السياسات الدينية للقوى االستعمارية
يف البالد اإلسالمية
□
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مل تكن الدول الغربية ال قدي ًام يف املرحلة االستعامرية وال حديث ًا بعد احلرب
الباردة ،بعيدة عن استخدام اخلالفات أو تأجيج التناقضات الدينية واملذهبية لتحقيق
سياساهتا يف السيطرة ...وقد استفادت مراكز صنع القرار يف الغرب من الكثري من
الدراسات االجتامعية والثقافية التي قام هبا علامء وانرتوبولوجيون منذ القرن الثامن
عرش باإلضافة إىل ما كتبه أو وصفه الرحالة الذين أتوا إىل البلدان اإلسالمية حتى قبل
تلك املرحلة...ويكفي أن نذكر كيف استخدمت الواليات املتحدة يف هنايات القرن
املايض البعد الديني اإلسالمي يف مواجهة االحتاد السوفيايت (الكافر) بعد احتالل
افغانستان ( .)0891بحيث حتولت افغانستان إىل ملتقى للجهاد اإلسالمي العاملي
يأيت اليه ويلتحق به (املجاهدون) بحسب التوصيف الغريب من أنحاء العامل كافة...
كانت سياسة التوسع االورويب من القرن السادس عرش إىل القرن العرشين،
الذي ترافق مع احتالل مبارش لكثري من بلدان العامل بام فيها بلدان العامل اإلسالمي
حدث ًا تارخيي ًا مدوي ًا يف تاريخ اإلنسانية ،ترك إىل اليوم تأثريات سلبية قوية ومهيمنة عىل
جوانب كثرية من حياة البلدان والشعوب التي خضعت هلذا االحتالل.فقد تدخلت
القوى االستعامرية بشكل مبارش وتفصييل يف كل ما يمس حياة الشعوب التي
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احتلتها،عىل املستويات الدينية و السياسية واالجتامعية واالقتصادية والتعليمية ..ولذا
استعانت هذه القوى بعلامء النفس واالنرتوبولوجيا وعلامء االجتامع واملسترشقني
لفهم الشعوب التي أخضعتها ولضامن اهليمنة عليها.
وقد تفاوتت سياسات هذه القوى بني دولة وأخرى .بني من رأى رضورة ضم
البنى واملؤسسات املحلية ،وبني من اختار املحافظة عليها ولكن مع وجود حاكم
أجنبي مبارش أو غري مبارش .وقد اختلف األمر بني بلد وآخر من البلدان املستعمرة.
هكذا شهدنا تارة تدمري بعض املدارس املحلية بعد منعها من القيام بمهامها ،يف حني
بقيت مدارس تعمل وفق نظامها ولكن مع وجود مدرسني أجانب لطالهبا ويف

 44إدارهتا.

