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[ظ,هم ختدّن
بريطانيا في مقيم العراق من كاتب

البحث ملخص

من حالة في العشرين القرن  ومطلع عشر التاسع القرن أواخر في العالمية الرئيسية السياسية  البؤر كانت
االقتصادي والتنافس السائد  واأليديولوجي السياسي الالتوافق أن  كما والشيخوخة. السياسي الالستقرار
لحضارات سياسية تداعياتهما احتجاب ُنُظم كان من حربين عالميتين، إلى من التوتر قاد طورًا العالم أدخال
السياسية بشكل الخارطة من الذي اختفى اإلسالمية العربية للحضارة السياسي النظام  طليعتها في كبرى،

. المكشوفة السياسية الجغرافية من هائلة رقعة وراءه تاركًا كامل
«الشرق تسميه وإقامة ما تكوينه إلعادة للمناعة؛ الفاقد السياسي النظام هذا جغرافية في أمريكا توغلت وقد
لعمالقة رئيسي طرق مفترق على العراقي يحدث والمشهد فيه. األولى محطتها والعراق هو الكبير»، األوسط

. العراق حلبة في األمريكي ترقب عثرة العمالق التي السياسية والكتل األمم
ثقافية وسياسية ُنُدبًا كانت التي الُقْطِريَّة الحدود وأزاال بالهوية، اإلحساس معًا والمقاومة االحتالل لقد أيقظ

الغازية. القوات مثل الجنسيات متعددة األخرى هي المقاومة لتصبح المعاصر العقل العربي في مزمنة شبه
من وترتسم تضحياتهم، وفصول قضيتهم مكونات فيه تنتظم أيديولوجي سياق إلى بحاجة السنة أهل إن
الغالف عند تنتهي السياسية وطموحاته السني الفرد عند الثقافي المشوار إن . للحدث الكاملة الصورة خالله

والمعاهد. المدارس في مناهج الدولة تقرره الوطنية الذي التربية لكتاب الخلفي
الدولة أن هي المشكلة السنة، أهل لخصوم سهل الدولة صيد ومؤسسات السنية الشخصية بين العالقة وهذه

استمرت. الشخصية وهذه تغيرت المعاصرة
تألف لم االستضعاف، فهي في زمن بها تتحكم الزالت الشخصية هذه لدى المزمنة الحكم سيكولوجية إن
نرى لذا الدولة، يوازي مؤسسات مما الذاتي االكتفاء مؤسسات من خطًا ثانيًا تملك المعارض، وال العمل

الدولة. غياب لحظة سلوكها في يدبان والحيرة االضطراب
شاء الدخول، ما متى المحتل يبقى بوابة الداخلي الثقافي االحتراب ولكن يقصر، وقد االحتالل يطول وقد

يومًا. الخروج إلى اضطر ما إذا النجاة وطوق
السياسي فالفناء وإال هذه الغمة، انجالء إلى حين قسري وفاق المارينز أمام مذبح على اليوم ُيْذَبُحوَن الذين

. المستنقع األمريكي في االختياري الغرق منهم أراد اآلخر، إال من خيارهم هو
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ومقتطفات أفكار

سياسية على نظم وبدايات القرن العشرين عشر التاسع القرن نهايات أوروبا وآسيا في انقالب شعوب كان *
عن الذاكرة اإلنســانية في ما أحدث العرقي هو االســتعالء والظلم أو المعاشــي العامل طائل تحت مزمنــة

األرض. أمم على نطاق أيديولوجية كبيرة تحوالت

قاد إلى التوتر من طــورًا العالم أدخال االقتصادي والتنافس الســائد واأليديولوجي السياســي إن الالتوافــق *
عالميتين. حربين

زال ال العربي السياسي الدور جديد، وأن من المنطقة إلى عاد الخطر إيجازه: بأن يمكن الحاضر السيناريو *
الميدان. هجرت الماضي العرب في سدت مسد التي والشعوب معطوًبا،

يحملها من لها ُقيــض التي لأليديولوجيات رحمــًا  تكن لم إن الماضيين محضنــًا أزمــات القرنين كانــت *
عقول الناس. تتقبلها شعارات ويترجمها إلى

الوجه على واألنبار وبعقوبة والموصل وســامراء وتكريت وبغداد الفلوجة شــوارع ُيْصنع في التاريخ اليوم *
الشعوب. من في أي شعب جماهيري إليه أي قائد يتوق الذي

الُقْطِريَّة التي الحــدود وأزاال العزيمة، روح وبعثــا بالهوية، اإلحســاس معًا والمقاومة االحتالل أيقــظ لقــد *
متعددة األخرى هــي لتصبح المقاومة المعاصر؛ العربــي العقل في مزمنة شــبه وسياســية ثقافية ُنُدبًا كانــت

الغازية. القوات مثل الجنسيات

األمريكية.  النفسية لألمة إلى قائمة األمراض يضاف اسمًا الفلوجة أصبحت *

من وترتســم تضحياتهم، وفصول قضيتهم مكونــات فيه تنتظم أيديولوجي ســياق إلى بحاجة الســنة أهــل *
ومراميه. بخلفياته للحدث الكاملة الصورة خالله

هي التنفيذ) أهل الساســة واألمراء أو النظرية أهل العلماء ) األمراء ـ العلماء (تفاهم) أو معادلة كانت لقد *
الزاوية حجر وكانت اإلسالمية، العربية الحضارة ُنُظم في السياسي القرار فيه ُيْصنع الذي السياســي المناخ

الداخلية. وجبهتها السياسي نظامها تماسك في

ما حد إلى ْت هذه الشخصية َغطَّ مالمح وإن بوطنها، تعتز عراقية شخصية إيجاد اســتطاعت العراقية الدولة *
العراقي. كالمجتمع مجتمع فسيفسائي بها كل التي يزخر األخرى االعتبارات على

زالوا شــارعهم وال من واســعًا قطاعًا في ظروف مختلفة اســُتْنبطت أيديولوجية بســبب أهل الســنة * خســر
يفعلون.
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السياسي فالفناء وإال الغمة، هذه انجالء حين إلى قسري وفاق أمام المارينز مذبح على ُيْذَبُحوَن اليوم الذين *
األمريكي. المستنقع االختياري في الغرق منهم أراد من إال اآلخر، خيارهم هو

العالقة وترمم أيديولوجيتنا، ر َوُتَؤطِّ حضارتنــا، مفاهيم ق فكر ُتَعمِّ معاهد إلى الغرب من حاجة أكثــر نحــن *
رجل الشارع. يفهمها بلغة سهلة السياسي قاموسنا وتعيد صياغة طرفي معادلتنا، بين

ُيَعاد وفيها وُتْصَنع المعجزات، القناعات ُتَراجع فيها ُتَفّوت، ال الشعوب تاريخ في مهمة محطات األزمات *
الحدوث. نادرة فرص وهي للمجتمع، الجماعية الشخصية رسم
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مقدمة:
يشهده كبير أيديولوجي تحول آخر على األمد طال
فــي نهايات شــعوب أوربا وآســيا العالــم، فانقــالب
على العشــرين القرن عشــر وبدايــات التاســع القرن
المعاشــي طائــل العامل تحت مزمنــة سياســية نظــم
الذاكرة في ما هو أحدث والظلم أو االستعالء الِعْرقي
نطاق كبيرة على أيديولوجيــة تحوالت عن اإلنســانية

