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ملخص الدراسة
ع حتالفات كثيرة، حتى لم يكد تكتُّل ينجو  ش���هدت انتخابات العراق التشريعية عام )2010م( تهاوي وتصدُّ
من التشرذم، ليخسر من رصيده بعض عناصره، على حني حاولت جميع القوى رسم مسارات جديدة لنفسها 

دون التخلي عما تعتبره ثوابت مقدسة، السيما األحزاب الدينية ذات البرامج الطائفية. 
وتب���دو الصورة أكثر وضوًح���ا من خالل إلقاء نظرة على أهم القوائم املش���اركة في االنتخابات، ما ميثل 
ا إلدراك حقيقة الصراع الذي دار بني القوى السياسية ومن يناصر مشاريعها املتنوعة في داخل  مدخاًل مهّمً

العراق وخارجه. 
وقد كش���ف تنّوع القوائم والتكتالت االنتخابية، وما أفرزته من تنّوع في املش���اريع والتوجهات واألهداف 
االس���تراتيجية، أنَّ جهات عديدة تقف وراء بعض تلك التكتالت والقوائم، وهذه اجلهات تتصارع بشدة تبًعا 
ملصاحلها وأهدافها، حتى صار العراق س���احة مفتوحة لتصفية احلسابات السياسية واالقتصادية، السيما 

بني أهم خصمني في العراق: أمريكا وإيران. 
ورغم التركيز على املوقفني األمريكي واإليراني باعتبارهما فاعلني رئيس���يني، ليس فقط في االنتخابات 
ولكن في العملية السياس���ية العراقية ككل، تظل مواقف قوى دولية أخرى جديرة مبعرفة موقفها من قضية 
العراق، وما ميكن للعراق أن يقدمه لها من مصالح وأثر االنتخابات في حتقيقها. وأهمها املوقفني األوروبي، 
والروس���ي. من جانب آخر ثمة عدد من امللف���ات الداخلية واخلارجية متلك تأثيًرا كبيًرا وفاعاًل في حتديد 
مس���تقبل العراق، وتتمثل داخلًيا في: املصاحلة الوطنية، ومش���كلة االجتثاث، تبني منهج التقس���يم املسمى 
)الفيدرالي���ة(، والصراع على الثروات الطبيعية كما يظل مس���تقبل الع���راق مرتهًنا بعوامل خارجية في ظل 

عالقاته مع دول اجلوار واإلقليم مثل إيران وتركيا ودول اخلليج العربي.
وبدوره���ا فإن املفاجئات التي أفرزتها االنتخابات العراقية مثل صع��ود املش���روع العلماني، وتراجع نفوذ 

ا لتحديد مستقبل العراق. اإلسالميني، وتراجع النفوذ الكردي ستشكل مفرًقا مهّمً
إنَّ الفترة القادمة التي سيمر بها العراق ستكون األصعب واألكثر خطورة، ما لم حتقق األحزاب والتكتالت 
جمل���ة من األولويات، التي تبدأ من اإلميان بوحدة العراق أرًضا وش���عًبا، وتنبذ التخندق العرقي والطائفي، 
وحتارب الفساد املالي واالداري، وتعتمد خطًطا جدية إلعادة إصالح وتأهيل مؤسسات الدولة، وتطهيرها من 
آثار احملاصصة الطائفية واحلزبية، وإعادة احلقوق املهضومة لش���رائح عريضة من الشعب العراقي، واحلّد 

من ثقافة العنف واالنتقام واالعتقاالت العشوائية التي ملئت فيها املعتقالت بعشرات األلوف.

مستقبل العراق 
بعد انتخابات 2010م

د. حسني الرشيد

كاتب وباحث عراقي
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احملور األول
االنتخابات العراقية.. ولعبة الدميقراطية

متهـــيد:

ميك���ن النظر إلى احلالة العراقية باعتبارها أحد جتليات حروب القيم التي تس���عى واش���نطن لفرضها على 
مفردات العالم اإلسالمي؛ حيث كانت تهدف باحتاللها للعراق إلى جعلها رأس حربة ملا يسمى »دمقرطة« الدول 
اإلس���المية في إطار مشروع الشرق األوسط الكبير؛ لتحويل دول املنطقة إلى واحة للدميقراطية املزعومة على 

غرار منوذجي اليابان وأملانيا بعد احلرب العاملية الثانية.

لم تكن قواعد اللعبة السياس���ية في العراق وليدة مرحلة ما بعد االحتالل، وإمنا أُسس���ت في محطات مبكرة 
س���بقت الغزو، عندما اتفقت الواليات املتحدة في حينها مع أحزاب ما يس���مى )املعارضة العراقية( على إقرار 
مبدأ، متحورت عليه فيما بعُد كافة قواعد اللعبة السياس���ية، أال وهو مبدأ احملاصصة الطائفية والِعرقية؛ حيث 
يتم النظر إلى العراق من خالل الطائفة واملذهب والقومية وليس العكس، ويُدار هذا املبدأ أو أية خالفات تنشأ 

عبر آلية عقد الصفقات.

مت ترسيخ هذا املبدأ في كافة مفاصل ما يسمى بالعملية السياسية، سواء في مجلس احلكم، أو في الدستور، 
أو في طبيعة عمل البرملان، وتوزيع الوزارات. وأخطر من ذلك كله في القوات املس���لحة؛ حيث تنص املادة تاسًعا 
)أوالً( في الدستور )اجلديد()1( على: أن تتكون القوات املسلحة العراقية من مكونات الشعب العراقي مبا يُراعي 

توازنها ومتاثلها.

ولم تس���لم من هذه القواعد الطائفية حتى االنتخابات العراقية، التي تش���هد في كل مرة شحًنا طائفّيًا حثيًثا، 
ناهيك عن العقبات األخرى التي تش���وب هذه املس���يرة االنتخابية، من خالل افتق���ار العراق )مثاًل( إلى قانون 
لألحزاب؛ ينّظم عملها، ويضبط مصادر متويل األحزاب املتنافسة، والتأكد من مصادرها، ومدى إمكانية مجيئها 

من خارج احلدود لتنفيذ أجندات إقليمية. 

http://www.pmo.iq/index/10-01.htm :لالطالع على النص الكامل للدستور احلالي، يُنظر الرابط  )1(

د. حسني الرشيد
كاتب وباحث عراقي

مستقبل العراق 
بعد انتخابات 2010م
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وال ش���ك أنَّ غياب هذا القانون الذي يشرف على 
طبيعة البرامج السياس���ية ومدى مطابقتها للمعايير 
الوطنية يعط���ي الفرصة لألحزاب والُكتل املمس���كة 
بالس���لطة منذ سبع سنني في االس���تمرار في عملية 
الشحن الطائفي والعرقي، ويفّسر الفوضى في تنافس 

عشرات -بل مئات- األحزاب والكيانات.

وأيًضا بقاء قانون )برمي���ر( االنتخابي الذي ينص 
على صيغة »القاس���م املش���ترك« مبعنى أن األحزاب 
الصغيرة؛ إذا لم حتظ بحد أدنى من األصوات يؤهلها 
لالشتراك في االنتخابات؛ فإنَّ أصواتها ستذهب طبًقا 

لهذا القانون إلى حصة األحزاب 
والكتل الكبيرة.)1( ويعد هذا األمر 
مفارقة في النظام الدميقراطي؛ 
حيث حتاول بعض األحزاب دخول 
حلبة املنافس���ة من أجل التغيير، 
وإذا بأصواته���ا تذهب في نهاية 
املطاف لتعزز األحزاب الطائفية 

والِعرقية املهيمنة.

وال ش���ك أنَّ القصد من هذه اخللطة في القوانني 
واضح، ويكمن ف���ي تعمد إبقاء األحزاب التي تعاونت 
مع االحتالل إلى أطول فت���رة لضمان مترير مصالح 

االحتالل أو املصالح الضيقة لهذه األحزاب.

وإذا اتضح أساس لعبة الدميقراطية السياسية )مبا 
فيها االنتخابية(؛ ف���إنَّ من املهم الوقوف على القوائم 
املشاركة وبرامجها، وحقيقة الصراع القائم فيها، وأثر 
ال���دور اخلارجي في تلك املعادلة، وذلك من خالل ما 

سيأتي من صفحات قادمة إن شاء الله.

أواًل: القوائم االنتخابية )الربامج والتوجهات(:

إنَّ االنتخابات البرملانية املاضية التي جرت في عام 

)1(  وقد انعكس هذا س���لًبا على القوائم الصغيرة، التي صارت فريس���ة 
لألحزاب والقوائم الكبيرة، فعلى س���بيل املث���ال تقّدر عدد األصوات 
التي أضيفت إلى رصيد القوائم الكبيرة في انتخابات املجالس البلدية 

وحدها ما يقرب من )مليون وأربعمائة ألف صوت انتخابي(. 

)2005م(، أفرزت ظاهرتني بدتا غير منس���جمتني مع 
بعضهما ومع حقيقة املش���هد السياس���ي السائد في 

العراق:

األوىل: سيطرة االئتالف الشيعي املدعوم من إيران 
على مركز صنع القرار اإلداري واملالي في املؤسسات 

احلكومية عموًما واألمنية خصوًصا.

الثاني��ة: اس���تعادة اخلالفات القدمية بني األطراف 
املكونة لقائم���ة االئتالف العراقي املوحد لعافيتها في 
رسم صورة العالقة فيما بينها، تضاف إليها خالفات 
السلطة  ناش���ئة عن ممارس���ة 
م���ن دور ووجاهة  وما تفرضه 
وامتيازات تثير الكثير من ردود 
الفعل الصامتة حيًنا واملعلنة في 

أحيان أخرى.)2(

واحلقيقة القائمة هنا أنَّ ثمة 
تقلص كبي���ر في عدد الكيانات 
السياس���ية التي ش���اركت في 
انتخابات )2010م( مقارنة م���ع انتخابات )2005م(؛ 
ف���إنَّ ع���دد الكيانات السياس���ية التي ش���اركت في 
االنتخابات األخيرة بلغ )86( كياًنا سياسّيًا، مقارنة مع 
)228( في انتخابات عام )2005م(، وهو ما أسهم في 
تش���تيت األصوات بشكل أقل مما حدث في انتخابات 
عام )2005م(، وفي االنتخابات احمللية التي جرت عام 

)2009م(.)3(

لكن املالحظ في انتخابات عام )2010م( التشريعية 
أنَّ حتالفات كثيرة قد تهاوت وتصدعت، حتى لم يكد 
تكتل ينجو من التش���رذم، ليخس���ر من رصيده بعض 
عناصره، على حني حاولت جميع القوى رسم مسارات 
جديدة لنفسها دون التخلي عما تعتبره ثوابت مقدسة، 

)2(  ينظر: األس���تاذ نزار السامرائي، في دراس���ة له بعنوان )استشراف 
مس���تقبل العراق بعد انتخابات 2010(، منش���ورة في مجلة ش���ؤون 

عراقية، عدد خاص، كانون الثاني، عام 2010م. 
)3(  جري���دة العرب اليوم األردنية، بعددها الصادر يوم الس���بت، املوافق 

)2010/4/10م(.

المالحظ في انتخابات عام )2010م( التشريعية 
أنَّ تحالف��ات كثي��رة قد ته��اوت وتصدعت، 
حت��ى لم يك��د تكت��ل ينجو من التش��رذم، 
ليخس��ر م��ن رصيده بع��ض عناص��ره، على 
حي��ن حاول��ت جميع القوى رس��م مس��ارات 
جديدة لنفس��ها دون التخل��ي عما تعتبره 

ثوابت مقدسة.
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السيما األحزاب الدينية ذات البرامج الطائفية، وبقيت 
األحزاب الكردية وحدها تبدو وكأنها فوق أي تصدع أو 
اختالف، مع أنها تختزن في جوفها الكثير من عناصر 
التش���رذم، ولكنها أرادت الظهور مبظهر موحد)1(؛ كي 
ال تضيع عليها الفرصة التاريخية في تكريس املكاسب 
التي حصلت عليها بدعم أمريكي منذ عام 1991م، أو 
تلك التي مت تثبيتها في قانون إدارة الدولة، والدستور 

اجلديد الذي ُكتب في ظل االحتالل.)2(

وإذا اتضحت هذه احلقيقة؛ فإنَّ الصورة تبدو واضحة 
من خالل إلقاء نظرة على أهم القوائم املش���اركة في 
ا إلدراك حقيقة  االنتخابات، حتى تكون مدخ���اًل مهّمً
الصراع الذي دار بني القوى السياس���ية، ومن يناصر 
مشاريعها املتنوعة في داخل العراق وخارجه، وذلك من 

خالل اآليت: 

)1( القائمة العراقية: 

هي حتالف سياس���ي، قومي، علماني، يضم أحزاًبا 
متنوعة بقيادة إياد ع���الوي. وتتميز هذه الكتلة بأنها 
جمعت مختلف ش���رائح املجتمع العراقي من املتدين، 
إلى القوم���ي، والليبرالي. ومن ش���خصياتها البارزة 
طارق الهاشمي املنشق عن احلزب اإلسالمي، وصالح 
املطلك، ورافع العيس���اوي، وأسامة النجيفي، وعدنان 
الباج���ه ج���ي. وقد حرص���ت الكتل���ة العراقية على 
ا، وأن تبدو في  أن تطرح ش���عاًرا وطنّيًا وقومّيً���ا عاّمً
تشكيلتها بعيدة عن أي أساس طائفي، وأن تبدو على 
الطرف املقابل لالئتالفات واألح���زاب الدينية. هذا 
وقد ُوصفت بالعلمانية على خلفية تعارضها مع هيمنة 

األحزاب الدينية.

)1( بدا على واقع القوائم الكردستانية تصدًعا ملحوًظا، ويتضح هذا بجالء 
في التصدع احلاصل في )حزب االحتاد الوطني الكردس���تاني( الذي 
يقوده الرئيس احلالي جالل طلباني، فقد انشقت عنه )قائمة التغيير( 
بقيادة نيشروان مصطفى، بسبب خالفات داخل احلزب، مع مالحظة 

أنَّ قائمة التغيير حققت نتائج مرضية في انتخابات )2010م(. 
)2( ينظر: األس���تاذ نزار الس���امرائي، في دراس���ة له بعنوان )استشراف 

مستقبل العراق بعد انتخابات 2010(، مصدر سابق. 

)2( قائمة ائتالف دولة القانون:

هو ائتالف يض���م عدًدا من األح���زاب واحلركات 
السياسية، إلى جانب عدد من الشخصيات العشائرية 
واملستقلة، تش���ّكل حول رئيس الوزراء نوري املالكي. 
وعلى الرغم من أنَّ املكون األساس في هذا االئتالف 
هو حزب الدعوة )اجلناح ال���ذي يقوده املالكي( وهو 
حزب ذو صبغة دينية ش���يعية، إال أنَّ االئتالف حرص 
على أن يخوض االنتخابات حتت ش���عار وطني عام، 
عابر للطائفية وضم بني أعضائه متثياًل نسبّيًا لبعض 
املكونات األخرى كالسنة واألكراد والتركمان، كما ضم 

عدًدا من الوزراء في حكومة املالكي احلالية.

)3( قائمة االئتالف الوطين العراقي:

هي حتالف شيعي في غالبه، يضم عدًدا من القوى 
واألحزاب الش���يعية الرئيسة يتقدمها املجلس األعلى 
اإلس���المي العراقي، ومنظمة بدر، وانضم إليها أيًضا 
التيار الصدري، وحزب الفضيلة، وتيار اإلصالح الذي 
يرأس���ه إبراهيم اجلعفري، وح���زب الدعوة- تنظيم 
العراق )جناح عبد الكرمي العن���زي(، ومنظمة العمل 
اإلس���المي، وحركة حزب الله في العراق، فضاًل عن 
الشخصيات الش���يعية األخرى، أمثال أحمد اجللبي 

)املؤمتر الوطني(، وموفق الربيعي، وغيرهم.)3(

)4( قائمة التحالف الكردستاني:

هو حتالف تقليدي بني احلزبني الكرديني الرئيسني: 
احلزب الدميقراطي بزعامة مسعود البرزاني، واالحتاد 
الوطني الكردس���تاني بزعامة ج���الل الطالباني، إلى 
جانب عدد من األحزاب الكردية الصغيرة. والس���مة 
األساس���ية للتحالف هي انطالق���ه من أرضية قومية 
كردية، جتمع أطراف التحالف التي تختلف أيديولوجّيًا 

في قضايا كثيرة. 

)3( حرص االئتالف على ضم عدد من الش���خصيات السنية، ولكن أحًدا 
منهم لم يحصل على أي مقعد في البرملان.
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)5( قائمة التوافق العراقي:

هي كتلة س���نية إس���المية في عمومها، ويش���ّكل 
احل���زب اإلس���المي العراقي املكّون األس���اس فيها. 
وتتركز شعبيتها في احملافظات ذات الغالبية السنية، 
وهي األنبار وبغ���داد ونينوى وصالح الدين ومحافظة 

التأميم.

وأب���رز مكونات ه���ذه اجلبهة: احلزب اإلس���المي 
العراقي، والتجمع الوطني العشائري املستقل، وحزب 
العدال���ة التركماني العراق���ي، والتجمع الوطني ألهل 

العراق.

)6( قائمة ائتالف وحدة العراق:

هو ائتالف ضمَّ عدًدا من الكيانات، وقد شّكله وزير 
الداخلي���ة جواد البوالني )ش���يعي(، ويحاول أن يرفع 
ا عابًرا للطائفية. وانضم إلى  فيه ش���عاًرا وطنّيًا عاّمً
البوالني فيه عدد من الشخصيات السنية أمثال أحمد 
أبو ريش���ة رئيس صحوة العراق، وأحمد عبد الغفور 
الس���امرائي رئيس ديوان الوقف الس���ني، وغيرهم. 
ويصف االئتالف نفسه بأنه »مشروع وطني يؤمن بأنَّ 

العراق بحاجة إلى األلفة والتسامح ودرء املخاطر التي 
يتعرض لها الشعب العراقي«.

وغيرها من القوائم األخرى.)1( ولعلَّ القارئ يالحظ 
التنوع في القوائم، فضاًل عن األشخاص الذين لُوحظ 
حتوله���م من قوائم طاملا ُعرفوا به���ا، وُعرفت بهم)2(، 
وحتولوا إلى قوائ���م أخرى، رمبا كانوا يعدون االنتماء 
إليها في يوم من األيام تراجًعا عن املنهج واملبدأ!! فما 
هي العوامل التي س���اعدت على ذلك التنّوع والتنّقل؟ 

هي أمور عديدة أهمها ما يأتي: 

1- محاولة مغادرة املشروع الطائفي، وارتداء اللباس 
الوطني، والتسويق له عبر وسائل اإلعالم، في مسعى 
الستقطاب الناخبني، واحلصول على أصواتهم. فضاًل 

)1( ملزيد من التفصيل ع���ن القوائم العراقية املختلفة في تلك االنتخابات 
يراجع: 

 http://www.bbc.co.uk/arabic/lg/middleeast/2010/03/100305_
 sj_iraq_coalations_tc2.shtml
)2(  على س���بيل املثال: )طارق الهاش���مي( وبعض من كان معه في قائمة 
التوافق العراقي، أمثال: رافع العيس���اوي، وعبد الكرمي الس���امرائي، 
وعمر الكربولي، فإنهم غادروا قائمتهم التي اشتهروا بها وكانت تصطبغ 
بصبغة اإلسالميني )السنيني(، وركبوا مركب القائمة العلمانية، بقيادة 

إياد عالوي.  
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عن مغ���ادرة القوائم املصبوغة بالصبغة الطائفية منذ 
االحتالل، وهو ما س���اعد على تكوين قوائم انتخابية 

متعددة.

2- إقرار مبدأ القائم���ة املفتوحة التي يتضح معها 
إقصاء األش���خاص الطائفيني غي���ر املرغوب بهم من 
قبل فئات الشعب العراقي، واعتماد )القائمة املفتوحة 
وتعدد الدوائر االنتخابية( جعل املنافسة مقتصرة على 
مرش���حي احملافظات، وبالتالي صار س���بًبا في إنتاج 
حتالفات تختل���ف من محافظة ألخرى، مما أس���هم 

بشكل واضح في تعدد وتنوع القوائم االنتخابية.

3- ظه���ور بعض األش���خاص مبظهر الق���وة، بعد 
انتصاراته���م الت���ي حققوها في انتخاب���ات مجالس 
احملافظات التي جرت قبل ش���هور م���ن االنتخابات 
التش���ريعية، مبا زاد من غرورهم، وصار س���بًبا في 
انش���قاقهم عن القوائ���م الكبيرة التي كان���وا يلتفون 
حوله���ا. وهذا ما جع���ل املالكي )على س���بيل املثال( 
ينش���ق عن االئتالف الوطني املوح���د منذ انتخابات 
مجال���س احملافظات، وتعزز انش���قاقه في انتخابات 
ع���ام )2010م( وحصل على )89 مقع���ًدا()1(، وهو ما 
صار سبًبا في متس���ك املالكي بالسلطة وتشبثه بها، 

)1(  من أهم أس���باب صعود نوري املالكي، وحصول���ه على أعداد غفيرة 
م���ن املقاعد في انتخابات مجالس احملافظات، فضاًل عن االنتخابات 

النيابية التي جرت في )آذار/ عام 2010م(، ما يأتي:
•اعتم���اد اخلط���اب الوطن���ي، ودعوته لنب���ذ الطائفية  	

والعرقية واحملاصصة.
• دعوته لتعديل الدس���تور، مب���ا يؤّمن للحكومة املركزية  	

أداء مهامها بصورة انسيابية.
• الدع���وة لتحقي���ق املصاحلة الوطنية، وتوس���يع نطاق  	

املشاركة السياسية. 
      ولكن الس���ؤال هنا: هل استطاع املالكي وحزبه حتقيق تلك الشعارات 
التي كانت سبًبا في صعوده على أرض الواقع؟! لعل املمارسات الالحقة 
التي طبعت على س���لوك املالكي خير جواب على هذا التس���اؤل. فإنَّ 
س���لوك الرجل لم يتطابق مع تلك الشعارات املرفوعة، فهو لم يستطع 
أن يغادر السلوك الطائفي، ما جعله أسيًرا جلملة من التصورات التي 
مارس���ها فعلّيًا في التضييق على املعارضني له في الفكر واملنهج، مبا 
فيهم املش���اركون معه في العملية السياس���ية، فضاًل عن إيذاء القوى 
الوطني���ة املناهضة لالحتالل ومش���اريعه. وهذا ص���ار معروًفا لكل 

املتابعني لشأن العراق.

معتمًدا على نظريته الشهيرة، التي ال يفتأ يكررها في 
كل مناسبة: »إنَّ من حقق اإلجنازات األولى، عليِه هو 

وحده أن يكملها!!«.  

ثانًيا: االنتخابات.. والصراع بالنيابة: 

في ظل م���ا تقّدم من تنّوع ف���ي القوائم والتكتالت 
االنتخابي���ة، وم���ا أفرزت���ه م���ن تنّوع في املش���اريع 
والتوجهات واألهداف االستراتيجية؛ يتم التأكيد هنا 
عل���ى أنَّ جهات عديدة تقف وراء بعض تلك التكتالت 
والقوائم، وهذه اجلهات تتصارع بشدة تبًعا ملصاحلها 
وأهدافها، حتى صار العراق س���احة مفتوحة لتصفية 
احلسابات السياس���ية واالقتصادية، السيما بني أهم 

خصمني، هما: أمريكا وإيران. 

ومعلوٌم أنه عش���ية االنتخابات العراقية في مارس/ 
آذار املاضي لم تعد قراءة تضاريس الساحة السياسية 
أم���ًرا مس���تعصًيا، فالع���راق وقف مع تدش���ني تلك 
االنتخابات على أعتاب مرحلة شديدة االنعطاف، فهي 
تأتي في ظل ظروف يرتبط فيها احلراك السياس���ي 
الداخلي ]بش���دة ودون مقدمات[ بالتنافس والصراع 
اإلقليم���ي والدولي، والذي بدوره يجع���ل من العراق 
مجرد ساحة وخط مواجهة أمامّيًا لتصفية احلسابات 

بالنيابة.

ففي الوقت الذي تعدُّ فيه الواليات املتحدة نفس���ها 
لالنسحاب من العراق جراء خسائرها املادية والبشرية 
الباهظ���ة الت���ي تكبدتها فيه وفي أفغانس���تان، تقف 
إيران عازمة دون إبطاء على توظيف املأزق األمريكي 
لصاحلها، لتمأل الفراغ وجتعل م���ن احلقبة القادمة 
في العراق حقبة إيرانية بامتياز، السيما بعد جناحها 
فعلّيًا -عبر املناورة داخل العملية السياسية وخارجها- 
ف���ي التغلغل ومد نفوذها ف���ي جميع مفاصل احلكم، 

السياسية واألمنية.

وهذه الورقة التي تل���وح بها إيران في وجه أمريكا، 
وال تفتأ تس���تخدمها في أي وقت شاءت، تتزامن مع 
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جو انتخابات ع���ام )2010م( مع ما يرافقه من تفاقم 
الضغط األمريكي والدولي على إيران التي تعيش حالة 
من العزلة واحلصار االقتصادي اخلانق على املستوى 
اخلارج���ي، وقد تتطور إلى مواجهة عس���كرية. وهي 
تش���هد على املستوى الداخلي حالة من التصدع الذي 
بدأ يتسع ليش���مل مستويات شعبية وسياسية ودينية. 
لذا حتاول طهران بش���دة عبر ورق���ة العراق تصدير 
أزمتها إلى اخلارج وحتس���ني ش���روطها في التفاوض 

بخصوص ملفها النووي.)1(

في نفس الوقت فإنَّ الواليات املتحدة -كإرادة متحكمة 
في العراق- ليس���ت في وضع أفضل من إيران، سواء 
على املستوى الداخلي؛ حيث ال تزال تداعيات األزمة 
املالية واالقتصادية اخلانقة تعصف بها، بينما حتاول 
جاهدة على املستوى اخلارجي تقليص كلفتها الباهظة 
املادية والبش���رية جراء حماق���ات اإلدارة اجلمهورية 

السابقة في العراق وأفغانستان.

وعلى مس���توى ما أفرزته االنتخابات التشريعية من 
تقارب النتائج بني القائمة التي حُتسب على الواليات 
املتحدة األمريكية، وبني القوائم احملسوبة على إيران، 
وهو ما يؤكد أن السلطة والثروة في احلكومة القادمة 
ستشكل معالم املستقبل السياس���ي للعراق، واملتيقن 
منه أن تك���ون من نصيب املعس���كرين اللذين خاضا 

االنتخابات املنتهية بكل شراسة، ومها: 

)1( املعسكر األمريكي: 

وهذا املعسكر يرغب بتقليص نفوذ إيران في العراق، 
وتقليم أظفار امليليش���يات التابع���ة لها، وترك حكومة 
موالية ألمري���كا؛ لتأمني انس���حاب قواتها، وضمان 
مصاحلها في الع���راق خصوًص���ا، واملنطقة العربية 

)1( ينظر: الدكتور خالد املعيني، في دراسة له بعنوان )االنتخابات العراقية 
واملخاض العسير( منش���ورة على ش���بكة اإلنترنت )املعرفة نت( يوم 
اجلمعة بتاريخ 1431/3/5ه�- املواف���ق 2010/2/19م، على الرابط 

التالي: 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/11853598-7040-4E5D-
AD69-187ED25B53B2.htm

عموًما. وهذه احلكومة تشكلها كتلة إياد عالوي.

)2( املعسكر اإليراين: 

وهذا املعس���كر وضع كل ثقله خلف القوائم الشيعية، 
من أجل فوزها وتوحدها لغرض تشكيل احلكومة، حتى 
اس���تطاعت بناء التفكك الشيعي بني العديد من القوى 
املتناح���رة، بحيث أجبرت اخلارج���ني عن بيت الطاعة 
للعودة إلي���ه، كما حصل مع التي���ار الصدري )اخلصم 

التاريخي للمجلس األعلى( وحزب الفضيلة، وغيرهم.)2(

لقد سبقت االنتخابات التشريعية العراقية األخيرة، 
أياًما كانت إيران عازمة فيها بقوة ]من خالل حش���د 
كافة طاقاتها سواء بالترغيب أو الترهيب[ على ضمان 
فوز قائمة االئت���الف الطائفي املوال���ي لها لتكريس 
وجودها ونفوذها االستراتيجي في العراق. أما خروج 
املالكي ع���ن قائمة االئتالف الطائف���ي فهو من باب 
التكتيك الذي يتعلق مبن يرأس الوزارة وال ميس جوهر 
توجهاتها ووالئها إليران، وإذا لم يتحالف مع االئتالف 
الطائفي قبل االنتخابات فمن املرجح أنه س���يتحالف 

معه بعدها.

في حني كانت الواليات املتحدة تدفع وحتشد باجتاه 
ما يس���مى بقائمة احلركة الوطنية، املوالية لها، والتي 
تق���ف ضد القائمة اإليرانية، وترفع ش���عارات وطنية 
وعلماني���ة تدغ���دغ تطلعات الش���ارع العراقي، الذي 
يرغ���ب في اخلالص من احلكوم���ة احلالية العاجزة، 
والتي أخفقت على كافة املسارات: األمنية، واخلدمية، 
واالقتصادي���ة، وهذه القائمة املدعوم���ة من أمريكا، 
مرشحها لرئاس���ة الوزراء إياد عالوي، وحتظى بدعم 
من دول عربية حتاول إدارة صراعها مع إيران بالنيابة 
في العراق من خالل البواب���ة األمريكية، ومن املتوقع 
قيام الواليات املتحدة بترتيب منضدة الرمل السياسية، 
وتقليم أظافر إيران العس���كرية في العراق استعداًدا 
ألية مواجهة قادمة معها، أو عند التفكير فيمن سيمأل 

الفراغ إذا غادرت قواتها العراق.

)2( املصدر السابق.
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ولكن، أمام النتائج التي أُعلن عنها، واتضح من خاللها 
انتصار املشروع األمريكي املتخفي خلف ظهر القائمة 
العراقية؛ فإنَّ املتوقع أن تلعب إيران دوًرا اس���تثنائّيًا 
مضاعًفا في س���بيل تبديد هذا االنتصار، وجعله فارغ 
املضم���ون، من خالل جملة من األالعيب املنظمة التي 

تسهم بها بعض اجلهات العراقية 
ولعل هذا  التي غادرت حيادها. 
يتضح أكث���ر من خالل معرفة ما 

يلي: 

)1( ابتداع ما تس���مى )الكتلة 
األكبر( ومحاولة التفاف القوائم الش���يعية على احلق 

الدستوري للقائمة العراقية.

)2( دعم احملكمة االحتادية العراقية لبدعة )الكتلة 
األكبر(، من خالل إعطائها رأًيا يدعم التوجه الشيعي 
في تكوين تلك الكتلة، مبا يحّقق رغبتها في تش���كيل 

حكومة ترأسها شخصية طائفية )شيعية(.

)3( القي���ام بجملة م���ن املضايقات ض���د القائمة 
الفائزة، من خالل حملة م���ن االعتقاالت التي طالت 
صفوف بعض أعضاء تل���ك القائمة، بل تعرض بعض 
ره احملللون  أنصارها للتصفية اجلسدية، في وقت فسَّ
مبحاول���ة إخاف���ة القائمة العراقي���ة، وإجبارها على 

اإلذعان لشروط من يتشبث بالسلطة.

)4( االجتماع ف���ي طهران، والتواص���ل اجلاد بني 
الق���ادة اإليرانيني وحلفائهم في الع���راق؛ للعمل على 

سحب البساط من القائمة العراقية.

)5( تعزيز ذلك التواص���ل بذهاب )علي الريجاني( 
إلى الع���راق؛ لالطمئنان على ما يدور في الس���احة 
العراقية، فضاًل عن قيام اإلدارة اإليرانية باس���تبدال 
س���فيرها في العراق، وتعيني بديل له ممن لهم عالقة 

وثيقة باحلرس الثوري.)1(

)1( للمزيد من التفصيل يراجع: وكال���ة األخبار العراقية، اخلميس، 22/ 
2010/7م، على الرابط التالي:

 http://www.iraq4all.org/news/14854--------q--q-----.html

ولطامل���ا حذرت الوالي���ات املتح���دة األمريكية من 
تدخل إيراني في االنتخابات العراقية، وفق معلومات 
اس���تخباراتية، توضح جهود طهران للتأثير على سير 

االنتخابات لصالح مشروعها في العراق.)2(

إنَّ الوالي���ات املتحدة األمريكية ل���ن تقف مكتوفة 
األيدي جتاه التدخالت اإليرانية 
من  اس���تفزتها،  طامل���ا  الت���ي 
خالل اإلش���راف املباشر لقائد 
احلرس الثوري اإليراني )قاسم 
س���ليماني( على جملة من أهم 
مفاصل الدولة العراقية ومؤسساتها احلكومية. وهذا 
األمر صار متواتًرا للجميع، واعترف به حتى املوالون 
إلي���ران من أرباب العمل السياس���ي. وما تصريحات 
موفق الربيعي )مستشار األمن الوطني السابق( ببعيدة 
عنا، فقد أثارت تصريحاته تل���ك جدالً كبيًرا عندما 
اعترف للمرة األولى بأنَّ إيران تتدخل بشكل سلبي في 

العراق، وأنَّ لسليماني القول الفصل في أمر العراق.

ولك���ن املتوقع أن تُبقي أمري���كا العصا بيدها، تلوح 
]وق���د تضرب[ بها اجلس���د اإليراني التوس���عي في 
العراق. وطريقة العصا واجلزرة األمريكية هذه ليست 

)2( صحيفة الش���رق األوس���ط الدولي���ة، الع���دد )11419( الصادرة يوم 
اخلميس، بتاري���خ 2010/3/4م املوافق 18 ربيع األول1431ه�.  وقد 
رصدت تلك الوثيقة التحركات اإليرانية األخيرة، مبا فيها احتالل حقل 
الفكة النفطي على احلدود العراقية - اإليرانية، التي »تضر بالسيادة 
العراقية« مبوجب الوثيقة. وأضافت الوثيقة أنه بعد انسحاب القوات 
اإليرانية م���ن األراضي العراقية ظه���ر أنَّ »أدوات حفر أقيمت على 
الطرف اإليراني من احلدود، مما يظهر أنَّ إيران كانت تقوم بعمليات 
حفر«. وترص���د الوثيقة أيًضا إمكانية طلب إي���ران تعويضات حرب 
من العراق بعد تش���كل احلكومة املقبلة، م���ن جراء احلرب العراقية- 
اإليرانية. وأفادت الوثيقة بأنَّ »املس���ئولني اإليرانيني يشيرون إلى أنَّ 
طهران ستطالب بتعويضات حرب بعد االنتخابات العراقية الوطنية«. 
      وخ���الل لق���اء مع مجموعة م���ن الصحافيني في واش���نطن يوم 16 
فبراير )ش���باط( 2010م، قال اجلن���رال أوديرن���و: إنَّ جهود أحمد 
اجللبي، وعلي الالمي )املدير التنفيذي لهيئة املس���اءلة والعدالة( ملنع 
مش���اركة بعض املرش���حني في االنتخابات تأتي بتأثير إيراني. وقال 
أوديرنو: »من الواض���ح أنَّ الالمي واجللبي متأث���ران بإيران.. لدينا 
معلومات اس���تخباراتية مباش���رة تقول ذلك لنا، ولقد أجريا لقاءات 
واتصاالت في إيران«. وأضاف: »نحن نؤم���ن بأنهما بالتأكيد يؤثران 

على االنتخابات«.

ح��ذرت الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة م��ن 
تدخ��ل إيراني في االنتخابات العراقية، وفق 

معلومات استخباراتية.
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وليدة اليوم؛ فلطاملا استخدمتها منذ سنني طويلة. 

يقول آالن شوارتز)1(: »ستعتمد واشنطن على استغالل 
سياس���ة العصا واجلزرة جتاه طه���ران؛ لتثبيطها عن 
خوض أي مغامرات فيم���ا يخّص العراق، عالوة على 
إعادة نش���ر قواتها وإعادة بعضها إلى الوطن، ومتركز 
بعض القوات املتبقية ف���ي املناطق الكردية والكويت، 
وستعمل واشنطن وبغداد على ضمان مساعدة كل من 
تركيا والكويت والسعودية للحيلولة دون انزالق املنطقة 

إلى هوة احلرب«. 

إنَّ املس���تقبل املتوقع في ظل 
ه���ذه التجاذب���ات )األمريكية- 
اإليرانية( وما أفرزته االنتخابات 
من نتائج قد يبدو مثيًرا ومقلًقا 
كلما  القل���ق  وي���زداد  للغاي���ة، 
اقترب���ت القائم���ة العراقية من 
إقناع اآلخرين بحقها الدستوري 
في تش���كيل احلكومة، وإمكانية 
تشكيلها الفعلي لتلك احلكومة. 

وال ميكن للمتابع هنا نسيان االستراتيجية األمريكية 
الظاهرة في تصميمها على االنس���حاب العسكري من 
العراق، وهو ما يشغل إدارة الرئيس »باراك أوباما« مما 
قد يضعف من قوتها وتهاوي مشروعها، مع مكابرتها 
التي ال تنقطع عن تأكيداتها املتواصلة بأنَّ )العراق لن 

يكون تابًعا إليران(!!

ولذا ف���إنَّ املعركة الت���ي تنتظر الع���راق في حالة 
االنسحاب األمريكي منه، هو مقاومة النفوذ اإليراني، 
ومحاولتها إثارة وخلق املش���اكل الت���ي قد ال تنقطع، 

)1(  هو )كاتب أمريكي متخصص في دراسة السياسات املستقبلية(، وقد 
جاء قوله ضمن موجز لدراسة نشرها معهد الواليات املتحدة للسالم، 
حتت عنوان »السيناريوهات املستقبلية حلركة التمرد بالعراق«، تقرير 
رقم )174(، وقد صدر منذ ش���هر أكتوبر عام )2006م(. على الرابط 

التالي: 
 http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA

_C&cid=1168265573076&pagename=Zone-Arabic-
 News%2FNWALayout#ixzz0psSmQ5dH

خاصة في حالة عدم رضاها على ما حققته من نتائج 
مؤملة، عادت بالفش���ل على القوائم والتكتالت التابعة 

لها، واملناصرة ملشروعها.

احملور الثاني
مستقبل العراق يف ظل امللفات الداخلية

أواًل : املصاحلة الوطنية.. ومشكلة االجتثاث: 

أسهم االحتالل األمريكي بشكل مثير في إثارة )النهج 
الطائف���ي والعرقي( ف���ي العراق، 
من���ذ فت���رة مبكرة م���ن عمره. 
األحزاب  م���ن  جملة  مس���تغاًل 
الطائفية الساعية إلطالة عمرها 
السياس���ي. وصارت امليليشيات 
املسلحة  والتنظيمات  الطائفية، 
التابع���ة لتل���ك األح���زاب أداة 
صار  مبا  املعارض���ني،  لتصفية 
معه املواطن ضحية تلك اخللطة 

الرهيبة التي رعاها االحتالل على عينه. 

وقد وّلد ه���ذا النهج الطائفي ما يش���به القطيعة 
بني أبناء الش���عب، ما جعل احلدي���ث عن )املصاحلة 
ا؛ إلصالح اخللل املتراكم  الوطنية( أمًرا ضرورّيًا ومهّمً

في الساحة العراقية. 

وإذا كان���ت املصاحل���ة بهذه األهمي���ة، فأين تكمن 
مش���كلتها!! وملاذا لم تتحقق منذ س���نني طويلة؟! إنَّ 
مفهوم املصاحلة عند املشاركني في العملية السياسية 
تعني )توبة كل املعارضني أو املناهضني ملش���روعهم(. 
واحلُق: أنَّ جملة من املش���اكل تقف عائًقا أمام حتقق 

هذا املشروع، أمهها: 

)1( إنَّ التعام���ل مع هذا امللف م���ن ِقبل األطراف 
احلكومية يكون م���ع اإلفرازات وليس مع النتائج، ولم 
تقترب من تالمس األسباب واحلقائق التي تقف وراء 
عدم اس���تقرار العراق. وبالتالي فإنهم ال يجيبون على 

أس��هم االحت��الل األمريك��ي بش��كل مثي��ر 
ف��ي إثارة )النه��ج الطائف��ي والعرقي( في 
العراق، منذ فترة مبكرة من عمره. مستغاًل 
جملة من األحزاب الطائفية الس��اعية إلطالة 
عمره��ا السياس��ي. وص��ارت الميليش��يات 
الطائفي��ة، والتنظيمات المس��لحة التابعة 

لتلك األحزاب أداة لتصفية المعارضين.
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أهم س���ؤالني: ما هي أطراف املصاحل���ة؟ وعلى أية 
قاعدة يتم حوار تلك املصاحلة؟)1(

)2( إنَّ مش���روع املصاحلة اآلن مقيد ومحدد بإطار 
يت���م من خالله اإلق���رار، بل االعت���راف بالصفحات 
السياس���ية ملش���روع االحتالل، وما أفرزه من دستور، 

وتقسيم، وطائفية، وهدر للثروة. 

ومش���روع املصاحل���ة املبّطن باالعتراف مبش���روع 
االحتالل السياسي، وما أفرزه من حكومات متعاقبة، 
تأّص���ل في عهد املالكي، في���وم أن أطلق مبادرته في 
)25/حزيران/2006م( قرن العفو عن املعتقلني والذين 
لم يرتكبوا اجلرائم واإلرهاب، بدعم احلكومة والعملية 

السياسية!!)2(

تفعيل قانون املساءلة والعدالة:

وإذا أردن���ا االنتقال إلى موض���وع »انتخابات عام 
2010م« وتأثير موضوع املصاحلة عليها، فإنَّ ما فاجأ 
اجلميع هو تفعيل )قانون املس���اءلة والعدالة( املترجم 
عما يس���مى )قانون اجتثاث البع���ث()3( الذي يتضح 
معه روح اجلفاء والبعد ع���ن التصالح، مما وّلد أزمة 
كبيرة، كادت أن تطيح بالعملية االنتخابية آنذاك. فيوم 

)1(  إنَّ اإلجابة عن هذين الس���ؤالني يكمن من خ���الل معرفة حقيقتني، 
األولى: أنَّ املش���اركني في العملية السياسية يطلقون وصف )اإلرهاب 
والتطرف( على كل املناوئني لهم، وبالتالي فليس من موجبات املصاحلة 
عندهم التصالح أو االقتراب من هؤالء. واحلقيقة الثانية: أنَّ اختالف 
األيديولوجي���ات والتفكير يختلف اختالًفا جذرّيًا بني املش���اركني في 
مش���روع االحتالل، واملناهضني له. فمن يس���هم في خدمة االحتالل 
ومشروعه يُسمي )على س���بيل املثال( مقاومة االحتالل إرهاًبا، بينما 
يسميه املناهضون مقاومة وجهاًدا. والسؤال هنا: كيف ميكن لهؤالء أن 

يجلسوا للتحاور، فضاًل عن التصالح؟!
)2(  ملزي���د من التفصيل، ينظر: الدكتور خالد املعيني، دراس���ة مختصرة 
ل���ه بعنوان )وه���م املصاحلة.. وحقائ���ق العراق الس���بع(، اخلميس 
1430/3/29ه�- املواف���ق 2009/3/26م، )املعرفة نت( على الرابط 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DDCB9361- التال���ي: 

   226E-44BD-B8A9-B4F2A4E0C592.htm
)3(  للوقوف على موضوع البعث ومن يقف وراء قانون االجتثاث، يراجع ما 
كتبه األخ علي حس���ني باكير، في التقرير االستراتيجي اخلامس ملجلة 
البيان، الطبعة األولى، 1429ه����- 2008م، بعنوان )العراق والتراجع 

األمريكي( ص184.

أن أعلن عن اجتثاث جملة من املش���اركني في العمل 
السياسي، ومنعهم من املشاركة في االنتخابات، صار 
التس���اؤل قائًما حول مصداقية الشعارات التي تدعو 
لتوسيع املشاركة في العمل السياسي، من خالل دعم 

مسيرة املصاحلة الوطنية. 

إنَّ االنتخاب���ات الت���ي جرت في ظل اس���تعدادات 
أمريكية لالنس���حاب م���ن العراق، ال ب���د أن تطرح 
بقوة س���ؤاالً محدًدا، عما إذا كان���ت قادرة على طرح 
البديل عن األخطاء الت���ي رافقت جتربة احلكم منذ 
ع���ام )2003م( وحتى اآلن، ورافقت محاوالت البعض 
لالس���تفراد باحلكم، وفرض وجهات نظره عن طريق 
تشكيل قوى مس���لحة مرتبطة بها، فضاًل عن إقصاء 
اآلخرين واجتثاثهم، إن لم نقل تصفيتهم أو تهجيرهم 

خارج العراق. 

لقد كان قانون االجتثاث أقرب إلى عقوبات جماعية 
ذات طبيعة انتقامية؛ العتبارات سياس���ية، ومذهبية، 
وفكرية، وتقف خلفه تداعيات إدارية وفنية)4( ش���ملت 
شرائح ال يستهان بها من شعب العراق. ومن هنا فإنَّ 
مس���تقبل العراق في ظل غياب املصاحلة، واإلصرار 
على تفعيل قانون االجتثاث واإلقصاء سيكون خطيًرا 
ومثيًرا، وقد يوّلد مزيًدا من االحتقان والتباعد. فاألمر 
بحاج���ة إلى وقفة قانونية وسياس���ية تبت بصالحية 
الهيئات التي أُسست إلقصاء مكّون معني من مؤسسات 

صنع القرار في العراق. 

وال ميكن بح���ال حتقيق مصاحلة في ظل س���يف 
العزل واإلقصاء واالته���ام. فاألمر بحاجة إلى أجواء 
سياس���ية مناس���بة، وأوضاع أمنية مستقرة، وظروف 
اقتصادية وخدمية طبيعية، فذلك وحده الذي سيضع 

)4(  معل���وم أنَّ حزب البع���ث كان يحتكر أغلب املناص���ب العليا واملواقع 
اإلدارية الرفيعة املس���توى واملسئوليات األساس���ية في اإلدارة املدنية 
والسياس���ية في الدولة آنذاك، مما يعني إحداث فراغات خطيرة في 
اجلهاز التنفيذي واإلداري والفني للدولة العراقية مبجملها، ولعل هذا 
األمر هو األس���وأ، إذا ما ترافق مع حل املؤسس���ة العسكرية واألمنية 
وبعض األجهزة األخرى احلساس���ة، وهو الق���رار الثاني الذي اتخذه 

برمير باسم سلطة االئتالف املؤقتة.
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مسألة التعايش واالعتراف باآلخر وفق عقد سياسي 
واجتماعي جديد.)1(

ثانًيا : الفيدرالية )أداة التقسيم(:

قبل اخلوض في حتديد مستقبل العراق في ظل 
تبني منهج التقسيم املسمى )الفيدرالية()2(؛ فإنَّ 
من املهم إلقاء نظرة على االجتاهات األساس���ية 
التي حتدد موقف الق���وى العراقية املختلفة من 
الفيدرالية في الع���راق، وذلك من خالل حصره 

بخمسة اجتاهات، هي: 

)1( االجتاه األول:

أبرز القوى املؤيدة للفيدرالية كما جاءت بحذافيرها 
في الدس���تور العراقي الدائ���م، والتزاًما بأحكامه 
وسعًيا لتأكيد س���لطاته من خالله وبواسطته، هي 
الق���وى الكردية. ومن القوى املؤيدة إلى حد ما لهذا 
التوجه، أو أنها ال تعارضه أو تتحفظ عليه، احلزب 
الشيوعي العراقي وبعض احملسوبني عليه والقريبني 

من العملية السياسية.

)2( االجتاه الثاين:

قوى مؤيدة للفيدرالية من داخل العملية السياسية، 
لكنها تنظر إليها باعتبارها جزًءا من صفقة تاريخية، 
العتقاده���ا أن املوافقة على الفيدرالية الكردية جتعل 
احلرك���ة الكردية توافق عل���ى فيدرالية أو فيدراليات 

)1(  للمزيد، ينظر: الدكتور عبد احلس���ني ش���عبان، أكادميي عراقي، في 
دراس���ة له بعنوان )ماراث���ون االنتخابات العراقية.. م���ن العزل إلى 
العزل(، الثالث���اء 1431/2/24ه� - املواف���ق 2010/2/9م، )املعرفة 
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/:نت( على الرابط التالي

CA8E7451-3A63-4237-AF9F-22EF4CF4D5AE.htm
)2(  من أفضل وأش���مل ما كتب في هذا املوضوع كتاب األس���تاذ عصام 
س���ليم بعنوان )الفيدرالية اخلطر الداهم( وقد ق���ام بطباعته مركز 
األمة للدراس���ات والتطوير، ضمن سلس���لة قضايا العراق املصيرية. 
وينظر: دراسة )الفيدرالية العراقية.. املؤتلف واملختلف(، منشورة على 
شبكة اإلنترنت، األربعاء 1430/11/30ه� - املوافق 2009/11/18م، 

)املعرفة نت( على الرابط التالي:
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CC81DEA2-3E08-

  42B0-AC01-59BC16B077F2.htm

اجلنوب )العربية( )واحدة أو متعددة(، في إطار تقاسم 
وظيفي »طائفي- إثني«. 

)3( االجتاه الثالث:

املوافقة عل���ى الفيدرالية الكردي���ة كحقيقة قائمة 
وأمر واقع، وجزء من توازن القوى احلالي املختل، لكنه 
يرفض بش���دة الفيدراليات اجلنوبية. وبعض أصحاب 
ه���ذا االجتاه ينظرون إلى تأيي���د الفيدرالية الكردية 
باعتباره تكتيًكا للوقوف ضد الفيدرالية اجلنوبية. ومن 
أصحاب هذا االجتاه جبهة التوافق، وقائمة التجديد 
برئاسة طارق الهاشمي، وقائمة صالح املطلك، وقائمة 

الوفاق برئاسة إياد عالوي، وغيرها.

)4( االجتاه الرابع:

يؤيد الفيدرالية كمبادئ وقواعد دس���تورية وإدارية، 
لكنه يفترق عنها ف���ي التطبيق. وبعض أصحاب هذا 
االجتاه من املاركس���يني واليس���اريني والدميقراطيني 
والليبراليني، الذين يؤي���دون الفيدرالية كنظام إداري 
متطور يتم فيه تقاسم السلطات بني املركز واألطراف 
بحيث ميكن إحال���ة كل ما يتعل���ق بالتعليم والصحة 
والبلدي���ات والبيئ���ة واخلدمات ولواحقه���ا لألقاليم 
واس���تقاللها في إطار احلكومة والبرملانات اإلقليمية، 

بعيًدا عن املركزية الصارمة. 

)5( االجتاه اخلامس:

يعارض الفيدرالية بشّدة كمبادئ وتطبيقات، ويعتبرها 
دع���وة مبّطنة ومقدمة خطيرة للتقس���يم واالنفصال. 
ويؤيد هذا االجتاه القوى املناهضة لالحتالل، وتعتبر 
هيئة علماء املس���لمني التي يرأس���ها الدكتور حارث 

الضاري، من أشد املعارضني ملبدأ الفيدرالية. )3(

)3(  إنَّ االجت���اه الغالب لدى معارضي الفك���رة الفيدرالية يقوم على أنها 
جاءت مع االحتالل، ويعتبرها جزًءا من مش���روع »إس���رائيلي« قدمي. 
فيما تعدُّ بعض الفصائل املس���لحة مش���روع الفيدرالية فكرة صليبية 
تهدف إلى تقسيم وحدة العراق واألمة اإلسالمية، رغم اختالفهما في 

املنطلقات وفي التقييم.
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وإزاء هذا التنوع ال���ذي تتضح معه صور االئتالف 
واالختالف في الرؤى والتوجهات، فما هو مس���تقبل 
العراق في ظل ه���ذا التفكي���ر املضطرب ألصحاب 
القرار في العراق اليوم؟! وهل للش���عب دور ميكن من 
خالله إيضاح الرؤية التي يتم مبوجبها قراره من فدرلة 

العراق وتقسيمه؟ 

ولعل اجلواب يتضح من خالل النتائج التي حصدتها 
القوائ���م االنتخابية وفق اس���تحقاقات البرامج التي 
أعلنت عنه���ا، فالقائمة العراقية الت���ي يتزعمها إياد 
عالوي أوضحت بش���كل ال لبس فيه أنَّ وحدة العراق 

خط أحم���ر ال ميكن جتاوزه أو 
القفز عليه. بل إنَّ األعمدة التي 
تق���ف عليها القائم���ة يُصّنفون 
بأنهم من أش���د الن���اس رفًضا 
ومعارضة لفكرة الفيدرالية التي 

يختبئ خلفها مبدأ التقسيم. 

وقائمة املالكي أيًضا لم تخِف 
شعارها الداعي لوحدة العراق، واحلفاظ على املنجزات 
السياس���ية واألمنية التي يزعم املالكي حتقيقها أثناء 
فت���رة واليته، بل إنَّ املالك���ي يُصنف ضمن الرافضني 
لفدرلة الع���راق. واملالكي الذي ي���رأس )قائمة دولة 
القانون( التي حص���دت )89( مقعًدا برملانّيًا يتلخص 
رأيه من الفيدرالية بأنه كان ممن وافق على الفيدرالية 
الكردية وأبدى مرونة في األس���ابيع بل األشهر األول 
من ترؤسه احلكومة التي انتهت واليتها، غير أنه عاد 
ومتسك على نحو ش���ديد ب�)مركزية الدولة(، وسعى 
لتوس���يع صالحياتها االحتادية على حساب األقاليم، 
وقد عّبر عن موقفه هذا وترجمه بدعوته للمرة األولى 
إلعادة النظر في الدس���تور الذي ُكتب على عجل في 
ظل وإش���راف االحت���الل، معترًفا بوج���ود جملة من 
اخلروقات في هذا الدستور، الذي كان املالكي ضمن 

اللجنة التي صاغت قوانينه وعباراته.)1(

)1(  ينظر: دراسة )الفيدرالية العراقية.. املؤتلف واملختلف( منشورة على 
الشبكة العنكبوتية، مصدر سابق. 

ثالًثـــا: الصـــراع على الثـــروات الطبيعية )النفط 
كأمنوذج(:

قبل ما يزيد على س���نتني نش���رت كتابي املس���مى 
»قانون النفط والغاز- حقائق ومالحظات«؛ أوضحُت 
فيه املؤامرة التي تتعرض لها الثروة النفطية، في ظل 
الص���راع القائم على بحيرة النف���ط التي يطفو عليها 

العراق. 

وبع���د فترة وجيزة كتبت بحًثا نُش���ر ضمن التقرير 
االس���تراتيجي االرتيادي ملجلة البيان بعدده السادس، 
الص���ادر ع���ام )2009م( حتت 
العراقية  النفطية  )الثروة  عنوان 
األمريكي���ة(،  السياس���ة  ف���ي 
وخلصت في���ه جملة من األفكار 

مبا ال ميكن ذكرها هنا.

واحلقيق���ة املتف���ق عليها أنَّ 
النفط كان من الدوافع األساسية 
للعراق؛  وراء االحتالل األمريكي 
إذ سعى الساسة األمريكيون الحتالل العراق لتحقيق 
مصال���ح الواليات املتحدة، وحتقيق مصاحلهم الذاتية 
املتمثلة في مس���اهماتهم في الش���ركات العاملة في 
مجال النفط. وقد س���وغت الواليات املتحدة احتاللها 
للعراق للرأي العام األمريكي من خالل اإلعالن عن أنَّ 
عائدات النفط العراقي ستُس���تخدم لتغطية النفقات 
العسكرية جليش االحتالل، وهو ما حتقق بالفعل؛ إذ 
متت السيطرة على النفط العراقي ووضعت الواليات 
املتحدة يدها عليه بش���كل كامل متذرعة بعدم وجود 

حكومة دميقراطية منتخبة. 

ثم تنوعت املؤامرة على تلك الثروة من خالل محاولة 
سّن ما يسمى )قانون النفط والغاز(، والذي باء بالفشل 
بعد أن انتهت الدورة البرملانية الس���ابقة دون إقراره. 
ول���و ُقّدر له أن يُقر لش���ّكل ذلك حت���والً مفزًعا نحو 
خصخصة النفط العراقي على املدى الطويل، وهو ما 
يعني عودة الشركات االحتكارية إلى العراق، من خالل 

الحقيق��ة المتف��ق عليه��ا أنَّ النف��ط كان م��ن 
األمريك��ي  االحت��الل  وراء  األساس��ية  الدواف��ع 
للعراق؛ إذ سعى الساس��ة األمريكيون الحتالل 
الع��راق لتحقي��ق مصال��ح الوالي��ات المتح��دة، 
وتحقي��ق مصالحه��م الذاتي��ة المتمثل��ة ف��ي 
مساهماتهم في الشركات العاملة في مجال 

النفط. 
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توقيع العقود طويلة األجل معها.

وموض����وع )التراخيص النفطية( هو اآلخر أس����هم 
بش����كل مريب في إهدار الثروة النفطي����ة العراقية، 
فضاًل عن التصرفات غي����ر املركزية في تلك الثروة، 
ويتجل����ى ه����ذا في اإلش����كال املزمن ب����ني احلكومة 

املركزية وحكومة ما يسمى إقليم 
إبرام  صالحية  حول  كردستان، 
العقود مع شركات أجنبية، خارج 
إشراف أو موافقة وزارة النفط 
املركزية، ف����ي وقت هددت فيه 
وزارة النفط بع����دم التعامل مع 

الش����ركات األجنبية فيما لو وقعت عقوًدا مع سلطات 
كردستان.

وال أريد االسترسال في هذا املوضوع، ولكن الواجب 
هنا اإلش���ارة إلى أنَّ املس���تقبل العراقي في ظل هذه 
الثروة س���يكون خطيًرا ومثيًرا؛ ألنَّ العراق يطفو على 
بحي���رة من النفط، وهو االحتياط���ي الثاني أو الثالث 
عاملّيً���ا، والقوى الكبرى وأجه���زة مخابراتها تتصارع 

لالستفادة من هذه الثروة الهائلة. 

يقول آالن شوارتز)1(: »ستبقي واشنطن على قدراتها 
على الوصول إلى النفط العراقي من خالل تش���جيع 
املنافس���ة التجاري���ة املفتوحة، كما س���تضغط على 
للش���ركات  للس���ماح  واإليرانية  العراقية  احلكومتني 
الدولية بتحدي���ث صناعة النفط العراقية، وش���راء 

النفط اخلام العراقي«.  

وم���ن هنا تأتي ض���رورة أن تق���ف حكومة وطنية 
)نزيهة( عل���ى تلك الثروة، حتفظ للش���عب حقوقه، 
مبا ميكن االس���تفادة منه في حتقي���ق األمن، ورقي 
االقتصاد، وانتش���ال الوض���ع اخلدمي املتردي الذي 

يعيشه املواطن العراقي.

