهللا .  كذلكتمس األردناآلثار المتموجة أو المترتّبة على كل ذلك سوف 

ومع ذلك فإن الذي يقلق عمان فعالً هو . ن بيروت الى طهران  الذي يمتد مقلقه من الهالل الشيعيعندما أبدى 

   او التبعات التي سيخلّفها أو يولّدهاالحركة االرتجاعيةليس القوة الشيعية التي سيحدثها هذا الهالل وإنما 

د في فالتمر . التمرد والصراع الطائفي في العراقاألردن ومن عدة أبعاد أو وجوه بات معنياً بعمق بمسألة 

الشيء األكثر أهمية، إن البناء التحتي للتمرد يتكور . تحالف أتباع الزرقاوي والبعثيين العراقيينجوهره فعالً هو 

 ، يلتقي الناشطون السنة المتطرفون هناك مع البعثيين ويتآمرونمنكفئاً على نفسه في األردن اليوم حيث 

  لعراقوينظّمون مسألة الدعم المقدم للمتمردين في ا

، فإن الحرب في العراق يمكن أن تنتج تمرد القاعدة في العربية السعوديةتماماً كما أنتجت الحرب في أفغانستان 

فاألردن التي هي ومنذ فترة طويلة عرضة لراديكالية . في األردنمعارضة متطرفة مماثلة الى المملكة الهاشمية

  لراديكالية السياسة السنّية في األنباراليوم عرضةً تراها : السياسة الفلسطينية في الضفة الغربية 

تطورات األحداث الجارية في . باٍق هو هوالنظام العلوي في سوريا واألكثرية السكانية السنّيةاالنقسام العميق بين 

 النظام السوري سيكون.  ورفعت درجة التوقّعات السنية للوصول الى الحكمأوقدت الغضب السنّيالعراق كانت قد 

، ) أي النظام العراقي السابق (سقوط نظام األقلّية الحاكمة بجوارهنموذج : األولى جهة: مهدداً من جهتين

   في بلدهتصاعد راديكالية األكثرية السنّيةجهة : والثانية

  من ناحية أخرى، سوف يكون صعباً جداً على حزب اهللا النهوض فوق تراث دامي وإنقسامات طائفية لبنانية 

 هي حرب على -  كما فُهمت -  وإن حربنا -مهد الطريق لالسالم الراديكاليل أمريكا للعراق، في الحقيقة إن إحتال

   ، وأشعل فتيل اإلرهاب والتطرفالمناهضة لألمركة األمر الذي شجع التوجهات -اإلسالم 

و العولمة التي إفتُرض  ليست السجاالت حول الديمقراطية أسوف ترسم مستقبل الشرق األوسطإن الحقيقة التي 

            وإنما الصراعات بين الشيعة والسنّة التي أن حرب العراق كانت قد أطلقتها إبتداًء بشكل عابر ، 

  عجلت هذه الحرب بإحداثها

إن الحقيقة األولى التي تواجه الواليات المتحدة هي في كون التهديد الملحوظ واألكثر نتوءاً والناشيء عن 

  يرتدي اليوم زياً سنياًالمتطرفين لالسالم قراءات 
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 ، وشبكة تنظيمات االخوان المسلمين على إمتداد الوهابيين والسلفيينيضم القاعدة والناشطين -إنّه نضال سنّي 

 وهذه كلّها تشكّل التهديد األكثر خطورة، على التي البد من إقرارها من - الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، وأوربا 

  ح الواليات المتحدة األمريكيةمصال

هي غيرها في الوسط الحقيقة هي أن األيديولوجية الدينية والسياسية في الوسط السنّي في الشرق األوسط، 

  في اإلتجاه الخاطئ، في تبنّيها للمفاهيم النضالية والقتالية والعنف ) أي األولى السنّية(، حيث تسير الشيعي 

ن سنينهم المظلمة، في مواقفهم األيديولوجية المعروفة عبر التأريخ في الثورة ولئن كان الشيعة قد نهضوا م

أو (، أو على األقّل يمرون في الوجهة ولكن يبدو أن السنّة هم اآلن يدخلون في سنيهم المظلمة هذهوالتطرف، 

  األكثر ظالماً فيها) النفَق

 االنبعاث الشيعيلقد سنة وفاعلية في  ، بل أوجد ، المقاومة والتحدوالنشاط مواجهة التطّرف السنّيي األكثر قو 

  الجهادي داخل المنطقة

إن أهدافه يمكن أن توظّف إليجاد تحول أو تغيير  . االنبعاث الشيعي هو القوة المناهضة للوهابيين والمتطرفين

  للموازنة اإلقليمية على صعيدي السلطة والديمقراطية

  وف تُطلق العنان من ناحيتها ألقصى درجات التحدي الشيعي في مواجهة التطرف السنيالديمقراطية سبالمقابل ، 

 من ناحية، وتمنح صوتاً أكبر لألقليات الديمقراطية سوف تمكّن األغلبية الشيعية من الوصول الى السلطةكما إن 

االنعطافة المتطرفة من ناحية أخرى، رغم أن أيديولوجيتها وسياستها كانت قد حرفت أو إنحرفت بسبب 

  للراديكالية السنّية

 التي سوف يضع السنّة في أسفل هرم السلطةاإلستقرار سيتطلّب تسوية بين الشيعة والسنّة واألكراد، ولكنّه 

 الذي أذكى ناره سوف ال يطفئ ألسنة لهب التطرف السنّيوهذا . كانوا يوماً ما في قمتها وهم الحاكمون فيها

  الشرق األوسطالعراق اليوم في 

 يمكن أن يظهر للعلن من ثنايا التمرد العراقي الذي ستندمج قوته وعناده مع فكرة لتطرٍف إسالميإنفجاٍر ثاٍن 

 إستخدام الصراعات الطائفية على إمتداد الشرق األوسط ، والذي سيسعى الى  الشيعية-موازنة السلطة السنّية 

  في عموم المنطقة) يتهجهاد(بالتأكيد لتوسيع مدى وفضاءات ودوائر 

 ، أصوات شيعية جديدة بعيده عن النظام العربي القديم أي -سوف تظهر كذلك قوى جديدة تتنافس مع بعضها 

وعندما ينجلي الغبار أو يستقر، فإن مركز الثقل . الذي إعتادت الواليات المتحدة األمريكية أن تعرفه وتألفه كثيراً

نعم، سوف .  وإنما سوف يكون مع األقطار الشيعيةقطار العربية السنّيةال يستقر هذه المرة لصالح األسوف 

  نحو العراق والخليج الفارسيينتقل مركز الثقل هذه المرة شرقاً، بعيداًَ عن مصر وشرق إيران، أي 

قمة يتربع الشيعة على وهذا يجب أن يتغير ولو ألي سبب آخر عدا أن . الواليات المتحدة ال تعرف الشيعة جيداً

  بعض أغنى حقول النفط في المنطقة
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إذّ ليس من السهل على الواليات المتحدة أن . أن تأخذ الشيعة واإلنبعاث الشيعي مأخذ الجدإن من مصلحة أمريكا 

توازن مطالب السنّة مع تلك التي يريدها الشيعة ، أو أن تحمل أيدي المؤسسة السنّية في الوقت الذي تتنافس فيه 

  والطعن السنّي الموجه لها من الظهرالشيعي مع التحدي 

   والمستقبل الذي سوف يرسمهبتفهٍم جيٍد لطبيعة الصراعإن مشواراً يجب أن يبدأ 

 حالة توزيع السلطة والثروة الشيعي أن يوضع تحت السيطرة فقط، في -بمرور الزمن يمكن للصراع السني 

  في المنطقة وعلى األرض الحقائق الديمغرافيةبشكل منصف ووفق ما تعكسه 

 حتى تسلّم حقبة من العنف -  وهو فعالً يمر اآلن -أن يمر خالل ) من المؤكّد( الشرق األوسط مكتوٌب عليه 

 ويتعايشوا مع بعضهم، يتكّيف السنّة والشيعة، وحتى )بمعنى تستسلم(األنظمة القديمة مواقعها للنظام الجديد 

  لواقعويذعنوا للحقائق الجديدة واألمر ا

 تقليل آالم مخاضات هذه المرحلة االنتقاليةإن من مصلحة السنّة والشيعة والغرب على حد سواء، العمل على 

  وتسريع عملية الوصول الى نهايتها

الطائفي في العراق ، ومتى وأين ) النضال(من غير الممكن طبعاً القول أو التكهن بما ستؤول إليه أوضاع 

 ، وكم معركة طائفية سيتحملها الشرق األوسط ، وكم هي المدة بين السنّة والشيعةستنشب المعركة القادمة 

الشيء الواضح هو أن مستقبل الشرق األوسط هذا سوف لن يكون أكثر إشراقاً . الزمنية التي سوف تستغرقها

         الذي هذا هو الصراعنعم، .  وأكداره مخيمةً عليهما دامت سحب الصراع الطائفي السودمن ماضيه 

  سيرسم صورة المستقبل
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  الفصل التاسع

  المعركة على الشرق األوسط
The Battle for the Middle East 

إنها مركز تجاري، . سالتْ ، مدينة أردنية قديمة، تقع شمال عمان وتبعد عنها مسافة عشرين دقيقة بالسيارة 

فـي الحقبـة    . ض الصحراوية الـى الـشرق        واألر نهر األردن وقد كانت في يوم ما أهم مستوطنة بين         

 مقاطعـة األردن  وهي األرض التي تضم نفـس  Balqa منطقة البلقا العثمانية، كانت هذه المدينة عاصمة      

إنها مدينة صغيرة فاتنة ، ذات شوارع ضيقة وبيوت ساحرة بشبابيك مقوسة على طراز العهـد                . المعاصر

 متحررة من األحقـاد المحليـة       ةوعالمي هذه منطقة متسامحة     لتْساإبان تألّقها ، كانت     . العثماني المتأخر 

  .والقومية يقطنها المسلمون والمسيحيون معاً، ويعيشون مع بعضهم في سالم ووئام

ففي هذا الشهر كان هنـاك      . ٢٠٠٥آذار  / هذه المدينة ذات الكنائس المتعددة بدت وجهاً آخراَ في مارس           

 الذي تـوفي  رائد منصور البنّا سالتْ المسمى  مدينةمقاماً على روح أحد أبناء حفالً تأبينياً جماهيرياً واسعاً     

 الواقعة على  مدينة الحلّة العراقية  شباط على مسافة عدة مئات من األميال الى الجنوب في           /  فبراير ٢٨في  

 ١٢٥ قتل   رائد هذا هو الرجل التفجيري االنتحاري الذي      . مسافة ستين ميل جنوب العاصمة العراقية بغداد      

.  في واحدة من أسوأ العمليات االنتحارية في عراق ما بعـد الحـرب             ١٥٠شخصاً شيعياً وجرح أكثر من      

كانت قنبلته هذه قد قتلت جمعاً من المتطوعين الجدد الذين كانوا يصطفّون بعضهم مـع بعـض بإنتظـار                   

حكومية التي إستهدفها رائـد كانـت       إن البناية ال  . التسجيل على االنخراط في أحد األجهزة األمنية العراقية       

وحتـى بمقيـاس    . مجاورة لسوق شعبي مكشوف ، ولذلك فإن قنبلته قتلت عدداً من النساء واألطفال كذلك             

حوادث العنف الشنيعة التي كان ينفذّها المعاندون واألعداء اللدودين المتعددين والمتباينين بقـصد إيقـاف               

ق ما بعد صدام ، فإن مذبحة الحلّة هذه كانـت األكثـر وحـشيةً               عجلة التقدم التي مشى على سكّتها عرا      

  .وصدمةًَ في دائرة أعمال اإلرهاب التي كانت معروفة آنذاك

     العديد مـن شـباب   . هذا على فعلته تلك) ! البار (تفتخر بإبنها ، بدتْ وكأنها  مدينة سالتْ ومع ذلك ، فإن

بون الى الحدود إبان السنتين الماضيتين مـن أجـل أن           المدينة راحوا يفعلون ما فعله رائد، إذ صاروا يذه        

ضـد  ) وبـين يديـه  (يلتفّوا حول إبن بلدهم هناك أبو مصعب الزرقاوي، كقائٍد لهم وأمير، ويقاتلون أمامه          

أولئك الذين حضروا الحفل، كانوا     . عائلة رائد أحيتْ له حفالً مهيباً إستمر ثالثة أيام        . )١(األمريكان والشيعة 

 فـي   - كما أعلنت ذلك الصحف والجرائد األردنيـة         -) الشهادة( حول ما أطلقوا عليها مناسبة    ) يحتفلون(

الشيعة الذين قَتل رائد أوالدهم وذويهم لم يكترثوا للحفل بل إزدروه وإستخفّوا به ، ولم يتعـاطفوا                 . حينها  

فسر معنـى الـشهادة أو يبـرر        معه، ولكي يكون رائد شهيداً البد أن يكون أولئك الذين قتلهم كفاراً لكي ي             

مدينتا الحلّة وسالتْ صارتا تعبيران رمزيان في كيف بدأت األوضاع تتحول في قلوب وعقـول               . ويستقيم

العديد من السنّة في المنطقة، وكيف راح اإلنقسام الذي بدأ اآلن يفصل بين الشيعة والسنّة ، وكيف ستوضح 

   .ين ا لطرفين الحقاًأو ترسم إراقة الدماء الحدود والمسافات ب
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مستشاطين غضباً حول ما تنقله التقارير الصحفية       . اإلحتفال في سالتْ جلب حنقاً وسخطاً كبيرين في بغداد        

 آذار مـن  ٢٠عن ذلك الحفل التأبيني ، قام حشد من الشيعة العراقيين بمهاجمة السفارة األردنية ببغداد في               

بادالن كلمات شديدة وسحب كلٌّ منهما ممثلّيه الدبلوماسيين من         كما راح العراق واألردن يت    . العام المذكور 