األرض. أمم
أواخر في العالمية الرئيســية كانت البؤر السياســية
من حالة في العشرين القرن ومطلع عشر التاسع القرن
المناخات وكانت والشيخوخة، السياسي الالستقرار
أزف أوانها، كبرى قــد تحــوالت بأن تنذر السياســية
القيصرية في روســيا المترديــة المعاشــية فاألحــوال
وتراجعات يومئذ، الوليــد الشــيوعي الفكر مقابل في
البلقان، في حــروب أصًال المتَعبــة العثمانية الدولــة
وفرنســا ضــد بريطانيا ألمانيا مــع الهش تحالفها ثــم
ألمانيــا، والتخلخل إلى النازيــة ووصول أوربــا، فــي
في اليابانية اإلمبراطوريــة منطقة نفــوذ في السياســي
حزمت تكن قد لم التي أمريكا ثم شــرق آسيا، جنوب
هذه الخارجي، عالقتهــا مع العالــم حول بعُد أمرهــا
ما ســيكتنف كبيــر لتحــول إرهاصــات كانــت كلهــا

العالم.
السائد  السياســي واأليديولوجي الالتوافق أن كما  
التوتر من العالم طــورًا أدخال االقتصــادي والتنافس
قيام تداعياتهما مــن كان عالميتيــن، حربيــن إلى قــاد
عابرًا آنيًا فكــرًا ــَد َجسَّ ما منها جديدة، إمبراطوريــات
قائمة حضارات ورث مــا والنازية، ومنها كالشــيوعية

كأمريكا بالنسبة ألوروبا.

نظم احتجــاب الحربيــن مــن تداعيــات كان كمــا
النظــام طليعتهــا فــي كبــرى، لحضــارات سياســية
اختفى الذي اإلســالمية، العربية للحضارة السياســي
األولى وللمرة بشــكل كامل؛ الخارطة السياســية من
قبل رئيسي سياســي كالعب العالم على خروجه منذ
الجغرافية من هائلة رقعة وراءه تاركًا قرًنا، عشر أربعة
ذاتي. سياســي غطاء دون مــن المكشــوفة السياســية
للحراســة الختامية أقرب الحقبة العثمانية كانــت فقد
اإلسالمية، العربية الحضارة شعوب لرقعة العســكرية
على الرقعــة هــذه انكشــاف إلــى انتهاؤهــا وأفضــى
واالقتصادية واالجتماعية الثقافية جميعها؛ األصعــدة

وغيرها.
دور طليعي آخر على األمد ثانية، فقد طال جهة من
اســتوعبت الحضارة السياســية التي النظم في للعرب
المعتصم الخليفة حقبة تعتبر حيث اإلسالمية، العربية
المتنامي الفارسي النفوذ لتحجيم األتراك إلى ولجوؤه
العربي للطور النهاية وبداية منعطفًا العباسية الدولة في
لكن اإلسالمية. العربية للحضارة السياسي في النظام
أحايين في ـ تداعياته من َحدَّ أو ـ ُه َمَسدَّ الدور َســدَّ هذا
وَتَعاُقُب الحضارة العربية اإلســالمية، عالميُة متعددة
ثــم أتراك ومماليــك وأكــراد ســالجقة مــن شــعوبها
مراحل في انتشــال نظامها السياســي على عثمانييــن
يوم كانت ذلــك حدث شــؤونها، وتصريف الضعف
اللسان عربية ولكنها النســب أعجمية الشــعوب هذه

سياسًيا. المعتقد وسنية والثقافة
سياســية على  جديد زالزل تواجــه من المنطقــة  إّن
يقترن ظرف في مقياس الزالزل، الدرجات في أعلــى
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العربي، السياسي الغياب اســتمرار - المرة هذه - فيه
المعادلة مــن الشــعوب لتلك اختيــاري خــروج مــع
طائل تحت اإلســالمية العربيــة للحضــارة السياســية
في األرض شــعوب اجتاحت التــي القوميــة النزعــة
الشــعوب أعجمية تلك فعــادت األخيريــن، القرنيــن
المشهد ذلك إلى يضاف والثقافة. واللســان النســب
كان رديفًا الذي العربي الفكري للدور التراجع الكبير
للنظم - سياســية خلفية مواقع من وإن - األهمية بالغ
قراراتها مــن ووازعــًا لكثير العربيــة، غيــر الحاكمــة

مسار الحضارة. في السياسية المفصلية
عاد الخطر إيجازه: بــأن الحاضر يمكن الســيناريو
العربي السياســي الدور وأن جديد، من المنطقــة إلى
مســد العرب ســدت والشــعوب التي زال معطوًبا، ال
بأحســن ليســت وهي الميدان، هجرت الماضي فــي
«النظام عليه بات يطلق ما والحصيلة هي منهم، حــال
في أمريكا توغلــت وقد السياســي العربي المنهــار»،
السياسية للمناعة الفاقد السياسي النظام هذا جغرافية
«الشــرق ما تســميه وإقامة إلعــادة تكوينه والثقافيــة،

فيه. األولى محطتها هو والعراق الكبير»، األوسط
من األقليات -بــدءًا الجغرافيا هذه نزالء ال ُيخفــي
أن بإســرائيل- وانتهاًء والدينيــة والطائفيــة السياســية

نــادرة فــرص هــي كهــذه ســيناريوهات
إلعــادة إحياء عمر األمم؛ فــي الحدوث
مســتعصية، أو ملغاة أو مؤجلة مشــاريع
يعد مستهجنًا ولم األراشيف ُنبشــت وقد
ملفات فتــح المشــاريع أصحــاب عنــد
وال يعّد طويلــة، عقود منذ الغبار عالهــا
وســيلة أية إلى اللجــوء عيبــًا محرمــًا أو

الغاية. لبلوغ
لتلــك  اإلعالمــي الظهيــر يــأُل لــم
الحــدث فــي وضــع  المشــاريع جهــدًا
اليوميفيالمشهدالعراقيضمنسياقال
العادية لرجل الفكرية اإلمكانيات تخطؤه

في الرجل هــذا كان ســواًء العادي، الشــارع

إسرائيل أو في اإلرهاب، على الحرب نيويورك حيث
لدولة الشــرقية الحدود ) الفــرات بلوغ فرحــة حيث
في أو األجداد، حيث منفى إلى بابل وعبوره الميعاد)
كردستان الكبرى، من المقتطعة «كردستان الجنوبية»
أخاديدها َحَفرْت التي الجماعية المقابر مناطق من أو
المثلث في أو صدام، «ظاهرت» التي السنية» «األقلية
عند إال المقاومة وشن حمل الســالح ما الذي السني

التاريخية.» السياسية لمواقعه خسارته
«وزوارهــا» الجغرافيــا نــزالء عنــد شــيء كل

سياق. (األمريكان) يسير وفق
القتالية وانعطافاته بمعطياتــه غني العراقي المشــهد
قبل العــدو شــديد يراقبهــا باهتمــام التــي والوطنيــة
رئيسي طرق على مفترق مشهد يحدث وهو الصديق،
نافد بصبر ترقب والكتل السياسية التي األمم لعمالقة
العراق في حلبة المتغطرس األمريكي العمــالق عثرة