)1( هو كاتب أمريكي متخصص في دراس���ة السياسات املستقبلية، موجز 
لدراس���ة نش���رها معهد الواليات املتحدة للس���الم، ضم���ن التقارير 

اخلاصة، برقم )174( أكتوبر، عام 2006م. 

إنَّ جتار احلروب واملس���تعمرين ل���ن يقفوا مكتوفي 
األيدي جتاه ه���ذه الثروة، وهم يحاولون االس���تيالء 
على خيرات الش���عوب من خالل القوانني التي تضمن 
مصاحلهم. وتاريخ النفط في املنطقة العربية -كما هو 
معلوم- تاريخ حروب ودماء ومحاوالت لفرض الهيمنة 
عل���ى ش���عوبها وتكبيله���ا، حيث 
الشركات االحتكارية  استحكمت 
ومن ورائها القوى املتنفذة لوضع 
اليد عليه عبر عقود واتفاقيات 
مجحفة، ويكش���ف تاريخ القرن 
املاضي كله أنه كان سبًبا أساسّيًا 

للصراع السياسي واالجتماعي الدائر في املنطقة. 

وما ل���م يتم اس���تغالل موارده عل���ى نحو صحيح 
وعقالني ومتوازن للدول املنتجة واملصدرة واملستهلكة؛ 
فإنَّ املزيد من الدماء سيسيل في املنطقة ومعها يتبدد 
النفط وتضيع ف���رص التنمية والدميقراطية، ومقابل 

كل قطرة نفط سيكون هناك ضحايا ودم نازف.

إننا ننتقد التصرفات غير املس���ئولة من ِقبل بعض 
املس���ئولني العراقيني؛ حيث يتم تهريب بترول العراق 
بطرق غير ش���رعية إلى دول اجلوار لالستفادة منها 

بشكل شخصي. 

وأدع���و إلى إعادة هيكلة قط���اع النفط ليؤدي دوره 
في بناء العراق من جديد، وإصالح ش���ركاته وهيئاته 
العراقية، وفصائل املقاومة والشعب العراقي مطالبون 
)عل���ى حّد س���واء( باحملافظة على الث���روة النفطية 
العراقية، فإنها خزين األجيال، وفيها ضمان مستقبلهم 

ومستقبل بالدهم، ورقيها وتقدمها وازدهارها.)2(

)2( ملزيد من التفصيل، يراجع ما كتبته في التقرير االستراتيجي السادس، 
الص���ادر عن مجلة البيان، عام )2010م( حتت عنوان )الثروة النفطية 

العراقية في السياسة األمريكية(.

تاري��خ النف��ط ف��ي المنطقة العربي��ة -كما 
هو معلوم- تاريخ ح��روب ودماء ومحاوالت 

لفرض الهيمنة على شعوبها وتكبيلها.
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احملور الثالث
مستقبل العراق يف ظل اجلوار واإلقليم

أواًل : مستقبل العراق يف ظل العالقة مع إيران: 

حققت إيران كس���ًبا ال ِقبَل لها به في العراق؛ بزوال 
النظام السابق على أيدي االحتالل األمريكي، وعملت 
على بسط نفوذها تدريجّيًا، وتنوعت أساليب تدخالتها 
وتأثيرها على مجريات األمور وفًقا ملا يقتضيه احلال. 
وأمام ما يش���هده العراق من تط���ورات واتفاقيات )ال 
نعلم مدى مصداقيتها( الس���يما االنسحاب األمريكي 
العسكري. فما هو حال العراق في ظل الوجود اإليراني 

العامل على الساحة العراقية بكثافة؟ 

املتوقع أنَّ الساحة س���تنفتح باملزيد أمام إيران في 
أرض الرافدين. فإيران التي تتأرجح مصلحتها بني أن 
تبقى القوات العسكرية األمريكية في حالة استنزاف 
دائم في العراق حتى إضعافها وعجزها عن القيام بأي 
دور عس���كري آخر قد يطالها، وبني أن تغادر العراق 
مهزومة فتضمن بذلك عدم التطاول أو االعتداء عليها 

بأسهل الطرق؛ إذا ما وقعت الواقعة واندلع القتال.

ولكن أمام ما أفرزته االنتخابات من نتائج ال تس���ر 
القيادة اإليرانية، فإنَّ التدخل اإليراني رمبا سينحسر 
إذا ما أدارت القائمة العراقية معركتها ككتلة حقيقية 
وليس كرموز أو مجموعات صغيرة لكل منها حساباتها 
اخلاصة، لكنَّ املراقبني ي���رون أنَّ التغيير الفعلي في 
حس���م موضوع التدخل اإليراني ل���ن يحدث من دون 
تفاهم عربي إيراني تركي على حترير حقيقي للعراق 
وجعله محطة لتفاهم شيعي سني بشكل عام، وتعايش 
معق���ول يلغ���ي حالة احلش���د الطائفي التي تس���ود 

املنطقة. 

ويبدو أنَّ هذا التفاهم بعيد املنال في الوقت الراهن، 
بس���بب ما يعيش���ه الوضع العربي م���ن حالة البؤس 
االس���تثنائي بس���بب التراجع املزري أمام اإلمالءات 
األمريكية، وما يرافقه من متني بعض البلدان العربية 

بتحجيم ال���دور اإليراني من خالل ضربة عس���كرية 
أمريكية، وأقل���ه عقوبات من الن���وع الصارم. هناك 
بالطب���ع حالة الغرور اإليرانية التي ال تخطؤها العني، 
والت���ي تتجلى قوالً في كثير م���ن األحيان، بينما تبدو 

واقًعا معاًشا في العراق على وجه التحديد.

واملتوق���ع في النه���ج اإليراني هو اس���تمرارها في 
الدف���ع باجتاه النهج الطائفي الذي عملت على إذكائه 
منذ اليوم األول لالحتالل، وس���يظل هذا النهج قائًما 
ومتزايًدا، خاصة في حالة عدم حس���م ملفها النووي، 
وس���يظل الصراع قائًما بني أمريكا وإيران على ساحة 
العراق املفتوحة، الس���يما وأنَّ االحتالل األمريكي ال 
يزال جاثًما على أرض العراق، وال أحد باس���تطاعته 
اجلزم بانسحابهم بالفعل، أم أنهم سيعيدون النظر في 
وجودهم واستراتيجيتهم على نحو يجعلهم شركاء في 
صنع القرار الداخلي العراقي، بصرف النظر عن مدى 

قوتهم وحضورهم مقارنة بإيران وحلفائها. 

إنن���ا إذا أردن���ا التركيز على مس���تقبل العراق بعد 
االنتخاب���ات في ظل التدخل اإليراني املتواصل فإنه ال 
بد من التمعن مبا س���بق االنتخابات من دعم مستمر 
للقوائ���م الطائفية باألموال والدع���م املعنوي اإليراني 
املتواصل. وإذا كانت إيران قد فش���لت رمبا باستخدام 
املرجعية الش���يعية في النجف في حتقيق مآربها في 
صعود حلفائها ف���ي االئتالف الوطن���ي بقيادة عمار 
احلكيم، الذي حقق نتائج غير مرضية قياًسا بإجنازات 
عالوي واملالكي، فإنها عملت بشكل مثير مبا تال املشهد 
االنتخابي في استحقاقات الفوز الذي من املفترض أن 

تنبثق عنه حكومة وفق االستحقاق االنتخابي.

لعل املتابعني الحظوا توج���ه )جالل طلباني( ومعه 
قادة الكتل الطائفية الش���يعية إل���ى إيران بعد إعالن 
نتائ���ج االنتخابات، وهو ما دعا البعض إلى القول بأنَّ 
احلكومة ستشكل في طهران على مرأى ومسمع العالم 

كله مبا فيهم األمريكان. 

وأمري���كا وإن ب���ررت ه���ذا الذهاب ال���ذي ضم 
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شخصيات ش���يعية عن ائتالف احلكيم ودولة القانون 
بأنه جاء تلبي���ة دعوة حلضور االحتفال بعيد النيروز؛ 
فإنه ال ميكن تغافل ما نتج عنه من حتالف موحد بني 
االئتالفني الشيعيني )احلكيم واملالكي(، وما رافقه من 
تصريٍح مثير جلالل طلباني بأنَّ التحالف الكردستاني 
س���ينضم إلى هذا التحالف عند اإلعالن عنه لغرض 

تشكيل احلكومة!!

لقد جرت املفاوضات ب���ني جناحي هذا التكتل مبا 
ال تشتِه اإلدارة اإليرانية في ظل حالة الشد املتصارع 
من احلليفني، مبا صعب معه اإلعالن عن ش���خصية 
متفق عليها لتشكيل احلكومة، وهو ما دعا قادة إيران 
لتوجيه طلب ملرشد الثورة اإلسالمية بأن يتولى )علي 
الريجاني( ملف العراق، لضمان تشكيل حكومة موالية 

لهم في طهران.)1(

األم���ر ال���ذي لم يطل كثي���ًرا حتى حط���ت طائرة 
)الريجان���ي( في بغ���داد للتدخل املباش���ر في عملية 

املفاوضات اجلارية بني ائتالف املالكي واحلكيم!!

وأمام هذه احلقيقة التي تس���عى إيران من خاللها 
ملصادرة احلق الدس���توري في تشكيل احلكومة، فهل 
ينتظر الع���راق حالة م���ن الفوضى في ظ���ل الدفع 
املتواصل لس���حب البس���اط من حتت إي���اد عالوي 

واملتحالفني معه؟!

وأختم هنا بحقيقة ال مفر منها، مفادها: أنَّ االحتالل 
وعمالءه الذين جاءوا معه هم س���بب التدخل اإليراني، 
وبالتالي فإنَّ زوال االحتالل هو زوال لكل املش���اريع التي 
جاءت معه، مبا فيها املشروع اإليراني التوسعي. فالضرورة 
قائمة هنا على التكاتف والتعاون والتآزر إلفشال مشروع 

االحتالل، ودحر قواته الغازية في العراق.

)1(  للمزيد، يراجع )السومرية نيوز(، الثالثاء، املوافق 2010/7/13م، على 
http://www.alsumarianews.com/ar/1/8835/ :الرابط التال���ي

news-details-.html

ثانًيا : مستقبل العراق يف ظل العالقة مع تركيا:

اكتسبت السياسة اخلارجية التركية)2( حيال منطقة 
الش���رق األوس���ط عموًما، وما يتعلق بامللف العراقي 
خصوًصا، حيوية وفاعلية في مناس���بات وإش���ارات 
عديدة. كانت اإلش���ارة األولى لهذه السياس���ة عندما 
صّرح رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان بأنَّ 
بالده لن تقف متفرجة إزاء التطورات التي جتري على 
الساحة العراقية، وأنَّ العراق حتول إلى أولوية خاصة 
بالنس���بة لتركيا متقدًما على ملف االحتاد األوروبي. 
بينما جاءت اإلش���ارة األخرى من رئيس االستخبارات 
التركية، اميري تانير، والتي حذر فيها من اس���تمرار 
سياسة التفرج جتاه ما يجري في املنطقة، ودعا تركيا 

إلى أن تكون شريًكا مؤسًسا في اللعبة اإلقليمية. 

احملللون السياس���يون يرون بأنَّ أسباب التوجه التركي 
نحو الش���رق األوس���ط من جديد تعود إل���ى التطورات 
اخلطيرة التي تشهدها الس���احة العراقية، واحتماالت 
تفتت بالد الرافدي���ن مذهبّيًا وعنصرّيً���ا، األمر الذي 
فرض على أنقرة النظر في ُسلّم أولوياتها االستراتيجية 
من جديد؛ إذ إنَّ قيام دولة كردية في شمال العراق يشكل 

في حد ذاته خطًرا كبيًرا على األمن القومي التركي.)3(

ومن هنا يرى املتابع���ون أنَّ تركيا اآلن متثل العامل 
األكث���ر احتماالً لوراثة الدور األمريكي في العراق بعد 
انس���حاب القوات األمريكية، وذلك بسبب ما تتمتع به 

تركيا من التأثير على بعض األحزاب العراقية.

وأمام هذه احلقائق، وفي ظل التغيير املنشود الذي 
ترتقبه الق���وى اإلقليمية )مبا فيها تركيا( لتحس���ني 

)2(  ملعرف���ة جملة من التفصيالت املهمة عن تركيا وأثرها في الس���احة 
الدولية، ينظر م���ا كتبه الدكتور كمال حبيب، في بحثه املنش���ور في 
التقرير االستراتيجي اخلامس ملجلة البيان، الطبعة األولى، 1429ه�- 
2008م، ص219 وم���ا بعدها. وم���ا كتبه أيًضا ف���ي مجلة )حضارة 

العراقية(، العدد الثاني، عام 2009م.
)3(  الدور التركي اجلديد في العراق، دراس���ة لألستاذ طه عودة، منشورة 
عل���ى موقع املس���لم اإللكتروني على الش���بكة العنكبوتية )اإلنترنت(، 

بتاريخ 1428/3/1ه�، على الرابط التالي:
http://almoslim.net/node/85887 
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الصورة العراقية وفق التوجه���ات التي تخدمها، كان 
لتركيا أثر بالغ في دع���م بعض القوائم التي ترى في 
دعمها خدمة ملش���روعها في العراق، السيما )القائمة 
العراقي���ة( التي يتزعمها إياد ع���الوي، يعاونه بعض 
القادة الذين تربطهم عالقة طيبة بأنقرة، أمثال طارق 

الهاشمي وصالح املطلك وآخرون. 

وم���ن اإلنصاف هنا الق���ول: إنَّ التدخل التركي في 
العراق )غي���ر املنظور( ال ينطلق 
التوس���عية،  املصالح  من منطلق 
مثلما تقوم به إيران )مثاًل(، بل هو 
دعم ألطراف تراها تركيا صمام 
أمان للحفاظ على وحدة العراق 
وعدم تشتيته وفدرلة أرضه على 

أساس طائفي أو قومي. 

وال ميك���ن أن ننس���ى املوقف الترك���ي النبيل الذي 
عارض احلرب على العراق، ومنع أمريكا من استخدام 
األراض���ي التركية لش���ن الهجمات عل���ى العراق في 
عام )2003م()1(. وقد قرأُت تصريًحا للش���يخ حارث 
الضاري في حوار نش���رته مجلة البي���ان في عددها 
الصادر في شهر شعبان )1431ه�(، بعد أن سئل عن 
التدخ���ل التركي فقال: »إنَّ موقف تركيا في العراق ال 
يختلف كثي���ًرا عن مواقف الدول العربية؛ ألنها مؤيِّدة 
للعملية السياسية كما العرب مؤيدون لها؛ على الرغم 
من أنَّ هذه العملية السياسية هي التي جلبت إلينا كل 
املش���اكل واملصائب التي يعاني منها الشعب العراقي، 
ومع هذا نأمل من املوقف التركي أن يكون عامل توازن 
بني التجاذب���ات اإلقليمية واالحتاللية؛ والس���يما أن 
أغلب العراقيني يعتقدون -فيما نعلم- أنه ليس لتركيا 
أطماع جغرافية في العراق وال نوايا للهيمنة السياسية 

أو غيرها«.

)1(  للمزيد، يراجع ما كتبه الدكت���ور مهند العزاوي، في مقالة له بعنوان 
)تركيا وحتديات الدور املقبل( منش���ورة على شبكة املنصور العراقية، 
السبت، 24/ش���عبان/1430ه�،  املوافق 15/أغسطس/2009م، على 
http://www.almansore.com/MakalatL/MK-   :الرابط التالي

DrMohanned16-08-09.htm

إنَّ ثمة أس���باب يراها املتابع���ون وجيهة تقف وراء 
اهتمام تركيا بامللف العراقي، فإنَّ مسألة احلفاظ على 
األوضاع األمنية في العراق أحد الش���واغل الرئيسة 
للسياس���ة اخلارجية التركية الس���يما احلفاظ على 
وحدة األرض واإلقليم؛ وذلك خوًفا من انتقال النزعة 
االس���تقاللية لألكراد في تركيا في حالة ما إذا حصل 

أكراد العراق على االستقالل الرسمي. 

ومن هن���ا تتبع طريقة املداراة 
التعامل مع األك���راد في  ب���ني 
ظ���ل اخلط السياس���ي احلذر، 
في وق���ت تتعامل فيه مع حزب 
يقوم  الذي  الكردستاني  العمال 
بهجمات داخل األراضي التركية 
العس���كرية،  القوة  خ���الل  من 
السيما بعد التصريحات املتعددة 

من قادة األكراد بأنه مجموعة مسلحة محظورة. 

وعلى هذا النهج تفسر زيارة )مسعود برزاني( رئيس 
ما يسمى إقليم كردستان لتركيا، وما عاجلته من ملفات 
متعددة، يق���ف في مقدمتها )قضية ح���زب العمال( 
حينما جدد بارزاني موقف القيادة الكردس���تانية مبنع 
استخدام األراضي الكردستانية منطلًقا لشن الهجمات 

ضد دول اجلوار ومنها )تركيا(.

أما فيما يتعلق ب�)محافظة كركوك( الغنية بالنفط، 
فق���د أكد البرزاني أنه يدعم ح���اًل مقبوالً من جميع 

األطراف وفًقا ملبادئ الدستور.

إنَّ الوج���ود التركي على اخلط السياس���ي العراقي 
ميثل حالة التوازي التي يرى فيها السياسيون واخلبراء 
ضرورة؛ خللق الت���وازن التركي- اإليراني، خاصة في 
ظل التدخل اإليراني املتصاعد، مبا لم يعد يخفى على 

أحد من املتابعني للشأن العراقي.

هذا فضاًل عن األهمية االقتصادية والتجارية للعراق 
بالنس���بة لتركيا، وعلى هذا املنوال يُؤكد اخلبراء على 

إنَّ الوج��ود الترك��ي على الخط السياس��ي 
العراقي يمثل حالة التوازي التي يرى فيها 
السياسيون والخبراء ضرورة؛ لخلق التوازن 
الترك��ي- اإليراني، خاصة ف��ي ظل التدخل 

اإليراني المتصاعد
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أنَّ أنقرة في السنوات القليلة املاضية قد اتخذت عدًدا 
من اخلطوات احلثيثة التي تس���هم بشكل أو بآخر في 

حتقيق تلك األهداف سالفة الذكر، لعل من أبرزها: 

)1( قيام تركيا بدور إيجابي ونشط في العراق من 
خالل زيادة مس���توى التبادل التجاري واالستثمارات 
بني البلدين. وإنَّ تركيا تعتبر حليًفا وشريًكا سياسّيًا 
قادًرا على إعادة بناء االقتصاد العراقي السيما البنية 
التحتية، فضاًل عن أهميتها فيما يتعلق بقدرتها على 
تأمني خطوط ومس���ارات تصدير الطاقة. وفى هذا 

الس���ياق جتدر اإلش���ارة إلى أن 
التركية  واالس���تثمارات  التجارة 
في املنطقة الكردية في ش���مال 
الع���راق متثل أح���د أهم عوامل 

االستقرار.)1(

مؤقتة  اقتراح���ات  تقدمي   )2(
إلدماج أك���راد العراق في النظام 
السياسي العراقي، وتفعيل دورهم 
ضمن الس���لطة املركزي���ة، التي 

تضمن من خاللها عدم تفكيرهم في االنفصال.)2(

وأختم هنا مبا أصدره معهد الس���الم األمريكي في 
نهاية ش���هر مايو / آيار، من تقرير خاص في عشرين 
صفح���ة عن العالقات التركية مع العراق عامة وإقليم 
كردستان خاصة، مت التوصل فيه إلى أنَّ الدور التركي 
له »أهمية كبيرة في اس���تقرار املنطقة« الس���يما مع 

استعداد القوات األمريكية ملغادرة العراق.

)1(  حتدث���ت مصادر محلية عراقية في مطلع ش���هر متوز من هذا العام 
)2010م( ع���ن محاوالت تركية عراقية؛ لتوس���يع مج���االت التعاون 
التجاري بني تركيا وما يس���مى إقليم كردس���تان. حس���بما نقلت قناة 

اجلزيرة الفضائية بتاريخ 2010/7/1م. 
)2(  رؤية أمريكية للدور التركي في الش���رق األوس���ط، دراس���ة لألستاذ 
أحمد زكريا الباسوسي، مركز الش���رق العربي للدراسات احلضارية 

واالستراتيجية- لندن، على الرابط التالي:
http://www.asharqalarabi.org.uk/ruiah/b-taqarir-30.htm 

ثالًثا : مســـتقبل العراق يف ظل العالقة مع دول 
اخلليج:

في ربي���ع عام )2003م( تع���رض العراق لالحتالل 
األمريكي، وعلى الرغم من حال���ة االرتياح الواضحة 
وتنفس الصعداء في منطق���ة اخلليج العربي؛ نتيجة 
التخلص من النظام احلاكم في العراق، وحالة التهديد 
التي كانت تشعر بها الكويت خاصة وبقية دول مجلس 
التعاون اخلليجي خالل الفترة السابقة. إال أنَّ السنوات 
التالية أثبتت أنَّ حالة عدم االستقرار استمرت بشكل 
أكثر خطًرا على املنطقة، مع حالة 
عدم توازن القوى التي أصابت 
اخلليجي  اإلقليم���ي  النظ���ام 
بضعف الع���راق، ورجحان كفة 
إيران، وتفوقها وتوسع أحالمها، 
مب���ا ميك���ن تس���ميته )عصر 
اإلمبراطورية الفارسية( بإقامة 
قوة عظمى إيرانية تس���ود على 
الشرق األوسط من طهران إلى 
لبنان، م���روًرا باخلليج العربي، 

والعراق، وسوريا، وفلسطني، وحتى اليمن.

ال ميك���ن التغافل )بطبيعة احل���ال( عن املخاوف 
املتزايدة لدى دول اخللي���ج العربي نتيجة حالة عدم 
االستقرار والعنف والفوضى، املصاحبة لظهور أغلبية 
حاكمة ش���يعية وصلت إلى الس���لطة ب���ني )2005-
2010(، وق���د تتحكم مبفاصل مهم���ة في احلكومة 
القادم���ة، فضاًل عن الطموحات املتنامية التي برزت 
لدى ش���يعة الكوي���ت والبحرين والس���عودية، وعدم 
االس���تقرار والعنف املتصاعد بني القوى املتنافس���ة 
في العراق مما أربك املشهد اخلليجي، وحتول حالة 
االرتياح بالتخلص من النظام السابق إلى صداع أمني 

وسياسي.

لقد ج���اءت االنتخابات العراقي���ة في مارس عام 
)2010م( وف���ق ما أُعلن من نتائ���ج، وتقّدم القائمة 

ع��ن  الح��ال(  )بطبيع��ة  التغاف��ل  يمك��ن  ال 
الخلي��ج  دول  ل��دى  المتزاي��دة  المخ��اوف 
العربي نتيجة حالة عدم االس��تقرار والعنف 
والفوضى، المصاحبة لظهور أغلبية حاكمة 
ش��يعية وصلت إلى السلطة بين )2010-2005(، 
وق��د تتحك��م بمفاصل مهمة ف��ي الحكومة 
القادم��ة، فض��اًل ع��ن الطموح��ات المتنامية 
الت��ي برزت ل��دى ش��يعة الكوي��ت والبحرين 

والسعودية.
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العراقية بأغلبية األصوات، مبا ميّكنها دس���تورّيًا من 
تش���كيل احلكومة باعتبارها القائمة الفائزة، وهو ما 
وّلد حالة من االرتياح لدى دول اخلليج، يرافقه ترقب 
ا  أن يكون زعيم القائمة العراقية )إياد عالوي( س���ّدً

منيًعا للتمدد اإليراني باملنطقة. 

وأمام هذه الصورة، لم يكن لدول اخلليج إخفاء حقيقة 
االرتياح الذي حتقق لها، وأذكر هنا أنَّ وزراء خارجية 
دول مجل���س التعاون قد عقدوا دورتهم ال�)114( في 
الرياض في التاسع من مارس عام 2010م، وأصدروا 
بياًنا بخصوص الش���أن العراقي أكدوا فيه احترامهم 
لوحدة العراق، واستقالله، وسالمته اإلقليمية، وعدم 
التدخل في ش���ئونه الداخلية، واحلفاظ على هويته 
العربي���ة واإلس���المية، وحتقيق األمن واالس���تقرار 
واإلسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية العراقية، 
والتي يجب أن تستوعب كل أطياف الشعب العراقي 

من دون استثناء أو متييز أو إقصاء.

إنَّ دول اخلليج تس���عى لتحقيق التوازن في العراق 
من خالل وجود العلمانيني السنة )القائمة العراقية(، 
واخلش���ية هنا قائمة من نفوذ إيراني مع ظهور قلق 
خليجي ينطلق من فكرة أنَّ العراق املتشرذم الطائفي 
يس���هل اختراقه من القوى اإلقليمية، وخاصة إيران، 
القوة األكبر ف���ي النظام اإلقليم���ي اخلليجي، عبر 
تدخلها في ش���ئون العراق الداخلية، وأنَّ األمر بات 
ي���ؤرق دول مجلس التعاون اخلليج���ي ومنها اململكة 

العربية السعودية. 

ووفًق���ا لهذه املعطي���ات والدالئ���ل املتقدمة؛ فإنَّ 
مس���تقبل العالق���ة اخلليجية- العراقية س���تتضح 
مالمحها بصورة أجلى كلما وضحت صورة التشكيلة 

احلكومية القادمة، ومن يقف على رأسها. 

احملور الرابع
مستقبل العراق يف ظل 

املفاجآت اليت أفرزتها االنتخابات
أواًل : صعـــود املشـــروع العلمانـــي.. )أثـــر الـــدور 

اخلارجي يف املعادلة(:

ابت���داًء من الصحي���ح القول بأنَّ صعود املش���روع 
العلماني ج���اء نتيجة الص���راع األمريكي- اإليراني. 
ال���ذي رغبت الواليات املتح���دة أن تخوضه هذه املرة 

عبر اللعبة السياسية اجلارية على الساحة العراقية.

ومن هنا نستطيع التأكيد على أنَّ السيناريو األمريكي 
الذي كان مرتقًبا قب���ل االنتخابات ويحظى بدعم من 
الدول العربية وتركيا يتمثل في السعي احلثيث باجتاه 
فوز كتلة من السياس���يني املوالني للمشروع األمريكي 
ممن يرفعون ش���عارات وطنية، وينأون بأنفس���هم عن 
الش���عارات الطائفي���ة. األمر الذي تأم���ل أمريكا أن 
ينتج عنه انفراج نس���بي في الوضع السياسي واألمني 
احملتقن، فضاًل عن العمل من خالله على إبعاد ش���بح 
الس���يطرة اإليرانية املباش���رة على مقدرات العراق، 
ويقّدم فرًصا أكبر لتحقيق )املصاحلة الوطنية(، وعودة 

الكفاءات إلى العراق.)1(

فاملؤك���د إذن أنَّ أمريكا يعاونه���ا بعض حلفائها من 
الدول العربية وتركيا على صعود التيار العلماني، الذي 
ال يبتعد كثيًرا عن اإلس���الم، مما يس���مى )العلمانية 
اجلزئية( إن صح التعبير، ولعلَّ اإلدارة األمريكية كانت 
عازمة على إقصاء اإلس���الميني عن الفوز هذه املرة 
نتيجة حتكمها بجملة من امللفات. يقول غراهام فوللر 
)منذ وقت مبّكر()2(: »إنَّ اإلدارة األمريكية س���تمنع أي 
تيار راديكالي إسالمي حتى لو جاء عبر االنتخابات«.

)1( ينظر: الدكتور خالد املعيني، في دراسة له بعنوان )االنتخابات العراقية 
واملخاض العسير(، مصدر سابق.

)2( هو باحث في الش���ئون االس���تراتيجية األمريكية، شغل منصب نائب 
رئيس االس���تخبارات القومي في املخابرات األمريكية. وقد جاء قوله 
املنقول ضمن حوار أجرته معه »مجلة ش���ئون األوس���ط« في عددها 

املرقم )111( ص147.
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وإذا اتضح���ت هذه الصورة؛ فإنَّ واقع هذا الصعود 
ميكن قراءته من خالل البيئة التي انتصرت له، وعملت 
بشكل حثيث على صعوده ونصره!! جلملة من األسباب 
التي أس���همت في ذل���ك. فعلى الرغ���م من تصويت 
العرب السنة الواسع النطاق لقائمة عالوي )الشيعي 
العلماني(، والنتيجة السيئة ل�)قائمة التوافق= احلزب 
اإلس���المي( لم تكن مفاجئة بحال، فإنَّ التفس���يرات 
املتعلقة بأس���بابها قد تباينت وستتباين بني املراقبني 

واملعنيني بالوضع في العراق.

فق���د ذهب البعض إلى الق���ول: إنَّ ذلك كان تعبيًرا 
ع���ن انحياز العرب الس���نة إل���ى العلمانية ورفضهم 
للمنطق الطائفي في حكم العراق. بينما ذهب آخرون 
إلى أنَّ ذلك عائد إلى فش���ل جتربة احلزب اإلسالمي 
في ميدان السياس���ة منذ مج���يء االحتالل من جهة، 
وتوفر عدد من الرموز األكثر قبوالً في قائمة عالوي، 
والش���عور العام بأنها مدعومة م���ن األطراف املعادية 

للنفوذ اإليراني في العراق من جهة أخرى. 

يض���اف إلى ذلك أنَّ خيارات الس���نة الراغبني في 
التصويت لم تكن كبيرة؛ فقد حشرت بني أهم خيارين، 
بني قائمة التوافق وهي عملّيًا احلزب اإلس���المي كما 
تقدم، وب���ني قائمة عالوي، فكانوا أن اختاروا الثانية، 
وس���اعد على هذا االختيار بالطبع التجربة الفاشلة 
للحزب اإلسالمي خالل السنوات املاضية، وهو الذي 
ما برح يفرط بورقة العرب السنة في معظم احملطات 
بثم���ٍن بخس، يقف في مقدمة ذلك مترير الدس���تور 

البائس، الذي يعّد سبب املشاكل في العراق اليوم.)1(

وال ش���ك أنَّ الدعم التركي والعرب���ي للقائمة قد 
منحها زخًم���ا أكبر في وعي الناخبني، بحيث ظهرت 
بوصفها قائمة التصدي للنف���وذ اإليراني، في وقت 
)1( ينظر: األستاذ ياسر الزعاترة، في دراسة له بعنوان )السنة والعلمانية 
و»اإلسالمي« في انتخابات العراق(، منشورة على الشبكة العنكبوتية، 
االثنني 1431/4/13ه�- املواف���ق 2010/3/29م، )املعرفة نت(، على 

الرابط التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4122947A-DCB1-4731-  
83D0-FC71321927F0.htm

تقدم العداء إليران على أي شيء آخر في وعي أكثر 
العرب الس���نة؛ العتبارات التطهي���ر الطائفي الذي 
ش���كوا منه مبرارة، ويعتقدون أنَّ إيران قد دعمته أو 

سكتت عليه في أقل تقدير.

وفي ذات الس���ياق املتعلق بدواف���ع ناخبي القائمة 
العراقية، حتضر بشكل أساس���ي طبيعة القائمة من 
حيث التشكيل. ذلك أنَّ تزعم عالوي )الشيعي صاحب 
التاريخ اإلشكالي( للقائمة لم يكن يعني الكثير بالنسبة 
للناخب���ني في كثير من مناطق الس���نة؛ إذ تتقدم في 
وعيه���م الثقة بخيارات الرموز الس���نة الذين انضموا 
إليها، وعلى رأسهم -بل أهمهم- أسامة النجيفي الذي 
يحظى بش���عبية كبيرة في املوص���ل ظهرت على نحو 
واضح في انتخابات احملليات قبل عام ونصف؛ حيث 
حصدت قائمته »احلدب���اء« معظم مقاعد احملافظة، 
كما تأكدت في هذه االنتخابات؛ حيث منحت املوصل 
للقائمة العراقية النسبة الثانية من املقاعد بعد بغداد. 
وإل���ى جانب النجيف���ي، هناك صال���ح املطلك الذي 
حصلت مجموعته على ش���عبية أكبر إثر استبعاده من 
الترش���يح بدعوى انتمائه حلزب البعث، وكذلك حال 
اخلارجني من احلزب اإلسالمي مثل طارق الهاشمي 
الذي ارتفعت شعبيته بعد تصديه ملسألة املهجرين في 

قانون االنتخاب، ومعه رافع العيساوي وآخرون.)2(

ثانًيا : تراجع نفوذ اإلسالميني:

م���ن أهم م���ا ميَّز ه���ذه االنتخاب���ات تراجع نفوذ 
اإلسالميني وانحس���ار املقاعد البرملانية التي حصلوا 
عليها من قبل. وبنظرة س���ريعة على ما كسبه احلزب 
اإلسالمي )السني( واملجلس األعلى )الشيعي( تتضح 
صحة هذه اجلزئية. فاحلزب اإلسالمي لم يحصل إال 
على س���تة مقاعد في عموم العراق، بينما لم يحصل 

املجلس األعلى إال على سبعة عشر مقعًدا.

لقد بدأ خطاب إعالمي جديد يفرض نفس���ه على 
الشارع السياس���ي احلكومي في ضوء نتائج انتخابات 

)2( ينظر: املصدر السابق.
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مجال���س احملافظات في كانون الثان���ي 2009م، فقد 
أخذت ش���عارات معلنة جديدة تش���ق طريقها، كشعار 
)وح���دة العراق( و)عروبة العراق( و)س���يادة العراق(، 
باعتبارها خطوًطا حمراء. وهذا ما صرح به املالكي)1( 
)على سبيل املثال(، وكأنه يرد به على دعوات املجلس 
اإلسالمي األعلى إلقامة الفيدرالية، مع أنه حليفه اللدود 
في انتخابات )2005م(، وخصمه العنيد في انتخابات 
مجالس احملافظات األخيرة، وخاصة بعد سقوط شعار 
فيدرالية الوسط واجلنوب، وهو احللم الذي مات عبد 
العزيز احلكيم ولم يتمكن من رؤيته، بعد أن خذل أهل 
الوسط واجلنوب حتالفه، وصوتوا ملرشحني منافسني، 
م���ن ضمنه���م قائمة رئيس ال���وزراء )ائت���الف دولة 
القانون(، كما أنَّ احلديث املتكرر للمالكي عن ضرورة 
إعادة النظر بالدستور جلهة ترجيح صالحيات املركز 
على األطراف ملست مش���اعر الكثيرين ممن يتطلعون 

إلى فرض هيبة الدولة املركزية. 

فتحصل م���ن الكالم املتق���دم أنَّ اخلطاب الوطني 
)الشكلي( س���بب من أس���باب تراجع نفوذ األحزاب 
الدينية، التي طاملا تبنت النهج الطائفي، ولم تس���تطع 

بحال التخلي عنه!!

وثمة سبب آخر شّجع على ذلك التراجع الكبير، يتمثل 
باالنشقاقات التي طاملا حصلت في كبرى القوائم التي 

)1( كان هذا التصريح بتاريخ )30 آذار/مارس 2009م(

كانت مؤتلفة، ثم تعزز انشقاقها في انتخابات البرملان 
عام )2010م(، ناهيك عن دور الش���عارات التي رفعها 
املنش���قون، مما يدغدغ عواطف ومشاعر اجلماهير، 

التي تعشق الوحدة واالستقالل.

والتساؤل وارٌد هنا عن املشروع )الطائفي( الذي تبنته 
األحزاب الدينية في االنتخابات، ومصيره ومستقبله؟ 
ولتوضي���ح ذلك ال بد من التأكيد هنا على أنَّ من أهم 
مميزات ه���ذه االنتخابات أنَّ االس���تقطاب كان فيها 
سياس���ّيًا )ش���كلّيًا( أكثر مما هو ديني وطائفي، وإذا 
كانت أول انتخابات تشريعية في العراق بعد االحتالل 
عام )2003م(، قد متيزت باالستقطاب الطائفي العلني 
والقومي احلاد، فإنَّ ه���ذه االنتخابات جتري في ظل 
انقس���ام داخل املكونات الكبرى في البالد. فالشيعة 
منقس���مون، والسنة منقس���مون، واألكراد منقسمون 

أيًضا.

ولعل املتابع يدرك في انتخابات عام )2010م( حالة 
الوعي التي فصلت بني اختي���ار الناخبني والتوجهات 
الديني���ة التي كانت تتبناها بعض األحزاب، مبا جاءت 
معه نتائج هذه األحزاب الدينية متواضعة، ومن هنا فإنَّ 
تصور الدين نقطة يحتكر الوقوف عليها هذا احلزب 
أو ذاك، بدل كونه مرجعية فكرية وقيمية وتش���ريعية؛ 

ألقى بظالله السلبية على عملية التصويت.
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غير أنه )مع كل هذا( جاءت محددات التصويت لتعزز 
العامل اإلثني والعامل الطائفي في جمهور غفير بني أبناء 
الطوائف جميًع���ا، وإن كان في بعضه أخف من بعض، 
ومن هنا فإنَّ املؤكد أنَّ العامل العشائري )ومنها مجالس 
الصحوة( سقط بش���كل كبير في انتخابات )2010م(، 
ولم يستطع أحدهم الفوز إال بشكل محدود)1(، فيما كان 
العامل الديني )الطائفي( طاغًيا على س���لوك الناخب 
الش���يعي في املناطق الش���يعية )جنوب العراق(، بينما 
اجته عموم السنة إلى دعم املشروع العلماني، وهذا سّر 
فوز القائمة العراقية)2(، وهو الس���ر في أن يكون أغلب 

ّنة.  أعضاء هذه القائمة من السُّ

إنَّ حش���ر البعد الديني بشكل 
واس���ع ف���ي مي���دان احلكم في 
واألديان  األع���راق  )متع���دد  بلد 
س���تكون  كالعراق،  والطوائ���ف( 
ل���ه تبعاته املدّمرة على النس���يج 
الوطن���ي، ولنتخي���ل أي مناه���ج 
والتاريخ ميكن  الدين  في  تعليمية 
االتفاق عليها بني السنة والشيعة، 

مع علمنا بأنَّ قراءتهما للتاريخ أكثر 
من متناقضة، فضاًل ع���ن الفقه الذي يتبنيانه، ناهيك 
عن التناقضات األخرى مع األكراد. وفي حالة من هذا 

النوع التعددي ال مكان حلكم طائفي.)3(

ومن هنا يرى جمل���ة كبيرة من الكّتاب واحملللني )مبا 
فيهم اإلسالميون( أنَّ التكوينات العلمانية املنفتحة ستظل 
أصلح حلكم الع���راق، إلى أن تنجح األح���زاب الدينية 
)الطائفية( في االرتقاء بفكرها من املس���توى الطائفي 

)1(  على سبيل املثال لم يستطع الشيخ أحمد أبو ريشة رئيس صحوة العراق 
)الذي حتالف مع وزير الداخلية جواد البوالني( حتقيق انتصار يُذكر في 
محافظة األنبار التي تعد موطًنا لنفوذه، ولم يحقق سوى مقعد واحد من 
مجموع )14( مقعًدا، بينما حصد إياد عالوي ومن حتالف معه في تلك 

احملافظة ما مجموعه )11( مقعًدا.
)2(  جري���دة العرب اليوم األردني���ة، بعددها الصادر يوم الس���بت، املوافق 

)2010/4/10م(.
)3(  ينظر: األس���تاذ ياسر الزعاترة، في دراسة له بعنوان )السنة والعلمانية 

و«اإلسالمي« في انتخابات العراق(، مصدر سابق. 

املنغلق إلى املس���توى اإلسالمي املنفتح على كل مكونات 
مجتمعاتنا املذهبية والدينية والِعرقية، على أساس مبدأ 
املواطنة واالش���تراك في برنامج وطني حلل مشكالتنا 
منبثق من اجتهاد يس���تند إلى مرجعية أمتنا اإلسالمية 
احلضاري���ة التي تش���ترك فيها كل مكون���ات اجلماعة 

الوطنية، فكلها مسلمة بالعقيدة أو باحلضارة.)4(

ثالًثا : تراجع النفوذ الكردي:

م���ن املفاجآت األخرى التي ش���هدتها انتخابات عام 
)2010م( هو: التش���رذم الكردي، ال���ذي صار واضًحا 
للمتابعني مع حرص الكرد على الظهور مبظهر الوحدة 
بذلك  تريد  وكأّنه���ا  -والق���وة-، 
الظه���ور عدم إضاع���ة الفرصة 
صار  ال���ذي  واحللم  التاريخي���ة 
حقيقة، في ظل م���ا متَّ َجنْيُه من 
مكاسب -بفضل الدعم األمريكي- 
منذ عام )1991م(، أو تلك التي مت 
تثبيتها في قانون إدارة الدولة، وفي 
الدستور اجلديد، الذي ُكتب حتت 
رعاية االحتالل، ويلقى اآلن جدالً 

واسًعا بني األوساط السياسية والشعبية في العراق. 

لقد طفت على الس���طح أخيًرا حركة يسميها قادتها 
بأنها »حركة تصحيح« داخل االحتاد الوطني الكردستاني 
)ال���ذي يتزعمه ج���الل طلباني(، وحت���ى بفرض عدم 
وج���ود صلة بني هذه احلركة واخلصم التاريخي اللدود 
جلالل الطلباني وهو احلزب الدميقراطي الكردستاني 
وحصًرا عائل���ة البرزاني، فإنَّ ظه���ور »حركة التغيير« 
بقيادة نوشيروان مصطفى، وبقدر ما يحمله من مشاعر 
التململ داخل االحتاد، فإنه ودون أدنى ش���ك سيحظى 
بترحي���ب صامت من جانب العدو الذي ما من صداقته 
بُّد )احلزب الدميقراطي الكردستاني(، أما عموم األكراد 
فإنَّ حالة التململ التي يعان���ون منها، ويتعرضون فيها 
لقمع حتت الفتة الدفاع عن مكاس���ب الشعب الكردي 

)4(  ينظر: األستاذ راشد الغنوشي، في دراسة له بعنوان )في العراق اليوم.. 
العلمانية أم اإلسالم؟(، منشورة على الشبكة العنكبوتية.

ش��هدتها  الت��ي  األخ��رى  المفاج��آت  م��ن 
التش��رذم  ه��و:  )2010م(  ع��ام  انتخاب��ات 
الك��ردي، الذي ص��ار واضًح��ا للمتابعين مع 
ح��رص الكرد على الظه��ور بمظهر الوحدة 
-والقوة-، وكأّنها تريد بذلك الظهور عدم 
إضاع��ة الفرصة التاريخية والحلم الذي صار 
حقيق��ة، في ظل م��ا تمَّ َجْنيُه من مكاس��ب 

-بفضل الدعم األمريكي-.
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وحقوقه القومية، إضافة إلى تفّشي حالة الفساد املالي 
واإلداري ومالحقة الناش���طني األكراد الذين يسلطون 
األض���واء عليها، كلها من دواع���ي التذمر املتزايد في 

املنطقة الشمالية من العراق.)1(

ولكن، أمام هذا التشرذم الكردي، فهل سيكون ذلك 
س���بًبا في إقصائهم عن العملية السياس���ية؟! إنَّ من 
حقائق الواقع السياسي اجلديد لعراق ما بعد االحتالل 
األمريك���ي، أنَّ التحالف الكردس���تاني رقم ال ميكن 
استبعاده من معادلة أية حكومة يتم تشكيلها في بغداد؛ 
ألنَّ احلكومة ستسير في هذه احلالة على قدم واحدة أو 
في أحسن أحوالها ستكون بحاجة إلى عكازة خارجية 
لفرض واقع آخر، فأّي استبعاد للتحالف الكردستاني 
من أية تش���كيلة وزارية س���يدق ناقوس اخلطر الذي 
يهدد وحدة العراق، ويعد األرضية املناس���بة لتحويل 
األمر الواقع في شمال العراق إلى حقيقة قانونية، أو 
أن يحصل تغيير ف���ي توّجه زعامة احلزبني الكرديني 
جلهة التعاطي مع امللف العراقي بطريقة جديدة، أما 
إذا دخل التحالف الكردس���تاني احلوار مع القائمة أو 
القوائم املهيأة لتش���كيل احلكومة، فإنه سينتزع أكبر 
لة من البرملان  قدر من التنازالت بش���أن امللفات املرحَّ
احلالي إلى البرملان املقبل، ورمبا يقع في املقدمة منها 
موض���وع كركوك بالدرجة األولى، واملناطق التي يطلق 
عليه���ا وصف )املناطق املتنازع عليها( وبخاصة إذا ما 
دخل بائتالف مع قائمة االئتالف الوطني العراقي، التي 
تعد العدة للمضي بصفقة مع التحالف الكردس���تاني: 

كركوك مقابل فيدرالية الوسط واجلنوب. 

إنَّ املتابع للش���أن االنتخابي ي���رى أنَّ األكراد قد 
دخلوا انتخابات ع���ام )2010م( بأربع قوائم، وليس 
بقائمة واحدة، كما كانت احلال عام )2005م( حينما 
كان احلزب���ان الكرديان الرئيس���ان )حزب طلباني 

)1(  ينظر: األس���تاذ نزار السامرائي، في دراس���ة له بعنوان )استشراف 
مستقبل العراق بعد انتخابات 2010(، مصدر سابق. 

وبرزاني( موحدين في قائمة واحدة، حتت مس���مى 
)التحالف الكردستاني(. 

إنَّ هناك إجماًع���ا كردّيًا على بعض القضايا بغض 
النظر عن اخلالفات الداخلية في إقليم كردستان. غير 
أنَّ العامل احمللي لعب دوًرا في تقرير نتائج االنتخابات 
في إقليم كردس���تان، خاصة فيما يتعلق بالبعد اللغوي 
والثقافي، فمناطق الس���ليمانية وكركوك وإلى حد ما 
محافظة ديالي صوتت لالحتاد الوطني الكردس���تاني 
)بزعام���ة طلبان���ي(، وقائمة التغيي���ر، في حني كان 
التصويت الرئيس للحزب الدميقراطي الكردس���تاني 

)بزعامة برزاني( في أربيل ودهوك ونينوى.)2(

فهل هذا االنقس���ام دليل تعافي العمل الدميقراطي 
الذي تشهده ساحة العراق؟ أم أنه يعكس واقع اخلالف 
ب���ني مكونات تتمتع بقومية ولغة واحدة؟ هناك أنصار 
ل���كل من هاتني الفرضيتني، في الوقت الذي يرى فيه 
بعض احملللني أنَّ ه���ذا دليل على حالة الضعف التي 
يعاني منها األكراد، وهو سبب في تراجع نفوذهم في 
مرك���ز العراق في بغداد، بينما ي���رى آخرون أنَّ ذلك 
التش���رذم قد يكون صاحًلا للعملية السياس���ية، كون 
اخلالفات احلاصلة هذه املرة على البرامج وليس���ت 

على القوميات!!

لكنَّ الس���ؤال الوجيه هنا، أن يقال: في ظل الواقع 
الكردي، وتدني نسبة املقاعد التي حصلوا عليها أمام 
م���ا حصلت عليه القوائم األخ���رى )كالعراقية، ودولة 
القانون، واالئتالف الش���يعي( هل من املمكن أن يبقى 
الشّد الكردي في ظل املطالبة مبنصب رئاسة جمهورية 

العراق.

إنن���ي أتوقع أنَّ ما أفرزته تلك االنتخابات من نتائج 
قد تلقي بظاللها مس���تقباًل على تولي األكراد ملنصب 
رئاس���ة الدولة، خاصة وأنَّ هناك تنافًسا حميًما لنيل 

)2(  ملزي���د من التفصيل، ينظ���ر: جريدة العرب الي���وم األردنية، بعددها 
الصادر يوم السبت، املوافق )2010/4/10م(.
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كرسي رئاسة الوزراء بني التحالف القائم بني املالكي 
واحلكي���م من جهة، وب���ني الكتل���ة العراقية من جهة 
أخ���رى، وبالطبع فإنَّ حصول إح���دى القائمتني على 
كرسي الوزارة سيحتم حصول القائمة املتنافسة على 

كرسي الرئاسة. 

ويبدو لي أنَّ الكرد باتوا مقتنعني )في دواخل نفوسهم 
على األقل( بهذا؛ ألنَّ االستحقاقات االنتخابية تتحكم 
هذه املرة في اعتالء املناصب، ومن هنا فإنَّ ما يطلقه 
ساسة الكرد من تصريحات هنا وهناك عن تفكيرهم 
باالنس���حاب من العملية السياسية في حالة الوقوف 
بوجههم ف���ي احلصول على الرئاس���ة، م���ا هي إال 

مفرقعات فارغة، تأتي من فراغ دستوري. 

ويزيد األمر تأكيًدا ما أعل���ن عنه بُعيد زيارة نائب 
الرئي���س األمريكي »جون بايدن« الذي التقى بطلباني 
واملالكي والهاشمي وعالوي واحلكيم، في ظل ما أعلن 
عنه من تسريبات بأنَّ »بايدن« أخبر الكرد بأنَّ كرسي 
الرئاس���ة رمبا لم يعد من نصيبه���م)1( في ظل نتائج 

االنتخابات، وما تفرزه الكتل من تفاهمات. 

احملور اخلامس
العراق.. واستحقاقات املرحلة القادمة

مالمح املرحلة القادمة:

ال ب���د من معرفة بعض احلقائ���ق التي يتضح معها 
هذا املوضوع بجالء، ومن أهمها ما يلي: 

)1( إنَّ عراق اليوم يضم مجموعة من الكتل املتناحرة، 
على كل ش���يء، من منطلقات عرقية وطائفية وحزبية 
داخل كل طائفة أو عرق، فمن حكم العراق منذ نيسان 
2003 وحتى اآلن، هم من الذين عاش���وا في اخلارج 
لس���نوات طويلة حصلت فيها تغييرات جوهرية على 

)1( وقد أشاع جالل طلباني عقيب لقائه جون بايدن بأنَّ بايدن يؤيد جتديد 
رئاسته لوالية ثانية، األمر الذي نفاه األمريكيون. للمزيد، ينظر: وكالة 
عراق الغد، بتاريخ 13/متوز/2010م، على الرابط اإللكتروني التالي: 
http://www.iraqoftomorrow.org/index/84383.html

الواقع االقتصادي والسياس���ي واالجتماعي، حتى بدا 
وكأنَّ الواليات املتحدة حرصت على معاقبة العراقيني 
مرتني، مرة حينما غزت بلده���م ودمرت بنية الدولة 
ومؤسس���اتها، ومرة أخرى عندما فرضت عليه حكاًما 
يحملون منطًقا ثأرّيًا من جهة، ويجهلون طبيعة املجتمع 

العراقي من جهة أخرى.

)2( إنَّ أي���ة قائمة انتخابية لم تس���تطع بلوغ الرقم 
الذي تس���تطيع من خالله تش���كيل احلكومة؛ وإذ لم 
حتقق أي���ة قائمة انتخابية ذلك، ف���إنَّ باب التفاوض 
س���يكون مفتوًحا على مصراعي���ه، وطبًعا حتكم هذا 
التفاوض جملة من األولويات، التي تتالعب بها مشاعر 

الطائفية والعرقية. 

وقد قلت س���ابًقا: إنَّ التحالف الكردستاني رقم ال 
ميكن استبعاده من معادلة أية حكومة يتم تشكيلها في 
بغداد؛ ألنَّ احلكومة ستسير في هذه احلالة على قدم 
واحدة أو في أحسن أحوالها ستكون بحاجة إلى عكازة 

خارجية لفرض واقع آخر. 

وأم���ام ذلك، ف���إنَّ ثمة رأي���ني متناقضني يحددان 
املس���تقبل ال���ذي ينتظره الش���عب العراق���ي، فمن 
قائ���ٍل: إنَّ العراق مقبل على تغيير ش���امل، من خالل 
حكوم���ة وطنية منتظرة، تس���عى لتحقي���ق التوافق، 
واقتالع املش���روع الطائفي والعرقي، ورفض التقسيم 
)الفيدرالية(، والعمل عل���ى تقدمي اخلدمات املتنوعة 

للشعب العراقي. 

ف���ي حني يرى آخ���رون: أنَّ الوض���ع ال يختلف عن 
سابقه، وأنَّ العراقيني ينتظرون أياًما سوًدا ال تختلف 
عن س���ابقاتها في عهود احلكومات املتعاقبة في ظل 
االحتالل. خاصة وأنَّ من فاز مبقاعد البرملان، ويتوقع 
تبوءهم للمناصب احلكومية والسياس���ية املختلفة هي 
ذات الوج���وه القدمية، التي خبرها الش���عب وعرفها 
عن قرب على مدى س���نني، من أمث���ال إياد عالوي، 
واجلعفري، واملالكي، واجللبي، والهاشمي، والطلباني، 

والبرزاني، وغيرهم.
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وهذا ما يقودنا بفضول إلى معرفة خطورة املرحلة 
القادمة، ونس���بة التفاؤل أو التش���اؤم في مس���تقبل 
العراق، وما ميكن فعله من أجل اس���تعادة عافية بالد 

الرافدين. 

خطورة املرحلة القادمة: 

إنَّ الفترة القادمة التي س���يمر بها العراق س���تكون 
األصع���ب واألكثر خط���ورة، ما لم حتق���ق األحزاب 
والتكتالت جملة من األولويات، التي تبدأ من اإلميان 
بوحدة العراق أرًضا وش���عًبا، وتنبذ التخندق العرقي 
والطائفي، وحتارب الفس���اد املالي واإلداري، وتعتمد 
خطًطا جدية إلعادة إصالح وتأهيل مؤسسات الدولة، 
وتطهيرها من آثار احملاصص���ة الطائفية واحلزبية، 
الدفاعية  الق���وات املس���لحة مبؤسس���تيها  وخاصة 
واألمنية، وإعادة احلقوق املهضومة لش���رائح عريضة 
من الشعب العراقي، واحلّد من ثقافة العنف واالنتقام 
واالعتقاالت العش���وائية، التي م���ألت بها املعتقالت 

بعشرات األلوف.

وس���تكون اخلطورة مضاعفة ف���ي حال عدم وجود 
إرادة سياسية صلبة تتجاوز احملاصصة املقيتة الفتقار 

أغلب األطراف للجدية واملصداقية واحلكمة، وتعويلها 
على اجلمل اخلطابية ذات االس���تخدام املزدوج، في 
محاولة منها لتحويل املش���هد السياس���ي إلى ساحة 

مساومات أساسها املكاسب مقابل الشعارات.)1(

وأيًضا ال ميكن بحال م���ن األحوال جتاهل ضبابية 
املرحلة القادمة في ظل الوعود األمريكية باالنسحاب 
من العراق نهائّيًا بحلول نهاية عام )2011م(، وما سيفرزه 

ذلك من آثار على املستويني األمني والسياسي. 

فأما استحقاق املس���توى األمني؛ فإنَّ واقع القوات 
العسكرية يؤكد بأنها مشتتة الوالء، وعمودها الفقري 
من امليليش���يات، وتفتقر إلى التجهي���ز، وإلى عقيدة 

عسكرية وطنية. 

أما املستوى السياسي فلم تكن األمور بأفضل حال 
م؛ إذ إضافة للتصدع والصراع بني حلفاء األمس  مما تقدَّ
على الس���لطة والثروة، ناهيك عن الشلل الذي أصاب 
معظم مفاصل هذه العملية، وفشل احلكومات املتعاقبة 
وآخره���ا حكومة املالكي في إجناز ما اتفقت عليه مع 

)1( ينظر: س���ارة وليد، دراسة بعنوان )خطورة االنتخابات النيابية القادمة 
على مستقبل العراق( منشورة بتاريخ 30/كانون الثاني/2009م. 
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إدارة االحتالل لتسوية ملفات كان من املقرر في حال 
إجنازها تهيئة أرضية مناس���بة ومستقرة لالنسحاب 
األمريك���ي، ومنها: ملف إعادة النظر في الدس���تور، 
وكذلك إصدار عفو عام إلطالق سراح عشرات اآلالف 
من األبرياء، وإجراء مصاحلة وطنية حقيقية، وضمان 

عودة املاليني من املهجرين العراقيني. 

الدولي����ة  األزم����ات  )مجموع����ة  أص����درت   لق����د 
Lnternational Crisis Group()1( تقري����ًرا ع����ن الوض����ع 

االنتخابي في العراق، وما ميكن أن يفرزه من تداعيات، 
ا، فإنَّ  فقال����ت: »إذا كان الطريق إلى االنتخابات ش����اّقً
الطريق ما بعد االنتخابات س����يكون أكثر مشقة؛ فحتى 
البرملان اجلديد سيجد صعوبة في معاجلة العدد الكبير 
من الصراعات غير احملس����ومة في مس����عاه لتش����كيل 

حكومة جديدة«. 

وعلى مس���توى العالقة بني العراق وأمريكا في 
املرحلة القادمة؛ فمعلوٌم أنَّ حكومة املالكي وّقعت 
مع الواليات املتح���دة اتفاقيتني في يوٍم واحد في 
)2008/11/17م(؛ حي���ث تتناول االتفاقية األولى 
وضع وأنش���طة القوات األمريكي���ة احملتلة حتى 
موعد انس���حابها في أواخر ش���هر ديسمبر عام 
2011م. فيما حملت االتفاقية الثانية عنواًنا طناًنا، 
فقد أطلق عليه���ا )اتفاق اإلطار االس���تراتيجي 
للعالقات بني الواليات املتحدة والعراق(. وتش���مل 
هذه االتفاقية بنوًدا تتناول التعاون بني البلدين في 
األمور االقتصادية واالستثمارية والعلمية والثقافية 
ونقل التكنولوجيا، باإلضافة إلى اجلوانب الدفاعية 

واألمنية. 

ع���ت بالفعل  فإذا كان���ت الوالي���ات املتحدة قد وقَّ
اتفاقيات مع العراق تضمن تعاونه رمبا لعقود طويلة، 
فما هو س���ر اهتمام أمريكا مبستقبل وشكل احلكومة 

اجلديدة في العراق؟ 

)1( مجموعة األزمات، مقرها في بروكس���ل، وقد أصدرت التقرير بتاريخ 
 .)2010/2/25(

جتيب مستش���ارة األمن القومي األمريكي في عهد 
جورج بوش، ومستشارة س���لطة االحتالل في العراق 
)ميجان أوسوليفان( على هذا التساؤل من خالل حتديد 
بعض األولويات األمريكية فتقول: »إنَّ أهمية احلكومة 
العراقية اجلديدة بالنسبة للواليات املتحدة تكمن في 
أنها ستتولى املسئولية في تلك الفترة احلساسة التي 
يتم فيها س���حب القوات األمريكية بالكامل مع نهاية 
العام القادم. وتش���ير إلى أنَّ هذه احلكومة أيًضا هي 
التي س���تقوم بصياغة العالق���ات الثنائية بني العراق 
والواليات املتحدة لس���نوات مقبلة. وسيكون على هذه 
احلكومة أن تقرر طبيعة املوقف الذي ستتخذه إذا ما 

وقع الصدام بني املجتمع الدولي واجلارة إيران«.)2(

وفي حوار أجرت���ه مجلة البيان بعددها الصادر في 
شهر ش���عبان )1431ه�( مع س���ماحة الشيخ حارث 
الض���اري )األمني الع���ام لهيئة علماء املس���لمني في 
العراق( يستش���رف فيه مستقبل العراق من خالل ما 
أفرزته وتفرزه العملية السياسية في العراق، فهو يؤكد 
أنَّ نتائ���ج االنتخابات متخضت عن أربع كتل رئيس���ة 
متقاربة في العدد، أو متقاربة في النفوذ، وال تستطيع 
أي كتلة أن تشكل مبفردها احلكومة القادمة )كما بينُت 
سابًقا(، وال يبدو أيًضا أنَّ ائتالًفا بني كتلتني أو ثالث 
قد يؤدي لتش���كيل احلكومة ألسباب وضعتها العملية 
السياسية أساًسا؛ ولذلك -في أقرب التقديرات- فإنَّ 
احلكومة س���تؤلَّف في النهاية من أربع كتل هي: )دولة 
القانون( و)االئتالف الوطني( و)التحالف الكردستاني( 

و)القائمة العراقية(. 