ما هيمنا هنا هو الرتكيز عىل السياسات الدينية للقوى االستعامرية.واملقصود
بالسياسات الدينية يتجاوز الفتن املذهبية بني السنة والشيعة إىل دعم األقليات الدينية،
واىل إثارة العصبيات بني املسلمني واملسيحيني أو بني القوميات ،واىل دعم تأسيس
الكيانات السياسية عىل أسس دينية ...واألمثلة عىل ذلك كثرية .لكن هذا الرتكيز عىل
البعد الديني ال ينبغي أن ينسينا الرتابط الواقعي الذي استندت إليه القوى االستعامرية
بني تدخلها الديني وبني تدخالهتا األخرى السياسية واالجتامعية والتجارية ،مثل
تكوين نخب سياسية وثقافية تابعة هلا ،أو تشكيل مؤسسات وبنى اقتصادية مرتبطة
بمصاحلها املبارشة ،يف الوقت نفسه الذي عملت فيه عىل تشجيع الكيانات الدينية،
وعىل دعم أدوارها السياسية يف هذا البلد أو ذاك.
من هنا اختلفت القراءات حول األهداف االستعامرية يف بالدنا ،وحول
عالقتها بالدراسات االسترشاقية بني من رآها اقتصادية لنهب الثروات ،ومن رآها
دينية ملحاربة اإلسالم ،أو لنرش املسيحية ،أو حتى هليمنة العلامنية والفكر الالديني،
وذلك كله بناء عىل نصائح أو توصيات املسترشقني أو استناد ًا إىل الدراسات التي
قاموا هبا .لكن بعض املفكرين الغربيني من جهة ثانية اعتربوا االحتالل (أمر ًا
الفرنيس عام « 0991ان من حق األعراق األعىل أن هتتم باألعراق األدنى ..وعىل
األمم االوروبية الكربى أن تلتزم برشف هذا الواجب احلضاري».
وهبذا املنطق (التحضريي) ّبرر الفرنسيون أيض ًا احتالل اجلزائر ،الذي استمر
كام هو معلوم نحو مئة سنة دمر خالله املستعمرون الفرنسيون اقتصاد البالد ورهنوه
هلم وحولوا الثقافة إىل الفرنسية .حتى أ ّن جيال كامالً من اجلزائريني بات جيد صعوبة
يف التعامل مع لغته العربية األم ،يف حني تبدو الفرنسية أقرب إليه وأكثر سهولة يف
النطق والكتابة ..والتوسع االستعامري بالنسبة إىل  Ferryضامنة ضد االضطرابات
االجتامعية ّ
ألن عدم وجود مستهلكني جدد يعني اهنيار املجتمع احلديث)(.)0
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كانت صدمة املسلمني األوىل مع الغرب يف هناية احلرب العاملية األوىل عندما
تفكّكت الدولة العثامنية،رمز وحدة املسلمني ومركز اخلالفة يف ذلك الوقت.لقد
اختفت السلطة اإلسالمية حلساب دول وكيانات وادارات استعامرية جديدة.لكن
الالفت ّ
أن االحتالل الغريب للبلدان اإلسالمية يف القرنني التاسع عرش والعرشين تم
حتت شعارات (التمدين) و(التحضري) .ماذا يعني ذلك؟ سوف نالحظ هنا مفارقة
مهمة  .فالتمدين املقصود كان يعني بالنسبة إىل الدول الغربية نقل فكر األنوار إىل
أهم ما عرفه هذا الفكر هو العلمنة ،وفصل الديني
الشعوب اإلسالمية املتخلفة .ومن ّ
عن السيايس .أي ّ
ان املطلوب من املسلمني لكي يدخلوا إىل التمدن أن يدعوا الدين
جانبا" وال يقحموه يف شؤوهنم السياسية أو التعليمية أو سواها ...وثمة من رأى ّ
ان
املسلمني بسبب ختلفهم و(قلة متدهنم) ال يستحقوا احلقوق نفسها مثل باقي الفرنسيني
ألهنم شديدو التمسك بدينهم ،ولذا جيب أن
(املثل العلامنية واجلمهورية الفرنسية)ّ .
يبقوا حتت السيطرة.
لكن من جهة أخرى اهتم املستعمرون الغربيون يف الوقت نفسه بالبعثات
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التبشريية والدينية ،وقدّ موا هلا الدعم واحلامية ،وساعدوها يف تأسيس املدارس يف
املناطق كافة التي خضعت حلكمهم .أي ّاهنم مارسوا سياسة متناقضة جتاه الدين  .فهم
من جهة أرادوا من املسلمني أن يبتعدوا عن اإلسالم يف إدارة حياهتم السياسية
والتعليمية واإلدارية ،ولكنّهم يف الوقت نفسه ش ّجعوهم عىل االلتحاق باملدارس
الدينية األجنبية(.)2
ومن مفارقات السياسات االستعامرية الدينية أيض ًا (وهي دول علامنية خرجت
لتوها من حتت السيطرة الكنسية الدينية وحاربت هذه السيطرة ،ودعت إىل نبذها وإىل
التخ ّلص منها )...أ ّهنا جعلت األقليات الدينية الكاثوليكة يف الدولة العثامنية حتت
محايتها .وعملت أيض ًا عىل تقسيم البلدان اإلسالمية إىل كيانات دينية ومذهبية،

( 42انسجام ًا مع الكثري من الدراسات االسترشاقية حول طبيعة املجتمعات اإلسالمية)

