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

 في البلدان ذات األغلبية المسلمة مثل تحريك حتى اليساريينول أيضاً ، إن الثورة إستطاعت ويمكن الق

   أو يلتفتون إليه بإهتمام أكبر ورؤية جديدة يقرأون اإلسالمأندونسيا، وتركيا ، ولبنان ، وجعلتهم 

  . فشلت األيدلوجيات اليساريةومع ذلك، فإن اإلسالم أثبت نجاحه في إيران بينما 

   وإستنهاض األمة وإستصراخها قدرته كأيديولوجية ناجحة في المقاومةد برهن اإلسالم فعالً لق

                  ولكن اإلعجاب بما تحقق في إيران لم يقابله نفس اإلعجاب أو نفس الدرجة من

  بالقيادة اإليرانية اإلعجاب

 أو ن اإليرانيين متعجرفين ومتكبرينالثورييفالناشطين االسالميين خارج إيران إكتشفوا بسرعة بأن 

  متعالين بل سكارى بالنجاح الذي حقّقوه

، وإن وإنها باألصل ثوريةفاقعة اللون ) حمراء( ، فعلى العكس من ذلك ، فإنها األصولية الخمينيةأما 

   وإستبدالها بشيء جديد تماماتفكيك وتفتيت الحكومات الحاليةهدفها 

 ، فإن الحكام السنّة تعلّموا هم األصوليون في العالم السنّي من نجاح الخمينيتعلّم إضافة الى ذلك، وكما 

 واضحاً بين القيم االسالمية سمح الشاه بظهورهبدأ التناقض الصارخ الذي . أخطاء الشاهاآلخرون من 

                         شيء مهم وتقاطُْع حاد الحادة والجازمة ، بدا وكأنه وعلمانية نظامهللمعارضة 

  ال يمكن تجاوزه أو تحاشيه

 علماً - في الوسطين السنّي والشيعي تصطدم مع اإلنقسام الطائفيوبمرور الزمن راحت هذه األصوليات 

 ، وغالباً ما يأتي وافداً أو مع - السنّية الدينية المحافظةبأن الوجود التقليدي في العالم االسالمي هو 

  راديكالية حالمةوافدين يحملون أفكاراً ومخططات 

، بعدها راحوا ينتقدون الخميني بشكٍل ناعمبالنسبة للزعماء الدينيين والمثقفين السنّة كانوا في البداية 

        شيعياً  التي يعتمدها في مزاعمه ودعاواه ، وأخيراً رفضوه بإعتباره يحاكمون األسس الدينية

  ضاالً وحاقداً وخبيثا

في إسقاط نظام الشاه مباشرة قامت مجموعة من المتشددين الوهابيين فبعد نجاح الثورة االيرانية 

 والسيطرة عليه، والذي إعتُبر في حينها التحدي األكبر باقتحام الحرم المكي بقيادة جهيمان العتيبـي

  للسلطة الحاكمة في السعودية وتحديداً آل سعود

 ، سرتْ هناك إشاعات في ء ذلك الحدثالخميني كان يقف ورا وبينما إعتقد الكثيرون في الغرب أن 

وهذا بدوره  . الواليات المتحدة األمريكية هي التي حرضت على تدنيس الحرم المقدسالمنطقة تقول بأن 
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الثورة اإليرانية كانت تنتشر بسرعة دعا السفارة األمريكية في إسالم آباد إلى أن تُقنع الكثيرين بأن 

  فائقة وتمتد على عموم المنطق

فهذه أول مرة يقف فيها .  ساراً ومفرحاً خطاب الخميني المناهض للسعوديةديد من الشيعة وجدوا أن الع

   ، وباألحرى يأخذ زمام المعركة نيابة عنهمزعيم شيعي مناهضاً للوهابية

 ١٩٦٠ بدأ في الستينات أفكار الوهابية ورايات أخرى لألصولية االسالميةإن التخصيب المتبادل بين 

علمانية  كمتراس أو حصن ضد إستراتيجية العربية السعودية في دعم الهوية اإلسالميةء من كجز

  القومية العربية

، في سياسة العالم اإلسالمي أصبحت  الشيعي– االيراني ، أو السنّي -االنقسام السعودي إن مؤشرات 

 بسحق إنتفاضة األخوان  في سورياالنظام العلوي لحافظ األسد عندما قام ١٩٨٢واضحة تماماً عام 

  المسلمين في مدينة حماة وقتْل عشرات اآلالف منهم  

 في معارضة تضم البلدين لمواجهة نظام صدام حسين تحالفاً مع سورياإيران من جانبها كانت قد أنشأت 

الم،  وكأنهم خارج إطار اإلسالسنّة مثل األخوان المسلمين غالباً ما وقفوا خصوماً للعلويين. في العراق

  وبالتالي فإنهم يعتبرونهم غير مؤهلين لحكم المسلمين

 الصراع الطائفي قد تقطّعت وإتّسقت مع خيوط األصوليين السنّة والشيعةفإن الوشائج والعالقات بين 

  الطويل والممتد عبر الزمن

شونة وسذاجة بخ ، والمتأثّرون والمروجون لوجهات النظر السعوديةهؤالء السفراء في الواقع الناقلون 

 أو األيديولوجية الوهابية والمعتمدين مالياً تماماً على الدعم والرعاية السعودية لم يكونوا الفكر الوهابي

يعملون على تدعيم المواقف  المحافظة للسعوديين في مجتمعات عديدة ، تبدأ من كينيا مروراً بنيجيريا ، 

 المصالح السعودية والدفاع عن شرعيتها في وإنما في دعموإنتهاء بجاكارتا وأندنوسيا وحسب، 

  األوساط االسالمية والعالمية

 وإستطاعت تطويقها معالم الهوية الشيعية الخمينيةإن الدعاية السعودية وماكنة إعالمها القوية حددت 

 لقد كان واضحاً بالنسبة.  من ناحية أخرىإنقساماً حاداً بين السنّة والشيعةمن ناحية ، كما أوجدت 

الحتواء الخميني هو للرياض وعواصم أخرى في المنطقة بأن أفضل طريقة ، وربما الطريقة الوحيدة ، 

  التلويح أو اللعب بالورقة الطائفية

، أو إنها ملهمة ومدعومة إيرانياً  يمكن وسمها بأنها إيرانية المنشأفكانت أية حركة تخرج عن السيطرة 

   أو ضد الوضع الصحيح القائم اً شيعياً ضد طبيعة األشياءتمردوبذلك تجري محاصرتها بإعتبارها 

  الشيعية على روح االسالم التي وسمت التأريخ االسالمي تستعيد دورها اليوم-فالصراعات السنّية 

 بإعتبارهم خلفاء المسلمين وإن مع األمراء السعوديينكذلك في نهاية القرن العشرين، ولكْن مع مْن؟ 

  خلفاء المسلميندورهم هو دور ال
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، بالعمل والتنسيق مع علماء إستراتيجيتها المرسومة إلحتواء التشيعإستمرت العربية السعودية منتهجةً 

 لبناء شبكة أعمال متشعبة تبدأ بعقد المؤتمرات وإنشاء الجوامع ، والمؤسسات التعليمية ، الوهابية

  كتّاب والصحفيين واإلعالميين ، والمراسلين ،وإرسال المبلّغين والناشطين االسالميين الفاعلين ، وال

 والتعريف بها وترويجها والتأكيد الهوية السنية وجميع األكاديميين الذين يستطيعون نشر وتوضيح 

، وتنتهي بتسويق أو إثارة كل ألوان األسافين والخصومات االتجاه الوهابي النضاليعليها، ودفعها عبر 

   وتأثيره على المسلمينتقليص وتهميش الدور اإليراني، والعمل على  التسنّن والتشيعالممكنة بين 

 ، قد بنى أسس رئيس المخابرات السعودية األمير تركيفي هذه األثناء كان أحد أوالد الملك فيصل ، 

 وقيامها بإستئجار لغزو الطالبان ألفغانستان التي مهدت  السعودية-الباكستانية العالقات االستراتيجية 

   مختلفة ومتباينة للمحاربين المقدسينكأرضية تدريب وتأهيل لكتائبلبلد ذلك ا

بذبح ) أي هؤالء الطالبان ( وقاموا بأن الشيعة األفغان هم كفار وملحدونحيث أعلن الطالبان المتشددون 

 ، ١٩٩٨ و ١٩٩٧ من هؤالء الشيعة في مدينتي مزار شريف وباميان بين عامي ما ال يقّل عن ألفين

                على إمتداد األراضي األفغانية حتى أيام ذهبوا في مذابح جماعيةثر من هذا العدد وأك

  الغزو األمريكي لهذا البلد

 التي إرتفعت في آسيا الوسطى وراحت تنتشر في هذه المنطقة بإتجاه بالد اإلسالم الراديكاليإن سمة 

المولودة من رحم السياسة  الراديكالية السنّية وإنما من لم تأت من إيرانالقوقاس في التسعينات 

  السعودية المعتمدة على إحتواء إيران

 في العقل الغربي عندما راح الغربيون يفكّرون في أمور التيارات إن الشيعة هم الذين إنفقعوا أو تفجروا

  يةالمناهضة لألمركة، والثورة ، واإلرهاب، وإختطاف الرهائن، وهجمات التفجير اإلنتحار

 ومشاهد الرعب التي شوهدت أو عدم مالحظتهم لدور الطائفية السنّيةوهذا عائد بطبيعة الحال الى 

   م١٩٩١ بعد حرب الخليج األولى وفشل إنتفاضتهم عام ضد شيعة العراقمورست 

 كانت أراضي جنوب آسيا عموماً ، وباكستان على ١٩٩٠ ، ١٩٨٠في سنّي الثمانينات والتسعينات 

    شيعي- سعودي وسنّي -وميادين معارك رئيسية في نزاع ايراني د وكأنها مسارح وجه التحدي

الباكستان .  منها لألقطار العربية كراهية بكثير للوجودات الشيعيةشعوب الهند وباكستان كانت أكثر 

                               في العالم ، ويبلغ عددهم قرابةالجالية الشيعية األكبر عدداًتقطنها اليوم 

   مليون نسمة أي بعد إيران٣٠

 االسالمية ، وإنه الدودة الناخرة في التفاحة برهن على نفسه بأنه المجتمع الشيعيتصور السنّة ، بأن 

  التهديد الجدي لسلطة الدولة االسالمية



 التحدي الصهيوين         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٢٥ من ٥                                     ٢٠٠٨ -      كانون الثاين
 

 ، رانالحمراء المغايرة القادمة من إي: وهنا أصبحت باكستان في موقع المعركة بين األصوليتَْين 

                 التي عكسها ضياء والعسكر وراحا ينميانها بمساعدة والخضراء اإلسالمية النمط

  األحزاب الباكستانية األصولية

ولكن في النهاية إستطاع ضياء الحق وحلفاؤه في العربية السعودية تعريف هذا التنافس أو عرضه في 

  لحهم ولكْن لصاأجوائه ومصطلحاته الطائفية الصارخة

 في تسمح بزيادة التأثير اإليرانيوبعد هذه اإلهانة او هذا اإلحباط قرر ضياء الحق أال يترك أية فرصة قد 

 ولجم كبح جماح الشيعة  في معتمداً على حلفائه من األصوليين السنّةباكستان ، فراح من ساعته 

  تحركّاتهم ونشاطاتهم

 ، إشتد علماء هذين لتأثير على شيعة الهند والباكستانلوكلّما إشتد اإلصرار االيراني في عدوانيته 

   رد الفعل بنفس القوة والصرامةالبلدين ومصعدين إصرارهم المقابل على االستجابة أو 

 تشكيل الحزب الشيعي في تجمعات وهيئات لدعم تنظيم الشباب الشيعيوبعدما أقدمت إيران على 

  ل اللبنانية، الباكستاني الذي كان أشبه بتنظيم حركة أم

 من المدارس الباكستانية على إمتداد القطر ، بمن فيهم بتشكيل ميليشيات طائفية معبأة ومجنّدةبدأ السنّة 

    أولئك الذين إنطلقوا من مناطق البشتون على طول الحدود مع أفغانستان لتدريب وإعداد مقاتلين 

  للحرب ضد االتّحاد السوفياتي

التعامل مع التشيع على أساس أنه قراءة ضالّة أو غير يين السنّة كان يفضل دائماً االتّجاه السائد لألصول