األردن التي كانت بوابة العراق الى العالم الخارجي أثناء سني الحرب والحصار، أصبح اآلن              . البلد اآلخر 

التجاذبات والتوترات الطائفية فصلت الحلفاء عن بعـضهم الـبعض          . بلداً منفوراً منه، بين جيران العراق     

 للهوية العربية والعالقات التجاريـة الطويلـة العمـر،    filial bonds) األخوية(بدلةً العالقات البنوية مست

فبالنسبة لشيعة العراق إن األردن اليوم هو بلد أبو مصعب الزرقاوي والمـالذ             . بهواجس وشكوك عميقة    

ة قطراً شيعياً أكثر مودة وقرباً الى       بالنسبة لألردن ، أصبح العراق وبسرعة قياسي      . اآلمن للمنفيين البعثيين  

إنَّ حكايـة    .إيران منه الى جيرانه العرب، ناهيك عن أن العراق سوف لن يكون إال البداية في هذا االتجاه                

المتطرفين التي تربط بين مناهضة التشيع ومناهضة األمركة لن تجد لها طنيناً أو رنيناً إال فـي األقطـار                   

ق حيث آثار الحرب والعنف والصدمات المترشحة عنهما المنعكـسة علـى هـذه              العربية المحيطة بالعرا  

إن الروابط التي تشد العراق مع  جيرانه قديمة وعميقة ، وتشمل الدين والعرف واأليديولوجية ،                 . األقطار

ت هذه العالقات تربط التطرف السنّي في العراق أيضاً مـع التطـورا           . وحتى القرابة والنسب العشائري     

  .الجارية في أماكن أخرى في الشرق األوسط

الناس في األنبار وحوض وادي الفرات ، حيث المكان الذي جعل منة التمرد السنّي منطلقاً وقاعدةً للحرب                 

ضد أمريكا والشيعة ، لديهم عالقات وثيقة مع األردن وسوريا والعربية السعودية، وتشمل عالقـات الـدم              

على مسافة أربعين ميالً غرب بغداد وفي       . قات التجارية واالقتصادية المتميزة     والمعتقد ، فضالً عن العال    

مفترق الطريق الرئيسي المؤدي الى عمان ، وتحديداً في محافظة األنبار، تقع الفلوجة ، التي كانت يوماً ما   

 وعمان، والذاهبة شماالً    معبراً للقوافل التجارية الذاهبة غرباً ، والقادمة من بغداد متجهةً نحو مدينتي سالتْ            

الفلّوجيـون  . بإتجاه الموصل وحلب ودمشق في سوريا       ) حيث العربية السعودية اليوم   ( من الرياض ونجد    

كانوا يرتبطون مع األردنيين والسوريين والسعوديين قبائلياً وعشائرياً وحتى عائلياً عن طريق العالقـات              

خارطة ما بعد الحرب العالمية األولـى للـشرق         ) بمعنى تسبقْ (عالقات القرابة هذه تتقدم على      .)٢(الزوجية

فقد كانت الفلوجة محطة التوقّف األولى المهمة للقوافل المتّجهة شماالً والقادمة من نجد والتـي               . األوسط  

تُعتبر مركز قوة العربية السعودية ووطن الوهابية حيث إن القوافل القادمة من نجد كانت تجلب معها أفكار                 

وهابية وتقدمها للفلوجة التي كانت مدعومة آنذاك بلحاظ العالقـات العـشائرية والتجاريـة والعـسكرية                ال

هذه العالقات هي التي جعلت مصير الفلوجة ، بل مصير السنّة عموماً         . بين الفلّوجيين والنجديين  ) الحربية(

  .وثيق الصلة وقريب جداً من السعوديين

  نسمة ، باتت تمثّل رمز المقاومة السنّية لالحـتالل           ٣٥٠,٠٠٠البالغ عددهم   اآلن، هذه المدينة ، بقاطنيها      

وحتى يوم إحتالل القوات األمريكيـة للفلوجـة فـي          . األمريكي على إمتداد ما صار يسمى المثلث السنّي       

ها  كانت هذه المدينة بمثابة الحضن الدافيء للتمرد والمتمردين، ولكن تقليـد           ٢٠٠٤تشرين ثاني   / نوفمبر  

ولم يكن التمرد يشدد تركيزه علـى    . المعروف في مقاومة االحتالل يمتد الى الوراء وقبل أن يوجد العراق          
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) مدينة المنائر (الفلوجة التي تُسمى    . الفلوجة وحسب ، وإنما تراث الفلوجة هو الذي منح التمرد دفعاً وقوة           

ماً لإلسالم السنّي وصاحبة دور متميـز فـي         إلحتوائها على أكثر من مئتي مسجد، كانت دائماً مركزاً مه         

 بالثورة ضـد القـوات      الشيخ الضاري  ، قام الزعيم المحلي      ١٩٢٠ففي عام   . الحياة السياسية في العراق   

 في تلك الفترة ، وكما هو حالها اليوم ، تم قمع الفلوجة بالقوة ولكن وبعد الكثير من إراقـة                    )٣ (.البريطانية

وإمام مسجد أم .  هو اليوم األمين العام لهيئة علماء المسلمين ضاري، حارث الضاريحفيد الشيخ ال. الدماء

  .القرى الذي يعتبر واحداَ من أهم مساجد بغداد لعالقاته مع التمرد

الذي فُرض على العـراق، وعنـدما ضـعفت    ) أي عشر سنوات الحصار(أثناء عقد العقوبات االقتصادية    

ت األصولية والسلفية المقترنة اليوم بالتمرد قد أنبتت جـذورها فـي هـذا              الحكومة المركزية ببغداد، كان   

كما كانت أعمال المفكر العراق المنفي محمد أحمد الراشد حول الجهاد والدولة االسالمية ، والتي               . المكان

 كانت تُهرب من مصر حازت على أتباع ومريدين هناك ، واألكثر أهميةً كانت مجسات الميول األصولية               

  .والسلفية المرغوبة في أماكن أخرى من العالم اإلسالمي قد بدأت تتسلل الى العراق وتنْفذ فيه

المؤسـسة  حركة األخوان المسلمين ، مع حضورها القوي في األردن وسوريا، وعالقتها النـسبية مـع                

ية غرب العراق،    في العربية السعودية، كانت قد تشكّلت بل أسست لنفسها قواعد في المناطق السن             الوهابية

خطباء مهيجون تعبويون من    . وتحديداً سوريا واألردن اللتان تتخندقان اليوم مع الحزب االسالمي العراقي         

كانوا ) والمعروف أيضاً بـ أبو كعكا  (محمود كول عكاسيأمثال الخطيب المصري حميد كشك والسوري 

 من أقراص خطبهم ومـواعظهم التعبويـة        معروفين لدى السنّة العراقيين حتى قبل الحرب ، وكانت نُسخ         

  . المثيرة متداولة في كل مكان في المدن السنية بعد ذلك 

وعلى إمتداد عقد العشر سنوات من سنّي الحصار والعقوبات التي فُرضت على صدام، بقيـت المـساجد                 

ع مواردهـا لكـي     بعهود ومواثيق مع الناس العراقيين العاديين، وكانت تَرف       ) أي مرتبطة (األردنية معنية   

 كما كان من بين العاملين الفاعلين فـي العـراق ،            )٤ (.توزع أو تُنفق من خالل شبكة المساجد في العراق        

 الـذين كـان     الناشطين المتطرفين من السلفيين   الناشط االسالمي األردني ليث شبيالت، وكذلك عدد من         

لذي كان صديقاً، ولحد مـا واحـداً مـن           من أمثال محمد المقدسي ا     -لبعضهم عالقات وثيقة مع القاعدة      

  . للزرقاويالمقربين المخلصين 

قبل أن تسقط الحرب نظام صدام ،كان المتطرفون ومن كل مكان في العالم يقْدمون الى المـدن العراقيـة                   

تجارة السالح هذه ساهمت . )٥( األردنية من أجل شراء السالح المهرب من الخارج -عبر الحدود العراقية 

إيجاد عالقات وروابط إنتشرت على إمتداد تخوم البلدين وأعطت المتطرفين مجاالت واسعة لتـشكيل              في  

عالقات وإيجاد حلفاء لهم داخل العراق، وبالمقابل ، هذه العالقات جعلت أو سهلت الطريق أمـام التمـرد                  

  .سالكاً للنمو والتصاعد داخل العراق ومن ثم إنتشاره في عموم المنطقة بعد ذلك

كان للناشطين المتطرفين دافعاً قوياً للتحرك داخل العراق ، فقد كانوا يفقدون قواعدهم وأرضـيتهم أمـام                 

الجناح الرئيس لألخوان المسلمين في األردن الذي كان كانوا أكثر إعتداالً وغالباً ما كان األخوان المسلمون 



 التحدي الصهيوين         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ١٩ من ١٤                                            ٢٠٠٨ -      شباط
 

لم تكن نـشاطات األخـوان المـسلمين أو          .في سوريا يطاردون من ِقبل قوات األمن السورية واألردنية        

حركيتهم الناشطة في  هذا الجناح على إمتداد العقد الذي سبق الحرب على العراق فاعلة في زرع التفكير                  

األصولي في األنبار وحسب ، وإنما أوجدت عالقات تنظيمية سهلت األمور أمـام المتمـردين لمواصـلة                 

هور الزرقاوي كقوة ناشطة بعد الحرب مباشرةً يكشف مدى نفوذ          وفي الحقيقة أن ظ   . نشاطاتهم بعد الحرب  

عالقات المتطرفين بين األردن والعراق سارت في كـال        . السلفيين األردنيين ومقدار تحركّهم داخل العراق     

إن هروب مئات اآلالف من العراقيين منفيين والجئين الى األردن وسوريا كانت قد وسـعت               . االتجاهين  

كما إن التطرف الذي تم تصديره      . شبكات متطرفة عديدة على إمتداد الحدود الوطنية لهذه البلدان        فكرة بناء   

نفس . الى العراق قبل وأثناء الحرب، والذي زاد نشاطه وأصبح أكثر راديكالية ، عاد وإنتشر داخل األردن               

إيجاد صالت وثيقة ومباشرة    هذه الروابط ساهمت في إنتاج تصعيد ملحوظ للتمرد داخل العراق مكّنته من             

  .مع التطرف االسالمي في سوريا والعربية السعودية

الشيعة في لبنان والبحرين والعربية السعودية كانوا جميعهم يراقبون هذه التطورات في العـراق بإهتمـاٍم                

 والعمـل   فقد إعتنقوا جميعهم التصور الذرائعي أو الرؤية الذرائعية للسيستاني ومنهجه في الـسياسة            . بالغ

  )). رجل واحد صوت واحد: (( السياسي ، وراحوا وبسرعة يرددون صدا ندائه القائل

لقد إعتقدوا أنهم ، بإتّباعهم الخطوات التي نفّذها الشيعة في العراق وإحتذاء منهجهم في تبنّي الديمقراطيـة                 

وا السيستاني وأثنوا علـى     قادة أمل وحزب اهللا إمتدح     .سوف يكسبهم القدرة على قلب الطاولة على السنّة         

خطوته في إشارة أو تلميحة بأنهم هم أيضا في لبنان سيتّجهون بأبصارهم الى النجف أكثر من توجههم الى                  

  ) . المترجم-أي االتجاه الديني الجديد أو البوصلة الدينية الجديدة (قم لتحديد المسار الديني 

هذه إنما جاء كموقف سياسي لمصالح ذاتية أكثر منه          السيستاني مصادقته على رؤية     حزب اهللا إن تظهير   

 -بمعنى إنه جاء مماشاةً ومسايرة ولـيس إعتقـاداً أو تبنّيـاً حقيقيـاً               (قضية دينية أو روحية أو عقائدية       

إن قادة حزب اهللا كانوا باردين في تلّقي دعوة السيستاني لرجال الدين لالنسحاب من الـسياسة،                ). المترجم

فكانت ردة فعلهم األولى على تطورات األحداث في .  فيه رمزاَ للقيادة الدينية فتماشوا وسايرواإال إنّهم رأوا

  . العراق هي سرعة تبنّي الموقف السياسي للسيستاني وإعتباره منهجهم في العمل وشعارهم في العلن 

 من خمسي الـسكان     في لبنان يعني بأن الشيعة الذين يشكّلون أكثر       )) رجل واحد ، صوت واحد    ((إن مبدأ   

 في ايران، ٢٠٠٥ففي الشهور  التي أعقبت إنتخابات يناير . سوف يسيطرون على الحكومة أو يكتسحونها 

رجـل واحـد ، صـوت       ((تشير وتكرر دائماً، الفتةً األنظار الى شعار        ) المنار(كانت فضائية حزب اهللا     

  )). واحد

أو (  هذه وما يمكن أن تلعبه هذه المـصادقة          سيستانيال وموافقته على رؤية     حزب اهللا نعم ، إن مصادقة     

أثارت حفيظة السنّة وإستفزتهم ، ألنهم مازالوا لحد تلك األيام وجلين ومرعوبين مـن الحـزب                ) المسايرة

السيما في موقفه المناهض إلسرائيل في الوقت الذي كانوا ينظرون الى شـيعة العـراق وكـأنهم أدوات                  

ومع ذلك ،   .  متوقّعين مساندة هذا الحزب للتمرد السنّي في العراق وتأييده له          ،وأضحوكة بأيدي األمريكان  
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فعندما راحت  ). أو مسايرته ومماشاته  (فإن حزب اهللا كان يرى منافع له في الرهان على النموذج العراقي             

 فـي هـذا     الواليات المتحدة األمريكية تناشد سوريا على اإلنسحاب من لبنان، وتدعو لتحقيق الديمقراطية           

البلد، أصبح حزب اهللا أكثر إصراراً أو تشدداً وعناداً في بياناته الخطابية ، متوقعـاً أنـه كمـا إسـتطاع                     