وجعلت أنظمة احلكم يف معظم تلك البلدان تقوم عىل األساس الديني والطائفي.
فكانت السياسة الفرنسية يف املرشق العريب عىل سبيل املثال سياسة مسيحية
واضحة (دعم ومحاية بعثات العازاريني والدومينيكان واليسوعيني وغريهم،ودعم
ومحاية املسيحيني املوارنة ،واالهتامم بمستقبلهم الديني والعقائدي والسيايس )...ومن
سمي بالتسوية
املعلوم ان استقالل لبنان الذي حت ّقق عام  0891تم عىل أساس ما ّ
ّ
يتخىل املسلمون عن املطالبة بااللتحاق
التارخيية بني املسلمني واملسيحيني :أي أن
ّ
ويتخىل املسيحيون باملقابل عن املطالبة ببقاء السيطرة الفرنسية .هكذا كانت
بسوريا،
سياسة فرنسا الدينية يف مرحلة االنتداب سياسة إدارة الطوائف الدينية يف لبنان حتت
إرشاف اجلنرال غورو املبارش .وقد فاقمت هذه السياسة من التامزج أو من التداخل
بني الديني والسيايس لدى الطوائف اللبنانية املختلفة .خصوص ًا ّ
وأن قانون االنتداب
نفسه أكّد يف بنوده رقم 6و9و 8عىل ّ
أن اإلصالحات ستضمن محاية األقليات
الدينية.)1(...
واجهت شعوب املنطقة السياسات الغربية بالتش ّبث هبو ّيتها الدينية .بحيث
باتت هذه اهلو ّية السالح الفاعل يف املقاومة العسكرية والثقافية والسياسية ...حلامية
الغزاة.لكن هذا التش ّبث باهلو ّية الدينية دفع القوى االستعامرية إىل العمل بقوة من
أجل تفكيك هذا السالح وتفتيته ونزعه من أيدي مستخدميه ،بحيث ال يتمكّن هؤالء
من استخدامه فقط ،بل وينشغلوا عن ذلك أيض ًا يف رصاعات جانبية بسبب انتامئهم
الدينيّ « .
ألن انتصار اإلسالم عىل املسيحية ـ كام يقول  Etienne Lamyرئيس فدرالية
املجموعات الكاثوليكية عام  0811ـ ليس انتصار حضارة عىل أخرى ،بل هو انتصار
للرببرية عىل احلضارة».
كام سبق وكتب مسؤول بعثة العازاريني الدينية ـ التعليمية يف دمشق إىل رئيسه
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الذات اجلامعية واملحافظة عىل الوجود املستقل خشية الذوبان يف دينية أو ال دينية

إن سبب الثورة هو حضارة الغرب التي تتقدّ م بخطى متسارعة نحو 42
يف ّ « :0960

الرشق الفاسد ،الذي سنقوم بإعادة إصالحه».
استغ ّلت بريطانيا وفرنسا املستعمرتني الواقع الديني الطوائفي يف بالد
الشام.ومن اجل تقسيم سوريا ،قامتا بـتأسيس أربع كيانات مذهبية سنية ،ودرزية،
وعلوية ومارونية .ويقول من ّظر هذا التقسيم ّ « : Robert de Caix
إن السالم يف العامل
مقس ًام إىل جمموعة دويالت صغرية ،وتكون العالقات
سيكون أفضل إذا كان الرشق ّ
يف ما بينها حتت سيطرة بريطانيا وفرنسا .ومتنح هذه الدويالت أقىص حدٍّ من اإلدارة
الذاتية ،ولكن من دون أن يكون لدهيا الطموحات العدوانية للدول القومية
املوحدة»( .)9ويف العراق ستتحالف بريطانيا مع النخب السنية ،وستعمد إىل هتميش
الشيعة واستبعادهم من احلكم،وهم الذين رفضوا االحتالل الربيطاين ،وأفتى
علامؤهم بقتاله وشاركوا يف ثورة العرشين ضده .كام سيتم هتميش األكراد أيض ًا
(بذريعة العروبة).
استمر طوال العهود الالحقة يف العراق ،الكثري ممّا
وسيفّس هذ التهميش الذي
ّ
ّ
جيري اليوم عىل الساحة العراقية (بني  2111و )2101من انقسامات ومن حتالفات
ومن رصاعات عىل السلطة بني "مكونات الشعب العراقي" .وسترتك هذه األنظمة
السياسات الدينية للقوى االستعامرية  /أ.د .طالل عرتييس