يهان. أو فيه العمالق محكًا سيكّرم التي باتت
+ النزالء مشــاريع + االحتــالل ) مجتمعة األمــور
في السياسية الهشاشة + المختلفة بأشــكالها المقاومة
في المنطقة) العالمي السياســي والتنافس + المنطقــة
في أحد جدًا كبير قابل للحدوث تحول تشكل وصفة

متعاكسين. اتجاهين

معطيات المشهد العراقي
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ن ُمَؤمَّ األيديولوجي الســياق أن جليــًا من الواضح
بشــكل يغيب لكنه ألحــد االتجاهيــن، جيــد بشــكل
تتوالى فاألخبــار التي اآلخر. االتجاه عــن جالء أكثر
مناوئة، تكــون أن يفترض ال قنــوات عبر العراق مــن
ال االستراتيجية- أهميتها ومراميها -على األخبار هذه
لشريط عرضًا نزيهًا كونها األحوال أحســن في تتعدى
حد إلى وصفها ويمكــن ســياق، ضمن تقع ال أخبــار
الســني، «المثلث منهــا: مفــردات؛ «كومــة» بـــ كبيــر
غير مــن الوحيــدون الســنة الصامتــة، أهــل الحــوزة
لوال طهران ذراع سياســي، ليس لها المقاومة قيــادة،
أيًضا، كابول سقطت لما ولوالها بغداد، ســقطت لما
يبتاعون يهــود العراقيين، العلمــاء يصطــاد الموســاد
جبهتين على المقاومة تحارب في العــراق،  عقارات
للعراق، إيرانــي ديموغرافي غــزو ومحلية، أمريكيــة
تثير التي المفــردات من وغيرها دور التراث"، حــرق
تنبهه إلى ال كبير، لكنها العادي بشكل الســامع فضول

مجتمعة. تعنيه ما
التاسع  القرن تحوالت في المشــترك القاســم كان
سلبوا ملهمين ظهور قادة العشــرين هو والقرن عشــر
المتعطــش للــرؤى الثاقبــة، السياســي الشــارع ُلــّب
التغيير. فصنعوا القناعات وأوجدوا المشاعر َوَهيَُّجوا
الماضيين القرنيــن أزمــات كانت لقــد ثانيــة؛ بعبــارة
التي ُقيَِّض لأليديولوجيات رحمًا تكن لم إن محضنًا 
عقول ويترجمها إلى شــعارات تتقبلها يحملها من لها

الناس.
عبر حضارتنا السياســية نظــم فــي يكــن الحال لــم
محطات ارتبطت فقد غير هذه الشــاكلة، على التاريخ
فــي النفوس األمل بعثــوا بأســماء أعــالم الحضــارة
محيا على غائرة بصمات وتركــوا مجتمعاتهم وقادوا
عليها يلتقــي مــدارس اليوم هــذا وهم إلى التاريــخ،

المفكرون.
مقلوبة  صــورة ســاحتنا اليوم هــو فــي نشــهده  مــا
عن يبحث شــارع األمــم؛ حيــاة فــي التحــول لســنن
عــن نخبة وليس تبحث ــة عامَّ العكس، قيــادة وليــس

الفلوجة شــوارع في ُيْصَنــُع العكــس. التاريخ اليــوم
واألنبار وبعقوبة والموصل وسامراء وتكريت وبغداد
في أي أي قائد جماهيري الذي يتوق إليه علــى الوجه

الشعوب. من شعب
التي واإلخبارية اإلعالميــة التغطية مــن ونيف عام
والســبق بالشــجاعة الصديق العــدو قبــل لهــا شــهد
الماس كحبة الســياق، خــارج تغطية لكنها المهنــي،
شــكلها لتأخذ فيه عقد تنتظم عن تبحث التي الثمينــة
مــن العراق أمريكا خرجــت ولو النهائــي، الجمالــي
الغد أحداث إلى تغطية األخبار شريط فســيتحول غدًا

جديدة. إخبارية كومة أمام أنفسنا ونجد
وزيــادة لمجاراة كاٍف االحتــالل علــى ونيف عــام
منها مناص ال التي اإلنســانية واالنفعاالت العواطف
بل تدوم، لن جاشــت مهما األزمات، فالعواطف فــي
النبض ُتْبقي فهي التي هو الحقائق، يدوم ما ستخُفت،

الحاجة. اقتضت كلما الهمم وتشحذ العروق، في
فاقع وبلــون ونصــف عــام أحداث أظهــرت لقــد
وتذبذباته، الســنة أهل عند السياســي األداء هشاشــة
في سياسي معجم أحدث وحســبنا أن أدواته، وبدائية
اإلسالمية العربية للحضارة السياسية المؤسسة حوزة
نســخة ســنة هو خامس طابور خيانــة مســألة يتنــاول
هو ليس العام فــي ذلك بغداد ســقوط أن مع ٦٥٦هـ،
بل ٢٠٠٣م، نيســان لســقوطها فــي ٩ األقــرب زمنيًا
هو اإلنكليز أيــدي ١٩١٧م على الثاني في ســقوطها
كثيــر لتدمير ابن دواويــن تصويــر زال وال األقــرب،
كتابتها على قرون تســعة بعد وحرق دور تراثها بغداد
حضارة تدمير مؤامرة عــن أراشــيفنا ما في أحدث هو
دولة محلي وهدم وطابــور خارجي عدو بين بتنســيق

ساكنيها. رؤوس على
هذا فــي اْلَعَالِقَمــة نــدرة إلــى ُتْعــَزى ال المشــكلة
الطبيعة، عسكري كان الســقوط األول ولكن العصر،
الحضارة الحــدث بمنظــار يرصــد مــن هناك وبقــي
مدونات خلــت حين في ســياقها، األمور في ويضــع
وحقائــق مــن وثائــق ـ كادت أو ـ المعاصــر التاريــخ



١٨

والفكر النظرية

١٩

الحافظ ربيع - االستضعاف زمن في األيديولوجية غياب

الحاالت الكبير في التشابه رغم بغداد الثاني، ســقوط
تّورث ولم والتزييف، بالعموميات وامتألت الثالث،
شعاراتها منها تقتبس تسترشد بها أو مادة اليوم أجيال
السابع الهجري. القرن أراشيف إلى ونعوتها فعادت

فصول عن اليوم تتكشــف التي إن الحقائق المذهلة
نهائية، الكثيرون ظنها قلبت قناعــات القريب التاريخ
كمادة اليوم تقــرأ علــى أهميتها ـ ـ الحقائق هذه لكــن
حينها في َنْت ُدوِّ أنهــا ولو الصالحية، منتهية أرشــيفية
مغايــرة للتاريخ أمــام صــورة اليوم آخــر لكنــا بنمــط
بشــخصياته ١٩١٧م قامــوس وألغنــى المعاصــر،
ولكانت ٦٥٦هـــ، قامــوس عن المعاصــرة وبيوتاتــه