 من وجهة النظر السنّية بإعادة قراءة إلقناع الشيعة لقبول الحقيقة، وكان يسعى جاهداً مهدية لالسالم

               الروايات الشيعية والمذهب الشيعي في إتّساق مع القراءة السنّية لإلسالم، والهدف 

  األسمى للوحدة اإلسالمية 

 ، راحت العربية السعودية والعراق، يبحثان عن أماكن أخرى جبهة مناهضة للشيعةومن أجل إيجاد 

  لتحقيق هذا الغرض

 بحيث جعل حفل عقد إبنته علنياً وصريحاً في يوم لالستخفاف بالمشاعر الشيعيةفكان مستعداً جداً 

 الواضح إلجالل الشيعة وهيبتهم او تقديسهم لهذا اليوم إظهار االزدراء ، وكأنه كان يتعمد عاشوراء

  الذي هو يوم استشهاد اإلمام الحسين

 ممهداً الطريق إنساق بنفس إتجاه األخوانالهجوم التقليدي السنّي العنيف ذو البعد الواحد ضد الشيعة 

                 هرطقة صارخة  ، بإعتبارهاآلخر للتشيع جذراً وفرعاًالى رفض حاد وعنيف هو 

  وفاضحة في قراءة االسالم 
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) رفض الشيعة للقران(وهنا خرجت الى الوجود مجلّدات ضخمة تحت عناوين صارخة أيضاً وفاقعة مثل 

  وراحت تمأل المكتبات العامة ومخازن الكتب من كراجي وحتى دلهي) الشيعة يثورون ضد اإلسالم(و 

 محطّمين تابو وثوابت ُيسمون أبناءهم بأسماء معاوية ويزيدطرفون فقد راحوا  أما المحاربون السنّة المت

              مقدسة عند المسلمين عبر إظهار االحترام لوالة وخلفاء كانوا قد ساهموا في قتل عدد من

  آل بيت النبي محمد وأهل بيته

 إستهانتهم وإحتقارهم ليوم عاشوراء في  بمكان السيماالفظاظة والغلظةالمتطرفون السنّة كانوا فعالً من 

إهانة صارخة لذكريات الخلفاء  - حسب وصفهم طبعاً -وإعتباره مشهداً وثنياً أو همجياً فضالَ عن كونه 

  أصحاب الحق بالخالفة

 ح بأنأي  منطق (  كان قد فرض منطقه الراديكالي الخاص  السعودي-العداء االيراني ولكنه لـم

  بين الطائفتينقات الطائفية بين البلدين وبعدها على العال) العداء

 في ١٩٨٠ إنجيل المنظمات الدوباندية المقاتلة التي إنتشرت في سنّي الثمانينات كتاب نعمانيلقد أصبح 

  معركة فكرية مكشوفة ضد الشيعةعموم باكستان من أجل فرض 

 بدأوا ل القاعدة في الباكستانشبكة أعما اللذان أصبحا فيما بعد جزءاً من السباه واللشكرعناصر 

    أهدافاً شيعية محددةيهاجمون 

 في تستهدف الشيعة، حيث راحت حمالت التفجير للمتطرفين السنّة بغداد والنجفوهكذا صار الحال في 

أماكن العبادة المقدسة والمساجد وخاصة أثناء صلوات الجماعة، حيث تعبر األهمية الرمزية للعنف عن 

البنايات المكتظّة ورها وبشكل واضح، السيما حين كانت تلك الحمالت تستهدف أي نفسها بأقسى ص

   الذين يذهبون ضحايا ال عالقة لهم بالسياسة ال من قريب وال من بعيد بالناس األبرياء

 في هذا النضال بما أنهم أصبحوا مرتبطين اليد الطولى إستطاعوا أخيراً أْن تكون لهم المتطرفون السنّة

 الدوبانديين الذين كانوا يقاتلون جنباً الى جنب مع الطالبان في أفغانستان ة األوسع للمتطرفينبالشبك

  وُيعتبرون رأس الحربة في معسكر الجهاديين في كشمير

أما في الباكستان .  والتفجيريون يقاتلون األعداء األجانب المسلّحون السنّة في أفغانستان وكشمير كان 

  عةفكانوا يقاتلون الشي

أي ( الى أرض الوطن من أفغانستان أو كشمير، غالباً ما داروا وجوههم عاد الجهاديون السنّةوعندما 

  نحو الشيعة) توجهوا بإهتمامهم 

سوف ) أي في باكستان ( في باكستان بأن الشيعة في بالدهم المجاميع السنية المتطرفةكما صرحت 

تقف األحزاب األمريكية في العراق وأفغانستان ، حيث يدفعون ضريبة دعم  الشيعة للواليات المتحدة 

   المدعومة أمريكياً وتشارك فيهاالشيعية الرئيسية خلف حكومة كرزاي
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 والتصدي له ، مواجهة التحدي الشيعي برهن على نفسه بأنه قادر على الوجه المتطرف للتسنّن

إلجهاض كافة المكتسبات التي  الدينية ، بإستخدام العنف ، ولكن وفي نفس الوقت ، بإستخدام الثيولوجية

  حصل عليها الشيعة

 أو التكهن بمعرفته أو بإحتمال حدوثه في بوابة لمعرفة ما يمكن توقّعهالذي حدث في باكستان ، ُيعتبر 

، وأظنه سوف يعود الى يستقر ميزان القوى بين السنّة أو الشيعةالعراق وأماكن أخرى من العالم عندما 

 للتأريخ اإلسالمي ال سيما عندما يصبح هذا الموضوع مدار األحاديث في ه في العصور األولىما كان علي

  السوق والشارع وبين عموم الناس 

وهناك في العراق نسخة طبق األصل للمتطرفين السنّة الفاعلين في باكستان تتمثّل في أبي مصعب 

   الذين يقفون خلفه الزرقاوي وجيش االنتحاريين التفجيريين

 في هذين البلدين، فإن الشيعة يمكن أن الكثرة العددية للشيعة، وبسبب للعراق والبحريننعم ، بالنسبة 

 وسوف تُذكي نيران تقود الى المزيد من العنفيحصلوا على بعض المكاسب ، ولكن هذه المكاسب سوف 

   بالتأكيدالتطرف السنّي
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  الفصل الخامس

  معركة األصوليات اإلسالمية

The Battle of Islamic Fundamentalisms 

 مع أحد الزعماء السنّة المتدينين في فيصل آباد فـي           ١٩٨٩ما زلتُ أتذكّر تماماً مقابلة بحثية دراسية عام         

باكستان ، وهي مدينة سوف تصبح بل أصبحت الحقاً مهداً ومرتعاً للمتطرفين المناهـضين للـشيعة فـي               

المقابلة هو توجيه اللقاء العلمي واإلشراف على مـسألة تتعلّـق           كان هدفي من هذه     .  م ١٩٩٠التسعينات  

إكتشف مضيفي صدفةً بأني من أصٍل إيراني ، فـراح يحـرك أصـبعه              . بالسياسة االسالمية في باكستان   

بغضٍب وإنفعال ، متّهماً الخميني بزرع الفتنة والشقاق بين المسلمين وإنّه يحاول خطًأ تقويض سلطة العائلة   

كـّل  . - حسب تعبيـره     - الحاكمة في العربية السعودية ، التي هي قلب العالم اإلسالمي المتدين،             السنّية

. إحتجاجاتي ومحاججاتي في إبقاء المسألة في إطار البحث األكاديمي والمنهجية العلمية لم تكن ذات جدوى              

وهـذه  ، بالخميني والتشيع   ) ارسيهذا الف (إذْ إن مضيفي رأى فارسياً ، مجرد فارسي، وإنه البد أن يقرن             

. درساًَ يمأل به أذنيه، وال يجوز تمرير هذه الفرصة أو تفويتها   ) خصمه(كانت فرصة ذهبية سانحة ليعطي      

 ١٥٠ولم ينِه صاحبي حركات إصبعه وتلويحاته إال بإنهاء الحديث بقراءة فقرة تهديدية واضحة من السورة 

  : لمن القرآن وهي سورة الفيل التي تقو

تَـْرِميِهْم  ،  وَأْرسَل علَْيِهْم طَْيراً َأباِبيلَ   ؟  َألَْم يْجعْل كَْيدُهْم ِفي تَْضِليلٍ    ؟  َألَْم تَر كَْيفَ فَعَل ربك ِبَأْصحاِب الِْفيِل        

  )١(فَجعلَُهْم كَعْصٍف مْأكُوٍل ، ِبِحجارٍة ِمْن ِسجيٍل 

من خاللي أنا أي مـن خـالل طالـب          ( رسال رسالة للشيعة    وكان الهدف طبعاً من هذه النصوص هو إ       

  .وتحذيرهم من المصير الرهيب الذي ينتظرهم ما لم يكفّوا عن تحديهم للبيت السعودي الحاكم) متخرج

منها إن الثورة اإلسالمية اإليرانية كانت قـد        . لقد كان واضحاً أن الخميني أثار مشاعر السنّة بعدة وسائل         

التطرف اإلسالمي أو األصولية اإلسالمية ، وإن كانت قد وجدت نفسها بشكل واضح بعد              ساهمت في نشر    

ومـع يقظـة الـشيعة أو       . عقٍد كامل، أنها عاجزة عن تحقيق الوئام واإلنسجام في ربوع العالم اإلسالمي           

 شيعي على   -الذي أعقبها هو نزاع سنّي    . نهضتهم في إيران ، فإن سني التسامح الطائفي قد ولّت وإنتهت            

  .الهيمنة والنفوذ ، وإن هذا النـزاع راح ينمو بشدة ويزداد توتّراً يوماً بعد آخر

وهنا ، ال يمكن أن نقفز على القول، مع ذلك، بأن المتطرفين السنّة لم يستفيدوا بشكل أو بآخر من الثـورة                     

ريقته في العمل ، األمر الذي علّـم        فبالنسبة لألوائل ، فقد راحوا يراقبون الخميني وأنصاره وط        . اإليرانية

ويمكـن  . المناضلين السنّة الشيء الكثير وخاصةً في كيفية تنظيم وإدارة الحركة االجتماعية الجماهيريـة            

القول أيضاً ، إن الثورة إستطاعت تحريك حتى اليساريين في البلدان ذات األغلبية المسلمة مثل أندونسيا،                

ومع ذلـك، فـإن     . أون اإلسالم أو يلتفتون إليه بإهتمام أكبر ورؤية جديدة          وتركيا ، ولبنان ، وجعلتهم يقر     

لقد برهن اإلسالم فعالً قدرته كأيديولوجية . اإلسالم أثبت نجاحه في إيران بينما فشلت األيدلوجيات اليسارية     
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ـ         . ناجحة في المقاومة وإستنهاض األمة وإستصراخها      ه نفـس   ولكن اإلعجاب بما تحقق في إيران لم يقابل

فالناشطين االسالميين خـارج إيـران إكتـشفوا        . اإلعجاب أو نفس الدرجة من اإلعجاب بالقيادة اإليرانية       

  .بسرعة بأن الثوريين اإليرانيين متعجرفين ومتكبرين أو متعالين بل سكارى بالنجاح الذي حقّقوه

. العربي بعيدة عن الثورية السياسية    باإلضافة إلى ذلك ،  إن األصولية السنّية في باكستان ، ومعظم العالم              

إنها متجذّرة في النبض الديني البازاري المحافظ ، وإنها تجمع بين المصالح التجارية والقيم الدينية ، كمـا                  

 أقـل  Gilles Kepelإن هدفها ، كما يقول العالم الفرنسي المتخصص في االسالم المعاصر گيليس كبـل  

أو ) أخضر اسـالمي  ( ودة ، وإنّما في إنعاشها بتلبيسها سترة سميكة بلون          إكتراثاً بقلب أنظمة الحكم الموج    

أما األصولية الخمينية ، فعلى العكـس مـن ذلـك ، فإنهـا              . )٢(إضفاء الصبغة الخضراء اإلسالمية عليها    

فاقعة اللون وإنها باألصل ثورية، وإن هدفها تفكيك وتفتيت الحكومات الحالية وإستبدالها بـشيء              ) حمراء(

إن . إن القراءة الخمينية لألصولية تستوعب الفقراء وتستقطبهم ، وتتحدث عن حـرٍب طبقيـة   . ديد تماماً ج