رجـل  (السيستاني إلزام واشنطن على تطبيق الديمقراطية ، وإجبار بريمر على اإلذعان واالستسالم لفكرة              

ثمر حماس واشنطن وإندفاعها لتطبيـق      بإمكانه هو اآلخر أن يست    ) أي الحزب (فإنه  ) واحد ، صوت واحد   

الديمقراطية ممهداً بذلك الطريق لنهضة شيعية أو صعود شيعي نحو السلطة وعلـى حـساب المـسيحيين            

  ).بطبيعة الحال( والسنّة 

 ، وبعد إغتيال رئيس الوزراء اللبناني السنّي السابق رفيق الحريري، في حادث تفجيـر               ٢٠٠٥في فبراير   

اسفة في بيروت، خرج مئات اآلالف من المتظاهرين اللبنانيين الذين معظمهـم مـن              رهيب بعبوة طريق ن   

أمل وحزب اهللا   . المسيحيين والسنّة الى الشوارع بطريقة سلمية معلنين رفضهم للهيمنة السورية على لبنان           

وكان موضوع الـساعة هـو مـسألة        . من جانبهم تشابكت أيديهم متضامنين في حشد أكبر مع السوريين           

لتواجد السوري في لبنان، ولكن الحقيقة المختبئة أو قُل الرسالة التي أراد هؤالء المتظاهرون المتناقضون               ا

ولكي ال يهزموا،  أو ال يظهر أنهم هكذا، تنامت الحشود المناهـضة             .إرسالها هي التباهي بالوجود الشيعي    

ها مقدمة لالنتخابات التي أجريت في      هذه التظاهرات ساهمت بإيجابية، بإعتبار    . لسوريا لتصبح هي األكبر   

 ، والتي إكتسح فيها إئتالف أمل وحزب اهللا أصوات الجنوب اللبناني بحيث صـار ذلـك                 ٢٠٠٥حزيران  

  .إستفتاًء شيعياً في الجنوب ويصبح للشيعة الصوت المسموع بل الصوت األهم في البرلمان

 من السهل عليهم توظيف هذه القوة لتغيير        إذن ، تظاهر الشيعة إلستعراض قوتهم، ولكن الواضح إنه ليس         

والتغيير في خارطة االنتخابات اللبنانيـة      ) ١٩٣٢آخر إحصاء أجري عام     (اإلحصاء الرسمي الجديد    . البلد

لم يكن متوقعاً أن يمرا بدون ألم أو منغّصات، ولذلك وبعد إنتخابات حزيران كان على حزب اهللا أن يعمل                   

. مالً أن يؤدي زخم الديمقراطية وقوتها وإندفاعها الى اإلصالح السياسي المنشودوينسق مع النظام القائم مؤ

بمالحظة الغضب السنّي حول تطورات األمور في العراق ، كان من الحكمة لحزب اهللا أن يؤجل لعبته في              

ة لهم، إذ إن    إن إستحسان السنّة لسياسة حزب اهللا يعتبر مصدر قوة كبير بالنسب          . إستحسان قوة الشيعة هناك   

فلحد اآلن كان   . التنظيم لم يكن يريد التخلّي عن ذلك بدون وعد ملموس وواضح من القوة األكبر في لبنان               

 قد نأى بنفسه بعيداً عن التوترات الطائفية في العراق، مشاركاً الحكومة المناهـضة لـسوريا ،                 حزب اهللا 

نعم ، عليه أن يؤجل الرهان      . على اإلقتدار الشيعي  ) اًظاهر(مراهناً على مفهوم الوطنية اللبنانية أكثر منه        

  ). المترجم-أي يعول عليه في أمٍد منظور (الثاني الى يوم آخر 

وبهذا التوجه ، فإن حزب اهللا كان يحتذي بالنموذج العراقي أي تماماً كما نأى شيعة العراق بأنفسهم عـن                   

ن ذلك، بأنهم عراقيين وشيعة ، ولكن بدون هيمنة سـنّية           شعارات القومية العربية ، وقدموا أنفسهم بدالً ع       

تُغذّى من ِقبل صدام وشعاراته القومية العربية، فإن شعار الوطنية العراقية في بلٍد ذي أغلبية شيعية يمكن                 

الوطنية اللبنانية كانت قد تـمت تغذيتها يوماً ما من قبـل            . أن يكون ممراً أو محيطاً لترسيخ هوية شيعية       
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قلية المسيحية في البلد، ولكن كما هو الحال مع الشيعة العراقيين، رفع حزب اهللا شعار الوطنية اللبنانية                 األ

  . كما هو معرفاً من قبل الشيعة كخليط هويات تجمع بين الهوية اللبنانية واالسالمية والعربية 

إن لبنانيتهم سـوف تـستمر      . ن  بعد مواجهة إسرائيل أو مقاومتها، طرح الشيعة أنفسهم كمدافعين عن لبنا          

. لدعم القضايا العربية ، والقتال ضد إسرائيل ، والدفاع عن الفلسطينيين ، ومقاومة االحتالل في العـراق                

وفي الحقيقة ، . غير إن سياسة البلد ووطنيته سوف لن يكون باإلمكان توضيحها بكل تلك الوسائل مجتمعة 

. لتي تخص الشيعة ، تبتعد قليالً أو كثيراً عن العـالم العربـي            توجد هناك روابط متغيرة ، وخاصة تلك ا       

  . سوف ترسم مالمح هذا البلد بوضوح ولكن ضمن هذا الفهم الجديد للهوية الوطنية 

التضامن مع التشيع أو مع لغة شيعية موحـدة تـدعو           ) بالضرورة  (ولذلك فإن االنبعاث الشيعي ال يعني       

 لتحقيق المصالح الشيعية أو االهتمامـات الـشيعية فـي إطـار الهويـات               للسيطرة والنفوذ ، وإنما تدعو    

البحرينيـة  (مـثالً و    ) Iraqi-nessالعراقيـة     (وبمرور  الوقت ستصبح كلمـات       . واالنتماءات الوطنية 

Bahraini-ness (    وحتى)  اللبنانيةLebanese-ness (        تعني شكالً من أشكال الـشيعية)Shia-ness ( 

التي كانت ولفترة طويلة تـوأم الهويـة الـشيعية          ) القومية االيرانية (وطنية اإليرانية ، أو     تماماً كما هي ال   

  . entwined withومضفورة معها 

 عـن  divorced from )أو المطلّقـة ( أما في الوقت الحالي ، فإن المفاهيم الجديدة للوطنية ، والمنفصلة 

لة ، ستكون وسائل مناسبة في فصل أو تفتيت النظام القديم           الهوية العربية المهيمن عليها سنّياً منذ مدة طوي       

أي هذه  (وبمرور الزمن أيضاً فإنها     )  المترجم -بمعنى إقامة نظام جديد محلّه وهو الشرق األوسط الجديد          (

. الى ما هو أوسع وأسمى وأرفع     (سوف تسمو أو تتسامى على الهويات الطائفية كذلك وتتخطّاها          ) المفاهيم

   ). المترجم-

كانت إستجابة الشيعة البحرنيين أو رده فعلهم شيئاً ما تختلف عن إستجابة أبناء عمـومتهم فـي العـراق                   

 نسخة ويعتبـرون    ٧٠٠,٠٠٠من سكان جزيرتهم الصغيرة البالغة      % ٧٠ولبنان، إذْ إنهم يشكّلون أكثر من       

ذين إجتاحوهم من قطر في القرن      أنفسهم ملح األرض فيما هم محكومون من ِقبل أقلّية من الوافدين السنّة ال            

 ، فإن الشيعة مـاإنفكوا ينخرطـون        ١٩٧٠ ومنذ أن حصلت البحرين على استقاللها عام         )٦(.الثامن عشر 

. وبكثافة في كل محاولة إنقالبية ، وهياج شارع ، وإنتفاضة وحركة إصالحية في إمارة الخليج الفارسـي                

 عند خرج الفقراء والمهمشون سياسياً من شيعة        ١٩٩٤ المشاكل دخلت فعالً محطة اإلزعاج واإللحاح عام      

الحكومة تفاعلت مع ذلـك االحتجـاج       . البحرين محتجين على فقدانهم حقوقهم وقلّة فرص العمل الممنوحة        

إعتقال ونفي الزعماء السياسيين والـدينيين، وإدامـة        ) أي رد فعل الحكومة   (بشكٍل وحشي وكان رد الفعل      

  )٧(.لمستمرة باألصلدائرة العنف والقمع ا

 إتخاذ عدة خطوات لفـتح النظـام        الشيخ حامد بن عيسى آل خليفة      قرر حاكم البلد الجديد      ١٩٩٩في عام   

السياسي في بلده، وإن كانت هذه الخطوات قد حدثت في وقٍت هياج الشيعة، حيث جاء إعتقـال الـزعيم                   

حكمه في مواجهة الشغب ، دعـا األميـر         حريصاً على توحيد    . الشيخ عبداألمير الجمري  الشيعي المبرز   
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 الذي كان في ذهن األمير طبعاً أي داخلـه،        . حامد الى إنتخابات تمنح سكان البلد صوتاً أعلى في الحكومة         

هؤالء سوف يمكّنون األميـر مـن       . ليس الديمقراطية وإنما البرلمان ، الذي يشكّل مجموعة من الوجهاء           

جحـر األفنديـة    (، أو   ) فـي قـن دجـاج     ( بحصر زعمائهم في    السيطرة على السكان وذلك عبر قيامه       

effendis (-      ًراوخاصـة  ٢٠٠٢الكثير من البحرينيين قاطعوا إنتخابـات      - كما يسميه البحرينيون تند ، 

الشباب الشيعة الحركيين، وأولئك الشيعة الناشطون المفتونون أو المنبهرون بالثورة اإليرانيـة والتـابعون              

هذه األصوات كانت تطالب،    . )٨( )الجبهة االسالمية لتحرير البحرين   (و) حركة الوقف    (ألحزاب دينية مثل  

بسبب عدم إرتياحهم، بل إستيائهم من التنامي الواضح للوهابية . بدالً عن ذلك، بإنفتاح كامل للنظام السياسي

سلطة ، بدأت حركة واألخوان المسلمين في الوسط السنّي، وكذلك بسبب عدم سعادتهم بصعودهم المحدود لل

وبسبب مقاطعتهم لالنتخابات فُسح المجال أمـام األقلّيـة          . الوقف وجبهة التحرير بالتململ والدعوة للهياج     

 مقعد من أصل أربعين في البرلمان، األمر الذي فاقم تردي الوضـع وجعلـه               ٢٧السنّية ألن تحصل على     

  .يزداد سوءاً

فالشباب الشيعة ، العاطلين    . ية، كانت البحرين في قلق وإرتباك       ولذلك ، وعندما وقعت حرب الخليج الثان      

نعـم ، الـذي     . عن العمل ، والناقمين على الوضع ، كانوا أشبه ما يكونوا بشباب مدينة الصدر في بغداد               

فصور آية اهللا االيراني خامنئي ، وآية اهللا اللبناني محمـد           . كانوا يحتاجونه فقط هو مقتدى صدر بحريني      

وعندما قامت إحدى الـصحف المحليـة بطبـع         . ل اهللا كانت تزين المحالت وواجهات المنازل      حسين فض 

 نزلت حشود كبيرة الى شـوارع العاصـمة         ٢٠٠٥تموز  / صورة كاريكاتيرية آلية اهللا خامنئي في يوليو        

ـ           .)٩() لبيك يا خامنئي  (المنامة وهم ينشدون     اداتهم إذ لم يكن الشباب البحرينيين حريصون علـى إتّبـاع قي

االنـدفاع  . التقليدية القديمة، بل أقّل حرصاً أو إكتراثاً لسماع النداءات الداعية للهدوء والـصبر والتحمـل              

الثوري أو الحماسة الثورية بدأت تخلي مواقعها لآلمال الديمقراطية بعدما بدأ السيـستاني يـصرخ عاليـاً                 

 الشيعة في العراق بتطبيق هذا الـشعار        ال سيما وقد أحرز   )) شخص واحد، صوت واحد   : ((مكرراً شعاره 

  . يناير من ذلك اليوم٣٠فوزاً ساحقاً في إنتخابات 

 حشود كبيرة منهم    ٢٠٠٤وكتعبير عن كيفية إتباع البحرينيين بقوة، لنموذج العراق ، فقد خرجت في مايو              

مهـور شـيعة    إن ج . تحتج على القتال الدائر بين القوات األمريكية وجيش المهدي في النجف وكـربالء            

البحرين أخذ النموذج العراقي وشده الى قلبه وبدأ يطالب بالديمقراطية ، األمر الذي يعني نقـل الـسلطة                  

إلضفاء الـشرعية علـى     )) بيت لوردات (( أو  )) مجلس لوردات ((بالكامل الى الشيعة، وليس فقط تشكيل       

. ع مطالبين بديمقراطية كاملة التفويض     إندفع اآلالف نحو الشوار    ٢٠٠٥ في آذار وحزيران     .الملكية السنّية 

تماماً كما يحكمه . كانوا يريدون األصوات التي تكفلها أو تمنحها لهم أعدادهم، بمعنى ، أن يحكموا البحرين     

إن المشاكل الطائفية البحرينية سوف تنتقل      . اليوم في العراق  ) أي حلفاءهم في الطائفة   (شركاؤهم الطائفيون   

 الشيعية في اإلمارات العربية المتحدة، والكويت ، واألكثر أهميـةً           -العالقات السنية   أو تُحمل مباشرة الى     

في العربية السعودية التي تقع محافظتها الشرقية على مرمى حجر من الطريق الرئيـسي الـذي يـربط                  

في ) بيينأي المذه (الشيعة السعوديون يختلفون عن شركائهم الدينيين       .  البحرين مع الجزء الرئيسي للمملكة    
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. وقرابة مليوني نسمة من سكان المملكـة       % ١٥- ١٠البحرين ولبنان، ألنهم مجرد أقلّية ال تشكّل سوى         