وحيرة ســطحية أقــل اليوم أجيــال
لما أو اليوم حــدث لما تأهبًا وأكثــر

المستقبل. في سيحدث
والمقاومة االحتــالل أيقــظ لقــد
وبعثا روح بالهوية، اإلحســاس معًا
ــة الُقْطِريَّ الحــدود وأزاال العزيمــة،
وسياسية شبه ثقافية ُنُدبًا التي كانت
العربــي المعاصر العقل فــي مزمنة
األخــرى هــي المقاومــة لتصبــح 
القــوات متعــددة الجنســيات مثــل
الحقيقية العثــرة وكانــت الغازيــة،
مســار اإلمبراطوريــة فــي األولــى

األمريكية.
في  ليســوا وحدهــم العراقيــون

األقاصي وعــرب الجوار بــل معهم عــرب الميــدان،
بظلم اكتوت التي األرض شعوب والمســلمون، وكل
َحَنقه يعبر عن كلٌّ «دولة الشــركات»، ظاهرة وجشــع
اســم تحمل «فانيلة» بارتــداء ولو الخاصة، بطريقتــه

رياضية. مناسبة علم العراق في رفع أو العراق،
يهم وال العراق ذاتــه، هــؤالء عند المقصــود ليــس
العراق قضية ولكن الفانيلــة، أو العراقييــن رفُع العلم
جنين، مخيم فــي الفلســطيني بصيص أمل أصبحــت
فــي كابــول، واألفغانــي دارفــور، فــي والســوداني 

مزرعته، المــزارع األمريكي ســلبه واألرجنتيني الذي
الشــامل الدمــار والفيتنامــي الــذي حولــت أســلحة
وأصبحت تنبت، ال جدباء أرض إلى أرضه األمريكية
النفســية األمراض قائمة إلــى يضاف اســمًا الفلوجــة

األمريكية». «لألمة
فيه  تنتظم أيديولوجي سياق إلى بحاجة السنة أهل  
من وترتســم تضحياتهم، وفصول قضيتهم مكونــات
ومراميه، الكاملــة للحدث بخلفياتــه الصــورة خالله
وراء الماضــي فيحتشــد الماضــي مــع يتســق ســياق
إلى العالم أحــرار للحاضر َفَيْنَشــدُّ ويتســع ظهورهم،

قضيتهم.
أيديولوجيــة  والدة مــن البــد
كل تحاكي كهــذه، أزمة منــاخ في
ُيْرعبهــا التــي المجتمــع  أطيــاف
أمريكــي، ـ الصهيــو المشــروع
تدوين إلــى المســارعة من والبد
كتابة وإعــادة الحاضــر، أحــداث
-الذي القريب الماضــي أحداث
بحبر جديد، ُشُعوبية- ألقالم ُتِرَك
الســني الشــارع إلى الثقة وإعــادة
وأدوارهم وأجــداده آبائه بوطنيــة
عما تختلف لــم التي اإلنكليز مــع

اليوم. يشاهدونه
حقائق ذهاب هذا خشــيَة نقول
أو ُمَثلثهــم مقاومــة  وتضحيــات 
الكتب ثنايا بيــن وضياعها الريــح، أدراج مســتطيلهم
البريطاني، حصل إبان االحتــالل كمــا السياســية غير
أو تنتهي أن تلبــث ال زوابــع المشــهد تخطــف أو أن

ذاتها. تقمع
األمراء  أو «تفاهم» العلمــاء - معادلــة كانــت لقــد
التنفيذ) أهل أو الساسة واألمراء (العلماء أهل النظرية
في السياسي القرار الذي ُيصنع فيه السياسي المناخ هي
الزاوية حجر وكانت اإلسالمية، العربية الحضارة ُنُظم

الداخلية. وجبهتها السياسي نظامها تماسك في

أصــبــحــت ـــراق ـــع ال قــضــيــة
في الفلسطيني أمل بصيص
والــســودانــي جنين، مخيم
في واألفــغــانــي ـــور، دارف فــي
الذي واألرجنتيني كــابــول،
األمــريــكــي الـــمـــزارع سلبه
الــذي والفيتنامي  مزرعته، 
الشامل الدمار أسلحة حولت
أرض إلــى أرضــه األمريكية

تنبت ال جدباء
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المعادلة قبل هــذه العــرب عن العالم ولــم يعــرف
لها يعثر لــم أنه كما األممية، ســمة «التفاهم» هــذا أو
العرب إن بــل المعادلة، هــذه بعد اختــالل أثــر على
األخالق تممت مكارم التي الســماوية الرســالة بغير
نظام صياغة أعــادت أيديولوجية وخلقــت عندهــم،
إدامــة علــى قــدرة األرض هــم أقــل أقــوام حياتهــم
ثقافة إلى والحضــارات، وبغيره يعــودون المدنيــات
الديبل فيشت اليوم شــكل التي تتخذ والغبراء داحس

وغيرها. والبوليساريو، والكويت وحاليب
الســاحة السياســية إلى الناظر علــى يشــق لن لكنه
الخصوص، وجــه على العربــي العالــم اليــوم، وفي
«التفاهم»، هــذا أصــاب الضــرر الذي حجم معرفــة
الحرب ظل وفي المعاصــر، السياســي النظام ظل في
المجتمعــات العربية اجتاحت التــي األهلية الثقافيــة
نســيج المجتمع ومزقت الماضي، القــرن مطلع منــذ
واســتنزفت معــًا والحكومــات الشــعوب وأنهكــت

سمة القرن الماضي. الثروات، وكانت بامتياز
بعد، فيما تطــورت وتعقدت هي التي الحرب هــذه
األمنية بالخبــرات فيهــا اســتنجاد أطــراف وشــهدت
باستضافة وانتهت الثقافية، المعركة لكسب الخارجية

رسمي. بشكل أراضينا على األجنبية الجيوش
إيذانًا ببدء  المنطقة القومي إلى المشروع  كان دخول
األوروبي متأســيًا بالمثــال جاء فقد األهلية، الحــرب
واالســتقرار الرخاء جــادة إلى أوروبــا أوصل الــذي
المثــال األوروبي أتى أن هــو الفــارق فيه. التــي هــي
وقت -ومنذ قد حســمت فيه القــارة كانت وقت فــي
في شقاء سببًا كانت التي كنائســها مع عالقتها مبكر-
أيًضا. وفي تخلفهم من األوروبيين وهجــرة الماليين
زمان في العربــي القومي المشــروع اقُتبس حيــن في
بديل من تحسبًا الدين إلى فيه الشــعوب تؤوب كانت
وأطقم أجنبي احتالل جيش ظل سياســي مجهول في
وما الدين من العالم ُيعتبــر فيه ومكان ثقافيــة مرافقة،
هي والنتيجة والتاريخ، السياسة لفهم قاعدة عنه يتفرع

أهلية. ثقافية حرب إرهاصات

بالمســاجد ممثًال اللحظــة، تلــك فــي الديــن كان
القــادم وجــه  فــي األول الدفــاع  خــط والعلمــاء، 
أبســط في المقاومة أيديولوجية هو وكان المجهــول،
الرفض سياسية تترجم مدارس تنشأ قبل أن أشكالها،
مفاهيم وأدبيات، وتصوغ شــعارات الجماهيري إلى