نجاحها في إيران يقتضي بأن نجاحها في أماكن أخرى لتحقيق أصوليتها أن تذهب بعيداً خلـف المـصالح           

وعلى الـرغم   . ثورة االجتماعية والهموم الخاصة ، وأن تهتم بالمعنويات والقيم من أجل تحقيق أو إنجاز ال            

من أن بعض األصوليين السنّة كانوا منفتحين على هذا النوع من التحول ، ولكن األغلبية ليسوا كـذلك، ال                 

هم وال من يقف خلفهم ويدعمهم من رجال البازار وكبار التجار الذين ال يتوق بعضهم فعالً الـى ثـورة                    

  .وة أي تساويهم بالطبقات الفقيرةاجتماعية اقتصادية تُعيد تقسيم الثر

إضافة الى ذلك، وكما تعلّم األصوليون في العالم السنّي من نجاح الخميني ، فإن الحكام السنّة تعلّموا هـم                   

بدأ التناقض الصارخ الذي سمح الشاه بظهوره واضحاً بين القـيم االسـالمية             . اآلخرون من أخطاء الشاه   

.  والجازمة ، بدا وكأنه شيء مهم وتقاطُع حاد ال يمكن تجاوزه أو تحاشيهللمعارضة وعلمانية نظامه الحادة

في أقطار كثيرة كالعربية السعودية، وباكستان ، وبنغالدش وماليزيا تبنّت الحكومات في هذه األقطار شيئاً               

وفي أقطار أخرى مثل أندنوسيا ومـصر ، إتجهـوا مـسرعين لـدعم              . من الشرعية االسالمية المعتبرة   

وعندما يأتي الحديث عن األصوليات االسالمية في أي مكان آخر في العـالم             . جودات الدينية ورموزها  الو

في الثمانينات ، فإن االنقسام بين األصوليات كان يتعمق أكثر وأكثـر كلّمـا تعمقـت األفكـار الثوريـة                    

نقسام الطائفي في   وبمرور الزمن راحت هذه األصوليات تصطدم مع اإل       وإصطدمت مع اإلحياء والتجديد،     

 ،  - علماً بأن الوجود التقليدي في العالم االسالمي هو السنّية الدينية المحافظة             -الوسطين السنّي والشيعي    

  .وغالباً ما يأتي وافداً أو مع وافدين يحملون أفكاراً ومخططات راديكالية حالمة

 -يرانية ومتبلورة في معارضـة ناشـطة        تحولت هذه التطورات بشكل سريع غير عابئة باتّباع القيادة اإل         

وهنا ال نتحدث عن األصوليين السنّة      ( ظهرت اليقظة الشيعية في البداية لعموم السنّة من الهند وحتى لبنان            

وكأنها تهديداً لالستقرار االجتماعي للـسنّة مـن جانـب ،           ) الذين توقّع الخميني أنهم سيكونون حلفاء له        

)) ثورة إسالمية ((إن االيرانيين كان بإمكانهم أن يتحدثوا عن        . ة من جانب آخر     وتهديداً لموقعهم في السلط   

كما إن حصر الشيعة    . في بلدهم، ولكن ألغلب السنّة في العالم ، كانت الشخصية الشيعية بارزة وواضحة            



 التحدي الصهيوين         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٢٥ من ١٠                                     ٢٠٠٨ -      كانون الثاين
 

ا في مشروعهم أو    في عزلتهم أو إبقائهم عند حدهم كان يعني حجب األفكار التي يتبنّونها أو يتعكّزون عليه              

بالنسبة للزعماء الدينيين والمثقفين السنّة كانوا في البداية ينتقدون الخميني بشكٍل نـاعم، بعـدها               . ثورتهم

راحوا يحاكمون األسس الدينية التي يعتمدها في مزاعمه ودعاواه ، وأخيراً رفضوه بإعتباره شيعياً ضـاالً                

  ). المترجم-بعاً حسب إعتقادهم وتصوراتهم ط (وحاقداً وخبيثاً

إن التحدي الخميني المباشر للعربية السعودية هو قدرته على إخضاع أو تحييد الـسنّة لمحاكـاة الثـورة                  

كان الخميني ينظر الى حكومة المملكة السعودية على إنّها مجرد مملكة عميلة            . االيرانية والصحوة الشيعية  

  .ة يمكن قلبها أي إسقاطها بسهولةوذيل أمريكي وإنها غير محبوبة، ودكتاتورية فاسد

مما ال شك فيه ، إن قرار الشاه المتوعك والمنهك في  عدم قمع المعارضين بالطريقة الوحشية والقاسـية                   

التي إستخدمها صدام وحافظ األسد والتي كانت بالتأكيد ستنفع لو كان بإمكان الشاه تطبيقهـا ، كـان هـو                  

فبعـد نجـاح    . ي تقدير قوة وفاعلية الخطاب الثوري الذي كان يتبنّاه          اآلخر سبباً في جعل الخميني يبالغ ف      

الثورة االيرانية في إسقاط نظام الشاه مباشرة قامت مجموعة من المتشددين الوهابيين باقتحام الحرم المكي               

بقيادة جهيمان العتيبـي والسيطرة عليه، والذي إعتُبر في حينها التحدي األكبـر للـسلطة الحاكمـة فـي                  

وبينما إعتقد الكثيرون في الغرب أن الخميني كان يقف وراء ذلك الحـدث ،              . السعودية وتحديداً آل سعود   

سرتْ هناك إشاعات في المنطقة تقول بأن الواليات المتحدة األمريكية هي التي حرضت على تدنيس الحرم 

 الكثيرين بأن الثورة اإليرانية كانت      وهذا بدوره دعا السفارة األمريكية في إسالم آباد إلى أن تُقنع          . المقدس  

 بلحاظ هذه التطورات والتصريحات إستنتج الخمينـي بـأن          .تنتشر بسرعة فائقة وتمتد على عموم المنطقة      

الشرق األوسط ، وتحديداً العربية السعودية ، أصبح كالتفاحة الناضجة التي بإمكانه إلتقاطها ، وبـاألحرى                

  .أصبحت جاهزة لكي تسقط بين يديه

  األكثر أهمية من ذلك ، إن الخميني أخطأ في تقدير درجة وحساسية الدعم الديني السنّي للنظام الـسعودي                  

كما تم تصويره بمثال ذلك الباكستاني الذي إستخدم لغة األصابع في التعبير عن قلق وهـواجس وهمـوم                  (

على أساس  ) السعودية(ية لتسميتها   وقد سخر الخميني مستخفّاً عدة مرات بالعربية السعود       ) البيت السعودي 

إتّباعها لعائلة محددة ، وكان في عدة مناسبات قد إستخدم الزيارة الـسنوية للحـج لالشـارة الـى هـذه                     

االستخفافات بهدف إزعاج وإثارة حكام المملكة ، ناهيك عن نيته في السعي الى نشر المبادئ الثورية عبر                 

  .قدمون الى المملكة في موسم الحج من مختلف أرجاء العالمإرسال رسائل دالّة بين الحجاج الذين ي

 ، خرجت األمور عن السيطرة ووقعت إصطدامات        ١٩٨٧وفي إحدى تلك المناسبات ، وتحديداً في تموز         

  . من هؤالء الحجاج٤٠٢عنيفة بين الحجاج االيرانيين والشرطة السعودية أسفرت عن مقتل 

يون االيرانيون ، شجعوا األقلّية الشيعية في العربية السعودية، والبالغ          الثوار االيرانيون ، وباألحرى الثور    

إن . من مجموع السكان على تنظيم أو تقديم مطالب جديدة للحكومة السعودية % ١٥الى % ١٠عددها بين 

إليران هدف أكبر من ذلك طبعاً ، وهو إعادة إحياء حكم إسالمي أصيل الى تلك البقعة الخاصة من بلدان                   

وبـالنظر للرمزيـة المهمـة      . العالم االسالمي المعروفة بتأريخها الديني الطويل في شبه الجزيرة العربية         
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للمدينتين المقدستين عند المسلمين في كل العالم ، وهما مكة المكرمة والمدينة المنورة ، فإن الخميني بـال                  

ة األكثر أهميةً فـي زعامتـه للعـالم         شك ، كان يمد ببصره للسيطرة على المملكة بإعتبارها حجر الزاوي          

لقد أكّد مرات عديدة بأن  إدارة هاتين المدينتين ال ينبغي أن تكون تحت              . اإلسالمي وإنطالقة حركته منها     

قطٍر واحٍد أو حكومة واحدة ، ال سيما إذا لم تكن تحت حكم إسالمي أصيل، وكانت تلك إشارات واضـحة    

ونتيجة ذلك، فإن دعـاوى     .  لديهم مخططات للسيطرة على مكة والمدينة      الى العديد من السنّة، بأن الشيعة     

 -على السنّة طبعاً    (الخميني لسيطرة إسالمية أصيلة على هاتين المدينتين ، إعتُبرت بمثابة مؤامرة شيعية             

  ).المترجم

رة يقف فيهـا    فهذه أول م  . العديد من الشيعة وجدوا أن خطاب الخميني المناهض للسعودية ساراً ومفرحاً            

إن ذكرى قيام الوهابيين بإقتحام     . زعيم شيعي مناهضاً للوهابية ، وباألحرى يأخذ زمام المعركة نيابة عنهم          

 والغضب الشيعي الناشيء عن تدمير الحرم المقدس في هذه المدينة المقدسـة جعـال               ١٨٠٢كربالء عام   

ة التي أخذت مجراها في الوسـط اإلسـالمي ،          نفس هذه القراء  . التحدي الخميني أكثر جرأة وأكثر إثارةً       

. سببت للوهابيين شعوراً باإلحباط ، وجعلتهم بالمقابل يحصلون على كسب دعم معنوي من السنّة اآلخرين              

خـادم الحـرمين    (وعندما كانت إستجابة أو ردود فعل الملك على تحديات الخميني بمـنح نفـسه لقـب                 

 -فملك سـنّي    .  مدوية ومصادقات وتأييدات من عموم العالم السنّي         ، فإنّه بذلك إستلم تظهيرات    )الشريفين

  . أفضل بكثير وأكثر موائمةً لحماية مكة والمدينة من آية اهللا شيعي-مهما كان ينظر إليه 

إن الوهابية لم تكن معزولة فعالً عن العالم اإلسالمي كما كان يزعم الخميني ، وإن عائلة آل سـعود فـي                    

نعم ، كان    . ١٩٧٩ لم تكن عرضةً لالنتقاد كما كان حال النظام البهلوي في ايران عام              ١٩٨٠ الثمانينات

 ، وإن ١٩٨٢مع ذلك ، إن فهد لم يصبح ملكاً إال عـام       . الخميني يرى بأن فهد رجل متغرب وهشّ وفاسد       

ية الدينية بالنـسبة    فهد في صورة أخيه األكبر فيصل كان أكثر أهمية في ذلك الوقت وأكثر مقبوليةً للشرع              

  .للعائلة السعودية سواء داخل المملكة أو على إمتداد العالم اإلسالمي

 كان بطالً إسالمياً ، لقد كان ملكاً قديراً أفلح في توفير االستقرار واألمن              ١٩٧٥إن فيصل الذي  توفي عام       

رفاته ، وقريـب مـن الجـذور        وإنّه كان مثاالً للنموذج المسلم، بسيط في تص       . االقتصادي والتجاري لبلده  

لقد عاش بتواضع كبير، بعيداً عن صبغة التباهي والتفـاخر          . العشائرية واإلسالمية في المجتمع السعودي      

التي كان يعيشها أخوانه األصغر في حبهم للمال والثراء، وكذلك بعيداً عن أساليب المنعمين من أقربائـه                 

  .رق الحياة الناعمة المترفةالذين عرفت عنهم حياة الدالل والترف وط

كما إنّه نذر نفسه لقضايا المسلمين ومنح دعمه وتأييده للمشاريع الكبرى التي كان من شأنها تنمية المجتمع                 

اإلسالمي على الصعيدين التعليمي واالقتصادي وقبل أن يصبح ذلك منهجاً أو سلوكاً متّبعاً وحكيمـاً لكـل                 

كان قد أخبر مرة ، هنري كيسنجر بأن هدفـه          . ون حذوه في هذا اإلتجاه      القادة المسلمين الذين راحوا يحذ    