وعلى الرغم من أن بعضهم يسكنون في مكة والمدينة وحتى في الرياض ، ولكن أكثريتهم يتركّزون فـي                  

  .واحات األحساء والقطيف في المحافظة الشرقية الغنية بالنفظ

شيعة السعوديون ، ومنذ فترة طويلة يواجهون التمييز الديني واالقتصادي ، وخاصة بعد أن أقفـل                هؤالء ال 

. الخميني أبواقه مع المملكة العربية السعودية، بحيث صار ينظر إليهم بإعتبارهم الطابور الخامس اإليراني             

 ، كـان هـؤالء يتّهمـون        ١٩٩٠وعندما إزداد قرع طبول المتطرفين السنّة، وإرتفع دويه في التسعينات           

نعم، كانوا يتّهمون بالتخريب، وخاصة فـي       ). أي كفرة ومارقين  ) (هراطقة إسالميين (ويدانون بإعتبارهم   

األسوأ من ذلك،   . ، األمر الذي قاد الى إعدام عدداَ منهم       ١٩٨٨الفترة التي تم فيها تفجير أنابيب النفط عام         

في أوسـاط بعـض     ) القتالية النضالية (دية على تهديدات الخميني وتحركاته      كانت ردة فعل الحكومة السعو    

العلمـاء  . المواطنين الشيعة هناك هي العقوبة الجماعية لهم، وذلك عبر تقييد حرياتهم وتهميشهم إقتصادياً            

فتاوى عديدة صدرت من رجال     . الوهابيون منحوا الضوء األخضر في إستخدام العنف ضد هؤالء الشيعة         

قياديين في البلد، وخاصة رجل الدين القيادي البارز عبدالعزير بن باز ، إتهم فيها الشيعة بأنهم مرتدين دين 

وخارجين عن اإلسالم ، ومن بين هذه الفتاوى ، كانت فتوى أحدهم المدعو عبدالرحمن آل جبرين، وهـو                  

هو تصريح جرى تكراره في     أحد أعضاء مجلس العلماء األعلى ، الذي صرح فيها بجواز قتل الشيعة ، و             

  .)١٠( ٢٠٠٢األدبيات الدينية الوهابية في أواخر عام 

وخالف العراق ولبنان، فإن العربية السعودية ال تمتلك على اإلطالق نخبة واعية كتلك النخبـة الـشيعية                 

 عن أيـة  فليست هناك أية حقيبة وزارية ألي شيعي كما إن الشيعة مبعدون تماماً  . الواعية في هذين البلدين   

قبل سنوات قليلة فقط أقدمت حكومة المملكة على        . وظيفة مهمة في القوات المسلحة أو في األجهزة األمنية        

 عـضو مـن     ١٢٠الى الـ   ) وهذه أول مرة  (في مسار قراراتها بإضافة عضوين شيعيين       ) كبيرة(خطوة  

. لمان أو المجلس الخاص للمملكة      أعضاء المجلس المنتقين أو الملتقطين بحذر ،والذين يؤدون وظيفة البر         

 ليـضم   ٢٠٠٥عندما تم توسيع المجلس عام      ) ليصبحوا أربعة (كما حصل الشيعة على عضوين إضافيين       

ال يوجد هناك أي محافظ أو رئيس بلدية أو رئيس شرطة شيعي، كما ال توجـد هنـاك وال                   .  عضواً ١٥٠

الشرقية تدرس المذهب الشيعي أو لـديها        مدرسة بنات شيعية في المحافظة       ٣٠٠حتى مدرسة واحدة من     

وتقوم الحكومة أيضاً بتحديد األسماء التي يستخدمها الشيعة عند تسمية أبنـائهم لمـنعهم أو               . منهج شيعي 

وفي الوقت الذي نرى فيه، المناهج الـسعودية المدرسـية           ) . المذهبية(تثبيطهم من اإلفصاح عن هويتهم      

ال إنها في الوقت نفسه معادية للشيعة، وبنفس المستوى من العداء ، حيـث              الناقدة والمناهضتهم للسامية ، إ    

المعلمـون  . تقوم بإنتقاد مذهبهم بإعتباره شكالً من أشكال الهرطقة ، بل أسوأ من المـسيحية واليهوديـة                 

  .الوهابيون يقولون لطلبتهم وفي صفوفهم المليئة بالشيعة أو أطفال الشيعة بأنهم هراطقة وكفار

 إحتفاالت عاشوراء نسمة من الشيعة، فإن ٦٠٠,٠٠٠،  والتي يبلغ ربع عدد قاطنيها البالغ نة الدماممديفي 

 شـيعي   ١٥٠,٠٠٠محرمة هناك، وكذلك األذان العلني للشيعة، واليوجد سوى مسجد واحـد فقـط للــ                
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 يقطنها ما يقـارب     نعم ، المواطنون الشيعة في مدينة القطيف، وهي المدينة التي         . الساكنين في هذه المدينة   

فهناك هم يشكّلون األغلبيـة، ومنـذ       .  من السكان صار حالهم أفضل قليالً في السنين األخيرة         ٩٠٠,٠٠٠

كما سمح لهم بإحيـاء     )  المترجم -أي حوزة   (الحرب العراقية سمح لهم ببناء مساجد جديدة ومعهد الهوتي          

  . ذكرى عاشوراء بشكل تقليدي ومحدود 

 ١٩٤٠فحتى سني  األربعينـات      . سيين السعوديين الشيعة كانوا قد درسوا في النجف       معظم الزعماء السيا  

كانت القطيف ال تضم إال عدداَ قليالَ جداً من الحوزات ومركز صغير للتعليم الرئيسي يطلق عليـه كنايـةً                   

ن معتقداتهم  لكونهم غير مسموحاَ لهم التعبير ع     )) . النجف المصغّرة أو الصغيرة   ((أو  )) النجف الصغرى ((

. وإن كان يسمح لهم بتدريسها فقط، وقامت الحوزات الشيعية السعودية المحدودة هذه بالرحيل الى العراق              

وفي أعوام السبعينات قام العديد من الزعماء الشيعة السعوديين البارزين، مثل الشيخ حسن الصفّار بالذهاب 

للمطالبـة بالحريـات الدينيـة      ) صالحية االسـالمية  الحركة اإل (الى الكويت ،حيث شكّلوا هناك ما سموه        

 ١٩٧٧الصفّار الذي يعتبر اليوم أكبر شخصية قيادية شيعية سعودية ، عاد الى القطيف عـام                . والسياسية

  . ليقود من هناك دعوته لإلصالح

لـشيعة  بعد ذلك مباشرةً جاءت الثورة اإليرانية، وتم إكتساح وإزالة كافة المطالب والحقوق التـي كـان ا                

السعوديون يأملون تحقيقها، وذلك بسبب ضغط النداءات الخمينية األوسع ودعوته السعوديين للثورة وإنهاء             

 عندما تحدى الشيعة    ١٩٧٩إحتجاجات جماهيرية حاشدة إنفجرت في المملكة عام        . النظام السعودي الحاكم  

 الحرس الوطني السعودي قام بقمع هذه )١١(. الحكومة السعودية لمنعها لهم االحتفال بإحياء ذكرى عاشوراء

االحتجاجات ومالحقة المحتجين والعديد من الناشطين الشيعة بمن فيهم حسن الصفّار، الذي طلب اللجـوء               

في ايران، وحيث قام هناك بتحويل الحركة اإلصالحية الشيعية الى تنظيم يدعو لثورة إسالمية فـي شـبه                  

  .) ١٢() ة اإلسالمية في الجزيرة العربية منظمة الثور(الجزيرة العربية وسماه 

في أواخر الثمانينات ، أصبح واضحاً أن  الثورة الشيعية في شبه الجزيرة العربية كانت مجرد وهم او حلم           

فقد تراجع الزعماء الشيعة الى الوراء بعيداً عن مطالبهم الواعدة مكتفين بالمطالبة بالحريات الدينية . كاذب 

 إستجاب الملك فهد إيجابياً لهذه األطروحات أو المطالب عبر اللقاء بعـدد             ١٩٩٣في عام   . والسياسية فقط 

ولكون الملك حريصاً على إنهاء المقاومة الشيعية الناشطة ضد النظـام الـسعودي أو              . من أتباع الصفّار    

تـب التـي    إحتواءها فقد أوعد بتحسين الكثير من أمور الشيعة ، إذ أمر بحذف المصادر والمراجـع والك               

تعرض وتحطّ من قدر اآلخرين في المناهج الدراسية وما شابهها من أشكال االزدراء والتمييز الـصريح                

  )١٣( . كما سمح للعديد من المنفيين بالعودة الى البلد. والواضح

التوترات المستمرة بين طهران والرياض، مع ذلك ، كانت مفيدة للنضال والكفاح في أوساط الـسعوديين                

أصابع اإلتّهام أشارت الـى هـذا التـشكيل أثنـاء            . ١٩٨٧عة الذين شكّلوا حزب اهللا السعودي عام        الشي

بقي هذا التـشكيل   . ٣٥٠ وجرح ١٩تفجيرات الثكنة العسكرية األمريكية في مدينة الخبر، والتي قُتل فيها        

ـ    . جماعة صغيرة لم يحظَ بإجتذاب أي دعم جماهيري أو إسناد شعيي            -رب العراقيـة    وعلى حافـة الح
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الشيعة من جانبهم تخلّوا بشكل واضـح عـن         . اإليرانية بقيت العالقات بين الشيعة والدولة السعودية باردة       

ولكن سياسة التمييز ضدهم إستمرت ، وكلما كان المجتمع السعودي يشهد زيادة ملحوظة             . المزاج الثوري 

  .ضييق أكثر فأكثرفي حدةّ العنف والتطرف كان الشيعة يشعرون بالضيق أو الت

الشيعة السعوديون تلقّوا أخبار سقوط دكتاتورية صدام السنّية بحماس وفرح بالغَين، وراحوا وعلى الفـور               

. وأول هذه الحقوق هو االعتراف بهم كمواطنين سعوديين وإنهم شيعة كذلك          : يطالبون بحقوقهم من المملكة   

كما إنهم توجهوا بطلب الـى عائلـة آل         . بعاشوراء  وأن يؤذّنوا في مساجدهم كما يشاؤون ، وأن يحتفلوا          

سعود رسمياً بإعالن التشيع كجزء من االسالم ، وأن يوضع حد للهجمات أو الحمـالت الوهابيـة علـى                   

إنهم لم يسعوا لالنفصال عن المملكة ، ولكنهم طـالبوا بمقعـد لهـم علـى                . معتقداتهم بإعتبارهم هراطقة  

 يطلبوا أكثر مما طلبه الشيعة األفغان أو ما حصلوا عليه في دستور مـا بعـد                 وبالتالي ، فإنهم لم   . الطاولة

  .حكم الطالبان الجديد في ذلك البلد

مـن  ) أي إلباسها درعاً واقياً   (حاالً بعد سقوط بغداد، وحرصاً منه على تحصين المملكة العربية وتدريعها            

   في العراق ، تبنّى فخامة األمير عبداهللا موقفاً        الصدمات االرتجاعية المحتملة والناشئة عن االنبعاث الشيعي      

تصالحياً تجاه الشيعة السعوديين، فقد إلتقى وفداً من قادة هؤالء الشيعة الذين قدموا له عريضة يطالبون فيها 

 ٤٥٠منحهم حقوقاً متساوية أو متكافئة مع غيرهم من سكان المملكة، وكانت العريضة موقّعة مـن قبـل                  

جاللة األمير من جانبه ، دعا الى تفاهم أفضل بين السنّة           ). شركاء في الوطن  (ت عنوان   رجل وإمرأة وتح  

، )) جلسات الحوار الوطني  ((والشيعة ووجه دعوة لوجهاء الشيعة البارزين الى عدة جلسات حوار سميت            

هـذه  . ينيوهي صيغة جماهيرية عامة تسمح للسعوديين بمناقشة األساليب الناجعة لمواجهة التطرف الـد            

اإلشارة من اإلرادة الواعية والرغبة الجيدة أعقبتها حالة إسترخاء للتوترات التي عمت أهالي الشيعة فـي                

  .القطيف، ولكنها لم تغير كثيراً من واقع الحال

وبما إنّهم كـانوا    . مع ذلك ، إن الشيعة في العربية السعودية لم يكونوا مستعدين ألن يخدعوا بهذه الطريقة              

المصوتون . ينظرون الى النموذج العراقي، فإنهم واصلوا تبنّيهم للمطالبة بالديمقراطية واالصالح السياسي          

في بعض .  مع عاشوراءإصطدمت ألنها ٢٠٠٥الشيعة إنقلبوا على االنتخابات المحلية المحدودة في فبراير 

 أعلى من المعدل المعروف بـ      وهو% ٤٥المناطق قام الشيعة بدفع المصوتين ورفع معدل التصويت الى          

برسائل تحريرية والكترونية   ) أي المذهبيين (األمر الذي أثار قلق السنّة لتحريض شركاءهم الدينيين         % ٢٠

 .مطالبين بإعالن بطاقات التصويت وإظهار الصناديق علناً من أجل إنكار فوز الشيعة في تلك االقتراعات              

تْ تلك التطورات أهمية خاصة لالنتخابات ولموضوع عاشوراء        بلحاظ التطورات في العراق أيضاً أضف     )١٤(

هذا ماقاله المهندس الكهربائي الذي كـان       )) إننا نصوت هنا لنبين أننا موجودين     : (( كذلك، فصار الشعار  

      شخصاً من الناس كانوا يقفون منتظرين لإلدالء بأصواتهم في مدرسـة            ٢٥٠قريباً من نهاية طابور يضم 

  .)١٥( مدينة الدمام الشرقيةبة في إبتدائية مغتص
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أثناء تلك الحملة االنتخابية كان حسن الصفّار الذي عاد بعد خمسة عشر عاماً من المنفى، يحـثّ الـشيعة                   