بلغة معاصرة. اإلسالمية العربية الحضارة
الفكرة عموميات تجاذبتها قد المنطقة تكون وبذلك
لشق ـ المحاربة نقل لم إن المسلوبة ـ  الليبرالية القومية
فتحت والتي اإلسالمية، العربية الحضارية الشخصية
ومعارضة نطق العربيــة، مــن لكل السياســي الميدان
السياسية، والتي للخبرة فاقدة مبتدئة إسالمية سياسية
الدين، الفتة من رفع لكل نفســه، ولكن الشيء فعلت
في السهلة أطياف سياســية شروط االنخراط فحققت

الفضفاضين. النمطين
شــروط النضال اجتيــاز في المتفوقيــن بيــن ومــن
(مصطلح «صفويون» فــرس العربــي بامتياز القومــي
واجتاز عربية منتحلة، بأنســاب ولكن عربي) شــيعي
عند اإلســالميين، الثقة منــح اختبــار منهم متدينــون
وصولهم لحظة حتى عليهم الثقة مســبغة تلك وظلت
بغداد، أســوار إلى األمريكيــة الدبابــات ظهور علــى
على حد واإلسالميين القوميين من كثير ذهول وســط
نظنهم كنا الصدمة بعبارة: أنطقهم هول الذين ســواء،

مناضلين!
هذه الســذاجة القــول أن الــكالم شــطط من ليــس
لم التي واإلســالميين القومييــن األيديولوجيــة عنــد
الصفويين العــراق بيــد التي أســقطت هي تســتدرك 
وقدمته ٢٠٠٣م / نيســان ١٤٢٣هـ صفــر في الجدد
ذاتها في تســببت الســذاجة وقد فضة، طبق من علــى
من دون ضجة. في المنطقة ولكن سقوط دول أخرى
أخيــرًا طريقهــا شــقت التــي الجريئــة األحاديــث
شــديدين، عن واســتحياء بعنــاء الطلــق الهــواء إلــى
عــام مــع المحتــل األمريكــي بعــد الحــوزة تواطــؤ
ناقصة، ولم زالــت ال االحتالل وقــوع على ونصــف
الصفــوي فالتشــيع دائــرة العموميــات، عــن تخــرج
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الســنة أهل بين المعروفة علــى االختالفات -عــالوة
راســخة علــى الخريطة والشــيعة- مدرســة سياســية
يفهمها التي السياسية أجندتها لها العالمية، السياســية
منذ الهنــد، وتفهمها الــروس األوروبيــون ويفهمهــا
إلى الصفويين الــذي حمــل األبيض غيــر االنقــالب
الحضارة دائرة من إيران وأخرج ٩٠٠هـ، عام الحكم
في القطيع األسود الخروف لتكون العربية اإلسالمية،
محيطهــا مــع السياســي خالفهــا ويصبــح األبيــض،
في الدولية بها القــوى تفرط ال ثمينة ورقــة اإلقليمــي

والدولية. توازناتها اإلقليمية
بتغيــر إيــران فــي الصفويــة تتغيــر األجنــدة ولــم
بالصفويين حكمها، ابتداًء المتعاقبة على الســالالت

وأخيرًا الحوزة. فالبهلويين أنفسهم، فالقاجاريين،
مصالح مــع «الحوزة» إيــران مصالح التقــت وقــد
ثالث جاراتها المســلمة حســاب على عالميــة قــوى
وتارتين الشــيوعية تــارة مــع عقدين، مــرات خــالل
البيت نــزالء التــي يعتنقها المتصهينة المســيحية مــع
لتلك تكرار العــراق في يحدث الذي األبيــض، وهذا
ذلك المســؤولون اإليرانيون، ينفي ال كمــا المصالح
تبعات علــى مرة كل طهــران َبهــا ُتَغلِّ مصالــح وهــي

مــن ســلفًا المعروفــة الحــروب 
واألعراض. الحرمات انتهاكات

الحيــاة نمــط أن فــي جــدال ال
العراقيــة الدولــة  فــي السياســية
المبكرة الثقافية  واألطقــم الحديثة،
واألكراد العــرب الســنة من للدولــة
لــه العثمانيــة الدولــة بقايــا مــن 
الصفوي بالخــالف مباشــرة عالقــة
من العثمانيين وحساســية العثماني،
مؤسســات قاطعــوا الشــيعة الذيــن
الحكومي والتعليم العثمانية الدولــة
ومن التجارة، أعمال إلــى وانصرفوا

إيران. في طلبه منهم التعليم أراد
العثماني  الحضور فيه غاب الذي الوقت في  ولكن

مــن اهتمامات وخرج أشــكاله، بجميع العــراق عــن
شاركتها التي الشعوب الوريثة شــؤون التركية الدولة
عــن أدوار وتخليها قــرون، أربعة نظامهــا السياســي
التركمان بشؤون واكتفاؤها  اإلقليمية الكبرى، الدولة
أجيال تعزل عاليــة ثقافية جدر ارتفــاع العراقييــن، ثم
ومناهج أدبيــات بســبب األمــس شــركاء عــن اليــوم
العثمانية الحقبــة اعتبرت التي القوميــة الدولة تعليــم
حضور يســتمر كله هذا مقابل أجنبــي، احتالل حقبــة
الديمغرافية المختلفــة؛ بأشــكاله الشــريك الفارســي
على إيــران وظلــت والسياســية، والفقهيــة والماليــة
الداخلية المعادلة فــي الغائب الحاضر الرقــم الدوام
للحوزة والروحــي االســتراتيجي والعمق العراقيــة،
الســني ر الخالف يطوِّ حضور وهو العــراق، ولشــيعة

الوفاق. فرص من المحلي، ويقلِّل الشيعي
في موقف باديــة الحضور هــذا آثار ظهرت وربمــا
التي يهمين ـ عربي شــيعي مصطلح ـ الصامتة الحوزة
الفلوجة تدمير مــن صمتها في التيار الفارســي عليهــا
التكافلي مقابــل الســلوك فــي العزل، أناســها وقتــل
أهل الســنة والتيارات الشــعبية الشــيعية أبــداه الــذي
األولى الفلوجة أحــداث أثنــاء بعضهم نحــو العربية
هذه وظهــرت وأحــداث النجف.
العظمى المرجعية فتوى فــي اآلثار
يحمل ال إيراني وهو - الحوزة في
النار بدخــول العراقية - الجنســية
السياسية العملية في يشارك ال لمن

األمريكي. المحتل يريدها التي
ليس مجانبة للصواب القول: إن
إيجاد اســتطاعت  العراقية الدولــة
وأن عراقية تعتز بوطنها، شــخصية
إلى ْت َغطَّ الشــخصية مالمــح هذه
األخرى االعتبــارات علــى حد ما
مجتمــع كل بهــا يزخــر التــي

العراقي. كالمجتمع فسيفسائي
هذه القــول: إن أيضــًا الصواب مجانبــة غير ومــن

إيــران مصالح التقت وقــد
قوى مصالح مــع الــحــوزة 
جاراتها حساب على عالمية
خالل مرات ثالث المسلمة
الشيوعية مع تارة عقدين،
المسيحية ــع م ــن ــي ــارت وت
يعتنقها الــتــي المتصهينة

نزالء البيت األبيض
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العربية والوحدة الوطنية، الوحدة بمفردات الشخصية
التي وغيرها فلســطين وتحريــر والقــوة واالســتعالء
في العراق ما يملكه الفرد الســني كانــت كل احتوتها