وإذا كان األمر كذل���ك، فإنَّ هذا االئتالف الرباعي 
سيكون ضعيًفا، ولن يأتي بحكومة قوية ميكن أن تسهم 
في إخراج العراق من املش���اكل التي هو فيها، وجلب 
األمن واالستقرار ألبنائه، أو على األقل التخفيف من 

مشاكله ومعاناة أبنائه؛ وذلك لألسباب اآلتية: 

)2( جاءت هذه اإلجابة عن هذا التساؤل في مقال لها بجريدة )الواشنطن 
بوست( بتاريخ 2010/3/7م. 
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)1( آلية اتخاذ القرار فيها س���تكون في الغالب بالتوافق، وهذا التوافق غالًبا ما س���يكون على حساب مصلحة 
البلد وأهله. 

)2( قرارات احلكومة س���تكون خاضعة للتدخ���الت اخلارجية؛ ألن هذه احلكومة س���تعترضها عقبات كثيرة 
ستضطرها إلى الرجوع إلى اجلهتني املهيمنتني على الشأن العراقي في هذه املرحلة، وهما: أمريكا وإيران. 

)3( ال يس���تطيع أي طرف يدعي أنه وطني، وأنه جاء من أجل حل مشاكل العراق، وتأمني األمن واالستقرار 
والعيش املناس���ب ألبناء الشعب العراقي.. ال يستطيع تقدمي ش���يء يُذكر؛ ألنه سيصطدم بتوجهات اآلخرين 

الذين ال يريدون للعراق أمًنا واستقراًرا وتعايًشا سلمّيًا حقيقّيًا. 

وخالصة القول: إنَّ االنتخابات وما سيسفر عنها من حكومة ال ميكن أن تؤدي إلى تغيير األوضاع في العراق، 
بل ستسهم في تأزميها وتعميقها أكثر من أي وقت مضى. 
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معلومات إضافية
بقية القوائم واالئتالفات املشاركة يف االنتخابات العراقية 2010م

احتاد الشعب: 

يلتف هذا االئتالف � الذي يرأسه حميد مجيد موسى � حول احلزب الشيوعي العراقي، وينضم إليه عدد من 
الكيانات واألحزاب الصغيرة مثل احلزب الوطني الدميقراطي األول جناح هديب احلاج حمود، وقائمة كلدو آشور 

الدميقراطية بجانب عدد من الشخصيات املستقلة.

ق���دم االئتالف قائمة انتخابية تضم 275 مرش���ًحا. وتضم في عضويتها ش���يوعيني ودميقراطيني يس���اريني 
ومستقلني وشخصيات اجتماعية وأدبية ورؤساء عشائر.

ائتالف العمل واإلنقاذ الوطين احلر: 

ينشط هذا االئتالف في احملافظات اجلنوبية، وهو جتمع لعدد من األحزاب واحلركات والشخصيات )جميعها 
غير ممثلة في البرملان السابق(، ويرأسه كاظم البديري. يشير برنامجه السياسي إلى أن أول أهدافه »العمل من 
أجل احملافظة على الوحدة الوطنية واالس���تقالل التام بإجراء املصاحلة الوطنية بني جميع أبناء الشعب، وإبراز 
دور العناص���ر العراقية املخلصة. فضاًل عن إبعاد تأثير اجلهات الضاغطة على مصادر صنع القرار السياس���ي 

واإلداري مثل )املؤسسات الدينية – اجلهات احلزبية – الرأسمالية(.

ومن أبرز مكوناته: جتمع كفاءات أكادميية، العمل واإلنقاذ الوطني، حزب الوالء اإلسالمي.

ائتالف عشتار الدميقراطي: 

ائتالف يضم عدًدا من الكيانات واألحزاب التي متثل نصارى العراق ويرأسه عمانوئيل خوشابا، يركز االئتالف 
في برنامجه على وحدة )الشعب الكلداني السرياني اآلشوري(، أبرز مكوناته: املنبر الدميقراطي الكلداني، حزب 

بيت النهرين الدميقراطي، احلزب الوطني اآلشوري.

ائتالف اإلرادة والتغيري: 

ائتالف شكله الشيخ محمود دحام مجحم، وهو شخصية عشائرية من محافظة األنبار، يرفع االئتالف شعارات 
وحدة العراق وس���يادته الكاملة، وإعادة صياغة الدستور ليكون معبًرا عن إرادة ووحدة العراقيني كافة، ومعاجلة 

آثار احملاصصة الطائفية والعرقية. 

وتش���ير أدبيات االئتالف إلى أنه ميثل نخبة من قوى وكيانات وش���خصيات ش���بابية وعش���ائرية واجتماعية 
ومؤسسات مجتمع مدني، ومنظمات حلقوق اإلنسان، وجتمعات نسوية وطالبية، ويقدر عددها ب� 50 كياًنا، وأبرز 

مكوناته: جتمع اإلرادة والبناء، جتمع أمل العراق املستقل، جتمع العراق اجلديد.

حتالف الوحدة الوطنية: 

نش���أ التحالف من اتفاق »جتمع الوحدة الوطنية« الذي يتزعمه نهرو عبد الكرمي، وهو ابن أحد شيوخ الطرق 
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الصوفية في العراق )الطريقة الكس���نزانية( و»مجلس احلوار الوطني« ال���ذي يتزعمه خلف العليان، وعدد من 
الكيانات السياس���ية مثل: الكتلة الوطنية األصيلة /أصالء، منظمة أنصار الرسالة، جبهة الوالء للعراق، بجانب 
عدد من الش���خصيات العشائرية. يشير البيان التأسيسي للتحالف إلى أنه : »يشمل شرائح وأطياًفا واسعة من 

الشعب العراقي، ويبتعد عن كل التوجهات واحملاصصات الطائفية التي بنيت في املرحلة املاضية ».

حتالف القوى العراقية: 

حتالف من ش���خصيات عش���ائرية ورجال أعمال أنش���أه »مصدف ريكان الكعود« وهو شخصية عشائرية في 
محافظة األنبار، يرفع شعارات عامة عن جتنب احملاصصة الطائفية واملذهبية.

أبرز املكونات: جتمع القوى العراقية، جبهة االعتدال الوطني، املجلس السياس���ي الوطني، حركة صحوة بالد 
الرافدين.

املص��در: خارط���ة االئتالف���ات والتحالفات في االنتخاب���ات العراقية، هيئة اإلذاع���ة البريطانية BBC، على 
الرابط:

http://www.bbc.co.uk/arabic/lg/middleeast/2010/03/100305_sj_iraq_coalations_tc2.shtml

األهداف اليت تسعى دول اخلليج إىل حتقيقها يف العراق:

إن املش���هد السياس���ي العراقي بعد انتهاء االنتخابات البرملانية العراقية 2010م وظهور النتائج النهائية يطرح 
أم���ام دول مجلس التعاون اخلليجي متطلبات تس���عى إلى حتقيقها في الع���راق، وتأمل أن تتوافق مع مصاحلها 

وسياساتها في املنطقة عامة وفي العراق خاصة وهي بالشكل اآلتي: 

)1( تشكيل حكومة عراقية وطنية شاملة، ال تستثني فئة أو طائفة، بغض النظر عن التوجهات. والذي يبدو أنَّ 
الكتلة السياسية األقرب لهذا الطرح بالنسبة لدول مجلس التعاون اخلليجي هي القائمة العراقية.

)2( االنفتاح من قبل دول مجلس التعاون اخلليجي للحوار مع مختلف القوى العراقية السياس���ية الفائزة في 
االنتخابات 2010م ومنها ما جرى مع أعضاء من الهيئة السياس���ية للتيار الصدري في الرياض مع األمير سعود 
الفيصل. وكذلك اس���تقبال العاهل السعودي لعمار احلكيم، وجالل طلباني، ومسعود برزاني. ثم زيارات قيادات 
القائمة العراقية طارق الهاشمي ورافع العيساوي وإياد عالوي الى الدوحة، واملنامة، وأبوظبي، والرياض، وزيارة 

قيادة االئتالف الوطني العراقي برئاسة عادل عبد املهدي إلى الكويت.

)3( تش���دد دول مجلس التعاون اخلليجي على أن تكون )املصاحلة الوطنية( أساس برنامج احلكومة العراقية 
املقبلة من أجل تخفيف االحتقان السياس���ي والطائفي، وإعطاء الفرصة للعرب الس���نة في استعادة دورهم في 

العملية السياسية واملؤسسات احلكومية والرسمية.

)4( تسعى دول مجلس التعاون اخلليجي إلى عدم السماح للنفوذ اإليراني بأن يزداد ويتوسع في العراق، داخل 
أجه���زة احلكومة العراقية املقبلة األمنية، والسياس���ية، وأن تكون عالقات العراق مع إيران قائمة على أس���اس 

املصالح واالحترام املتبادل.
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)5( ته���دف دول اخلليج إلى االطمئنان على وضع احلكومة العراقية خالل الس���نوات األربع املقبلة، مع تأكيد 
إدارة الرئيس األمريكي أوباما على موعد انس���حاب القوات األمريكية من العراق منتصف عام 2011م، وضرورة 
االطمئنان على عدم حصول فراغ سياسي وأمني في العراق يولد حالة الفوضى والعنف الطائفي، مما يؤثر على 

االستقرار واألمن اخلليجي.

)6( ترس���يخ مبدأ الدميقراطية في العملية السياس���ية في العراق، والتحّول من املرحلة االنتقالية إلى املرحلة 
الدميقراطي���ة، خوًفا من عودة ش���بح الدكتاتورية من جديد، مما يهدد اس���تقرار دول املنطقة عموًما، ومنطقة 

اخلليج خصوًصا.

)7( التع���اون مع األمم املتحدة وجامعة الدول العربية في إقامة حكوم���ة عراقية منفتحة على العرب والعالم 
في السياسة اخلارجية، وتؤدي االلتزامات الدولية للعراق جتاه الكويت؛ الستكمال غلق هذا امللف بأبعاده املالية 

والسياسية واإلنسانية، وخاصة البند السابع من امليثاق الدولي. 

املص��در: مفي���د الزيدي، دول مجلس التعاون اخلليجي وعراق ما بع���د انتخابات 2010م، 9 مايو 2010م على 
الرابط:

http://www.gulfinthemedia.com/index.php?m=araa&id=2740&lang=ar&PHPSESSID=062

حقائق استعادة عافية العراق: 

ثمة جملة من احلقائق التي تس���هم بشكل ملحوظ في نهضة العراق، مما يصلح أن يكون خًطا للشروع في مّد 
جس���ور الثقة بني العراقيني، ومعرفة من يقف مع ش���عبه واستقالله وسيادته، ومن يسير في مشروع آخر. وهي 

كما يلي: 

)1( إنَّ العلة األساس���ية في قضية العراق تكمن في االحتالل ومش���روعه السياسي، واتفاق جميع العراقيني 
املخلصني على هذه احلقيقة بدون مواربة هو مفتاح احلل، واآللية في تفعيل إنهاء ملف االحتالل هي الش���روع 
في االتفاق مع فصائل املقاومة والقوى السياسية األخرى املناهضة لالحتالل على جدولة انسحابه ضمن حزمة 

املطالب السياسية األخرى. 

)2( املقاومة العراقية الوطنية رد فعل طبيعي مشروع على فعل غير مشروع، وهي ال تنشأ إال حني يحتل ويغزو 
أجنبي إقليم شعب أو جزًءا منه، ولوال االحتالل ما عرفنا املقاومة. فهي متثل شرف وإرادة الشعب العراقي وتعّد 
حًقا مكفوالً قانوًنا وش���رًعا وأخالًقا، ويجب على جميع األطراف االعتراف بها صراحة ومتييزها عن اإلرهاب 

الذي يستهدف العراقيني األبرياء.

)3( تش���كيل جلنة عراقية مستقلة ومحايدة بإش���راف األمم املتحدة وجامعة الدول العربية إلعادة النظر في 
الدستور الذي جرى إعداده في ظل وإشراف قوات االحتالل خالًفا لقواعد القانون.

)4( حلّت قوات االحتالل الغازية -بقرارها املرقم )2( يوم )23 مايو/أيار 2003م( الس���اري املفعول- اجليَش 
الوطني العراقي، واس���تعانت عوًضا عنه بقوات غير رسمية شكلت امتداًدا للميليشيات والعصابات التي قدمت 
مع قوات االحتالل وتعمل حتت إش���رافه. كما أنها تدين بالوالء ألحزابها وطوائفها وقومياتها وليس للعراق. لذا 
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يتطلب إعادة تنظيم وتشكيل اجليش العراقي ابتداء بقياداته الوطنية بعد استبعاد العناصر املسيئة، وإلغاء كافة 
امليليشيات املسلحة الطائفية والعرقية واعتبارها خارجة عن القانون، ودعوة املواليد لكل عراقي أمت الثامنة عشر 

خلدمة الَعلم ملدة سنة واحدة بغض النظر عن الدين أو املذهب أو القومية.

)5( اإلقرار باحلقوق القومية والثقافية لكافة مكونات الش���عب العراقي، وبضرورة التوزيع العادل للثروات وفق 
خطط مدروس���ة للمشاريع اخلدمية واالس���تراتيجية مبا يضمن منًوا وازدهاًرا اقتصادًيا وحضارًيا متوازًنا في 
عموم العراق دون متييز، كذلك تقاس���م الصالحيات بني املركز واحملافظات مبا ال يجزئ سيادة العراق أو ميس 
وحدته أرًضا وش���عًبا، والتأكيد على أنَّ العراقيني مواطنون متس���اوون أمام القانون بغض النظر عن اجلنس أو 

العرق أو اللغة أو الدين. 

)6( إطالق سراح عشرات اآلالف من األسرى واملعتقلني في سجون االحتالل وسجون السلطة، وتشكيل جلان 
دولية بإش���راف األمم املتحدة للتحقيق في االنتهاكات واجلرائم ضد اإلنس���انية التي ارتُكبت بحقهم، ومحاكمة 

املسئولني عنها، وتعويضهم مادًيا ومعنوًيا.

)7( تش���كيل جلنة قضائية عراقية دولية ملطالبة دول العدوان التي ش���اركت ف���ي غزو واحتالل العراق بدفع 
تعويض���ات عن كافة األضرار املادية واملعنوية التي حلقت بالش���عب العراقي، وتق���دمي هذه الدول االعتذار إلى 
الش���عب العراقي، ومالحقة مجرمي احلرب الذين قادوها وقاموا بتأجيجها حتت حجج باطلة بوصفهم مجرمي 

حرب.

املصدر: 
د.خالد املعيني، وهم املصاحلة.. وحقائق العراق السبع، 26 مارس 2009م، اجلزيرة نت، على الرابط التالي: 

  http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DDCB9361-226E-44BD-B8A9-B4F2A4E0C592.htm                       
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ملخص الدراسة
انتب���ه الغرب منذ بداية صدامه مع اإلس���الم في العصر احلديث إلى ال���دور الصوفي في تخريب العالم 
اإلسالمي، وعلى وجه التحديد منذ احلملة الفرنسية على مصر وجيش االستشراق الذي صاحبها، واستمر 
التعاون بني قوى االس���تعمار والطرق الصوفية في كل مكان تقريًبا محاًل الس���تهداف اإلسالم، حيث أدرك 

الغرب أن ذخيرته في الصراع الدائم مع اإلسالم تتمثل في اإلعالء من شأن الصوفية.

 وق���د كان للصوفية دائًما موقف مييل للغزاة واملس���تعمرين، فهم دائًما مييل���ون إلى االنعزال عن الواقع 
السياسي، كما شهدت عدة مواقف على مدار التاريخ توظيف الغزاة واحلكام للصوفية إلرضاخ الشعوب.

وقد سيطرت الصوفية لفترات طويلة على بقاع عديدة من العالم اإلسالمي، وكانت تختلف اختالًفا كبيًرا 
من حيث االنحراف والشطط عن منهج أهل السنة واجلماعة؛ ولذلك كانت أداة في يد الغزاة، ولم تعمل على 
مجاهدتهم؛ إال الفئات القليلة من الصوفية املنتمية للتصوف اسًما فقط، ولكنها كانت عاملة ومتمسكة مبنهج 

أهل السنة واجلماعة، كحركة اإلمام شامل، واحلركة السنوسية الليبية، واملجاهدين الديوبنديني األفغان.

كما يالحظ وجود عالقة بني الصوفية والنظم احلاكمة، وقد قامت الكثير من النظم احلاكمة بتوظيف أئمة 
الصوفية لدفع مريديهم إلى االنصياع الكامل للحكام، مهما بدا في س���لوكهم من مظالم ومخالفات، ومن ثَم 

فقد وجد احلكام على امتداد التاريخ في الصوفية خير معني لهم على تخدير الشعوب واالستبداد. 

وألن اإلسالم احلقيقي هو اإلسالم الشمولي فال بد أن ذلك ميثل خطًرا على الغرب وعلى الصوفية على 
السواء، وذلك هو ما فطن إليه الفريقان، وأشارا إليه بكل وضوح؛ ما دفعهما إلى التحالف سوًيا في مواجهة 

ما يسمى باإلسالم السياسي.

وألن التصوف ينزع إلى البعد عن الدنيا، واإلغراق في الغيبيات؛ فإنه يتناقض بذلك مع اإلس���الم السني 
الشمولي الذي يربط الدنيا باآلخرة، ويوّجه احلياة عامة بقواعده وأحكامه، ومن ثم فإن الصوفية متثل حليًفا 

ا لإلسالم السني املجاهد، فضاًل عن كونها حليًفا سياسّيًا.  فكرّيًا للغرب مضاّدً

وق���د مت عقد كثير من املؤمترات وإعداد املخططات والتقاري���ر، واالنتهاء من كل ذلك إلى برامج محددة 
ومعلنة يتم العمل بها لدعم الصوفية، والعمل على نشرها في أرجاء العالم اإلسالمي.

الصوفية بني االستقطاب السياسي 
والتوظيف اخلارجي

حممد مربوك

مفكر إسالمي
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متهيد:

مما ال شك فيه أن الصراع بني الغرب واإلسالم هو صراع قدمي، وإن أقصى ما فعله احلادي عشر من سبتمبر 
ه���و تأجيج الصراع وليس اس���تحداثه)1( ، ومن ثَم فقد انتبه الغربيون منذ بداي���ة الصدام في العصر احلديث 
إلى الدور الصوفي في تخريب منظومة القيم واملفاهيم في العالم اإلس���المي، وعلى وجه التحديد منذ احلملة 
الفرنس���ية على مصر وجيش االستش���راق الذي صاحبها، بل إن نابليون نفس���ه كان أول من احتفى باملتصوفة، 
وشارك في موالدهم، واستمر التعاون بني قوى االستعمار والطرق الصوفية في كل مكان تقريًبا محاًل الستهداف 
اإلس���الم؛ حيث أدرك الغرب أن ذخيرته في الصراع الدائم مع اإلس���الم تتمثل في اإلعالء من شأن الصوفية، 
ومن ثم نتج عن كل ما سبق كما يقول الدكتور عبد الوهاب املسيرى: »أنه من أكثر الكتب انتشاًرا اآلن في الغرب 

مؤلفات محيي الدين ابن عربي وأشعار جالل الدين الرومي«.)2(

إال أن األمر بعد احلادي عش���ر من سبتمبر غدا أكثر وضوًحا وحتديًدا؛ فقد كان االنحياز الغربي السابق هو 
انحياز ألحد التيارات املنس���وبة لإلسالم، دون أن يعني ذلك العداء الس���افر ملختلف التيارات األخرى، أما بعد 
احلادي عشر من سبتمبر، وانسجاًما مع اختزال بوش للصراع بني الغرب واإلسالم »إما معنا أو علينا«؛ فقد غدا 
االنحياز الغربي للصوفية ليس مجرد انحياز، وإمنا حتالف استراتيجي في مقابل اإلسالم السني حتديًدا بكافة 

تياراته التي يتم اختزالها جميًعا في كلمة »الوهابية«، والتي يتم استخدامها كمرادف لكلمة »اإلرهاب«. 

أواًل: الصوفية وتطورها التارخيي:

ما هي الصوفية؟ 

اختلفت اآلراء في أصل اشتقاق كلمة التصوف اختالًفا كبيًرا مبا في ذلك آراء أئمة التصوف أنفسهم، وأشهر 
ة، أو كلمة )صوفيا( اليونانية مبعنى احلقيقة.  فَّ اآلراء أنها تنسب إلى الصفاء، أو لبس الصوف، أو أهل الصُّ

»وال يق���ل اخت���الف الصوفية في تعريف التصوف عن اختالفهم في أصله واش���تقاقه، ب���ل ازدادوا تعارًضا 
وتناقًضا فيه كثيًرا، ولقد ذكر الصوفي الفارس���ي قطب الدين أبو املظفر منصور بن أردش���ير السنجي املروزي 
املتوفى س���نة 491ه� أكثر من عش���رين تعريًفا.. أما القش���يري فقد نقل في رس���الته أكثر من خمسني تعريًفا 

)1( راجع محمد إبراهيم مبروك: اإلسالم والغرب األمريكي: نظرية في تفسير الصراع.
)2( املرجع السابق: ص12.

حممد مربوك
مفكر إسالمي
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عن الصوفية املتقدمني.. كما ذكر املستشرق نيكلسون 
ثمانية وسبعني تعريًفا«.)1(

وأّيًا ما كان اخلالف حول اشتقاق التصوف أو تعريفه 
»فال ش���ك أن التصوف منهج نشأ قبل اإلسالم فكًرا 
وس���لوًكا وعقيدة، وأنه كان ف���ي كل األمم والديانات، 
وخاصة في البرهمية الهندوسية، والفلسفة اإلشراقية 

اليونانية، واملجوسية والفارسية«.)2(

التطور الفكري والتارخيي للتصوف:

لقد أدرك أئمة اإلسالم األوائل 
أن من أس���س اإلمي���ان: العلم 
واليقني بأن الهدى هو هدى الله 
الذي جاء ب���ه محمد صلى الله 
عليه وس���لم وال أحد سواه، وأنه 
مهما بدا األمر أمر تقوى وشدة 
خوف من الله، وال يتبع في ذلك 

طري���ق محمد صلى الله عليه وس���لم؛ فذلك باب من 
أبواب الضالل ال شك فيه.          

ولقد كانت الشطحات الصوفية متضي دومنا اجتاه، 
وال ينتظمها منهج مع���ني؛ حتى جاء احلكيم الترمذي 
د لها القواعد، ووضع لها التصور النظري الشامل  فقعَّ
الذي يس���تمد مقوماته من املبالغة: املبالغة في مفهوم 
احلب.. املبالغة في مفهوم الزهد في الدنيا.. املبالغة 
في مفهوم الوالية بوجه عام، ماضًيا في كل ذلك على 
غير طريق محمد صلى الله عليه وس���لم، ومس���تعيًنا 
في تبرير منهج���ه بالعديد م���ن األحاديث الضعيفة 
واملوضوع���ة التي كثيًرا ما تش���تمل عليها كتبه. انظر 
مث���اًل قول احلكيم: »فكل عامل قص���د بعمله إلى أن 
يكتسب لنفس���ه ثواًبا مما أعده الله له في اجلنة، أو 
يعده لنفسه ُجّنة مما أوعده الله من عقابه؛ فقد اتخذ 

)1( إحس���ان إلهي ظهير، التصوف: املنشأ واملصادر، إدارة ترجمان السنَّة، 
الهور، باكستان، ص 53. 

)2(  د. عبد الرحمن عبد اخلالق، الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، 
ص32. 

لنفسه دون الله ُعّدة ومتعلًقا، فُوِكل إلى ما أعده لنفسه 
وتعلق به«)3( انظر هذا في مقابل قوله تعالى:  نب ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ مب     ]السجدة: 16[، وكأنه يوجه اللوم 

على نفس األمور التي يوجه الله تعالى عليها ثناءه. 

وبعد أن بلغ الشطح الصوفي مداه مع أمثال احلالج 
والس���هروردي، وادعاء الفناء واحللول واالحتاد؛ تهيأ 
األمر لطور حديد من االنحراف الصوفي ميثل انعتاًقا 
كاماًل من كل عقائد اإلسالم، بل وبناء تصور اعتقادي 
جديد ال عالقة له باإلس���الم، وذلك مع املدعو محيي 
الدين ابن عربي صاحب نظرية 
وحدة الوج���ود بني الله والعالم؛ 
حيث يق���ول في كتابه )فصوص 
احلك���م(: »ولوال س���ريان احلق 
في املوج���ودات بالصورة ما كان 

للعالم وجود«.)4(

والذي بعد أن ادعى أنه خامت األولياء، زعم أن مكانة 
خ���امت األولياء أعلى من مكانة خ���امت األنبياء؛ وذلك 
»ألن الرس���الة والنبوة -أعني نبوة التشريع ورسالته- 

تنقطعان، والوالية ال تنقطع أبًدا«.)5(

وتلقف م���ن بعده هذا الهذي���ان كل مجنون زنديق، 
اتخ���ذ إلهه هواه؛ فذهب إلى وح���دة الوجود، وادعى 
أنه هو أو غي���ره خامت األولياء، وقطب األقطاب، مثل 
ابن سبعني والتلمساني أو ادُِّعي له مثل املزعوم السيد 

البدوي. 

أما الط���ور األخير من أط���وار الصوفية فهو طور 
الدجالني -أو الدجاجل���ة على حد وصف بعض أئمة 
أهل السنة واجلماعة املعاصرين لهم- وهم أولئك الذين 
استغلوا جهل الناس بالدين في العصور املتأخرة لبالد 
اإلسالم التي دهمها الغزاة من كل جانب؛ فاستعبدوا 
الناس وركبوا رقابهم، ونهب���وا أموالهم، وأعانوا غزاة 

)3( مكر النفس: نقاًل عن عبد الفتاح بركة، احلكيم الترمذي: ص82. 
فصوص احلكم بشرح القاشاني: ص29.ط احللبي.   )4(

)5( املرجع السابق: ص295. 

ال ش��ك أن التصوف منهج نش��أ قبل اإلسالم 
فك��ًرا وس��لوًكا وعقيدة، وأن��ه كان في كل 
األم��م والديان��ات، وخاص��ة ف��ي البرهمي��ة 
الهندوسية والفلسفة اإلشراقية اليونانية 

والمجوسية والفارسية.
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الب���الد، ولعل الطريقة التيجانية خير مثل يُضرب في 
ه���ذا الصدد؛ حيث يزعم مري���دو التيجاني أن فضل 
ق���راءة ورده )صالة الفاحت ملا أغلق( أن »املرة الواحدة 
من صالة الفاحت تعدل كل تسبيح وقع في الكون، وكل 
ذكر، وكل دعاء كبير أو صغي���ر، وتعدل تالوة القرآن 

ستة آالف مرة«.)1(

واخلالصة في هؤالء هي ما قاله فيهم املجاهد الكبير 
واإلمام املجدد البشير اإلبراهيمي: »وباجلملة.. فهذا 
رقّي الذي أدركناه من آباء وأبناء يجمعهم  الط���راز الطُّ

قولك:)طالب دنيا وعباد شهوات(«.)2(

ثانًيـــا: موقـــف الصوفيـــة التارخيـــي مـــن الغزاة 
واالستعمار

االنعزال عن الواقع السياســـي كموقف مبدئي 
للصوفية:

بدأت الصوفية كما أش���رنا كتوج���ه حقيقي مبالغ 
في���ه في االنعزال عن الدنيا، ث���م ادعاءات ابن عربي 
وم���ن تاله، امله���م أنها في احلالتني ب���دت بعيدة عن 
االهتمام باألمور الدنيوية، والسياسية منها على وجه 
اخلصوص، يقول ابن عربي في فتوحاته: »ومن اتسع 
في علم التوحيد ولم يلزم األدب الشرعي فلن يغضب 
لله وال لنفس���ه، فإن التوحيد مينعه من الغضب؛ ألنه 
في نظره ما ثَم م���ن يغضب عليه ألحدية العني عنده 
في جميع األفعال املنسوبة إلى العالم؛ إذ لو كان عنده 
مغض���وب عليه لم يكن توحي���ًدا، فإن موجب الغضب 

إمنا هو الفعل، وال فاعل إال الله«.)3(

ا ما يقوله ابن عرب���ي مع مذهب وحدة الوجود؛  وحّقً
فليس ثم معتدي ومعتًدى عليه؛ ألن املعتدي واملعتدى عليه 

)1( نق���اًل عن اإلمام محمد بن تقي املغرب���ي، الهدية الهادية إلى الطريقة 
التيجانية: ص37. 

)2( البش���ير اإلبراهيمي، الط���رق الصوفية، مكتبة الرض���وان، اجلزائر، 
الطبعة األولى، 2008م، ص 58. 

)3( نقاًل عن: محمد بن عبد الله املقدي، التصوف بني التمكني واملواجهة، 
موقع الصوفية، 2008م، ص 82. 

كالهما واحد، ولكن األهم من ذلك أنه يقدم كذلك تبريًرا 
نظرّيًا ملداهنة األقوى بشكل مستمر، ويقول عبد الوهاب 
الشعراني في البحر املورود: »أُخذ علينا العهد ال نزدري 
من رفعه الله علينا من األكابر في دين ودنيا؛ أدًبا مع الله 

تعالى، وما رفعهم علينا إال حلكمة بالغة«.)4( 

فأين م���ا يقوله هنا من األدب م���ع الله، وإمنا هو 
مجرد تسويغ زائف لنفاق األقوى على الدوام. 

ويق���ول أيًضا في لطائف املنن: »مما منَّ الله تبارك 
: حفظي لألدب مع الس���لطان ونوابه؛  وتعالى به عليَّ
فال أعترض عليهم في فعل ما هو من مالزمهم عادة، 
بل أبتكر لهم احملامل احلس���نة في الشريعة واألجوبة 
املسكتة، فحتي لو جاء ملوك الفرجن إلى بالدنا، فقام 
مماليك السلطان بخدمتهم وأركبوهم اخليل، وطرقوا 
لهم الطري���ق؛ ال أعترض، بل أحمل ذلك على محامل 
صحيحة في الشرع.. فإن الوالة أمت نظًرا منا بيقني، 

ولذلك ملَّكهم الله تعالى وحّكمهم فينا«.)5( 

فهل رأيتم نفاًقا وتصريًحا باللعب بالش���ريعة أكثر 
من هذا؟! 

ويقول التيجاني في رسالة إلى أهل فاس: »وسلموا 
للعامة ووالة األمر ما أقامهم الله فيه من غير تعرض 
ملناف���رة أو تبغيض أو تنكير، ف���إن الله هو الذي أقام 
خلق���ه فيما أراد، وال قدرة ألحد أن يخرج أحد اخللق 

عما أقامه الله فيه«.)6( 

توظيـــف الغـــزاة واحلـــكام للصوفيـــة إلرضـــاخ 
الشعوب:

لعل أفضل ما يس���تهل به احلديث عن العالقة بني 
الصوفي���ة والغ���زاة بوجه عام، هو ما ح���كاه الزعيم 
مصطفى كامل عن رجل فرنس���ي ادعى اإلسالم في 

املرجع السابق: نفس الصفحة.  )4(
)5( املرجع السابق.

)6( املرجع السابق: ص 82 � 83.
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تونس، ثم جاور أحد األضرحة، وظل يتقرب منه حتى 
صار سادنه؛ وملا أرادت فرنسا غزو تونس واحتاللها؛ 
استعد أهلها للقتال، وذهبوا إلى ذلك الضريح ليستمدوا 
منه البركة، وهنا قال السادن: »دعوني حتى أستشير 
الشيخ«؛ فدخل ثم خرج فقال: »إن موالنا يقول لكم: إن 
الفرنسيني قضاء وقدر، ويجب عليكم التسليم للقضاء 
والقدر« فص���ّد الناس عن اجلهاد، واحتلت فرنس���ا 
تونس«)1(، فاملوقف الصوفي الذي ذكرناه س���ابًقا من 
الغزاة واحلكام- وهو ال���ذي يتالءم مع حقيقة الفكر 
الصوف���ي ذات���ه - يصنع هذه العالق���ة الطردية بني 
معدل التعمق في الفكر الصوفي ومعدل االستس���الم 
للغزاة واملستعمرين، ولهذا يقول احلاكم الفرنسي في 
اجلزائر:  »إن احلكومة الفرنسية تعّظم زاوية من زوايا 
الطرق، أكثر من تعظيمها لثكنة جنودها وقوادها، وإن 

الذي يحارب الطرق إمنا يحارب فرنسا!!«.)2( 

ويقول الش���يخ إحسان إلهي ظهير -رحمه الله- في 
كتابه البريلوية وهي إح���دى الطرق الصوفية بالهند: 
»إن الباح���ث والقارئ يندهش ويتحير عندما يرى أنه 
لم تقم حركة في ش���به القارة ملواجهة االس���تعمار إال 

وخالفها البريلوي، وكّفر زعماءها«.)3(

وف���ى ع���ام )1870م( حمل أحمد التيجاني ش���كر 
اجلزائريني للفرنسيني! وبرهن على ارتباطه بفرنسا،  
فتزوج أوريلى بيكار، وبفضلها حتولت منطقة كوردان 
من أرض صحراوية إل���ى قصر منيف رائع، وهو أول 

مسلم جزائري يتزوج بأجنبية.)4(

ومم���ا يذكر أن مدام أوريلى بيكار قد أصدرت كتاًبا 
بعنوان )أميرة الرمال(، تعني نفس���ها، مألته باملثالب 
واملطاعن على الزاوية التيجانية، ومس���لمي اجلزائر، 

)1( د. أحمد ش���كري، الدعم األمريكي للصوفية، موقع صوت الس���لف، 
انظر الرابط:

 http://www.yasserborhami.com/article.php?a=1625

أنور اجلندي، الفكر والثقافة في شمال إفريقيا، الدار القومية للطباعة   )2(
والنشر، القاهرة، 1965م، )ص: 51، 52(.  

)3( نقاًل عن محمد بن عبد الله املقدي، مرجع سابق: ص91.
الفكر والثقافة املعاصرة في شمال إفريقيا )ص: 52(.   )4(

وذك���رت أن أحم���د التيجان���ي قد تزوجه���ا على يد 
الكردينال »الفيجري« على حسب الطقوس املسيحية، 
وبقيت أوريلي على كاثوليكيتها، وملا توفي عنها زوجها 
خلَفه عليها وعلى السادة التيجانية أخوه علي، فأطلق 

عليها لقب )زوجة السيدين(«.)5(

وقد كافأتها السلطات الفرنسية مقابل ما قدمته من 
خدمات بوسام جوقة الش���رف، وقالت عنها في براءة 
التوجيه: »إن هذه الس���يدة قد أدارت الزاوية التيجانية 
إدارة حسنة كما حتب فرنس���ا وترضى، وساقت إلينا 
جنوًدا مجندة م���ن أحباب هذه الطريق���ة ومريديها، 

يجاهدون في سبيل فرنسا كأنهم بنيان مرصوص«.)6(

يق���ول محمد كرد علي ف���ي مذكراته: »العجيب أال 
يطلع بس���ر الطرق الصوفي���ة وال يفهم كتب القوم إال 
اجلهل���ة املتعبدون على نحو ما ن���رى في الطريقتني 
اللتني جاءت إحداهما - وهى القادرية - من الشرق، 
وكانت اختراًع���ا إجنليزًيا صرًفا، وجاءت األخرى من 

الغرب وهي بضاعة فرنسية محضة«.)7(

وقد نق���ل الكالم عبد الرحم���ن اجلياللي صاحب 
كت���اب تاريخ اجلزائر العام مس���تنكًرا - وهو صوفي 
املش���رب- ثم علق قائاًل: »ولعل كرد يقصد من قوله: 
أولئك املعروفني، مبن جاءوا أخيًرا من مدعي املشيخة 
الذين تزعموا هاتني الطريقتني اللتني أشار إليهما كرد 
عل���ي، وكانوا فعاًل عمالء متعاونني ملصلحة اإلنكليزي 

والفرنسي، فإن كان هكذا فنعم إذن«.

ويقول محمد فهر ش���قفة: »ون���رى واجبنا؛ خدمة 
للحقيقة والتاريخ، أن نذكر أن احلكومة الفرنسية في 
زمن االنتداب على س���ورية حاولت نشر هذه الطريقة 
– التيجانية -، واستأجرت بعض الشيوخ لهذه املهمة، 
فقدمت لهم املال واملكان لتنشئة جيل مييل إلى فرنسا؛ 
لكن مجاهدي املغ���رب لفتوا انتباه املخلصني من أهل 

)5( املصدر السابق )ص:52(. 
)6( التيجانية )ص:61(.

التيجانية )ص:62(.   )7(
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الب���الد إلى خطر الطريقة التيجانية، وأنها فرنس���ية 
استعمارية تتستر بالدين، فهّبت دمشق عن بكرة أبيها 

في مظاهرات صاخبة«.)1(

بعض االســـتثناءات التارخيية يف قيام الصوفية 
جبهاد الغزاة، وتفسري ذلك: 

ب���د من  للح���ق فال  إق���راًرا 
االعتراف بأن���ه مع هذا املوقف 
العمالة مع  الصوفي املخزي من 
الغزاة عل���ى امتداد التاريخ؛ فإن 
هناك بعض احلاالت االستثنائية 
الت���ي وق���ف فيها بع���ض قادة 
الصوفي���ة في مواجه���ة الغزاة، 
وقام���وا مبحاربته���م، واملث���ال 
على ذلك حركة اإلمام ش���امل، 

عندما قاد اجلهاد القوقازي ضد 
القيصرية الروسية في الربع الثالث من القرن التاسع 

عشر.

وكذلك احلركة السنوس���ية الليبية في أوائل القرن 
العش���رين، وخصوًصا املجاهد الكبير الش���يخ عمر 
املخت���ار وكذلك املجاهدي���ن الديوبنديني األفغان في 
مواجهة اإلجنليز أواخر القرن التاسع عشر، والروس 
أواخر القرن العش���رين واألمري���كان في أوائل القرن 

احلالي.

ولكي تتضح الصورة ال بد أن نذكر أنه بالرغم من انتماء 
اإلمام شامل للطريقة النقشبندية، وأنه كان يسمي أتباعه 
باملريدين؛ فإن ذلك يكاد يكون صورة تقليدية للتدين في 
بقاع عديدة من العالم اإلس���المي في ذلك العصر، كما 
أنه »لم يقم باألوراد الصوفية املبتدعة املعروفة اليوم، ولم 
يكن يؤدي رابطة ش���ركية يدعو فيها غير الله، ويتصور 
فيها صور الش���يخ، ولم تكن صورة الش���يخ في جيبه - 
كما تفعل الصوفية الي���وم - وال يعلقها على جداره في 

)1( محمد فهر شقفة، التصوف بني احلق واخللق: ص 217.

مصاله، بل كان كّث اللحية متبًعا لسنة النبي صلى الله 
عليه وسلم، أما أنه سّمى مقاتليه باملريدين؛ فإمنا فعل 
ذلك بغية اختراع اسم يجمعهم حوله كما يجتمع مريدو 
الصوفية حول شيخهم؛ تشبيًها لتنظيمه وحركته بالتنظيم 

الصوفي«.)2(

أما بالنسبة للحركة السنوسية فيقول عنها الدكتور 
»الطريق���ة  العقب���ي:  ص���الح 
السنوس���ية طريق���ة إصالحية 
جتديدية تأثر مؤسسها باحلركة 
بن  محمد  لصاحبه���ا  الوهابية 
عبد الوه���اب قدس الله روحه، 
وتهدف السنوسية -فيما تهدف 
إليه- إلى نشر اإلسالم وإصالح 
عقيدته مما عل���ق به من أنواع 

البدع والضالالت«.)3(

أما الديوبندية فقد نش���أت كمدرس���ة مستقلة عن 
الس���يطرة االس���تعمارية على التعليم في ربوع الهند 
أواخر القرن التاسع عشر، وكان الفكر الصوفي مازال 
هو الفكر السائد هناك منذ عصر التدهور احلضاري 
اإلسالمي، ولكن الكثير من علماء هذه املدرسة أخذوا 
على عاتقه���م تخليص هذه املدرس���ة من الضالالت 
والبدع، وااللتزام بالكتاب والسنة، وهو األمر اجلاري 
العمل به حتى اآلن، واخلالصة مما سبق أن الصوفية 
س���يطرت لفترات طويلة على بقاع عديدة في أنحاء 
العالم اإلس���المي، وكانت تختل���ف اختالًفا كبيًرا من 
حيث االنحراف والشطط أو االقتراب من منهج السنة 
النبوية، وألن أغلب حالها الش���طط فقد كانت غالًبا 
م���ا تكون أداة في يد الغزاة ولم تعمل على مجاهدتهم 
إال الفئ���ات التي اقتربت كثيًرا من منهج أهل الس���نة 

واجلماعة. 

الفروق بني أهل السنة والصوفية: ص499.  )2(
)3( د. صالح مؤيد العقبي، الطرق الصوفية باجلزائر... تاريخها ونشاطها، 

دار البراق، 2002م: ص 194.

 الصوفي��ة س��يطرت لفت��رات طويل��ة على 
بق��اع عدي��دة في أنح��اء العالم اإلس��المي، 
وكان��ت تختل��ف اختالًف��ا كبي��ًرا م��ن حي��ث 
االنح��راف والش��طط أو االقت��راب م��ن منهج 
الس��نة النبوية، وألن أغلب حالها الش��طط 
فقد كانت غالًبا ما تكون أداة في يد الغزاة 
ول��م تعم��ل عل��ى مجاهدته��م إال الفئات 
الت��ي اقتربت كثيًرا من منهج أهل الس��نة 

والجماعة 
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ثالًثا: الصوفية والنظم احلاكمة:
حقيقة توظيف النظم احلاكمة للصوفية:

ذكرنا من قبل كيف يوّج���ه أئمة الصوفية مريديهم 
باالنصياع الكامل للحكام مهما بدا في س���لوكهم من 
مظال���م ومخالفات، ومن ثم فق���د وجد احلكام على 
امتداد التاريخ في الصوفية خير معني لهم على تخدير 

الشعوب واالستبداد. 

 وبحسب د.عمار حسن فالصوفية »تعيش في ركاب 
السلطة، وعلى هذا األساس فهي رمبا تكون جزًءا من 
االس���تبداد؛ باإلضافة لكونها أحد جتليات الدين في 

التحول إلى فلكلور«.)1(

وفي دراس���ة بعن���وان )عوملة 
احلركة اإلس���المية الراديكالية 
الدكتور  احلالة املصرية( يذهب 
جهاد عودة والدكتور عمار حسن 
إلى أن »هناك تياًرا دينّيًا واسع 
االنتشار يتعدى في متدده حدود 

الدول���ة القومية، وهو الطرق الصوفية؛ حيث جند أن 
بعض الطرق الصوفية له���ا أتباع في دول عديدة مبا 
فيه���ا الدول األوروبية والوالي���ات املتحدة ذاتها، لكن 
س���كونية هذا التيار وانس���حابه السياسي أو مواالته 
للحك���م في مصر عبر التاري���خ، ونهايته في الفلكلور 
الشعبي أكثر من تفاعله مع احلالة السياسية؛ يُخرجه 
من املعادلة فيم���ا يتعلق بالقضايا اخلارجية؛ حيث ال 
تخ���رج رؤيته في الغالب األعم ع���ن تلك التي تتبناها 

احلكومة«.)2(

وي���رى الدكتور عامر النجار: »أن���ه قد يكون مما 
س���اعد على انتش���ار الطرق الصوفي���ة في مصر 
انتش���اًرا عجيًب���ا، واندف���اع عش���رات األلوف من 

)1( احلركات الصوفية تعيش في ركاب الس���لطة، موقع إيالف: 13 أبريل 
2010م. 

)2( ندوة مناقش���ة كتاب )التنمية السياس���ية للطرق الصوفية في مصر(: 
موقع العربية. نت.

املصريني لالنضمام حتت لواء الصوفية؛ ليش���غلوا 
الشعب املصري عن التفكير في أحوال البالد. فبدالً 
من أن يش���غل اإلنسان املصري بالتفكير في ظروفه 
االجتماعية واالقتصادية السيئة، بدالً من أن يفكر في 
فق���ره وبالئه، بدالً من أن يفكر في طريقة للخالص 
من وضعه الس���يئ بالثورة على احلاكم؛ فإن احلاكم 
نفسه يعمل على شغل فكره من خالل تشجيعه على 
االنضمام إلى إح���دى الطرق الصوفية، فيجد عامله 

وخالصه في رحاب الطرق«.)3(

واملثال اآلخر نس���تطيع أن نقدمه من اليمن؛ حيث 
يذكر الدكتور عبد الله هارون رئيس جامعة األحقاف 
في ح���وار له م���ع صحيفة 26 
س���بتمبر الرسمية )عدد 1051، 
ص1( أن الصوفية »هي ش���يء 
عظي���م في تاريخ األمة احتاجت 

إليه ومازالت حتتاج إليه«.)4(

ويص���ف املرجعي���ة الصوفية 
باليم���ن على أنه���ا »تكونت على 
اعتبار أن التدين أفضل من العمل السياس���ي، مبعنى 
االنفصال عن الص���راع السياس���ي، فتجنب العلماء 

الدخول في أي صراع منذ ذلك احلني وإلى اآلن.

وامتنعوا عن الدخول في االس���تقطاب السياس���ي 
وهذا جعلهم واسطة مقبولة بني املتصارعني أنفسهم 
وبني املتصارعني وعامة الشعب، وأسست ثقافة سليمة 
قائمة على التورع عن الدم، والتورع عن املال، والقائمة 

على نشر احملبة، وتعظيم قيم السالم والتآلف«.)5(

وعلى األسس السابقة فقد حظيت جامعة األحقاف 
الصوفية من احلكومة اليمنية بدعم نوعي- حس���ب 

د. عامر النجار، الطرق الصوفية في مصر.. نشأتها ونظمها وروادها،   )3(
دار املعارف املصرية.

)4( التص���وف والدور الق���ادم في خدمة الغرب، مرك���ز اجلزيرة العربية 
للدراسات والبحوث، انظر الرابط:

http://www.aljazeera-online.net/index.php?t=9&id=30

)5( املرجع السابق.  

يقول سيدي الجيالني: »إنه من باب االحتياط 
ولقطع الطريق أمام حملة الفكر الس��لفي 
الجه��ادي،  يق��دم ألجهزة األمن نس��ًخا من 
ملفات الطلبة الذين يرغبون في االنتس��اب 
إل��ى زاويته؛ حتى يتم تمحيصها والتحقيق 

فيها«.
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تعبي���ر الدكتور هارون- و»املتمث���ل في منحنا أراضي 
اس���تثمارية، كوقٍف تدّر على اجلامعة دخاًل ما دامت 
اجلامع���ة تقدم عماًل خيرًيا لصالح املجتمع، كما وّجه 
األخ الرئيس باستيعاب عدد من خريجي كلية الشريعة 
باملعهد العال���ي للقضاء، على اعتبار أنها متثل الطرح 
املعت���دل القائم عل���ى التخصص العلم���ي واخلطاب 

الديني املعتدل«.)1(

هل مثة حتالف ب��ن الصوفية والغرب والنظم احلاكمة 

يف مواجهة ما يسمى اإلسالم السياسي؟ 

ألن اإلسالم احلقيقي هو اإلسالم الشمولي فال بد 
من أن ذلك ميثل خط���ًرا على الغرب وعلى الصوفية 
على السواء، وذلك هو ما فطن إليه الفريقان، وأشارا 

إليه بكل وضوح.

يقول الش���يخ س���اري علي حكمت، األم���ني العام 
لالحتاد الوطني للزوايا باجلزائ���ر: »فتح زاوية يعني 
غلق س���جن«؛ بالنظر إلى الدور امله���م الذي تقوم به 
الزواي���ا في تربي���ة النشء تربية ديني���ة وعلمية نقية 
من االنحراف والتش���دد، وهو ما يفرقنا عن التفكير 
السلفي اجلهادي »كانوا يتهمونا بالسير وراء السلطة 
واالنصياع ألوامر الس���لطان، قد يكون ذلك صحيًحا! 
غير أن جتربة الس���نوات العشر األخيرة أثبتت خطر 

اإلسالم اجلهادي على مكتسبات األمة«.)2(

ويقول س���يدي اجليالني: »إنه م���ن باب االحتياط، 
ولقطع الطريق أمام حملة الفكر الس���لفي اجلهادي، 
يقدم ألجهزة األمن نس���ًخا من ملفات الطلبة، الذين 
يرغبون في االنتس���اب إلى زاويته حتى يتم متحيصها 

والتحقيق فيها«.)3(

ف���ي الفترة األخيرة ف���ي مصر ظه���ر جلًيا تقّرب 
احلكومة من املتصوفة، وتقرب املتصوفة من احلكومة، 

)1( املرجع السابق. 
)2( نق���اًل من محمد بن عبد الله املقدي: التصوف بني التمكني واملواجهة: 

ص83. 
املرجع السابق.  )3(

بل والسعي من الطرفني للتقارب، فقد خلقت الظروف 
املالئمة للتحالف ضد اجلماع���ات أمام الرأي العام، 
اعتبار الصوفية طرًحا دينّيًا له مكانته عند املصريني، 
بينما هي حتتمي بالنظام ضد ممارس���ات اجلماعات 
الس���لفية التي ترى حترمي رفع القب���اب على القبور، 
وحترمي الطواف بها وعبادتها، والتي تتعيش اجلماعات 
الصوفية على بثها ب���ني الناس، والتي لوالها لتقوض 
رك���ن ركني من أركان التصوف، ومن هنا فقد حرصت 
السلطة السياس���ية على حضور املوالد واالحتفاالت 
الصوفية، وكان شيخ مشايخ الطرق الصوفية الراحل 
أبو الوفا التفتازاني عضًوا في احلزب احلاكم ورئيًسا 
لعدة جلان داخل جهاز الدولة، بل وحرص رئيس الدولة 
السابق بنفسه على الصالة في مساجد األولياء، مثل 
مسجد احلس���ني بالقاهرة ومس���جد السيد البدوي 

بطنطا.

رابًعا: التوظيف الغربي األمريكي للصوفية:

نظرة القوى الغربيـــة للتصوف كتوجه مضاد 
لإلسالم السين احلقيقي:

التص���وف ينزع كما أش���رنا من قبل - س���واء كان 
حقيقة أو ادع���اء - إلى البعد ع���ن الدنيا واإلغراق 
في الغيبيات؛ ولذلك فهو يتناقض مع اإلسالم السني 
الش���مولي الذي يربط الدنيا باآلخرة، ويوجه احلياة 
عامة بقواع���ده وأحكامه، ومن ثم فإن الصوفية متثل 
ا لإلس���الم السني املجاهد،  حليًفا فكرّيًا للغرب مضاّدً

فضاًل عن كونها حليًفا سياسّيًا. 

تق���ول فارينا عل���م -وهي أحد املمثل���ني للصوفية 
املوجودين في الغرب-: »من املمكن أن تصبح الصوفية 
اليوم -  بتركيزها على القيم اإلس���المية املش���تركة، 
ووضع األهداف الس���امية نصب عينيها -  مبثابة قوة 
كبيرة مضادة لإلس���الم املجاه���د«)4(، وفي رده على 

)4( نق���اًل عن محمد بن عبد الله املق���دي، نقض الُعرى.. رؤية في البديل 
الغربي للتيار الس���لفي، مجلة البيان، العدد 223، ربيع األول 1427ه�، 

مارس 2006م.
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س���ؤال من صحيفة صنداي استريت تاميز يقول: هل 
تقول: إن الوهابية هي املصدر الرئيس لإلرهاب؟ 

أجاب هش���ام القباني النقشبندي: »علموا الطالب 
الصوفية؛ حيث يجب أن يتعلم الطالب كيف يصبحون 
محبني للس���الم، وكيف يصبحون ج���زًءا من املجتمع 

الكبير، فالوهابية حتّرض الطالب 
على أال يكونوا جزًءا من املجتمع 
الكاف���ر، ولكن ينبغ���ي االندماج 
والتكامل م���ع النظام الذي يعيش 
في���ه املرء؛ ففي س���نغافورة مثاًل 
ينبغ���ي أن يكون امل���رء جزًءا من 
نظام���ه الفري���د، فال يس���تطيع 

الق���ول: أنا مس���لم وأن اآلخر صيني، فكال املس���لم 
والصيني مواطنان خاضع���ان لنظام معني، أما الدين 
فمس���ألة بني املرء وبني الرب، هكذا يقول اإلس���الم، 
ودعني أقترح عدم اس���تيراد العلم���اء؛ فهم يأتون من 
الشرق األوس���ط وإفريقيا وهم يحملون عقلية البالد 
التي أتوا منها، وال���رأي عندي هو أن يكون التدريس 
ف���ي اجلامعات من املقررات التي يوافق عليها العلماء 

احلداثيون املعتدلون«.)1(

نظرة القوى الدولية:

أوصى تقرير مؤسسة راند لعام 2007م »أن يُستخدم 
التيار التقليدي والصوفي في مواجهة اإلسالم السلفي، 
وقد مت تعري���ف التيار التقليدي في هذا التقرير على 
أن���ه التيار ال���ذي يصلي باملس���اجد ذات األضرحة، 
بخالف ما تدعو إلي���ه الوهابية، ومييل إلى التمذهب 
وعدم االجتهاد وامليل نحو التصوف. وأن من مصلحة 
الغرب إيجاد أرضية تفاهم مشتركة مع التيار الصوفي 

والتقليدي من أجل التصدي للتيار اإلسالمي«.)2(

)1( محمد بن عبد الله املقدي، الصوفية: ص23. 
)2( د. ب�اس�م خ�ف�اج�ي، املفهوم األمريكي لالعتدال اإلسالمي.. قراءة في 
تقرير راند 2007م، مجلة البي���ان، العدد 236، ربيع اآلخر 1428ه�، 

أبريل 2007م. 

املخططات الغربية واألمريكية لدعم احلركات 
الصوفية لتنفيذ أجندتها يف املنطقة:

قلن���ا من قب���ل: إن االس���تراتيجية السياس���ية بل 
واحلضارية للغرب عموًما، وأمريكا على وجه التحديد، 
غ���دت تقوم على املعادل���ة اآلتي���ة: التحالف الكامل 
م���ع الصوفية، مب���ا في ذلك 
مواجهة  في  العسكري،  الدعم 
اإلسالم حتت مسمى الوهابية 

والتطرف.

وعلى هذه املعادلة الس���ابقة 
مت عق���د املؤمت���رات، وإعداد 
املخططات والتقارير، واالنتهاء 
من كل ذلك إل���ى برامج محددة ومعلنة يتم العمل بها 
على قدم وس���اق دون اعتبار ألحٍد، ولقد عبرت عما 
سبق بوضوح شديد الدكتوره هدية ميرا حمدي املدير 
التنفي���ذي للمجلس األمريك���ي األعلى في كلمتها في 
مؤمتر فهم الصوفية الذي عقده مركز نيكس���ون عام 
2004م؛ حيث تقول: »إن األحداث اخلطيرة التي وقعت 
في القرن العش���رين )انهيار اإلمبراطورية العثمانية، 
واحلمالت االستعمارية لبعض القوى الغربية، والتراجع 
العام للحضارة اإلسالمية( أدت إلى موجة جديدة من 
الفكر في العالم اإلسالمي، تسعى إلى توحيد املسلمني 
في قوة سياسية موجهة ضد أوروبا والواليات املتحدة 
األمريكية، وهذه األيديولوجية يش���ار إليها بالوهابية 
)ويطلق عليها اليوم الس���لفية(، ووصف السلفية بأنها 
محاولة لتنقية ممارسات املسلمني حول العالم املتأثرة 
بالغرب والصوفي���ة وغيرها، وه���ذه األيديولوجيات 
أرجعت فش���ل املسلمني في مقاومة االستعمار الغربي 

إلى أن فساد االعتقاد يتبعه ما بعده«. 

»إن جناح هذه األصولية املسيسة اعتمد على إنشاء 
قوة موح���دة تكون قادرة على مواجه���ة الغرب، وكان 
احل���ل هو الرجوع إلى القرآن، ومن أجل استكش���اف 
النصوص املقدسة أعادوا تفسير الشريعة اإلسالمية 

إن االستراتيجية السياس��ية بل والحضارية 
للغ��رب عموًما، وأمريكا على وجه التحديد، 
غدت تق��وم على المعادل��ة اآلتية: التحالف 
الكامل م��ع الصوفية، بما ف��ي ذلك الدعم 
تح��ت  اإلس��الم  مواجه��ة  ف��ي  العس��كري، 

مسمى الوهابية والتطرف.
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ا للكتابات الدينية،  باالعتماد على تفس���ير حرفي جّدً
ا«.)1( وكان هذا احلل ناجًحا حّقً

إن م���ا ذكرت���ه هدية ميرا حم���دي ال يعدو محض 
اعتصام املسلمني باإلس���الم احلقيقي )السني(، فما 
العي���ب في ه���ذا؟! وملاذا يتم َوْصم ذل���ك من منظور 
الدميقراطية األمريكي���ة بالتطرف واإلرهاب؟! ويبدو 
أنه يكفي اتهام املسلمني ب�»التفسير احلرفي للنصوص 

املقدسة« لكي يتم وصمهم بذلك!

لكن هش���ام قباني نائب رئيس الطريقة النقشبندية 
ل���م يكتِف في هذا املؤمتر به���ذا التعميم الذي ذكرته 
الدكت���وره هدية ع���ن الوهابية، بل أدخ���ل فيها »كل 
املجموعات املتطرفة اجلديدة مثل اإلخوان املس���لمني 

وحزب التحرير«.)2(

واألغرب أنه أثناء املؤمتر مت توزيع دراسة بيانية توضح 
املذاهب اإلسالمية، ذكروا خاللها أن املجموعة السلفية 
املقص���ودة تضم )الوهابية - اجلماعات الفلس���طينية 
اإلرهابية - اجلماعات اإلس���المية -  حزب التحرير 
- جماعة التبليغ(، ومن الواضح أن ذكر جماعة التبليغ 
)وهي جماعة لها جذور صوفية( يعني أن املؤمتر يصّر 
على التحالف مع الصوفية املتطرفة فقط، ومواجهة ما 

دون ذلك.