الطائفية السياسية املجتمعات العربية  -اإلسالمية مفتوحة عىل مستويات التوتر
املختلفة وعىل مستويات التدخل اخلارجي املتعدّ دة الذرائع .وسنشهد يف األلفية الثالثة
بعد انقضاء أكثر من قرن عىل السياسات الدينية االستعامرية االوروبية ،عودة إىل
السياسات نفسها مع الواليات املتحدة يف العراق (بعد احتالله عام  )2111التي
ستؤسس لنظام جديد من الطائفية السياسية سيرتك العراق فريسة بني االنقسام
ّ
التدخل اخلارجي.
الداخيل وبني
ومن مفارقات تأسيس الكيان االرسائييل يف فلسطنيّ ،
أن هذا الكيان نشأ بدعم
غريب مبارش عىل قاعدة دينية واضحة .فالدول الغربية التي كانت تبتعد عن الدين

ّ
التدخل يف شؤون الناس العامة ،بذلت هي نفسها
 42وترفضه نظام ًا سياسي ًا وال تريد منه

اجلهود اجلبارة لتأسيس دولة دينية هيودية..
ويف مذكّرات «مويش شاريت» ـ رئيس وزراء إرسائيل ـ سنة 0819ـ أي قبل
أكثـر مـن عرشين عامـ ًا عىل احلـرب األهلية اللبنانيـة  ..سوف نجـد نـص اقرتاح
«بن غوريون» لتحريك األقليات املسيحية يف العامل العريب« ..لتدمري املجتمعات
املستقرة ،وإذكاء النار يف مشاعر األقليات املسيحية يف املنطقة ،وتوجيهها نحو املطالبة
ّ
باالستقالل ..وتثبيت امليول االنعزالية لألقليات يف العامل العريب ..بد ًءا باألقلية
املارونية» !
يضيف بن غوريون ،يف إطار اسرتاتيجية تفتيت املنطقة عىل قاعدة دينية ،حتمي
الدولة العربية الناشئة ،من خالل نامذج أخرى مشاهبة هلا (دولة مسيحية) بالقول :
« ّ
إن لبنان هو احللقة األضعف يف اجلامعة العربية ..إذ يشكّل املسيحيون األغلبية عرب
التاريخ اللبناين ،وهذه األغلبية هلا تراثها وثقافتها املختلفة عن تراث وثقافة الدول
العربية األخرى ..وهكذا تبدو مسألة خلق دولة مسيحية أمر ًا طبيعي ًا ،هلا جذورها
دعام واس ًعا من العامل املسيحي الكاثوليكي
التارخيية ،وستلقى مثل تلك الدولة ً
والربوتستانتي ..وإذا كان مثل هذا األمر يبدو شبه مستحيل يف الظروف العادية...
مبادرتنا ودعمنا القوي ال يمكن إخراج تلك الدولة إىل حيز الوجود! ..ويبدو يل ّ
أن
هذا هو واجبنا األسايس.»...
ويف الواليات املتحدة برزت يف السنوات القليلة املاضية سياسات مسيحية
عرب عنها املحافظون اجلدد
دينية مبارشة من خالل ما عرف بالصهيونية املسيحية التي ّ
الذين هيمنوا عىل اإلدارة األمريكية يف عهد الرئيس بوش االبن طوال ثامين سنوات
بني ( )2110و( .)2118وقد كان اهلدف األبرز هلذه املسيحية الصهيونية هو دعم
ارسائيل املطلق استناد ًا إىل خلفية دينية توراتية .وهذا ما أطلق عليه البعض «التحالف
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ّ
فإن الوقت احلايل هو الظرف املناسب خللق دولة مسيحية جماورة لنا ،ومن دون

املقدّ س» بني املحافظني اجلدد وبني اليمني املسيحي املتصهني ،خلدمة الدولة العربية42 ...