أيديولوجية وطموح. مؤنة عام من بشكل
الذين العراقييــن بــأن االدعــاء أحد بإمــكان ليــس
عودة أقصاها بشــعارات الفضائيــات يظهــرون علــى
فرجل فقط، أهل الســنة من والكهربــاء» هم «األمــان
إنهاكه حجــم في ال يختلف العــادي الســني الشــارع
كانت هناك وال تزال ولكــن الشــيعي، عن أخيه وقلقه
السقوط، بمجرد برزت ناضجة أيديولوجية شعارات
الجنــوب»، «فيدراليــة قائدتنــا»،  «المرجعيــة مثــل
يتلقاها التلميذ ال ثقافات وهي الكبرى»، «كردســتان
مقعد علــى النهار ســاعات فــي الكــردي أو الشــيعي

زميله السني. جوار الدراسة إلى
الفرد عند الثقافي المشــوار إن قلنا: إذا نبالــغ ال قد
الغــالف تنتهــي عنــد وطموحاتــه السياســية الســني
تقــرره مناهج الذي الوطنية التربيــة الخلفــي لكتــاب
الدوائر فــي وحتى والمعاهــد المــدارس الدولــة في

الحكومية.
ومؤسســات الســنية الشــخصية بين العالقــة هــذه
الناظر لكن لخصــوم أهل الســنة، ســهل الدولة صيد
نشــوء هذه الشخصية كان ُمَصاحبًا أن يرى في التاريخ
بل اإلســالمية األولى، العربية الحضــارة دولة لنشــأة
لصيقة الشــخصية هذه لتبقى بعضهمــا، أوجدا إنهمــا
والحضارية والفكريــة الفقهيــة ومؤسســاتها بالدولة
البداية نقطة تكون أن بين كبير وفرق العهود، مر علــى

األصل. المعارضة هي تكون أن الحكم وبين من
تغيــرت المعاصــرة الدولــة أن هــي المشــكلة
في األســلم هو كان فما اســتمرت، هذه والشــخصية
وفتن الفلسفة األمويين ووصول يوم صفين حساباتها
المذهبية األقليات مع العباس والعالقة بني خالفة في
هذه ُتْحَســُب عندمــا هــو األســوء األســلم. هو بقي
وقد بجريرتها. وُيْؤَخــُذوَن الســنة أهل على األنظمــة
أيديولوجية اســتنبطت في بســبب الســنة أهل خســر

زالوا وال من شــارعهم واســعًا قطاعًا مختلفة ظروف
يفعلون.

المزمنــة الحكــم إن ســيكولوجية يمكــن القــول:
زمن فــي بها تتحكم الزالــت الشــخصية هــذه لــدى
المعــارض، العمــل تألــف لــم االســتضعاف، فهــي
الذاتي االكتفــاء مؤسســات من ثانيًا خطًا تملــك وال
مؤسسات يوازي مما واإلعالمي واالجتماعي المالي
به وتدير االســتثنائية الحــاالت فــي فتفعلــه الدولــة،
لذا نرى لدى األقليات، كما تفعل «شــارعها» شــؤون
غياب لحظة ســلوكها يدبان في والحيرة االضطــراب

الدولة.
التأهيل؟ إعــادة خطة الشــخصية هذه تبدأ أيــن من
هي التفكير طريقة أن شــك من ما ولكن كبير. ســؤال
زالت هذه المبكــرة على الطريق، فال العثرات إحدى
من بطريقة وليس يحكــم من بعقلية تفكر الشــخصية
الغــرب يدخل أفراد وفي األحــزاب، عليه اجتمعــت
«كورس» في االنتخابات خسر الذي الحاكم الحزب
وإعادة تكييف آخــر إلى ســيكولوجي جو من لنقلهم
بمن فكيف الجديدة، ومهامها بما ينســجم الشخصية
يجرب الحكم ولــم موقــع تاريخــه كله فــي أمضــى
في استنبط الذي السياسي فقهه في وليس المعارضة؟
تاريخه في أو إليه، يرجع الذي الكثير التمكن ظــروف
منها؟   التي يمكن االقتباس المشابهة من الفصول

عند الثقافي المشوار إن
وطموحاته السني الــفــرد
عند تــنــتــهــي ــة  ــي ــاس ــي ــس ال
لكتاب الخلفي  ــغــالف  ال
تقرره الذي الوطنية التربية
المدارس في الدولة مناهج
في الدوائر والمعاهد وحتى

الحكومية
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بغداد، سقوط مشهد أمام السنة أهل عليه استيقظ ما
اللحظــة، أن الحدث هذه حتى يســتيقظ لم وبعضهم
صرف ســوق في األيديولوجية عملتهم ألغــى الكبير
وال َوْحَدوي�ا، وال عربًيــا، عــاد العراق فال العمــالت،

موسمها! خرج بضاعة بالضروة. موحدًا عراقًا
العربي عن عمقهم عزلهم كذلك استيقظوا عليه ومما
حولت التي العربية السياســية النظم المؤازر بطوق من
أو زنزانة االحتالل، جيوش النطالق قاعدة إلى بلدانها
لالســتجواب العراقية المقاومــة رجــال ُيْجَلــب إليهــا
العراقية األمــن مدرســة لتدريب قوى أو التعذيــب، أو
الحدود طول على ترابيًا ستارًا رفع من ومنهم الجديدة،
الدعاء آخرون ومنع األجانب»، «المقاتلين تسلل لمنع

العراقية! المدن دمار لضحايا العلن في
أهل السنة، عليه اســتيقظ آخر أمر
خانة في وضعهم خصمهم أن وهــو
دون ووطنييهم، إسالمييهم واحدة،
على وذبحهم الختالفاتهم، اعتبــار

واحد. مذبح
والثانــي األول األمــران كان وإذا
األمــر فــإن اإلرادة، عــن خارجيــن
باأللوان إيضــاح ميداني هو األخير
الموحــد السياســي العمــل  لبيئــة

وإذا كان الخوف حين، إلى ولو الســنة، أهل ألطياف
الســفينة الجانحة ركاب ل بــأن يحوِّ جدير الغرق مــن
العســكرية اآللة أمام الفناء فإن واحد، إنقاذ فريق إلــى

ذلك. أن يحقق به أجدر األمريكية والسياسية
الوطنيــة وســالمة الوطــن الشــخصية كانــت لقــد
الشاغل، السني الفرد شغل العربي للمحيط واالنتماء
أهل يواجهه الخانــق الــذي الداخلي الحصــار لكــن
تشــن التي غير المعلنة األهلية والحرب الســنة اليوم،
جيش مع الفئات األخرى واشتراك ميليشيات ضدهم،
المكشوف، اإليراني والدور مدنهم، دك االحتالل في
واليابانيين والمجريين والبولنديين الكوريين ومجيء

يبقي بمجملــه ال الســيناريو هذا الحــدود، وراء مــن
معنى الوطن ويختزل الكثير، الشيء لمعاني المواطنة
ويدفــع الخيارات للعيــش، اليابســة من مســاحة إلى
من الحدود وراء مــا إلى األيديولوجيــة للُمَحاَصِريَن