وفضاًل عن ذلك فقد أراد القباني جتريد الس���لفية 
)والتي يقصد بها اإلس���الم السني( من االنتساب إلى 
السلف الصالح؛ حيث ذهب إلى أنه »ليس ثمة مصطلح 
في اإلسالم اسمه هذا املصطلح، ميكن إطالقه فقط 
على القرون الثالثة األولى من اإلس���الم، يُطلق عليهم 
السلف الصالح، وبعد ذلك لم يستخدم املصطلح حتى 
عام1980م عندما قال امللك فيصل في افتتاحية مؤمتر 

ما: »نحن لسنا وهابيني، نحن سلفيون«.)3(

تقرير: )فهم الصوفية واستش���راف أثرها في السياس���ة األمريكية(،   )1(
مركز نيكسون، 2004م، ترجمة د. مازن مطبقاني: ص 15 - 16.

)2( املرجع السابق: ص41.

)3( املرجع السابق: ص41.

أما شوارتز صاحب كتاب )وجها اإلسالم( فيقول في 
ا أن على األمريكيني أن  نفس االجتاه: »من الواضح جّدً
يتعلموا املزيد عن الصوفية، وأن يتعاملوا مع شيوخها 
ومريديها، وأن يتعرفوا على ميولها األساسية... يجب 
على أعضاء الس���لك الدبلوماسي األمريكي في املدن 
اإلس���المية من برشتينا في كوس���وفو إلى كشغار في 
غ���رب الصني، وم���ن فاس في املغ���رب إلى عاصمة 
إندونيس���يا جاكرتا، أن يضع���وا الصوفيني احملليني 
على قائمة زيارته���م الدورية، يجب أن ينتهز الطالب 
األمريكيون ورجال األعمال وعمال اإلغاثة والسائحون 
ف���رص التعرف على الصوفيني. األهم من ذلك أن أي 
شخص داخل أو خارج احلكومة يشغل موقًفا يسمح له 
بالتأثير على مناقشة، ورسم سياسة الواليات املتحدة 
األمريكية جتاه الشرق األوسط؛ ميكنه أن يستفيد من 
فهم هذا التقليد الفطري من التسامح اإلسالمي«.)4(

الربامج والوسائل واألدوات:

ال تقف احل���رب الفكرية على اإلس���الم من خالل 
العمل على نشر التصوف عند حدود املخططات، ولكن 

سريًعا ما تتحول إلى برامج عمل على قدم وساق. 

فف���ي أكتوبر 2002م أُقيم ف���ي املغرب بالتعاون مع 
مؤسس���ة كونراد األملانية مؤمتر حول ابن عربي، وفي 
عام 2003م أُقيم مبكتبة اإلسكندرية بالتعاون مع وزارة 
اخلارجية الفرنسية مؤمتر حول الطريقة الشاذلية ملدة 

4 أيام. 

وفى 2004م أُلقيت على مدى عشرين يوًما محاضرات 
عن احلالج وابن عربي وابن الفارض، وفي 2004م مت 
افتتاح أول أكادميية للصوفية في مصر، وفي 2004م 
أُقيم في عاصمة مالي املؤمت���ر العاملي األول للطرق 

الصوفية بغرب إفريقيا«.

وفي احتفال ذكرى ثورة الفاحت من سبتمبر من عام 
2005م أقامت اجلماهيرية الليبية مؤمتًرا دولّيًا بعنوان 

)4( نقاًل عن التصوف والدور القادم في خدمة الغرب، مرجع سابق. 
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)الطرق الصوفية في إفريقيا.. حاضرها ومستقبلها(، 
وف���ي 2005م ُعقد في اجلزائر مؤمت���ر عاملي حول 

التصوف بجانب ضريح »سيدي بومدين شعيب«. 

ونس���تطيع أن نس���رد حتى وقتنا احلالي عشرات، 
إن ل���م يكن مئات املؤمترات الدولي���ة التي تُقام حول 
الصوفية بدعم غربي وأمريكي على وجه اخلصوص، 
ولكن املفاج���أة الكبرى جاءت مع ما نش���رته جريدة 

الدستور في يوليو2010م. 

فقد نش���رت اجلريدة على صفحته���ا األولى »في 
الوقت الذي كان فيه شيخ الطرق الصوفية يبرم اتفاًقا 
مع احلكومة ممثلة في مؤسس���ة األهرام ملواجهة املد 
الس���لفي والفكر اإلخواني، قام 16 ش���يًخا من شيوخ 
الطرق الصوفية، على رأسهم الشيخ عالء أبو العزامي 
بعقد اجتماع مع سكرتير الس���فارة األمريكية ممثاًل 
لإلدارة األمريكي���ة في مقر الطريقة العزمية مبنطقة 
السيدة زينب، استمر االجتماع ملدة ساعتني، وحضره 
ممثل جلهاز مباحث أمن الدول���ة. خالل اللقاء متت 
مناقشة التنس���يق بني شيوخ الصوفية في مصر وبني 
اإلدارة األمريكية؛ لنشر اإلسالم الصوفي املعتدل بني 
املس���لمني األمريكيني، اتفق الشيوخ مع ممثل السفارة 
األمريكية على أن تس���تضيف اإلدارة األمريكية على 
نفقتها)!( شيوخ الصوفية، كما اتفقوا معه على إقامة 
فعاليات وأنش���طة مكثفة لنشر اإلسالم الصوفي بني 

مسلمي أمريكا، وعلى تبادل الزيارات بني الطرفني.

كما مت االتفاق على اختيار الشيخ عالء أبو العزامي 
كمنسق بني الصوفية في مصر وبني اإلدارة األمريكية. 
وقال الش���يخ محمد عبد املجيد الشرنوبي )الذي لم 
يذك���ر اخلبر صفته(: إن ممثل اإلدارة األمريكية طلب 
اس���تمرار اللقاءات والتنسيق بني اجلانبني. وأكد على 
أن منوذج اإلس���الم الصوفي ميثل اإلس���الم املقبول 
واملرحب به في أمريكا، لكونه إسالًما وسطًيا ومعتدالً. 
وكان الش���يخ عالء أبو العزامي - شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية - قد استضاف اللقاء، وأكد فيه على متانة 

العالقة بني الصوفية والشعب األمريكي«.)1(

وهك���ذا حت���ورت برام���ج العمل ب���ني األمريكيني 
والصوفية بكل هذا اإلعالن والصراحة والوضوح.

ومن الطبيعي أن تكون له���ذه املخططات والبرامج 
الغربية لنش���ر الصوفية أدوات ووس���ائل تعمل على 

حتقيقها في الواقع:

ولقد قدمت ميرا حمدي -املدير التنفيذي للمجلس 
األمريكي األعلى- مقترحاتها حول األدوات والوسائل 

لتحقيق هذه األهداف كالتالي: 

األول: القي���ام باحملافظ���ة أو إع���ادة بناء أضرحة 
األولياء واملراكز التعليمية املرتبطة بها. فالس���لفيون 
ينكرون فكرة األولياء، وغالًبا ما يَهدمون ويحّقرون من 
ش���أن األضرحة املوجودة منذ قرون وخاصة في آسيا 
الوس���طى. وإن إعادة بناء هذه األضرحة واحملافظة 

عليها سيقّوي التقليد القدمي لدى الناس. 

القدمية،  الثان���ي: احملافظة عل���ى املخطوط���ات 
وترجمتها؛ فبعض الشعر العظيم والعلم واملخطوطات 
األدبي���ة املهمة تبقى محجوبة بس���بب نقص التمويل 
ملجهودات نش���رها وتوزيعها؛ ومبس���اعدة كهذه ميكن 
له���ذه الوثائ���ق أن تبرهن على نطاق أوس���ع األهمية 

التاريخية لهذه التقاليد اإلسالمية. 

الثالث: ميكن للواليات املتحدة أن تساعد في إنشاء 
مراكز تعليمية ومتويلها، تق���وم بالتركيز على التاريخ 
الق���دمي واحلضارة اخلاصة باملنطقة، مع تركيز معني 
على سوابق التس���امح الديني والعرقي. وهذه املراكز 
ميكن أن تس���اعد املجتمع في احملافظة على الشباب 

الذين أصبحوا متذمرين من الفكر الوهابي.)2(

)1( فهمي هويدي، تنس���يق )روحي( مع أمريكا، جريدة الشروق اجلديد، 8 
أغسطس 2010، انظر الرابط:

h t tp : / /www.shorouknews .com/Columns /Co lumn.
aspx?id=279762

)2( تقرير )فهم الصوفية واستش���راف أثرها في السياس���ة األمريكية(، 
مرجع سابق، ص 17 - 18. 
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أما ألن جودالس بقس���م دراس���ات األديان بجامعة 
جورجيا؛ فق���دم مقترحاته حول الوس���ائل واألدوات 

كالتالي: 

1- تشجيع نشر كتابات الصوفيني احملليني، وترجمة 
النصوص الكالس���يكية من ِقبل صوفيني محليني إلى 
اللغات احمللية املعاص���رة، وإلى اللغة اإلجنليزية؛ حيث 
يسبغ عليها ذلك االهتمام شهرة وأهمية اللغة اإلجنليزية، 

وبخاصة بالنسبة للشباب. 

2- تش���جيع دمج القيم الصوفية م���ع قيم املجتمع 
املدني في املعاهد التعليمية. 

3- نصح العديد من دول آسيا الوسطى للتأقلم مع 
موقف االنفتاح نحو إعادة إحياء النقش���بندية بصفة 

خاصة. 

4- تش���جيع إحياء الثقافة واآلداب الصوفية، وفي 
الوقت نفس���ه إحياء تقاليد زيارة األضرحة واملقامات 

في كل دولة.)1(

)1( املرجع السابق: ص23. 

وإذا علمن���ا أن اإلدارة األمريكية أنفقت 700 مليون 
دوالر على قن���اة احلرة وإذاعة س���وا؛ أدركنا ما هي 
األدوات التي تس���تخدمها هذه اإلدارة في نشر الفكر 
الصوفي وغيره من أفكار في محاربة اإلسالم، فاملال 
واإلعالم على رأس هذه األمور، وتنفق الواليات املتحدة 
هذا املال ببذخ شديد على كل املوالني لها في برامجها 
في نش���ر الصوفية، خصوًصا فيم���ا يتعلق بالبعثات 
العلمية ورس���ائل الدكتوراه حول رجال التصوف، أما 
اإلعالم فيكاد يقع حتت الس���يطرة الكاملة للتوجهات 
األمريكية، وبهذا تخصصت قنوات فضائية كاملة لنشر 
الفكر الصوف���ي، ومت كذلك في قنوات أخرى الترويج 
ملشايخ التصوف جنًبا مع جنب مع جنوم الفن واإلثارة، 
ولك���ن املالحظة األكثر حداثة في هذا املوضوع تتمثل 
في إبراز مش���ايخ الفكر الصوفي في األعمال الفنية 
كاألفالم واملسلسالت على أنهم النموذج األمثل للفكر 
اإلس���المي، في الوقت الذي تُصّب اللعنات فيه على 
غيرهم من ش���يوخ اإلس���الم بوجه عام، والذين يتم 
وصمه���م عادة بالتطرف واإلرهاب، ومن هذه األدوات 
أيًض���ا ما دعا إليه العديد من مش���اركي مؤمتر )فهم 
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الصوفية( الذي س���بق اإلشارة إليه من وجوب اهتمام 
الواليات املتح���دة بإعادة بناء األضرح���ة واملقامات 

الصوفية. 

أم���ا أعجب ه���ذه األدوات وأخطره���ا فهي القوة 
العس���كرية! نعم القوة العس���كرية! فق���ادة الواليات 
ا املفكرون، أعلنوا  املتحدة األمريكية الدميقراطية جّدً
بكل صراحة أن عل���ى الواليات املتحدة أن تدافع عن 
الفكر الصوفي حتى ولو اضطرها ذلك إلى استخدام 
القوة العس���كرية، يقول رئيس مركز الشرق األوسط 
بالواليات املتحدة: »من منطلق حقوق اإلنس���ان، يجب 
على الواليات املتحدة األمريكية أن تدافع عن مشايخ 
الصوفي���ة ضد من يضطهدهم حتى ولو باس���تخدام 

القوة في كثير من األحيان«.)1(

خامًســـا: مســـتقبل التوظيف السياســـي الغربي 
للصوفية يف املنطقة:

 للقارئ أن يعجب أن بعض الكتاب واحملللني - بعد 
االستش���هادات العدي���دة التي ذكرناه���ا على امتداد 
الدراسة عن حتالف الصوفية مع الغزاة واحلكام على 
امتداد التاري���خ -  يذهبون إلى أن الصوفية في هذا 
العصر لم يتعاونوا مع األمريكيني؛ حيث يقول أحدهم: 
»إن األمريكي���ني واهم���ون إن اعتق���دوا أن الصوفية 
ستتسامح مع تصرفاتهم العدوانية، وستكون هينة لينة 
حيال مشروعهم االستعماري، فاملتصوفة إن كانوا قد 
أظهروا في أغلب األوقات خنوًعا وخضوًعا للسلطان 
واملس���تعمر ببعض الدول ومنها مصر، فإنهم في بالد 
أخرى تصدوا لالس���تعمار وحارب���وه بكل ما أوتوا من 
قوة، مثلما فعل عمر املختار شيخ السنوسية في ليبيا، 
واملهدي شيخ املهدية في السودان، واألمير عبد القادر 

شيخ الطريقة القادرية في اجلزائر. 

وعلى غرار ما فعل الش���يخ ابن ماء العينني ش���يخ 
الطريق���ة الفاضلية ضد االس���تعمار الفرنس���ي في 

)1( املرجع السابق: ص 22.

موريتانيا، وما فعله ش���يوخ التيجانية ضد الفرنسيني 
في املغرب، وأحمد مببا في الس���نغال، والشيخ رابح 
فضل الله في وس���ط إفريقيا، واحل���اج عمر الفوتي 
التكروري في غرب القارة السمراء، واملال محمد عبد 
الله حس���ن في الصومال ضد االس���تعمار اإلجنليزي 

واحلبشي. 

وعلى ش���اكلة ما فعلت النقش���بندية في إندونيسيا 
حني ح���ررت البالد من االس���تعمار الهولندي، وحني 
حافظت على اإلسالم في آس���يا الوسطى والقوقاز. 
ورمبا ينظر األمريكيون وحلفاؤهم إلى اجلزء الضئيل 
الفارغ من الكوب؛ حيث تعاونت بعض الطرق الصوفية 
أو أجنحة منها مع املس���تعمرين طيلة القرنني التاسع 
عشر والعشرين، لكنهم ينسون أو يتغافلون عن الطابع 
اجلهادي والنضالي الذي مّيز أغلب أفكار وممارسات 
متصوفة البل���دان احملتلة، وهى س���مة ال أتصور أن 
تسقط بالتقادم، وال أعتقد أن مؤمترات »غسيل املخ« 
أو »بث األفكار املس���مومة« بوسعها أن جترف أمامها 
ميراًثا تاريخّيًا راس���خ األقدام ملتصوفة أمة أعرق من 

أمريكا بكثير«.)2(

  وال أدرى على أي أس���اس بنى هؤالء موقفهم هذا، 
خصوًصا أن ذل���ك يتناقض مع في���ض الوقائع التي 
ذكروها ف���ي كتاباتهم املتعددة والتي ذكرنا بعضها في 

هذه الدراسة. 

فأبسط قواعد التفكري تقول: إن أحداث املاضي هي 
خير ش���اهد عما ميكن أن يكون في املستقبل؛ فإذا لم 
يكن ذلك حتمًيا فهو حكم الغالب على األقل، فإذا كانت 
العمال���ة هي غالب حالة الصوفية في املاضي، فكيف 

ميكن القول: إن ذلك أمر بعيد عنها في املستقبل؟! 

د. عمار علي حس���ن، أمريكا والطرق الصوفية، جريدة املصري اليوم،   )2(
العدد 2074، بتاريخ 16 فبراير 2010م، انظر الرابط:

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=24
4165&IssueID=1683
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وليست املسألة مسألة وقائع فقط، وإمنا األعمق واألخطر من ذلك هو املكنون الفلسفي لهذا التيار الصوفي، 
والذي  ميّثل في أطواره العليا – مثل طور ابن عربي ومن هم على ش���اكلته – نقيًضا عقائدّيًا لإلسالم، ومن ثم 
كان م���ن احلتمي أن ينعكس ذلك على الواقع العلمي بتلك احلالة العدائية بني تلك الطرق الصوفية واإلس���الم 
الس���ني الشمولي الذي ميثل اإلس���الم احلقيقي املجاهد، مهما اختلقوا له من مس���ميات أو وصموه بالتطرف 

واإلرهاب. 

أما األمثلة التي ذكرها بعض الُكتاب ملجاهدة الصوفيني لالس���تعمار؛ فإن الكثير منها مناقض للحقيقة بشكل 
فّج، وأبرز مثال ذلك هو كالمهم عن جهاد التيجانية، وقد ذكرنا على امتداد الدراس���ة الش���واهد الدامغة على 

تعاون التيجانية مع االستعمار وليس جهادها له. 

واألمثل���ة الصحيحة التي ذكروها مثل جهاد الش���يخ عمر املختار السنوس���ي؛ بّينا م���ن قبل أنه ال يحمل من 
الصوفية سوى الشكل فقط؛ الرتباط الطريقة السنوسية مبنهج أهل السنة واجلماعة، بل وهجومها الشديد على 
االنحرافات الصوفية. ومن ثَم فال نرى في الكالم عن الصعوبة املستقبلية للتعاون بني الصوفيني واألمريكيني إال 

نوًعا من املجاملة أو املشاركة في التخدير.
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معلومات إضافية

الصوفية يف السياسة األمريكية والغربية: 

تس���عى أمريك�ا والعالم الغربي للتمكني للصوفية في بالد املسلمني، على حساب أصح�اب املنهج الس�لفي؛ ألن 
هذا - كما يقولون - يساعد على االنسجام مع املنظومة الدولية، باإلضافة إلى قابلية اخلضوع للقوانني واملعايير 
املتع���اَرف عليها دولّيًا، كما أن التمكني للصوفية يس���اعد على مواجهة املد الس���لفي، وإعاقته، ووضع العراقيل 

أمامه.

وهناك دالئل كثيرة تشير إلى أن السياسة األمريكية والغربية باتت تنظر إلى الصوفية على أنها البديل املناسب 
للتدين لدى عامة املسلمني، ونذكر فيما يلي بعض هذه الدالئل:

- في يناير 2001م أقيم املؤمتر العاملي األول لدراسات الشرق األوسط الذي ُعقد مبدينة ماينز األملانية، وقد 
كان برنامج املؤمتر مكتًظا بالبحوث والدراسات املتنوعة؛ أما ما يتعلق باإلسالم واحلضارة اإلسالمية فثمة بحثني 

هما: اإلسالم احلديث والطريقة النقشبندية، واألولياء الصوفيون وغير الصوفيني.

- في 28 مارس 2001م عقد في مدينة هامبرج األملانية املؤمتر الثامن والعش���رين للمستشرقني األملان، ومن 
ضمن البحوث التي ُقدمت في املؤمتر بحث بعنوان »األخوة الصوفية كحركات اجتماعية«، و)احلركة النقشبندية 

في داغستان( و )التيجانية( في غرب إفريقيا، وصورة املوالد الشعبية في مصر.

� في 24 أكتوبر 2003م عقد مركز نيكس���ون للدراس���ات في واش���نطن مؤمتًرا عنوانه »فهم الصوفية والدور 
الذي س���تلعبه في السياس���ة األمريكية«، وكان من أبرز احلضور الدكتور برن���ارد لويس، وهو من أبرز الناقمني 
على اإلسالم، والدكتور كوركوت أوزال شقيق الرئيس التركي األسبق تورجوت أوزال، ومحمد هشام قباني رئيس 

املجلس اإلسالمي األمريكي.

ا للمعلومات لدى اإلدارة  � يعتبر املجلس اإلس���المي األمريكي الصوفي الذي أّسسه هشام قباني مصدًرا مهّمً
األمريكية عن اإلس���الم واملسلمني، وكان بول وولفويتز مساعد وزير الدفاع األمريكي السابق يعقد لقاءات دورية 
مع أعضاء املجلس للتش���اور معهم حول قضايا اإلرهاب »اإلس���المي«، ويحظى »قباني« بدعم كبير من اإلدارة 
األمريكية، وُدعي إلى البيت األبيض واخلارجية، وألقى محاضرات على مس���ئولني في واش���نطن، إحداها كانت 

بعنوان »التطرف اإلسالمي وخطورته على األمن القومي األمريكي«.

- نش���رت مجلة )يو إس نيوز( األمريكية في تاريخ 17 أبريل 2005م تقريًرا بعنوان: »قلوب وعقول ودوالرات« 
كتبه ديفيد كابالن. قال فيه: »يعتقد االس���تراتيجيون األمريكيون بش���كل متزايد أن احلركة الصوفية بأفرعها 
العاملية قد تكون واحًدا من أفضل األسلحة ضد تنظيم القاعدة واإلسالم اجلهادي؛ فالصوفية بطرقها الباطنية 
متثل برأيهم توجًها مناقًضا للطوائف األصولية كالوهابية التي مينع أشد أئمتها تعصًبا املوسيقى والرقص، ال بل 
وا علًنا بسبب  حتى احلب الرومانسي«. وذكر التقرير أيًضا أنه: »بينما ال يستطيع الرس�ميون األمريكيون أن يُقرُّ
فصل الدين عن الدولة في الدستور األمريكي، فإنهم يدفعون علًنا باجتاه تعزيز العالقة مع احلركة الصوفية«.
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وقد اس���ترعى انتباه متخصصني أمريكيني الصراع بني احلركات اإلس���المية السلفية وبني الطرق الصوفية، 
ولذل���ك قررت اإلدارة دعم الصوفية، ولكن بصورة غير مباش���رة، وذكرت املجلة األمريكية أنه في إحدى الدول 
العربية في شمال إفريقيا دعا قادتها في هدوء زعماء الصوفية احملليني، وقدموا لهم ماليني الدوالرات كمعونة 

الستخدامها كحصن ضد األصولية املتشددة.

� بعد فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوجان الصوفي النقش���بندي، بدأ مسئولون في السفارة األمريكية 
في تركيا بزيارة اجلماعات اإلس���المية التركية -التي يغلب على معظمها الصبغة الصوفية بأشكالها املختلفة- 
ودراس���تها عن قرب، واالطالع على حجم ش���عبيتها وتأثيرها، والتباحث مع قادته���ا حول رغبة األمريكيني في 
اس���تخدامهم في نشر »اإلسالم املعتدل« خارج تركيا ضمن إطار الشرق األوسط الكبير، وفي املقابل قدمت لهم 

وعوًدا بدعم مالي وسياسي ومنح دراسية ألتباعهم في أمريكا.

- أوصت جلنة في الكوجنرس األمريكي مختصة باحلريات الدين�ية بتش�جيع احل�ركات الص�وفي�ة ف�ي العالم 
اإلس���المي، وفي كتاب أصدرته الباحثة شيريل بينراد -وهي زوجة زملاي خليل زاده - بعنوان )العالم اإلسالمي 
بعد 11 / 9( تناولت احلركات واملذاهب الدينية القادرة على التغيير في العالم اإلسالمي، وكتبت عند كالمها عن 
الصوفية أنهم: »يشكلون غالبية املس���لمني اليوم، وهم محافظون على معتقداتهم اإلسالمية وتقاليدهم احمللية، 
غير متش���ددين، يعّظمون قبور القديس���ني ويؤدون عندها الصلوات، ومجموعة االعتق���ادات هذه أزالت متاًما 
التعصب والش���دة الوهابية، وأصبح الكثير من التقليديني يشابهون الصوفية في السمات واالعتقادات، وال يرون 
تضارًبا بني معتقداتهم الدينية ووالئهم لدولهم العلمانية وقوانينها« وقالت أيًضا: »الوهابية والس���لفية هم أش���د 
أعداء الصوفية والتقليدية في العالم اإلس���المي، ونتيجة لهذا العداء فالصوفية والتقليدية هم حلفاء طبيعيون 

للغرب في حربهم ضد الراديكالية«.

- تبني أمريكا كثيًرا من سياس���اتها إزاء العالم اإلس���المي على تقارير مؤسسة )راند( ونحوها من املؤسسات 
الفكرية، وقد وردت الفقرة التالية في أحد تلك التقارير - وهي تبنيِّ الس���لوك األمريكي لتخريب اإلس���الم من 
داخله -: »تقوية مكانة الصوفية، وتش���جيع الدول التي لديه���ا تقاليد صوفية قوية للتركيز على ذلك اجلزء من 

تاريخها، وإدراجه في مناهجها التعليمية«.

في أواخر عام 2009م رعت بريطانيا إنشاء »املجلس الصوفي العاملي« في لندن، بترخيص بريطاني معتَمد من 
ف نفسه فيه بأنه »منظمة إسالمية تدعو إلى حتقيق السلم  وزارة اخلارجية البريطانية. وأصدر املجلس بياًنا عرَّ
والس���الم في العالم، وتتص�دى لإلرهاب والعن�ف والتش���دد والتعصب، وال تتدخل في سياسات الدول املختلفة، 
وحتترم كلَّ معتَقد ألي دين أو عقيدة، وتعمل على إزالة اخلالفات العقائدية، وتقّرب بني األديان املختلفة لتحقيق 
االس���تقرار في دول العالم كله، واملجلس منظمة لها شخصية معنوية مستقلة، وأغراضها نشر الدين اإلسالمي 

الصحيح، والدعوة إلى الله، ونشر الوعي الديني والثقافي«.

واآلن يُراد من الصوفية القيام مبا لم تستطع الَعلمانية القيام به، وذلك حتت َوْهم العناية بالقلب، وتزكية النفس 
والعناية بالروح، والزهد في الدنيا، فيجري إبعاد الدين عن التدخل في مجاالت احلياة: كالسياس���ة واالقتصاد، 

وتنمية املجتمعات والقضاء على روح اجلهاد؛ ليقرَّ للمحتلني قرارهم في االستيالء على بالد املسلمني. 

ح برنارد لويس يوًما فقال: »إن الغرب يسعى إلى مصاحلة )التصوف اإلسالمي( ودعمه؛ لكي يستطيع ملء  صرَّ
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الساحة الدينية والسياسية َوْفق ضوابط فصل الدين عن احلياة، وإقصائه نهائّيًا عن قضايا السياسة واالقتصاد، 
وبالطريقة نفسها التي استُخدَمت في تهميش املسيحية في أوروبا والواليات املتحدة«.

وتسعى أمريك�ا والعالم الغربي للتمكني للصوفية في بالد املسلمني على حساب أصح�اب املنهج الس�لفي؛ ألن 
هذا - كما يقولون - يساعد على االنسجام مع املنظومة الدولية باإلضافة إلى قابلية اخلضوع للقوانني واملعايير 
املتع���اَرف عليها دولّيًا، كما أن التمكني للصوفية يس���اعد على مواجهة املد الس���لفي، وإعاقته، ووضع العراقيل 

أمامه.

املصادر: 

الصوفية في مواجهة السلفية، مجلة البيان، افتتاحية العدد 279، ذو القعدة 1431ه�، نوفمبر 2010م.

محم���د بن عب���د الله املقدي، نقض العرى.. رؤية في البديل الغربي للتيار الس���لفي، مجلة البي���ان، عدد 223، ربيع األول 
1427ه�، أبريل 2006م.



215

ملخص الدراسة
ر مس���تقبل مدينة القدس احملتلة النقاشات االستراتيجية التي أُثيرت خالل السنوات األخيرة داخل  تصدَّ
الكيان الصهيوني، وبدا واضًحا أنه على الرغم من التيارات الصهيونية الكثيرة واملتناقضة في بعض األحيان، 
إال أن موض���وع القدس برز بوصفه جوهر كل منها؛ انطالًق���ا من قناعاتهم بأنه ليس هناك صهيونية بدون 
القدس. وتدعي وجهة النظر الصهيونية الرس���مية أن القانون الدولي يدعم موقفها من مسألة السيادة على 
القدس الش���رقية، أما القدس الغربية ف�»س���يادتها عليها مفروغ منها، وليس���ت هناك ادعاءات فلسطينية 

مناقضة، وليس للفلسطينيني مطالب معينة فيها«.
وقد جلأت سلطات االحتالل إلى سن التشريعات اليهودية، فور احتاللها للقدس، وأرادت من خاللها تأكيد 

سيطرتها على الشئون املختلفة في املدينة، وحتقيق أغراضها في تهويدها.
وتخطط س���لطات االحتالل لتفريغ مدينة القدس من السكان العرب، وجعلها مدينة يهودية خالصة، ولذا 
يعمل االحتالل اإلسرائيلي اليوم على تعديل التوازن الدميغرافي في مدينة القدس عبر أربعة مسارات، هي: 
تكثيف االس���تيطان والترويج للقدس كمركز سكني، واس���تكمال اجلدار الفاصل، وتهجير الفلسطينيني، كما 

يعمل االحتالل على هدم بيوت الفلسطينيني ومصادرة أراضيهم وممارسة سياسات اإلغالق والعزل.
والهدف النهائي من تلك اإلجراءات الصهيونية، وسياسة التهويد التي تتبعها سلطات االحتالل يتمثل بدفع 

عشرات اآلالف من سكان املدينة الفلسطينيني لالنتقال واإلقامة خارج املدينة.
كم���ا اتخذت احلكومات الصهيونية املتعاقب���ة والعديد من اللجان الوزارية لش���ئون القدس، وطواقم من 
اخلبراء، وجلان مهنية متخصصة لدراس���ة وضع املدينة: العش���رات من القرارات، وأوصت جميعها بوضع 
العدي���د من اخلطط املختلفة واملطالب العديدة لوقف ما أس���مته ب�»النزي���ف« اليهودي احلاصل في تزايد 

معدالت الهجرة اليهودية، واحلفاظ على أكبر نسبة ممكنة من سكانها اليهود للبقاء فيها.
إن مس���تقبل القدس س���يكون أمام ثالثة احتماالت في ضوء ترتيبات مسار التسوية، األول: جناح مشروع 
التهويد في حسم هوية املدينة، الثاني: تعرض مشروع التهويد ملصاعب ومشكالت حقيقية تعيق تنفيذه، أما 
الثالث فهو: إفش���ال مشروع تهويد شرقي القدس وإنهاؤه. وال شك أن الصراع على املدينة املقدسة سيبقى 
سيد املوقف خالل السنوات القليلة القادمة، وسلطات االحتالل لن ترضى بأقل من تهجير الفلسطينيني كلّيًا 

عنها، األمر الذي يلقي مبزيد من املسئوليات واملهام على الفلسطينيني والعرب واملسلمني.

مستقبل مدينة القدس 
يف ظل التهويد 

د. عدنان عبد الرمحن أبو عامر

أستاذ القضية الفلسطينية في جامعات غزة - باحث في الشئون الصهيونية
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توطئة تارخيية:
تظل قضية تهويد القدس أحد أبرز احلروب التي تستهدف النيل من رموز األمة القيمية والثقافية، وقد ارتبط 
ترس���يم حدود بلدية القدس في العهد البريطاني بطبيعة الوجود اليه���ودي، فامتد غرب البلدة القدمية 7 كم، 
وشرقها وجنوبها مئات األمتار فقط، ثم أُعيد رسمها عامي 1921 و1946م، وبتركيز على القسم الغربي لتصبح 

40% أمالًكا إسالمية، و26% أمالًكا يهودية، و13% أمالًكا مسيحية. 
وفي ضوء حرب عام 1948م، وبعد توقيع اتفاق الهدنة في 1948/7/22م مت تقسيم القدس إلى غربية وشرقية؛ 
حيث َحَكم األردن املنطقة الشرقية بنس���بة 11%، واحتلت »إسرائيل« املنطقة الغربية بنسبة 84%، واقتطعت %4 

منها كمنطقة حرام تتبع األمم املتحدة.)1(
وتؤك��د خمتل��ف املصادر أن توجهات »تيودور هرتزل« مؤس��س احلركة الصهيونية خبص��وص القدس تكونت من ثالثة 

أجزاء:

- تدويل مدينة القدس.
- بناء الهيكل الثالث في مكان غير بعيد عن املسجد األقصى. 

- أن تك���ون املدينة خارج األس���وار )محيط البل���دة القدمية( بطابع أوروبي غربي، لتصبح عاصمة الش���عب 
اليهودي.

وقد تبنى »دافيد بن غوريون« مؤس���س »إس���رائيل« هذا التوجه ونّفذه؛ حيث سعى إلنشاء ما سمي ب�»القدس 
الغربية«، وأطلق على البلدة القدمية ومحيطها اسم »القدس الشرقية«. 

وحّدد موقفه في رسالة للحكومة البريطانية قبيل صدور قرار التقسيم عام 1947م قائاًل: »إنه لن يتنازل عن 
القدس، وال بد من الفصل بني األماكن املقدسة في شرقي املدينة وغربها، داعًيا إلى رقابة إجنليزية على شرقي 

املدينة، واعتبار اليهود من سكان القدس مواطنني في الدولة اليهودية«.)2(
وعل���ى إثر عدوان يونيو/ حزيران 1967م متكنت قوات االحتالل اإلس���رائيلي من احتالل الضفة الغربية مبا 
فيها القدس الش���رقية )البلدة القدمية( ومحيطها؛ حيث شرعت في تهويد املدينة وفرض وجودها فيها، واتخذ 

ذلك أربعة أشكال أساسية:
1- هدمت احلي اإلسالمي املعروف بحارة الشرف في حي املغاربة. 

محمد األزعر، مستقبل القدس في ظل التسوية السلمية، املركز العربي للدراسات االستراتيجية، القاهرة، 1996، ص17.  )1(
أسامة حلبي، الوضع القانوني ملدينة القدس ومواطنيها العرب، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط1، 1997، ص87.  )2(

د. عدنان عبد الرمحن أبو عامر
أستاذ القضية الفلسطينية في جامعات غزة - باحث في الشئون الصهيونية

مستقبل مدينة القدس 
يف ظل التهويد 



الباب الثالث : العامل اإلسالمي

التقرير االسرتاتيجي الثامن 218

2- توطني اليهود في حي املغاربة، وتسميته باحلي 
اليهودي، واس���تمالك املمتلكات اإلس���المية والوقف 

اإلسالمي بني عامي 1968-1979م.
3- منذ عام 1979م تش���كلت جماعات استيطانية 
ف���ي القدس، وألف���ت احتاًدا ُس���مي »جمعية جتديد 
االس���تيطان«، ويهدف إلى اس���تمالك العقارات في 

األحياء اإلسالمية املجاورة للحرم.
4- احتالل مساكن الفلسطينيني 
في األحياء اإلس���المية، وادعاء 

ملكيتها من ِقبَل اليهود.)1(
وبدراس���ة املمارسات اليهودية 
جند أن سياس���ات حزبي العمل 
والليكود تعم���ل لنفس األهداف 
الق���دس،  مدين���ة  بخص���وص 
ويعمالن إلبقائها موحدة وعاصمة 
إلسرائيل، ويهدفان بهدوء شديد 

لتهويد القدس الش���رقية، ونشر الوجود اليهودي في 
محيطها.

أواًل: السياسة القانونية الصهيونية 

 

جتاه القدس
وقد تصدر مستقبل مدينة القدس احملتلة النقاشات 
االس���تراتيجية التي أُثيرت خالل الس���نوات األخيرة 
داخل الكيان الصهيوني، وبدا واضًحا أنه على الرغم 
من التيارات الصهيونية الكثيرة واملتناقضة في بعض 
األحيان، إال أن موضوع القدس برز بوصفه جوهر كل 
منها، انطالًقا من قناعاتهم بأنه ليس هناك صهيونية 
بدون القدس؛ »ألن القدس تس���مو على كل ما عداها، 
وألنها الصخ���رة التي يُبنى عليه���ا وجودنا«، وفًقا ملا 

يزعمه قادة األحزاب الصهيونية.
وقد أعل���ن »ديفيد ب���ن غوريون« مؤس���س الكيان 
الصهيوني في العاشر من ديسمبر/ كانون األول 1949م، 

حتت قبة الكنيست أن القدس عاصمة الكيان.

غور عوفر، خطة لتطوير القدس، معهد فلورسهامير، تل أبيب، 2006،   )1(
ص43.

وفي هذا اخلصوص، تدعي وجهة النظر الصهيونية 
الرسمية أن القانون الدولي يدعم موقفها من مسألة 
الس���يادة على القدس الش���رقية، أما القدس الغربية 
ف�»سيادتها عليها مفروغ منها، وليست هناك ادعاءات 
فلسطينية مناقضة، وليس للفلسطينيني مطالب معينة 
فيها«، وتدع���م هذا املوقف بتبريرات ميك��ن تلخيصها 

على النحو التايل: 

1- إن األردن س���يطر عل���ى 
القدس الشرقية عام 1948م عن 
طريق عمل »عدائي«، مستخدًما 
القوة العسكرية، ولذلك، ليس له 

حقوق سيادية عليها.
2- ال يُعتبر خط الهدنة الذي 
اتُِّفَق عليه عام 1949م، وقّس���م 
املدينة إلى جزأين حدوًدا نهائية، 
والهدنة تن���ص على أن االتفاق 
بني الكيان الصهيوني واألردن ال ميس بحقوقهما، وال 

يؤثر على ادعاءاتهما في السيادة على املدينة.
3- إن ضم القدس الشرقية والضفة الغربية لألردن 
ع���ام 1950م، كان إجراًء مناقًض���ا للقوانني الدولية، 

ولذلك فهو لم يكن شرعّيًا.
4- إن األردن خ���رق اتفاقية الهدن���ة عام 1967م، 
عندما أعلن احلرب على الكيان، مما منحه احلق في 

إلغائها، وهذا ما قام به بالفعل.
5- جاء احتالل الكيان للقدس الشرقية عام 1967م؛ 
نتيجة إجراء دفاعي، ولذلك فهو قانوني، ومنحها حق 

السيادة على هذا اجلزء من املدينة.)2(
وقامت دولة الكيان بالعمل على تغيير وضع القدس 
القانوني، وواقعها السياس���ي والسكاني بواسطة سن 
القوانني، ووضع ترتيبات قانونية جديدة، في ضوء أن 
بعض األحزاب الصهيونية تستند بشكل مطلق إلى البعد 
القانوني في دعم وجهة نظرها، وتس���تخدمها للتأثير 

فايز جابر، القدس ماضيها حاضرها ومس���تقبلها، دار اجلليل للنشر،   )2(
عمان، 1985، ص200.

قام��ت دول��ة الكي��ان بالعمل عل��ى تغيير 
وضع القدس القانوني، وواقعها السياسي 
والس��كاني بواسطة س��ن القوانين، ووضع 
ترتيب��ات قانوني��ة جدي��دة،  وتس��تخدمها 
للتأثير على مواقف الجمهور اليهودي من 
الحل��ول المطروح��ة، كم��ا أن أي حكومة قد 
تستغل هذا الوضع، وتستخدمه ذريعة في 

رفض المطالب الفلسطينية في المدينة.
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على مواق���ف اجلمهور اليهودي من احللول املطروحة، 
كما أن أي حكومة قد تستغل هذا الوضع، وتستخدمه 

ذريعة في رفض املطالب الفلسطينية في املدينة.
وس���نَّت س���لطات االحتالل مجموعة من القوانني 
الهادف���ة إلى تفريغ الق���دس من محتواه���ا العربي 
الفلسطيني، واملؤثرة في الواقع االجتماعي واحلياتي 

للسكان املقدسيني، من أمهها:
1- قانون دخول الكيان عام 1952م، الذي منع دخول 
املقدس���ي لبيته وأرضه، وحجبت عن���ه حرية التنقل، 
بينما أجازته لليهود القادمني من كل بقاع األرض دون 

أية قيود.
2- قان���ون اإلدارة والنظام عام 1967م، الذي أُعلن 
مبوجبه ض���م القدس، واعتباره���ا العاصمة املوحدة 

األبدية لدولة الكيان.
3- قانون أمالك الغائب���ني، الذي صادرت مبوجبه 
أمالك وحقوق كل املقدس���يني الذين لم يتواجدوا في 

منازلهم عشية حرب 1967م.)1(

مواقف األطراف املختلفة جتاه القدس: 
جتمع املواق����ف العربي����ة والدولية األساس����ية بأن 
القدس الشرقية هي أراٍض فلسطينية محتلة، وأن على 
»إسرائيل« أن تنسحب منها، وأن إجراءاتها املختلفة فيها 
باطلة بعشرات القرارات التي مت اتخاذها من قبل األمم 

املتحدة واملؤسسات الدولية األخرى والقمم العربية.
بل إن إعالن الق���دس الغربية عاصمة لها منذ عام 
1948م ل���م يحظ باعتراف أي دول���ة في العالم حتى 
اليوم؛ حيث إن مس���ألة القدس ومكانتها القانونية لم 
حُتس���م منذ اتخاذ قرار األمم املتحدة رقم 181 لعام 

1947م، املتعلق بتدويلها.

املوقف الفلسطيين الرمسي: 
فتح اتفاق أوسلو عام 1993م مجاالً التخاذ مواقف 
غير حاس���مة عربّيً���ا ودولّيًا جتاه احل���ق العربي في 

هاي���ل صندوقة، مدينة القدس، جمعية الدراس���ات العربية، القدس،   )1(
1996، ص59.

القدس، مما خرق مفهوم السيادة العربية الفلسطينية 
الكاملة على القدس سياسّيًا، كما هي دينّيًا.

وقد ج���اء تهافت القيادة املتنف���ذة ملنظمة التحرير 
لتوقيع اتفاقيات التسوية مع الكيان الصهيوني ليتسبب 
في تآكل مفهوم احلق العربي الفلس���طيني السياسي 
الس���يادي على مدينة القدس بش���قيها لصالح األمر 

الواقع اإلسرائيلي فيها منذ عام 1948م.
وهو ما يش���ير إلى إمكانية قبول مواقف فلسطينية 
متثل احللول الوسط بني احلق الفلسطيني الشرعي، 
وبني األمر الواقع اإلس���رائيلي فيم���ا يتعلق بالقدس 
الش���رقية واألماكن املقدسة اإلس���المية واملسيحية، 
مم���ا ميثل قاعدة خط لالنطالق في مفاوضات احلل 
النهائي من موق���ف متراجع ابتداًء، وبدعم غير كامل 

وال متماسك دولّيًا وعربّيًا.

أسس املوقف العربي: 
ميكن حتديد أسس ومكونات املوقف العربي الدولي 

مبا يلي:
أ- الق���دس الغربية احملتلة ع���ام 1948م أصبحت 

جزًءا من الدولة اإلسرائيلية.
ب- الق����دس الش����رقية مبا فيها البل����دة القدمية 
املقدس����ة واألماكن املقدسة املس����يحية واإلسالمية 
أراٍض محتلة بالقوة، ويجب االنس����حاب الكامل منها 

وفق قرار 242 عام 1967م.
ج- اإلجراءات اإلس���رائيلية باملصادرة واالستيطان 

في القدس الشرقية باطلة وغير قانونية.

املوقف اإلسرائيلي: 
ميكن حتديد أسسه ومكوناته جتاه القدس مبا يلي:

أ- ع���دم العودة إلى جتزئة املدين���ة كما كانت قبل 
عدوان 1967م.

ب- تكريس السيادة اإلسرائيلية على القدس الكبرى 
بأغلبية سكانية يهودية.

ج- ضم كل املس���توطنات اليهودية احمليطة بالقدس 
إلى بلديتها.
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ح- إمكانية تقاسم الس���يادة الوظيفية على احلرم 
القدسي واألماكن املقدسة األخرى بني األديان.

خ- القب���ول بالس���يادة الرمزية الفلس���طينية على 
الس���كان العرب، وإعطاء األحي���اء العربية نوًعا من 

اإلدارة الذاتية لشئونهم.
د- اس���تمرار السيطرة األمنية العليا إلسرائيل على 

كافة أجزاء املدينة املوسعة.)1(

املوقف الدولي: 
تبقى الس���يادة على مدينة القدس بش���طريها من 
وجهة نظر القانون الدولي عائدة للشعب الفلسطيني، 
رغم وجود االحتالل اإلسرائيلي، وال ميكن االعتراف 
إلسرائيل بالس���يادة على أي جزء من مدينة القدس؛ 
ألنه مخالف لقاعدة عامة في القانون الدولي تقضي 
بعدم إلزام املجتمع الدولي باالعتراف بأي مكاسب أو 
تغييرات إقليمية تنجم عن استخدام القوة، وهو مبدأ 

حترمي االستيالء على أراضي الغير بالقوة.
وقد أك���دت اجلمعي���ة العامة ل���ألمم املتحدة في 
قراراته���ا رفضها لإلجراءات الت���ي قامت بها قوات 
االحتالل في القدس، وم���ن أهمها: قرار رقم 2254 
بتاري���خ 1967/7/14م، وق���رار رق���م 2851 بتاريخ 
1971/12/20م، وقرار رقم 3005 في 1972/12/15م، 
وق���رار رق���م 3525 ف���ي 1975/12/15م، وق���رار 
106/31 ف���ي 1976/12/16م، وق���رار 91/32 في 
1977/12/13م، وقرار 133/33 في 1978/12/18م، 
وقرار 90/34 في 1979/12/12م، وقرار 122/35 في 
1980/12/11م، وقرار 147/63 في 1981/12/16م، 
وقرار 79/38 في 1983/12/15م، وقرار 95/39 في 
1984/12/14م، وقرار 161/40 في 1985/12/16م، 
وقرار 63/41 في 1986/12/3م، وقرار 160/42 في 
1987/12/8م، وق���رار 58/43 ف���ي 1988/12/6م، 
وق���رار 48/44 في 1989/12/8م، وقرار 74/45 في 
1990/12/11م، وقرار 694 في 1991/5/24م، وقرار 

مصطفي أبو اخلير، القدس واألمم املتحدة رؤية قانونية، بدون تاريخ   )1(
أو دار نشر، ص23.

726 في 1992/1/6م، وقرار 904 في 1994/3/18م، 
وقرار 58/43 في 1998/12/6م.)2(

تشريعات قانونية لتهويد القدس:
جلأت س���لطات االحتالل إلى س���ن التش���ريعات 
اليهودية، فور احتاللها للق���دس، وأرادت من خاللها 
تأكيد س���يطرتها على الش���ئون املختلفة في املدينة، 

وحتقيق أغراضها في تهويدها.
ومن ه���ذه القوان���ني: قانون ضم الق���دس، قانون 
البلدي���ات، القان���ون األساس���ي »الق���دس عاصمة 
إسرائيل«، قانون التنظيمات القانونية واإلدارية، قانون 
احملافظة على األماكن املقدس���ة لسنة 1967م، قانون 
أراضي الدولة املسجلة، قانون أمالك الغائبني رقم 58 
لسنة 1967م، قانون اس���ترجاع اليهود لعقاراتهم في 
البلدة القدمية، قانون االستمالك، قانون الدخول إلى 
إسرائيل لسنة 1952م، قانون السلطة لتطوير القدس 

1988م.)3(

ثانًيا: السياسة السكانية الصهيونية يف القدس:
ضمان أغلبية يهودية:

 بلغت مس���احة مدين���ة القدس قبل ع���ام 1967م، 
6 كم2، تضم حدوده���ا: »البلدة القدمية، واد اجلوز، 
الشيخ جراح«، ووصل عدد س���كانها 75 ألف نسمة، 

يعيشون في 13500 وحدة سكنية.
وطبًقا للزيادة الس���كانية الطبيعية كان من املفترض 
أن يعيش في القدس اآلن 280 ألف فلس���طيني، عدا 
املهجرين بعد حرب 1967م، ومنذ بداية االحتالل قام 
الصهاينة بتنفيذ سياسة تستهدف تهجير الفلسطينيني 
م���ن املدينة، فقاموا بهدم »حي الش���رف« بكامله في 
البلدة القدمية، ورحل���وا 135 عائلة منه بتعداد 650 

مواطًنا إلى »مخيم شعفاط وحي املغاربة«.

)2( غ���ازي ربابعة، القدس في الصراع العربي اإلس���رائيلي، دار الفرقان، 
عمان، 1987، ص86.

)3(  عب���د العزي���ز عوض، األطم���اع الصهيونية في القدس، املوس���وعة 
الفلسطينية، بيروت، 1990، ص854.
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في ح���ني يعيش في الق���دس الغربي���ة 275 ألف 
صهيوني، و186 ألًفا في الش���ق الشرقي، ويستهدف 
املخط���ط الصهيون���ي إحاطتها ب����250 ألًفا، وداخل 
اجلانب الشرقي 250 ألًفا في »القدس املوسعة« و500 
ألًفا في اجلانب الغربي ومحيطها، ليبلغ سكانها مليون 

يهودي.)1(
وشكلت الزيادة السكانية العربية، مفصاًل أساسّيًا في 
رسم خطوط »القدس الكبرى«، ففي العام 1993م بدأ 
التخطيط من قبل »بنيامني بن اليعازر« وزير اإلسكان 
آنذاك، مدعوًما بتعليمات مباشرة من »إسحق رابني« 

رئيس احلكومة، لتنفيذ املخطط 
الذي هدف إىل:

واضح  تواص���ل  إيج���اد   -1
للسكان اليهود.

2- تقليص التقارب واالحتكاك 
مع العرب.

3- احلفاظ عل���ى تعزيز مكان���ة القدس كعاصمة 
ل�»إسرائيل«، وكمدينة عاملية.

4- ربط املستعمرات خارج حدود البلدية مع داخلها 
بواسطة ممرات.

5- حتقي���ق األغلبية اليهودية، من خالل جلب مائة 
أل���ف يهودي س���نوّيًا، ما يعني أن مئ���ات اآلالف من 

املستوطنني سيتم استيعابهم في القدس.)2(
وكانت اللجنة الوزارية الصهيونية لشئون القدس قد 
اتخذت قرارها عام 1973م باحلد من النمو السكاني 
العربي داخل حدود بلدية القدس، وجعل نسبتهم %22 

من املجموع العام، هو احلد األقصى املسموح به.)3(

أوري أحيمائير، 40 عاًم���ا على القدس 1967-2007م، معهد أبحاث   )1(
إسرائيل، 2007، ص13.

رزق ش���قير، القدس: الوض���ع القانوني والتس���وية الدائمة، صحيفة   )2(
القدس، 1996/10/9م.

Proposals and Positions Concerning the Future of Jerusa-
lem, Housen Lapidoth Martinus Publishers, 2005, p67.

مايكل سافير، مس���تقبل القدس: رؤية كوزموبوليتانية، مجلة الباحث   )3(
العربي، متوز 1994م، ص17.

ومت تسويق 2400 شقة، واملرحلة الثانية 2800 شقة، 
أما املرحلة الثالثة فش���ملت إقامة 2000 شقة ضمن 

املخطط املستقبلي ملصادرة املزيد من األراضي.
ونش���ر »معهد القدس لدراسات إس���رائيل« دراسة 
تبني أن نسبة الس���كان اليهود في املدينة قد هبطت، 
والفقر ازداد حدة، والهجرة السلبية تفاقمت، واألسوأ 
من ذلك االستنتاج بأن الوضع سيزداد سوًءا فقط.)4(

وف���ي خطة مبرمج���ة موازي���ة بدأت الس���لطات 
بالتخلص من 40% من فلس���طينيي القدس، وحتويل 
25 مليون ش���يكل، أي 6 ماليني دوالر، لبناء خدمات 
حكومية ل�125 ألف فلس���طيني 
من أصح���اب بطاق���ات الهوية 
الزرق���اء الذين س���يبقون خارج 

جدار الفصل«.)5(
امليل احلالي  استمر  وفي حال 
الس���كاني مقارنة بني  للتزاي���د 
اليهود  العرب واليهود، فسيش���كل 
بحلول عام 2020م ما نس���بته 60% من سكان القدس، 
مقابل 66% حالًيا، في حني ستتراوح نسبة العرب بني 

.%40-34
ويبلغ عدد سكان القدس، الشرقية والغربية، حالًيا 
720 ألف نسمة، وهذا يش���مل اليهود في األحياء 
التي بنتها الدولة العبرية في القس���م الشرقي من 

املدينة عام 1967م.)6(
علًما بأن س���لطات االحتالل تخطط لتفريغ مدينة 
القدس من الس���كان العرب، وجعله���ا مدينة يهودية 
خالصة، وقد اس���تخدمت -وال تزال- عدة وس���ائل 

لتحقيق هذا الهدف، منها: 
1- اجلدار العازل الذي أخ���رج ما يزيد على 270 
ألف مواطن مقدس���ي، وصادر ما يزيد على 20% من 

عبد الرءوف سليم محمد، القدس في مشاريع التقسيم، مجلة صامد،   )4(
نيسان 1997م، ص137.

هآرتس، 2006/12/28م.  )5(
يوري كمحي، التبعات األمنية للجدار الفاصل حول القدس، جامعة تل   )6(

أبيب، 2008، ص17.

ف��ي ح��ال اس��تمر المي��ل الحال��ي للتزاي��د 
الس��كاني مقارن��ة بي��ن الع��رب واليه��ود، 
فسيشكل اليهود بحلول عام 2020 ما نسبته 
60% من سكان القدس، مقابل 66% حالًيا، في 

حين ستتراوح نسبة العرب بين %40-34.
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أراضي الضفة الغربية، علًما بأنه منذ احتالل املدينة 
قامت السلطات مبضاعفة مس���احتها ثالثة أضعاف 
عب���ر ضم أراٍض من الضف���ة الغربية تابعة ل�28 بلدة 

عربية ومنها بيت حلم وبيت جاال.
2- مبوجب قانون أم���الك الغائبني، يقوم االحتالل 
بالس���يطرة على أراضي ومنازل داخل البلدة القدمية 

والقدس الشرقية.
3- طرد املواطنني املقدسيني من بيوتهم التي بنوها 
قبل قيام دولة الكيان، بحجة عدم الترخيص، مع العلم 
أن القدس هي مدينة محتلة ال يجوز أن يطبق القانون 

اإلسرائيلي عليها.
4- منع لّم الشمل داخل مدينة 

القدس. 
5- حرمان املواطن املقدس���ي 
من فرص العمل، وفرض ضرائب 
وغرامات باهظة عليه، ال تتالءم 
مع ظروف معيشته إلجباره على 

الرحيل.)1( 
ومن���ذ أربعة عق���ود، زاد عدد 

السكان العرب بنس���بة 257%، وانتقل عددهم من 68 
ا  ألًفا إلى 245 ألًفا، في حني عرف السكان اليهود منّوً
بلغ 140%، وانتقل عددهم من 200 ألف إلى 475 ألًفا، 
وبالتالي سيش���كل العرب نسبة 50% عام 2035م، مع 
نضوب وتراجع نسبة الهجرة االستيطانية من اخلارج 

نحو فلسطني احملتلة.)2(
ومن اإلجراءات اليت اعتمدهتا سلطات االحتالل لتحقيق 

التفوق الدميوغرايف اليهودي: 

1- سحب الهويات من عدد كبير من العرب بذريعة 
إقامتهم خارجها، وتش���ير اإلحصائيات إلى س���حب 
هويات 4169 رب أس���رة عربية مقدس���ية بني عامي 

ريهام الفقي، القدس في اخلطاب السياس���ي اإلس���رائيلي، السياسة   )1(
الدولية، تشرين أول 1999، ص97.

ماهر كيوان، مس���تقبل الق���دس: القرارات الدولي���ة والعربية، مجلة   )2(
صامد، نيسان 1997، ص61.

1967- 1997م، وحال���ت دون حصول من بلغوا س���ن 
السادسة عشرة على الهوية، والبالغ عددهم 10 آالف 

شخًصا.)3(
2- زيادة ع���دد اليهود في البلدة القدمية من صفر 
عام 1967م إلى 3800 ع���ام 2002م، يتركز جميعهم 
في التجمع اليهودي االستيطاني الذي أقيم في احلي 
اإلس���المي، وعلى أنقاض حارتي »املغاربة والشرف« 
العربيتني، إضافة إلى عدد من البيوت التي اس���تولى 

عليها اليهود في »احلي اإلسالمي«.)4(
3- أدى التطور في التركيبة السكانية للبلدة القدمية 
داخ���ل األس���وار إل���ى التغيير 
ف���ي بنيته���ا الدميوغرافية؛ إذ 
أصبح اليهود يستحوذون بالقوة 
على 20% م���ن مجموع أراضي 
البل���دة القدمي���ة، بينما ميلك 
والعرب   ،%52 املسلمون  العرب 

املسيحيون %28.)5(
احلكوم���ة  ق���ررت  كم���ا 
اإلسرائيلية عام 1973م احلفاظ 
على نسبة اليهود والعرب حسبما كانت نهاية 1972م، 

أي 73.5% يهود و26.5% عرب.)6(
وأش���ار الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي إلى 
أن عدد س���كان القدس عام 1999م بلغ 645.7 ألف 
نس���مة، منهم 437.4 من اليه���ود و 208.3 من غير 
اليهود، فبلغت النس���بة أكثر من 67% من السكان من 

اليهود، و32% من غير اليهود.)7(

خليل التفكجي، االس���تيطان في القدس: األهداف والنتائج، ش���ئون   )3(
عربية، كانون أول 1997، ص32.

دوري غولد، القدس واحلل الدائم، الدراسات الفلسطينية، ع26، ربيع   )4(
1996، ص116.      

سمير الزبن، اإلجراءات اإلسرائيلية بعد احتالل القدس، مجلة صامد،   )5(
نيسان 1997، ص107.

وليد سالم، القدس في إطار املدينة املفتوحة، مجلة استراتيجيا، غزة،   )6(
فبراير 2001، ص150.

»يوري رايتر«، مس���تقبل املفاوضات حول مقدسات القدس، اجلامعة   )7(
العبرية، القدس، 2008، ص65.