أسس أصحاب هذا االجتاه مؤسسات عدة يف إطار رؤيتهم لطبيعة الرصاع الديني
وقد ّ
يف العامل عموم ًا ويف الرشق األوسط خصوص ًا حيث ينبغي محاية الدولة اليهودية.
ومن ذلك عىل سبيل املثال ما سمي «بيت احلرية» (فريدوم هاوس) حيث تتم متابعة
أوضاع احلريات الدينية يف العامل؛ وقد كان هذا املركز الفكري والبحثي وراء أشد
التقارير انتقاد ًا للدول العربية واإلسالمية وخصوص ًا فيام يتع ّلق بمواقفها من إرسائيل
واليهود ،وانتقادات الدول العربية إلرسائيل ،وتصنيفه املستمر هلا عىل ّأهنا مواقف
معادية للسامية .وكذلك (برنامج احلريات الدينية األصولية) و(جلنة احلريات الدينية
أسسها الكونجرس يف  ،0889حتت ضغوط قوية من تيار
الدولية) ( )USCIRFالتي ّ
اليمني املسيحي وفروعه من النصارى املتصهينني .وتقوم هذه اللجنة بزيارات لدول
إسالمية وعربية ،خصوص ًا مرص واألردن؛ لتقيص أوضاع األقليات املسيحية وإيراد
تقارير للكونجرس ...للمطالبة بحرية التنصري ،وحرية ممارسة الديانات يف الدول
التي توجد فيها أقليات مسيحية ،وقد نتج عنه (قانون احلريات الدينية)  ،0889الذي
سمح بتأسيس جلنة احلريات الدينية األمريكية التي أصبحت فيام بعد جهاز ًا رقابي ًا عىل
املؤسسات واملراكز الفكرية والبحثية كانت الدعوات تصدر
الدول العربية.ومن هذه ّ
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إىل فرض العقوبات عىل السودان ،واىل اختاذ إجراءات رادعة ضد اململكة العربية
السعودية ومرص بحجة اضطهاد األقليات الدينية(.)1
لقد جعل الكثري من املفكرين ومن االسرتاتيجيني يف الواليات املتحدة من
اإلسالم ،بعد اهنيار االحتاد السوفيايت (امرباطورية الرش) اخلطر القادم عىل املصالح
االمريكية وعىل احلضارة الغربية كلها( .كام فعل هانتنغتون).وترافق الرتكيز عىل هذا
(اخلطر األخرض) مع اهتامم دقيق وتفصييل باخلالفات بني املسلمني .فتارة تكون
االصولية الشيعية يف مطلع الثامنينيات (بعد انتصار الثورة يف ايران ،ومواجهة القوات
األطلسية يف بريوت) هي اخلطر والرش الذي ينبغي مواجهته والتصدي الدويل له.
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ويتحول هذ اخلطر بعد عام  2110إىل االصولية السنية املتشددة .وهكذا يتنقل هذا
ّ