التاريخي. عمقهم اإلقليمي باتجاه جديد
يطول تعالــى، قد الله عنــد علمه العــراق ينتظر مــا
الثقافــي االحتــراب ولكــن يقصــر، وقــد االحتــالل
الدخول، شــاء ما متى المحتــل يبقــى بوابة الداخلــي
وحينها يوًما، الخروج إلى اضطر ما إذا النجاة وطــوق
في الضررين أخــف يراه مــن مع صفقة في ســيدخل
الطرف ذلــك كان لــو حتى الثقافــي، النــزاع طرفــي
إلى الفصيل ذلــك المقاومة، وســيتحول فصيــًال فــي
رفيق علــى وينقلــب المقبلــة، «الحكومــة الوطنيــة»
في بدأنا حيــث إلى عدنا قــد األمــس، وحينهــا نكون
اإلنكليز حينمــا قرر الماضي القرن
ومنــح «الخــروج» والفرنســيون

«االستقالل».
- الســنة، أهــل نحــن قضيتنــا 
نكون إما - هي أننا غيرنا وبخــالف
ثنائية سبيكة شخصيتنا نكون. ال أو
ثقافة ينتج بأحدهما العمل المعدن،
نحو على جيــالن بهــا عرجــاء؛ جرَّ
درك إلى بهــا فوصلوا ثمانيــة عقود

العالمي. التخلف
مدرســة أية وكمــا في ـ اليــوم الســنة أهل مدرســة
األطياف هذه سياســية، أطياف أمام مشكلة ـ سياســية
بشــقيه: الحالة ( في هــذه النــص عند يقــف ما منهــا
وهو العربية)، األخــالق ومكارم الســماوية الرســالة
األحزاب عنــد األيديولوجيــة أو النظريــة يقابــل مــا
للمرجعيــة الفكرية. أقــرب طيف وهــذا المعاصــرة،
برامجها فــي تلتقي ميدانيــة سياســية ومنهــا أحــزاب
مســاحات في عنها وتبتعد مســاحات في النظرية مــع
إلى وال ينتسب النص يصطدم مع ثالث ونوع أخرى.

«بيولوجًيا». انتسابًا إال الواقع في مدرسته

الثقافي االحــتــراب لكن 
بوابة المحتل الداخلي يبقى
وطوق الدخول، شاء ما متى
إلى اضــطــر مــا  إذا  النجاة 

يوًما الخروج
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هي السياسة أن تاريخهم عبر المسلمون يختلف ال
اإلنقاذ. فن هــي األحيان من كثير وفــي فــن الممكن،
أنهم تمامًا يدركون الســفينة الجانحــة ركاب وإذا كان
اليابسة على عن ُبْعدهم تعادل مدته قســري وفاق أمام
فإن والوحيد، خيارهم اآلخر فالغرق هو وإال األقــل،
أمام وفاق المارينــز مذبح على يذبحــون اليوم الذين
الغمــة، وإال فالفناء هــذه حيــن انجــالء إلــى قســري
الغرق منهم أراد من إال خيارهم اآلخر، هو السياســي

المستنقع األمريكي. االختياري في
حكومــة عمر بن فــي السياســي كان االقتبــاس إذا
المرونة صــور أولى عنه)، هو اللــه (رضي الخطــاب
الفتية، اإلسالمية العربية الحضارة دولة مارستها التي
ثالثًا طرفًا اليــوم الغرب في السياســية العملية في فإن
النظرية مؤسســتي يتوســط القــرار صنع معادلــة فــي
تحت بعيــدة أشــواطًا الفن هذا قطــع وقــد والتنفيــذ،
مستقًال ولكن ظهيرًا تكون التي الفكر معاهد مســمى
من ملَزمة غير التي تســتفيد السياســية، للمؤسســات
واستقراء سياستها رسم في ودراساتها بحوثها عصارة
إلى مدارس المعاهد هذه وتنتسب حولها. الواقع من
هي لتكون نظرياتها؛ إثراء في وتتخصص أيديولوجية
الوصل التنفيذيــة، وهمزة للمؤسســة الفكري العمق

شخصيتي المنّظر والمنّفذ. بين
تحديــد فــي مهمــة أدوارًا المعاهــد هــذه وتلعــب
أي فهي - السياســي، الطيف في الوســط نقطة مواقع
ما وهو الواقــع، إلى منهــا للمثالية أقــرب المعاهــد-
مــن النظرية، الوســط أحــزاب قــرب يحافــظ علــى
أن كما األيديولوجــي. التفلــت لحالــة حــّدًا ويضــع
ونشر آراء إبداء على المقدرة المعاهد المســتقلة لهذه

بها. القيام التنفيذية المؤسسة على يتعذر دراسات
ق تعمِّ فكر الغرب إلــى معاهد من أكثر حاجة نحــن
ــم وترمِّ أيديولوجيتنــا، ــر وتؤطِّ مفاهيــم حضارتنــا،
قاموســنا وتعيد صياغة طرفــي معادلتنا، بين العالقــة

الشارع. يفهمها رجل بلغة سهلة السياسي
الشــعوب تاريــخ فــي مهمــة األزمــات محطــات

َوُتْصنع المعجزات، القناعــات ُتَراجع فيها ال ُتفّوت،
وهي للمجتمع، الجماعية الشخصية رســم ُيَعاد وفيها

الحدوث. نادرة فرص
متبوئــة إمــا األمــم ولكــن يســيًرا، ليــس اْلَخْطــب
االســتقرار فترات في الدعة إلى راكنة الرفاهيــة لقمــة
لقمم متبوئة الفكري، وإما مضمار البناء في ومتراخية
العيش، رغد ومتراجعة عن الضيــق أوقات في الفكــر
تكون أن هو المجتمعات ســنن في ثم الله في واألمل

اليوم. أجيال نصيب من األخيرة
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إضافية معلومات

الدولي: النظام تطور

- ١٩١٤م: ١٦٤٨م األولى المرحلة
الدولي النظام وأقامت الدينية، الحروب أنهت والتي ١٦٤٨م ســنة وســتفاليا معاهدة من المرحلة تبدأ هذه
السالم، لتحقيق كوسيلة القوى توازن بفكرة أخذت واستقاللها، كما القومية الدول تعدد الحديث المبني على

األولى. العالمية الحرب بنهاية المرحلة هذه وتنتهي الدبلوماسية، للبعثات أهمية وأعطت
الدولية المنظمات المرحلة تعرف هذه ولــم الدولية، السياســة في العامل الوحيد هي القومية كانت الدولة
وكانت العســكرية، لقوتها مرادفة الدولة قــوة وكانت العالمية، الشــركات مثل القومية غيــر وال المؤسســات
ولم النظام، على أطراف هذا فكانت المتحدة األمريكية الواليات أما النظام. هذا في الثقل مركز تمثل أوروبا

اتبعتها. التي العزلة سياسة نتيجة ال َفعَّ لها دور يكن
وأساس الصراع بين الدول قيام أســاس الدولي فهي النظام األساســية في الظاهرة هي القومية الفكرة كانت
الرأسمالية َبْعُد؛ مثل الصراع بين ظهرت قد األخرى األيديولوجية الظواهر تكن ولم للدول، القومية المصالح