منذ أربع��ة عقود، زاد عدد الس��كان العرب 
بنس��بة 257%، وانتق��ل عددهم م��ن 68 ألًفا 
إلى 245 ألًفا، في حين عرف السكان اليهود 
ا بل��غ 140%، وانتقل عددهم م��ن 200 ألف  نم��ّوً
إل��ى 475 ألًف��ا، وبالتال��ي سيش��كل العرب 
نس��بة 50% ع��ام 2035م، م��ع نض��وب وتراجع 
نس��بة الهجرة االس��تيطانية من الخارج نحو 

فلسطين المحتلة.
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أما كتاب اإلحصاء الفلسطيني لعام 1999م، فأوضح 
أن عدد الفلس���طينيني العرب بلغ 224.8 ألف نسمة، 

ما يقارب 35% من عدد سكان القدس.)1( 

تعديل التوازن الدميوغرايف:
يعم���ل االحتالل اإلس���رائيلي الي���وم على تعديل 
الت���وازن الدميغرافي في مدين���ة القدس عبر أربعة 

مسارات، هي: 
1- تكثيف االستيطان: 

يوجد في القدس اليوم مبس���احتها اجلديدة داخل 
اجلدار، والبالغة بش���طريها 289 كم2، 69 مستوطنة 
تس���يطر على مس���احة تقدر ب�163 كلم2، ويسكنها 

حوالي 270 ألف مستوطن.
2- الترويج للقدس كمركز سكين: 

تعد القدس مدينة طاردة للس���كان اليهود، فخالل 
الس���نوات 1980–2005م بلغت الهجرة السلبية منها 
105 آالف مس���توطن، وملواجهة ه���ذا األمر صادقت 
حكومة االحتالل ف���ي 2007/8/7م على خطة بقيمة 

200 مليون دوالر، جلذبهم لالنتقال والعيش فيها. 
3- اجلدار الفاصل: 

إن الهدف األول للج���دار في القدس هو ضم أكبر 
مساحة ممكنة من األرض إلى احلدود البلدية للمدينة، 
مع طرد أكبر عدد ممكن من املقدسيني منها، وبالرغم 
من أن املقدس���يني حاولوا مواجهته بشكل تلقائي، من 
خالل االنتق���ال بأعداد كبيرة إل���ى األحياء املوجودة 
داخله، إال أن اجلدار ومع اكتمال بناء 90% منه، متكن 
من عزل أكثر من 154 ألف مقدسي عن مدينتهم، مع 

مصادرة أكثر من 163 كلم2 من األراضي.)2(
4- هتجري الفلسطينين: 

تعد نتائج هذه الطريقة مح����دودة في معادلة التوازن 
الدميوغرافي؛ وألن تنفيذها صعب ويثير مشاكل سياسية، 

خالد عايد، القدس في إسار الواقع الصهيوني، الدراسات الفلسطينية،   )1(
صيف 1993، ص104.

زياد احلس���ن، تقدير موقف حول مس���تقبل الق���دس، مركز الزيتونة   )2(
للدراسات، 2009/8/19.

فال يلجأ إليها احملتل على نطاق واسع إال نادًرا. 
لكنه أصبح اليوم مييل إلى تبنيها كسياسة معتمدة، 
ضمن جهده املس���تميت لتعديل ميزان الدميوغرافيا، 
ر  قبل أن تس���وء األحوال أكثر بالنس���بة له؛ حيث يهجِّ
االحتالل الس���كان املقدسيني من املدينة عبر أسلوبني 

رئيسني، مها:
أ- س���حب بطاقات اإلقامة الدائم���ة، أو ما يعرف 
ب�»الهوي���ات الزرقاء«، والبطاقات التي ُس���حبت بني 

سنتي 1967-2006م يبلغ عددها 6396 بطاقة. 
ب- التهجير اجلماعي: وقد أعادت سلطات االحتالل 
تفعيله خالل سنتي 2008 و2009م ليشمل أكثر من 174 
عقاًرا في خمسة أحياء هي: البستان، والعباسية، والشيخ 

جراح، والطور، واحلي الشمالي للبلدة القدمية.)3(

ثالًثا: السياسة االستيطانية جتاه القدس
تتكون السياس���ة اإلس���رائيلية املتعلق���ة باملصادرة 

واالستيطان في القدس وفق ما يلي:

- مص���ادرة األراضي األميرية، وبناء مس���توطنات 
واسعة ومنتشرة في كل أنحاء املدينة.

- استمالك األراضي الالزمة لتشكيل محيط حيوي 
للمستوطنات.

- إخ���راج املقدس���يني م���ن أراضيه���م عب���ر الضرائب 
واملالحقات.

- تش���جيع وحماية املس���توطنني للس���يطرة على 
األراضي واألمالك العربية.

- تطوير االدعاءات التوراتية مبلكية األرض، وتكريس 
بُعدها الديني واالستراتيجي.)4(

روحي اخلطيب، القدس في ظل االحتالل العس���كري، شئون عربية،   )3(
تونس، ديسمبر 1984، ص49.

كمال قبعة، القدس في ضوء مبادئ الش���رعية الدولية، مجلة صامد،   )4(
كانون ثاني 1995، ص103.
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وباإلمـــكان التفصيـــل يف هـــذه اإلجـــراءات على 
النحو التالي:

هدم البيوت ومصادرة األراضي:

قامت سلطات االحتالل مبصادرة البيوت الفلسطينية 
منذ اللحظة األولى الس���تكمالها احتالل القدس عام 
1967م، مبوجب قانون أمالك الغائبني لسنة 1950م، 

واستخدمته بصورة حثيثة لتهويد املدينة.
حي���ث ينص على أن كل ش���خص كان خارج الكيان 
أثناء عملية اإلحص���اء التي أجرتها، تنقل أمالكه إلى 
القّيم عل���ى أمالك الغائبني، ويحق له البيع والتأجير، 
وهو ما حصل في العقارات التي مت االس���تيالء عليها 

من ِقبل اجلمعيات االستيطانية بالبلدة القدمية.  
ويبني توزيع اس���تخدام األراض���ي أن 86% منها إما 
مصاَدرة ممن���وع البناء عليها، ثم فجأة يعلن االحتالل 
عن أجزاء منها مس���احات لالس���تيطان، أي أن املنع 
فقط على الفلس���طينيني، الذين يش���غلون 14% منها، 
وهي مستغلة بأكملها، وال يوجد مجال للتوسع عليها، 
ومت االس���تيالء على مساحة ال�24200 دومن، مبوجب 

أوامر عسكرية.)1(
ومنذ عام 1967م بلغت نس����بة البن����اء لليهودي %88، 
و12% للعرب����ي، وأعلنت البلدية 52% من أراضي القدس 
الشرقية مناطق خضراء مُينع البناء فيها إذا تقدم مواطن 
عربي، أما اليهودي فيمكنه تعديل استخدامها وفق قوانني 
خاصة، وعادة ما تأخذ إسرائيل من هذه األراضي لبناء 
املس����توطنات، وتت����رك 14% من أراض����ي القدس فقط 

الستخدام العرب، وهي بالطبع مكتظة بهم.
وقام االحت���الل بالكثير من اإلجراءات التهويدية ملدينة 
القدس اتخذت أش���كاالً متعددة أهمه���ا: تهويد املرافق 
واخلدمات العام���ة، القضاء على النش���اط االقتصادي 
العربي، إغالق دائرة الش���ئون االجتماعية، تهويد معالم 
القدس اجلغرافية، تهويد القضاء النظامي والشرعي.)2(

مايكل دمبر، االس���تيطان اليهودي في القدس القدمية، الدراس���ات   )1(
الفلسطينية، خريف 1991، ص31.

إبراهيم عبد الكرمي، القدس وتصورات احللول اإلس���رائيلية، ش���ئون   )2(
عربية، حزيران، 1997، ص9.

اإلغالق والعزل:

تطلب بناء جدار الفصل إقامة جتمعات استيطانية 
إلغالق الدائرة حول القدس، وس���د الفراغات فيها، 
مما تطلب مد األس���الك الش���ائكة، وإقامة احلواجز 

لتعزيز الدفاع عنها بواسطة:
- حفر خنادق على جميع املنافذ املؤدية إلى املدينة، في 
مناطق »العيزرية والطور« وغيرهما، وخنادق أخرى تعزل 

قرى شمال غربي القدس عن قرية »راس خميس«. 
- وض���ع أربع س���رايا من حرس احل���دود حلماية 

خطوط التماس تضم 900 شرطي. 
- إغالق عشر مؤسسات فلسطينية في القدس. 

- تش���جيع االستيطان في املناطق املجاورة للقدس، 
التي يُخشى انتشار الفلسطينيني فيها.

- توس���يع احلدود البلدية للق���دس باجتاه الغرب، 
لتضم عدًدا من األحياء االس���تيطانية اليهودية منها 

»هداسا، وموتسا، ومفسيرت صهيون«.
- شق الطرق االس���تيطانية لتصل بني املستوطنات 

اليهودية. 
- االس���تيالء على البي���وت العربية ف���ي القدس 

الشرقية، وطرد سكانها منها. 
- االس���تيالء على مساحات واس���عة من األراضي 

العائدة للسكان العرب.)3( 

 أهداف االستيطان يف القدس:
1- األهداف األمنية:

أ- توفير ح���زام أمني أكثر قرًبا من مناطق القدس 
اآلهلة بالسكان. 

ب- تكثيف دفاعات الطريق املؤدي إلى القدس من 
جهة الساحل. 

ت- حماية الطريق املؤدي إلى القدس من جهة نهر 
األردن.)4( 

عبد املنعم كاطو، مستقبل القدس في املباحثات النهائية، مجلة الدفاع،   )3(
ديسمبر 2002، ص31.

(4) The Security Fence Around Jerusalem: Implications for 
the City and its Residents, ,I. Kimhi (Editor), 2006, p32.
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2- األهداف الدميوغرافية:

- زيادة عدد السكان اليهود.
- عرقلة منو الس���كان العرب، وإجبارهم على بناء 

منازلهم في أماكن أخرى.
3- األهداف االقتصادية والسياسية: 

اعتبر حتويل القدس الكبرى من مدينة إلى منطقة 
فصاًل ب���ني املناطق الش���مالية واجلنوبية من الضفة 
الغربية، وس���اعد ف���ي تفكيك التواص���ل اجلغرافي، 
وحتكم في حركة الفلس���طينيني؛ بحيث جعل الدولة 
الفلس���طينية املرتقب���ة غير قابلة للحياة، وس���يادتها 

مصطنعة ومخلخلة.
وج���اء اإلعداد إلقام���ة »القدس الكب���رى« بكثافة 
س���كانية يهودية لشّل احلياة الفلس���طينية: اقتصادّيًا 
وثقافّيًا واجتماعّيًا؛ ألن 40% من االقتصاد الفلسطيني 
يدور حول القدس من خالل السياحة واحلياة التجارية 

والصناعة.)1( 
4- األهداف الدينية: 

أ- طم���س معالم احلض���ارة العربية اإلس���المية 
ف���ي القدس، من خالل هدم املس���جد األقصى وقبة 
الصخرة وغيرهما من رموز احلضارة، وتقاسمهما مع 

العرب واملسلمني.
ب- إقام���ة الهيكل املزعوم م���كان األقصى، ليكون 

محل جذب لليهود من شتى أنحاء العالم.

 انعكاس االستيطان على مستقبل القدس:
1- حتول امللكية والوجود العريب لصاحل اليهود: 

تؤكد النظرة املتفحصة في حتول ملكية العقارات في 
املدينة خطورة جناح املخططات الصهيونية بتهويدها، 
وإنهاء الوجود العربي فيها، السيما أنه بعد استكمال 
عملية االحتالل في أعقاب حرب حزيران عام 1967م، 
وضمها الكامل إلى س���لطة االحتالل، أصبحت امللكية 
العقارية معكوس���ة متاًما لصالح املس���توطنني بنسبة 

أسمهان ش���ريتح، القدس في قرارات اجلامعة العربية، مجلة صامد،   )1(
1997، ص59-52.

14% للعرب، مسلمني ومسيحيني، و84% لليهود، و%2 
لألجانب.)2(

2- تعقيد التفاوض على القدس الشرقية: 

يتضح من دراس���ة حركة االستيطان في القدس أنه 
حقق الكثير من الوقائع املعقدة تفاوضّيًا، وأبرزها:

أ- سياس���ة األطواق والفصل ع���ن الضفة الغربية، 
وإخالء السكان من املدينة.

ب- تغيي���ر الطابع اإلس���المي والعربي، ومحاصرة 
األماكن املقدسة.

ج- اتباع نظام االس���تمالك واله���دم بحجج كثيرة، 
واالس���تيالء عل���ى بيوت ف���ي األحي���اء العربية عبر 
منظمات متخصصة في هذا العمل مدعومة ومحمية 

من احلكومة.
3- فرض حقائق األمر الواقع يف القدس: 

على صعيد مس���احة اجلزء الش���رقي احملتل عام 
1967م من القدس تش���ير األرق���ام التقريبية إلى أن 
86% من مس���احتها قد متت مصادرته���ا عملًيا، ولم 
يبق سوى 14% من مساحتها األصلية للتفاوض، علًما 
بأن ج���زًءا منها يخضع ملخطط���ات التخضير العامة 
واحلدائ���ق يصل إلى 9%،  ليبق���ى ما ال يزيد عن %5 
ميكن التفاوض عليه وحتصيله، وفق شروط تفاوضية 

غير محددة املعالم.

منعم العمار، القدس في االس���تراتيجية اإلس���رائيلية، شئون عربية،   )2(
أيلول 1998، ص58.
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رابًعا: اإلجراءات العملية 
هلدم املسجد األقصى

خطوات بناء اهليكل:

1- قّدمت ثالث جمعيات اس���تيطانية طلًبا لتحويل 
»املدرس���ة الُعَمري���ة« الواقعة في الزاوية الش���مالية 
الغربية للمسجد إلى كنيس يهودي، أو السماح لليهود 

بأداء صالتهم فيها. 
2- تس���عى اجلماعات اليهودية الت���ي تطمح لبناء 
الهي���كل إلع���داد »فانوس من الذهب« ش���بيه بالذي 
اس���تُخدم في عهد الهيكل الثاني، واستخدم 42 كلجم 
من الذهب اخلالص في صنعه، بكلفة  تزيد عن مليون 
دوالر، تب���ّرع به���ا رجل األعمال اليه���ودي األوكراني 

»فادمي ربينوفيتش«. 
3- أعلنت محاف���ل ميينية يهودية خ���الل اجتماع 
حاش���د في القدس الغربية عن إطالق حملة دعائية 
واسعة، تستهدف حشد وتأييد املتطرفني إلعادة بناء 

الهيكل املزعوم.)1( 
4- وضع مجموعات يهودية ملخططات عملية لتدمير 
املس���جد األقصى، وبعض الس���يناريوهات تشير إلى 
إمكانية التس���لل إليه، وتفجيره عبر استخدام تقنيات 

متقدمة. 
5- التخطيط لقذف مواد مشعة ذات فاعلية كبيرة 
ا، تؤدي إلى قت���ل املصلني، وفي نفس الوقت تؤّثر  جّدً
مع الوقت على متاسك جدران املسجد، ومّت احلصول 
منى األس���عد، جيو اس���تراتيجية القدس، مجلة صامد، متوز 1997،   )1(

ص14.

عليها من أمريكا.
6- تعبئة اليهود في التجمع الصهيوني، وفي مختلف 
أوطانهم الغربية على شعار إعادة بناء هيكل سليمان، 

وتسمية احلرم القدسي ب�»جبل الهيكل«.)2(

السلوك امليداين هلدم األقصى:

1- توزيع ملصق���ات انطباعية على طالب املدارس 
واجلامعات جتّسد الهيكل.

2- الب���ث اإلذاعي من إذاع���ات يهودية للعمل على 
هدم األقصى، كإذاعة »ع���زة صهيون« التابعة حلركة 
»كاخ«، وتدعو علًنا الشباب اليهودي إلقامة املعبد على 

أنقاض الهيكل.
3- جتهيز الش���معدان اخلاص بالهي���كل، وإجناز 
ش���معدان ذهبي خالص بتمويل من املليونير اليهودي 

املصري »موسى فرج«، الذي يعمل في جتارة املاس. 
4- تس���يير س���يارات تدور طوال اليوم في شوارع 
القدس، تبث ترانيم دينية وأشعاًرا تذّكر اليهود بإعادة 

بناء الهيكل مكان األقصى.
5- عمل مناذج مصغرة للهي���كل املزعوم، وتوزيعها 
داخل فلس���طني وخارجها، لكس���ب الدعم والتعاطف 
امل���ادي واملعنوي، وإعداد مجّس���م معماري خاص به، 

مساحته 400م2.)3(
6- إعداد خيم���ة االجتماع، أو ما يطلق عليها »خيمة 
العهد«؛ ألّنها ترمز إلى اخليمة التي اجتمع فيها موسى 
مع املالئكة، وهي مصنوعة من خيوط الذهب اخلالص.

7- تنش���يط الرحالت الدينية إلى القدس، وزيارة 
املجس���مات التي أُعدت لتكون منوذًجا للهيكل املزمع 

إقامته على أنقاض املسجد.
8- توزيع منشورات تدعو لطرد املسلمني من املسجد، 
والقيام بالتجوال في ساحاته، وقراءة الكتب اليهودية، 

عيران فايس، اس���تراتيجيات إس���رائيلية للتعامل مع أوضاع القدس،   )2(
جامعة حيفا، 2008، ص56.

س���ارة هيلم، س���كني كبيرة تعمل في القدس تش���ريًحا، الدراس���ات   )3(
الفلسطينية، صيف 1994، ص126.
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وحمل الس���الح داخل س���احاته من قبل املستوطنني، 
ودخوله مبالبس الصالة اخلاصة بهم، واجللوس على 

املصاطب واملرافق داخل أسواره.
9- مح���اوالت اقتح���ام املس���جد، وتنفيذ هجمات 
مسلحة فيه، وإدخال اخلمور واملسكرات إلى ساحاته 
لتدنيسه، كما قامت منظمة يهودية بتوزيع ملصق، عبارة 
عن مشهد طائرات عسكرية تقوم بقصف املسجد ثم 

تدميره، وكتب عليه: »سيأتي هذا اليوم قريًبا«.
10- إعداد نفق عميق وطويل أسفل احلرم أدخلت إليه 
أس���فار التوراة، وأنشئ داخله كنيس يهودي، يقول كبير 
احلاخامات: »إّننا نحتف���ل اليوم بافتتاح هذا الكنيس، 
وق���د أقمناه مؤقًتا، وغًدا س���نحتفل بهدم هذا احلرم، 

وقيام كنيسنا الكبير، وإعادة هيكلنا على أرضه«.)1(

خامًسا: السيناريوهات 
املستقبلية ملدينة القدس

في ضوء ترتيبات مس���ار التسوية، سيكون مستقبل 
القدس أمام ثالثة احتماالت:

األول: جناح مشروع التهويد في حسم هوية املدينة. 
الثاني: تعرض مشروع التهويد ملصاعب ومشكالت 

حقيقية تعيق تنفيذه. 
الثالث: إفشال مش���روع تهويد شرقي القدس 

وإنهاؤه.)2(

خماطر حول القدس حتى 2014م:
1- إبقاء املستوطنات حجًما وشكاًل.

2- جتميعها وضمها إلى إس���رائيل في ضوء احلل 
النهائي.

3- ربطه���ا بأحزم���ة متكامل���ة حتاص���ر املناطق 
الفلسطينية، ومتنع منوها وتوسعها.

4- احملافظة على الكتل االس���تيطانية في القدس، 

هنري كنت، إس���رائيل وممارساتها في القدس، األمانة العامة للجامعة   )1(
العربية، 2005، ص185.
هآرتس، 2007/8/24.  )2(

بجانب الكتل األخرى في الضفة.
5- تبادل األراضي بني القدس ومس���توطناتها، وما 

مياثل مساحتها من أراضي 1948م.
6- اس���تكمال بناء اجلدار العنصري الفاصل حول 
املدينة، وق���د قضم أراضيها، وعزله���ا عن محيطها 
العربي، ومن���ع تواصلها اجلغرافي م���ع بقية الضفة 

الغربية.)3(

جماالت املواجهة:

أ. اجملال الديين والثقايف:

يس���عى احملتل في هذا املجال إلى اس���تبدال هوية 
يهودية من جميع النواحي الدينية والثقافية واملعمارية، 
بهوي���ة املدينة العربية واإلس���المية، من خالل أربعة 

مسارات من العمل:
1- إيج���اد مدين���ة يهودية مقدس���ة موازية للبلدة 
القدمية مبقدس���اتها اإلسالمية واملسيحية، ومشتركة 
معه���ا في املركز ذاته وهو املس���جد األقصى، ويطلق 
االحتالل على هذا املش���روع اس���م »القدس أوالً« أو 

»مشروع تطوير احلوض املقدس«.
2- حتقيق وجود يهودي دائم ومباش���ر في املسجد 
األقص���ى ومحيطه؛ من خ���الل االقتحامات املتكررة 
ملجموع���ات املتطرفني، والُكنُس املقامة على أس���وار 

املسجد وأسفل منه وفي محيطه. 
3- تفريغ األحياء الفلس���طينية احمليطة باملس���جد 
األقصى من س���كانها، واحلد من قدرة الفلسطينيني 

على الوصول إلى املسجد األقصى والبلدة القدمية.
4- الترويج ملدينة القدس كمدينة يهودية، عبر تنظيم 
اجلوالت الس���ياحية في املدينة وفق مس���ار يتجاهل 
املقدسات اإلس���المية، وإقامة مهرجانات واحتفاالت 

باملناسبات اليهودية.)4(

مايكل كالين، مواقف إسرائيلية من التفاوض حول القدس، جامعة بن   )3(
غوريون، 2005، ص43.

موش���يه هيرش، التدخل الدولي حلل مس���ألة القدس، معهد القدس   )4(
لألبحاث، 2006، ص76.
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ب. اجملال الدميغرايف:

س���يطر الهاج���س الدميغرافي عل���ى احملتل منذ 
اس���تيالئه على كامل القدس س���نة 1967م، ويحاول 
حتقيق أغلبية دميغرافية يهودي���ة مريحة في املدينة 

بوصفها عاصمة الدولة.
وقد سن في س���بيل ذلك سنة 1973م قانوًنا يحدد 
نس���بة الفلس���طينيني في املدينة ب����22%، إال أنه لم 
يتمكن من حتقيق هذه النسبة أبًدا، فاليوم تبلغ نسبة 
الفلسطينيني 35%، ومن املتوقع أن تصل سنة 2020م 

إلى 40%، بحسب تقديرات احملتل نفسه.)1(

السيناريوهات املتوقعة:
أجرى معهد »إديلس���ون للدراس���ات االستراتيجية« 
مسًحا في أوساط الصهاينة طرح فيه السؤال التالي: 
»م���ن الذي ينبغ���ي أن ميلك احلق ف���ي رأيك بتقرير 

مستقبل القدس؟«.)2(
وأجمعت اآلراء املختلفة على أن بقاء القدس أمر ال 
غنى عن���ه لبقاء دولة االحتالل، فالقدس هي العنصر 
األساسي فيما يختص بأي معاهدة سالٍم يتم التوصل 
إليها في املس���تقبل، وبالتالي هناك أبعاد مهمة تُصاغ 

القرارات بناًء عليها في إسرائيل جتاه القدس:
أ- قضية القدس عنصر جوهري في أي مفاوضات 

سلمية.
ب- التعامل مع ه���ذه القضية يزداد صعوبة مبرور 

الوقت.
ت- إل���ى أن يت���م التوصل حلل مس���ألة القدس، 

فاملستوطنون بحاجة للتركيز على إدارة الصراع.
ث- ال ميكن أن تُقس���م املدينة القدمية من جديد، 
فجوهر املش���كلة هو املدينة القدمية، ولهذا السبب، 

فاملستوطنون بحاجة ملشاركة طرف ثالث.
ج- على الرغم من مس���اهمة الس���ياج األمني حول 
املدينة املقدس���ة في تقليص عدد الهجمات املسلحة، 

اإلذاعة العبرية، 2009/3/26.  )1(
يديعوت أحرونوت، 2008/9/14.  )2(

لكنه ال يزال يتسبب في مشاكل.
ح - لن يكون الفصل داخل املدينة ممكًنا دون التوصل 

التفاقات سالم.)3(
ومع ذلك، فإن الوقائع املتالحقة على األرض، جتعل 
اخلبراء يضعون سلسلة من الس���يناريوهات املتوقعة 

ملستقبل القدس على النحو التالي:
السيناريو األول: 

أن ينجح مش���روع التهويد في حس���م هوية املدينة، 
وذلك بأن يتمكن احملتل من تقسيم املسجد األقصى، 
وتثبي���ت مبدأ »حق اليهود« بالص���الة فيه إلى جانب 
املسلمني، ويفتتح الُكنُس العمالقة في محيط املسجد، 
واألنفاق التي يعدها لتصبح مزارات سياحية، ويهّجر 
السكان في احمليط القريب من البلدة القدمية ليؤسس 
»مدينة داود« مكان أجزاء واس���عة من ضاحية سلوان، 
ويعي���د تعريف احل���دود البلدية بضم املس���توطنات 
احمليط���ة جميعها، منتًجا حقيق���ة دميغرافية جديدة 

يصعب التنبؤ بنتيجتها. 
السيناريو الثاين: 

أن يواج���ه احملتل مش���كالت حقيقية ف���ي تطبيق 
متطلبات السيناريو األول، بشكل يعيق تنفيذه ويؤخره، 
أو حت���ى يدفعه للعدول عنه بحًث���ا عن بدائل أخرى، 
فإذا وجد العدو اإلس���رائيلي صمود املقدسيني كبيًرا 
من خالل الدعم واإلسناد املنهجي، وحركة جماهيرية 
فاعل���ة داخل القدس تربك احملتل، وحترًكا جماهيرّيًا 
وسياس���ّيًا خارجّيًا يجعل ثم���ن حتركاته جتاه القدس 
أغلى وأكثر مما يتوقعه أو يس���تعد له، فسيضطر إلى 
تبني بدائل »أقل تطرًفا« س���تمنعه، ب���كل تأكيد، من 

حسم هوية املدينة.
السيناريو الثالث: 

أن يتمك���ن املقدس���يون من حس���م هوي���ة املدينة 
لصاحله���م، ما يتطلب منع احملتل من حتقيق أي تقدم 
على جبهات املواجهة جميًعا، ومواصلة حتقيق التقدم 

موشيه رومان، عالقات الوسطني اليهودي والعربي في القدس، معهد   )3(
أبحاث إسرائيل،2004، ص43.
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في املج���ال الدميغرافي، مع إضافة إجنازات حقيقية 
ف���ي العمران والهوية الثقافي���ة للمدينة، وحتقق هذا 
السيناريو أقرب للمس���تحيل في ظل االحتالل، وفي 

ظل الواقع السياسي الراهن.
في ظل ه���ذه القراءة، يبقى الس���يناريو الثاني هو 
األقرب للتحقق، دون اس���تبعاد السيناريو األول، فهو 
يبقى واقعّيًا، وإن كانت الظروف احلالية ليست مواتية 

له إلى احلد املطلوب. 

مستقبل املفاوضات حول القدس:
من أبرز اإلش���كاليات التي يتص���ارع عليها الطرفان 
الفلسطيني والصهيوني عبر املفاوضات اجلارية حالًيا:

أ- السيادة على القدس الشرقية التي متثل حدود 4 
يونيو/ حزيران 1967م، ونص قرار األمم املتحدة رقم 

242 على إعادتها للجانب العربي.
ب- سهولة الوصول إلى احلرم القدسي والصالة فيه؛ 

ا بوصفه مكان الهيكل،  حيث يزعم اليهود أن له���م حّقً
ويسيطرون على حائط البراق بزعم أنه حائط املبكى.

ج- اإلص���رار على ضم املس���توطنات املجاورة في 
القدس الش���رقية للسيادة اإلس���رائيلية، وهي تتمتع 
بوضع استراتيجي بالس���يطرة على طريقي القدس-
األردن، والق���دس-رام الله، وضم ما يس���مى باحلي 

اليهودي الذي ميثل 15-20% من مساحة املدينة.
ح- تعري���ف الق���دس من حيث احلدود واملس���احة 

واملكونات، وهي نقطة مختلف عليها بني اجلانبني.
خ- اإلصرار اإلسرائيلي على االعتراف الفلسطيني 
الكامل بعاصمة إسرائيل، التي تضم القدس الغربية، 

إضافة للمناطق اليهودية في القدس الشرقية.)1(
وبعد محاوالت مس���تمرة للتوصل إلى حل سياسي 
للصراع ح���ول القدس منذ عام 1967م، س���واء على 

التقرير الدوري ملؤسسة األقصى، حزيران، 2009، ص76.  )1(
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صعيد املش���اريع والق���رارات الدولي���ة أو أطروحات 
اجلانبني، بقيت القدس مش���كلة أساسية أمام أي حل 

سياسي.

خامتة:
جاءت أجزاء هذه الدراس���ة الس���تعراض املواقف 

الصهيونية حول القدس، ونفيها 
للمطال���ب الفلس���طينية فيها، 
من خ���الل تطرقه���ا إلى عدد 
ذات  واملج���االت  من احمل���اور 
إحصائيات  وإي���راد  الصل���ة، 
خطيرة  ومؤشرات  دميوغرافية 
من داخل املدين���ة، والتأثيرات 
األمنية املتوقعة على س���كانها، 
إلى جانب احلديث عن خطورة 

البعد القانوني ملستقبل القدس، واالستعانة بعدد من 
املالحق واإلحصائيات واجلداول املهمة.

وقد انطلقت الدراسة من محاولة تشريح اإلجراءات 
الصهيونية القمعية ضد مقدس���يي املدينة من العرب 
الفلسطينيني، السيما رغبة االحتالل اجلامحة إلعادة 
الت���وازن الدميوغرافي بني اليهود والعرب في املدينة، 
على أن يكون هذا الت���وازن لصالح اليهود، من خالل 
ما يوصف ب�»اقتالع« التجمعات السكانية العربية من 

داخل حدود املدينة.
وأوردت الدراس���ة أن اله���دف النهائ���ي م���ن تلك 
اإلجراءات الصهيونية، وسياس���ة التهويد التي تتبعها 
س���لطات االحتالل يتمثل بدفع عش���رات اآلالف من 
سكان املدينة الفلس���طينيني لالنتقال واإلقامة خارج 

املدينة.
وترّجح الدراس���ة أن الكيان الصهيوني، ما زال يجد 
صعوب���ة حقيقية ف���ي منع الهجرة الفلس���طينية من 
داخ���ل حدود املدينة، ولذل���ك يلجأ إلى عدة خطوات 
ميدانية كفرض الضرائب الباهظة على عرب شرقي 
القدس، التي تتم جبايتها بواسطة سلسلة من األوامر 

القضائية.

كما اس���تعرضت معدل املواليد املرتفع في أوساط 
العرب املقدس���يني، بص���ورة قد تتس���اوى مع معدل 
املواليد اليهود، ما يؤثر سلًبا من وجهة النظر اليهودية 
على الصورة الدميوغرافي���ة للمدينة، علًما بأن ذلك 
ليس الس���بب الوحيد للتقلص اآلخذ في التزايد بني 

األوساط اليهودية.
كما ألقت الضوء على العشرات 
م���ن الق���رارات الت���ي اتخذتها 
املتعاقبة،  الصهيونية  احلكومات 
الوزارية  اللج���ان  م���ن  والعديد 
من  وطواقم  الق���دس،  لش���ئون 
اخلبراء، وجلان مهنية متخصصة 
املدينة، وأوصت  لدراس���ة وضع 
جميعها بوضع العديد من اخلطط 
لوقف  العديدة  واملطالب  املختلفة 
ما أس���مته ب�»النزيف« اليه���ودي احلاصل في تزايد 
معدالت الهجرة اليهودية، واحلفاظ على أكبر نس���بة 

ممكنة من سكانها اليهود للبقاء فيها.
الدراس���ة تصل أخي���ًرا إلى خالص���ة مفادها أن 
الصراع على املدينة املقدس���ة س���يبقى سيد املوقف 
خالل السنوات القليلة القادمة، وأن سلطات االحتالل 
لن ترضى بأقل من تهجير الفلس���طينيني كلّيًا عنها، 
األمر الذي يلقي مبزيد من املس���ئوليات واملهام على 
الفلسطينيني والعرب واملسلمني، وهو ما يتطلب منهم 

القيام باملهام التالية:
1- تعريف شعوب العاملني العربي واإلسالمي مبكانة 
الق���دس، وطبيعة التهديدات التي تتعرض لها من قبل 
االحتالل اإلس���رائيلي، ورفع مس���توى التفاعل مع ما 
يحدث لها، بحيث يدرك االحتالل أن أي تعدٍّ مباش���ر 
على األماكن املقدسة سيجعله يدفع ثمًنا ال يكون قادًرا 

عليه.
2- تفعيل دور مؤسس���ات املجتم���ع املدني، وتقدمي 
املزيد من الدعم واملس���اندة للمقدسيني، مبا ميّكنهم 
من مواجهة إجراءات االحت���الل؛ من أجل البقاء في 

الدراس��ة تصل أخي��ًرا إلى خالص��ة مفادها 
أن الصراع على المدينة المقدس��ة سيبقى 
القليل��ة  الس��نوات  خ��الل  الموق��ف  س��يد 
القادم��ة، وأن س��لطات االحتالل ل��ن ترضى 
ا عنها،  بأقل من تهجير الفلسطينيين كلّيً
األم��ر ال��ذي يلقي بمزي��د من المس��ئوليات 
والع��رب  الفلس��طينيين  عل��ى  والمه��ام 

والمسلمين



مستقبل مدينة القدس يف ظل التهويد 

231التقرير االسرتاتيجي الثامن

مدينتهم، خصوًصا أن العنصر البشري يعد عاماًل حاسًما في حتديد مستقبل املدينة وهويتها. 
3- تذكير املرجعيات الرس���مية الفلسطينية والعربية واإلسالمية مبسئولياتها جتاه القدس وأهلها، مبا يجعلها 
تبادر إلطالق مش���اريع التثبيت والدعم؛ على مس���توى املباني واألراضي والس���كان، ورف���ع الدعاوى ضد كبار 

املسئولني الصهاينة على ممارساتهم العدوانية ضد القدس.
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معلومات إضافية

جدول يظهر األراضي املصادرة واملستوطنات يف القدس بن 1967-1993م

 الوحدات
سكنية ال

ساحة  م
ستوطنة امل

ساحة  امل
صادرة امل سنة اإلنشاء  سنة

صادرة امل ستوطنة اسم امل

650 130 116 1968 1968 احلي اليهودي

2200 1039 -- 1969 1968  رامات أشكول،
وجفعات همفتار

5000 961 3345 1968 1968 جفعات شبيرا

2500 1190 - 1968 1968 جبل سكوبس

1300 116 130 1970 1970  ماميال

منطقة صناعية 2715 1200 1970 1970 عطروت

4200 1795 1235 1971 1970 نيفي يعقوب

8700 4449 4840 1973 1970 راموت

2400 389 485 1973 1968 معلومات دفنا

10.000 2743 2700 1970 1970 جيلو

5000 2240 2240 1973 1970 تلبيوت الشرقية

8480 5518 4400 1982 1980 بسغات زئيف

2083 1198 2024 1991 1992 ريخس شعفاط

3300 1062 1062 1991 1991 جفعات هاموتس

6500 1850 1850 1991 1991 هارحوماه

60.713 27395 25627 -- -- املجموع 

املصدر: تقرير مكتب املنسق اخلاص لألمم املتحدة في األراضي الفلسطينية، 2004، ص34.
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جدول يوضح عمليات اهلدم بني سنيت 1991-2003م يف القدس الشرقية
سنة سنةاملنازل املهدمةال املنازل املهدمةال

199124199840
199223199916
199321200011
19947200148
199514200224
19966200383
منزالً 334 املجموع199717

املصدر: مؤسسة احلق حلقوق اإلنسان، رام الله، التقرير السنوي، ص145.

هدم منازل يف شرق القدس بني عامي 2004-2007م

ام سكنالع عدد من فقدوا مأواهمعدد وحدات ال
2004104356
200594238
200650160
200768239
200864185

املصدر: منظمة »بيتِسيِلم« حلقوق اإلنسان، 2008.

جدول توضيحي حيمل مؤشرات ذات عالقة بالوضع يف القدس

رب يف القدسالبند سكان الع سكان اليهود يف القدسال ال

320عدد املراكز االجتماعية

350150 عدد امللفات للباحث االجتماعي

 أسر حاصلة على خدمات
100%27%اجتماعية

 شيكل جديد5416 شيكل جديد3056معدل األجر الشهري

301080عدد احلدائق العامة

536عدد املرافق الرياضية

535مراكز صحة العائلة

10%43.5%نسبة األجور حتت احلد األدنى

املصدر: تقرير للمنظمة اإلسرائيلية »عير عميم«، 2009.
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ملحق توضيحي بالقوانني اإلسرائيلية بشأن القدس

اسيةاسم القانون ر القانون األس عناص

قانون الدخول إىل إسرائيل

 يُعتبر مواطن القدس مواطًنا دائًما وال يحمل اجلنسية اإلسرائيلية، ويحق له
في بالقدس  اإلقامة  حق  ويفقد  للبرملان،  وليس  البلدي  للمجلس   التصويت 

ثالث حاالت:
إذا حصل على جنسية أخرى.

إذا حصل على حق اإلقامة في دولة أخرى.
إذا بقي خارج إسرائيل سبع سنوات متتالية.

ضم القدس إلى إسرائيل.قانون اإلدارة والنظام

إخضاع القدس لقانون قضاء إدارة الدولة اإلسرائيلية.أمر القانون والنظام

 ضمان وصول أي شخص لألماكن املقدسة دون املساس باملشاعر مبا في ذلكقانون احملافظة على األماكن املقدسة
 الزعم بأن »جبل البيت« مكاًنا مقدًسا يهودّيًا، وليس إسالمّيًا.

قانون أمالك الغائبن
 حتويل كافة األمالك واملمتلكات الفلسطينية التي تخص الفلسطينيني غير
 املوجودين أثناء عملية اإلحصاء التي أجرتها إسرائيل عام 1967م، بحيث تصبح

حتت تصرفها.

تعويض املواطنني العرب عن أموالهم من أجل تكريس االستيالء عليها.قانون التعويض

 يحق لوزير الداخلية اإلسرائيلية سحب املواطنة من املواطن املقدسي باعتبارقانون العودة
القدس جزًءا من إسرائيل.

قانون التنظيمات القانونية  اإلدارية
 إزالة عروبة القدس باشتراط تسجيل الشركات واجلمعيات التعاونية وأصحاب
 املهن وأرباب احلرف واحملامني واألطباء والصيادلة واملهندسني حسب القوانني

اإلسرائيلية.

 قانون استرجاع اليهود لعقاراهتم
 بالبلدة القدمية

 متكني اإلسرائيليني من استعادة املنازل التي كانت مملوكة أو مؤجرة لهم من
العرب، الذين ال يحق لهم استرجاعها، بل فقط أخذ التعويضات.

نزع ملكية األفراد لتحقيق املنفعة العامة.قوانن االستمالك

وتشملقانون اإلشراف على املدارس والتمويل،  اإلشراف  فيها  مبا  املدارس  جميع  على  إسرائيلي   إشراف 
التراخيص اإلسرائيلية للمدارس اخلاصة.

)قانون أساس )القدس عاصمة إسرائيل

القدس الكاملة املوحدة هي عاصمة إسرائيل.
القدس هي مكان إقامة رئيس الدولة، والكنيست، واحلكومة، واحملكمة العليا.

تخصيص موارد خاصة وهبة سنوية »لبلدية« القدس لتطويرها.
للقدس أولويات خاصة في أعمال سلطات الدولة.
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قانون السلطة لتطوير القدس

 تشكيل مجلس سلطة يقوم بتطوير القدس، وتشجيع املبادرات والتنسيق بني
الوزارات، وتقدمي النصح واملشورة للحكومة لتطوير القدس على أن:

ال يشغل منصب عضو في املجلس أي عضو مجلس بلدي.
أن يكون مواطًنا إسرائيلّيًا.

جميع الوزراء مسئولون عن تنفيذ هذا القانون.

منع مزاولة أي نشاط رسمي فلسطيني للسلطة الفلسطينية في القدس.تقييد النشاطات لسنة 1994م

املصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009.

املشتغلون العاملون من سكان القدس حسب جمموعات السكان واملهن
ويظهر حجم البون الشاسع يف املستوى العملي لصاحل اليهود

رباملهنة سبة الع سبة اليهودن ن

5.13% 94.87%عمال غير مهنيني

57.00% 43.00%عمال الصناعة والبناء

 57.14% 42.86%عمال الزراعة

 81.36% 18.64%وكالء مبيعات

 92.67% 7.33%موظفون

 94.68% 5.32%مدراء

 91.95%  8.05%مهن حرة

 93.94% 6.06%ذوو خلفية أكادميية

املصدر: يوسف خوري، نكران العدالة لسكان القدس العربية، 2007، ص56.

جدول يبني استبدال األمساء العربية بأمساء عربية يف املدينة املقدسة

ريب القدمي  االسم العربياالسم الع
اجلديد

ريب  االسم الع
القدمي

 االسم العربي
اجلديد

 طريق سليمان القانوني باني
جبعات هفتار تل الشرفة أو املشارفشارع املظلينيسور القدس

 باب املغاربة نسبة إلى عرب
رحوب بيتي محسياملغرب من شمال إفريقيا

 طريق الوادي من
 باب العمود إلى باب

السلسلة
رحوب هكاي

 سوق احلصر داخلمسقاف لداخحارة الشرف داخل السور
حبادالسور
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 عقبة غنيم داخلحبر حييمعقبة درويش – داخل السور
شونية هالكوتالسور

 طريق املجاهدين داخلهآحيمطريق الفرير داخل السور
ديرخ شاعر خيرؤتالسور

ميدان عودة صهيونساحة باب اخلليلحي شابيرا الهضبة الفرنسية

 عقبة أبو مدين بني حائط
عقبة يهودا هاليفيالبراق واحلي اليهودي

املصدر: مؤسسة حماية األقصى واملقدسات اإلسالمية، 2008.

خريطة توضح مسار اجلدار العازل

املصدر: اجلزيرة نت

 

 المصدر: الجزيرة نت
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ملخص الدراسة
كش����ف العام املاضي في أفغانستان عن حجم اخلالف بني السياسيني والعس����كريني األميركيني فيما يتعلق 
بطريق����ة إدارة املعركة فيه����ا، وعزز هذا اخلالف التعهد ال����ذي أطلقه أوباما ببدء االنس����حاب األميركي من 
أفغانستان في يوليو 2011م، وهو األمر الذي لم يَُرْق للقادة العسكريني؛ كونهم نصحوا بزيادة عدد القوات هناك 

ملواجهة اخلطر الطالباني والقاعدي املتعاظم.

والواقع األفغاني يكش����ف بجالء عن وهم االنتصار األمريكي في هذا البلد بعد س����نوات طوال من االحتالل، 
فقد فش����ل األمريكيون متاًما خالل العام املاضي في تسويق فكرة املفاوضات السرية واخلفية مع من وصفوهم 

ب�»معتدلي حركة طالبان األفغانية«.

وعلى الصعيد العسكري امليداني تزايدت قوة حركة طالبان األفغانية، ومتددت بشكل الفت إلى الشمال األفغاني، 
وحتديًدا في مناطق قندوز املجاورة لطاجيكستان وكذلك لبغالن وحتى مزار الشريف املجاورة ألوزبكستان.

ويأت����ي العمق العس����كري الذي حتظى به احلركة م����ن تأييد تنظيم القاعدة لها، وكذلك جماعات مس����لحة 
باكستانية أوزبكية وطاجيكية وصينية وسنية إيرانية مثل جند الله؛ ليزيد من العبء األمريكي أوالً، ويبرز أهمية 

االنخراط اإلقليمي في الوحل األفغاني.

إن كل من يتابع السياس����ة األمريكية إزاء احلرب على ما يوصف باإلرهاب، وحتديًدا ملفّي طالبان والقاعدة 
يلمس بوضوح مدى التخبط والغموض األمريكيني في التعاطي مع هذا امللف، وذلك يعود في جزئه إلى خالفات 
الساس����ة والعس����كر األميركيني، واحلساس����ية مع جمهور يتنامى رفضه ملواصلة احلروب؛ نظًرا لكلفتها املالية 

والبشرية، وعدم جدواها رغم دخول بعضها سنتها العاشرة تقريًبا.

 باإلضاف����ة إلى ذلك، فهن����اك خالفات بني األمريكي����ني واألوروبيني، وبني الطرف����ني وحلفائهم األفغان أو 
الباكس����تانيني على األرض، مع اإلش����ارة إلى أن معظم حروب العصابات تدخ����ل الدول في حوار مع أصحابها 
بعد ثماني إلى عش����ر س����نوات على أبعد تقدير  من اندالعها، فحينها تتيقن الدول باس����تحالة حتقيق النصر 

العسكري.

إن املشكلة األساسية في السياسة األمريكية املتبعة في أفغانستان أنها نفس السياسة املتبعة بشكل عام، وهي 
نظرية العصا واجلزرة، ولكن مثل هذه السياسة ال ميكن تطبيقها في أفغانستان، وحتديًدا على البشتون، الذين 

بقدر ما تضغط عليهم بقدر ما يُبُْدوَن تشدًدا في املواقف.

أفغانستان.. فرص احلرب والسالم 
ومفاعيل اللعبة الدولية

د. أمحد موفق زيدان

كاتب متخصص في شئون جنوب آسيا
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تبقى احلالة األفغانية أحد أبرز التجليات املعاصرة حلروب القيم واملفاهيم التي حتاصر األمة ش���رًقا وغرًبا، 
األم���ر الذي أثار اجلدل حتى داخل اإلدارة األمريكية التي تتولى كبر هذه احلرب؛ فقد ُكش���ف عام 2009م عن 
حجم اخلالف بني السياس���يني والعس���كريني األمريكيني فيما يتعلق بطريقة إدارة املعركة في أفغانستان؛ وأدى 
ذلك إلى تطاول قائد القوات األمريكية في أفغانستان حينها اجلنرال ستانلي ماكريستال على الرئيس األمريكي 
باراك أوباما ونائبه جو بايدن، وهو ما أدى في النهاية إلى طرده من منصبه بعد استدعائه إلى واشنطن، وإرسال 
قائد القوات املركزية األمريكية للحربني في أفغانس���تان والعراق اجلن���رال ديفيد بترايوس محله، وذلك إلدارة 

احلرب فيها.

وعزز اخلالف بني الطرفني، العس���كريني والسياس���يني، التعهد الذي أطلقه الرئي���س األمريكي أوباما ببدء 
االنسحاب األمريكي من أفغانستان في يوليو / متوز من العام املقبل، وهو األمر الذي لم يَُرْق للقادة العسكريني؛ 

كونهم نصحوا بزيادة عدد القوات هناك ملواجهة اخلطر الطالباني والقاعدي املتعاظم.

وقد عكس هذا اخلالف بني العس���كريني والسياسيني الكتاب األخير الذي صدر للصحافي األمريكي املعروف 
نها هذا الكتاب  بوب وودوارد، والذي كش���ف فيه من خالل لقاءات أجراها مع كبار املس���ئولني األمريكيني، ضمَّ
الذي حمل عنوان »حروب أوباما« كشف فيه عن اخلالف بني الطرفني، وَرْفض القادة العسكريني االنسحاب من 

أفغانستان بحسب العهدة األوبامية. 

لكن اجلنرال ديفيد بتريوس قائد القوات األمريكية في أفغانستان قلَّل من حجم التوقعات بشأن خطط سحب 
قوات بالده من أفغانس���تان، بدًءا من العام املقبل .. ووصف املراجع���ة التي أمر الرئيس باراك أوباما بإجرائها 

لالستراتيجية األمريكية حيال هذا البلد بأنها مجرد »تقييم في منتصف الطريق«.

وقال اجلنرال بتريوس في مقابلة له: »إن املوعد النهائي الذي حّدده أوباما في يوليو 2011م لبدء عملية سحب 
القوات األمريكية من أفغانس���تان س���يكون بداية عملية، لكنه يحتفظ بحقه في حتديد جدول زمني بنفسه؛ بناًء 

على الظروف القائمة على أرض الواقع«.

ودافع بقوة عن استراتيجية مكافحة التمرد التي وضعها في أفغانستان، غير أنه اعترف بأن احلملة سبَّبت له 
اإلحباط ونفاد الصبر.. وقال: »إنني مدرك حلقيقة أن س���اعة أفغانستان ال تسير بالسرعة التي يريدها الناس 

د. أمحد موفق زيدان
كاتب متخصص في شئون جنوب آسيا

أفغانستان.. فرص احلرب والسالم 
ومفاعيل اللعبة الدولية
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في مواقع أخرى، ونود أن نراها نحن، فهناك ساعات 
في واش���نطن وساعات في لندن وفي عواصم أخرى؛ 

تدق أيًضا بسرعة«.)1(

 ونقل الكتاب عن أوباما قوله -حسب الفقرات التي 
نش���رتها صحيفة واشنطن بوس���ت -: »... يجب أن 
يتركز كل العمل الذي نقوم به على مسألة معرفة كيف 

سنتمكن من خفض وجودنا في أفغانستان.

 وتابع أوباما »يجب أن تكون هناك خطة حتّدد كيفية 
خروجنا ومغادرة أفغانستان«.)2(

أم���ا حرك���ة طالب���ان األفغانية؛ فق���د أوضحت 
موقفه���ا ف���ي مجلتها الرس���مية، حني قال���ت :»... 

إن سياس���ة  القول:  خالص���ة 
ودسائس���هم  الغرب  دجاجل���ة 
ومؤامراتهم ملراوغة ش���عوبهم، 
األفغاني؛  الش���عب  وخديع���ة 
باءت بالفش���ل، واستراتيجيتهم 
القتالية  احلربي���ة وخططه���م 
ومهاراته���م الثعلبي���ة نس���فها 
املقدس  اإلس���المي  اجله���اد 

من جذورها، فنُس���فت أس���نانهم الواهية، وانكسرت 
قرونهم الواهنة، وانتهت أكاذيبهم املرصعة، وتصدعت 
سيوفهم اخلش���بية، وتفرقت سحائبهم املترعدة، فال 
يتكلم���ون اليوم ع���ن الدميقراطي���ة الغربية، وال عن 
احلكوم���ة ذات القيم على من���وال الِقَيم الكفرية، وال 
عن النس���اء العاري���ات الس���افرات، وال عن الرقص 
والدعارة واخلمور، بل تلقنوا من جهاد األفغان دروًسا 
ال ب���أس بها، حتى صاروا خطب���اء على غرار خطباء 
اإلسالم، فيتحدثون عن ضرورة االجتثاث لكل ما ميسَّ 
املقدسات اإلسالمية، أو التقاليد األفغانية، باألذى أو 
الس���وء، وأوجبوا على جنودهم احترام كل ما يحترمه 
األفغان، وسيتلقون دروًسا كثيرة في املستقبل القريب، 
إن ش���اء الله تعالى، إن لم يتخ���ذوا طريق الفرار لهم 

)1( صحيفة التاميز البريطانية الصادرة بتاريخ 23- 9-2010م. 
)2( وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 23-9-2010م.

طريًقا، ولم يجعلوا سبيل الهرب لهم سبياًل«. )3(

 وكان أوبام���ا قد أعلن في كانون األول/ديس���مبر 
املاضي زيادة عدد اجلنود األمريكيني في أفغانس���تان 
د  بنحو 30 ألف جندي؛ إال أنه في الوقت نفس���ه حدَّ
متوز/ يوليو 2011 موعًدا لبدء سحب القوات األمريكية 

من هذا البلد.

 ويفيد وودورد في كتابه أيًضا أن الرئيس رفض طلًبا 
من البنتاجون بإرس���ال 40 ألف جندي إضافي، راوًيا 
تفاصيل اجتماعات أوباما بحضور وزير الدفاع روبرت 
جيتس ووزيرة اخلارجية هيالري كلينتون خالل الفترة 

التي سبقت قرار إرسال 30 ألف جندي إضافي.

 وق���ال أوبام���ا أيًض���ا خالل 
في  وكلينتون  بجيتس  لقاء جمعه 
تش���رين األول/أكتوبر بحسب ما 
أبقى  نقلت واشنطن بوست: »لن 
عشر س���نوات، ولن ألتزم بوجود 
طوي���ل األمد لبناء أمة، ولن أنفق 

ألف مليار دوالر«.)4(

واخلب���راء  احمللل���ني  لك���ن 
الباكس���تانيني يؤكدون على وجود خالفات جوهرية، 
بني العسكريني والسياس���يني األمريكيني، فيما يتعلق 
بسياس���ة س���حب قواتهم من أفغانس���تان فاملسئول 
الباكستاني عن مناطق القبائل سابًقا خالد عزيز يرى 
في مقابلة مع كاتب هذه الدراسة أن: »ثمة خالف كبير 
بني السياس���يني والعس���كريني، فأوباما تعهد بسحب 
قواته في منتصف العام املقبل، بينما يرى بترايوس أن 
املهمة ضخمة، وال ميكن االنتهاء منها في هذا الوقت 
القصير، وبالتالي سيكون هناك تقليص لعدد القوات 
وبشكل رمزي، مبعنى أن استراتيجية احلرب ستتغير، 
والتركيز سيتبدل، ولكن لن تتوقف احلرب، فاحلكومة 
األفغانية ال مس���تقبل مضيء لها، وهي التي تضعف 

)3( مجلة الصمود الصادرة عن حركة طالبان عدد يوليو وشباط 2010م. 
)4( صحيفة الواشنطن بوست الصادرة بتاريخ 22-9-2010م.

ق��ال الجن��رال بتريوس ف��ي مقابلة ل��ه: »إن 
الموع��د النهائ��ي ال��ذي ح��ّدده أوباما في 
يولي��و 2011م لب��دء عملي��ة س��حب الق��وات 
األمريكي��ة من أفغانس��تان س��يكون بداية 
عملية، لكنه يحتفظ بحقه في تحديد جدول 
زمني بنفس��ه؛ بن��اًء على الظ��روف القائمة 

على أرض الواقع«.
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يوًما بعد يوم؛ بسبب الفساد وتنامي قوة طالبان«.)1(

أما الضابط االس���تخباراتي املتقاعد أس���د منير، 
والذي عم���ل في مناطق القبائل الباكس���تانية، فقال 
للكاتب: »إن قضية االنسحاب األمريكي من أفغانستان 
ف���ي العام املقبل غير ممكنة عملّيًا، فما تس���عى إليه 
واش���نطن هو تأمني احلزام البش���توني املقلق لها، ثم 
تش���كيل حكومة مدنية قادرة عل���ى ضبط األوضاع، 
يتزام���ن ذلك مع تش���كيل جيش أفغاني سيس���تغرق 

تشكيله وقًتا طوياًل..«.

الدول املعنية ولعبة البوزكشي األفغانية: 

ثمة لعب���ة أفغانية قومية، رمبا تصّور طبيعة معادلة 
التدخالت الدولية واإلقليمية ف���ي هذا البلد، اللعبة 
تسمى »البوزكشي« والتي تعني شد العنزة، وهي عبارة 
عن مجموعة ُفْرَس���ان ميتطون جيادهم، ويسعون إلى 
انت���زاع عنزة حية من نقطة محددة داخل ملعب كبير، 
وسط جمهور عريض؛ من أجل نقلها ووضعها في حفرة 
محددة، وما أن يبدأ الف���ارس األول بأخذ العنزة من 
احلفر احملددة؛ حتى يطارده الفرس���ان املشاركون في 
املسابقة، وكل واحد ينتزع هذه العنزة احلية املسكينة؛ 
ليضعها في احلفرة احملددة، لينال أخيًرا لقب الفائز، 
والعنزة في مفهوم السياسة هي أفغانستان والفرسان 
هم الطامحون بها من الدول املجاورة وغير املجاورة.

وتلك هي لعبة الدول املعنية في أفغانس���تان، لعبة 
الدم، ولعبة انتزاع أفغانستان لوضعها في خانة مصالح 

الطرف الفائز.

الوالي���ات املتحدة األمريكية، والغرب بش���كل عام، 
يسعيان وحتديًدا منذ احلادي عشر من سبتمبر أيلول 
2001م إلى إبعاد القاعدة عن حركة طالبان األفغانية، 
وبغض النظر عن مصالح الغرب في أفغانس���تان، مثل 
ما يُثَار عن تطويق الصني وإيران وآس���يا الوس���طى 
وغيره���ا، إال أن ذلك كله لم يكن موجوًدا قبل احلادي 

مقابلة مع الكاتب بتاريخ 20-9-2010م.  )1(

عش���ر من س���بتمبر، وإن كان موجوًدا؛ فلم يكن بتلك 
األهمية بقدر م���ا تبرز أهمية التهدي���د القاعدي - 
ا  الطالباني للغرب، ولذا يشترط الغرب اآلن علًنا وسّرً
فك التحالف بني الطرفني كمقدمة لالنسحاب، وتلك 

هي املصلحة الغربية واألمريكية في أفغانستان.

  لقد دعا وزير اخلارجية األمريكي األس���بق هنري 
كيسنجر، في مقال نش���ره بلوس أجنلوس تاميز، إلى 
ضرورة إدم���اج الدول اإلقليمية، وحتديًدا باكس���تان 

وإيران والهند من أجل تسوية أفغانية«.)2(

واستبعد الوصول إلى تسوية ألفغانستان مبعزل عن 
الدول املجاورة، مؤكًدا على ضرورة إشراكها في حتمل 

تبعات اخلروج األمريكي من هناك.

وعندما ننظر إلى الص���ني؛ جند دائًما أن املصلحة 
الصينية قريبة من املصلحة الباكس���تانية، يزيد عليها 
اآلن توفي���ر أوضاع أفغانية آمنة؛ لتكون أفغانس���تان 
ا لبضائعها، ثم لنقل  الدولة احملاذية للصني سوًقا مهّمً
هذه البضائع إلى أس���واق دول آسيا الوسطى، لكن ما 
يهم الصني بشكل مباشر أيًضا هو عدم وجود »حكومة 
إس���المية متش���ددة« لها عالقة مع مسلمي تركستان 
الش���رقية في الصني، وبالتالي األمر الذي قد يعّرض 
الوحدة الوطنية الصينية إلى اخلطر؛ فيما إذا تنامى 
دور اإلس���الميني في تركس���تان، وهو ما حصل إبان 
حكم طالبان، وحتى اآلن وهو ما يخيف الصني؛ وذلك 
لكون احلركة اإلسالمية التركستانية متتلك رمبا مئات 
املسلحني املدربني في مناطق القبائل، واملشاركني في 
العمليات العس���كرية إلى جانب القاعدة وطالبان ضد 

الوجود األجنبي في أفغانستان. 

أما على الصعي���د اإليراني؛ فعلى الرغم من العداء 
اإليراني - األمريكي الظاهري، إال أن املصالح اإليرانية 
تتفق متاًما مع املصالح األمريكية، فيما يتعلق بحكومة 
أفغانية يكون دور البش���تون فيها ضعيًفا، ويطغى فيها 
دور األقليات األفغاني���ة، وحتديًدا الطاجيك والهزارة 

لوس أجنلوس تاميز 25-7-2010م.   )2(
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املدعومني من إيران، وهو األم���ر الذي يوافقها عليه 
أكثر الدول األوروبية، فإيران وغيرها يدركون متاًما أن 
البشتون معقل التشدد اإلسالمي، وبالتالي فاألقليات 
-وحتدي���ًدا الهزارة- س���يكونون الهدف من وراء هذا 
»التشدد اإلسالمي البشتوني«، وهنا تختلف السياسة 
اإليرانية مع الباكستانية؛ حيث إن األخيرة تريد متثياًل 
بش���تونّيًا كبيًرا في أي حكومة لسبب بسيط، وهو أن 
أي حكومة أفغانية ال يوافق عليها بشتون أفغانستان؛ 
سينعكس بشكل مباش���ر على أمنها؛ وذلك ألن لديها 
حزاًما بشتونّيًا س���يتعاطف بشكل طبيعي وتلقائي مع 
إخوانه البش���تون األفغان، الذين سيش���عرون بالغنب 
واحلي���ف والتهميش السياس���ي، وهو ما جتلى خالل 
الس���نوات املاضية من غلبة األقلي���ات على احلكومة 

األفغانية، وتراجع دور األغلبية البشتونية. 