اخلطر من مذهب إسالمي إىل آخر .مع بذل اجلهود جلعل (االصوليات) يف مواجهة
بعضها بدل مواجهتها للواليات املتحدة أو للمصالح الغربية...
يف افريقيا الغربية اختلفت السياسة الفرنسية عن ما فعلته يف املرشق .فهناك كان
املسلمون أكثر تقدّ م ًا من الوثنيني .لذا (تصاحلت) السلطات االستعامرية مع اإلسالم
يف تلك البالد .لكن هذه السياسة رسعان ما تبدّ لت الحق ًا بعد التوجس من هتديد
اإلسالم لالستعامر الفرنيس.ومن قدرة اإلسالم عىل الربط بني العامل العريب وبني
افريقيا عىل قاعدة رفض االستعامر والعداء له .لذا انقلبت السياسة الفرنسية بعد عام
0801من التصالح مع اإلسالم إىل التحريض ضده من خالل تشجيع الدعوة إىل
(اهلوية األفريقية) و(اإلسالم األسود) يف مقابل اإلسالم العريب الذي يتهدّ د تلك
اهلوية(ّ .)6
ولعل ما جيري اليوم يف السودان ويف جنوبه حتديد ًا (دعم االنفصال وتقسيم
السودان) هو استعادة استعامرية غربية واضحة لتلك السياسات التفتيتية التي جعلت
العرب يف مواجهة األفارقة يف القرن املايض .يف حني ّ
ان اهليمنة عىل اجلميع هي اهلدف
املعلن تارة واملسترت تارة أخرى( .يمتلك جنوب السودان ثروات هائلة من النفط
واملعادن املختلفة.)...
تقسيم القارة اهلندية إىل دولتني واحدة ذات أغلبية هندية ،وأخرى ذات أغلبية
مستمرة إىل اليوم بني اهلند وباكستان .واتبع
مسلمة .وال تزال اخلالفات والرصاعات
ّ
وشجعوا اهلندوس
االنكليز سياسة إبعاد املسلمني عن الوظائف وعن خريات البالد،
ّ
وثبتوا أقدامهم يف املراكز العليا واملناصب الرفيعة ،كام فتحوا هلم أبواب الرخاء
ويّسوا أمام أبنائهم التعليم باملدارس يف حني كانوا يعملون عىل إبقاء
وميادين الرقيّ ،
املسلمني يف ظلامت اجلهل والتخ ّلف...واىل ذلك عمل االنكليز عىل دعم التنصري
وتشجيعه .فقد كان (لرشكة اهلند الرشقية اإلنجليزية) مهمة تنصريية منذ تأسيسها ،إىل
جانب مها ّمها األساسية يف التجارة والكشف واالستعامر...
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يف اهلند لعبت بريطانيا عىل فجوة العداء بني اهلندوس واملسلمني .لذا دعمت
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ضمها إىل اهلند عام
وحدي ًثا شكّلت قضية كشمري ـ منذ إعالن جواهر آلل هنرو َّ
0891م ـ الفتيل الذي َّ
ظل يشعل التوتر باستمرار بني نيودهلي وإسالم آباد ،وس َّببت
ثالثة حروب بينهام يف أعوام 0898م0861 ،م0810 ،م ،فخ َّلفت مئات اآلالف من
القتىل يف اجلانبني ،كام ّأهنا دفعت البلدين إىل الدخول يف سباق التس ُّلح عام 0819م
القوة بينهام.
للوصول إىل توازن َّ
تتكرر السياسات الدينية الغربية االستعامرية نفسها.
اليوم وبعد نحو قرنني ّ
العقلية نفسها ،والوقود املستخدم هو نفسه (الدين واملذهبية والعرقية) واألهداف هي
نفسها (االنقسام والتفتيت الداخيل) .أي ّ
ان هذه السياسات الغربية ستعمد إىل
ثنائيات :العريب والكردي ،والفاريس والعريب ،والسني والشيعي ،واملسيحي واملسلم،
واالفريقي والعريب( .عىل غرار معظم ما كتبه املسترشقون عن طبيعة االنقسامات يف
هذه املجتمعات)...
عندما انترصت الثورة اإلسالمية يف إيران عام  ،0818بدأ الرتكيز عىل اإلسالم
الشيعي يف األدبيات البحثية واإلعالمية والسياسية والثقافية الغربية .وكأن هذا
اإلسالم أو ّ
كأن الشيعة مل يكونوا موجودين قبل الثورة .واملقصود من الرتكيز عىل
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أن السنة يشء والشيعة يشء آخرّ .
شيعية الثورة ّأهنا غري إسالمية .بمعنى ّ
وأن الثورة
التي حصلت هنا ليس بالرضورة أن حتصل هناك حيث السنة هم املذهب األكثر
انتشار ًا ...وربام يراد من (شيعية الثورة) اإليرانية ،اإلحياء للسنة ّ
بأن الشيعة باتوا خطر ًا
جديد ًا بعدما نجحوا يف تشكيل دولة هلم ...هكذا بدأت مراكز الدراسات
واملؤسسات الديبلوماسية والسياسية واألمنية يف الواليات املتحدة وأوروبا تعقد
املؤمترات والندوات وحلقات النقاش لبحث (اخلطر الشيعي القادم).
فقال هنري كيسنجر يف بعض تلك الندوات عىل سبيل املثال عام :0892
«جيب أن تعتربوا الثورة اإليرانية ثورة شيعية ،وجيب عىل العامل السني أن يقف بوجه

 21الغزو الشيعي» .أ ّما وزير اخلارجية جورج شولتز فاعترب بعد انتصار الثورة ّ
أن الثورة