وكان يقارن بوضوح وبشكل صريح بين العراق والعربية السعودية، مشيراً          . على المشاركة في التصويت   

كال البلدين، مؤكّداً أن العراقيين جازفوا كثيراً بحياتهم عند اإلدالء          بأن الديمقراطية ستكون جيدة للشيعة في       

محمـد محفـوظ ،      . )أي الـشيعة  (بأصواتهم ، كذلك يجب أن يكون الحال مع أبناء عمومتهم السعوديين            

  :علّق على ذلك قائال٠ًالمحرر في مجلة شيعية تصدر في القطيف ،

وب الطموحات السياسية للشيعة وتطلّعاتهم ، وجعلهم يشعرون        إن ما يجري اليوم في العراق قد رفع منس        ((

بأن الديمقراطية والمشاركة الجماهيرية إنما هي أدوات فاعلة وقادرة على تهدئة حدة السجاالت وتلطيـف               

   )١٦ ()).األزمات الداخلية ، ومن هنا يتسنّى للشيعة الحصول على مكاسبهم وتحقيق تطلّعاتهم 

 وردود فعلهم على مثل هذا الكالم فقد كان شـبيهاً لمـا كـان يبرقـه                 ين الوهابيين رجال الد أما إستجابة   

)) بأن االنتخابات هنا سوف تقوي الـشيعة وهـرطقتهم وكفـرهم            : ((المتمردون السنّة في العراق بقولهم    

ن فـي   إالّ إن رجال الدين الـسعوديي     )) واألفضل أن ال تكون إنتخابات لكي ال يتقوى الشيعة        : (( مضيفين

الواقع لم يسلّطوا الضوء على هذه النقاط عبر قنابل وتفجيرات ، ولكن المشاعر الداخليـة الكامنـة فـي                   

  .نفوسهم كانت هواجس السلطة والهيمنة السنّية على الحكم

 ، كان الفوز للشيعة في مقاعد مجلس المدينة، وهذا ما  يمكّنهم من مناقـشة المـشاكل التـي                    القطيفففي  

بمالحظة الميراث المتراكم للعالقـات     . شكل واضح وصريح ووجهاً لوجه هذه المرة مع األمة        يواجهونها ب 

المتشنّجة بين الشيعة والوهابيين ، والتي إزدادت سوءاً بسبب تنامي النشاطات السلفية في المملكـة، فـإن                 

باً لآلمال إن لم نقـل      في العربية السعودية يمكن أن يكون مثبطّاً أو مخي        ) الكامن(إحتمال الصراع الطائفي    

 عندما إنتقد بقوة الحكومـة      ٢٠٠٥إن العربية السعودية كانت في خُلد آية اهللا السيستاني في مايو            . مروعاً

 ، وباألحرى الثورة الزيدية في شمال غرب اليمن ) الذين هم فرع من الشيعة(اليمنية لقمعها الثوار الزيديين   

ام السعودي بخصوص التعامل مع األقلّية الشيعية، وإشارة الفتة منـه           كان هذا تحذيراً واضحاً للنظ     . )١٧(

بأن العالقات والروابط مع المؤسسة الدينية في النجف ، والتي تتخطّى الحدود القومية والوطنيـة سـوف                 

  .تتحدى األنظمة السنّية مطالبة بحقوق أكبر للسكان المحليين الشيعة

.  ، إتّخذ خطوات هامة لتهدئة التوترات أو تلطيفها        ٢٠٠٥، عام   وديةعبداهللا ملكاً على السع   وبعد أن أصبح    

، كما سمحت الحكومة بالعمل بأربعين بنـداً مـن قـانون            بعض القيود المفروضة على الشيعة    فقد أرخى   

 شـيعة   ً. التي سمح بنشرها وتوزيعها أيـضا      الشيخ حسن الصفّار  األحوال الشخصية بما في ذلك أعمال       

وهو مكان يقدم فيه الطعام أيضاً      (م ببناء مكان أكبر للعبادة وإحياء ذكرى اإلمام الحسين          المدينة ، سمح له   

الصدامات بين الشرطة السعودية والحجاج اإليرانيين الذين كانوا يصرون على ترديـد            ) . للحجاج الشيعة 

 رحبوا بهذه التحسينات أو     الشيعة )١٨(.أسماء األئمة أثناء المناسبات الدينية في مكة والمدينة إنخفضت كذلك         

التطورات غير أن هناك الكثير مما ينبغي عمله من أجلهم لنيل كامل حقوقهم في المساواة والحريـة فـي                   

  . المملكة العربية السعودية
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إن الذي عجزت الثورة اإليرانية أو فشلت في تحقيقه ، إستطاع االنبعاث الشيعي في عراق ما بعد صـدام                   

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التحدي الذي يفرضه االنبعاث الشيعي ضـد              .  هأن ينطلق في تحقيق   

هيمنة السنّة العرب على مقاليد الشرق األوسط ، وضد المفاهيم السنّية للهوية السياسية والسلطة والـذي ال                 

سعتْ حثيثاً لكـسر    يختلف في جوهره عن التحدي أو التهديد الذي فرضه الخميني، إالّ إن الثورة االيرانية               

)  المترجم ٠أي زمن الخميني    (الفرق الوحيد هو إن الحالة األولى       . الهيمنة التسلّطية لمؤسسة السنّة العرب    

كان الشيعة في صدد الدوران بشكل راديكالي مناهض ألمريكا ويقفون كقوة معارضة أو مناهضة لها، أما                

  .اليوم فيبدو أن العكس هو الحاصل فعالً

 يحتمل أنها سـتقاوم     تحدي الخميني وعة أو الكوكبة المتصدية في القوى االقليمية التي قاومت          نفس المجم 

ورغم أن المحيط واألجواء واأليديولوجيات القائمة اآلن تختلف عن الـسابق ، إال إن              . التحدي القائم اليوم  

راق اليوم هي تقريباً نفسها     فخطوط المعركة في الع   . المصالح الوطنية التي يجري الرهان عليها هي نفسها       

 االيرانية ؛ نعم ، يمكن أن تكون هذه الخطوط قد تحركت قليالً لما              -التي كانت قائمة في الحرب العراقية       

 في خط قّل أو كثُـر ممـا         -ولكنها بالنتيجة سوف تستقر على خط واحد        . يقارب مئتي ميل بإتجاه الغرب    

 يفصل الهيمنة الشيعية عن الهيمنة الـسنّية فـي منـاطق        أي يمكن أن   -يجري في بغداد، وأوساط أخرى      

  . العراق

إذْ إن   . ١٩٨٠إن إستراتيجية إيران في هذا الصراع هي نفسها كما كانت عليه في ثمانينات القرن الماضي              

تركيز اإلنتباه على المواضيع المناهضة ألمريكا والمناهضة إلسرائيل يتواءهم مع الـشعارات االسـالمية              

 حزب اهللاهذه االستراتيجية فعلت فعلها مع . ية العامة، وهكذا تجنّب النقاش حول االختالفات الطائفيةوالعرب

     الملهمين من قبل حـزب اهللا حـاولوا إسـتخدامها فـي العـراق كـذلك                 الصدريينفي لبنان، كما إن ،  .

، أي إحتواء   ١٩٨٠نات   هي األخرى ستكون نفسها التي كانت في الثماني        اإلستراتيجية السعودية واألردنية  

) االحتالل(وهنا وبينما تتشكي إيران من       . التركيز على المواضيع الطائفية ولـم شعث السنّة      ايران عبر   

األمريكي والبريطاني للعراق، فإن الملكيتين األردنية والسعودية يندبان الطائفية واالنبعاث الشيعي وتزايـد           

  . النفوذ االيراني في العراق

 المحـبط البليـد     األمير السعودي ، تحدث   ٢٠٠٥ة الى الواليات المتحدة األمريكية في سبتمبر        خالل زيار 

بن الملك فيصل وبشكل غير مميز موجهاً كالمه الى         إ ، وزير الخارجية السعودي ، و      سعود الفيصل الذهن  

يدخل األقطـار   ((جمع من المستمعين األمريكان ، بأن إحتمال تدمير العراق أصبح حقيقياً وهذا ما سوف               

أي (تاركاً شكاً قليالً حول من كانت السعودية تعتبره عدوها األكبر  . )١٩ ())األخرى في المنطقة في صراع  

أي العربية السعودية والواليـات  (نحن ((:  ، راح فيصل يعنّف ويوبخ الواليات المتحدة بقوله)نظام صدام

عاد ايران عن العراق بعد أن ُأخرج العراق من الكويـت،      خضنا حرباً سويةً من أجل إب     ) المتحدة األمريكية 

مكرورة األمير سعود هذه سوف      . )٢٠()) أما اآلن فإننا نقدم العراق كلّه الى إيران وبدون أي سبب موجب           
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تصبح شعاراً والفتة للقادة والزعماء من لبنان الى البحرين السيما الذين يحذّرون من تنامي النفوذ االيراني               

  . دائماً للحصول على دعم دولي لمقاومة القوة الشيعية المتناميةويسعون

عبر البحث عن مسوغات إلثارة الصراع الطائفي ، يقوم المتطرفون السنّة بـإمالء هـذا الـدور قـّل أو                    

كثر،وهو نفس الدور الذي شكّله التحالف الذي كان معقوداً بين العراق المحكوم سنّياً من ِقبل نظام البعث ،                  

 االيرانية، وكان هدف هذا     –لعربية السعودية واألردن، والكويت ، والذي تم تنفيذه أثناء الحرب العراقية            وا

ضمن هذا التوجه، أو هذا االحساس       . التحالف هو منع ايران الشيعية من أن تصبح قوة إقليمية في المنطقة           

ورغم أن األنظمة الحاكمة في كـلِّ       . قطاريقوم السنّة المتطرفون العنيفون بخدمة المصالح الوطنية لتلك األ        

 تقف معارضة للتطرف السنّي ومؤيدة للحرب التي تقودهـا أمريكـا ضـد              الرياض وعمان والكويت  من  

اإلرهاب، إال إن مصالح هذه األنظمة في العراق ما زالت تدفعهم لالصطفاف والتحالف مع التمرد وهدفه                

كلما إتسعت دائرة الصراع الطائفي فـي العـراق،         . تي يقودها الشيعة  في تحطيم الدولة العراقية الجديدة ال     

وكما كانت القضية أيـام     . أصبح المحيط اإلقليمي المراهن على هذا التحالف أو هذا التمرد أكثر وضوحاً             

الطائفي في العراق سوف يتحول الى صراع أوسع لالسـتيالء          ) االقتتال( االيرانية، إن    -الحرب العراقية   

السلطة بين المؤسسة العربية السنّية القديمة، والقوة الشيعية الناشئة ، وكذلك بين العربيـة الـسعودية                على  

إن الصفة المتطرفة للمتمردين لحد اآلن هي       . وإيران بإعتبارهما يمثّالن الثقالن الرئيسيان في هذه المعادلة       

 الـشيعي   -لسبب نفسه ، إن العداء الـسنّي        وفوق ذلك ، ول   . التي عتّمت على الحقيقة الباردة لهذا الصراع      

  .سوف يعقّد هو اآلخر المعركة العالمية األكبر ضد التطرف السنّي

إن الحرب على العراق جاءت في فترة صعود وتنامي التطرف السنّي في العالم االسالمي كما إن العقـد                  

هما في الدوائر الـسنية المتطرفـة       الذي سبق الحرب شهد تنامي النفوذ الوهابي والسلفي وتصاعد توجهات         

حرب العراق وفّرت أرضية جديدة      ).٩/ ١١(سبتمبر  ١١وتحولها الى نشاطات جهادية وعنف بعد أحداث        

 ذهب الى العراق لهدٍف     أبو مصعب الزرقاوي   . لكي يعبر عن نفسه بشكل واضح     ) النضال(لهذا النوع من    

ودعم جهد القاعدة العالمي في هذه الحرب ضد أمريكا من          محدد وهو مواجهة الواليات المتحدة األمريكية       

فقد وجد الزرقاوي وأتباعه في االنقسام الطائفي في العـراق فرصـة            . خالل مسرح أو ميدان جديد للقتال     

 سوف تدمر المشروع    - حسب تصوره    - الشيعية   -، فالحرب األهلية السنية     )لهذا النضال (جديدة ومناسبة   

الحرب .  بسرعة أكبر وأكثر شمولية مما يستطيع إرهاب القاعدة فعله في هذا السياق            األمريكي في العراق  

الطائفية يمكن أن تحول الصراع في العراق الى صراع إقليمي، وهذا بدوره سوف يزود القاعدة بقاعـدة                 

مـشاعر  إذ إن االنحياز المناهض للشيعة يمكـن أن يـستخدم لتـأجيج ال            . أكبر للدعم والتعبئة والتجييش     

المناهضة لألمركة في المنطقة ، ويزيد صالبة الرأي العام السنّي المتنامي في هذا اإلتّجاه، ويساعد علـى                 

توسيع مديات وآفاق تأثير القاعدة ونفوذها للدرجة التي ال تستطيع المشاعر المناهضة ألمريكـا وحـدها                

 أفغانستان، والتي لم تستطع تعبئـة العـرب         وبالتالي ، إن المواجهة بين األمريكان والقاعدة في       . إحداثها  

وإنزالهم الى الشارع ستقوم بتحقيقه المواجهة الجديدة تحت الغطاء الطائفي، وهذا ما تعول عليـه القاعـدة     

  .وتوعد به
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إن شبح العنف في العراق الذي يغذّي التطرف السنّي وإرهاب القاعدة في أماكن أخرى أصبح واقعاً بـل                  

بتقديم ) جماعة التوحيد والجهاد  ( عندما قام الزرقاوي وجماعته      ٢٠٠٥تشرين أول / كتوبر  واقعاً أكبر في أ   

وعنـدها  . البيعة ألسامة بن الدن الذي قام بدوره بتعيين الزرقاوي ممثّالً أو مندوباً عنه في بالد الرافـدين      