أما بالنسبة للهند؛ فمهمتها األساسية في أفغانستان 
دعم األقليات، وه���و التقليد الذي حافظت عليه منذ 
عقود؛ خلشيتها من البشتون، كونهم يشكلون صداًعا 
تاريخّيًا لها، فهم الذين قادوا عدة حمالت عس���كرية 
ضده���ا، وحتديًدا في كش���مير، باإلضاف���ة إلى أن 
مصلحتها تكمن في وجود وحضور قويني بأفغانستان، 
يضمنان لها تطويق باكس���تان والصني، وهو ما سيُحّد 
من تدخالت باكس���تان في كشمير اخلاضعة للسيادة 
الهندية؛ النش���غالها حينها على اجلبهة األفغانية أكثر 

مما هي منشغلة على اجلبهة الكشميرية.

أما دول وسط آسيا؛ فيبدو أنها معنية بشكل مباشر 
بدعم حكومة األقليات؛ لتشاطرها نفس العرقية أوالً، 
ولالمتدادات اإلثنية لها في أفغانستان، وثانًيا ألن هذه 
العرقيات أقل تش���دًدا وأقل طموًح���ا في التمدد إلى 
أراضيها، وبالتالي فتتسق مصاحلها مع مصالح إيران 
والهند والصني والغرب بش���كل كبير أكثر من اتساقها 
مع املصالح الباكستانية التي تبدو وحيدة في امليدان، 
لكن ال تزال باكستان باملقابل تتمتع بالورقة الطالبانية 
إلى حد كبي���ر؛ كون طالبان أو البش���تون يدركون أن 
نافذتهم الوحيدة إلى العالم هي باكس���تان، متاًما كما 

أن باكس���تان تدرك أن نافذتها إلى العالم هي طالبان 
البشتون، فحكومة بش���تونية موالية لباكستان تشّكل 

عمًقا استراتيجّيًا موازًيا للهند وطموحاتها«.)1(

باملجمل ال أحد يريد زعزعة االستقرار في أفغانستان 
لكن كل واحد يريد استقرار أفغانستان حسب مصاحله 
ومقاس���ه، مما يشير إلى أن الفرسان لم يتمكنوا حتى 
اآلن من وضع العنزة التي هي أفغانس���تان في احلفرة 
احملددة للعبة البوزكشي التي حتدثنا عنها حتى يُصفر 

احلكم معلًنا انتهاء املباراة. 

الواقع األفغاني والوهم األمريكي:

فشل األمريكيون متاًما خالل العام املاضي في تسويق 
فكرة املفاوضات الس���رية واخلفية مع من وصفوهم 
ب�»معتدلي حركة طالبان األفغانية«، ونش���رت وسائل 
اإلعالم الدولية والعربية أنباء عن لقاءات ووس���اطات 
تقوم بها اململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية 
املتحدة، وباكستان من أجل إدماج عناصر معتدلة في 
حكومة الرئيس األفغاني حامد كرزاي، لكن ذلك نفته 
حرك���ة طالبان األفغانية ممثل���ة بزعيمها املال محمد 
عمر، ونفاه معها أيًض���ا الذين ُعنوا باألمر من أمثال 
وزير خارجيتها السابق وكيل أحمد متوكل، أو سفيرها 
الس���ابق في إس���الم آباد، والذي اعتُقل في س���جن 

جوانتانامو، عبد السالم ضعيف.

وبالتالي متكنت حركة طالبان من اجتياز مرحلة في 
غاية الصعوبة، كانت تس���تهدف شقها وإضعافها من 
خالل عناصر معتدلة وغير معتدلة، األمر الذي زاد من 
ضعف احلكومة األفغانية وإحساسها بعدم الشرعية؛ 
بسبب تنامي قوة طالبان العسكرية، واحلديث املتزايد 
عن فساد احلكومة، سواء كان فيما يخص املال، أو فيما 
يتعلق باالجتار باملخدرات، حتى وصل األمر إلى اتهام 
جنود وضباط أمريكيني وبريطانيني في األمر، والعمل 

)1(  لق���اء الكاتب مع اجلنرال املتقاعد عبد القيوم خان مس���ئول مصانع 
التسليح الباكستانية السابق. 
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على التحقيق معهم بعد عودتهم إلى بالدهم.)1(

وأعلن أخي���ًرا اجلنرال األمريك���ي املْعِنّي باحلرب 
األفغاني���ة ديفي���د بترايوس أن ثم���ة مفاوضات بني 
مسئولي حركة طالبان األفغانية واحلكومة األفغانية، 

وهو ما لم تؤكده مصادر طالبان أو غيرها.)2(

أما اجلن���رال عبد القيوم خان ال���ذي أدار مصانع 
التس���ليح الباكس���تانية حت���ى ع���ام 2008م فيقول: 
»األمريكيون لن ينس���حبوا من أفغانستان، ولكنهم مع 
هذا يواجهون خس���ائر ضخمة، وما يؤشر على عدم 
مغادرته���م ه���و جتديدهم لعقد بن���اء وصيانة مطار 
قندهار من قبل شركة كندية، والذي سيتوسع ليشمل 
67 وحدة سكنية جديدة، وهو ما يؤشر إلى أن بقاءهم 
يطول، س���تغادر بعض الوحدات، لكن س���تظل قوات 
ضخمة، والظاهر أن خطتهم هو تقس���يم أفغانستان 

)1( راجع الصحف األمريكية والبريطانية منتصف شهر سبتمبر / أيلول 
2010م.

)2( النيويورك تاميز الصادرة بتاريخ 28-9-2010م.

إلى شماٍل يعززون فيه قبضتهم العسكرية؛ ليكون آمًنا 
لهم، وجنوٍب يظل في حالة حرب مع طالبان«.)3(

على الصعيد العسكري امليداني تزايدت قوة حركة 
طالبان األفغانية، ومتددت بش���كل الفت إلى الشمال 
األفغان���ي، وحتدي���ًدا ف���ي مناطق قن���دوز املجاورة 
لطاجيكس���تان، وكذلك لبغالن، وحتى مزار الشريف 
املجاورة ألوزبكستان، ويبدو أن تنفيذ هذه االستراتيجية 
الطالبانية إمنا كان بس���بب إدراكه���ا للمخاطر التي 
تنطوي عليها، وهو ما حت���دث عنه اجلنرال املتقاعد 
عبد القيوم في حرص األمريكيني على إبقاء الش���مال 
األفغاني آمًنا لهم، واجلنوب مشتعاًل مع طالبان، ولذلك 
حرصت األخيرة على تعكير هذه االس���تراتيجية من 
خالل عدة عمليات قوية اس���تهدفت الوجود األجنبي، 

وحتديًدا األملاني املكلف بقندوز وما حولها.

ويأتي العمق العس���كري الذي حتظى به احلركة من 

)3( مقابلة مع الكاتب بتاريخ 19-9-2010م.

 

ÊU���UG�√ 
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تأييد تنظيم القاعدة لها، وكذلك جماعات مس���لحة 
باكستانية أوزبكية وطاجيكية وصينية، وسنية إيرانية 
مثل جند الله ليزيد م���ن العبء األمريكي أوالً، ويُبِرز 
أهمية االنخراط اإلقليم���ي في الوحل األفغاني، لكن 
األبرز في ذلك هو دعم ومساندة مقاتلي حركة طالبان 
هت لهم  باكستان، على الرغم من كل الضربات التي ُوجِّ
وبشكل شبه يومي، سواء مت عبر الضربات العسكرية 

الباكس���تانية، أو عل���ى مس���توى 
الهجم���ات اجلوي���ة م���ن خالل 
طائ���رات التجس���س األمريكية 
التي تس���تهدف مناطق القبائل، 
القواع���د اخللفي���ة  وحتدي���ًدا 
لنش���اطات القاعدة وطالبان في 

الشرق األفغاني..

الطالبان����ي  اخلط����ر  ولع����ل 
الباكس����تاني تعاظم بشكل خطير 

في اآلونة األخيرة، أوالً بسبب عالقتهم بالتفجير الذي 
أُحبط في تاميز سكوير بأمريكا، وثانًيا من خالل تعيني 
إلياس كش����ميري كمسئول عس����كري لتنظيم القاعدة 
كما تردد أخيًرا، وهو تعيني له دالالته املهمة بالنس����بة 
لألمريكيني، س����واء فيم����ا يتعلق بخلفيته العس����كرية، 
وخبراته املهمة في كشمير، أو فيما يتعلق بكونه ضابًطا 
في الوح����دات اخلاصة الباكس����تانية، ويعرف اجلانب 
العسكري بش����كل كبير، أو كان على مستوى تعيني أول 
مس����ئول عسكري للقاعدة من غير العرب، وهو ما يوّفر 
له فرص����ة أكبر من العرب للتحرك بني الباكس����تانيني 

والكشميريني في الغرب. 

إشكاليات احلوار األمريكي الطالباني:

كل من يتابع السياس���ة األمريكية إزاء احلرب على 
ما يوصف باإلرهاب وحتديًدا ملفّي طالبان والقاعدة 
يلمس بوضوح مدى التخبط، والغموض األمريكيني، في 
التعاط���ي مع هذا امللف؛ وذلك يعود في جزء منه إلى 
خالفات الساسة والعس���كر األمريكيني، واحلساسية 

مع جمه���ور يتنامى رفضه ملواصلة احل���روب؛ نظًرا 
لُكلفتها املالية والبش���رية، وعدم جدواها رغم دخول 
بعضها سنتها العاشرة تقريًبا، باإلضافة إلى خالفات 
ب���ني األمريكيني واألوروبيني، وبني الطرفني وحلفائهم 
األفغان أو الباكس���تانيني على األرض، مع اإلشارة إلى 
أن معظ���م حروب العصابات تدخ���ل الدول في حوار 
مع أصحابها بعد ثماني إلى عش���ر سنوات على أبعد 
اندالعه���ا، فحينها  تقدير م���ن 
تتيقن الدول باس���تحالة حتقيق 

النصر العسكري.

تعلن  املتحدة  الوالي���ات  اآلن 
على استحياء استعدادها للحوار 
مع طالبان، وس���اعة تس���ميهم 
تسميهم،  ال  وس���اعة  معتدلني، 
ولكن الواض���ح على األرض أن 
األمريكي  ه���و  املنهزم  الطرف 
والغربي في أفغانس���تان، واملنتصر ه���و الطالباني، 
وبالتال���ي من غير املنطق���ي أن يتبوأ كل طرف مكانة 
الطرف اآلخر، مبعنى أن يتصرف األمريكي كمنتصر 
والطالبان���ي كمنه���زم، ودون جترع الس���م احلقيقي 
باالعتراف مبرارة الواقع سيظل الوضع األمريكي في 

أفغانستان يراوح مكانه، وكأنه طبخة حصى.

أط���رح هنا قضي���ة احل���وار األمريكي-الطالباني، 
واالش���تراطات األمريكي���ة املس���تحيل تطبيقها على 
طالب���ان، الس���يما وأن الطالبان يرون أنفس���هم اآلن 
الطرف املنتصر، وبالتالي عدم القبول باالش���تراطات 
األمريكية، وعلى رأس���ها التخلي عن القاعدة، وكأنهم 
الطرف املنهزم أوالً، وثانًيا املس���ئول أمام شعبه عما 
حل بالبالد طوال العقد املاضي، باإلضافة إلى حجم 
اإلهانة التي سيتعرض لها بهذا التخلي، وهي اإلهانة 
التي كلّفتهم تلك احل���رب الضروس، والتي خاضوها 

وال يزالون.

وزيرة اخلارجي���ة األمريكية دعت طالبان، املعتدلني 
منهم، إلى االندم���اج بالعملية السياس���ية األفغانية، 

على الرغم من الع��داء اإليراني � األمريكي 
الظاه��ري، إال أن المصال��ح اإليراني��ة تتف��ق 
تماًما مع المصال��ح األمريكية، فيما يتعلق 
البش��تون  دور  يك��ون  أفغاني��ة  بحكوم��ة 
فيه��ا ضعيًفا ، ويطغى فيها دور األقليات 
األفغاني��ة، وتحدي��ًدا الطاجي��ك واله��زارة 
المدعومي��ن م��ن إي��ران، وه��و األم��ر ال��ذي 

يوافقها عليه أكثر الدول األوربية.
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واالعتراف بالدستور، والتخلي عن القاعدة، تلك رمبا 
كانت نفس الش���روط التي عرضتها واش���نطن ساعة 
انتصارها على طالبان والقاعدة يوم هاجمت أفغانستان، 
وأس���قطت طالبان في تش���رين أول/ أكتوبر من عام 
2001م، وبالتالي فواش���نطن ال تزال تتصرف بنفس 
الذهنية ليلة نشوة نصر أكتوبر 2001م، فاملعتدلون من 
طالب���ان ال حاجة للحوار معهم، كونهم أصاًل معتدلني 
ومستعدين لالندماج مع العملية السلمية، وال يشكلون 
تهديًدا عسكرّيًا، وليس���وا خصوًما، وبالتالي فاحلوار 

عادة ما يجري مع خصوٍم.

الهرمية الطالبانية، والهرمية احلزبية األفغانية حتّتم 
احلوار مع املال محمد عمر بشكل مباشر، ودون ذلك 
ال ميكن وقف شالل الدم، وال ميكن حتقيق مفاوضات 
م���ع أي طرف طالباني، فلن يج���رؤ أحد على احلوار 
أوالً دون إذن املال محمد عم���ر، وثانًيا مفهوم البيعة 
الش���رعية، العميق الداللة في املفهوم الطالباني، لن 

يسمح ألحد من طالبان بأن ينشق عن زعيمه.

واآلن لنتح���ول إلى صعوبة عقد صفق���ة طالبانية 
- أمريكي���ة دون القاعدة، واحلوار معها، الس���يما أن 
القاعدة هي التي دعت س���ابًقا عبر رس���الة زعيمها 

أسامة بن الدن إلى احلوار مع الغرب:

1- بداية سيتعذر على الطالبان أن يتعهدوا بأي نوع 
من التعهدات بشأن حتجيم القاعدة على أراضيهم؛ كون 
هذا التحجيم سيصطدم مع قناعات شرعية تؤمن بها 
طالبان والقاعدة، وهو ما حصل حني ُطولبت طالبان 
بذلك قبل احلادي عش���ر من سبتمبر / أيلول؛ فكيف 
س���يقبل بذلك املال محمد عمر اآلن، وهو يرى نفسه 

قد انتصر على عشرات الدول املتحالفة ضده؟!!

 2- النهج التش���ددي ملقاتلي طالبان، وسياس���ات 
طالب���ان جتاه الغ���رب، ف���ي تصاعد الس���يما بعد 
االحت���كاكات الطالبانية مع عدد كبي���ر من مقاتلني 
إس���الميني عامليني، واتصالهم مع طالبان باكس���تان، 
ومبايعة األخيرة للمال محمد عمر، ووفًقا للمعلومات 

فإن معظم قادة اجلبهات املتش���ددين، وحتديًدا شبكة 
القائد جالل الدين حقاني املتهمة بالوقوف خلف معظم 
العمليات املستهدفة لألجانب في أفغانستان، إمنا هم 
من حلف���اء القاعدة واملعجبني بخطها، بل وممن تلقوا 
تدريبات على أيدي قادة القاعدة، واكتس���بوا خبرات 
وتكتيكات عس���كرية فاجأت األمريكيني، وما كان لهم 

أن يتعلموها لوال التدريب القاعدي.

3- ألول مرة تسمح طالبان أفغانستان لتنظيم غير 
أفغاني أن يعمل على أراضيها، فيس���تحيل أن تسمح 
رسمّيًا بذلك وحتى لتنظيم أفغاني، فقد ظهرت القاعدة 
في أفغانستان، وأميرها مصطفى أبو اليزيد الذي ُقتل 
أخيًرا عبر طائرة جتس���س أمريكي���ة دون طيار، وهو 
ما يعكس م���دى العالقة الوثيقة بني الطرفني، والثقة 

املتبادلة بينهما.
4- املال محمد عمر الذي حتول إلى أشبه ما يكون 
باألمير لكل هذه اجلماعات املس���لحة غير األفغانية 
من باكستانية، وعربية وأوزبكية، وتركمانية وطاجيكية 
وغيرها؛ س���يتعذر عليه التعامل مع الغرب واآلخرين 
ليس من منطق املصلحة الوطنية األفغانية فحس���ب، 
وس���تفرض عليه تل���ك املبايعات من جنس���يات غير 
أفغانية قواعد لعب���ة جديدة، كانت موجودة، لكنها لم 
تكن بذلك الوضوح احلالي، رغم أن املال محمد عمر 
يحرص على عدم الظه���ور مبظهر أنه أمير للمؤمنني 
خارج أفغانس���تان، وإن كان مبايعة أسامة بن الدن له 

وآخرين أظهرت أنه خرج عن احلدود األفغانية.

على هذه اخللفية يعتقد البعض أن القاعدة هي التي 
تتمدد، والدلي���ل على ذلك تصاعد وجودها في اليمن 
والصومال، وإفريقيا بشكل عام، وهذا يناقض ما تردده 

بعض وسائل اإلعالم الغربية عن تراجع القاعدة.

 وبالتال���ي فدون العمل والس���عي لفت���ح حوار مع 
القاعدة، أو تفهم حساس���يات ذل���ك أثناء احلوار مع 
طالبان؛ ستظل طاحونة القتل والدمار متواصلة، ولن 

يتم التوصل إلى حل يرضي األطراف جميًعا.
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وبالتأكيد سيتس���اءل الكثيرون عن أي قاعدة س���يتم احلوار معها؟!! لكن رمبا أثناء احلوار مع الطالبان ميكن 
أخذ قضية احلوار مع القاعدة في احلس���بان؛ كون حمامات الدم ستظل متواصلة، سواء كان ذلك على مستوى 
العراق، أو على مس���توى الصومال، أو على مستوى اليمن، ورمبا على مس���توى جبهات أخرى جديدة قد تُفتَح، 
فاحلرب طوال العقد املاضي لم حتل املش���كلة، سوى أنه على أمل حل مشكلة مت خلق مشكلتني، وحلل مشكلتني 

ُخلقت أكثر، وهكذا أصبحنا أمام متواليات هندسية.. 

إذن رأس املشكلة، التي بدأت حتى قبل احلادي عشر من سبتمبر / أيلول؛ كانت مع القاعدة، وحتميل طالبان 
مس���ئولية ظاهرة القاعدة يبدو فيه كثير من الظلم، فالقاعدة وظاهرتها أبعد ما تكون أفغانية وهي متش���عبة، 
ومقرها لم يعد أفغانس���تان فحسب، وبالتالي لتس���وية املشكلة األفغانية وغيرها من مشاكل الصومال، أو اليمن 
والعراق ال بد من التوصل إلى نوع من احلوار مع القاعدة، على األقل الستكشاف مطالبها ومعرفة فيما إذا كانت 

مستعدة ملساومات في مناطق محددة، وتبريد جبهات أو عقد صفقات أم ال. 

املشكلة األساسية في السياس���ة األمريكية املتبعة في أفغانستان، هي نفس السياسة املتبعة بشكل عام، وهي 
نظرية العصا واجلزرة، ولكن مثل هذه السياسة ال ميكن تطبيقها في أفغانستان، وحتديًدا على البشتون، الذين 

بقدر ما تضغط عليهم بقدر ما يُبُْدون تشدًدا في املواقف.

هذا املوضوع تكرر في مناس���بات حربية عدة للبش���تون أيام حروبهم مع البريطانيني، وكذلك في احلرب مع 
الس���وفييت، واآلن في حربهم مع األمريكيني، ولذا ينصح الكثيرون بأن يتم فتح قنوات اتصال مباش���رة مع املال 
محمد عمر، طبًعا بعد رفع اسمه واسم حركة طالبان عن قائمة املنظمات اإلرهابية بحسب التصنيف األمريكي 

والدولي اآلن؛ ليكون حواًرا فاعاًل ومجدًيا للطرفني. 
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معلومات إضافية
العالقة بني طالبان ومجاعات املقاومة األفغانية األخرى:

حرص���ت حركة طالبان منذ البداية على عدم التعرض جلماع���ات املقاومة األخرى، ونفس األمر ينطبق على 
األخيرة؛ إذ إن زعيم احلزب اإلس���المي قلب الدين حكمتيار املطل���وب أمريكّيًا، والذي يقاتل الوجود األمريكي، 
د على أن عالقات احلزب على مستوى التنسيق امليداني  وفي مقابلة أخيرة له نُش���رت في صحيفة »وحدت« شدَّ

األرضي جيدة مع إخواننا في القاعدة وطالبان. 

سعت طالبان خالل الفترة األخيرة إلى استيعاب بعض فصائل املقاومة وحتديًدا السلفيني في واليتي نورستان 
وكونار املتاخمتني لباكستان؛ حيث أعلنوا عن انضمامهم للحركة، وينسبون العمليات التي ينفذونها إلى طالبان.

قوة طالبان وامتداداتها في دول اجلوار سيجعل فرض أجندات اآلخرين مثل حكمتيار وغيره متعذًرا إن لم يكن 
مستحياًل، في ظل االمتدادات اجلغرافية املهمة لطالبان أفغانستان في دول اجلوار. 

يظهر التباين في املواقف السياس���ية بني طالبان واحلزب اإلس���المي بزعامة حكمتيار، حتديًدا فيما يخص 
ش���كل إدارة أفغانستان، فطالبان تدعو اجلميع إلى مبايعة زعيمها املال محمد عمر كأمير للمؤمنني، فيما يدعو 
حكمتيار إلى إجراء انتخابات عقب التحرير لترك الش���عب يقرر مصيره بنفس���ه، وبهذا يريد حكمتيار أن يجعل 
نفسه مساوًيا للمال عمر وهو املرفوض في العقلية الطالبانية التي تؤمن بإمارة املؤمنني، وليس باالنتخابات التي 

لن تفرز األصلح ما دام املال واجلاه وغيرهما هما العنصرين اللذين يلعبان الدور األساسي في هذه األوضاع.

الواقع السياسي حلركة طالبان:

الواقع السياسي لطالبان أفغانستان يفتقر إلى الكثير من املعلومات السيما وسط شّح التصريحات واملقابالت 
الطالبانية، وعزوف احلركة عن هذا املجال، وانهماكها في العمل العسكري اليومي، لكن مع هذا فقد أعاد زعيم 
ل جلنة سياسية قادها في البداية معتصم أغا خان، لكنه  حركة طالبان املال محمد عمر تنظيم احلركة، حني شكَّ

أُقيل بسبب ما قيل عن شبهات مالية، وُعنيِّ محله لطيف الله منصور كرئيس للجنة السياسية.

من خالل تصريحات شحيحة لقادة وزعماء احلركة منشورة في مجلة الصمود الصادرة بالعربية عن احلركة، 
وغي���ر ذلك من املقابالت التي أُجريت مع قن���اة اجلزيرة وغيرها يظهر أن احلركة ترفض أي حوار مع احلكومة 

األفغانية، كما أرادت بعض وسائل اإلعالم العربية واألجنبية تصويره وكأنه حصل حتًما.

حركة طالبان ترفض الوس���اطات من أجل تشكيل حكومة مختلطة أو مشتركة مع قرضاي، فما دامت ترفض 
مب���دأ االنتخابات بني فصائل مقاومة مثل حكمتيار، فمن باب أول���ى أن ترفض أي انتخابات في ظل االحتالل 
األجنبي، وهو ما عبَّر عنه لطيف الله منصور في مقابلة نش���رت في مجلة الصمود الصادرة عن احلركة بتاريخ 

مايو 2008م.

بخصوص احلوار مع القوات األجنبية؛ فحتى اآلن لم تتحدث احلركة عن األمر في ظل اكتفاء القوات األجنبية 
برغبتها في احلديث إلى من تس���ميهم املعتدلني من طالبان الذين ال ميلكون من أمرهم شيًئا، كون القتال ووقفه 

وتصعيده بأيدي زعيم احلركة املال محمد عمر.
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يُتداول في أوس���اط مقربة م���ن طالبان أن لديها أوراًقا مهمة للضغط في ع���دة مناطق منها: أوراق القاعدة 
وطالبان باكستان، ومنظمة جند الله السنية في إيران، باإلضافة إلى مسلحي األوزبك والتركستانيني الصينيني، 
ومع الضعف والترهل التي تعاني منه باكس���تان سواء كان بسبب التباين واالختالف في مؤسساتها، أو من خالل 
العمليات العسكرية التي تشّنها ضد طالبان، أو من خالل ضرب وتدمير عالقتها مع طالبان أفغانستان، كل ذلك 
س���يكون موطن ضعف لباكستان ورمبا لألمريكيني مس���تقباًل، إن قرروا أن تكون باكستان الواسطة بينهم وبني 

طالبان أفغانستان.

بينما ستش���كل نقاط قوة لطالبان أفغانستان الذين يرون أن انهيارهم وخسارتهم ألفغانستان لم تكن ليحصل 
لوال التنس���يق والتعاون الباكس���تاني-األمريكي ضدهم، وهو األمر الذي قد يعني أن األمور ستنقلب عكًسا عما 
كانت عليه تاريخّيًا من تأثير باكستان في الشأن األفغاني، لتؤثر طالبان أفغانستان في حال وصولها إلى السلطة 

بالشأن الباكستاني، وهي التي متلك ورقة خطيرة وقوية ممثلة بحركة طالبان باكستان التي تدين لها بالوالء. 

واقع طالبان اإلعالمي ودروه يف التعريف باحلركة:

رغم احلصار املضروب على احلركة، وافتقارها إلى البنية التحتية التي توفر لها إدارة املعركة اإلعالمية، فإن 
طالبان أفغانستان أثبتت قدرة فائقة على إدارة املعركة اإلعالمية، متثل ذلك بتعيني ناطقني باسمها، وهما ذبيح 
الله مجاهد، وقاري يوسف أحمدي، وإن كان أحد ال يعرف شكلهما، وهما على تواصل ساعة بساعة مع وكاالت 

األنباء.

أثبت الناطقان باس���م طالبان في تصريحاتهما صدق نقلهما للوضع العسكري والسياسي، ونفس األمر ينطبق 
على الصحف الناطقة باللغة احمللية؛ حيث تصدر أكثر من صحيفة وحتى باللغة العربية، يُضاف إلى ذلك املواقع 

على اإلنترنت.

يُعزى االهتمام اإلعالمي الطالباني إلى جرأة القائد العس���كري الطالباني داد الله في الظهور أمام الكاميرات 
في أوقات الش���دة احلقيقية على طالبان؛ حيث ظهر في أكثر م���ن خمس مقابالت على قناة اجلزيرة لوحدها، 
باإلضافة إلى تأسيس���ه ملركز إعالمي يقوم مبنتجة الصور ونحوها وتقدميها إلى وس���ائل اإلعالم، وكذلك بعمل 
برامج توزع على الناس في باكس���تان وأفغانستان لتحريضهم على القتال ومساعدة مقاتلي طالبان، يضاف إلى 

ذلك تشجيع األشرطة واملنشدين اإلسالميني كبديل.

ق���ال قدرت الله جمال وزير اإلعالم الطالباني الس���ابق في مقابلة مع مجلة الصم���ود الطالبانية: »إن إعالم 
احلركة فاعل ونش���ط، فحني يريد أي صحافي موقًفا أو تأكيد خبر أو نفيه من طالبان يستطيع احلصول عليه 
في غضون دقائق عبر االتصال بالناطق الطالباني على تليفون الثريا، في املقابل يتعذر على كثير من الصحفيني 

احلصول على رد فعل من املسئولني األفغان بنفس السرعة التي يحصلون عليها من طالبان. 

املصدر: 
د. أحمد موفق زيدان، طالبان والغرب.. عمليات الفشل الدائم، التقرير االستراتيجي السابع ملجلة البيان )األمة في مواجهة 

مشاريع التفتيت(، 1431ه�/ 2010م.
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ملخص الدراسة
يجمع اخلبراء على أن االنفصال احملتمل جلنوب السودان سيتجاوز حدود البلد السياسية واجلغرافية، وستكون 
له انعكاس���ات جيوسياس���ية واقتصادية وثقافية كبيرة على مجمل املنطقة العربية واإلسالمية واإلفريقية، نظًرا 

لالرتباط الوثيق ألزمات السودان مبحيطه اإلقليمي العربي واإلفريقي ومن ثم اإلسالمي. 

تبدأ الدراسة بتقدمي قراءة في اتفاق نيفاشا وخلفياته وعناصره األساسية، وما ترتب عليه من إدارة اجلنوبيني 
لإلقليم وأوضاعه في ظل هذه اإلدارة، وتنظر في طبيعة العالقة بني اجلنوب والش���مال في ظل اتفاق نيفاش���ا، 

محاولة اإلجابة عن التساؤل املطروح بشأن طبيعة هذا االتفاق هل هو تكريس للوحدة أم متهيد لالنفصال؟ 

ثم تعرج الدراس���ة على اس���تفتاء حق تقرير مصير اجلنوب املقرر إجراؤه ع���ام 2011م والقوانني املرتبطة به 
املتمثلة في قانون اس���تفتاء جنوب الس���ودان لسنة 2009م، وقانون اس���تفتاء منطقة أبيي لسنة 2009م، وقانون 
تنظيم املش���ورة الشعبية لواليتي جنوب كردفان والنيل األزرق لسنة 2009م، في محاولة الستقراء السيناريوهات 

والتوقعات احملتملة.

وما بني الوحدة واالنفصال تقدم الدراس���ة عرًضا س���ريًعا ألهم العوامل التي قد تؤدي إلى احتمال استمرار 
الوحدة، ولكنها أيًضا ال تُغفل املؤش���رات القوية القادمة من جنوب السودان، والتي تفيد أن االستفتاء قد يفضي 

إلى انفصال اجلنوب. 

إن االنفصال احملتمل جلنوب السودان سيكون له تأثيره القوي على  استراتيجيات »التفتيت« في العالم اإلسالمي 
بجناحيه اإلفريقي واآلس���يوي، سواء بتكون خريطة جيوسياس���ية إفريقية جديدة أو التأثيرات السلبية املباشرة 
على مصر وتشاد وإريتريا وإثيوبيا، كما ستضعف أهم حلقات التواصل الدميوغرافي والثقافي املباشر بني العالم 
اإلسالمي وإفريقيا جنوب الصحراء، وهذا بجانب التأثير السلبي األخطر على بعض الدول اآلسيوية التي تتشابه 
أوضاعها السياسية في بعض أوجهها مع السودان، وتوجد فيها أقليات لديها تطلعات انفصالية، ورمبا تشكل واقعة 

انفصال جنوب السودان سابقة حتثهم على تكرار التجربة ذاتها في بلدانهم.

وإذا وقع انفصال جنوب الس���ودان، فإن مش���روع تفتيت العالم اإلس���المي يكون قد انتقل من التخطيط إلى 
التنفيذ. وحتاول الدراسة في النهاية أن تقدم اآلليات املناسبة الحتواء اآلثار السلبية الحتماالت انفصال جنوب 
السودان على األمة اإلسالمية، س���واء كانت اآلليات الرسمية، واآلليات الشعبية، والدور املنوط باإلعالم القيام 

به.

انعكاسات االنفصال احملتمل 
جلنوب السودان على مستقبل املنطقة

أ. د. حسن احلاج علي أمحد

عميد كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية - جامعة اخلرطوم
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تتناول هذه الدراسة تداعيات االنفصال احملتمل جلنوب السودان على املنطقة العربية واإلسالمية واإلفريقية. 
وتنطلق الدراسة من فرضية أن ما سيحدث في السودان من انفصال سيتجاوز حدود البلد السياسية واجلغرافية، 
وستكون له انعكاسات جيوسياسية واقتصادية وثقافية كبيرة على مجمل املنطقة ال سيما ما يتعلق منها مبنظومة 
القيم التي حتكم حركة املجتمعات اإلس���المية التي يستهدف الغرب النيل من خصوصيتها عبر حروب التفتيت 

بأبعادها املختلفة وعلى رأسها األبعاد القيمية والثقافية.

منهجية الدراسة:

نظًرا لتداخل عوامل عديدة: سياس���ية واقتصادية واجتماعية، محلية وإقليمية وعاملية، على أوضاع السودان 
الداخلية، وبخاصة تطورات األوضاع في جنوب السودان؛ فإن الدراسة ستستخدم منهًجا حتليلّيًا متكاماًل يجمع 
بني منهج تتّبع مسار العمليات السياسية واالقتصادية، ويقوم فيه الباحث بتتبع كل العوامل واألحداث والتوقعات 
التي تس���بب الظاهرة محل الدراسة. باإلضافة لذلك ستوّظف الدراسة منهج التحليل القيمي؛ ألن ما يدور في 
الس���ودان، في جزء كبير منه صراع قيمي، وسيتمّكن الدارس عبر استخدام هذا املنهج من فهم وتفسير ما يقع 

من أحداث. 

تنقس���م الدراسة إلى أربعة أقسام رئيسة هي: قراءة في اتفاق نيفاشا وإدارة اجلنوبيني لإلقليم. واستفتاء حق 
تقرير املصير 2011م.. الس���يناريوهات والتوقعات. وأثر االنفصال احملتمل جلنوب السودان على استراتيجيات 
»التفتيت« في العالم اإلس���المي بجناحيه اإلفريقي واآلسيوي. وآليات احتواء اآلثار السلبية الحتماالت انفصال 

جنوب السودان على األمة اإلسالمية.

أواًل: قراءة يف اتفاق نيفاشا، وإدارة اجلنوبين لإلقليم: تكريس للوحدة أم متهيد لالنفصال؟

)1( اتفاق نيفاشا: اخللفية والعناصر األساسية:

وّقع على اتفاق الس���الم الشامل الذي عرف باتفاق نيفاشا نس���بة ملنتجع نيفاشا الكيني مكان املفاوضات في 
يناير 2005م. وأهم ما ورد في االتفاقية أن وحدة الس���ودان التي تقوم على أس���اس اإلرادة احلرة لشعبه ستظل 
هي األولوية بالنسبة للطرفني، وأنه من املمكن رد مظالم شعب جنوب السودان وتلبية طموحه ضمن هذا اإلطار. 

أ. د. حسن احلاج علي أمحد
عميد كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية - جامعة اخلرطوم

انعكاسات االنفصال احملتمل 
جلنوب السودان على مستقبل املنطقة
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ونصت على حق شعب اجلنوب في رقابة وحكم شئون 
إقليم���ه، واملش���اركة العادلة في احلكوم���ة القومية. 
وأقرت حق تقرير املصير جلنوب الس���ودان. كما ورد 
فيها أن الدين والع���ادات والتقاليد هي مصدر القوة 
املعنوية واإللهام بالنسبة للش���عب السوداني. وهناك 
فترة انتقالية مدتها س���ت س���نوات تعقب الفترة قبل 

االنتقالية ومدتها ستة أشهر. 

قدمت اتفاقية السالم الشامل 
التنوع في  منوذًجا جديًدا إلدارة 
الس���ودان. فقد خصصت جزًءا 
لهياكل احلكم. وأقرت سن دستور 
جديد تضّمن فيه االتفاقية. ولعل 
أهم ما ورد ف���ي هذا اجلزء هو 
معاجلة قضية تطبيق الش���ريعة 

اإلسالمية في جنوب السودان؛ حيث ورد في 1-2-3 
من هذا اجلزء أن »التشريعات التي تسن على الصعيد 
القومي، والتي تتأثر بها الواليات خارج جنوب السودان 
يكون مصدرها الش���ريعة والتوافق الشعبي«. أما في 
الوالي���ات اجلنوبية؛ ف���إن مصدر التش���ريع التوافق 

الشعبي وقيم وعادات شعب السودان.

 أّكد بروتوكول اقتس���ام السلطة على اختيار النظام 
االحتادي، وحّدد أربعة مستويات للحكم في السودان؛ 
هي املس���توى القومي، ومس���توى جنوب الس���ودان، 
ومس���توى الواليات، واملستوى احمللي. ونص على علو 
الدس���تور القومي. وأش���ار إلى أن الق���رارات املهمة 
تتخذها مؤسسة الرئاسة ممثلة في رئيس اجلمهورية 

والنائب األول والنائب. 

وأوضح بروتوكول اقتس���ام السلطة أن العالقة بني 
احلكوم���ة القومية وواليات جنوب الس���ودان تتم عبر 
حكومة جنوب السودان. كما تضمن البروتوكول حقوق 
اإلنس���ان، واحلريات األساس���ية، وحتقيق املصاحلة 
الوطني���ة. وأن يك���ون متثيل اجلنوب والش���مال في 
مؤسس���ات احلكم على أس���اس نس���بة السكان. كما 
أش���ارت االتفاقية إلى اقتس���ام املناصب واحلقائب 

الوزارية، مبا في ذلك الوزارات القومية السيادية على 
أساس العدالة والنوعية بني الطرفني. 

وفيم���ا يخص اقتس���ام الثروة، ش���مل البروتوكول 
املخصص لذلك على املبادئ املوجهة بش���أن االقتسام 
العادل للثروة العامة. وتنظيم ملكية األراضي واملوارد 
املوجهة  املب���ادئ  وحدد  العامة. 
البترول.  عائ���دات  القتس���ام 
على  الطرف���ان  اتف���ق  وهن���ا 
تخصيص نسبة ال تقل عن %2 
للواليات/  البترول  إيرادات  من 
األقالي���م املنتج���ة للنفط. بعد 
ذل���ك يخصص 50% من صافي 
من  املستخرج  البترول  إيرادات 
السودان حلكومة جنوب  جنوب 
الس���ودان، وتخصص اخلمس���ون في املائ���ة املتبقية 

للحكومة القومية.

)2( اجلنوب حتت إدارة احلركة الشعبية: 

مبا أن اتفاق نيفاش���ا قد أعطى احلركة الش���عبية 
تفويًضا حلكم جنوب السودان، فقد بسطت سيطرتها 
على كل اجلنوب. فبناء على اتفاق الس���الم املوقع في 
2005م؛ فقد تكّونت حكومة جنوب السودان على أساس 
احلدود القائمة في األول من يناير 1956م، وتش���تمل 
على: الس���لطات التش���ريعية والتنفيذية والقضائية. 
وتعمل حكومة اجلنوب وفًقا لدس���تور جنوب السودان 

الذي أعد بعد اتفاقية السالم. 

وتش���ّكل حكومة اجلنوب س���لطة بالنسبة لواليات 
اجلنوب العش���ر، وتعمل كحلقة وص���ل مع احلكومة 
القومية في اخلرطوم. وقد نص اتفاق الس���الم على 
احملاصصة في املناصب الدستورية، كان يُفترض وفًقا 
لالتفاقية أن تنتهي بإج���راء انتخابات أبريل 2010م، 
إال أنها اس���تمرت باتفاق سياسي بني املؤمتر الوطني 
واحلركة الشعبية. وتقوم احملاصصة في اجلنوب في 
كل من املجلس التش���ريعي جلنوب السودان وحكومة 

بناء على اتفاق الس��الم الموقع في 2005م؛ 
الس��ودان  فق��د تكّون��ت حكوم��ة جن��وب 
على أس��اس الحدود القائمة في األول من 
يناي��ر 1956م، وتش��تمل عل��ى: الس��لطات 
والقضائي��ة.  والتنفيذي��ة  التش��ريعية 
وتعم��ل حكوم��ة الجن��وب وفًق��ا لدس��تور 
جن��وب الس��ودان ال��ذي أعد بع��د اتفاقية 

السالم. 
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جنوب السودان على النحو التالي:

احلركة الشعبية لتحرير السودان متثل بنسبة %70، 
املؤمتر الوطني بنسبة 15%، القوى السياسية األخرى 

من اجلنوب متثل بنسبة %15.

ج���اءت قضايا ع���ودة الالجئني والنازح���ني، وبناء 
الهياكل واملؤسس���ات احلكومية عل���ى رأس أولويات 
حكومة اجلنوب. ففي الفترة بني فبراير 2007 ويوليو 

2009 عاد نحو 1.1 مليون جنوبي إلى ديارهم. )1(

 وتواجه حكومة اجلن���وب حتديات كبيرة تتمثل في 
ضعف البنى األساسية والفساد والصرف الكبير على 
التس���ليح، وعلى اجليش الشعبي. فقد صّرحت وزيرة 
العمل في حكومة جنوب السودان أوت دينق أن الفساد 
وصغر حجم القطاع اخل���اص، وإحجام أهل اجلنوب 

عن زراعة األراضي يعوق التنمية. )2(

وفي عام 2008 طالب وزير مالية اجلنوب كول اثيان 
برملان جنوب السودان بضرورة تغطية نفقات إضافية 
بلغت 2.08 مليار جنيه س���وداني )980 مليون دوالر( 
فوق مبلغ 3.4 مليار جني���ه تضمنتها بالفعل ميزانية 
عام 2008م. وقال الوزي���ر لرويترز: إن أكبر اجلهات 
التي جتاوزت النفقات املخصصة لها هي جيش جنوب 
الس���ودان الذي أنفق ميزانية بلغ���ت نحو مليار جنيه 
بحلول يونيو.)3(  كم���ا أن االعتماد الكلي على النفط 
جعل حكوم���ة اجلنوب حتت رحمة تقلبات األس���عار 

العاملية. 

تتهم بعض القوى اجلنوبية احلركة الش���عبية بأنها 
ال تس���مح باملعارضة السياس���ية. فقد صّرح الدكتور 

(1)  USAID, Sudan Complex Emergency. August 20, 2010.
http://www.usaid.gov/locations/sub-saharan_africa/sudan/
)2(  جنوب السودان يكشف سياسات، الدولة املرتقبة، االحتاد. 12 

أغسطس 2010م.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=50216&y=2010
)3(  جنوب السودان يسعى لزيادة امليزانية بعد جتاوز اجليش في اإلنفاق، 

سودانيز أون الين. 17 أكتوبر 2008م.
http://www.sudaneseonline.com/ar/article_23000.shtml

الم أكول رئي���س حزب »احلركة الش���عبية - التغيير 
الدميقراطي«، املنشق عن احلركة الشعبية، وأول وزير 
خارجية بعد اتفاق السالم، بأن احلركة الشعبية حّولت 
اجلنوب إلى جحيم. كما »أن الفساد في اجلنوب ينتشر 

من القمة إلى القاعدة«.)4(
)3( العالقة بن اجلنوب والشمال يف ظل اتفاق نيفاشا: 

لم تكن العالقة بني اجلنوب والشمال مستقرة على 
حالة واحدة، فقد شابها في أحيان عديدة التوتر. وجنم 
عدم االستقرار عن التباين الفكري واأليديولوجي بني 

الشريكني: املؤمتر الوطني، واحلركة الشعبية. 

فاألول ذو ميول إس���المية، والثاني علماني رفع في 
فترة من الوقت ش���عارات اشتراكية. كما أن األهداف 
والغايات مختلفة. فاحلركة الش���عبية تس���عى لتغيير 
طبيعة الدولة السودانية التي تراها عربية وإسالمية، 
بينما يس���عى املؤمتر الوطني حلكم السودان في ظل 
توجه إس���المي. وجاءت اتفاقية السالم لتجمع هذا 
التناقض السياس���ي والفكري في حكومة واحدة. لذا 
فال غرابة أن ال تستقر العالقة بني شريكي احلكم في 
السودان. وقد انسحبت احلركة الشعبية من احلكومة 
أكثر من مرة؛ احتجاًجا على ما رأته تلكًؤا من شريكها 

املؤمتر الوطني في تنفيذ اتفاق السالم.

من املؤشرات الواضحة على أن التحالف بني احلركة 
الشعبية واملؤمتر الوطني اضطراري ومؤقت، أن األولى 
جزء من حكومة الوحدة الوطنية، وجزء من املعارضة في 
الوقت نفسه. برز هذا املوقف الذي يبدو متناقًضا بقوة 
بعد اجتماعات ُعقدت لعدد من أحزاب املعارضة شملت 
احلركة الشعبية وحزب األمة القومي واحلزب الشيوعي 
واملؤمتر الش���عبي في الفترة من 26 إلى 30 س���بتمبر 
2009م، وص���در بعدها ما ُع���رف بإعالن جوبا للحوار 
واإلجماع الوطني، وُعني اإلعالن مبخاطبة هموم احلركة 

الشعبية ومعركتها مع املؤمتر الوطني بدرجة أساسية. 
)4( الم أكول ل� »الشرق األوسط« : احلركة الشعبية فشلت وحولت اجلنوب 
إلى جحيم.  الش���رق األوسط . األح�د 14 ش�وال 1430 ه� 4 أكتوبر 

2009 العدد 11268. 
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وأهم ما تضمنه إعالن جوبا بعد اتفاق الس��الم الش��امل 
ما يلي: )1(

1- التأكي���د على ضرورة التنفي���ذ الكامل التفاقية 
السالم الش���امل باعتباره مطلًبا أساس���ّيًا الستدامة 
الس���الم وبناء الثقة بينهم���ا، ويف هذا اإلط��ار التأكيد 

بوجه خاص على التايل:

أ- إجراء االس���تفتاء على حق تقري���ر املصير في 
املوعد احملدد في االتفاقية والدستور االنتقالي.

ب - وضع قانون االستفتاء على تقرير املصير خالل 
ال���دورة البرملاني���ة القادمة التي تبدأ ف���ي 5 أكتوبر 
2009م، واعتماد نسبة األغلبية البسيطة للحسم بني 
خياري الوح���دة أو االنفصال م���ع ضمان حق جميع 

اجلنوبيني في االستفتاء.

ج. ترس����يم احلدود ب����ني الش����مال واجلنوب قبل 
االنتخابات.

2- تطبيق البنود اخلاص���ة بالتحول الدميقراطي، 
وفي مقدمته���ا تعديل القوانني لتتواءم مع الدس���تور 

االنتقالي لسنة 2005م.

3- إجراء املشورة الشعبية في واليتي جنوب كردفان 
وجنوب النيل األزرق على أن يتم ذلك بعد إجازة القانون 
اخلاص بها، وإجراء إحصاء سكاني دقيق في الواليتني 
حتى يعّبر املجل���س النيابي املنتخب في الواليتني عن 

إرادة الواليتني بصدق.

4- االلت���زام بتقرير هيئة التحكي���م الدولية حول 
حدود أبيي وتنفيذ بروتوك���ول أبيي بدقة مع التأكيد 
على وضع أس���س تضمن التعايش السلمي واآلمن في 
املنطق���ة، مبا يراعي حق���وق املجموعات التي ترتبط 

)1( ملزيد من املعلومات حول إعالن جوبا انظر:
 إعالن جوبا للحوار واإلجماع الوطني، سودانايل، 1 أكتوبر 2009.

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=6061:2009-10-01-05-49-
58&catid=57:2008-12-01-11-34-43&Itemid=69

مصاحلها باملنطقة.

5- اتساًقا مع االتفاقية بجعل الوحدة خياًرا جاذًبا؛ 
يش���كل املؤمتر مجموعة عمل لوض���ع تصور للتدابير 
السياسية واالقتصادية والتشريعية والثقافية الالزمة 
لتعزيز فرص الوحدة، فيما تبقى من الفترة االنتقالية، 
مع التأكيد على احترام خيار االنفصال إذا أسفر عنه 

االستفتاء.

يتض���ح من اجلزء اخل���اص باتفاقية الس���الم في 
اإلع���الن أن احلركة الش���عبية مهتم���ة بوجه خاص 
بالترتيب���ات املتعلقة بحق تقري���ر املصير، مثل قانون 
االس���تفتاء وترس���يم احلدود، والتحكيم حول منطقة 
أبي���ي. وبذلك تكون احلركة ق���د عملت على حتقيق 
أهدافها عبر وجودها في كل من احلكومة واملعارضة. 
وعلى الرغم من ورود احلديث عن جعل الوحدة خياًرا 
جاذًبا في آخر بند، إال أن مجموعة العمل املذكورة لم 
تفّعل األمر الذي يشير إلى أن احلركة تضمر مساندة 

االنفصال. 

ثانًيا:  استفتاء حق تقرير املصري 2011م.. 
السيناريوهات والتوقعات:

)1( قانون اس��تفتاء جنوب السودان والقوانن املرتبطة 
به.. اخللفية والعناصر األساسية:

عند تناول استفتاء تقرير املصير في جنوب السودان؛ 
فإن األمر ال يقتصر على جنوب الس���ودان اجلغرافي 
فقط، وإمنا هن���اك منطقة أبيي املتن���ازع عليها بني 
الش���مال واجلنوب، وقد أحيل اخلالف حول حدودها 
إلى التحكيم في محكمة العدل في الهاي. وس���يُعقد 
فيها استفتاء حول هل ستكون تبعيتها اإلدارية للشمال 
أم للجنوب؟ وهناك ما سّمي املشورة الشعبية لواليتي 
جنوب كردفان والنيل األزرق. وتتعلق املش���ورة مبدى 
رضا س���كان الواليتني بالترتيبات التي وردت بشأنهم 
في اتفاقية الس���الم. لذا فإن هذا اجلزء س���يتعّرض 

لهذه القوانني الثالثة بإيجاز ألهميتها.
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)2( قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م: 

ورد في الفصل الثاني البند الرابع من قانون استفتاء 
جنوب السودان لس���نة 2009م ما يلي: ميارس شعب 
جنوب السودان حق تقرير املصير من خالل االستفتاء 
لتحديد وضعهم املس���تقبلي؛ وفًقا ألح���كام اتفاقية 

وهذا  والدستور  الشامل  السالم 
القانون.

حدد البند اخلامس أن يجري 
االس���تفتاء املنص���وص علي���ه 
في املادة 4 أع���اله، في جنوب 
الس���ودان، وأي���ة مواقع أخرى 
قبل ستة أشهر من نهاية الفترة 
مفوضية  تنظمه  وأن  االنتقالية، 
مع احلكومة  بالتعاون  االستفتاء 

االحتادية، وحكومة جنوب السودان ومبراقبة دولية.

وفيما يتعلق بخياري االس���تفتاء، فقد جاء في البند 
الس���ادس ما يلي: يصّوت شعب جنوب السودان عند 
ممارس���تهم حق تقرير املصير من خالل االس���تفتاء 
بالتصويت، إما: )1( لتأكيد وحدة السودان باستدامة 
نظام احلكم الذي أرس���ته اتفاقية الس���الم الشامل 

والدستور، أو)2( االنفصال.

أثارت أهلي���ة الناخب الذي يحق له التصويت جدالً 
واسًعا بني الطرفني، وانصب اجلدل حول حق اجلنوبيني 
املوجودين في الش���مال، وبخاصة الذين أمضوا زمًنا 
طوياًل في الش���مال، ومب���ا أن عددهم يقارب املليون، 
فإن احلركة الش���عبية تخاف أن يكونوا أميل للوحدة 
من االنفصال. لذا اش���ترط القانون في البند 25 أن 
يكون الناخب: )1(  مول���وًدا من أبوين ينتمي كالهما 
أو أحدهما إلى أي من املجموعات األصيلة املستوطنة 
في جنوب السودان في أو قبل األول من يناير 1956، 
أو تع���ود أصوله إلى أحد األص���ول اإلثنية في جنوب 
الس���ودان أو )2( مقيًما إقامة دائم���ة متواصلة دون 
انقط���اع، أو أي من األبوي���ن أو اجلدين مقيًما إقامة 

دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان منذ 
األول من يناير 1956م.

كما أثارت النس���بة املطلوبة للتصويت، كذلك نقاًشا 
بني الطرفني، فبينما يريد املؤمتر الوطني رفعها، تريد 
احلركة خفضها، لكنهما توصال إلى مس���اومة وردت 
في الفصل الراب���ع البند 2 )أ( 
على النحو التالي: يعتبر استفتاء 
جنوب السودان قد مت قانونا إذا 
اقترع ما ال يقل عن ستني )%60( 

من عدد الناخبني املسجلني.

)ب( إذا ل���م يكتم���ل النصاب 
يعاد االس���تفتاء بنفس الشروط 
خ���الل س���تني يوًما م���ن تاريخ 

إعالن النتيجة النهائية.

)3(  مع مراعاة أحكام البند )2( أعاله تكون نتيجة 
االس���تفتاء على اخلي���ار الذي حصل عل���ى األغلبية 
البس���يطة )50%+1( ألصوات الناخب���ني الذين أدلوا 
بأصواتهم حول أحد اخليارين، وهما: إما تأكيد وحدة 
السودان باس���تدامة نظام احلكم الذي أرسته اتفاقية 

السالم الشامل أو االنفصال. 

)3( قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009م:

أثيرت نقطت���ان مهمتان في ما يتعلق مبنطقة أبيي: 
األولى حدود املنطقة، وقد حسمها اآلن حتكيم محكمة 
العدل في الهاي، والثانية من هم س���كان أبيي؛ حيث 
تقطنها، بصورة أساسية، مجموعتان هما: دينكا نقوك 
اجلنوبية واملسيرية الش���مالية. واشترط القانون في 
الناخب أن يكون من سكان منطقة أبيي حسب املادة 6 

)1( من بروتوكول حسم نزاع أبيي، وهم:

)1(  أعضاء مجتمع دينكا نقوك.
)2(  السودانيون اآلخرون املقيمون في منطقة أبيي 
حس���ب معايير اإلقامة التي حتدده���ا املفوضية وفق 

املادة 14 )1( من هذا القانون.

عنـــد تنـــاول اســـتفتاء تقرير املصـــري يف جنوب 
الســـودان؛ فـــإن األمـــر ال يقتصـــر علـــى جنوب 
الســـودان اجلغرايف فقط، وإمنـــا هناك منطقة 
أبيي املتنازع عليها بني الشـــمال واجلنوب، وقد 
أحيـــل اخلـــالف حـــول حدودهـــا إىل التحكيـــم 
يف حمكمـــة العـــدل يف الهـــاي. وســـُيعقد فيها 
اســـتفتاء حـــول هـــل ســـتكون تبعيتهـــا اإلدارية 

للشمال أم للجنوب؟ 
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ونص القانون على أن يجري االس���تفتاء املنصوص 
عليه ف���ي املادة 4 أعاله، في منطقة أبيي قبل س���تة 
أش���هر من نهاية الفترة االنتقالية، وتنظمه املفوضية 
بالتعاون م���ع إدارة منطقة أبيي، واحلكومة االحتادية 
وحكومة جنوب الس���ودان ومبراقبة دولية. وس���يقوم 
سكان منطقة أبيي عند ممارستهم حق حتديد وضعهم 

اإلداري من خالل االستفتاء بالتصويت، إما:
)1(  لتأكيد استدامة الوضع اإلداري اخلاص مبنطقة 
أبيي في الشمال، أو: )2(  أن تكون منطقة أبيي جزًءا 

من بحر الغزال بجنوب السودان.

)4( قان��ون تنظي��م املش��ورة الش��عبية لوالي��يت جنوب 
كردفان والنيل األزرق لسنة 2009م: 

 تالص���ق كل من واليت���ي جنوب كردف���ان والنيل 
األزرق جن���وب الس���ودان، وش���اركت مجموعة منهم 
ف���ي القتال ضمن قوات احلركة الش���عبية. كما كانت 
أجزاء منهما محتلتني بواس���طة احلركة الشعبية في 
فترة احلرب. ستحدد املشورة الشعبية النظام اإلداري 
الدائ���م للواليتني، فقد ورد في املادة 15 ما يلي: عند 
ممارس���ة حقهم الشرعي في املش���ورة الشعبية تكون 
خيارات شعب واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق عبر 
املفوضية املعنية كاآلتي: )أ( املوافقة واعتماد اتفاقية 
السالم الشامل، واعتبارها حسًما للنزاع السياسي في 

الوالية املعني���ة، أو )ب( اعتبار أن االتفاقية لم حتقق 
تطلعات شعب تلك الوالية.

ن��ص القانون عل��ى أن تكون إجراءات ممارس��ة املش��ورة 
الشعبية على النحو التايل: 

)أ( فور انتخ���اب أعضاء املجلس التش���ريعي لكل 
والية، ينشئ املجلس التشريعي املعني مفوضية برملانية 
لتقومي وتقدير اتفاقية الس���الم الشامل بخصوص أي 
من الواليتني من خ���الل التقارير التي تقدم إليه منها 
ومن حكومة الوالية املعنية، مع استصحاب آراء شعب 
الوالية والفعاليات السياسية واملجتمع املدني بالوالية 

املعنية عبر لقاءات أو مؤمترات.

)ب( إذا قرر أي من املجلسني التشريعيني عند النظر 
في تقارير املفوضية أن االتفاقية حققت تطلعات شعب 
تلك الوالية تعتبر االتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع 

السياسي في تلك الوالية. 

)ج( إذا ق���رر أي م���ن املجلس���ني التش���ريعيني أن 
االتفاقية بخصوص أي من الواليتني لم حتقق تطلعات 
ش���عب تلك الوالية حسب الفقرة )1( ب أعاله؛ يدخل 
هذا املجلس في مداوالت لتحديد أوجه ذلك القصور 
بش���كل مفصل، ومن ثم تدخل حكومة تلك الوالية في 
التف���اوض مع احلكومة بغرض تصحيح أوجه القصور 

٧٠%
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القوى السياسية الجنوبية األخرى
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في إطار االتفاقية لتلبية تطلعات شعب الوالية املعنية، 
وذلك خالل ش���هر واحد م���ن تاريخ ق���رار املجلس 

التشريعي املعني. 

)د( وفًق���ا للبندين )أ /ج( أع���اله، وفي حالة عدم 
التوص���ل إلى اتفاق بني الوالية املعنية أو الواليتني مًعا 
واحلكومة ح���ول تقرير تلك التطلع���ات، أو أّيًا منها، 
خالل ستني يوًما من تاريخ بدء التفاوض؛ حُتال املسائل 
اخلالفي���ة إلى مجلس الواليات للوس���اطة والتوفيق، 
ويك���ّون املجلس جلنة لهذا الغرض خالل أس���بوع من 

تاريخ االستالم.