اإلسالمية هي أخطر عدو مشرتك للحضارة الغربية عىل طول تارخيها».)1(...
كان املطلوب من وجهة النظر الغربية أالّ متتد الثورة اإلسالمية إىل بلدان
أهم هذه الوسائل كان الرتكيز
أخرى .ولذا جيب حمارصهتا بالوسائل كافة .ومن أحد ّ
عىل شيعية الثورة من جهة ،وعىل اخلالف السني ـ الشيعي من جهة ثانية .وقد
ساعدت احلرب التي شنّها العراق ضد إيران يف الرتويج كثري ًا لبيئة هذا اخلالف
القومي واملذهبي...
ويف لبنان كانت فرنسا (أم املوارنة احلنون) .عند تأسيس الكيان اللبناين منذ
عام .0821أي ّ
ان أبناء الطوائف األخرى مل يكونوا كذلك .وقد عملت فرنسا من
خالل سياساهتا املبارشة وسياساهتا التعليمية واالقتصادية عىل ربط املوارنة خصوص ًا
واملسيحيني عموم ًا هبا ...وأصبح جبل لبنان يف الوقت نفسه مقر ًا للبعثات التعليمية
من اليسوعيني والعازاريني والكرمليني وسواهم من الذين تدعمهم فرنسا .بحيث
ساهم نشاط هذه البعثات يف تغيري الواقع الثقايف بني الطوائف اللبنانية ملصلحة املوارنة
الذين مل يكونوا أحسن حاالً من الطوائف األخرى قبل القرن التاسع عرش.
اختلفت سياسات الدول الغربية يف توظيف الواقع السني الشيعي يف البالد
تؤ ّلب السنة عىل الشيعة والشيعة عىل السنة ،إذا كان األمر يل ّبي السيطرة الغربية
ويساعد عليها ،ويضعف اجلبهة اإلسالمية املناهضة هلذه السيطرة .ففي أثناء
اإلحتالل السوفيايت ألفغانستان عىل سبيل املثال ( )0881-0891مل تنشغل
السياسات األمريكية بالفروقات أو باخلالفات بني السنة والشيعة.
كان اهلم الغريب واالمريكي حتديد ًا هو عدم السامح للسوفيات باالستقرار يف
وتشجع الدول اإلسالمية
أفغانستان .ولذا كانت واشنطن وأجهزة استخباراهتا تؤ ّيد
ّ
املتطوعني للقتال إىل جانب إخواهنم يف الدين .وكانت وسائل اإلعالم
عىل إرسال
ّ
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أي اهتامم إذا كان ال يفيد مصاحلها املبارشة .وهي
اإلسالمية .فهي ال تعري هذا الواقع ّ

الغربية ومعها املسؤولون يف العواصم الغربية ال يرتددون يف تسمية هؤالء املقاتلني 20
ّ

ربعات ترسل عالنية من الشخصيات ومن
بـ(املجاهدين) .وكانت األموال والت ّ
املؤسسات وعرب كل البنوك يف العامل اإلسالمي ومن العامل الغريب إىل هؤالء
بحجة (جتفيف منابع اإلرهاب).
املجاهدين .ومل يعرتض أحد طريق تلك األموال ّ
أي مربر لسياسات دينية مذهبية يف
وحتى اليوم ال جتد الواليات املتحدة ّ
املواجهة مع حركة طالبان يف أفغانستان ،عىل الرغم من اشتداد ساعد احلركة يف
مقاومتها لالحتالل الغريب ـ األطليس( ...ال تذكر االهتامات األمريكية انتامء طالبان
تتعمد ذلك عىل سبيل املثال مع املقاومة يف العراق ،أو مع حزب اهلل يف
السني ،كام ّ
لبنان)...؛ ّ
ألن هذه االهتامات غري جمدية يف أفغانستان ،ولن تساهم يف تغيري مسار
الرصاع مع هذه احلركة وال يف حماوالت إضعافها أو تفتيت قواها ...وهي ال تشري عىل
اإلطالق إىل (سنّية) احلكومة الباكستانية يف املواجهات مع تنظيم القاعدة أو مع حركة
طالبان يف أفغانستان أو يف باكستان نفسها...
لكن يف بقعة أخرى من بقاع العامل اإلسالمي كانت السياسات الغربية ـ
يتعمد الساسة
االمريكية نقيض ذلك متام ًا .ففي لبنان مثالً كان من الالفت أن
ّ
الغربيون ووسائل اإلعالم الغربية إضافة صفة (الشيعي) و(املتشدّ د) إىل حزب اهلل
السياسات الدينية للقوى االستعامرية  /أ.د .طالل عرتييس
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عندما يشار إليه يف املقاومة ضد إرسائيل .بحيث جتعله هذه الصفة خمتلف ًا عن
املسيحي ،أو عن السني يف لبنان...
وقد اشتدّ الرتكيز عىل (شيعية) حزب اهلل ولكن مع تأكيد جديد هو ارتباطه
بإيران ،خصوص ًا يف أثناء األزمة السياسية واألمنية التي عصفت بالبالد منذ عام
2111م (بعد اغتيال الرئيس احلريري) .ما يعني ّ
أن ما يقوم به احلزب ليس حركة
مقاومة للدفاع عن لبنان أو لصدّ االعتداءات اإلرسائيلية ،بل هو خلدمة أهدافه
الشيعية من جهة (يثري حفيظة السنة) أو خلدمة أهداف دولة أخرى غري لبنان (يثري
حفيظة باقي اللبنانيني وخصوص ًا املسيحيني).
ينطبق ما جرى يف لبنان عىل العراق أيض ًا بعد احتالله عام  2111وبعد سقوط