الموافقة علـى   )). د الرافدين تنظيم القاعدة والجهاد في بال    : ((تبنّت فعالية جماعة الزرقاوي إسماً جديداً هو      

أعمال التمرد في العراق والمصادقة عليه تزامن من تصاعد نشاط خاليا القاعدة في العربيـة الـسعودية                 

  .ولبنان والمقاطعات الفلسطينية وحتى ايران

بلة عندما أسفر حادث إنفجار قن    ٢٠٠٥ايران أشارت بإصبع االتّهام الى المتمردين السنّة العراقيين في مايو         

تمـوز  / وفي يوليو   . مفاجئ عن قتل عشرة أشخاص في مدينتين ايرانيتين قبيل إنتخابات الرئاسة االيرانية           

 ، بعرض   جند اهللا للسنّة المجاهدين    ، قامت هناك مجموعة أخرى غير معروفة تطلق على نفسها            ٢٠٠٥

 وقد قيل إن هذه المجموعـة       )٢٢ (.أو إرسال لقطة فيديو تُظهر فيها قطع رأس أحد موظفي األمن اإليرانيين           

هي وليداً سلفياً يتشكّل من عدد من السنّة في جنوب شرق إيران ذات روابط محتملة مع المتمـردين فـي                    

كما إن هذه الجماعة كانت تقود نسخة مصغّرة للتمرد في منطقة في جنوب شرق ايران وتحديداً في .العراق

ال ل إنتقال العنف الطائفي من العراق وإنتشاره داخـل إيـران ،             منطقة البلوش، مسببةً خوفاً وهلعاً بإحتما     

سيما وإن الزرقاوي وحلفاءه في العربية السعودية وأماكن أخـرى كـانوا متّجهـين إلسـتهداف ايـران                  

  )٢٣(.مباشرة

كمـا  .  يـزداد قـوة ونمـواً        الزرقاويبدأ  ) على تعيينه    (بن الدن خالل شهور بعد إستالمه الموافقة من       

ت قدراته العسكرية أكثر حنكةً وإقتداراً، وصار أكثر حريةً على إنتخاب مصادر تمويـل جديـدة ،                 أصبح

كان . والدخول في حوار مع البعثيين وضباط الجيش العراقي السابق لتحسين مستودعات تسليحه وذخائره            

 على فرض حضور أتباعه على األرض وجاهزيتهم قد جعاله أكثر قدرة على تشكيل جيش عصابات، قادر            

  . السيطرة على مقاطعات ومدن عبر وادي الفرات

هذه القضية سهلت المهمة للواليات المتحدة األمريكية على إستهداف قواته مباشرة في أماكن محددة مثـل                

ومع ذلك، فإن سيطرته على المناطق والمقاطعات كانت تشير الى تنامي شبكة             . ٢٠٠٥ بحلول عام    تلّعفر

كما إن تحسن قدراته هي األخرى مكّنته من تنفيذ عمليات خارج العـراق ، معتمـداً             . ها وإتّساع الزرقاوي

. على شبكة أوسع من الدعم والتجييش ومصادر إسناد لجهده القتالي في التمرد والضرب في أماكن أخرى               

ميناء العقبة  من بين هذه األماكن األكثر معروفية، هي هجومه الفاشل على سفينتين حربيتين أمريكيتين في               

 . ٢٠٠٥تشرين ثاني   /  ، وتفجير ثالث فنادق في عمان في نوفمبر          ٢٠٠٥آب  / في األردن في أغسطس     

إن أقصى تأثير يمكن أن، تحدثه شبكة الزرقاوي، يعتمد على الدرجة التي يصبح فيها موضوع الطائفيـة                 

قة حيث يتم تـشكيل أو صـياغة        ذات صدى ورنين ويمتد الى أوسع دائرة أو فضاء ممكن للسنّة في المنط            

  .توجهات القاعدة ومواقفها السياسية
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في الدوائر السنّية المتطرفة ، ينظر الى االنبعاث الشيعي في  العراق على أنه مصيبة وكارثة، وإنه إنقالب 

م كما إنه دليل شؤم ونحس على نوايا الواليات المتحدة تجاه االسـال            . هائل ومدوي ضد االسالم ومستقبله    

وذلك ِعبر عزمها على إضعاف الدين ومسخه وإسـتعباد         ،   سبتمبر ١١وما تريد أن تفعله فعله بعد أحداث        

مـن  (وقد وظّفت هذه النوايا في دعوة جديدة للتسلّح         . أهله، وضمن مؤامرة عظمى مرسومة ومخطّط لها      

اعر الطائفية اآلن تشكّل بعـداً      ، موسعةً دائرة المواجهة مع الواليات المتحدة بحيث باتت المش         )ِقبل القاعدة 

مهماً في رد الفعل القائم في العالم العربي وخارج حدود مجريات األحداث في العراق، وخاصة في أوساط                 

تكون الواليـات   ) أي حسب تحليلهم  (فبالنسبة للمتطرفين    . القوى السنية المتبرعمة والمتنامية بشكٍل مطرد     

وفي . اف العراق من أيدي االسالم الحقيقي وسلّمته الى الشيعة الهراطقة           المتحدة األمريكية قد قامت بإختط    

الحقيقة إن إضعاف المواقع التقليدية لسلطة العرب السنّة، وإن األنظمة الحاكمـة فـي القـاهرة وعمـان                  

والرياض، وبسبب فشلهم في الحيلولة دون وقوع هذه المصيبة أو الكارثة، جعلت صوت المتطرفين هـو                

  . األعلى واألكثر وضوحاً في هذه المعادلةالصوت

إن الصراع الذي ساهم بتعبئة المتطرفين وتحريضهم وزيادة الدعم المقـدم لهـم فـي الـشارع العربـي                   

إذ لم تكن المسألة معركـة الحريـة ضـد          . والباكستاني ، لم يكن هو الصراع الذي ركّزت عليه واشنطن         

الضطهاد ، وإنما هي المعركة الطويلة العمر بين نصفَي اإلسالم          اإلستبداد أو معركة الكرامة ضد القمع وا      

إشعال فتيله، وهذا هو الصراع     ) الجديد(هذا الصراع هو الذي أعاد العراق       . المتشكّلين من السنّة والشيعة     

  .الذي سيرسم صورة المستقبل

لسعودية ، البلد الذي تقطنه     إن ما يتساقط من رذاذ العراق ربما يظهر جلياً وينعكس بسرعة على العربية ا             

أقلية شيعية قلقة ،مع تمرد سلفي متنامي ضدهم باتت تنميه روابط أيديولوجية وتنظيمية مع عناصر القاعدة                

 الشباب السعوديون الذين ذهبوا الى العراق ليقاتلوا ويموتوا هنـاك يعـدون             .وعناصر التمرد في العراق     

 مقاتل أجنبي تم إعتقالهم في سوريا فقط بين         ١,٢٠٠، هناك أكثر من     ووفقاً إلحدى اإلحصائيات    . باآلالف

ليس واضحاً من قام أو يقـوم        . )٢٤ (منهم بالكامل كانوا سعوديين    % ٨٥ ،   ٢٠٠٥ وصيف   ٢٠٠٣صيف

وكيف سافروا وعبروا من العربية السعودية الى سوريا ومباشرةً الـى           . بتمويل هؤالء وتعبئتهم وتدريبهم   

 ، فمن الواضح أن رجال الدين الوهابيين والسلفيين والناشطين في المملكة هـم الـذين                ومع ذلك . العراق

إن الخطب الدينية والمنـابر     . شجعوهم وحرضوهم على المشاركة في الجهاد المناهض للشيعة ولألمريكان        

مريكـان  في السعودية التي تحثّ الشباب على الجهاد في العراق تفوح منها روائح الدعوات على جهاد األ               

هي الصدى الوهابي القديم الذي يعكس )  أي هذه المنابر(ومناهضة األمركة، واألكثر أهميةً من ذلك ، إنها 

فالحرب على األمريكان اآلن هي حرٌب على التشيع فعالً ، والحرب  على التـشيع               . كراهيةً مقيتةً للشيعة  

  .هي حرب على أمريكا كذلك

، واصفةً الشيعة أيضاً الشيعة كفرة والتشيع هرطقة وكفرتوقّف معلنةً بأن   تتواصل وبال الفتاوى الوهابية

وإن خطر الكفار الشيعة على المنطقـة لـيس         ... الطابور الخامس لألعداء مقابل اإلسالم الحقيقي     (( بأنهم  
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 صـارخاً   كما إن الحرب في العراق تم تصويرها على إنها دليالً          .)٢٥ ())بأقّل من خطر اليهود والمسيحيين    

 سفر الحـولي   رجل الدين السعودي السلفي      )٢٦()) قوة التعاقد أو الترابط بين أمريكا والشيعة الكفار       ((على  

  ) ٢٧(.  محتجاً على مشاركة الشيعة فيه٢٠٠٣قاطع الحوار الوطني الذي دعا له فخامة األمير عبداهللا عام 

 فـي   لجماعـة الزرقـاوي   هدف المهـم     وصف ال  أبوعبداهللا أحمد العمران  رجل دين سعودي آخر إسمه      

بالواجب المقدس، وإن الشيعة اليوم ال يختلفون في نهجهم ))  رموز الهرطقة وأبناء العلقمي((مهاجمتهم لـ 

نفسه في العصر العباسي الذي كان قد إستشهد به صـدام           ) أي إبن العلقمي  (عن منهج ذلك الوزير الشيعي      

 ، تماماً كما تذّرعوا في قرون عديدة        يعة خانوا العراق واالسالم   الش من أجل أن يؤكّد بأن       ٢٠٠٣في ربيع   

 حسب  -وكان إبن العلقمي نصيراً لهم في ذلك االجتياح         ( )٢٨ (.خلت عندما إجتاح المغول بغداد وأسقطوها     

  ). رؤية صدام وجماعة الزرقاوي طبعاً

 مـن   ١٤٣بحياة ما يقـارب      بغداد وكربالء  عندما أودت سلسلة تفجيرات في       ٢٠٠٤آذار  /  مارس   ٢في  

 موقعه على شبكة رجال الدين الكويتيين الوهابيينالشيعة الذين كانوا يحيون ذكرى عاشوراء، إستخدم أحد    

أكبـر عـرض أو     ((االنترنيت ليتّهم أو يدين الشيعة، وكيف أن قيامهم بإحياء هذا اليوم المقدس لديهم بأنه               

محور شر مشترك يـضم كـل مـن         ((ضاً بأنهم بذلك يشكلّون     متّهماً الشيعة أي  )) مشهد من مشاهد الوثنية   

من أجل االستيالء على نفظ الخليج الفارسي وحرمان الـسنّة          )) واشنطن وتل أبيب ومدينة النجف المقدسة       

  . )٢٩(منه

 الذي إتّهم العراقيين بإقامة عالقـات       ناصر العمر هذه المشاعر رددها أيضاً رجل الدين السعودي الوهابي         

) ٣٠ (.هما أعداء المسلمين في كل العالم     ) أي العراق وأمريكا  (ة مع الواليات المتحدة مؤكّداً بأن كليهما        وثيق

هذه اللغة التي إستخدمها ويستخدمها العلماء الوهابيين في المملكة العربية السعودية تنعكس هي األخرى في 

ستان وكذلك في خطاب القـوى الـسنّية        خطاب الطالبان القاسي ونقدهم العنيف المناهض للشيعة في أفغان        

  .المتطرفة في باكستان

إن تبنّي المتطرفين السعوديين للقضية السنّية في العراق وإسنادهم للمتمردين السنّة هناك سوف يشكّل من               

إذ إن الموازنة الجارية لدعم نشاط القاعدة في المملكة ال          . زاوية أخرى خطراً جسيماً على النظام السعودي      

السيما وإن هذا الغضب المملوء بالخوف      . ن أن ينكمش إذا ُأطلق العنان لحنق الوهابية وغضبها الشديد         يمك

والرعب من االنبعاث الشيعي في العراق ويسعى جاهداً الى مواجهة مطالب الشيعة لحقوقهم داخل المملكة               

  .والعمل بجد على حرمانهم من نيل هذه الحقوق

ربية السعودية هو الواليات المتحدة األمريكية، باتَ ينظر إليـه كـشريك فـي              إن الحليف القريب جداً للع    

إن صـورة الحكـم     . الجريمة أو قل شريك في موضوع اإلحياء الشيعي الذي سيقّوض العائلة الـسعودية            

فما دامت الرياض تبدو    . الملكي االسالمي السعودي بدأت تفقد بريقها في ظل األوضاع الجارية في العراق           

 فإنهـا  -بأنها تستطيع إسناد الهيمنة السنّية في عموم المنطقة) أي غير قادرة على أن تزعم   (- قادرة   غير

القاعدة والمقاومـة   . سوف تشهد أفوالً أو تراجعاً في شرعيتها الدينية داخل المملكة كما هو الحال خارجها             
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عزفون على هـذا التراجـع أو هـذا          هم اآلن ي   - المجاهدون الذين يحتقرون العائلة السعودية       -العراقية  

فلقد بات من الصعب على المملكة السعودية اإلدعاء بأنها صاحبة اإلمتياز في الدفاع عن سلطة               . االنحدار

إن االنبعاث الشيعي   . السنّة وهيبتهم في المنطقة بدون أن تدعم بشكل مباشر وصريح التمرد داخل العراق            

اَ من دور الديمقراطية واالزدهار هناك من جهة ومن جهـة أخـرى             في العراق ، ربما سيؤدي دوراً أكبر      

  .إحتمال القدرة على تغيير األنظمة الحاكمة في العربية السعودية وأماكن أخرى في المنطقة

كـان علـى    ) الثـاني (فالملك عبداهللا   . اآلثار المتموجة أو المترتّبة على كل ذلك سوف تمس األردن كذلك          

ومع ذلك فإن الذي يقلـق       .  من الهالل الشيعي الذي يمتد من بيروت الى طهران         صواب عندما أبدى قلقه   