إني سمعتُ هـذه     . الوحيد أو أمنيته الوحيدة قبل أن يموت هي أن يصلّي في المسجد األقصى في أورشليم                

  .الحكاية تُكرر بلهفٍة وشوٍق ولوعة في العديد من أجزاء العالم اإلسالمي
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 االسرائيلية ،   -ففي أثناء الحرب العربية      . ١٩٧٣ولياً في قضية حظر النفط عام       لقد اتّخذ فيصل موقفاً بط    

تزعم مجموعة من أعضاء في منظمة أوبك العرب، وحرضهم على قطع إمدادات النفط عن كافة األقطار                

بنّي مثل  نعم ، لقد كانت هناك أسباباً ذرائعية دعت العربية السعودية الى ت           . التي كانت تدعم إسرائيل آنذاك    

 وإن كانت قد ظهرت بالنسبة للمسلمين كتعبير عن القـدرة االسـالمية أو اإلقتـدار                -تلك االستراتيجية،   

 Faysal's) نسبة الى فيصل( هذا التحدي الفيصلي .  إال إنّه أول زعيم مسلم يقف ضد الغرب-اإلسالمي 

challenge         الي لألمريكان والمتحالف معهم ، ولو       أزال أيضاً وصمة العار عن جبين النظام السعودي المو

 من ِقبل أحد المتشددين من المراتب الدنيا لألمراء         ١٩٧٥لقد تم إغتيال فيصل عام      . لفترة قليلة أو محدودة   

إن هيبة الملك   . السعوديين الذي زعم أن الذي إستفز غضبه هو دور الملك في إستيراد التلفزيون الى البالد              

اه عمراً إضافياً عاش فيه فترة طويلة بعد إغتياله، وإن البترودوالر السعودي صار             فيصل أو إحترامه، منَح   

. واقع بإسم جامع فيصل، ومستشفى فيصل، ودار فيصل للتنمية ، وهكذا على إمتداد العـالم اإلسـالمي                  

وعندما . رفيصل آباد هي األخرى مدينة في الباكستان يقطنها مليونا نسمة تمت تسمتيها بإسم الملك المغدو              

إجتاح الخميني أضواء النظام السعودي وتجاوزه ، لم يكن يستطيع تجاوز األمراء من فصيل الملك فهـد ،                  

الذين ليس عليه منافستهم وحسب، وإنما كان عليه أن يتخطّى االسم الـشاخص الـذي تختزنـه الـذاكرة                   

  .السعودية حول الراحل الكبير الملك فيصل هذا

 آخر ، لم تكن العائلة السعودية تمتلك شرعية مواجهة الخميني وحسب وإنمـا              هذا من جانب ، ومن جانب     

وأثناء .  كانت العربية السعودية تُقارع القومية العربية      ١٩٦٠فعلى إمتداد الستينات    . وسائل مواجهته أيضاً  

عـد  ذروة صعودها، وفي أوج التوجهات الناصرية والبعثية ، وعندما كانت مواثيق الوحدة والتحـالف تو              

الجماهير العربية بتحوالت اجتماعية واقتصادية وانتصارات على اسرائيل ، كان فيصل وحده يقف ضـد               

لقد أوقف فيـصل دومينيـو      . واصفاً أفكارهما بالكفر واإللحاد   ) أي حزب البعث  (عبدالناصر وضد البعث    

ي قاده ضـباط محـسوبون      العالم العربي من السقوط في القومية العربية عندما تدخّل إلحباط االنقالب الذ           

إذ ساند العشائر الملكية وتم حشر اليمن في حرب أهلية، مكرهـةً            . في اليمن ) ناصريون(على عبدالناصر   

لقد أصبحت اليمن وقتهـا فيتنـام عبدالناصـر،         . عبدالناصر على إرسال قطعات عسكرية لدعم االنقالب      

وبعد ذلك كان   . ه هم المنتصرون يومها   وأخيراً ُأجبرت مصر على االنسحاب وخرجت قبائل فيصل ورجال        

فيصل هو األول الذي إعترف بوعد أنور السادات وساعده مالياً، فضالً عن تأمين أو توفير دعم وإسـناد                  

أي تغيير النظام في    (كافيين لألخوان المسلمين ومساعدتهم على دحر الناصرية والعمل على تغيير مصر،            

  ). المترجم-مصر 

ولم تعتمد العربية السعودية على الهوية الوهابية لدفع        .  القومية العربية بإسم اإلسالم      لقد قاوم الملك فيصل   

في ) ) وبعد ذلك إحتمال قيام شعبيات جماهيرية أو جماهيريات شعبية        ( أذى، أو إغواء القوميين العلمانيين      

لقد دعم فيـصل األخـوان      ف. وطنها األم، أي في العربية السعودية وحسب وإنّما على إمتداد العالم العربي           

المسلمين، حيث منح العديد من أعضائهم حق اللجوء في المملكة وقُبلوا فـي الجامعـات التـي تـديرها                   

 Islamic think tanksالشخصيات الخاصة في العائلة المالكة، وذابوا في صهاريج الفكـر االسـالمي   
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يات أخرى لألصولية االسـالمية بـدأ فـي         إن التخصيب المتبادل بين أفكار الوهابية ورا      . الموجودة هناك 

 كجزء من إستراتيجية العربية السعودية في دعم الهوية اإلسالمية كمتراس أو حصن ضد              ١٩٦٠الستينات  

  .علمانية القومية العربية

ولذلك ، فإن مثل هذه العقود التي تم إبرامها زوراً إليقاف موجة الناصرية والقوميين العرب اآلخرين يمكن 

وبعيداً عن الحاجة الى الشرعية     .  إلحباط الموجات الخمينية    وتوظيفها جيش مرة أخرى وتجري تعبئتها    أن ت 

. الدينية، فإن العربية السعودية تملك في الحقيقة مصادر تأثير تطويعيـة وتطبيعيـة جـاهزة لالسـتخدام                

. السنّية لتحقيق هذا الغرض     فلمواجهة األصولية الشيعية، بإمكان عائلة آل سعود تعبئة وتجييش األصولية           

وفي الحقيقة ، إن للنظام السعودي وحده فرصة متاحة إلحتواء التمرد الشيعي عبر إدارة حافتـه الحـادة                  

والتصدي لكافة إنتفاضات التطرف الدينية داخل المملكة، والتي تتجسد ليس فقط في إحكام السيطرة علـى                

ديين الشباب الذين يشقّون طريقهم الى أفغانستان للمشاركة فـي  المسجد الحرام، وإنما في تنامي عدد السعو    

  .الجهاد ضد السوفييت ، بعيداً عن النظام الحاكم وبإتّجاه الدفاع عن القوى السنية أو السلطة السنّية هناك

 الشيعي، في سياسة العالم اإلسـالمي أصـبحت         – االيراني ، أو السنّي      -إن مؤشرات االنقسام السعودي     

 عندما قام النظام العلوي لحافظ األسد في سـوريا بـسحق إنتفاضـة األخـوان         ١٩٨٢ تماماً عام    واضحة

إيران من جانبها كانت قد أنشأت تحالفاً مع سوريا           .المسلمين في مدينة حماة وقتْل عشرات اآلالف منهم         

المسلمين غالباً مـا    السنّة مثل األخوان    . في معارضة تضم البلدين لمواجهة نظام صدام حسين في العراق         

. وقفوا خصوماً للعلويين وكأنهم خارج إطار اإلسالم، وبالتالي فإنهم يعتبرونهم غير مؤهلين لحكم المسلمين             

كما إن رفض   . هذا االعتقاد لوحده يمنحهم حساسية وتوتّراً، أكثر شدة لثورتهم أو تمردهم ضد نظام األسد             

تفاضة حماة أكسبه إزدراء إخوانياً أبدياً وكشف عن ، إنه وبالرغم           الخميني لدعم األخوان المسلمين أثناء إن     

فإن الوشائج والعالقات بين األصوليين السنّة      من دعاواه وحرصه المزعوم ليكون زعيماً إسالمياً عالمياً ،          

وعندما جاء الخيـار   . والشيعة قد تقطّعت وإتّسقت مع خيوط الصراع الطائفي الطويل والممتد عبر الزمن      

بين تحالف شيعي إسمي كذاك الذي مع األسد ، وحركة النضال السنّية اإلخوانية، لم يتردد الخميني في أن                  

  .يقف أو يصطّف مع األول

ومع إرتفاع أسعار النفط، ودخول باليين ال حصر لها من الدوالرات في الخزائن السعودية ، ومنـذ عـام        

سالمية المختلفة والممتدة عبر العالم االسالمي والتي تأتي         فالحقاً، بدأت المملكة تدعم الوجودات اال      ١٩٧٤

. عن طريق الصدقات والمساعدات المالية، وتقديم الهبات، مثال ذلك ما قدمته الى رابطة العالم اإلسالمي                

جزء كبير  . وهذا هو الوجه البين والمكشوف لتنامي ثقة السعوديين في دعواههم لزعامة العالم اإلسالمي              

وقد حدث مرة من المـرات أن قـام رجـال القبائـل             .  األموال ذهب للترويج والدعاية للوهابية       من هذه 

الوهابيون بغزو بعض المدن العربية لنشر مذهبهم ومعتقداتهم، أما اآلن فقد تحول هذا االتجاه وأصبح من                

اآلالف مـن المبلّغـين   . مهمة المؤسسات المالية المدعومة من قبل الحكومة السعودية والعلماء الوهـابيين   

والخطباء المحلّقين ، والعلماء االسالميين ، وناشطين كُثر من نيجيريا الى أندونسيا ذهبوا الـى العربيـة                 
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السعودية من أجل الدراسة ، وكثيرون غيرهم إنخرطوا في صهاريج الفكر ومؤسسات البحوث المدعومـة               

  ). المترجم-أو قل وهابياً (سعودياً 

 المسلمون شاركوا أخوانهم من مفكري الجماعة االسالمية، وقادة وزعماء من جنوب آسيا،             ناشطو األخوان 

ولم تكتف العربية السعودية . إضافةً الى ناشطين إسالميين آخرين أكثر عدداً من أفريقيا وجنوب شرق آسيا    

ا األيديولوجية ، أي    بدعم هذه النشاطات االسالمية وحسب، وإنما قامت بتقديم التسهيالت لهم لتنمية مساعيه           

العديد من أولئك الذين درسوا أو عملوا فـي العربيـة   . تنمية أيديولوجيات هذه الوجودات المؤيدة لها طبعاً      

السعودية إنتشروا بعد ذلك في طول العالم اإلسالمي وعرضه للتدريس والعمل في الجامعات والمـدارس               

واليوم هناك مغامرات طموحـة     .  بالمال السعودي  والمساجد ومؤسسات البحوث العلمية المدعومة جميعها     

كالجامعات االسالمية العالمية في إسالم آباد، وباكستان ، وكواالالمبور وماليزيا كلّها يشرف على إدارتها              

هؤالء السفراء في الواقع الناقلون والمروجون لوجهات النظر        . رجال وكوادر كانوا قد تدربوا في المملكة      

متأثّرون بخشونة وسذاجة الفكر الوهابي أو األيديولوجية الوهابية والمعتمدين ماليـاً تمامـاً             السعودية ، وال  

على الدعم والرعاية السعودية لم يكونوا يعملون على تدعيم المواقف  المحافظة للسعوديين في مجتمعـات                

إنما فـي دعـم المـصالح       عديدة ، تبدأ من كينيا مروراً بنيجيريا ، وإنتهاء بجاكارتا وأندنوسيا وحسب، و            

  .السعودية والدفاع عن شرعيتها في األوساط االسالمية والعالمية

 فالحقاً ، منح العربية السعودية إمتداداً كبيراً        ١٩٧٤سالمية إبتداء من عام     إن مناصرة ومؤازرة القضايا اإل    

في عموم العالم االسالمي ، بدءاً من صانعي األفكار والتوجهات مروراً بالناشطين في القيادات الـسياسية                

المستويات والدينية والمؤسسات التربوية والتعليمية في بعض األحيان وعلى طول الخط، نزوالً إلى أبسط              

كمـا  . في الجوامع الصغيرة في المدن والمحافظات وحتى القرى المنتشرة في العالم اإلسالمي هنا وهناك               