احتماالت الوحدة: 

هن���اك عدد من العوامل التي س���تؤثر على احتمال 
استمرار الوحدة، جزء منها ثابت وآخر متغير. وسيركز 

البحث هنا على العوامل املهمة التالية:

 أواًل: عامل اجلغرافيا والتاريخ:

ظل السودان معروًفا للعالم بغالب حدوده اجلغرافية 
والسياسية احلالية، طوال عصره احلديث. وهو أكبر 
دولة إفريقية من حيث املس���احة. وُعّد بسبب تنوعه 
صورة مصغرة من القارة السمراء، فاجلغرافيا والتاريخ 
تراكمت عناصرهما عبر عقود من الزمان. فمجهودات 
السودانيني مبختلف توجهاتهم وسحناتهم من الشمال 
ومن اجلنوب في مجابهة االس���تعمار، واحلفاظ على 
وحدة الوطن وترابه؛ ال حتتاج إلى تأكيد. فثورة 1924م 
ودور ثوار جمعية اللواء األبيض، مثل علي عبد اللطيف 
وعب���د الفضيل املاظ، وعبيد حاج األمني وصالح عبد 
القادر؛ خير دليل على ذلك. ووالد الشهيد عبد الفضيل 
هو املاظ عيسى من قبيلة النوير من جنوب السودان، 
وقد التحق باجليش املصري. ولننظر ملا قاله علي عبد 
اللطيف عند محاكمته: »ال يهمني إن كنت منتمًيا لهذه 
القبيلة أو تلك؛ فكلنا س���ودانيون، نعمل يًدا واحدة من 
أجل حترير بالدنا من س���يطرتكم«. ونُفي عبيد حاج 

األمني إلى واو في اجلنوب؛ حيث توفي هناك. 

هذا الترابط والتالحم الوطني الذي لم ينزو وينعزل 
في جهة جغرافية أو ينكفئ على بُعد إثني يش���ير إلى 

وطن واحد يدفع بأبنائه للتمسك بوحدته.

ثانيًا: االنفصال وتأثري الدومينو:

لعل واحًدا من األس���باب التي تدفع باجتاه الوحدة، 
احتمال انفراط ما تبقى من السودان شماله وجنوبه. 
والس���ؤال املهم الذي يُطرح هنا، هو: أين سينتهي حق 
تقري���ر املصير بعد تطبيقه؟ فكما أش���ار واني تومبي 
إذا كان املطالب���ون باالنفص���ال في اجلنوب بس���بب 
التباين االجتماعي، ف���إن هذا االدعاء ميكن أن ميتد 
إلى اجلنوب ليشمل املجموعات التي ترى أنها مختلفة 
اجتماعّيًا عن املجموعة اإلثنية املهيمنة. لذا س���يكون 
اخليار بني احملافظ���ة على الدول���ة اجلديدة بالقوة 
والقهر أو الرض���وخ للمطالب االنفصالية، وتفتيت ما 

تبقى من البالد.)1( 

ولهذا الس���بب جاءت تصريحات ع���دد من القادة 
األفارقة مثل ثابو امبيك���ي وادريس ديبي محذرة من 

خطورة انفصال جنوب السودان.

ثالًثا: عامل االقتصاد:

نس���بة الرتباط اجلنوب والشمال بروابط اقتصادية 
قوية تتمثل في خط أنابيب البترول الذي يحمل النفط 
ر من ميناء بشائر في الشمال، وفي حركة التجارة،  ليُصدَّ
وفي العمالة املوجودة في اجلنوب والشمال جتعل خيار 
الوحدة قوّيًا. كما أن ارتباط اجلنوب والش���مال ببنى 
أساسية مثل الطرق وخط الس���كة احلديد وشبكات 

االتصال تقّوي االجتاه نحو الوحدة. 

احتماالت االنفصال وما بعده: 

هناك مؤش���رات قوية من جنوب السودان تفيد أن 
االس���تفتاء قد يفضي إلى انفص���ال، وميكن إجمال 
)1( واني تومبي، االنفصال ومهددات االس���تقرار ف���ي اجلنوب.. ترجمة 
محم���د الفاحت زيادة. اخلرطوم: مركز دراس���ات الش���رق األوس���ط 

وإفريقيا، 2008م. ص26.
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املؤشرات على النحو التالي:

أوالً: يفي���د الواقع احلالي أن جنوب الس���ودان قد 
أضحى شبه دولة، بل هناك رموز دولة مثل علم احلركة 
الذي يخفق في عدد من املؤسسات احلكومية، واملنهج 
التعليمي املختلف، واالستقاللية عن احلكومة االحتادية 

في اخلرطوم في التمويل والتخطيط واإلدارة.

ثانًيا: التعبئة اجلماهيرية باجتاه االنفصال. ويتجلى 
هذا االجتاه في حث املواطنني على التصويت للحرية-
أي االنفصال- وقيام شباب احلركة الشعبية مبسيرات 

تطالب باالنفصال صراحة.)1(

ثالًث���ا: تخطيط احلركة الش���عبية الفعل���ي للدولة 
اجلديدة بعد االنفصال مثل اتفاق احلركة على اس���م 
الدولة اجلديدة، لكن���ه لم يعلن. وتكوين جلنة إلعداد 
النش���يد الوطني، وقيام وكالة أنباء جنوب الس���ودان، 
والتخطيط إلنشاء اخلطوط اجلوية جلنوب السودان.

هناك تخّوف وقلق من حدوث عنف واضطرابات بعد 
انفصال اجلنوب. لذا فإن احلركة الشعبية تعمل اآلن 
على تقوية جيش���ها وتطوير قدراته ملجابهة احتماالت 
حرب قد تنجم مع الش���مال. وفي هذا املسعى قامت 

احلركة بعدة خطوات جنملها في اآلتي:

أواًل: تدريب وتأهيل اجلنود:

ولتحقي���ق هذا اله���دف وّقع���ت وزارة اخلارجية 
األمريكية، بعد توقيع اتفاق السالم، عقًدا مع شركة 
دين كورب األمريكية اخلاصة لتدريب قوات احلركة 
الش���عبية، وحتويلهم لقوة عسكرية محترفة، وبلغت 
قيم���ة العق���د 40 مليون دوالر إلجن���از هذه املهمة 
بهدف حتقيق االستقرار في جنوب السودان، وقامت 
شركة بالك ووتر باالتفاق مع حكومة جنوب السودان 
لتوفير حماية أمنية لكبار مسئولي احلركة، وتدريب 
جيش���ها، وذلك مبساعدة ديك تشيني نائب الرئيس 
)1( مسيرات تطالب بانفصال جنوب السودان عن الشمال، اجلزيرة. نت. 

.2010-8-12

األمريكي السابق، عن طريق معرفته الوثيقة برئيس 
الش���ركة التي غيرت اسمها مؤخًرا بعد الكشف عن 
تورطها في تعذيب محتجزين لديها، إلى اسم جديد 

هو إكس أي.)2( 

ثانيًا: التزوّد بالعتاد العسكري: 

فقد عملت احلركة الشعبية في السنتني األخيرتني 
على شراء عتاد عس���كري ثقيل. ففي أكتوبر 2008م 
احتج���ز قراصنة صوماليون س���فينة أوكرانية حتمل 
دبابات كانت في طريقها للحركة الش���عبية عبر كينيا. 
كما أن احلركة ش���رعت في ش���راء 11 طائرة حربية 
متقدمة ستُس���لم بنهاية أغسطس 2010. ومت تدريب 
الطيارين في أوغندا وأمريكا، ويتوقع دخول الطائرات 

اخلدمة نهاية عام 2010.)3(

أما ما يلي أوضاع ما بعد االستفتاء، فقد حدد قانون 
االستفتاء عشر مس���ائل موضوعية ُعرفت بترتيبات 
ما بعد االس���تفتاء ينبغي على طرفي اتفاقية السالم 
الدخول في مفاوضات به���دف االتفاق عليها. وهذه 
املوضوعات هي: الهج���رة، والعملة، واخلدمة العامة، 
ووضع الوحدات املش���تركة املدمجة، واألمن الوطني 
واملخابرات، واالتفاقيات واملعاهدات الدولية، واألصول 
والديون، وحق���ول النفط وإنتاجه ونقل���ه وتصديره، 
والعق���ود والبيئة في حقول النف���ط، واملياه، وامللكية. 
وإذا ل���م يتفق الطرفان على جزء من هذه املوضوعات 
فقد تس���هم في إحداث توتر بني الطرفني، وبخاصة 
موضوعات النفط والهجرة التي تتضمن حركة الرعاة 

من شمال السودان صوب بحر العرب في اجلنوب. 

)2( أمري���كا تخط���ط إلعالن دولة الني���ل جنوب الس���ودان، موقع العالم 
اإلخباري. 201/8/2. 

http://www.alalam-news.com/node/263089
)3( اجليش الش���عبي يشتري )11( طائرة عسكرية متقدمة، األحداث. 22 

أغسطس 2010. ص. 1.
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الس��ودان  جلن��وب  احملتم��ل  االنفص��ال  أث��ر  ثالًث��ا: 

 عل��ى اس��تراتيجيات »التفتي��ت« يف الع��امل اإلس��المي 

جبناحيه اإلفريقي واآلسيوي:

أ- التأثري اإلفريقي:

تس���هم خريط���ة الس���ودان اجلغرافي���ة احلالية، 
السياسية  وتوجهاته  واالجتماعي  االقتصادي  ووضعه 
إس���هاًما كبيًرا في حتديد عالقات���ه اخلارجية ودوره 
اجليوسياس���ي اإلقليمي والعاملي. فهو بوضعه احلالي 
جزء م���ن العاملني اإلفريقي والعرب���ي، كما أنه عضو 
فاعل في جتمع الس���احل والصح���راء، وفي منظمة 

املؤمتر اإلسالمي. 

أما في البعد اجليوسياس���ي فمنفذ البالد البحري 
الوحيد على البحر األحمر، ولها 
جوار مع تسع دول تتباين قدراتها 
وأوضاعها الداخلية. ويُعد اقتصاد 
السودان السابع إفريقيا والتاسع 
والستني عاملّيًا؛ بناء على تصنيف 
صندوق الدولي لعام 2009م. بعد 
هذا  س���يتغير  اجلنوب  انفصال 

الوضع، وس���تكون هناك خريطة 
جيوسياسية جديدة. لهذه اخلريطة حتالفات مختلفة 
نسبّيًا بالنسبة لدولة الس���ودان القدمية مع استمرار 

لبعض الروابط بالنسبة لشمال السودان. 

اجلديدة؛  اجليواس���تراجتية  للترتيبات  وبالنظ���ر 
ستس���عى دولة اجلنوب املنفصلة، املنغلقة جغرافّيًا، 
لتكون جزًءا من جماعة ش���رق إفريقيا التي تس���عى 
لتكوين كونفدرالية. وهناك مؤش���رات قوية تفيد بأن 
دولتي اجل���وار يوغندا وكينيا تعمالن على تس���ريع 
وتيرة االنفصال؛ وذلك ألسباب اقتصادية وسياسية. 
فوفًق���ا لإلحصائيات اليوغندية، ف���إن التجارة بني 
يوغندا وجنوب الس���ودان قد تضاعفت ثالث مرات 
في غضون ثالث سنوات لتصل إلى نحو 260 مليون 

دوالر في عام 2009.)1( 

وتش���كل الصادرات إلى جنوب الس���ودان نحو %12 
من جملة الص���ادرات اليوغندية. وقد أقامت يوغندا 
املع���رض التج���اري األول في مدينة جوب���ا، ووّقعت 
اتفاقية م���ع حكومة جنوب الس���ودان لتنمية التجارة 
بني الطرفني. كم���ا أن كينيا، التي تنامت جتارتها مع 
اجلن���وب، ووصلت إلى 12 بليون ش���لن كيني في عام 

2009، تتوقع فوائد اقتصادية كبيرة بعد االنفصال. 

في هذا الصدد أعلنت شركة تويوتا تسوشو، الذراع 
التجاري لشركة تايوتا، في مارس 2010م أنها بصدد 
دراس���ة بناء خط أنابيب بت���رول طوله 1400 كلم من 
جوبا وحتى جزي���رة المو الكينية التي س���يبنى فيها 
رصي���ف تصدير بتكلفة تصل إل���ى 1.5 بليون دوالر. 
وستؤول ملكية اخلط والرصيف 
لكينيا بعد عشرين عاًما. وتأمل 
كيني���ا في أن يحدث املش���روع 

تنمية للمناطق الشمالية فيها. 

وكان رئيس الوزراء الكيني ريال 
أودنغا قد ناقش هذا األمر عندما 
زار الياب���ان ف���ي فبراير 2010م. 
ويعتقد مس���ئولون في ش���ركة تويوتا تسوش���و أن جناح 
املش���روع يتوقف على اكتمال دراسة اجلدوى االقتصادية 
وتوف���ر التمويل من بن���ك اليابان للتع���اون الدولي. ولم 
يس���تبعد متحدث باسم الشركة إش���راك شركات صينية 

في املشروع.)2( 

وهناك خطط لرصف طريق بري بني نيروبي وجوبا 
طوله 1130 كيلو متًرا. وتقوم كينيا بالتعاون مع يوغندا 

(1)  Paul Tentena, “Uganda’s trade with Sudan triples,” The 
New Vision. Monday, 8th February, 2010.

http://www.newvision.co.ug/D/8/220/709481
(2)  APS Review Oil Market Trends, “Japan & China Eye 

South Sudan-Kenya Crude Oil P/L For Indian Ocean 
Trades,” March 8 2010.

       http://www.allbusiness.com/trade-development/interna-
tional-trade-exports-imports-by/14068735-1.html

وّقعت وزارة الخارجية األمريكية، بعد توقيع 
اتفاق الس��الم، عقًدا مع ش��ركة دين كورب 
األمريكي��ة الخاص��ة لتدري��ب ق��وات الحركة 
عس��كرية  لق��وة  وتحويله��م  الش��عبية، 
محترف��ة, وبلغ��ت قيم��ة العق��د 40 مليون 

دوالر إلنجاز هذه المهمة .
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بالتخطيط لبناء خط سكة حديد سريع يربط ممباسا 
بكمب���اال، ويتوقع أن يكتمل املش���روع في عام 2016. 
وتعت���زم حكومة جنوب الس���ودان وضع اخلطط التي 

متكنها من ربط جوبا بخط السكة حديد السريع.)1(

يؤثر العام���ل األمريكي تأثيًرا كبي���ًرا على أوضاع 
املنطق���ة قبل وبع���د االنفصال. ويظهر ه���ذا التأثير 
في عدد من املواقف والسياس���ات. فقد وافق مجلس 
الش���يوخ األمريكي في مارس 2010م على قانون نزع 

سالح جيش الرب الذي يعمل في شمال يوغندا: 
Lord's Resistance Army Disarmament and North-

  ern Uganda Recovery Act، ويتضمن القانون جوانب 
عسكرية ولوجس���تية. وقد ضغطت منظمات أمريكية 
لتبن���ي القانون. كم���ا أن يوغندا دولة مش���اركة في 

برنامج محاربة اإلرهاب األمريكي 
ف���ي إفريقيا، فقد تس���لمت في 
ع���ام 2003 مبل���غ 200 ملي���ون 
البرنامج.)2(  إط���ار  ف���ي  دوالر 
واش���تركت دول ش���رق إفريقيا 
مش���تركة  مناورات  في  اخلمس 
مع الق���وات األمريكية في الفترة 
م���ن 16 إل���ى 25 أكتوبر 2009م 

حتت مس���مى النار الطبيعية 10، وجرت املناورات في 
ش���مال أوغندا)3(. ووردت أخبار صحفية أن مسئولني 
في احلركة الشعبية ناقش���وا مع مسئولني أمريكيني 

(1)  MICHAEL OMONDI, “Kenya reaps billions from S -
danese separation plan,” Sudaneseonline.com. May 31, 
2010.

      http://www.sudaneseonline.com/en3/publish/Latest_
News_1/Kenya_reaps_billions_from_Sudanese_separa-
tion_plan.shtml 

(2)  Samar Al-Bulushi, “US legislation authorises military 
action against the LRA in Uganda,” Pambazuka News. 
2010-03-25, Issue 475.

      http://www.pambazuka.org/en/category/features/63283
(3)  Kevin J. Kelley, “Uganda: Big U.S. Military Exe -

cise for Northern Region,” Global Research, Octo-
ber 12, 2009. http://www.globalresearch.ca/index.
php?context=va&aid=15641

موضوع استضافة اجلنوب للقيادة العسكرية إلفريقيا 
)أفريكوم(. 

كما س���يكون النفص���ال جنوب الس���ودان تأثيرات 
س���لبية مباشرة على مصر وتش���اد وإريتريا وإثيوبيا. 
وتعد الدول الثالث األولى األكثر وضوًحا وحسًما في 
رف���ض االنفصال. ورغم أن ه���ذه الدول تدعم وحدة 
السودان لكن تتنوع أسبابها لدعم الوحدة. فمصر ترى 
أن انفصال جنوب السودان قد يؤدي إلى تفتت البالد، 
األمر الذي س���يؤثر سلًبا على األمن القومي املصري، 
وبخاصة في موضوعات مياه النيل، والهجرة، وتقلص 
فرص التجارة والعمل، وانتش���ار األس���لحة الصغيرة 

واجلرمية املنظمة. 

وبذلك تتزايد هموم وحتديات االجتاه االستراتيجي 
اجلنوب���ي ملصر، األم���ر الذي 
جواره���ا  ع���ن  سيش���غلها 
العرب���ي ودورها ف���ي القضية 
الفلسطينية. أما تشاد وإريتريا 
وإثيوبي���ا فت���رى أن انفص���ال 
جنوب الس���ودان ق���د تكون له 
تأثيرات س���لبية عل���ى الوحدة 
الوطنية لهذه البالد، بخاصة أن 
بها قوميات لها تطلعات انفصالية. باإلضافة إلى ذلك 
جند أن أس���باب وأمناط العنف تتكامل وتتداخل في 
هذه املنطقة. فوقوع العن���ف في منطقة يعني انتقاله 
عب���ر احلدود. وما يزيد من اهتم���ام إريتريا وإثيوبيا 
مبستقبل الس���ودان أن جتارتهما مع السودان متنامية 

ويعتمدان على النفط السوداني.

 التأثري اآلسيوي: 

بعد اكتشاف النفط في الس���ودان تنامت الروابط 
االقتصادية بينه وبني عدد من الدول اآلسيوية، وعلى 
رأس���ها الصني وماليزيا، والهند وتركيا وإندونيسيا. 
واملالحظ أن من بينها دوالً إسالمية مهمة هي ماليزيا 

وإندونيسيا وتركيا. 

مص��ر ت��رى أن انفص��ال جنوب الس��ودان قد 
ي��ؤدي إلى تفت��ت البالد، األمر الذي س��يؤثر 
س��لًبا على األمن القومي المصري، وبخاصة 
والهج��رة،  الني��ل،  مي��اه  موضوع��ات  ف��ي 
وتقل��ص ف��رص التج��ارة والعمل، وانتش��ار 

األسلحة الصغيرة والجريمة المنظمة. 
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فعلى س���بيل املثال زاد حجم املي���زان التجاري بني 
السودان وتركيا إلى نحو 350 مليون دوالر في السنة، 
وتنامى عدد الشركات التركية التي تعمل في املجاالت 
املختلفة في السودان خاصة في مجال البنى التحتية، 

ووصل إلى نحو 70 شركة.)1(

وتعد إندونيس���يا رابع أكبر دولة في استيراد النفط 
الس���وداني. كما أن العالقات االقتصادية والسياسية 
تنام���ت كذلك مع ماليزيا، وأضحت ش���ركة بتروناس 
شريكة في مشاريع اس���تخراج النفط السوداني. كما 
مت االتفاق على تأسيس بنك ماليزي سوداني سيكون 
مقره في اخلرطوم؛ للمساعدة في تسهيل اإلجراءات 
املصرفية للمس���تثمرين املاليزيني، وللمس���اعدة في 
التحويالت املصرفية املباشرة بني السودان وماليزيا. 
وانعقد مؤمتر سفراء السودان في الدول اآلسيوية في 
كواالمبور في م���ارس 2010م. ورمبا تتأثر العالقات 
التجارية بصورة س���لبية مع الدولت���ني؛ ألنها مرتبطة 
باقتص���اد يعتمد على النفط الذي ينتج نحو 70% منه 

من جنوب السودان.

وهناك تأثير سلبي آخر على بعض الدول اآلسيوية 
التي تتش���ابه أوضاعها السياس���ية في بعض أوجهها 
مع الس���ودان. هذه الدول توجد فيه���ا أقليات لديها 
تطلعات انفصالية، ورمبا تشكل واقعة انفصال جنوب 
السودان س���ابقة حتثهم على تكرار التجربة ذاتها في 
بلدانهم، وهناك اآلن خطط لتقس���يم العراق واليمن 
وأفغانستان. فبعد انفصال تيمور الشرقية، وانفصال 
جمهورية أرض الصومال م���ن جانب واحد، وإذا وقع 
انفصال جنوب الس���ودان، فإن مشروع تفتيت العالم 

اإلسالمي يكون قد انتقل من التخطيط إلى التنفيذ.

سفير تركيا في السودان فاحت جيالني لصحيفة الرائد: )350( مليون   )1(
دوالر في الس���نة حجم امليزان التجاري بني السودان وتركيا، الرائد، 

.2010/10/3
http://alraed-sd.com/portal/permalink/11702.html

)ج( التأثري العام على العامل اإلسالمي: 

ظل الس���ودان لقرون متصلة يش���ّكل حلقة الوصل 
واالرتباط بني العالم اإلس���المي، في ش���قه العربي، 
وإفريقيا جن���وب الصحراء. فالس���ودان الناطق، في 
جله بالعربية، كانت أرض���ه، دوًما، مكاًنا للتفاعل بني 
مكون���ات إفريقيا كلها. وقد وصف بصدق بأنه يعكس 
إفريقيا بتنوعها. وسّهلت مساحته الكبيرة هذا التفاعل 
م���ع القرن اإلفريقي، فهو جزء فاعل فيه؛ ومع منطقة 
الس���احل املمت���دة من البحر األحم���ر وحتى احمليط 
األطلسي، وهو عنصر أصيل فيها؛ ومع وسط إفريقيا 
وش���رقها، وهو مكّون مهم فيها. وإذا وقع االنفصال، 
فإن هذا التفاعل س���يضعف وت���زول بعض مكوناته. 
وبذا س���تضعف أهم حلق���ات التواصل الدميوغرافي 
والثقافي املباشر بني العالم اإلسالمي وإفريقيا جنوب 

الصحراء.

لق����د ش����هد العال����م اإلس����المي ومن����ذ الهجمة 
االستعمارية التي بدأت في القرن التاسع عشر ثالث 
موجات رئيس����ة س����عت للهيمنة والتجزئة واإلحلاق. 
ت معظم  بدأت األولى بالهيمنة االستعمارية التي غطَّ
أرج����اء العالم اإلس����المي، وأوضح مث����ال لها خطة 
سايكس بيكو التي قسمت القلب منه، وأقامت صروح 
الدول القومية فيه. لم تنحسر تأثيرات املوجة األولى 
حتى جاءت املوجة الثانية مستهدفة احتالل فلسطني، 
وإنشاء الكيان الصهيوني في أرضها، وتزامن احتالل 
فلسطني مع محاولة طمس هوية اجلزائر اإلسالمية 
وإحلاقها بفرنسا. لم تختلف طبيعة املوجة الثالثة عن 
س����ابقاتها، فعندما بدأت في مطلع التسعينيات كان 
أول ضحاياه����ا الصومال، ثم حلقت بها أفغانس����تان 
وإندونيس����يا والس����ودان والعراق. وإذا وقع انفصال 
جنوب السودان فإنه سيشكل الضحية الثانية للتفتيت 
بعد إندونيس����يا ضمن املوجة الثالثة في فترة ما بعد 

احلرب الباردة.
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رابًعا: آليات احتواء اآلثار السلبية الحتماالت 
انفصال جنوب السودان على األمة اإلسالمية

)1( اآلليات الرمسية:

حتتاج احلكومة السودانية للدعم السياسي واملادي 
لتج���اوز األزمات الت���ي رمبا تنش���أ نتيجة حلدوث 
االنفصال. ومن األمثلة على هذه األزمات: التوتر الذي 
قد ينشب في أبيي؛ بسبب التنازع حول أيلولتها للشمال 
أم للجنوب. أو التصعيد الذي قد يحدث في منطقتي 

املشورة الشعبية: جنوب كردفان 
والنيل األزرق. 

للمنظم���ات  ميك���ن  وهن���ا 
احلكومية اإلقليمية، مثل جامعة 
املؤمتر  العربية، ومنظمة  الدول 
اإلفريقي،  واالحتاد  اإلسالمي، 
العم���ل مع ش���مال الس���ودان 
وجنوبه إليجاد آليات سلمية حلل 
اخلالفات. كما أن املؤسس���ات 
املالية اإلس���المية عبر متويلها 

ملش���اريع في جنوب السودان، وبخاصة مشاريع البنى 
التحتية التي تربط بينه وبني شمال السودان، ستسهم 

في استقرار املنطقة، وتقلل من حدوث التوتر.

لع���ل واحًدا من الدروس املس���تفادة م���ن احتمال 
انفصال جنوب الس���ودان هو أخذ العظة والعبرة من 
الطريقة التي قادت إلى هذا الوضع. وهنا يجب تذكُّر 
أن القوى الغربية قد عملت على االستفراد بالسودان، 
وذلك عبر اس���تخدام سياسة الترغيب والترهيب، في 
وقت غابت فيه الدول اإلس���المية، أو كان حضورها 

ضعيًفا في الشأن السوداني. 

وم��ن التوصيات اليت ميكن أن تقدم يف هذا الش��أن 
ما يلي:

أوالً: ت���دارك املناطق املهددة بالتجزئ���ة والتفتت، 
مثل الصوم���ال والعراق وأفغانس���تان واليمن، وذلك 

عبر إنش���اء منابر للحوار واملصاحلة، مع الوعد بدعم 
مشاريع إعادة اإلعمار.

ثانًيا: إقامة وتطوير أجهزة إنذار مبكر لرصد مناطق 
األزمات في العالم اإلس���المي، األمر الذي س���يمّكن 
هذه املنظمات من اقتراح وسائل استباقية للتعامل مع 

مؤشرات األزمة قبل استفحالها.

)2( اآلليات الشعبية: 

ظل اجلانب الشعبي في األمة األكثر انفعاالً وارتباًطا 
بقضاياها، وضح ذلك في التفاعل 
اإليجابي مع قضايا غزة والعراق 
وأفغانس���تان. ورغم أن االنفعال 
الش���عبي في مثل هذه القضايا، 
غالًبا ما يكون عالًيا، إال أن األثر 
املؤسس���ي لهذا االنفع���ال غالًبا 
ما يكون محدوًدا. فعلى س���بيل 
املثال جند أن وج���ود املنظمات 
غير احلكومية اإلسالمية ضعيًفا 
ف���ي جنوب الس���ودان، في حني 
جند دولة مثل اليابان، رغم ضعف ارتباطها التاريخي 
بالسودان، لديها سبع منظمات غير حكومية تعمل في 

جنوب السودان.

إن أهمية تكثيف وجود املنظمات األهلية اإلسالمية 
في جنوب الس���ودان ال حتتاج لدليل يقوّيها، بخاصة 
أن جزًءا مقدًرا من العمل السياس���ي والدبلوماس���ي 
غدت تقوم ب���ه املنظمات غير احلكومي���ة. ورغم أن 
هناك عدًدا من املنظمات اإلس���المية التي تعمل عبر 
منظمات س���ودانية، مثل منظمة الدعوة اإلس���المية 
والوكالة اإلس���المية اإلفريقي���ة، إال أن هناك حاجة 
ماس���ة لوجود مباش���ر لهذه املنظمات. وتبدو أهمية 
ه���ذه احلاجة بوضوح إذا علمن���ا أن معظم اخلدمات 
التعليمي���ة والصحية واالجتماعي���ة تقدمها منظمات 

أهلية غربية اآلن.

 ومن املتوقع أن يستمر االعتماد على هذه املنظمات 

إن أهمية تكثي��ف وجود المنظمات األهلية 
اإلس��المية ف��ي جن��وب الس��ودان ال تحت��اج 
لدلي��ل يقوّيه��ا، بخاصة أن ج��زًءا مقدًرا من 
العمل السياسي والدبلوماسي غدت تقوم 
به المنظمات غير الحكومية. ورغم أن هناك 
ع��دًدا من المنظمات اإلس��المية التي تعمل 
عبر منظمات سودانية، مثل منظمة الدعوة 
اإلسالمية والوكالة اإلس��المية اإلفريقية، إال 
أن هناك حاجة ماس��ة لوجود مباش��ر لهذه 

المنظمات.
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في املستقبل بغض النظر عن نتائج االستفتاء. وتشير تقارير منظمات اإلغاثة إلى أن احلاجة لتوفير الغذاء من 
املتوقع أن تزداد بعد االس���تفتاء وبعد عودة الالجئني والنازحني من ش���مال السودان ودول اجلوار. ويعتمد اآلن 
نحو 4.3 مليون ش���خص في اجلنوب على العون اخلارجي، حيث يحصل نحو أقل من شخص من بني كل عشرة 

على أقل من دوالر في اليوم )1(. 

وحتى يكون عمل املنظمات اإلسالمية أكثر فاعلية في جنوب السودان؛ فعليها التنسيق مع املنظمات اإلفريقية 
احمللية، وذلك ملعرفة األخيرة بطبيعة املشاكل املوجودة مع إدراكها للثقافات احمللية.

)3( اإلعالم:

يغلب على س���وق اإلعالم في املنطقة العربية الطابع الترفيهي، وال ينشغل أغلبه بقضايا األمة املصيرية. ففي 
دراسة للقنوات الفضائية العربية التي يقدمها القمر الصناعي نايل سات يبدو التصنيف التالي: »قنوات األغاني 
88 قناة. قنوات األفالم واملسلسالت 60 قناة. القنوات الرياضية 50 قناة. قنوات الشعر واإلنشاد 20 قناة. قنوات 
اإلعالنات 8 قنوات. قنوات املطبخ والنس���اء 6 قنوات. هذا فضاًل عن 78 قناة متنوعة تقدم قلياًل من النشرات 

والبرامج الهادفة والباقي أفالم ومسلسالت وأغان هزلية.« )2( 

وعل���ى الرغم من قتامة الص���ورة إال أن هناك عدًدا من القنوات اجلادة واملؤث���رة التي ميكن أن تقدم خدمة 
إعالمية تركز على خلفيات قضية جنوب السودان وأسبابها وتأثيراتها. وربط ما يجري في السودان مبا يدور في 
مناطق األزمات األخرى في العالم اإلس���المي. وهناك جتربة قدمتها عدد من القنوات العربية في عام 2009م، 

حني قامت بنقل مشترك من السودان حول قضية دارفور. 

وميكن تطوير ذلك البرنامج وإعادة إنتاجه بعدد من اللغات احلية، واالستفادة في ذلك من جتربة أخرى مفيدة، 
وهي البث العربي املش���ترك لدعم غزة، وهي تواجه االجتياح اإلس���رائيلي. وقامت بذلك قنوات األمانة العامة 
للبث العربي املشترك . وميكن أن تتضافر في ذلك مجهودات املنظمات العربية مثل احتاد املنتجني العرب، كما 
ميك���ن الحتاد إذاعات الدول العربية عبر برامج التبادل اإلخباري والبرامجي أن يبث برامج عن التحديات التي 

جتابه السودان. 

(1) Reuters, “SUDAN: Referendum will «increase humanitarian needs»” 19 Aug 2010.
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/67ca9dc07f015bcc5eaec544e7f94fe6.htm

)2( الهيثم زعفان، الفضائيات الهزلية واستنزاف ثروات األمة، نقاًل عن: موقع بوابتي. 
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=2578
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معلومات إضافية
املوارد الطبيعية يف جنوب السودان:

يش���تهر جنوب الس���ودان مبوارده املائية، وأرضه اخلصبة، وكمية ضخمة من الثروة احليوانية، لكن استمرار 
احلروب وعدم االس���تقرار السياسي حال دون االستفادة من هذه املوارد الكبيرة. باإلضافة لذلك يزخر اجلنوب 

بالنفط، وبدأ اإلنتاج التجاري في عام 1998م. 

ل إنتاج النفط الوارد من جنوب الس���ودان نحو 85% من إنتاج البترول في السودان البالغ نحو 500 ألف  ويش���كِّ
برميل يومّيًا في عام 2009م. وتعمل عدد من الش���ركات األجنبية، وبخاصة اآلس���يوية على شكل مجموعات في 

إنتاج النفط. 

خريطة توضح مربعات استكشاف وإنتاج النفط يف السودان

فف���ي مربع 1 و2 و4 تعمل مجموع���ة النيل الكبرى إلنتاج النفط، وتتكون من ش���ركة الصني الوطنية للبترول 
)CNPC(، وتبلغ حصتها 40%، وش���ركة بتروناس املاليزية بحصة 30%، وش���ركة )ONGC( الهندية وتبلغ حصتها 

25%، وشركة سودابت اململوكة للحكومة السودانية وحصتها %5. 

أم���ا في مربعي 3 و7 في أعالي النيل فتعمل مجموع���ة بترودار املكونة من )CNPC( الصينية، وحصتها %41، 
وبترون���اس ونصيبها 40%، وس���ودابت وحصته���ا 8%، واخلليج للنفط )قلف بترولي���وم( وحصتها 5%، وآل ثاني 

وحصتها %5. 

أما مربع )5 ب( البالغ مساحته 90 ألف كيلو متًرا مربًعا، فتتنازع حقوَقه عدةُ شركات من بينها توتال الفرنسية 
التي ُمنحت احلق في بداية الثمانينيات، لكن بسبب تدهور األوضاع األمنية لم متارس نشاًطا يذكر. 
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ومنحت احلركة الش���عبية، قبل توقيع اتفاق الس���الم، احلق لش���ركات أخرى من بينها شركة النيل األبيض 
البريطاني���ة.

الرتكيبة الدميوغرافية

يبلغ عدد س���كان جنوب السودان وفًقا للتعداد السكاني الذي أجري في عام 2008م نحو ثمانية ماليني نسمة 
)8.260.000(، أي نحو 21% من سكان السودان. 

وبّينت النتائج أن 520.000 منهم يس���كنون في شمال البالد. ينتمي سكان اجلنوب إلى عدد كبير من القبائل 
واملجموعات اإلثنية التي يصل عددها إلى بضع مئات. ويصعب تقدمي إحصاء دقيق لسكان كل قبيلة أو مجموعة 

إثنية. لكن هناك ثالث مجموعات كبرى هي:

أوالً: القبائل النيلية التي تسكن حول النيل: وقد صنَّفها ويسترمان للمجموعات اآلتية:

أوالً: مجموعة النيليني العليا، وتضم: شعوب املينو واملادي، واألبوكايا واللوبا، والوويرا واللندو واملورو.

ثانًيا: مجموعة النيليني الوس���طى، وتضم: الش���لك واألنواك، والبير واجلور، والبالندا، وأغلبية شعوب شرقي 
أوغندا، واآلشولي والالجنو والآلتورو واجلالو.

ثالثا: مجموعة النيلني الدنيا، وتضم الدينكا والنوير.

وأكرب ثالث قبائل نيلية هي:

)أ( الدينكا، ويبلغ عددهم نحو مليوني شخص، وتعد أكبر قبائل اجلنوب. ميتد الدينكا على امتداد ستة خطوط 
ع���رض من خط عرض 12 حتى خط عرض 6، أي من الرنك ش���ماالً حتى 120 مياًل قبل احلدود الس���ودانية 

اليوغندية. وهي منطقة واسعة متتد من بحر الغزال وأعالي النيل حتى جنوب كردفان. 

ينتمي الدينكا ملجّمع ثقافي أكبر هو الشعوب الناطقة باللو، وتقطن بصورة أساسية في منطقة شرق إفريقيا. 
وتضم قبائل املاس���اي في كينيا، والتوتس���ي في رواندا وبوروندي، كما تضم قبائل أخرى في مالي والس���نغال 

مشهورة بطول القامة وسواد البشرة الداكن. 

من أهم بطون الدينكا: النقوك وأبوك، ودينكا بور، والنويك ملوال واأللياب واألغار. ينتمي للدينكا الدكتور جون 
قرنق زعيم احلركة الشعبية األول، وسلفا كير النائب األول لرئيس اجلمهورية، ورئيس حكومة جنوب السودان.

)ب( النوير: ويسكنون في منطقة أعالي النيل، وبخاصة مناطق السوباط والناصر وأيود ومحافظة اللير. وتكثر 
املس���تنقعات في هذه املنطقة، األمر الذي أدى إلى عزلة النوير. وقد ثاروا من قبل ضد االس���تعمار البريطاني. 

ينتمي للنوير الدكتور رياك مشار، نائب رئيس حكومة جنوب السودان.

)ج( الش���لك: وهي أقل القبائل الثالث الرئيسة عدًدا. لهم إرث ملكي قدمي حيث توجد عاصمة الشلك القدمية 
-فاشودة- مقر »رث الشلك« -أي امللك- ملدة سبعمائة سنة. والرث شخصية مقدسة يُِكّن له اجلنوبيون االحترام. 

يس���كن الشلك على ضفتي النيل األبيض من كاكا في الش���مال حتى نحو 30 مياًل على ضفاف بحيرة نو في 
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اجلنوب، كما أنها متتد في شرق النهر. ترتبط الثروة واملكانة االجتماعية عند الشلك باملاشية. ويعد الرث زعيم 
ديني ودنيوي. ويشتغلون بالري والزراعة والصيد. ينتمي للشلك الدكتور الم أكول، وزير اخلارجية السابق، وباقان 

أموم، األمني العام للحركة الشعبية. 

ثانًيا: القبائل السودانية التي تقطن غرب النيل، وتضم الزاندي واملورو واملادي، وتسكن غرب النيل قرب حدود 
الس���ودان اجلنوبية، واجلنوبية الغربية. ويغلب على منط حياتهم املعيشية الزراعة، وليس الرعي؛ وذلك النتشار 

ذبابة التسي تسي.

ثالًثا: القبائل النيلية احلامية، وس���ّميت بهذا االس���م الش���تراكها مع املجموعة النيلية في كثير من الس���مات 
الساللية واللغوية، وفي منط احلياة املعيشية. إال أن لون بشرتهم أقل سواًدا من املجموعة النيلية. وتسكن أقصى 

اجلنوب، وتشمل الباري والالتوكا واملنداري والتبوسا.

خريطة توضح التوزيعات القبلية الرئيسة يف جنوب السودان

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2D47EC80-6966-46FD-8483-6B191310AE20.htm :املصدر

األحزاب املشاركة يف جملس اجلنوب التشريعي احلايل)1(:

عدد املقاعداحلزب
112احلركة الشعبية لتحرير السودان

25املؤمتر الوطني
7احتاد األحزاب اإلفريقية )1(

4منتدى السودان الدميقراطي املتحد
4احتاد األحزاب اإلفريقية )2(
4اجلبهة الدميقراطية املتحدة

4االحتاد اإلفريقي الوطني السوداني
3قوة دفاع جنوب السودان

3أعضاء معينون

)1(  من بني األحزاب الثمانني املسجلة حتى ديسمبر 2009م، في مجلس شئون األحزاب السياسية في اخلرطوم، وهي اجلهة املسئولة عن تنظيم تسجيل 
األحزاب في السودان هناك ستة عشر حزًبا جنوبّيًا، لكن األحزاب األكبر هي املمثلة في املجلس التشريعي جلنوب السودان. 
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جدول يبن مشاركة اجلنوبين يف احلكومات القومية املتعاقبة 1954م - 2010م

رةاحلكومة راءالفت عدد الوز

5414-1958احلزبية األولى

582-1964العسكرية األولى

647-1965أكتوبر القومية

6510-1969احلزبية الثالثة

6932-1985العسكرية الثانية )مايو(

853-1986الفترة االنتقالية

8620-1989احلزبية الثالثة

198930-اآلنحكومة اإلنقاذ

 املصدر:
 أ.د. حسن احلاج علي، أ.د. حمدي عبد الرحمن، املشهد السياسي في جنوب السودان ومخاطر النزعات اإلنفصالية

في العالم اإلسالمي، مركز البحوث والدراسات، مجلة البيان، الطبعة األولى، 2010م.
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ملخص الدراسة
صارت البيئة البنجالديش���ية مس���تطابة من ِقبَل الوكاالت التنصيرية؛ بس���بب الوضع االقتصادي املتردي، ووجود 
حالة من الَعَوز والفاقة في معظم القرى واألرياف البنجالديش���ية، وضعف البنية التحتية، وعجز احلكومة عن توفير 
اخلدمات الالزمة ملواطنيها، أضف إلى ذلك تعرُّض البالد لألعاصير والفيضانات التي تش���رد آالف األسر، وتقضي 

على احملاصيل، وتوّلد حالة من الفقر املدقع في األماكن املنكوبة. 
واملنصرون األجانب ميثلون قاعدة الهجمات التنصيرية في بنجالديش، وقد انضم إليهم املنصرون احملليون؛ ليكّونوا 

جبهًة موحدة الحتواء البلد املسلم، وملئه بالتوجهات النصرانية. 
وش���هدت بنجالديش منذ ظهورها كدولة مستقلة عام 1971م تدفًقا عارًما من قبل املنّصرين؛ حيث وجدوا أرضية 
خصبة في ظل التعاطف الواضح من قبل احلكومة معهم؛ بسبب موقف النصارى واملنّصرين املؤيد لثورة االنفصال.

وتنخ���رط 52 جمعية ومنظمة في أعمال التنصير مباش���رة، باإلضافة إلى الكثير م���ن اجلمعيات والوكاالت التي 
ترتبط بعالقة حميمة بالبعثات الكاثوليكية والبروتستانتية، وتتعاون فيما بينها للتداول التنصيري، وتنفيذ مخططات 

الدوائر التنصيرية.
وتستهدف الوكاالت التنصيرية في بنجالديش الش���رائح الضعيفة كالنساء واألطفال والفقراء واملعوزين واألميني، 
وم���ن يقل زادهم من التعليم، وكذلك املعزولني اجتماعّيًا، وميكن تقس���يم املجموعات املس���تهدفة من ِقبل الوكاالت 

التنصيرية إلى ثالث مجموعات رئيسة، هي: الهندوس، وسكان القبائل، واملسلمون.
ويتخذ املنصرون في بنجالديش العديد من الوسائل واألساليب في عملهم أهمها: الدعم املادي املباشر، اخلدمات 
اإلغاثي���ة، التعليم، تنصير املرأة، اخلدمات الطبية، إقامة مخيمات ش���بابية، تنظيم الن���دوات للُكّتاب واملرّبني وقادة 

املجتمع، تأسيس ُدور األيتام، تنظيم حلقات قراءة الكتاب املقدس.
وبالنظر إلى موقف املس���لمني جتاه النشاط التنصيري في بنجالديش؛ فقد استطاعت الوكاالت التنصيرية حتييد 
كثير من املس���لمني، عما تقوم به من األعمال، فهي تقدم مختلف أنواع اخلدمات للمسلمني من ذوي الَعَوز واحلاجة، 

وحتى املدارس الدينية اإلسالمية واملساجد تدعمها هذه الوكاالت لتحييد املسلمني.
ورغم أن طلبة العلم واملش���ايخ ال يزالون يحاولون توعية الشعب جتاه مخاطر التنصير، وإصدار املجالت اإلسالمية 
والتقارير حول األنشطة التنصيرية؛ إال أنها ال تترك أّي أثر يُذكر على الساحة؛ وذلك نظًرا لغياب اجلمعيات اإلسالمية 

القوية التي ميكن أن تواجه الوكاالت التنصيرية ببرامج ومشاريع إغاثية وتطبيبية وتعليمية كما لدى املنّصرين.

االجتياح التنصريي لبنجالديش 
بني عجز الداخل وصمت اخلارج

حممد مشس احلق صديق 
mshsiddique@gmail.com رئيس جمعية أبحاث - بنجالديش
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ميك���ن النظر إلى محاوالت العمل التنصيري في بلدان العالم اإلس���المي باعتب���اره صورة من صور احلروب 
القيمية واملفاهيمية التي تش���ّن على األمة، ولعل ما يحدث في بنجالديش يعبر لنا عن واقع تلك احلرب؛ فعلى 
ضفة نهر برامابوترا كانت جتري عملية التعميد في ظهر يوم األربعاء املوافق 2010/5/26م، فقد جيء مبجموعة 
من ذوي الَعَوز واحلاجة، يبلغ عددهم 55 ش���خًصا، بينهم ثالثون امرأة من مختلف مناطق محافظة جمال بور. 
كان���ت جتري عملية التعميد دون أن يعي هؤالء أنهم يُدَخلون في النصرانية. كان يؤمر أحدهم بالغطس في املاء 

ر.  باسم املسيح، وعندما يخرج يُطبع على ناصيته ختم يدل على التنصُّ

وقد انتبهت إحدى النس���اء فاعترضت: ملاذا نغطس في املاء باس���م املسيح؟ نحن جئنا لنحصل على القروض 
وليس لترك ديننا والتحول إلى النصرانية! وقد انضم إليها بعض األصوات فتعالت؛ فكان أن انتبه بعض من كانوا 
واقفني بعيًدا، فجاءوا وأنقذوا هؤالء. وقد ذهب كاتب هذه السطور إلى املناطق التي أُخذ منها هؤالء مع مجموعة 
من زمالئه، وقابل بعض األش���خاص الذين جيء بهم للتعميد، فتأكد مما يلجأ إليه املنّصرون من أس���اليب املكر 
واخلداع لتنصير املسلمني. فقد قيل لهم: إن هناك جمعية للقروض الصغيرة تقدم خمسة آالف تاكا )حوالي 70 
دوالًرا( فور تس���جيل االسم بها، وتُقدم خمسة عش���ر ألف تاكا )حوالي 210 دوالرات( كل شهر لتحسني أوضاع 

األسرة. فهؤالء جاءوا دون أن يعرفوا املصير املأساوي الذي كان في انتظارهم. 

بنجالديش.. البيئة املستطابة من قبل وكاالت التنصري:

 تقع بنجالديش في جنوب شرق قارة آسيا، وحتدها الهند من كل اجلهات، ما عدا جهة أقصى شمال الشرق، 
والتي حتّدها بورما )ميامنار(، ويحّدها من اجلنوب س���احل البنغال، ومس���احة بنجالديش  147.570كيلو متًرا 
مربًعا، أما عدد س���كانها فيبلغ 150 مليوًنا حس���ب آخر التقديرات، وميثل املسلمون فيه نسبة 85% والهندوس 
10.5%، والبوذيون 0.5%، وأغلبهم ميثلون املدرسة البوذية األولى ثيرافادا، واملسيحيون ميثلون نسبة أقل من %1 
وأغلبه���م من الطائفة الروماني���ة الكاثوليكية، وعددهم في ازدياد في ظل النش���اط التنصيري الدءوب، وميثل 

األرواحيون  %0.1.

 والبيئة البنجالديشية مستطابة من قبل الوكاالت التنصيرية؛ بسبب الوضع االقتصادي املتردي، ووجود حالة 
م���ن العوز والفاقة في معظم القرى واألرياف البنجالديش���ية، وضعف البنية التحتية وعجز احلكومة عن توفير 
اخلدم���ات الالزمة ملواطنيها، أضف إلى ذلك تعرض البالد لألعاصير والفيضانات التي تش���ّرد آالف األس���ر، 

وتقضي على احملاصيل، وتوّلد حالة من الفقر املدقع في األماكن املنكوبة. 

حممد مشس احلق صديق 
mshsiddique@gmail.com رئيس جمعية أبحاث - بنجالديش

االجتياح التنصريي لبنجالديش 
بني عجز الداخل وصمت اخلارج
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 واحلكوم���ات العلمانية ف���ي بنجالديش متنح كافة 
التسهيالت للمنّصرين. وقد قال »األب لينتو« في أحد 
تصريحاته لوس���ائل اإلعالم: إنه »ال مير شهر دون أن 
تأتي مجموعة من الناس ليعلنوا اعتناق املسيحية في 
كنيس���ة كاكريل. وليس هناك أية مشكلة تعوق الدعوة 

املسيحية«، مضيًفا أن »احلكومة 
لم تتوان عن تقدمي أي دعم لنا.. 
نحن أقلية، لكنن���ا منتلك نفوًذا 

في مجتمعنا«. 

 وف���ي الصفح���ات التالي���ة 
سنحاول اس���تكناه ما يجري في 
هذا البلد املس���لم م���ن اجتياح 
وتعمي���م  ج���ارف،  تنصي���ري 
النصرانية مبختلف  التوجه���ات 

الوسائل واألساليب. 

بداية النشاط التنصريي يف بنجالديش:

 املنّص���رون األجان���ب ميثل���ون قاع���دة الهجمات 
التنصيرية في بنجالديش، وقد انضم إليهم املنّصرون 
احملليون؛ ليكّونوا جبهة موح���دة الحتواء البلد وملئه 

بالتوجهات النصرانية. 

 وإذا كنا ال نعرف بدق���ة متى كانت البداية الفعلية 
للعمل التنصيري وسط الشعب البنغالي، إال أن بعض 
الدراس���ات املس���يحية تش���ير إلى أن توماس -أحد 
حواريي عيس���ى عليه السالم- قد جاء إلى الهند عام 
52م، وأقام في كيراال، في أقصى جنوبي الهند، وأدخل 

آالًفا من الهنود في النصرانية. 

وخالل فترة القرون الوس���طى لم حتَظ النصرانية 
بحضور ملحوظ في شبه القارة الهندية، وكان التجار 
البرتغالي���ون يأتون م���ن جزيرة جاوا اإلندونيس���ية 
قاصدين عبور البحر إل���ى املناطق البنغالية، إال أنهم 
لم يفلحوا في محاوالتهم التي بدءوا فيها انطالًقا من 
ع���ام 1517م، إلى أن جاء عام 1537م؛ حيث أُذن لهم 

بإقام���ة منافذ جمركية في هوغلي )Hooghly( ببنغال 
الش���رقية ) في الهند(، وفي شتياغونغ، إحدى املدن 
الكبرى في بنجالدي���ش احلاضرة، وكان امللك »أكبر« 
أول من سمح للنصارى البرتغاليني بإقامة مستوطنات 

دائمة وكنائس في والية البنغال. 

 وقد تأسس���ت أول كنيس���ية 
في  عام 1599م  بنجالديش  في 
محافظة  قرب  القدمية  جوسور 
ش���اتخيرة، فقد ذهب اليسوعي 
فرانسيس���كو فرناندي���ز إل���ى 
تشانديس���ان )جوسور القدمية( 
في أكتوبر عام 1599م وأس���س 
ب���إذن م���ن املل���ك براتاباديتيا 
)Pratapadittya( بيًتا للقس���يس. 
وقد ُسميت هذه الكنيس���ة »االسم املقدس للمسيح«، 
والتي بدأت نش���اطها بصورة رس���مية في أول يناير 

1600م. 

وفي 24 يناير عام 1600م أُسس���ت كنيس���ة أخرى 
باس���م كنيس���ة يوحنا املعمداني، وذلك في محافظة 
ش���يتاغونغ. وثالث كنيس���ة في بنجالديش تأسست 
بدعوة من التجار البرتغاليني في عام 1601م، وكانت 

كنيسة صغيرة على ضفة نهر كارنوفولي. 

 وفي عام 1608م أعلن »إس���الم خ���ان« -احلاكم 
املغولي على بنغ���ال- بأن داكا، التي كانت مجرد ثكنة 
عس���كرية، أعلن بأنها هي عاصمة بنغال. وقد أعقب 
ه���ذا اإلعالن التق���دم واالزدهار باملنطق���ة كان من 
شأنه أن يجذب انتباه التجار البرتغاليني والهولنديني 
والفرنس���يني واإلجنلي���ز. ففي ع���ام 1612م انطلق 
املنص���رون البرتغاليون بنش���اطهم التنصيري بداكا، 
وأسس���وا أول كنيس���ة بها عام 1628م. وقد أطلقوا 
 »Church of the Assumption« على هذه الكنيس���ة اسم
)كنيسة عيد انتقال العذراء( والكنيسة الثانية في داكا 

أُسست عام 1677 مبنطقة تيجغاون. 

تأسس��ت أول كنيس��ة ف��ي بنجالديش عام 
1599م في جوس��ور القديمة ق��رب محافظة 
شاتخيرة، فقد ذهب اليسوعي فرانسيسكو 
فرنانديز تشانديسان )جوسور القديمة( في 
أكتوبر عام 1599م وأس��س بإذن من الملك 
براتاباديتيا )Pratapadittya( بيًتا للقسيس. 
وقد سميت هذه الكنيسة »االسم المقدس 
للمس��يح« والت��ي ب��دأت نش��اطها بصورة 

رسمية في 1 يناير 1600م. 
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 وفي 1695م أُسس���ت كنيس���ة القديس نيكوالس 
مبنطقة ناغوري التي تقع على بعد 25 كيلو متًرا نحو 
شمالي شرقي داكا. وفي عام 1764م أّسس املنّصرون 
البرتغاليون كنيسة في بادريشي بور مبحافظة بريسال، 
وأخرى في حس���نه باد الواقعة على بعد 30 كيلو متًرا 
من داكا. وبجهود تنصرية من ِقَبل املنصرين البرتغاليني 
حتول العديد من البنجالديش���يني إلى النصرانية في 
تلك الفترة القدمية؛ فبلغ عدد النصارى الكاثوليك في 

بنجالديش عام 1682م 14120 نسمة. 

 ويعتبر املنّصر وليام كيري أكثر املنصرين نش���اًطا 
وفاعلي���ة ف���ي ذاك الزمن القدمي؛ حي���ث وصل إلى 
سيرامبور في ش���رقي بنغال عام 1793م. وفتح هذا 
املنّصر البريطاني أم���ام حركة التنصير آفاًقا جديدة 
في الديار البنغالية. فهو باإلضافة إلى قيادته للنشاط 
التنصيري ترج���م الكتاب املقدس إلى اللغة البنغالية، 
س بعثة سيرامبور  وألَّف قاموًس���ا للغة البنغالية، وأسَّ
وكلي���ة للتعليم احلديث، باإلضافة إلى إصداره صحًفا 

إخبارية ودوريات. 

وكان زمالؤه أمثال الدكتور جون توماس، ووليام وارد، 
وفيليس كيري، ابنه، وجون برس���ون ممن تركوا آثاًرا 
كبيرة عل���ى األدب البنغالي، وكل ذلك بغرض توصيل 
الكتاب املقدس، وتسهيل فهمه على البنغاليني. وحتى 
املدارس احلديثة ترجع بداية تأسيسها إلى وليام كيري 
ال���ذي أراد، من خاللها، تنصي���ر األطفال البنغاليني، 

وتقريب الكتاب املقدس إليهم. 

 ومع ولي���ام كيري تواف���د العديد م���ن املنظمات 
التنصيري���ة إلى املناطق البنغالي���ة تأتي في طليعتها 
 ،)Missionary Society Baptist( جمعية تبش���رية معمدانية
وهي من أص���ل بريطاني جاءت عام 1793م ، وتالها 
-Church Missio )مجيء اجلمعية التبشيرية الكنسية 
ary Society(، وهي أيًضا من أصل بريطاني جاءت عام 

1805م، ومجلس التبش���ير العاملي )البريطانية(، وقد 
جاءت عام 1861م، والبعثة املعمدانية األسترالية عام 
1882م والبعثة املعمداني���ة النيوزلندية عام 1886م، 

وبعثة أكسفورد )من الكنسية اإلجنليكانية البريطانية( 
عام 1895م. وكنائ���س اإلله )األمريكية( عام 1905م، 
والس���بتيون عام 1919م، وجمعيات اإلله عام 1945م، 
وبعثة س���انتال اللوثرية عام 1956م. وبعثة بنجالديش 
من املؤمتر املعمداني اجلنوبي )األمريكي( عام 1957م، 
وجمعية املعمدانيني للتبش���ير العاملي )األمريكية( عام 

1958م.

 وبعد ظهور بنجالديش كدولة مستقلة عام 1971م 
ش���هدت هذه الديار تدفًقا عارًما من قبل املنصرين؛ 
حيث وجدوا أرضية خصبة في ظل التعاطف الواضح 
من ِقبَل احلكومة الفتية معهم بسبب موقف النصارى 

واملنصرين املؤيد لثورة االنفصال. )1(

 ووفًق���ا مل���ا كش���فه املكت���ب احلكوم���ي املختص 
باجلمعيات غير احلكومية )NGO Bureau(؛ فإن 52 من 
اجلمعيات تنخرط في أعمال التنصير مباشرة، وهذه 
World( الكرازة التبشيرية العاملية )اجلمعيات هي )1 

اخل���الص  وجي���ش   )2(  .)Missionary Evangelism

)The Salvation Army( )3( واملجلس البنجالديش���ي 
-Bangladesh Foreign Mi اخلارجي���ة  )للبعث���ات 
 sion Board( )4( واللجن���ة املركزي���ة للي���ل الرئيس 

)Main-night Central Committee( )5( والكنيسة السبتية 
 Seven-day Adventist Church of( الس���بعة  لأليام 
 ,Bangladesh( )6( والوكالة السبتية الدولية لإلغاثة 

-Adventist Development and Relief Age )والتنمي����ة 
cy International( )7( وجمعي���ة تبش���يرية معمدانية 

 )New Zealand Baptist Missionary Society ( نيوزلندية
 Bangladesh Luther( وبعثة لوثر البنجالديشية )8(
 (International والزمالة املسيحية العاملية )9( )Mission 

 (Christian Fellowship )10( والبعثة املعمدانية املتوسطة 

( Baptist Mid Mission Bangladesh) )11( مركز احلياة 

اجلديدة   ( New Life Center ))12( اجلمعية التبشيرية 
املعمدانية ( Baptist Missionary Society) )13( مجلس 

(1)  See A. Hussain, Birth of Bangladesh. The Political 
Role of Missions (Islamic Foundation London, 198
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 )14( (Social and Institution Board ) ومعهد اجتماعي
 )15( (Church of God Mission ) كنيس���ة بعثة اإلل���ه
 (Christian Service Society ) جمعية اخلدمة املسيحية
 (Community مشروع الرعاية الصحية للمجتمع )16(
 Health Care Project( )16( البعثة الفنلندية اخلارجية 

احلرة ( Finnish Free Foreign Mission) )17( االحتاد 
املعمداني   ( Association of Baptist) اللجنة اإلصالحية 
(Christian Reform World- املس���يحية لإلغاثة العاملية
 ( relief Committee )2( الرؤي���ة العاملي���ة لبنجالديش

لوث���ر  بعث���ة   )21(  (World Vision of Bangladesh)  
البنجالديش���ية )الفنلندية( )22( االحتاد املس���يحي 
 Young Women’s( الش���ابات  للنس���اء  البنجالديشي 
( Christian Association of Bangladesh ) 23( جمعية 

 (Bangladesh Bible الكتاب املق���دس البنجالديش���ية
 (College of كلي���ة الالهوت املس���يحي )24( Society)

(Christian Theology )25( الكرازة املسيحية الوطنية 

( Christian National Evangelism) )26( جمعية التبشير 

-(The Australian Baptist Missio  املعمداني األسترالي
(ary Society )27( التحالف العاملي جلمعيات الش���بان 

 World Alliance of YMCA Bangladesh  املسيحية بنجالديش
)28( املجلس الوطني جلمعيات الش���بان املس���يحية 
 (National Council of YMCA Bangladesh بنجالديش
( )29( الكنيس���ة الرس���ولية اجلديدة في بنجالديش 
 ( New Apostolic Church of Bangladesh))30( كنسية 

 )31( (Calvary Apostolic Church ) كلبري املس���يحية
 )32( )Assembles of God Mission)  جتمع بعثة اإلل���ه
 (Santal Mission Norwegian ) بعثة سانتال النرويجية
 (Presbyterian مش���يخية بليبي في بنجالديش )33 (
( Plebes in Bangladesh )34 ( بعثة لوثر البنجالديشية 

-(Bangladesh Luther Mission (Norw  ) النرويجي���ة(
 (Jatio Church املجلس القومي الكنس���ي ) 35 ( gian)

( Parishad )36( كنيس���ة بنجالديش ملش���روع التنمية 

-(The Church of Bangladesh Social deve  االجتماعية
 (Friends أصدقاء بنجالديش )37( opment Program)

(Rain- منزل قوس قزح العاملي )38( of Bangladesh )

( bow House International )39( احلي���اة املس���يحية 

بنجالدي���ش  (Christian Life Bangladesh))40( كوني 
 (Life Bangladesh) 41( بنجالدي���ش احلياة( (Connie)

 (Christian اللجنة املس���يحية لتنمية بنجالديش )42(
 Commission for Development in Bangladesh (CCDB)

 (CARITAS Bangladesh ) 43( كاريت���اس بنجالديش(
 (Swedish Free Mission ) 44( البعثة السويدية احلرة(
)45 ( هيد بنجالديش ( Hid Bangladesh) ) 46( منازل 
 (BCRS Foundation Homes مؤسسة بي س���ي أر أس
 (World-vision رابطة الصالة للرؤي���ة العاملية )47( )
(Ideas Inter- األف���كار الدولية )48( Prayer League )

( national )49( اخلدم���ة الريفية لرانغبور وديناجبور 

)50( ديب شيخا ( Dip-Shikha) )51( والرؤية العاملية. 
.World Vision

 باإلضافة إلى ه���ذه اجلمعي���ات التنصيرية التي 
تعمل في مجال التنصير بصورة مباشرة هناك الكثير 
من اجلمعيات وال���وكاالت التي ترتبط بعالقة حميمة 
فيما  وتتعاون  والبروتس���تانتية،  الكاثوليكية  بالبعثات 
بينها للتداول التنصيري وتنفي���ذ مخططات الدوائر 
التنصيرية. وفي الكثير من احلاالت تعمل هذه الوكاالت 
كالواجهة األمامية لتأليف القلوب، وخلق سياقات قابلة 

للتحويل التنصيري على املدى البعيد.)1(

ويقدر عدد اجلمعيات غير احلكومية في بنجالديش 
بأكثر من 30 ألًفا، تتلقى الكثير منها الدعم من الدوائر 
الغربية والكنسية، وتقوم بتنفيذ رغبات الداعمني لها. 