عمان فعالً هو ليس القوة الشيعية التي سيحدثها هذا الهالل وإنما الحركة االرتجاعيـة او التبعـات التـي                   

سالتْ في آذار   والذي حدث في مدينة     . المتطرفون السنّة يستمدون قوتهم من العراق        . سيخلّفها أو يولّدها  

مـن  % ٩٥ إنما كان تعبيراً رمزياً معبراً عن مزاج الشارع األردني الذي يشكّل السنّة فيه نـسبة                 ٢٠٠٥

  .السكان

فالتمرد في . األردن ومن عدة أبعاد أو وجوه بات معنياً بعمق بمسألة التمرد والصراع الطائفي في العراق               

الشيء األكثر أهمية، إن البناء التحتي للتمرد        .بعثيين العراقيين جوهره فعالً هو تحالف أتباع الزرقاوي وال      

يتكور منكفئاً على نفسه في األردن اليوم حيث يلتقي الناشطون السنة المتطرفـون هنـاك مـع البعثيـين                   

ـ       . )٣١( ويتآمرون ، وينظّمون مسألة الدعم المقدم للمتمردين في العراق         داً هذه القاعدة القائمة فعالً مهمة ج

نعم، إنه مـن    . لعمليات التمرد في العراق ، من جانب وإنتشارها في عموم الشرق األوسط من جانب آخر              

خالل األردن أو في األردن يلتقي أكثر وجها التمرد حدةً وقوة في المنطقة ، وهما التمرد فـي العـراق ،                     

  .  ويركّزان قوتهماوالتمرد في المقاطعات الفلسطينية ، حيث ينشط هذان الوجهان هناك ،

العراق اليوم يحول النقاشات األصولية األردنية الى حالة أكثر راديكالية، ويزرع فيها مواقـف مناهـضة                

صدام يعتبر محبوبـاً فـي   . األردنيون يتعاطفون مع السنّة العراقيين ويدعمون قضايا المتمردين       . للشيعة  

ن بعشق صواريخ سكود التي أطلقها في هجومه على تـل  األوساط األردنية الفلسطينية السيما حين يتذكرو     

الزرقـاويون  ) . وباألحرى للمملكـة األردنيـة    (كل هذا يشكّل تحدياً للحكومة األردنية       . ١٩٩٠أبيب عام   

والشباب األردنيون في مدينتي الزرقا وسالت ومثيالتهما ، والذين تراهم منهمكين لحد اآلن بقضية التمرد               

عداًء كبيراً للملكية الهاشمية ال يقّل عن العداء الذي يضمره إبـن الدن ومجموعـة               في العراق، يضمرون    

تماماً كما أنتجت الحرب في أفغانستان تمرد القاعدة في العربية السعودية،           . عائلته ومقربيه لعائلة آل سعود    

فـاألردن  .في األردن فإن الحرب في العراق يمكن أن تنتج معارضة متطرفة مماثلة الى المملكة الهاشمية              

تراها اليوم عرضـةً    : التي هي ومنذ فترة طويلة عرضة لراديكالية السياسة الفلسطينية في الضفة الغربية             

  .لراديكالية السياسة السنّية في األنبار

تطـورات األحـداث    .االنقسام العميق بين النظام العلوي في سوريا واألكثرية السكانية السنّية باٍق هو هو            

.  في العراق كانت قد أوقدت الغضب السنّي ورفعت درجة التوقّعات السنية للوصول الـى الحكـم                الجارية
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أي (نموذج سقوط نظام األقلّية الحاكمـة بجـواره         : األولى جهة : النظام السوري سيكون مهدداً من جهتين     

  . جهة تصاعد راديكالية األكثرية السنّية في بلده: ، والثانية) النظام العراقي السابق

 وعلى الرغم من أن غزواً أمريكياً لسوريا لم يعد محتمالً ، إال إن واشنطن برهنت على         ٢٠٠٥لول عام   حب

 ، لـم تكـن      ٢٠٠٥فعقب إغتيال رفيق الحريري في فبراير       . إنها متلهفة لتحجيم النفوذ السوري اإلقليمي       

لسوريا في لبنان، والتي أدت بسوريا واشنطن قد فقدت الوقت في دعم الحركة الجماهيرية العامة المناهضة 

إن هدف الواليات المتحدة في هذا اإلطار ليس فقط دعم الديمقراطية           . الى سحب قواتها العسكرية من هناك     

  .في لبنان وإنما إلضعاف ، بل إلسقاط النظام السوري عبر إهانته وإذالله

بموقف متعارض مع أمريكا تجاه التمـرد       كانت ردة الفعل السورية تجاه الضغط األمريكي، هي االحتفاظ          

وعلى الرغم من أن مصلحة النظام السوري ال تكمن في أي نجاح لحركات سـنية متطرفـة                 . في العراق 

داخل الوطن أو في األراضي المجاورة ، إال إن نجاحاً أمريكياً سريعاً وسهالً في العراق هـو اآلخـر ال                    

شأن ايران كثيراً، إذ كالهما تنهجان نمط الـسياسة القائلـة           ولذلك صار شأنها    . يصب في مصلحة دمشق   

 تجاه الوضع القائم فـي  a controlled chaos)) الشغب المسيطر عليه((أو )) الفوضى المسيطر عليها((

مثال ذلك  . (العراق، وإن كانت سوريا قد قامت بشيء آخر تجاه إصرار الواليات المتحدة على قمع التمرد              

، ولكن وبشكل هادئ، ناظرة بطريقة أخرى أو حتى بتقديم بعض الدعم الـسري        ) المقاتلين إعتقال عدداَ من  

أية واحدة  . )٣٢ ( على الحدودpinned) من دبوس(أو المقنّع للتمرد على أمل إبقاء الواليات المتحدة مدبسة 

أي ( ضربات الظهـر    من هذه التقويمات أو التحرزات مع ذلك لن تجعل نظام األسد يتفادى التعرض آلثار             

  .الكامنة والمحتملة ، التي يمكن أن تأتي من تنامي التطرف السنّي في العراق) الطعنات

من ناحية لبنان ، إن فتح النظام السياسي، والتطلّعات نحو الديمقراطية كلها تتوقّف على االنسجام الداخلي                

 شاركت فـي االنتخابـات وهـي اآلن         حركة أمل شاركت حزب اهللا إليجاد جبهة شيعية كانت        . للطوائف  

ولحد اآلن ، وبما أن لبنان يتحرك بإتجاه الديمقراطية ، إال أن عليه أن يواجه مسألة                . مشاركة في الحكومة  

ولكن هذه تصبح أكثر صعوبة للتطبيـق       . توزيع القدرة والسلطة بين مكوناته المتباينة وفقاً لنسبتها السكانية        

التطرف الـسنّي القـادم مـن       .  أو تُحمى بتوترات طائفية في المنطقة عموماً       في أجواء محمومة أو حامية    

العراق، الذي بات يشكّل وجوداً ويحرز فسحةً في لبنان، سوف يجعل من الصعوبة علـى البلـد إجـراء                   

من ناحية أخرى، سـوف يكـون       . إحصاء رسمي جديد يأخذ على عاتقه تنفيذ إصالحات دستورية مهمة           

 حزب اهللا النهوض فوق تراث دامي وإنقسامات طائفية لبنانية دموية والتغلّب على مقاومة              صعباً جداً على  

آتية من تجمعات سكانية سنّية ومسيحية من أجل إنجاز تحوّل سلمي للسلطة لشيعة يتكاثرون بشكل واضح                

   .عددياً

لمة ولكن هذه اآلالم يمكـن أن  إن آالم العراق الطائفية اليوم هي نفسها ماضي لبنان الحافل بالذكريات المؤ        

بات واضحاً اليوم بأن أمريكا ال تستطيع أن تنام رغداً على مـستقبل  . تكون أيضاً بوابةً أو مفتاحاً لمستقبله    

مثـل  . متخيَّل للشرق األوسط ، وليس بإمكانها أن تتصور أو تفرض إدراكاً أو مدخالً محدداً لهذا المستقبل               
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لم تكـن   ) أو نتائجها (طريق الى حرب في العراق وبرهن على أن هذه الحرب           هذا المدخل هو الذي مهد ال     

إن درس العراق في محاولة فرض مستقبل لنموذجه سوف يسرع بإيجاد تلـك            . فاعلة بالمستوى المطلوب    

  ) . أي عدم تكرارها(المحصالت والنتائج التي تتوخّى أمريكا كثيراً تجنّبها 

 - كما فُهمت    - وإن حربنا    -عراق، في الحقيقة مهد الطريق لالسالم الراديكالي      نعم ، إن إحتالل أمريكا لل     

 األمر الذي شجع التوجهات المناهضة لألمركـة ، وأشـعل فتيـل اإلرهـاب               -هي حرب على اإلسالم     

إن الحقيقة التي سوف ترسم مستقبل الشرق األوسط ليست السجاالت حـول الديمقراطيـة أو               . والتطرف

لتي إفتُرض أن حرب العراق كانت قد أطلقتها إبتداًء بشكل عابر ، وإنما الصراعات بين الـشيعة                 العولمة ا 

  .والسنّة التي عجلت هذه الحرب بإحداثها

  .في وقت منظور سنأتي لنرى حتماً بأن هذا هو الميراث المركزي والمحصلة الرئيسية لحربنا في العراق

يوم هي تقييم وتقدير الحقيقة التي ترتّبت في المنطقة إثر حرب العـراق ،              إن المهمة الملقاة أمام أمريكا ال     

نعم إن الحقيقة األولى التي تواجـه الواليـات         . وبناء عالقاتها مع الشرق األوسط على ضوء هذه الحقيقة        

ليوم المتحدة هي في كون التهديد الملحوظ واألكثر نتوءاً والناشيء عن قراءات المتطرفين لالسالم يرتدي ا              

يضم القاعدة والناشطين الوهابيين والـسلفيين ، وشـبكة تنظيمـات االخـوان            -إنّه نضال سنّي    . زياً سنياً 

 وهذه كلّها تشكّل التهديد األكثر خطـورة،        -المسلمين على إمتداد الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، وأوربا          

الحقيقة هي أن األيديولوجية الدينيـة      . يكية  على التي البد من إقرارها من مصالح الواليات المتحدة األمر         

أي األولـى   (والسياسية في الوسط السنّي في الشرق األوسط، هي غيرها في الوسط الشيعي ، حيث تسير                

ولئن كان الشيعة قد نهضوا من       . في اإلتجاه الخاطئ، في تبنّيها للمفاهيم النضالية والقتالية والعنف        ) السنّية

مواقفهم األيديولوجية المعروفة عبر التأريخ في الثورة والتطرف، ولكن يبدو أن السنّة            سنينهم المظلمة، في    

  .األكثر ظالماً فيها) أو النفَق(هم اآلن يدخلون في سنيهم المظلمة هذه، أو على األقّل يمرون في الوجهة 

الوحيد المتعاطف مع ضحايا    ) grassrootsبجذوره العشبية   (التدفقٌ المشاعري الرقيق واإلنهياٌر العاطفي      

 سبتمبر كان قد إندفع في الشوارع من مكانين فقط في العالم اإلسالمي، وذلك في غضون أيـام بعـد                    ١١

األول كان في : المكانان كالهما في الوسط الشيعي. إنهيار البرجين التوأمين في الواليات المتحدة األمريكية

 غير عابئين بحكومتهم ليسيروا في شوارع طهران وهـم          ينخرج عشرات اآلالف من االيراني    إيران حيث   

والمكـان  ) . ضحايا هجمات البـرجين   (يحملون الشموع في صلوات مسائية حزينة تضامناً مع الضحايا          

، المزاج العـام فـي      كراجي حيث كسر حزٌب محلٌي وثيق الصلة مع هذه المدينة الشيعية          الثاني كان في    

. )٣٤ (ف للخروج بهم رافضاً ومستنكراً العملية اإلرهابية واالرهاب عموماً        باكستان وإستطاع أن يجمع اآلال    

 في  عزز المشاعر الشيعية   سبتمبر في أفغانستان والعراق كان فقط قد         ١١هذا التعاطف الذي أعقب حادث      

من السكان، وكانوا قد تـم إسـتهدافهم        % ٢٥الى  % ٢٠أفغانستان، حيث يشكّل الشيعة في هذا البلد نسبة         

 كان قد كسر التقليد السائد ٢٠٠٣الدستور المتبنّى أو المعمول به في البلد في عام .بوحشية من قبل الطالبان

  .يعترف بأحكام ومبادئ المذهب الشيعيليسمح لشيعي بأن يصبح رئيساً للجمهورية وأن 
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.  الحياة العامة  هكذا حصل أن يخرج الشيعة من دائرة التهميش ليشاركوا في الحكومة ويأخذوا موقعهم في             

بمعنى إنحرافية الطرق والوسائل (الوجه العنيف للقتالية السنّية في العراق أكّد الوسائل االنحرافية الواضحة   

  .التي كانت تنتهجها وتتبناها السياستان السنية والشيعية)  المترجم-

ة في مواجهة التطّرف الـسنّي      لقد سن االنبعاث الشيعي ، بل أوجد ، المقاومة والتحدي األكثر قوة وفاعلي            

إن أهدافـه    . االنبعاث الشيعي هو القوة المناهضة للوهابيين والمتطرفين      . والنشاط الجهادي داخل المنطقة   

بالمقابـل ،   . يمكن أن توظّف إليجاد تحول أو تغيير للموازنة اإلقليمية على صعيدي السلطة والديمقراطية            

. ناحيتها ألقصى درجات التحدي الشيعي في مواجهة التطرف الـسني         الديمقراطية سوف تُطلق العنان من      

كما إن الديمقراطية سوف تمكّن األغلبية الشيعية من الوصول الى السلطة من ناحية، وتمنح صوتاً أكبـر                 