إن إستثمار القضايا اإلسالمية وتوظيفها منح المملكة القدرة والوسيلة على الوقـوف فـي وجـه التحـدي               

فية أعرض وأوسع في العالم االسـالمي       الخميني من جهة، وعلى غلق الباب أمام مد تأثيره في بقاع جغرا           

  .من جهة أخرى

وبعد دخول العراق وإيران في  حرب الثمانينات ، رمت العربية السعودية بثقلها خلف صدام ووقفت معه                 

 - حسب الفهم السعودي     -فلقد كانت هذه الحرب     . داعمةً جهده الحربي بعشرات المليارات من الدوالرات      

وإذا كانت هـذه الحـرب هـي        .  شيعية من جانب آخر    -جانب ، وحرباً سنّية      إيرانية من    -حرباً عربية   

إليقاف زحف الخميني داخل العراق بدعم الجهد العسكري العراقي سعودياً، فإنها في الخارج أوقفت هـذا                

  .الزحف أيضاً ، ولكن عبر مصادر أخرى ساهمت في تحجيم أو تعويق إنتشار الرسالة الخمينية

عودية وماكنة إعالمها القوية حددت معالم الهوية الشيعية الخمينية وإستطاعت تطويقها مـن             إن الدعاية الس  

لقد كان واضحاً بالنـسبة للريـاض       . ناحية ، كما أوجدت إنقساماً حاداً بين السنّة والشيعة من ناحية أخرى           

ميني هو التلويح أو    وعواصم أخرى في المنطقة بأن أفضل طريقة ، وربما الطريقة الوحيدة ، الحتواء الخ             

هذه الطريقة ليست فقط ، قد حجمت إندفاع أبناء السنّة بقبول الخميني والرضا به              . اللعب بالورقة الطائفية  
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كزعيم إسالمي ، وإنما ساعدت حكومات عديدة ، ومهدت الطريق لها على سحق أي نشاط إسالمي بعـد                  

فكانت أيـة   . سياسي قد يجري التفكير بها الحقاً     زوال خطر الخميني، وبعد ذلك مقاومة أية عملية إصالح          

حركة تخرج عن السيطرة يمكن وسمها بأنها إيرانية المنشأ، أو إنها ملهمة ومدعومـة إيرانيـاً ، وبـذلك                   

  .تجري محاصرتها بإعتبارها تمرداً شيعياً ضد طبيعة األشياء أو ضد الوضع الصحيح القائم 

يا والبحرين ، مروراً بأندونوسيا ، وحتى ماليزيا راحت تدقّ أسفيناً بل            الحكومات القائمة ، بدءاً من نيجير     

أسافين بين التسنّن والتشيع واصفةً األول بأنه االسالم الحقيقي ، وإن الحكومات المنصبة هي المدافع عنه ،      

لجنــرال   إتهمت الحكومة النيجيرية تحت حكم ا      ١٩٩٨ففي عام   . متّهمةً التشيع بأنه تطرف ظالمي أسود     

ساني أباچا ، إتهمت زعيم األخوان المسلمين الشيخ ابراهيم الزقزاقي بأنه شيعي ويقود نـشاطاً مناهـضاً                 

 أهملت حكومة البحـرين     ١٩٩٠وفي التسعينات   . للحكومة ،وذلك قبل وقوفه أمام المحكمة وتثبيت التهمة       

 تلك الدعوات مؤامرات شـيعية      عدة مرات دعوات عديدة لإلصالح السياسي بإلصاق نفس التهمة وإعتبار         

 كانت الحكومة تقـوم وبـشكل روتينـي بإعتقـال           ١٩٨٠وفي ماليزيا ، في الثمانينات      . ضد النظام القائم  

الناشطين االسالميين على خلفية نص جاهز بأنهم شيعة ، وبذلك تتجنّب التصريح بأنها قامعـة بـصرامة                 

ة لبطل التسنّن الذي يقوم بمقارعة التشيع أو الوقوف ضد للنشاط اإلسالمي فعالً، في الوقت الذي تُقدم صور

  !! النشاطات التخريبية الحاصلة في البلد

في الهند وباكستان ، قام العلماء السنّة بمواجهة التحدي الخميني ، واسمين نقده للعائلة الحاكمة الـسعودية                 

م السعوديون فعلى العكس من ذلك، صوروا أما الحكا. بأنه فتنة أو نموذج فتنة يستخدم ضد األمة االسالمية 

بأنهم المدافعين األعظم عن التسنّن ورموز مقاومته العنيدة أمام محاوالت الشيعة إلغتصاب الخالفة وِعبر              

فالصراعات . مسيرة تأريخية تمتد الى الوراء الى أوائل الثورات الشيعية ضد الخلفاء األمويين والعباسيين            

 روح االسالم التي وسمت التأريخ االسالمي تستعيد دورها اليوم كذلك فـي نهايـة                الشيعية على  -السنّية  

القرن العشرين، ولكن مع من؟ مع األمراء السعوديين بإعتبارهم خلفاء المسلمين وإن دورهـم هـو دور                 

  .الخلفاء المسلمين

بالعمل والتنسيق مـع علمـاء      إستمرت العربية السعودية منتهجةً إستراتيجيتها المرسومة إلحتواء التشيع،         

الوهابية لبناء شبكة أعمال متشعبة تبدأ بعقد المؤتمرات وإنشاء الجوامع ، والمؤسسات التعليمية ، وإرسال               

المبلّغين والناشطين االسالميين الفاعلين ، والكتّاب والـصحفيين واإلعالميـين ، والمراسـلين ، وجميـع               

 الهوية السنية والتعريف بها وترويجها والتأكيد عليها ، ودفعها          األكاديميين الذين يستطيعون نشر وتوضيح    

عبر االتجاه الوهابي النضالي، وتنتهي بتسويق أو إثارة كل ألوان األسافين والخـصومات الممكنـة بـين                 

  .التسنّن والتشيع ، والعمل على تقليص وتهميش الدور اإليراني وتأثيره على المسلمين

 بخصوص التوزيع الجغرافي للمدارس السنّية المتطرفة والمؤتمرات المدعومـة          وكما أشار أحد المراقبين   

لقد بنوا جداراً هائالً عازالً بين إيـران        : ((  قال ١٩٨٠سعودياً التي تم فتحها في الباكستان في الثمانينات         

ألمير تركي ،   في هذه األثناء كان أحد أوالد الملك فيصل ، رئيس المخابرات السعودية ا            . )٣()) وباكستان  
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 السعودية التي مهدت لغزو الطالبان ألفغانستان وقيامهـا         -قد بنى أسس العالقات االستراتيجية الباكستانية       

 holy worriors بإستئجار ذلك البلد كأرضية تدريب وتأهيل لكتائب مختلفة ومتباينة للمحاربين المقدسين

) .  المتـرجم -ترشّحت عنها فصائل المجاهدين بعدئذ التي  (holy worrior outfitsأو الكتائب المقدسة 

الطالبان المدربون في باكستان عكسوا ما يسمى تقليدياً البشتون والمعدين باألصل ضد الشيعة ، بمن فيهم                

 ٢٠٠٣الهزارا األفغان الذين، وصف خالد الحسيني مأزقهم بشكل شفّاف جداً في روايته المنـشورة عـام                 

حيـث أعلـن   ، )رسول الطائرة الورقيـة (أو The Kite Runner د الطيارة الورقية قائ((والموسومة بـ 

بذبح ما ال يقّل عن ) أي هؤالء الطالبان (الطالبان المتشددون بأن الشيعة األفغان هم كفار وملحدون وقاموا   

ـ     ،   ١٩٩٨ و   ١٩٩٧ألفين من هؤالء الشيعة في مدينتي مزار شريف وباميان بين عامي             ذا وأكثر مـن ه

 ، فيما   )٥(العدد ذهبوا في مذابح جماعية على إمتداد األراضي األفغانية حتى أيام الغزو األمريكي لهذا البلد              

أي ال خيـار لهـم إالّ       ... (ُأجبر آخرون بأن يتحولوا عن مذهبهم الى مذهب التسنّن وإال يواجهون الموت           

  .ذا السببكثيرون منهم هربوا الى ايران وباكستان له)  المترجم-الموت 

و أحد أهم أهداف المملكة العربية السعودية هو مد ذلك الجدار السنّي شماالً من خالل أفغانـستان وحتـى                   

إن سمة اإلسالم الراديكالي التي إرتفعت في آسيا الوسطى وراحت تنتشر في هـذه              . داخل آسيا الوسطى    

وإنما من  )  المترجم -أي لم يكن سببها إيران      ( المنطقة بإتجاه بالد القوقاس في التسعينات لم تأت من إيران         

  .الراديكالية السنّية  المولودة من رحم السياسة السعودية المعتمدة على إحتواء إيران

جمع حاجب  (إن إستراتيجية الرياض في تدويل النضال السنّي وتحويله الى كتلة متنامية ، جعل الحواجب               

 ، عندما كانت إيران وصبغتها الشيعية المتطرفة ما ١٩٩٠ة التسعينات الغربية ترتفع قليالً منذ بداي ) العينين

إن الـشيعة هـم     . زالت تبدو الوجه األكثر خطورة في اإلسالم ومصدر التهديد الرئيس للمصالح الغربية             

الذين إنفقعوا أو تفجروا في العقل الغربي عندما راح الغربيون يفكّرون في أمـور التيـارات المناهـضة                  

  .كة، والثورة ، واإلرهاب، وإختطاف الرهائن، وهجمات التفجير اإلنتحاريةلألمر

االندفاع ، أو ا لحماس السياسي الذين إنطلق من طهران، ونمط العنف الذي رافقه كان يبدو بأنه مترشّـح                   

ب وحتى السنّة المتحمسين من أصحا    . بشكل طبيعي من الرؤيية الشيعية التي تعشق الشهادة وتنحني أمامها         

نعم يمكـن أن يكونـوا رجعيـين        . الرؤوس الحارة والساخنة كانوا يبدون أقّل خطراً بالمقارنة مع الشيعة         

الذين يحتقرون نمط السلوكيات الغربية الحديثـة، وطـرق         ) أو القصف الشديد  (إنفعاليين من الوزن الثقيل     

.  أن تُقارن بتلك التي عند الشيعة التفكير الغربي ، ولكنهم ال يحتضنون أية مناهج دينية متعطشة للدم يمكن

إذْ إن هؤالء الشيعة يؤكّدون دائماً على القتل والموت في سبيل المبدأ والقضية، وهذا ما إستمال الغـربيين                  

نحو الرضا والقناعة ، عندما يأتي الحديث عن التطرف السني وإنتشاره ، إابتداء بباكستان ، ثـم طالبـان                   

وهذا عائد بطبيعة الحال الى عدم مالحظتهم لدور الطائفية الـسنّية           . ا الوسطى   أفغانستان وبعدها عبر آسي   

ومشاهد الرعب التي شوهدت أو مورست ضد شيعة العراق بعد حرب الخليج األولى وفشل إنتفاضتهم عام            

  . م١٩٩١



 التحدي الصهيوين         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٢٥ من ١٧                                     ٢٠٠٨ -      كانون الثاين
 

هنـد  في مرتفعات الجبال الشاهقة الوعرة، الصعبة السلوك، وعلى القمم العالية مـع حـدود الـصين، وال                

 - كما سمي في يوم من األيام -وباكستان وحيث تتقارب هذه القمم مع البعض ، وتلتقي مع طريق الحرير 

     بعيداً في الظل وعلـى مـسافة   Hunza Valleyالذي يتلوى متجهاً نحو الشرق الى حيث وادي هنـزا 

ناك تبدو مدينـة هـونزا مكانـاً         كيلومتر ، وحيث نانكاباربات تماماً في قمة الشمال الشرقي لباكستان ه           ٢

ساحراً بقمم ثلجية محلّقة ، مع منحدرات خُضر وأوهاد ووديان ضيقة شديدة االنحدار وملتوية، فضالً عن                

الممرات الضيقة والقرى الصغيرة التي تعانق قمم الجبال وتشم سفوحها وحيث بساتين المشمش التي تغطي             

  .Pamirية على طراز البامير تلك السفوح وتحتضن المساجد والبيوت المبن

معظم قاطني القريـة األولـى هـم مـن          . هناك في قلب الوادي تستقر قريتان هما كريم آباد وعلي آباد            