اجملموعات املستهدفة: 

 الوكاالت التنصيرية في بنجالديش تَس���تهدف، في 
الغالب األعم، الش���رائح الضعيفة كالنساء واألطفال 
والفق���راء واملعوزين واألميني، ومن يق���ل زادهم من 
التعليم، وكذل���ك املعزولني اجتماعّيً���ا كالعاملني في 
مجال تنظيف مجاري املياه، وغيرهم ممن ينتمون إلى 

طائفة الهندوس املنبوذين. 
)1( انظر جريدة االنقالب اليومية )داكا( التاريخ 5 نوفمبر 1994م. 
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وميكن تقس���يم املجموع���ات املس���تهدفة من قبل 
ال���وكاالت التنصيرية إلى ثالث مجموعات رئيس���ة، 
وهي : الهندوس، وس���كان القبائل، واملسلمون، وإليكم 

تفصيل ذلك.

أواًل: اهلندوس:

 جت���در اإلش���ارة إل���ى أن ع���دد الهن���دوس في 
 %10.5 إلى  يص���ل  بنجالديش 
وفًق���ا إلحصائيات عام 1991م، 
وأهم وسيلة تلجأ إليها الوكاالت 
التنصيرية الستقطاب الهندوس 
تش���غلية  سياس���ة  تبني  ه���ي 
الهندوس،  إلى  تقضي باالنحياز 
وترجيحه���م عل���ى غيرهم مللء 
األماكن الش���اغرة ف���ي مرافق 
التنصيرية.  اإلدارات  مؤسسات 
وذلك نظًرا لس���هولة استيعابهم 

ف���ي محيط الثقاف���ة النصرانية، مقارنة باملس���لمني 
الذين يصعب احتواؤهم؛ بسبب ما يُظهرون من العناد 

واملقاومة.)1( 

 ويقدم نظ���ام الطبقات -الذي ال ي���زال الهندوس 
يتمس���كون به كموروث ديني لديه���م، والذي مبوجبه 
يوزعون البش���ر على أربع طبق���ات- فرصة للتغلغل 

التنصيري في أوساط الطبقات الدنيا. 

والطبقات الهندوسية هي: 

1- طبق��ة الربامه��ة: ومهمتها تدريس أس���فار فيدا 
وتعليمه���ا، وتبريك تقدمي القراب���ني التي ال تُقبل من 
الن���اس إال عن طريقهم. ومنها يك���ون الكاهن واملعلم 

والقاضي. 

2- طبقة الكاشترو: ومهمتها اجلندية، وتقدمي القرابني 
والصدقات، وحمل السالح للدفاع عن الوطن.

)1( انظر جريدة االنقالب اليومية )داكا( 8 سبتمبر 1998م. 

3- طبق��ة الويش��ا: ومهمتها التج���ارة والصناعة، وتربية 
املواشي والزراعة، واإلنفاق على املعاهد العلمية والدينية.

 4- طبق��ة الش��ودرا: ومهمتها خدمة الطبقات الثالثة 
الش���ريفة. وال يجوز ألفراد ه���ذه الطبقة أن يجمعوا 

ثروات زائدة. 

 وهناك جماعة املنبوذين، وهم سكان الهند األصليني، 
ويسمون زنوج الهند. وهؤالء قد 
حرمهم املجتمع الهندوس���ي من 
فلم  اإلنس���انية.  احلقوق  جميع 
يس���مح لهم حتى باعتناق دينه، 
بل مت نبذهم متاًما ليعيشوا حياة 
بدائية مريرة. وهؤالء رمبا عبدوا 
كومة من اآلج���ر ظانني أنها أّم 
القرية أو شيطانها. ويعمل هؤالء 
في بنجالديش في مجال تنظيف 
مجاري املي���اه، وتفريغ خزانات 
احلمامات، وغيرها من األش���غال التي يعتقدون أنهم 

ُخلقوا من أجلها. 

والنش��اط التنصريي يف حميط اهلن��دوس، يتركز على 
الطبقة الدنيا واملنبوذين؛ نظرًا إىل االعتبارات التالية:

أ- أن العمل التنصيري ضمن هاتني الش����ريحتني 
يجد استجابة س����ريعة، وذلك بسبب عدم ارتياحهما 
للتميي����ز الطبقي ال����ذي جتده من ِقَبل األش����خاص 
املنتمني إلى الديانة ذاته����ا. ومن ثَم فإن التحول إلى 
النصرانية يُعيد إليهما -بحسب ظنهما- شخصيتهما 

اإلنسانية احملترمة.

ب- تريد ال���وكاالت التنصيرية من خالل اهتمامها 
بهاتني الش���ريحتني أن تُظهر نفسها بأنها تقف بجوار 
احملروم���ني، وتتقاس���م آالمهم، وتعي���ش أحالمهم؛ 
فتس���تقطب أنظار املجتمع إل���ى أعمالها التي تُضفي 

عليها صبغة اإلنسانية.

ج�- مبا أن هاتني الش���ريحتني يسهل اصطيادهما؛ 

ال��وكاالت  إليه��ا  تلج��أ  وس��يلة  أه��م 
ه��ي  الهن��دوس  الس��تقطاب  التنصيري��ة 
تبن��ي سياس��ة تش��غلية تقض��ي باالنحياز 
إلى الهن��دوس، وترجيحه��م على غيرهم 
لملء األماكن الشاغرة في مرافق مؤسسات 
اإلدارات التنصيري��ة. وذل��ك نظًرا لس��هولة 
اس��تيعابهم في محيط الثقافة النصرانية، 
يصع��ب  الذي��ن  بالمس��لمين  مقارن��ة 
احتواؤهم؛ بس��بب ما ُيظه��رون من العناد 

والمقاومة.    
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فكلما متكنوا من احتوائهما تقدموا أشواًطا إلى تنفيذ 
مخطط تنصير بنجالديش، وزيادة عدد النصارى بها. 
فهذه النقطة يجب أن ينتبه لها املس���لمون؛ فال يقفوا 
مكتوفي األيدي بدعوى أن األمر ال يعنينا. مع العلم بأن 
الطبقة الهندوس���ية الدنيا وطائفة املنبوذين هم أيًضا 
أناس خلقهم الله، فالناس سواس���ية كأسنان املشط، 
فهم بحاجة إلى الدعوة اإلسالمية ليكتشفوا طريقهم 
إلى عبادة الله، واخلل���ود في جنة النعيم في اآلخرة. 
فترك هؤالء فريسة سائغة أمام الوكاالت التنصيرية، 
والوقوف موقف املتفرج؛ ال شك أنه جرمية نكراء بحق 

هؤالء وبحق دين الله. 

 وإذا كان النش���اط التنصيري يتمركز على الطبقة 
الدنيا، واملنبوذين من بني الشرائح الهندوسية؛ إال أن 

املنّصرين ال يتركون الطبقات األخرى 
دون اهتم���ام. فهم يس���تهدفون 
الهندوس���ية  الش���رائح  جمي���ع 
مبختلف الوس���ائل واألس���اليب. 
وعلى األخص األطباء واملهندسني 
ورجال الثقاف���ة، والفن، والتجار 
واملناصب  الوظائ���ف  وأصحاب 

املرموقة في الدوائر الرس���مية وغير الرسمية. فقد 
تأكدت من هذا بنفس���ي مراًرا وتكراًرا أثناء جوالتي 
الدعوية في وس���ط غير املسلمني املتعلمني في بعض 
امل���دن؛ حيث قابلت األطباء واملهندس���ني وأس���اتذة 
الكليات من الهندوس؛ فقالوا: إن املبشرين )املنّصرين( 
املس���يحيني يأتوننا كثيًرا، ويراسلوننا دائًما، وقد أبرز 
بعضهم الكتاب املقدس ونش���رات تنصيرية. علًما بأن 
محاوالتهم هذه ال تذهب سًدى، وإمنا تثمر في كسب 
تعاطفهم مع النصارى واملنصرين في حال عدم حتولهم 
إلى النصرانية، وهذا ه���و الغالب، وقد الحظت هذا 
واضًحا أثناء مقابلتهم، حتى وجدت بعضهم يحفظون 
أسماء األساقفة املتواجدين في بنجالديش، ويرتبطون 
بعالقة وثيقة بهم، فقد قال لي البروفيسور الهندوسي 
املعروف، جاتني س���ركار: »إذا كن���ت تريد أن جُتري 

احلوار مع األساقفة فبإمكاني أن أرّتب ذلك«. 

ثانًيا: القبائليون:

 القبائليون هم السكان األصليون من غير البنغاليني. 
وهؤالء ينتم���ون إلى ديانات وثنية مختلفة األش���كال 
واملظاه���ر، وميثلون أهم نقاط ارت���كاز املنّصرين في 
بنجالدي���ش. ويتواجد هؤالء القبائلي���ون في املناطق 
اجلنوبي���ة كمحافظة ديناجبور وراجش���اهي ورانغبور 
وبوغ���را. ويتواج���دون أيًض���ا في املناط���ق اجلبلية 
بشيتاغونغ وفي ش���مالي محافظة ميمن سينغ، وفي 

محافظة سيلهت. 

 فالقبائل التي تنشط في وسطها احلركات التنصيرية 
-(Pa ( Kuki) ولوساي ( Lushai) وبانكهو   هي : كوكي
 (Kayang وكايانغ (Mru ) ومرو (Bawm ) وب���اوام kho )

 ( Riang ) وريانغ (Tipperah ) وتبيراه (Kumi ) وكومي) 

وتانتشانغيا ( Tanchangya) وماغ 
 (Chakma وتش���اكما   (Magh )

( وكهاس���ي ( Khasi) ومامبوري 
 (Hajaong وهاجونغ (Mamburi )

 (Hadi وهادي (Garo ) وغ���ارو )
(San- وس���نتال (Dalu ) ودالو )

( tal وماهيلي  (Mahili) وأوران 
)1( .(Munda ) وموندا (Oraon )

 وبجهود تنصيرية مكثفة حتولت معظم أفراد بعض 
ه���ذه القبائل إل���ى النصرانية مثل قبيل���ة غارو التي 

أصبحت نسبة النصارى فيها %98.)2(

 وتش���ير إحصائي���ات ع���ام 1992م إل���ى أن عدد 
املتنصرين من القبائل املختلفة يصل إلى 30%، غير أن 
هذا العدد ازداد كثيًرا في الس���نوات التي تلت؛ حيث 
شهدت الدعوة التنصيرية حتوالً كبيًرا بعد تخّرج أبناء 
القبائل في امل���دارس الالهوتية داخل البلد وخارجه، 
وعودته���م إلى قبائلهم منّصري���ن بعد أن كانت عملية 

(1) Abul Karim Khan, Chritian Mission in Bangladesh, p 10 
انظر موقع جمعية املعونة املسيحية:   )2(

http://www.christianaid.org/Missionaries/ByRegion/SouthA-
sia/BangladeshTargetingTribes.aspx

ت��رك هؤالء الضعفاء فريس��ة س��ائغة أمام 
موق��ف  والوق��وف  التنصيري��ة،  ال��وكاالت 
المتفرج؛ ال شك أنه جريمة نكراء بحق هؤالء 

وبحق دين اهلل.
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التنصير جتري بأيدي املنصرين األجانب في السابق. 

فعلى س���بيل املثال أمت املنصر »ب���اوام« املنتمي إلى 
قبيلية باوام )Bawm( تعليمه الديني في مدرسة الهوتية 
في سيول بكوريا، وحصل على شهادة املاجستير فيها 
عام 1989م، ثم عاد إلى قبيلته وحوَّل معظم أفرادها 
إلى النصرانية، ليس هذا فحسب، بل قام هذا املنّصر 
بتدريب 11 ش���خًصا ليعملوا معه على غرس الكنيسة 
في املناطق اجلبلية حملافظة بانداربان، وقد استطاع 
ب���اوام الوصول إلى 11 مجموعات عرقية في املنطقة 
عينها. كما أرس���ل ثمانية من املنّصرين إلى قبيلة مرو 
األكثر استجابة للدعوة التنصيرية، فاستطاع تأسيس 
ثالث كنائس ف���ي القرى التي تقطنه���ا هذه القبائل 

خالل عام واحد فقط. 

مع العلم بأن جمعية املعونة املس���يحية التي تتكفل 
ب�100000 منّصر في مختلف أنحاء العالم تقدم دعًما 
س���خًيا لألعمال التنصيرية ف���ي احملافظات اجلبلية 

بشيتاغونغ، يقول باوام: 
 Before Christian Aid’s support, the churches of
 BTMB were not growing spiritually and in quantity,»
 Bawm said. «But since we started receiving your
 prayers and financial assistance, God has worked
 among the tribal churches and unreached tribes in

amazing ways.

 »قبل مجيء دعم »جمعية املعونة املس���يحية« كانت 
الكنائس التابعة ملجلس البعثة البنجالديشية القبائلية 
ال تتزايد من حيث الكم والروح، ولكن منذ أن بدأنا في 
تلقي ِصالتكم ومساعداتكم املادية؛ فإن الله قد عمل 
بصورة مدهشة في وسط الكنائس القبائلية والعشائر 

التي لم يتم الوصول إليها«.)1( 

ويوجد اآلن في وسط القبائليني مبحافظة باندربان 
أكثر من 34 كنيسة يشرف باوام على 13 منها. 

 ومما يدل على العمل التنصيري املكثف في وس���ط 

)1( املرجع السابق.

القبائليني، أن الوكاالت التنصيرية قد عينت في كل قرية 
من القرى املنتشرة في احملافظات اجلبلية بشيتاغونغ، 
وبخاص���ة محافظة بانداربان، منّص���ًرا يقوم بتدريس 
أطفال القرية. وعندما ينه���ي األطفال الصف الثالث 
االبتدائي فإنهم يُنقلون إلى مدرسة تنصيرية في مدينة 
باندربان، وبعضهم إلى م���دارس الهوتية في غازيبور، 
مما يدل على أن أطفال القبائليني في معظمهم يشّبون 
عل���ى املعتقدات النصرانية، ويتخ���رج الكثير منهم في 

مدارس الهوتية ليعودوا منّصرين إلى قبائلهم. 

ر الل���ه تعالى لكاتب هذه الدراس���ة زيارة   وقد قدَّ
معظم هذه القبائل؛ فاستغرب مما رأى فيها من العمل 
التنصيري املكثف، وتفان���ي املنصرين وتضحيتهم في 
تلك املناط���ق النائية التي ال تتوافر فيها تس���هيالت 

احلياة املعاصرة. 

 وجتدر اإلش���ارة بأن احملافظ���ات اجلبلية الثالث، 
يقطنها  التي  ورانغامات���ي  وغاغراس���وري  بانداربان 
س���كان القبائل تعتبر مناطق مهمة للمنصرين. يقول 
الباح���ث النصران���ي McNee : »إن أكبر هدية ميكن 
لن���ا أن نقدمها لبنجالديش هي هيل تريكس )هضاب 
شيتاغونغ( املس���يحية. فالقبائليون يعيشون حالة من 
الضغوط من عدة نواحي. فإقامة السد في 1960م قاد 
إلى تشريد آالف من القبائليني، وبخاصة أفراد قبيلة 
تيبيرا. وحرب االستقالل أودت بهضاب شيتاغونغ مع 
الهند إلى الضي���اع، فبنجالديش قلقة حول حدودها، 
ومن ثَم فهناك وجود عسكري في مرتفعات شيتاغونغ، 
واجليش البنجالديش���ي يعيش حالة من االرتياب من 
القبائليني، وجملة هذه العوامل جتعل هذه املناطق في 

رأس قائمة اهتماماتنا للتبشير املسيحي بالبالد«.)2(

 فاملناطق اجلبلية بش���يتاغونغ تتداعى لها الوكاالت 
التنصيري���ة؛ بهدف حتويلها الكام���ل إلى النصرانية، 
وميكن تلمُّس اإلصرار التنصيري لتحويل املنطقة من 

خالل االسترياتيجية التنصريية التالية:

(2) McNee, Crucial Issues in Bangladesh. Pasadena,  (CA: 
William Carey Library, 1976), p. 83. 
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1- يجب حتويل جميع األفراد غير املس���يحيني في 
أسر مسيحية إلى املسيحية.

2- الق���رى التي اعتنق نصف س���كانها املس���يحية 
يجب التركيز عليها حتى تتح���ول القرية بكاملها إلى 

املسيحية.

3-  احلملة التبش���رية اجلماعي���ة ال بد أن تأخذ 
موقعها باملنطقة، وتصبح مشهًدا روتينّيًا فتنفذ مرتني 

في السنة على األقل. 

4- االهتمام باألمناط القيادية ال ينبغي أن يتمحور 
حول املعمدانيني من الشبان املتعلمني اجلدد، بل حول 
القيادات الفعلية في التجمعات القروية، س���واء أكانوا 

متعلمني أم أميني. 

5- لتدريب القيادات الفعلية ينبغي اللجوء إلى كتاب 
»24 حكاية من حكايات الكتاب املقدس«؛ فاللجوء إلى 
القصص واحلكايات لتعليم املبادئ العقدية املسيحية 

للقرويني هو الطريقة املثلى.)1( 

إن املخط���ط التنصيري البعيد املدى هو إقامة دولة 
نصرانية في هذه املناطق، فالوكاالت التنصيرية تقدم 
الوقود الالزم للث���وار االنفصاليني القبائليني باملنطقة 
لالقت���راب من ه���ذا الهدف. وقد ح���دث أن إحدى 
الش���ركات األجنبية رسمت خريطة بنجالديش خالية 

من هذه املناطق.)2(

ويتوق���ع الكثيرون بأن معاهدة الس���الم املوقعة بني 
احلكومة البنجالديشية وبني جمعية التضامن الشعبي 
لس���كان املناطق اجلبلية في 2 ديس���مبر عام 1997م 
والتي تضم 68 نقطة، وتضمن نوًعا من احلكم الذاتي 
لس���كان القبائل؛ فإنها س���تعمل على تسريع اخلطى 
نحو تنفيذ املشروع التنصيري لفصل املناطق اجلبلية 

بشيتاغونغ عن بقية بنجالديش. 

)1( املرجع السابق، ص 74 .

(2) Alam, The Creeping March of Christianity: The Wid -
spread Evangelization in Bangladesh, p 5  Md. Saidul

ثالًثا: املسلمون:

 معظم س���كان بنجالديش من املسلمني؛ حيث تقدر 
نس���بتهم ب�85%، إال أن معظم هؤالء املسلمني يسكنون 
في األرياف. فهناك فقر وعوز وحاجة وس���ط هؤالء 
القروي���ني، وبناء علي���ه فإنهم معّرض���ون ألنواع من 
التأثيرات اخلارجي���ة والداخلية. فالعطش التنصيري 
يرتكز عل���ى هؤالء؛ نظًرا لس���هولة اختراقهم مقارنة 
بس���كان املدن. وإذا كان املنّصرون يواجهون صعوبات 
ف���ي التموض���ع وس���ط القرويني؛ بس���بب معارضة 
املسلمني املتعلمني، فإنهم يحاولون حتييدهم مبختلف 
الوس���ائل واألس���اليب. فف���ي حال فش���ل محاوالت 
احتوائهم بواس���طة الدعوة التنصيرية؛ فإنهم يلجئون 
إلى محاوالت علمنتهم، وجتفيف مشاعر االنتماء إلى 

اإلسالم. 

تنفيـــذ مقـــررات مؤمتـــر كولـــورادو لتنصـــري 
املسلمني يف بنجالديش: 

 عقدت الهيئات التنصيرية العاملية مؤمتًرا موس���ًعا 
في أمريكا الش���مالية عام 1978م، ش���ارك فيه 150 
باحًثا من كبار العاملني في مجال التنصير، وكان مما 
توصلوا إليه من املقترح���ات: إيجاد مقاربة تنصيرية 
من ش���أنها أن ال تنّفر املس���لم م���ن النصرانية، وال 
جتعل اآلخري���ن ينتبهون إلى تنصره، بل تقدمها بثوب 
إس���المي مع تغيير في احملتوى واملضمون، وبناء على 
هذه املقترح���ات؛ فإنهم لم يعودوا يغّيرون األس���ماء 
اإلسالمية للمتنصرين في بنجالديش باستثناء )محمد( 
الذي يسبق أسماء جميع املس���لمني البنجالديشيني، 
ويسمحون لهم بأداء الصلوات بالطريقة اإلسالمية إذا 
رغب املسلم املتنصر في ذلك. وكل ما يُفعل هو تغيير 
احملتوى واملضمون، ويطلقون على املسلمني املتنصرين 
أسماء مألوفة لديهم مثل )عيسائي جماعت( ويطلقون 
على األس���قف الذي يتولى أمورهم الدينية املصطلح 

اإلسالمي »اإلمام«. 

 فاألسماء اإلسالمية ال تغير، وال يؤمرون بالذهاب 
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إل���ى الكنيس���ة؛ إال إذا رأوا أن الظروف قد تواطأت، 
وحتول ثلث س���كان منطقة ما إلى النصرانية. وقد ال 
يعرف هوية الشخص إال بعد وفاته؛ حيث يأتي رجال 
الكنيس���ة حلمله إلى مقبرة النصارى، مبرزين شهادة 

حتوله إل���ى النصرانية، وموضع 
ختم تنصيري في فخذ الشخص 

مثاًل. 

التنصي���ري في  واملخط���ط   
التنصير  يس���تهدف  بنجالديش 
اقتالع  ويتف���ادون  اجلماع���ي، 
فرد من األف���راد من مجموعته، 
ولذا يش���ترطون عل���ى املتنصر 
املس���لم أن يبقي أمر حتوله إلى 

النصرانية في طي الكتمان، وتشير بعض التقارير أن 
املنّصرين يأخذون من املتنص���ر اجلديد عهًدا أكيًدا 
بوضع املصحف حتت رجله، والكتاب املقدس في يده، 

ومن ثَم استنطاقه العبارة التالية: 
 by the name of Jesus, form today I entered in the
 fold of Christianity, leaving Islam forever, by the
name of Jesus, I will not reveal the secrets of my con-
 version to others until the one-third population of my

society is converted to Christianity .

»باسم املس���يح؛ فإنني دخلت من اليوم إلى حظيرة 
املس���يحية، تارًكا اإلسالم لألبد، وباسم املسيح فإنني 
لن أكش���ف عن أسرار حتولي إلى املسيحية لآلخرين، 

حتى يتحول ثلث أفراد مجتمعي إلى املسيحية«.)1( 

 ف���إذا كان املنّصرون في الس���ابق يرك���زون على 
األفراد؛ فإنهم يركزون اآلن على املجموعات، وخاصة 
املجموعات الفرعية املتجانسة، وقد الحظنا ذلك في 
العديد من احملافظ���ات مثل محافظة رانغبور وجمال 
ب���ور، فقد نقلت بعض الصح���ف الوطنية خبر حتول 
30000 ألف مسلم في محافظة رانغبور في مجموعة 
من القرى املتجاورة، وذل���ك بجهود إحدى املنصرات 

انظر: صحيفة سنغرام اليومية )داكا( 24 أبريل 1999م.  )1(

التي تقيم باملنطقة من���ذ ثالثني عاًما. غير أن عملية 
التنصي���ر كانت جتري في تعتي���م كامل إلى أن حتول 
معظ���م أفراد تلك القرى إلى النصرانية؛ فتم اإلعالن 

عن األمر. 

 بسبب هذه التقية التنصيرية 
يصع���ب تقدير الع���دد الفعلي 
للمتنصري���ن من املس���لمني في 
بنجالدي���ش، يض���اف إلى هذا 
صم���ت املنّصري���ن ع���ن البوح 
إليها  التي وصل  املئوية  بالنسبة 
عددهم في بنجالديش. غير أن 
الكثرين يقدرون عددهم بثمانية 
ماليني وبعضهم بعشرة ماليني. 
بينما كان عدد النصارى، طوال فترة االس���تعمار التي 
دام���ت 190 عاًما، لم يتجاوز 50 ألًفا فقط في الديار 

البنغالية.)2(

وكان عددهم عام انفصال بنجالديش عن باكستان 
الغربية 200.000 نس���مة، وقد ازداد هذا العدد إلى 

الضعف مع حلول عام 1991م.)3( 

وسائل وأساليب التنصري:

1– الدعم املادي املباشر:

 تلجأ بعض ال���وكاالت التنصيرية إلى تقدمي الدعم 
املباش���ر إلى الشخص املتنّصر كالذي رأيناه في مطلع 
هذه الدراس���ة، فالش���خص الفقير يُقدم إليه خمسة 
آالف ت���اكا )حوال���ي 70 دوالًرا( بعيد إمتام إجراءات 
تعمي���ده، وإدخاله إلى النصراني���ة، كما يُقدم له دعم 
ش���هري متواصل، حتى يستقيم أمره وتتحسن ظروفه 

املادية. 

(2) Prof. R. Amin, Christian Missionary Activities in Bangl -
desh (Dhaka University Press Ltd, 1983)

(3) Nur Hossain Majidi, NGO: Bangladeshe Christander 
Sorojantra, Al-Furqan (Dhaka). Vol. 10, No. 8 (July 
1994). P. 21

العالمي��ة  التنصيري��ة  الهيئ��ات  عق��دت 
الش��مالية  أمري��كا  ف��ي  مؤتم��ًرا موس��ًعا 
عام 1978م، ش��ارك في��ه 150 باحًثا من كبار 
العاملي��ن في مج��ال التنصي��ر، وكان مما 
توصل��وا إليه من المقترحات: إيجاد مقاربة 
تنصيري��ة م��ن ش��أنها أن ال تنفر المس��لم 
من النصرانية، وال تجعل اآلخرين ينتبهون 

إل��ى   تنص��ره.
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2- اخلدمات اإلغاثية:

 تُعتبر اخلدمات اإلغاثية أهم وس���ائل التنصير في 
بنجالديش، فالفيضان���ات جتتاح مختلف احملافظات 
في كل ع���ام تقريًبا، كما تض���رب األعاصير املناطق 
الساحلية؛ فتش���ّرد اآلالف من السكان، وتقضي على 
املزروع���ات واحملاصيل، مما يخل���ق حالة من اخلناق 
االقتصادي في املناطق املتضررة، وهنا يجد املنّصرون 
فرصتهم السانحة لتقدمي خدمات اإلغاثة، واالحتكاك 
باملس���تهدفني، وكس���ب تعاطفهم وثقتهم.  املباش���ر 
فالش���خص املنكوب إذا وجد أي أح���د يقف بجواره؛ 
ليخفف م���ا به من النكبة واألوجاع؛ فإن قلبه يَِرّق له. 
علًما بأن املنصرين ينتظرون بفارغ الصبر حدوث مثل 
هذه الك���وارث والفيضانات؛ ليجدوا مناًخا مناس���ًبا 

وبيئة خصبة للعملية التنصيرية. 

 وق���د ب���دأ املنصرون ف���ي تنفيذ اس���تراتيجيتهم 
اإلغاثية منذ وقت مبكر. فق���د جاءوا بإغاثات الزمة 
ع���ام 1970م عقب إعصار ش���ديد اجت���اح املناطق 
الس���احلية ببنجالديش، كما قدم���وا الدعم اإلغاثي 

الكبير عقب احلرب األهلية عام 1971م التي أدت إلى 
انفصال بنجالديش عن باكس���تان الغربية. ومنذ ذلك 
الوقت املبكر متّكن املنّصرون من كس���ب ثقة احلكومة 
البنجالديش���ية التي فتحت األبواب على مصراعيها 
أم���ام املنظمات اخلدمي���ة األجنبية، وهيَّ���أت البيئة 
املناسبة لها حتى غدت بنجالديش من أكثر دول العالم 
تواجًدا للمنظمات اخلدمية، ومختبًرا إلجراء التجارب 

في هذا املجال. 

 وبس���بب القاعدة الصلبة الت���ي خلقتها الوكاالت 
التنصيري���ة في بنجالديش؛ فإنها ل���م تعد تتورع عن 
دعوة الشخص املستفيد من برامجهم اإلغاثية للدخول 
إلى النصرانية بصورة مباشرة، فقد حدث أن املسلمني 
مبنطقة قطبديا في ش���يتاغونغ رش���قوا أحد مكاتب 
جمعية كنيس���ة بنجالديش باألحجار بسبب مطالبتها 
بالتنصر، إذا ما رغب املواطنون املسلمون في احلصول 
على موادهم اإلغاثية، وفي حال إعطائها للمس���لمني؛ 
فإنها أعطت القليل معتذرة بالقول بأن هذه املساعدات 

أتت من بلدان مسيحية.)1( 

3- التعليم:

 املدارس التنصيرية في بنجالديش كانت، وال تزال 
الوسيلة الفعالة في مجال التنصير. وتوجد في معظم 
مدارس التنصير أقس���اًما داخلية توف���ر جّوًا مالئًما 
للتنش���ئة النصراني���ة للطالب، وقد خل���ص الباحث 

النصراني McNee أهمية املدارس الداخلية بالقول:

إن العزلة املفروضة من قبل املدارس الداخلية قد خلقت 
لدى طالبها شعوًرا باالستقالل في محيط البعثة. 

وهناك العديد من املدارس أنش���ئت في أماكن 
معزول���ة بصورة متعم���دة، وذل���ك بهدف عزل 
األطفال عن والديهم. وهذا هو سبب إنشاء بعثة 
أكسفورد مدرسة في بريسال، في حني أن مركز 

(1) Nuruzzaman, A Study on the Role of NGOs in the A -
normal Growth of Christian Population  in Bangladesh, 
Dhaka, 1993
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هذه البعثة تبعد عنها 40 كيلو متًرا. )1(

���س املنصرون آالًفا من املدارس في عرض   وقد أسَّ
البلد وطوله، فعلى سبيل املثال توجد في قبيلة غاروا 
وحده���ا 67 مدرس���ة تنصيرية. علًما ب���أن الطالب 
املقيمني ف���ي األقس���ام الداخلية، الذي���ن يؤخذون 
أطفاالً، يتحول جميعهم إلى النصارى. فتحول مدرسة 

 

Horizon التنصيرية التي تقع في س���يدابا بداكا خير 

دليل على ذلك.)2( 

 وباإلضافة إلى م���دارس نظامية يوجد العديد من 
مدارس التنصير للتعليم باملراسالت، وتتولى إدارة هذه 

املدارس اجلمعيات التنصيرية التالية:
1- بعثة اليوم السابع السبتية.

2- الزمال���ة املس���يحية العاملية، وتدير »املدرس���ة 
البنجالديش���ية لتعليم الكتاب املقدس باملراس���الت«، 
وقد بدأت هذه املدرسة عملها عام 1960م، وتعتبر من 

أكبر مدارس التعليم باملراسالت في بنجالديش. 
3- األخ���وة البريطاني���ة، وقد ب���دأت عملها عام 

1963م.
ع من أجل الله، وقد بدأ عمله عام 1972م. 4- جتمُّ

5- االتص���ال بكل بيت، وتقوم مبتابعة األش���خاص 
الذين تراس���لهم مدارس التعليم باملراس���لة فتزورهم 

شخصّيًا. 

4- تنصري املرأة:

 تنصير املرأة تعتبر إحدى وس���ائل تنصير املجتمع 
البنجالديش���ي املس���لم، فاملرأة املتنصرة تخرج على 
العادات اإلسالمية، وتفس���د الثقافة املتحفظة للحي 
الذي تنتمي إليه، وتبدأ في ممارس���ة الثقافة الغربية 
بأنواعها وأش���كالها، فتترك أثًرا كبيًرا على املجتمع، 
وله���ذا يكثر اهتم���ام الوكاالت التنصيرية بش���ريحة 

النساء. 

)McNee  )1 ، املرجع السابق، ص 137.

)2( جريدة إنقالب اليومية )داكا( 8 أغسطس 1998م.

ويق���در أن هن���اك 431 أخًت���ا (Sisters) تنتمي إلى 
17 جتمًعا نصرانّيًا، ينش���طن في مجال تنصير املرأة 
املس���لمة في 47 إبراش���ية في بنجالدي���ش. كما أن 
اجلمعيات اخلدمية املدعومة من قبل الدوائر الغربية 
والتنصيرية؛ ترّكز على امل���رأة على وجه اخلصوص، 
فهن���اك جمعيات تش���ترط للحصول عل���ى القروض 

الصغيرة أن يكون العضو من شريحة النساء. 

وه���ذه اجلمعيات حتّرض امل���رأة على اخلروج عن 
املبادئ اإلسالمية، واختيار منط احلياة الغربية، وحتّثها 
على اخلروج عن طاعة ال���زوج، ومزاولة األعمال في 
املزارع واملصانع بجوار الرجال، وخلع اجللباب، وعدم 
االلتزام باحلجاب؛ بدعوى أنه سبب لتخلف املرأة، كما 
حتّرضها على املطالبة بحقوقها املتساوية في امليراث، 
بل إن بع���ض اجلمعيات تش���ترط للعامالت فيها أن 
يركنب الدراجة العادية والنارية، وهى في طريقها إلى 
مكان العمل. وقد أصبح هذا املشهد مألوًفا في سائر 
املناطق الريفية، مما يزيل نفسية احلشمة التي كانت 
حتملها املرأة البنجالديشية في السابق؛ فتقترب إلى 

قبول الثقافة النصرانية في جميع مظاهرها. 

 ويعتبر توظيف املرأة املس���لمة في املؤسسات ذات 
االنتماء التنصيري وس���يلة أخرى الحتوائها وإدخالها 
احلظيرة النصرانية، وفي حال مقاومة املوظفة املسلمة 
للضغوط اإلدارية لقب���ول النصرانية؛ فإنها تُطرد من 
العمل، فقد طردت الس���يدة محفوظة من »كاريتاش« 
ر. ورفعت  عام 1994م؛ بس���بب رفضها لعرض التنصُّ
الدع���وى ضد ه���ذه اجلمعية في احملكمة الرئيس���ة 
مبحافظة ديناجبور حتت رقم 98/33. وقد طردت من 

العمل املوظفة املسلمة ليلى جسمني لنفس السبب.)3(

5- املنشورات التنصريية: 

 املنّصرون البروتس���انت، هم األكثر اهتماًما بالكتب 
واملنشورات التنصيرية في بنجالديش، فهناك خمس 

(3) Mufti Hifjur Rahman, Shebar Arale NGO ra ki korse, P 
56
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مجموعات تقوم بنشاط كبير في مجال النشر والتوزيع 
للمنشورات التنصيرية. وهي : 

 (Christian Literature 1- مرك���ز األدب املس���يحي
.Center)

 (National Council of 2- املجل���س الوطني للكنائس
.Churches )

(Bangla- 3- جمعية الكتاب املقدس البنجالديشية
 .desh Bible Society)

 (Association   4- احتاد املعمدانيني للتبشير العاملي
. of Baptists for World Evangelism )

5- البعث���ة البنجالديش���ية ) املعمدانية اجلنوبية( 
. (Bangladesh Mission (Southern Baptist) )

 وتأت���ي في طليعة املنش���ورات التنصيرية: الكتاب 
املق���دس، والعهد اجلديد، واألناجي���ل، وقد أصدروا 
ترجمات بنغالية، وترجم���ات بلهجات بعض القبائل، 
ُعوا منها أكثر من مليون نس���خة في مختلف أنحاء  وزَّ
البالد إلى عام 1972م فقط )1(، وتزداد كل عام نسبة 
التوزيع. كما يوزعون بطاقات جميلة، وأشرطة فيديو، 
واألسطوانات التي حتكي حياة املسيح.. هذا باإلضافة 
إل���ى امتالك املنّصري���ن بعض الصح���ف اإلخبارية 
واملجالت، مثل مجلة )Weekly Protibeshi( الش���هيرة، 
وقيامه���م بدعم بعض الصحف اليس���ارية التي تطبع 

أخبارهم بسخاء. 

6- اخلدمات الطبية:

 تُعتبر اخلدمات الطبية إحدى الوسائل املهمة لتنصير 
املس���لمني، فهناك العديد من املستشفيات والعيادات 
واملستوصفات التي تُدار من ِقَبل الوكاالت التنصيرية، 
وتأتي في طليعة هذه ال���وكاالت »الكنائس األمريكية 
لله«، فلها مستشفى في محافظة بوغورا، ومستوصف 
في كانتشانبور، و»احتاد املعمدانيني للتبشير العاملي«، 
ويوجد لها مستش���فى ف���ي هالواغ���ات، وعيادة في 
ش���يتاغونغ، و»جمعية أستراليا املعمدانية التبشيرية«، 

(1) Bangladesh: Status of Christianity Country Profile 
(MARC, Montovia, 1974) p. 4.

ويوجد لها مستش���فى في هالواغات، ومستوصف في 
ش���مالي ميمن سينغ. و»البعثة البنجالديشية للكنائس 
الشمالية«، ويوجد لها مستشفى في أمنورا، و»اجلمعية 
البريطاني���ة املعمداني���ة«، ويوجد لها مستش���فى في 
ش���يتاغونغ يقدم خدمات تدري���ب املمرضات أيًضا، 
وتدير هذه اجلمعية عيادة للمصابني باجلذام كذلك. 
و»جمعية الكنيسة التبش���يرية«، ويوجد لها مستشفى 
في بولوب���ور وآخر في ميهربور، و»البعثة املش���يخية 
اإلجنليزية«، ويوجد له مستش���فى في راجش���اهي، 
وتقدم خدم���ات تدريب املمرض���ات أيًضا، و»جمعية 
نيوزلندة املعمدانية التبشيرية«، ويوجد لها مستوصف 
في برامان باريا، و»جمعية أكسفورد التبشيرية، ويوجد 

لها مستشفى في بريسال.)2( 

املس���يحي  الت���ذكاري  املستش���فى   ويعتب���ر 
( Memorial Christian Hospital) مبال���وم غ���ات 

التي تقع على بعد 60 كيلو متًرا نحو اجلنوب من 
شيتاغونغ من أشهر املستشفيات التنصيرية في 
بنجالديش، وتتبع احتاد املعمدانيني الذي يدير هذا 
املستشفى كلية لتدريب العاملني في مجال التطبيب 
 واسمها »كلية تذكارية مس���يحية لعلوم الصحة«
 (Memorial Christian College of Health Sciences 

( MCCHS) وقد أنشئ في عام 2003م. 

 العم��ل التنص��ريي يف املستش��فيات ل��ه مظاه��ر ش��ى 

من أمهها:
أ- توفير الكتب والنشرات التنصرية ملرتاديها.

ب- عندما يبدأ الطبيب دورته في الصباح أو املساء 
للكشف على املرضى املقيمني في املستشفى ال يبدأها 
قبل الدعاء اجلماعي إلى املس���يح بالش���فاء وقراءة 
جزء من الكتاب املقدس. وقد رأيت هذا بنفس���ي في 
مستشفي تنصيري في هالواغات قبل بضع سنوات. 

ج- أحياًن���ا يقدمون العالج اخلاطئ إلى املس���لم، 
ويطالبون���ه بدع���اء الله أو محمد -صل���ى الله عليه 

(2) The Widespread Evangelization in Bangladesh, P 11



االجتياح التنصريي لبنجالديش 

285التقرير االسرتاتيجي الثامن

وس���لم- بالشفاء، وفيما بعد يعطونه العالج الصحيح، 
ويقولون: أدع املس���يح فسوف يس���تجيب لك. وهكذا 
يلجأ املنّصرون إلى أس���اليب ماكرة لتحويل املسلمني 

إلى النصرانية. 

7- خميمات شبابية:

 تتبنى بعض الوكاالت التنصيرية 
مشروع املخيمات الشبابية تأتي 
في طليعته���ا »احتاد املعمدانيني 
لها  يوجد  التي  العاملي«  للتبشير 
برنامج ثاب���ت إلقامة املخيمات؛ 
حيث يعطى الش���باب توجيهات 
املش���اكل االجتماعية مثل  حول 

اإليدز، وتناول املخدرات والعنف وغيرها، ولكن يدمج 
كل ذلك بالترشيد الروحي النصراني.)1(

8- تنظيم الندوات للُكتاب واملربن وقادة اجملتمع:

 تنّظم بعض اجلمعيات ندوات للُكّتاب واملربني وقادة 
املجتمع، وذلك حتت شعارات بّراقة مثل توجيه الشباب 

ليكونوا على مستوى حتديات القرن اجلديد.)2(

9- دور األيتام: 

 تُعتب���ر دور األيتام إحدى الوس���ائل املهمة للعملية 
التنصيرية، وقد أقام املنّصرون العديد من دور األيتام 
في مناطق املسلمني البعيدة عن املدن؛ حيث يلتقطون 
األيتام وأطفال الش���وارع ويربونه���م تربية نصرانية، 
علًم���ا بأن دور األيتام املقامة في املناطق اإلس���المية 
حتمل أس���ماء إس���المية ك�)يتيم خانه( حتى يتمكنوا 
من تعتيم ما يقومون به من نشاط التربية التنصيرية. 
هذا باإلضافة إلى ُدور األيتام التي تُدار في أوس���اط 

نصرانية بأسماء نصرانية مباشرة.)3(
انظر: موقع االحتاد املعمداني للتبشير العاملي في الرابط التالي:  )1(

http://www.aobbangladesh.org/dishari
املرجع السابق.  )2(

(3) CARITAS Bangladesh Annual Report, 1978, p. 60

10- حلقات قراءة الكتاب املقدس:

 وينّظ���م املنّصرون حلقات ق���راءة الكتاب املقدس، 
ل بعض أفرادها إلى  وخاصة في أوساط األسر التي حتوَّ
النصرانية، أو املناطق التي يكثر فيها عدد النصارى، 
مث���ل هالواغات. فه���م يقومون 
بحش���د مجموعة من العائالت 
من  ويطلبون  أفراده���ا،  بكامل 
ش���خص أكثر احتراًم���ا قراءة 
جزء من الكت���اب املقدس. فهم 
يس���تخدمون ه���ذا األس���لوب 
لعملية اختب���ار التربة، والبحث 
عن احتياجات األس���ر ليتمكنوا 

من استغاللها، ومن ثم التمكن من تنصيرها.

النتائج واآلثار:

لقد تركت احلملة التنصيرية الشرس���ة على الديار 
البنجالديش���ية آثارها البعيدة عل���ى مجمل الثقافة 
اإلسالمية امللتزمة التي كانت سائدة في أنحاء البالد، 
فباإلضافة إلى ارتفاع عدد الكنائس إلى 500 كنيس���ة 
على األقل، واالزدياد الرهي���ب لعدد النصارى الذين 
وصلوا إلى 10 ماليني، حس���ب بع���ض التقديرات – 
ويري���دون أن يرفع���وا هذا العدد إل���ى 20 مليوًنا مع 
حل���ول عام 2020م – أصبح���ت املظاهر الغربية هي 
الس���ائدة على القطاع العريض من ش���رائح املجتمع. 
وحتى قوانني األحوال الشخصية، التي كانت إسالمية 
إلى عهد قريب، أخذت تُغيَّر لتوائم مطالب املنظمات 
الغربية ذات التوجه���ات التنصيرية، وأخذت الروابط 
األس���رية تتفكك، وتزداد حالة الطالق، وتقل مظاهر 
احلش���مة لدى املرأة، وأصبحت تزداد حاالت ارتكاب 
الفواحش يوًما بعد يوم إلى حّد مدهش، هذا باإلضافة 
إلى ارتب���اط املاليني من الن���اس بالتعامالت الربوية 
من خالل ما تتداوله املنظم���ات األجنبية من الديون 
الصغيرة، األمر الذي يساهم في تقليل الوازع الديني 

لدى عامة الناس إلى حد كبير. 

تتبن��ى بعض الوكاالت التنصيرية مش��روع 
المخيمات الش��بابية تأتي عل��ى طليعتها 
»اتح��اد المعمدانيي��ن للتبش��ير العالمي« 
إلقام��ة  ثاب��ت  برنام��ج  له��ا  يوج��د  الت��ي 
المخيمات، حيث يعطى الش��باب توجيهات 
حول المشاكل االجتماعية مثل اإليدز وتناول 
المخدرات والعنف وغيرها، ولكن يدمج كل 

ذلك بالترشيد الروحي النصراني
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التنصـــريي النشـــاط  جتـــاه  املســـلمني   موقـــف 
 يف بنجالديش:

 اس���تطاعت الوكاالت التنصيرية حتييد املسلمني، 
حكومة وش���عًبا، عما تقوم به م���ن أعمال. فهي تقدم 
مختلف أنواع اخلدمات للمس���لمني م���ن ذوي العوز 
واحلاجة، وحتى املدارس الدينية اإلسالمية واملساجد 
تدعمها هذه الوكاالت لتحييد املس���لمني، فقد رأيت 
بنفس���ي بعض امل���دارس الدينية اإلس���المية قامت 
ال���وكاالت التنصيرية بإنش���اء دور لها ف���ي املناطق 
املتض���ررة بفيضانات نهر جامونا مبحافظة س���يراج 
غن���ج، وحتى املس���اجد كادوا أن يبنوه���ا لوال فتوى 

املشايخ بعدم جوازه. 

والغريب في األمر أن املنظمة التنصيرية املش���هورة 
)الرؤية العاملية( تقوم بتحييد أئمة املساجد وخطبائها 
بإنش���اء عالقة وطي���دة معهم، بل ضّمه���م إلى بعض 
مش���اريعها، فهي تقدم إلى اخلطباء دروًس���ا جاهزة، 
وتطالبه���م بإلقائها في بعض اجلمعيات نظير مبلغ من 
املال. فاملنّصرون يفعلون أي ش���يء إلرضاء املس���لمني 
وحتييدهم، مما آت���ى أُُكله في تلي���ني املوقف والنظر 
إليهم مبحبة وتقدير. فاملسلمون العاديون في حال من 
الصمت جتاه ما يجري من االجتياح التنصيري للبالد. 

 طبًع���ا طلبة العلم واملش���ايخ ال يزال���ون يحاولون 
توعية الشعب البنجالديش���ي جتاه مخاطر التنصير، 
واملجالت اإلس���المية تصدر التقارير حول األنشطة 
التنصيري���ة بني احلني واآلخ���ر، إال أنها ال تترك أي 
أثر يذكر على الس���احة، وذلك نظًرا لغياب اجلمعيات 
اإلس���المية القوية الت���ي ميكن أن تواج���ه الوكاالت 
التنصيرية ببرامج ومشاريع إغاثية وتطبيبية وتعليمية 

كما لدى املنصرين. 

 أما احلكومة البنجالديشية فهي عاجزة عن مواجهة 
التنصير؛ بس���بب اإلمبراطورية القوي���ة التي أقامتها 
املنظمات غير احلكومية في بنجالديش، فهي متثل دولة 
داخل دولة، ومتلك مساحة من البالد تقدر ب�54 مياًل 

مربًعا. وهي أيًضا تعتبر الوكاالت التنصيرية ش���ركاء 
التنمي���ة والتحديث، ومب���ا أن احلكومات التي تربعت 
على عرش السلطة في بنجالديش كلها كانت علمانية 
االجتاه رغم اختالف طفيف في مس���توى احلدة، لذا 

فإنها ال ترى أي خطر في انتشار النصرانية. 

ما ينبغي فعله ملواجهة التنصري:

1- يج���ب تكثي���ف اجله���ود الدعوية في وس���ط 
املس���لمني، وغير املسلمني على حد سواء، فقد أثبتت 
التجارب أن ما يفعله املنّصرون في س���نوات ميكن أن 
يفعل���ه الدعاة في عدة أيام، وقد ذهبنا مرة إلى جبال 
باندربان، ودخلنا إلى أوس���اط القبائل؛ فكانت نتيجة 
جهود يومني نطق معظم أفراد قرية جبلية الشهادتني. 
غير أن اجلهود الدعوية في وس���ط غير املسلمني ال 
يوج���د لها أي مكتب أو إدارة في بنجالديش. وإن كان 
هناك بعض اجلمعيات التي تقدم مس���اعدات طفيفة 

للمسلمني اجلدد. 
2- تكثير اجلمعيات اخلدمية اإلس���المية، وتقوية 
شوكتها، والوصول إلى املسلمني مبا يحتاجون إليه من 

اخلدمات.
3- إنش���اء مدارس دينية، وم���دارس التعليم املدني 
ذات التوجه الديني في القرى واألرياف البنجالديشية. 
علًما بأن العمل التنصيري في وس���ط املسلمني يتركز 
في املناطق التي ال توجد أو تقل فيها املدارس الدينية 

كمحافظة جمال بور مثاًل. 
4- تفعيل دور املساجد وذلك عن طريق حتويلها من 
كونها مجرد م���كان ألداء الصلوات إلى مراكز دعوية، 
تقوم بنش���ر الوعي اإلس���المي في احلي الذي توجد 
به واملناطق التي جتاورها، وباستخدام جميع الوسائل 

واألساليب املتاحة. 
5- تقوية اإلعالم اإلسالمي وتكثيف جهوده.

6- االهتم���ام بتوزيع الكت���ب واملطويات، وترجمات 
معاني القرآن الكرمي واألس���طوانات اإلسالمية على 

نطاق واسع.
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معلومات إضافية

بنجالديش.. معلومات أولية
جمهورية بنجالديش الش���عبية إحدى البالد اإلس���المية بالقارة اآلس���يوية، ويعني اس���م بنجالديش »أرض 

البنجاليني«. وتعد بنجالديش واحدة من أفقر دول العالم وأكثرها كثافة سكانية.

نبذة تارخيية:

دخل اإلس���الم إلى البنغال في القرن الثاني عش���ر امليالدي عن طريق التجار العرب املس���لمني، ثم ساعدت 
الفتوحات اإلسالمية في انتشار اإلسالم في أنحاء البلد.

قام القائد التركي باكثير خيلجي بإحلاق الهزمية بالكش���مان سني وهو أحد أفراد األسرة احلاكمة الهندوسية 
Sena وس���يطر على أجزاء كبيرة من البنغال، ومع حلول القرن السادس عش���ر، حكمت اإلمبراطورية املغولية 

منطقة البنغال وأصبحت داكا إحدى املراكز احمللية املهمة لإلدارة املغولية.

دخل التجار األوروبيون املنطقة أواخر القرن اخلامس عش���ر، وزاد نفوذهم في البلد حتى متكنت شركة شرق 
الهند البريطانية من الس���يطرة على البنغال بعد معركة بالس���ي في عام 1757م، وكان  آخر حاكم مسلم لنواب 

البنغال سراج مسعود.

ب���دأ احلكم اإلجنليزي يفرض نفس���ه وميد جذوره ف���ي بنجالديش، وبعد معاناة كبي���رة من ويالت االحتالل 
اإلجنليزي، قام املس���لمون في عام 1905 بإقناع اإلجنليز بتقس���يم البنجال، وذلك من أجل إقامة دولة البنجال 
املس���لمة في الشرق، وفي عام 1906 مت تكوين التحالف اإلسالمي في داكا، وفي 1912م مت إلغاء التقسيم الذي 

مت في 1905.

 وفي عام 1947 قامت إجنلترا باالنس���حاب من الهند، وبدأ التفكير في إقامة دولة إس���المية في شرق الهند 
والت���ي عرفت ببنجالديش حالًيا، في عام 1949م مت تأس���يس حتالف أوامي وذلك للمطالبة باالس���تقالل عن 
باكستان الغربية،  في عام 1968 قام يحيي خان بترؤس احلكومة في إسالم أباد، وقام حتالف أوامي بالفوز في 

االنتخابات عام 1970 بأغلبية ساحقة حتت زعامة الشيخ مجبور عبد الرحمن.

دخلت البالد في حرب أهلية بعد ذلك في عام 1971، انتهت بانفصال اجلزء الشرقي من باكستان والذي عرف 
ببنجالديش والذي كان يضم غالبية تعداد سكان البالد، وفي عام 1972 قام الشيخ مجبور بتولي رئاسة الوزراء 
ومت تأميم الصناعة مبا فيها صناعة النس���يج، كما مت االعتراف الدول���ي ببنجالديش وانضمت إلى الكومنولث 

وقامت باكستان باالنسحاب اعتراًضا منها على انضمام بنجالديش.         

املوقع:

تق���ع بنجالديش في جنوب آس���يا على خليج البنغال بني كل من بورما والهند، تش���ترك في اجلزء األكبر من 
حدودها مع الهند حيث تش���ترك في حدودها الش���رقية والشمالية والغربية، وتش���ترك في حدودها اجلنوبية 

الشرقية مع بورما، وتطل من اجلنوب على خليج البنجال.
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املساحة:

تبلغ مس���احة دولة بنجالديش حوالي 144.000 كيلو متر مربع وهي الدولة رقم 94 على مس���توى العالم من 
حيث املساحة.

السكان:

تش���ير اإلحصائيات التي صدرت في الفترة ما بني عامي 2005 و2007 إلى أن عدد سكان بنجالديش يتراوح 
ما بني 142 و159 مليون نسمة، األمر الذي يجعلها حتتل املرتبة السابعة من حيث التعداد السكاني على مستوى 
العالم. متتلك بنجالديش أكبر نس���بة كثافة سكانية على مستوى العالم باس���تثناء عدد قليل من الدول املدينية 
والدول الصغيرة، كان معدل النمو الس���كاني في بنجالديش ضمن أعلى املعدالت على مس���توى العالم في عام 
1960 و1970، وذلك عندما زاد عدد الس���كان من 50 إلى 90 مليون نسمة، ولكن عندما مت اإلعالن عن حتديد 
النسل في عام 1980 انخفض معدل النمو السكاني. يبلغ معدل اخلصوبة اآلن في بنجالديش حوالي 3.1 طفل 

لكل امرأة مقارنًة بنسبة 6.2 منذ ثالثني عاًما.

الديانة: 

يعتبر اإلس���الم هو الديانة الرس���مية داخل بنجالديش، ويشكل املسلمون حوالي 84% من إجمالي السكان في 
بنجالديش وتتوزع النسبة الباقية بني الهندوس وغيرهم.

يشكل املسلمون الُسنة حوالي 96% من العدد اإلجمالي للمسلمني. 

حتتل بنجالديش املرتبة الرابعة بعد إندونيس���يا وباكس���تان والهند من حيث عدد املسلمني فيها والذي يتجاوز 
130 مليون نسمة.

املناخ:

تخضع بنجالديش ملناخ استوائي طوال العام وميتد الشتاء بها من أكتوبر إلى مارس، ويتميز بالبرودة واجلفاف 
بينما ميتد الصيف من مارس إلي يونيو ويكون حاًرا ورطًبا، جتتاح البالد بعض األعاصير املدمرة والتي تس���مى 
باألعاصير احللزونية والتي تهب مع نهاية موسم الرياح املوسمية، وقد تصحب هذه الرياح موجات مد هائلة من 

خليج البنجال، وتندفع نحو البالد بشكل مدمر للعديد من القرى والبلدان.

جماعات وأزمات:

تتعرض بنجالدي���ش للعديد من الكوارث الطبيعية مثل األعاصير والفيضانات، والتي تخلّف العديد من اآلثار 
املدمرة والتي تعتبر بيئة خصبة لعمل املنظمات التنصيرية.

أرهقت املجاعات منطقة ش���به القارة الهندية العديد من املرات والتي شملت أيًضا مجاعة البنغال الكبرى في 
عام 1943 والتي نتج عنها وفاة ثالثة ماليني شخص.

في عام 1974م تعرضت البالد لفيضانات ش���ديدة دمرت محصول األرز، ومت اغتيال الشيخ مجبور في العام 
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التالي وتولى اجلنرال ضياء رحمن السلطة.

في سبتمبر عام 1998، شهدت بنجالديش ما اعتُبر »أشد الفيضانات خطورًة في تاريخ العالم احلديث«، حيث 
تدفقت مياه أنهار البراهمبوترا واجلاجن واملاجنا وابتلعت ما يقرب من 300.000 منزل، وتس���ببت في مقتل ما 
يزيد على 1000 ش���خص وتش���ريد أكثر من 30 مليون والقضاء على 135.000 رأس ماشية وغمرت املياه ثلثي 

البلد.

يعتقد بعض اخلبراء أن ارتفاع مس���توى البحر في العقود القادمة سيتس���بب في تش���ريد أكثر من 25 مليون 
شخص نتيجة للتغيرات املناخية.

املصادر:
 املوسوعة احلرة »ويكيبديا«، انظر الرابط:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4

شبكة أنباء عدم االنحياز، على الرابط:
http://www.namnewsnetwork.org/arabicnew/cth2.php?nn=bdh