وغيرها. واالشتراكية

- ١٩٨٩م: المرحلة الثانية ١٩١٤م
تميزت وقد الماضي، القــرن من نهايــة الثمانينيات وحتى األولى العالمية الحــرب من المرحلة هــذه تبــدأ
كبيرة مجموعة وظهور الثالث العالم من دول عدد اســتقالل نتيجة الدولي النظام أطراف بتعدد المرحلة هذه
العالمية وبروز الشــركات واإلقليمية الدولية المنظمات ومنها الدولي، المجتمع في السياســية الوحدات من
الشرقي القطبية بين المعسكر الثنائية نحو نظام الثانية الحرب العالمة بعد النظام التحرير، وقد اتجه وحركات
النظام قاعدة وتوســعت المتحــدة األمريكية، الواليات بقيــادة الغربي والمعســكر الســوفيتي االتحاد بقيــادة

أوروبا. خارج القوى ومراكز الدولي
االنقســام وأخذ الدولي، المجتمع في الظواهر أهــم كإحدى األيديولوجية ظهــرت المرحلة هذه وخــالل
الغربي والمعسكر االشــتراكي الشــرقي المعســكر بين األيديولوجي الصراع طابع يأخذ داخل النظام الدولي
الدولي والوفــاق الســلمي والتعايش الحــرب الباردة مثل الظواهر مــن عدد ظهور ذلــك وتبــع الرأســمالي،

وغيرها.

: ... - ١٩٨٩م الثالثة المرحلة
عليها ويطلق اآلن، وحتــى الماضي من القرن التســعينيات وبداية الثمانينيات نهاية مــن المرحلة هذه تبــدأ
(١٩٩٠م) الثانية الخليج حرب إلى المفهوم شيوع هذا وتعود بدايات العولمة، وأخيرًا الجديد الدولي النظام

المجال. هذا في سابقة محاوالت وجود رغم المفهوم لهذا بالترويج األمريكية الدعاية بدأت حيث
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وظهور الســوفيتي، االتحاد انهيار بعــد القطبية أحادية نحو المرحلــة هذه خالل الدولي النظــام اتجه لقــد
األمم على وهيمنتها دورهــا وتمدد العالم، بقيادة المنفــردة الرأســمالي للمعســكر كقائدة المتحدة الواليات
التي االنقسامات واالنشقاقات نتيجة عدد الدول زيادة هذه المرحلة شهدت وقد الدولية. والشرعية المتحدة
تركز جديدة تفاعالت أنماط إلى المرحلة هذه خالل النظام يشير نفسه الوقت وفي الدول، من كثير في حدثت
للمنظمات أكبر تعطي دورًا جديدة بصــورة والنفوذ القوة مصادر وتوزيع والحضارية الجوانب الثقافية علــى

الجديد. الدولي من النظام بدًال الجديد العالمي النظام اسم عليه يطلق البعض جعل الحكومية، مما غير
الكرة نصف في خاصة الدول تواجه التي والتحديات تعدد وتنوع المشــكالت المرحلة هذه وقد عكســت
التصادمات مــن أنماط وظهور الداخليــة والصراعات التطــرف اتجاهات تنامــي من رافقهــا وما الجنوبــي،
الرأســمالي النشــاط االقتصادي العولمة بهيمنة مفهوم والفكري. ويرتبط القيمــي النظام في واالحتــكاكات
الثقافي المجال أما فــي الكبرى. الصناعية لمنتجات الشــركات كبــرى اســتهالكية ســوق إلى العالم وتحول
األمريكية والثقافة وفرض الذوق الجنوب المتخلف، على لثقافة الشــمال المتقدم انتصار يظهر وكأنه فاألمر

العالم. على والغربية
نت. اجلزيرة بركات. د. نظام بقلم: «بترصف» الدويل النظام عىل سبتمرب أحداث تداعيات
م. هـ - املوافق٢٠٠٤/١٠/٣ ١٤٢٥/٨/١٨ األحد

الصفوية: الدولة
الشــيعي المذهب إيران فبقيامها اتخذت تاريخها، خطيرًا في منعطفًا في إيران الصفوية الدولة تاريخ يمثــل
اإلسالمي العالم وتاريخ إيران خاصة تاريخ في آثاره البعيدة التحول لهذا رســمًيا، وكان مذهبًا عشــري االثنا

عامة.
(٦٥٠هـ= من الفترة في عاش التصوف يسمى «صفي الدين األردبيلي» شيوخ أحد إلى الصفويون وينتسب
ينشر وأن فارس، حوله في يجذب األتباع أن اســتطاع والســعي؛ الحركة دائب نشــيطًا رجًال وكان ١٣٣٤م)،

الشيعي. المذهب بينهم
قوة لهم وصارت والمريدين، المحبيــن بين المذهب، والتمكين له نشــر في وأحفاده األردبيلي نجــح أبناء
أصحاب دعوة مــن وتحولوا التي يقيمــون بها، المناطق فــي السياســية على المشــاركة في األحداث وقــدرة

السياسية والمذهبية. أهدافها لها دولة مؤسسي طريقة إلى وشيوخ
الفوضى السياسي وشيوع التمزق الهجري من التاســع أواخر القرن في إيران تعيشــها التي األجواء وكانت
بالمذهب الشــيعي تدين دولة قيام إلى والتطلع األنصار، المزيد مــن لجذب الصفويون اســتغله مناخ أفضــل

اإلسالم. تاريخ في مرة ألول

والنشأة: المولد
كنف في أبيه وفاة وعاش بعد ١٤٨٧م)، يوليو من ٨٩٢هـ=٢٥ رجب من في (٢٥ الصفوي إســماعيل ولد
ســمع تحت ســنوات ٥ الصفوي إســماعيل ظل للصفويين، محبًا كان حاكم «الهيجان» الذي ميرزا» «كاركيا

واإلدارة. قادرًا على القيادة محبًا للفروسية والقتال، قويًا وبصره، حتى شّب الحاكم هذا
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تحكم كانت التي قويونلو آق أســرة أفراد بين صراعات فترة تعيش كانت الدولة الفترة هذه أثنــاء وفــي
يتجاوز لم صغيرًا وكان الصفوي، إسماعيل عليهم وأّمروا الصفويين، أنصار استغله ما وهو آنذاك، فارس

الهيجان. حاكم بها أحاطه التي الرعاية بفضل والزعامة للقيادة مهيأ كان لكنه عمره، من عشرة الرابعة
والتغلب إيران في المناطق بعض ضد حكام معارك خوض عدة من وأنصاره الصفوي إسماعيل تمكن
مدينة «تبريز» عاصمة على جهوده باالســتيالء اإليرانية، وتوج المدن من كثير يده في وتســاقطت عليهم،

لدولته. عاصمة أعلنها ثم الفاتحين، دخول ودخلها قويونلو، آق
إســماعيل شــاه المظفر بأبي أعوانه ولقبه إيران، على ملكًا تتويجه تم تبريز مدينة وبدخــول إســماعيل

العملة باسمه. وأصدروا ١٥٠٢م) = (٩٠٧هـ سنة في وذلك الهادي الوالي،

رجب ٨٩٢هـ) ٢٥ من مولده: ذكرى (يف امليزان   يف الصفوي ودولته.. إسامعيل
اهلجري. العام يف حدث ؛ الين  إسالم أون متام ؛ أمحد