لألقليات من ناحية أخرى، رغم أن أيديولوجيتها وسياستها كانت قد حرفت أو إنحرفت بـسبب االنعطافـة                 

  . للراديكالية السنّيةالمتطرفة

فالبلد يمكن أن يتشظّى ويمكن أن يحافظ على        . الحرب في العراق يمكن أن تأخذ إتّجاهات ومسارات عديدة        

وحدته كما إنه يمكن أن يغرق في حرب أهلية ، أو أن مكوناته المتنافسة يمكن أن تظّل تطرق على منهج                    

اإلستقرار سيتطلّب تسوية بين الـشيعة  . لصحيح  المحاصصة والشراكة في السلطة وتضعها في موضعها ا       

والسنّة واألكراد، ولكنّه سوف يضع السنّة في أسفل هرم السلطة التي كانوا يوماً مـا فـي قمتهـا وهـم                     

وهذا سوف ال يطفئ ألسنة لهب التطرف السنّي الذي أذكى ناره العراق اليوم في الـشرق                . الحاكمون فيها 

ال تستطيع أن تقرر بالضبط االتجاه الصحيح الذي ينبغي عليها أن تتّخذه في هذا              الواليات المتحدة   . األوسط

وبدالً عن ذلك ، عليها أن، تُهيئ نفسها ، أي تستعد لمواجهـة كافـة العواقـب غيـر                   . الصراع الطائفي 

التمـرد  إنفجاٍر ثاٍن لتطرٍف إسالمي يمكن أن يظهر للعلن من ثنايا  . المقصودة والمحتملة في حرب العراق    

 الشيعية على إمتداد الشرق األوسط ،       -العراقي الذي ستندمج قوته وعناده مع فكرة موازنة السلطة السنّية           

فـي  ) جهاديتـه (والذي سيسعى الى إستخدام الصراعات الطائفية بالتأكيد لتوسيع مدى وفضاءات ودوائر            

  .عموم المنطقة

صوات شيعية جديدة بعيده عن النظـام العربـي          أي أ  -سوف تظهر كذلك قوى جديدة تتنافس مع بعضها         

وعندما ينجلي الغبار أو يـستقر،      . القديم ، الذي إعتادت الواليات المتحدة األمريكية أن تعرفه وتألفه كثيراً          

فإن مركز الثقل سوف ال يستقر هذه المرة لصالح األقطار العربية السنّية وإنما سوف يكون مع األقطـار                  

نتقل مركز الثقل هذه المرة شرقاً، بعيداًَ عن مصر وشرق إيران، أي نحـو العـراق           نعم، سوف ي  . الشيعية

  . والخليج الفارسي

وهذا يجب أن يتغير ولو ألي سبب آخر عدا أن يتربع الشيعة على . الواليات المتحدة ال تعرف الشيعة جيداً

الشيعة واإلنبعاث الشيعي مأخذ    إن من مصلحة أمريكا أن تأخذ        . قمة بعض أغنى حقول النفط في المنطقة      

ريدها الشيعة ، أو أن                   . الجدإذّ ليس من السهل على الواليات المتحدة أن توازن مطالب السنّة مع تلك التي ي
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تحمل أيدي المؤسسة السنّية في الوقت الذي تتنافس فيه مع التحدي الشيعي والطعن السنّي الموجَّه لها من                 

  .بدأ بتفهٍم جيٍد لطبيعة الصراع والمستقبل الذي سوف يرسمهإن مشواراً يجب أن ي.الظهر

    الهوياتنعم ، إن    الشيعية في الشرق األوسط تمتد إلى الخلف وربما الى األلفية الماضـية وإنهـا تخـص 

المجتمع والسياسة ، ولكن الصراعات التي تنفخ فيها الحياة اليوم تعود إلى التوزيع المائل وغيـر العـادل                  

 -بمرور الزمن يمكـن للـصراع الـسني         . والسلطة والتي إنتفعت بها طائفة على حساب األخرى       للثروة  

الشيعي أن يوضع تحت السيطرة فقط، في حالة توزيع السلطة والثروة بشكل منصف ووفق مـا تعكـسه                  

مشروع الدكتاتوريات الحاكمة فعلت شيئاً بسيطاً جداً في         . الحقائق الديمغرافية في المنطقة وعلى األرض     

فلقد إستخدمت هذه الدكتاتوريات القـوة لفـرض إرادة األقلّيـة علـى     . بناء هذه المنظومة أو هذا التوجه    

األكثرية ، وهي إشكالية قائمة اليوم في الشرق األوسط ، وأبعد كثيراً من حدود العراق، إلّا أن هـذه لـن                     

كمـا إن  . تاح السياسي أو إعادة الحياة إليـه تكون منهجية أبدية وليست هي وحدها القادرة على إحياء االنف 

فـإن فيهـا فـائزون      : مشاريع الدمقرطة والعولمة ليست قادرة على حّل هذه اإلشكاليات بـشكل فـوري            

  . وخاسرون بطبيعة الحال، وإنها ربما تُشعل صراعات من نوع جديد

 ال تموت بسهولة، ولكنها قـد       وكما هي الحال مع جميع السجاالت التي تستبطن الدين والِعرق، فالوالءات          

تكون أقل تأثيراً أو أقّل قدرةً في التحريض على إراقة الدماء السيما إذا تم فصلها عن المظالم اإلجتماعية                  

 - وهو فعالً يمر اآلن      -أن يمر خالل    ) من المؤكّد ( الشرق األوسط مكتوٌب عليه     . واالقتصادية والسياسية 

، وحتى يتكّيـف الـسنّة      )بمعنى تستسلم (نظمة القديمة مواقعها للنظام الجديد      حقبة من العنف حتى تسلّم األ     

ومع ذلك ، وبمرور الوقت سوف      . والشيعة ويتعايشوا مع بعضهم، ويذعنوا للحقائق الجديدة واألمر الواقع        

 معظم السنّة والشيعة سوف يبحثون عن. تصل المنطقة الى مالمح أو مشارف رؤية جديدة أو لواقع  جديد    

وسائل وطرق للوصول الى حالة وئام وسالم، وأن يعيشوا سويةً وأن يقتسموا األهداف والتطلّعات السياسية 

إن الديمقراطية ستكون بالتأكيد أكثر أهليةً وقدرةً بكثير من الدكتاتورية لتحقيـق هـذا الهـدف                . فيما بينهم 

 ليس فقط على قاعدة هيمنة طائفة على أخرى         االستقرار المستقبلي للمنطقة يجب أن يعتمد     . الشمولي الكبير 

وإنما على رؤية شمولية لالسالم والعالم العربي، قادرة على تشخيص الهوية والمعتقدات وإقرار ذلك لكلٍّ               

  .كما تقوم هذه الرؤية على توزيع القدرة والثروة على األساس العددي للسكان. من الشيعة والسنّة

طراً على المصالح الغربية وعلى السالم في المنطقة سـوف لـن يكـون    هذه القوى التي ستكون األكثر خ    

إن من مصلحة السنّة والشيعة والغرب على حد سواء،         . بإمكانها أن تنتعش إالّ أثناء هذه المرحلة االنتقالية         

 وهـذا يعنـي     .العمل على تقليل آالم مخاضات هذه المرحلة االنتقالية وتسريع عملية الوصول الى نهايتها            

التباري في فهم حقيقة العداءات الطائفية وتفهم القوى القادرة على إستنهاضها أو تحريكها، وكيف تلعـب                

وكما هو الحال في كل الحروب الدينية ، والصراعات على          . دورها على الصعيدين االجتماعي والسياسي    

، وقبل ذلك قدرة على تـشخيص       الهوية، وفي نهاية المطاف ، فإن السالم مثَله مثل الحرب ، يعتبر وظيفة            
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أي (وبعد ذلك فقط يمكن الذهاب خلفهـا              . حقيقة االختالفات واالستعداد إلقرارها ولالعتراف بواقعيتها     

  . ، أو ما وراءها سعياً حثيثاً لتحقيق األهداف المنشودة المشتركة) خلف االختالفات

الطائفي في العراق ، ومتى وأين      ) النضال(اع  من غير الممكن طبعاً القول أو التكهن بما ستؤول إليه أوض          

ستنشب المعركة القادمة بين السنّة والشيعة ، وكم معركة طائفية سيتحملها الشرق األوسط ، وكم هي المدة                 

الشيء الواضح هو أن مستقبل الشرق األوسط هذا سوف لن يكـون أكثـر              . الزمنية التي سوف تستغرقها   

     حمةً عليه      إشراقاً من ماضيه ما دامت سنعم، هذا هـو الـصراع      . ب الصراع الطائفي السود وأكداره مخي

  .الذي سيرسم صورة المستقبل

  مالحظة للمعرب

أثنى فيهمـا   ) شكر وتقدير (قبل نهاية الكتاب وبعد الفهرس قام مؤلف الكتاب بكتابة صفحتين تحت عنوان             

مالء، رجاالً ونساًء في عموم العـالم       على مجموعة كبيرة من كتّاب وأساتذة ورجال دين ورجال دول، وز          

االسالمي، أورد أسماءهم جميعهم لما قدموه له من مساعدة في إعداد كتابـه وكيـف أن بعـضهم أبـدى                    

مالحظاته خول الكتاب وبعضهم راجعوه ،  وآخرون تركوا تعليقاتهم على بعض ما كان مدوناً وما الـى                  

 التي قال   Daryaخاص الى أفراد عائلته وخاصة زوجته دريا        كما لم ينس الكاتب أن يتقدم بشكره ال       . ذلك

إنّها قرأت مسودة الكتاب وأبدتْ مالحظات قيمة حول بعض ما جاء فيه وكذلك ولديه اللذين كانا يثيـران                  

بعض األسئلة حول ما كان يكتب ولماذا يكتب؟ ولمن يكتب؟ وهل هناك هدف من حكاية الكتاب الطويلـة                  

إنـه  ) أي لولديـه  (وكيف أنه قال لهما     ! مرت شهور عديدة وفي كتابٍة مكثفٍة ومتواصلة ؟       التي قال إنها إست   

وهو الشرق  )) أي يحفظ األمل حياً في مستقبٍل أفضٍل لهما، ولذلك الجزء من العالم الذي جاءا منه                ((أراد  

  .األوسط طبعاً كما سنقرأ بعد قليل

  )∗(سطور حول المؤلف 

، Postgraduate School   Naval الدراسـات البحريـة العليـا   مدرسة ، مدرس يدرس في ولي نصر

 and وزميل مقعد دراسي للبحوث بكامل الحقوق واالمتيازات professorويعمل أستاذاً بعنوان بروفسور 

associate chair قسم الشؤون األمنية الوطنية في Department of National Security Affairs .

 Council of Foreign مجلس العالقـات الخارجيـة  د لدراسات الشرق األوسط في كما إنه أستاذ مساع

Relations .   

 ، وشـهادة  Tufts University) جامعـة تفـتس  ( وحصل على شهادة البكالوريوس مـن ولد في إيران

 من ph.Dكما حصل على شهادة الدكتوراه    .  للقانون والدبلوماسية  Fletcherالماجستير من مدرسة فليتشر     

   . Massachusetts Institute of  Technology معهد ماسوشيتس للتكنولوجيا

                                                 
  )المترجم(وردت هذه السطور في أصل الكتاب وتحديداً في آخر صفحة منه وقمنا بترجمتها نصاً كما وردت ) ∗(



 التحدي الصهيوين         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ١٩ من ٣٣                                            ٢٠٠٨ -      شباط
 

تضمنت كتبه السابقة عناوين .  وجنوب آسياالسياسة والدين في الشرق األوسطلقد كتب بشكل واسع حول     

 ))اللوياثان االسالمي ((و  )) التاريخ والبحث عن التحرير   ((و)) الديمقراطية في ايران  : ((كثيرة من ضمنها  

The Islamic Leviathan) ∗ (- و- االسالم وصناعة سلطة الدولة ))   المودودي وصـناعة االحيائيـة

 The Vanguard ofطليعـة جـيش الثـورة اإلسـالمية     ((   وIslamic Revivalism  )) االسالمية

Islamic Revolutionـ  ((و)) توقّعـات األلفيـة  ((و )) الجماعة االسالمية في باكستان (( و ي التـشيع ف

  .Shiism in History)) التأريخ

 وجنـوب   حول اإلسالم السياسي والتأريخ والسياسة في الشرق األوسط       كما إنّه نشر العديد من المقاالت       

)) قاموس أوكسفورد لالسالم((  في an associate editorكان محرراً بكامل الحقوق واالمتيازات . آسيا

نيويـورك  ((وقد كتب كذلك لـصحيفة      )) . للعالم االسالمي إنسكلوبيديا أوكسفورد   ((ومحرر ومشرف لـ    

 ، والراديـو العـام    BBC و CNN، والمعلّق الدائم للـ ) الواشنطن بوست(و) تايم(، وصحيفة )) تايمز

   .The Newshour With Jim Lehrer) نيوشاور مع جم لهرر(الوطني، وكذلك 

 من ِقبل مؤسستَي جون دي وكاترين ماك        فئات بحوث هدايا ومكا وقد إستلم   . تُرجمت أعماله الى عدة لغات    

 Social Scienceآرثر وكذلك مؤسسة هاري فرانك غوكنهايم، ومجلس البحوث العلميـة االجتماعيـة   

Research Council؛ وحائز على مكافأة شبكة أعمال وشركات كارنيجي في نيويورك  .  

  .وجته وولديه وإبنته مع زوالية كاليفورنياإنه يعيش اآلن في سانتياكو في 

  

  

                                                 
 كما جاءت في قاموس المورد تعني لوياثان وهي وحش بحري يرمز الى الشر في الكتـاب                 Leviathanكلمة  ) ∗(

.  أقيانوسية ضخمة، كما تعني الدولـة ذات النظـام الـدكتاتوري   المقدس، وتعني أيضاً حيوان بحري ضخم وباخرة     

  ).المترجم(