نعـم،  . اإلسماعليين ، بينما قاطني الثانية من الشيعة ، كما هو حال معظم سكان مدينة هنـزا المـذكورة                

ة من الشمال من روابي كاراكورام وهندوكوش عبر عمليات التشيع واإلسماعيلية جيء بهما الى هذه المنطق

فنقاء هواءها الندي كان : كريم آباد تحديداً كانت على نمط بريغادون جنوب آسيا        . التبشير المتجولّة األولى  

 Lostاألفق المفقـود  (كما في رواية جيمس هيلتون ) شانغري ال(في ) أي مفتعل(ملهماً الستقرار مختلَق 

Horizon- James Hilton اليوم هي هي، كما وصفها هيلتون فـي  . )٦( ١٩٣٣ المؤلفة عام القرية لحد

  .هذه الرواية مع عماراتها الجميلة وسراداقاتها الشماء

مفضلة أن  ( على اإلطالق   ) أي مدينة كبيرة  (باكستان لم تجعل من هونزا والمناطق المجاورة لها محافَظة          

   دت سوف تكـون ذات أغلبيـة شـيعية              ) قة  تتركها كمناطق شمالية متفروالسبب الوحيد هو إنها إذا توح

وعلى العكس من ذلك فإن حكومة إسالم آبـاد         . وستكون المحافظة الوحيدة ذات األغلبية الشيعية في البلد       

األكثر القطعة األكبر و  ) الذين ال يشكّلون تأريخياً سوى الثلث من السكان المحليين          (إختارت أن تمنح السنّة     

ففـي عـام    . أما الطرق التي إستُخدمت لتحقيق هذا الهدف فلم تكن نزيهة أو مهذّبـة              . تأثيراً في هنـزا    

 من المتطرفين السنّة ، وبمـساعدة   maranuding bands قامت عصابات من السالبين والنهابين ١٩٨٨

ية وأسواقها فـي غلجـت      وتحريض حكومة إسالم آباد على الذهاب الى هنـزا ومهاجمة محالتها التجار          

Gilgit                    وهو وادي المدينة الرئيسي ، على مسافة قصيرة جنوباً بإتجاه مدينة كريم آبـاد، إذ قـام هـؤالء 

بعدها أقيم، أو شُيد نصب المسجد السنّي الكبير        .  شخصاً من سكان المدينة    ١٥٠الغزاة بقتل ما ال يقّل عن       

إن الحكومة ، وبال أدنى شك كانت حريـصة علـى           . عيةالمفروض في وسط هذه المدينة اإلسماعيلية الشي      

تأكيد الحضور السنّي في هذه المنطقة حيث الحدود مع كشمير ، وحيث كانت باكستان تخطّـط لتـوطين                  

كان الهجوم علـى غلجـت هـو    . الجهاديين السنّة في قبال النصف الهندي من هذه المدينة المتنازع عليها  

 Vale وادي كشمير العاصمة والمدينة الرئيسية في Srinigarسرينيكار إجراء تدريبي لهجمات أخرى في 

of Kashmir ١٩٩٠ في التسعينات.  

أي (فكـان المناضـلون   ). شـانغري ال ( لم يكن هناك سالم أو إستقرار إال القليل فـي            ١٩٨٨ومنذ  عام    

ة حادة ومتشنّجة بينهما، كما     وكانت العالقات الطائفية المتداخل   . السنّة والشيعة كالهما مسلّحين   ) المحاربون
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هذه المنطقة التي كانت معروفـة      . كانت هناك هجمات فعلية منتظمة على المساجد والقياديين في المجتمع         

بهيبة ورزانة جمالها، واإلنسجام المعهود وغير المنقطع بين الطبيعة والروح االنسانية المتـسامحة فيهـا،               

   .تسودها اليوم البغضاء وتعمها الكراهية

 كانت أراضي جنوب آسيا عموماً ، وباكستان على وجـه           ١٩٩٠ ،   ١٩٨٠في سنّي الثمانينات والتسعينات     

شعوب الهنـد   .  شيعي - سعودي وسنّي    -التحديد وكأنها مسارح وميادين معارك رئيسية في نزاع ايراني          

اكستان تقطنها اليوم الجالية الب . وباكستان كانت أكثر كراهية بكثير للوجودات الشيعية منها لألقطار العربية

ولـذلك كانـت    .  مليون نسمة ، أي بعد إيـران         ٣٠الشيعية األكبر عدداً في العالم ، ويبلغ عددهم قرابة          

وهناك ، وعلى النقيض من ذلـك فـإن         . باكستان هي موضع إهتمام إيران األول ونقطة تركيزها األولى        

 ، غير إنها تعتقد أنه لن تكون هناك حرب عقائديـة أو              االيرانية -ايران ومع موقعها في الحدود العراقية       

، وإنما سوف تتشكّل هناك علـى األكثـر         ) المترجم -ألن األغلبية للشيعة فيها   (دينية بين البلدين الجارين     

معسكرات أيديولوجية أو مؤدلجة يؤجج آفاقها عنف أهلي معبأ طائفياً سيكون له الحّل الفصل فـي نهايـة                  

  .المطاف

 ، أي قبل فترة قليلة من إنتصار الثورة في إيران ، كانت القوات العسكرية الباكستانية قـد                  ١٩٧٧في عام   

  . أخذت زمام المبادرة وشفيت غليلها منتقمةً من رئيس الوزراء الشيعي ذو الفقار علي بوتو

ولـذلك  . الميةضياء الحق، الجنـرال األعلى في الجيش كان سنياً محافظاً ومتأثراً كثيراً باألصولية االس            

 باكستان مشيداً دولة إسالمية من فوق الهرم السلطوي الى تحـت ، األمـر               Islamizeفإنه إنطلق ألسلمة    

خمسة من كبار الشخصيات الشيعية     . الذي يعكس أيدويولوجية األحزاب األصولية السنّية الموجودة في البلد        

زوا الى السلطة بتحريض من طهران لتثبيـت        في باكستان ، الذين إستنهضتهم النهضة الخمينية والذين قف        

أنفسهم، بدأوا يظهرن عدم إلتزامهم المذهبي ِعبر، رفضهم االنصياع الى االجراءات المدعومة عـسكرياً              

الذي تم تنفيذه بإعتباره أسـلمة البلـد        . والداعية الى تنفيذ مشاريع أو سن تعليمات وتشريعات سنّية جديدة         

        sunnificationة بأنه ال يعدو أكثر من إجـراءات عمليـة لتـسنين المجتمـع               فعالً، فسره هؤالء الشيع   

   )٧(). المترجم-أي تحويله الى مجتمع سنّي(

 شيعي في إسالم آباد لالعتراض على مشروع أسـلمة          ٢٥,٠٠٠ تجمع ما يقارب الـ        ١٩٨٠وفي تموز   

 معسكر األسلمة األذن الصماء ومـستخفّين       لقد قام هؤالء عملياً بإغالق العاصمة مانحين      . التشريعات هذا 

حائراً بين طهران وتململ مواطنيه الشيعة من جهة، أو متردداً فـي مـسألة              . بكل خيوط العالقات العامة     

االحتفاظ بعالقات جيدة مع الواليات المتحدة األمريكية أثناء إشتعال الحرب المناهـضة للـسوفيات فـي                 

 ضياء الحق إستسلم أمام التململ المذكور ومـنح الـشيعة إعفـاء أو              أفغانستان من جهة أخرى ، يبدو أن      

ورغم حصول الشيعة على مطالبهم في هـذا الـسياق ، ولكـن             . إستثناء من االلتزام بالتشريعات السنّية      

إحتجاجاتهم مع ذلك ، إستمرت تساهم في إيجاد إنقسامات طائفية ، جاعلةً من هذه االنقسامات الموضـوع                 

  .ي سياسة البلدالمركزي ف
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. إن تراجع ضياء الحق أمام إحتجاجات الشيعة ، جعل خلفاءه من األصوليين السنّة قلقين جداً وغير سعداء                

تصور السنّة ، بأن المجتمع الشيعي برهن على        وتماماً كما حصل تحت حكم الخلفاء األمويين والعباسيين،         

الشيعة ، من    . وإنه التهديد الجدي لسلطة الدولة االسالمية     نفسه بأنه الدودة الناخرة في التفاحة االسالمية ،         

)  المتـرجم  -أو تسنينه حسب فهمهم     (جانبهم ، غضبوا ليس فقط بسبب التشريعات السنّية ألسلمة المجتمع           

.  معبأين ومستنفَرين بالنموذج الخميني وخطابه المنـاهض ألمريكـا          م ١٩٧٩وإنما إلعدام علي بوتو عام      

الحمـراء المغـايرة القادمـة مـن إيـران ،           : ستان في موقع المعركة بين األصوليتَين       وهنا أصبحت باك  

والخضراء اإلسالمية النمط التي عكسها ضياء والعسكر وراحا ينميانها بمـساعدة األحـزاب الباكـستانية          

ـ              . األصولية . شيعيةإختبار اإلرادات هذا تحول وبسرعة الى منهج للتنافس بين األصـوليتَينن الـسنية وال

ولكن في النهاية إستطاع ضـياء      حاولت ايران تحاشي التعريف الطائفي للنـزاع وإعطائه هذه الصبغة ،           

الحق وحلفاؤه في العربية السعودية تعريف هذا التنافس أو عرضه في أجوائـه ومـصطلحاته الطائفيـة                 

  .الصارخة ولكن لصالحهم

 لكي يحثّ الشاه على قمع      ١٩٧٧ب الى طهران عام     لقد ذه . ضياء الحق كان يعرف أن الخميني ال يحبه         

  .وسحق القوى الثورية التي تخرج الى الشوارع

. كما كان الخميني قد طلب أو التمس بعدم إعدام بوتو ولكن ضياء الحق أهمل هذا الطلب أو هذا االلتماس                    

اته االسالمية المثاليـة    وفي لقائيهما الشخصيين القصيرين ، بين الخميني بوضوح إزدراءه للجنرال وتوجه          

في إحدى المناسبات أخذ الجنرال ضياء الحق على عاتقـه          ).  المترجم -بمعنى غير الحقيقية والمصطنعة     (

تبليغ شيء للخميني، يحذّره من مغبة مواجهة الواليات المتحدة األمريكية ، محذّراً بأنه من الصفاقة بمكان                

بأنه لن يفعل ذلك إطالقاً وإنه في الحقيقة        ) الساخر(د الخميني   فكان ر . التحابك أو االشتباك مع قوة عظمى       

لم يفهم ضياء هذه النكتـة فـي        ).  المترجم -ويقصد اهللا سبحانه وتعالى     ( يعتمد دائماً على القوة العظمى      

البداية ، ولكنه أدرك مؤخراً بأن الخميني كان يسخر منه ، عندما فهم بأن قصد الخميني بالقوة العظمى هي 

وبعد هذه اإلهانة او هذا اإلحباط قرر        )٨ (.وة اهللا بينما كان ضياء الحق يقصد الواليات المتحدة األمريكية         ق

ضياء الحق أال يترك أية فرصة قد تسمح بزيادة التأثير اإليراني في باكستان ، فراح من سـاعته معتمـداً            

  .كّاتهم ونشاطاتهمعلى حلفائه من األصوليين السنّة  في كبح جماح الشيعة ولجم تحر

معارضة الشيعة تركّزت بشكل رئيسي في األحزاب االسالمية وتحديداً في المـدارس ذات العالقـة مـع                 

علماء هذه المدارس لهم عالقات وثيقة مع العلمـاء الـسعوديين وشـبكة             . ديوباندي ومعاهد أهل الحديث   

التعليمية التي كانت جميعها تُدار من قبل       عالقات متينة أيضاً مع دور األوقاف والصدقات الدينية والمعاهد          

إمتدت شبكة علماء ديوباندي وأهل الحديث الـى         . ١٩٦٠حكومة المملكة العربية السعودية منذ الستينات       

داخل أفغانستان والهند حيث كان الشيعة قد إستجابوا للنهضة الخمينية بنفس القاطعيـة والجزميـة التـي                 

ماء الهنود والباكستانيون هم اآلخرون بدأوا مـشاطرة العلمـاء الـسعوديين          العل. إستجابوا بها في باكستان   

  . تعاطيهم وحذرهم من التهديدات اإليرانية الشيعية
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وكلّما إشتد اإلصرار االيراني في عدوانيته للتأثير على شيعة الهند والباكستان ، إشتد علماء هذين البلـدين              

وبعدما أقدمت إيران على    . أو رد الفعل بنفس القوة والصرامة     ومصعدين إصرارهم المقابل على االستجابة      

تنظيم الشباب الشيعي في تجمعات وهيئات لدعم تشكيل الحزب الشيعي الباكستاني الذي كان أشبه بتنظـيم                

حركة أمل اللبنانية، بدأ السنّة بتشكيل ميليشيات طائفية معبأة ومجنّدة من المدارس الباكستانية على إمتـداد                

قطر ، بمن فيهم أولئك الذين إنطلقوا من مناطق البشتون على طول الحدود مع أفغانستان لتدريب وإعداد                 ال

هذه الميلشيات حظيت ليس بدعم وتأييد إسالم آباد وحـسب،وإنما           . مقاتلين للحرب ضد االتّحاد السوفياتي    

 هذه األنظمة الثالثة تتوجس خيفةً      بدعم وتأييد الرياض كذلك، وبمرور األيام بدعم بغداد أيضاً أي ما دامت           

ضياء الحق مـن جانبـه حـاول        . من النفوذ االيراني في باكستان وإعتباره تهديداً جدياً بل إستراتيجياً لها          

إستعادة بعض المواقع التي منحها أو تنازل عنها للشيعة حين أذعن لمطاليبهم يوماً ، وذلك بإدخال بعـض                  

أبو (الثالثة األوائل ) أي الصحابة( الخلفاء  insultsيم أو منع إزدراء التصورات في الدستور تقضي بتحر

 ١٩٨٣وفـي عـام     . الذين هم موضع إستهداف وتعريض دائمين من ِقبل الـشيعة           ) بكر وعمر وعثمان  

  .تصاعدت حدة الصراع بعدما هاجم محاربون سنّة مركَزي عبادة شيعيين

انت األحزاب االسالمية الفاعلة في باكستان ترفض تبنّي خطاً أو          وحتى بعد أن إزدادت حدة التوترات ، ك       

  .موقفاً طائفياً متشدداً وصريحاً أي مكشوفاً ضد الشيعة

االتّجاه السائد لألصوليين السنّة كان يفضل دائماً التعامل مع التشيع على أساس أنه قراءة ضـالّة أو غيـر    

لشيعة لقبول الحقيقة من وجهة النظر الـسنّية بإعـادة قـراءة            مهدية لالسالم، وكان يسعى جاهداً إلقناع ا      

الروايات الشيعية والمذهب الشيعي في إتّساق مع القراءة الـسنّية لإلسـالم، والهـدف األسـمى للوحـدة                  

ومن أجل إيجاد جبهة مناهضة للشيعة ، راحت العربية السعودية والعراق، يبحثان عن أمـاكن               . اإلسالمية

كما عادا الى التشبث ببعض األساليب الخاصة لبعض الناشطين االسـالميين           . لغرضأخرى لتحقيق هذا ا   

والمثقفين كالمنشقّ إصرار أحمد الذي عرف بعباراته الصدامية الصارخة على التلفزيون وخُطبه الناريـة              

دانة أكثر منه   أيام الجمع، كان إصرار هذا نموذجاًَ لألصولي الراديكالي المتطرف ، القادر على االتّهام واإل             

كما إنه كان طموحاً وحريصاً بل متلهفاً على أن يجعل من نفسه أو شخصيته صوتاً               . على اإلقناع والهداية  

لقد أخذ على عاتقه مهمة االنتقام من الـشيعة         . مؤثراً ومسموعاً في المشهد االسالمي الباكستاني المزدحم      

لوفة وبشكل صارخ وحاد ، وغير مألوف فـي الحيـاة           وشن الهجمات عليهم متّهماًَ إياهم اتهامات غير مأ       

فكان مستعداً جداً لالستخفاف بالمشاعر الشيعية بحيث جعل حفل عقد إبنته علنياً وصريحاً في              . الباكستانية

يوم عاشوراء ، وكأنه كان يتعمد إظهار االزدراء الواضح إلجالل الشيعة وهيبتهم او تقديسهم لهذا اليـوم                 

  .هاد اإلمام الحسينالذي هو يوم استش

الركن اآلخر الذي إعتمدته السياسية السعودية هو توظيف إتهامات أولئك العلماء وأساتذة المدارس الـذين               

كانت لهم عالقات ثيولوجية منظمة ووثيقة مع المؤسسات الوهابية في العربية السعودية مـستفيدين مـن                
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لمذكور إصرار ، حيث راحـوا يؤكّـدون بـأن          فكان مثلهم مثل الخطيب ا    . رعاية ومناصرة الحكومة لهم   

  .الشيعة ال يستحقون أن يسموا مسلمين

الهجوم التقليدي السنّي العنيف ذو البعد الواحد ضد الشيعة إنساق بنفس إتجاه األخوان ممهداً الطريق الـى                 

. ءة االسالم رفض حاد وعنيف هو اآلخر للتشيع جذراً وفرعاً ، بإعتباره هرطقة صارخة وفاضحة في قرا              

) رفض الشيعة للقران  (وهنا خرجت الى الوجود مجلّدات ضخمة تحت عناوين صارخة أيضاً وفاقعة مثل             

أما  .وراحت تمأل المكتبات العامة ومخازن الكتب من كراجي وحتى دلهي) الشيعة يثورون ضد اإلسالم(و 

اوية ويزيد محطّمين تابو وثوابت مقدسة      المحاربون السنّة المتطرفون فقد راحوا يسمون أبناءهم بأسماء مع        

عند المسلمين عبر إظهار االحترام لوالة وخلفاء كانوا قد ساهموا في قتل عدد من آل بيت النبـي محمـد                    

  .وأهل بيته

وفي الحقيقة ، إن الثناء على هذين الخليفتين األمويين ، أصبح على الفور جزءاً مهماً من البرنامج السنّي                  

الذين ) أمراء المؤمنين (وهذا يعني بأن السنّة يمكن أن يتحولوا الى مدافعين عن           .  للشيعة   الجديد المناهض 

قاتلوا علياً وقتلوا الحسين ، وهي حقائق ال يمكن تمريرها أو التمويه بها على أبناء الـسنّة المتخصـصين                   

المتطرفون السنّة كانوا فعالً . هوالمهتمين بمحاكاة حياة النبي محمد وااللتصاق بسنته وإحترام أقواله وأحاديث

من الفظاظة والغلظة بمكان السيما في إستهانتهم وإحتقارهم ليوم عاشوراء وإعتباره مشهداً وثنياً أو همجياً               

 )٩ ( . إهانة صارخة لذكريات الخلفاء أصحاب الحـق بالخالفـة         - حسب وصفهم طبعاً     -فضالَ عن كونه    

عد من ذلك عندما راح هؤالء يتّهمون أئمة الشيعة صـراحةً بـأنهم             هذا، وقد ذهبت الهجمات الى ما هو أب       

  )١٠(.شخصيات تأريخية غير إسالمية وعلى جميع السنّة رفضهم بكل ما أوتوا من قوة وإقتدار

 طبع أحد األساتذة الدوبانديين ، وإسمه منصور نعماني في لكناو، طبع كتاباً وضعه تحـت                ١٩٨٤في عام   

إمام خميني آور   : انقالب ايراني : (( وبالفارسي  )) اإلمام الخميني والتشيع  : اليرانيةالثورة ا :     ((عنوان  

) .  المتـرجم  -اإلمام الخميني يأتي بالتشيع     : الثورة االيرانية   : ((والترجمة الدقيقة له هو      ( )١١()) شيعيت

المعروف بإسم علي    (أبو الحسن علي ندوي   كانت مقدمة هذا الكتاب بقلم زعيم هندي ديني معروف وهو           

كان األستاذ والموجـه  . وكان ندوي هذا حينئٍذ واحداً من أكبر الزعماء واألساتذة الدينيين في الهند           ) . ميان

األكبر في معهد الهوتي مهم لتخريج رجال دين في لكناو، وكذلك أستاذ معتمد في مركز جامعة أكسفورد                 

ألمة المسلمة الهندية، وغالباً ما يدخل كمحاور ومتحدث مع         كما إنّه كان زعيماً في ا     . للدراسات االسالمية   

وكـان  . السياسيين الهنود بإسم المسلمين الهنود، ويسافر على إمتداد العالم اإلسالمي بإعتباره ممثالً عنهم            

وعلى الرغم من كونه معتـدالً فـي نظراتـه ونقـده            . أيضاً مشرفاً في رابطة العالم اإلسالمي السعودية      

 ، ولكنه مع ذلك ، سمح لنفسه أن يستغرق أو يعوم واهباً سلطته الدينية بشكل مجاني الى هجمات لألصولية

، وهذا بحد ذاته عالمة شؤم، أو دالة تشاؤم، في المسار الطويـل لهـذا النــزاع                 ) على الشيعة (نعماني  

  .التأريخي بين السنة والشيعة
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وجه بارز من وجوه التشيع ، وإنه صار مؤشراً علـى            كان يرى الخميني ، أي كان ينظر إليه ك         النعماني

هذا الكتاب أحدث تملمالً سريعاً     . إتّساع نفوذ االيرانيين، بل أن التشيع بسببه أصبح خارج الدائرة االسالمية          

ألن نعماني وندوي لم يكونا شخصيتين إنتهازيتين او وصوليتين وإنما هما من كبار علماء              . وضجة كبيرة 

هذا أوالً، .وكانت تعليقاتهما تُعد بمثابة الفتاوى الكبيرة ونمطها المؤثر في العالم اإلسالمي. تذتهم السنّة وأسا

وبدعم المال السعودي ، تمت ترجمة الكتاب من اللغة األردية الى اللغـات االنكليزيـة والعربيـة                 : وثانياً

 كانت هناك نسخة جـاهزة بـاللغتين        إذْ. والتركية، وتم توزيعه ونشره في طول العالم االسالمي وعرضه        

، ويطلبها حيـث    العربية واالنكليزية تُهدى مجاناً ألي طالب يدخل السفارة السعودية في واشنطن دي سي            

  .كان متوفراً وبأعداد كبيرة

الكتاب جعل من الروبانديين مركزاً للصراع الطائفي المتفاقم في باكستان ومركـزاَ للمواجهـة الطائفيـة                

  .حقاًالمتصاعدة ال

 ، سألته عن الكتاب، وتوقّعت أنه سينفتح بصراحة في حديث صريح ١٩٨٩وعندما قمت بزيارة ندوي عام 

وعندما ألححتُ  . ومباشر مناهض للشيعة ، ولكنه لدهشتي ، بدا هادئاً تماماً ، وفضل أال يتحدث عن الكتاب               

تبريراً ألن يـشجب أو ينتقـد       . ساوى بينهما فيما إذا كان من الحكمة أن يقرن التشيع بالخميني أو ي          . عليه

منـصور   كـون    –بأن كل الذي كان قد حصل بسبب حقيقـة          : المذهب الشيعي بتلك القوة ، قال معترضاً      

 صديقاً له ، وإن الظروف السياسية هي التي هيأت أسباب نشر الكتاب أو ساهمت فـي إصـداره                   نعماني

إن ندوي كان دائمـاً  . فعاً لتبنّي موقف صلب وغير لين تّجاه التشيع أما التسنّن المعتدل فقد دفع د     . وتوزيعه

 لم  ١٩٨٤وحتى سنة   . وفي معظم األحيان رجالً براغماتياً ومعتدالً، وإنّه كان قد سافر الى إيران أيام الشاه             

كان قد   السعودي   -ولكنه لـمح بأن العداء االيراني      . يكن يتبن أي موقف مناهض للشيعة حتى ذلك الحين        

على العالقات الطائفية بين البلـدين وبعـدها بـين          ) أي  منطق العداء   ( فرض منطقه الراديكالي الخاص     

  .الطائفتين

 فـي   ١٩٨٠لقد أصبح كتاب نعماني إنجيل المنظمات الدوباندية المقاتلة التي إنتشرت في سنّي الثمانينات              

المدارس الدوباندية المتطرفة راحـت      . عموم باكستان من أجل فرض معركة فكرية مكشوفة ضد الشيعة         

وعلى نفس الطريقـة    . تُدرب الطالبان وقوات التعبئة العنيفة للعمل في أفغانستان وكشمير ومناطق أخرى          

    بمعنـى  ) أي حرس الـصحابة   ( التعبوية والنضالية تولّدت ميلشيات مناهضة للشيعة ، مثل سباه الصحابة           

أي تلـك   ( و مشكّلةً من نفـس المـدارس        ) جيش جهانكفي ( ي أي   ولشكر جهانكف ) جيش أصحاب النبي  (

الذي كان ناشطاً في    ) جيش محمد   ( عالقات وثيقة مع الطالبان والمنظمات اإلرهابية من قبيل         ) الميلشيات  

كشمير والمسؤول عن عمليات الرعب واإلرهاب كاالختطاف وعمليات االغتيال الوحشية المصورة فيديوياً            

 فـي  Daniel Pearl دانيال بيـرل  لمراسلها Wall Street Journalل ستريت جورنال على صحيفة وو

كانوا قد تدربوا فـي     ) أي لشكر جهانكفي وسباه محمد    (كوادر هذين الجيشين     . ٢٠٠٢كانون ثاني   / يناير  

األمريكيـة  مول وتُرعى من ِقبل القاعدة قبل أن تقود الواليات المتحـدة            المعسكرات األفغانية التي كانت تُ    
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 الـذي  أحمد رمزي يوسف.  المعروفة ٩ / ١١ سبتمبر ١١عملية تدمير نظام طالبان، التي أعقبت أحداث       

 فبراير ٢٦عزز آلية صناعة القنبلة التي دمرت مركز التجارة العالمي وقتل ستة من مواطني نيويورك في    

لتفجيري في الـسنة التاليـة علـى         كان متهماً بالضلوع أيضاً في التحريض على الهجوم ا         ١٩٩٣شباط  / 

  .)١٢(ضريح اإلمام الرضا المعروف في مشهد بإيران 

بدأوا يهاجمون  عناصر السباه واللشكر اللذان أصبحا فيما بعد جزءاً من شبكة أعمال القاعدة في الباكستان               

تطرفين السنّة  وهكذا صار الحال في بغداد والنجف، حيث راحت حمالت التفجير للم           . أهدافاً شيعية محددة  

تستهدف الشيعة في أماكن العبادة المقدسة والمساجد وخاصة أثناء صلوات الجماعة، حيث تعبر األهميـة               

الرمزية للعنف عن نفسها بأقسى صورها وبشكل واضح، السيما حين كانت تلك الحمـالت تـستهدف أي                 

 . م بالسياسة ال من قريب وال من بعيـد        البنايات المكتظّة بالناس األبرياء الذين يذهبون ضحايا ال عالقة له         

المتطرفون العنيفون أو العنفويون من الطرف الشيعي وفي رد فعٍل مماثل راحوا هم أيضاً يـدورون فـي                  

  .نفس الدائرة الهابطة من االنفعاالت وردود الفعل والهجمات االنتقامية الغاضبة وغير المنضبطة 

 هي التي وسمت وجها الطـرفين ورسـمت         ١٩٨٠منذ الثمانينات   وهكذا كانت التفجيرات واالغتياالت ، و     

  .معالمهما سنّة وشيعة 

 هناك أكثر من تسعمائة حادث اصطدام يبن الجماعتين، خلّفت وراءها        ١٩٨٩وتشير التقارير أنه ومنذ سنة      

واحدة في محافظة واحدة فـي الجبهـة        ) حرب ()١٣().أي خسائر باألرواح  ( أكثر من أربعة آالف ضحية      

 شـهدت   ١٩٩٦الشمالية الغربية المتوحشة حيث تفجرت معركة شرسة إستمرت خمسة أيام بلياليها عـام              

مقاتلين يحملون قذائف مورتر، وقواعد صواريخ ، وقذائف مضادة للطائرات يستخدمها أناس بعضهم ضد              

من يناير الى مايو    و. ،كان وراءها أكثر من مئتي إنسان قتيل      ) الحرب(وعندما إنتهت هذه    . البعض اآلخر   

 ، كانت الجماعات اإلرهابية السنّية قد إغتالت أكثر من خمسة وسبعين من زعماء الشيعة ووجهائهم ١٩٩٧

هذا النـزاع كان أحد عوامل عـدم إسـتقرار         . وضمن مساعي منظمة إلزاحة الشيعة عن مواقع السلطة       

 ، وهو العقد الـذي إنتهـى        ١٩٩٠التسعينات  الحكومات الهشّة ، أو على األقّل الديمقراطية أو المدنية في           

  . باالنقالب العسكري الذي جاء بالحاكم الحالي الجنـرال برويز مشرف

المتطرفون السنّة إستطاعوا أخيراً أن تكون لهم اليد الطولى في هذا النضال بما أنهم أصـبحوا مـرتبطين                  

 جنباً الى جنب مـع الطالبـان فـي أفغانـستان            بالشبكة األوسع للمتطرفين الدوبانديين الذين كانوا يقاتلون      

في أفغانستان وكشمير كان المـسلّحون الـسنّة        . ويعتبرون رأس الحربة في معسكر الجهاديين في كشمير       

وكما أنتجت نفس المعاهد     . أما في الباكستان فكانوا يقاتلون الشيعة     . والتفجيريون يقاتلون األعداء األجانب     

در طالبان ، وجهاديين أوقفوا أنفسهم للقتال في كشمير، ومتطـرفين مناهـضين             والمؤسسات الالهوتية كوا  

أصـبح  ) في أفغانستان وكشمير  ( ، والجهاد في الخارج     )ضد الشيعة ( للشيعة فإن خيوط الجهاد في األقل       

وا وعندما عاد الجهاديون السنّة الى أرض الوطن من أفغانستان أو كشمير، غالباً ما دار             . غامضاً ومضبباً 

هذا  النشاط المناهض للشيعة هو الذي سـاعد المقـاتلين            . نحو الشيعة ) أي توجهوا بإهتمامهم    (وجوههم  
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أما  المعسكرات في كشمير فقد تحولت       . المجنّدين للحرب في أفغانستان على إتخاذ مواقف قتالية جديدة لهم         

وهكذا تـم   . تلين المناهضين للشيعة  هي األخرى لتدير تلك الصراعات بنفس االتجاه، إذ تقوم بتدريب المقا          

  .إغراق المدن اإلفغانية والباكستانية بالعنف الطائفي

توجد هناك وشائج تنظيمية وأيديولوجية تربط الطائفيين السنّة بعضهم مع بعض، مع المتطرفين اآلسيويين              

مي بـأن العنـف     فبينما يبدو خارج العالم اإلسال    . من جهة ، ومع المتطرفين السنّة العرب من جهة أخرى         

المناهض للغرب والتغرب يتأتى من الطالبان والقاعدة جلياً ، فال يوجد هناك أدنى شك بأن الكراهية الحادة                 

الطالبان والقاعدة ومجموعات سنّية    . للشيعة والتشيع تُعتبر عامالً مهماً أو محرضاً لكلتا هاتين الجماعتين           

اتلت جنباً الى جنب في الصراع األفغاني الداخلي في التـسعينات           باكستانية متطرفة عديدة كلها كانت قد ق      

وفي الحقيقة ، إن معظم حاالت القتل واالغتياالت التي طالت الشيعة في مدينتي مـزار شـريف                 . ١٩٩٠

وباميان كانت على أيدي القتلة الباكستانيين من جيش الصحابة ، الذين كادوا أن يقتربوا من حـرب ضـد                   

 وذبحوا أحد عشر دبلوماسـياً      ١٩٩٨وا بمداهمة القنصلية االيرانية في مزار شريف عام         إيران عندما قام  

  . داخلها

لم يكن بإمكان إيران أن توازن كفة المقاتلين السنّة الذين إمتدت جبهات قتلهم من وسط أفغانستان الى قمم                   

جذرة، والناشئة عـن آالف     الجبال في كشمير وحتى مراكز المدن واألحياء المدنية في وسط باكستان المت           

في أواسط  . المدارس المتطرفة المدعومة والممولة بماليين الدوالرات من قبل أنصار السعودية ومؤيديها            

باإلضافة الـى   . التسعينات كان الدعم المالي اإليراني للنشاطات الشيعية قد جفّ تماماً إن لم نقل قد توقّف              

 التي تطال عناصرها في الخارج بأن هذه المعركة او هذا الصراع            بلحاظ االغتياالت . ذلك، أدركت إيران  

ال يمكنها أن تربحه ،  وكلّما إزدادت شوكة المحاربين المتطرفين السنّة كان على الشيعة أن يدفعوا الثمن                  

هؤالء السنة المتطرفون من جانبهم قدروا هذا االمتياز لـصالحهم، فراحـوا           . وتزداد معاناتهم أكثر فأكثر     

كثر شراسةً ووحشية في مواجهة الشيعة، حتى وصل بهم األمر في التسعينات بـأن يطـالبوا ،أن علـى                   أ

الحكومات وتحديداً الباكستانية ، أن تُعلن بأن الشيعة هم أقلّيات غير مسلمة أصالً، نعـم إن بإمكـانهم أن                   

 وصالة ، وعلـيهم أن يقبلـوا        يعيشوا في الباكستان ، ولكن ليس بإمكانهم أن يسموا مساجدهم دور عبادة           

  . بالتشريعات التي تحكم أو تسري على األقليات غير المسلمة المتواجدة في باكستان

الشيعة في باكستان ، لم يصرح لحد اآلن بأنهم أقلّية غير مسلمة، إال إنهم في الواقع فقدوا قـدرتهم علـى                     

بت الثورة االيرانية والتي عمت الشيعة فـي        في التسعينات كانت الصحوة التي أعق     . الوصول  الى السلطة   

الباكستان قد قُمعت ، إال أن العنف الطائفي أصبح جزءاً من الحياة اليومية ، وقد تصاعد هذا العنف فعالً ،                    

       الشيعي المتفاقم في العراق، لشكرجهانكفي، أي فيلق جهانكفي،         -وإنتشر بشكل أوسع جراء العداء السني 

 American Agents) عمالء األمريكـان ( ووضوح يتّهم، أو يعرف الشيعة بأنهم اليوم ، وبكل صراحة

كمـا صـرحت   .  في معركة الجهاد الكونية ضد األمريكـان   near enemyوبالتالي فهو العدو األقرب 

سوف يدفعون ضريبة دعم     ) أي في باكستان    (المجاميع السنية المتطرفة في باكستان بأن الشيعة في بالدهم          
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الشيعة للواليات المتحدة األمريكية في العراق وأفغانستان ، حيث تقف األحزاب الشيعية الرئيـسية خلـف                

فحوادث االغتياالت والتفجيرات أصبحت شـائعة بـشكل        . حكومة كرزاي المدعومة أمريكياً وتشارك فيها     

وجه المتطرف للتسنّن   ال.  والتي تُشكّل اليوم في معظمها هجمات سنّية ضد الشيعة           ٢٠٠٣محزن منذ عام    

برهن على نفسه بأنه قادر على مواجهة التحدي الشيعي والتصدي له ، بإستخدام العنف ، ولكن وفي نفس                  

  .الوقت ، بإستخدام الثيولوجية الدينية ، إلجهاض كافة المكتسبات التي حصل عليها الشيعة

أو التكهن بمعرفته أو بإحتمال حدوثـه فـي         الذي حدث في باكستان ، يعتبر بوابة لمعرفة ما يمكن توقّعه            

العراق وأماكن أخرى من العالم عندما يستقر ميزان القوى بين السنّة أو الشيعة، وأظنه سوف يعود الى ما                  

كان عليه في العصور األولى للتأريخ اإلسالمي ال سيما عندما يصبح هذا الموضوع مدار األحاديث فـي                 

 للمتطرفين السنّة   counterpartوهناك في العراق نسخة طبق األصل       . السوق والشارع وبين عموم الناس    

. الفاعلين في باكستان تتمثّل في أبي مصعب الزرقاوي وجيش االنتحاريين التفجيريين الذين يقفون خلفـه              

نعم ، بالنسبة للعراق والبحرين، وبسبب الكثرة العددية للشيعة في هذين البلدين، فـإن الـشيعة يمكـن أن                   

ا على بعض المكاسب ، ولكن هذه المكاسب سوف تقود الى المزيد من العنف وسوف تُذكي نيران                 يحصلو

  .التطرف السنّي بالتأكيد

  