تدخل األمريكيون مبارشة يف ّ
النظام .فقد ّ
كل تفاصيل الواقع العراقي .من تسمية
املقاومة العراقية باملقاومة (السنية) ،للقول ّ
بأن الشيعة موافقون عىل االحتالل
األمريكي لبالدهم .إىل التدخل يف صياغة الدستور العراقي اجلديد الذي جعل
التوزيع الطائفي أساس هذا الدستور ،ما يعني احتامالً دائ ًام لالنقسام بني الشعب
العراقي .كام سامهت بعض األدبيات السياسية العربية يف جعل احتالل العراق
وسقوط نظامه مسؤولية إيرانية ـ شيعية ،بدل أن تكون مسؤولية أمريكية ـ عربية.
ألهنا مل تقاتل إىل جانب العراق ،وعىل
بحيث ألقت تلك األدبيات اللوم عىل إيران؛ ّ
ألهنم ـ كام تقول تلك األدبيات ـ تل ّقوا أوامر إيرانية بعدم
الشيعة يف داخل العراق؛ ّ
القتال دفاع ًا عن النظام العراقي وضدّ االحتالل األمريكي...
ومع إيران بلغ التحريض املذهبي الديني والعرقي ذروته .خصوص ًا بعد
احتالل العراق ،وبعد تع ّثر التسوية السلمية يف املنطقة .فقد اعتربت السياسات
األمريكية إيران (وليس ارسائيل) هي العقبة أمام التقدّ م يف عملية التسوية .واعتربت
ّ
وشجعت بسبب ذلك ك ّله عىل
ان برناجمها النووي يشكّل خطر ًا عىل الدول العربية.
ّ
اعتبار إيران هي عدو العرب األول وليس إرسائيل .واملقصود هبذا التحريض حتقيق
ـ األول :هو هتميش التهديد النووي االرسائييل.
ـ والثاين :هو التذكري باالختالف العرقي مع إيران الذي يفرتض احلذر وعدم
التوافق (لنالحظ ّ
ان التحريض عىل هذا املستوى ال يتناول الدور الرتكي املتنامي.
فليس ثمة من يشري إىل اخلالف العرقي العريب-الرتكي)
ـ والثالث :هو حتريك الشعور املذهبي السني -الشيعي،يف ظل بيئة مناسبة ملثل
هذا التحريض ممتدة من لبنان إىل العراق .بحيث يصعب إىل حد االستحالة التفاهم
العريب اإليراين حلل املشكالت اإلقليمية أو لبحث قضايا اخلالف واملخاوف املتبادلة.
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أكثر من هدف:

ـ والرابع :هو تشجيع العرب والفلسطينيني عىل املسارعة إىل التفاهم مع 22

(بغض النظر عن سياساهتا االستيطانية التوسعية) ملنع إيران من االستمرار يف
ارسائيل ّ
دعم حركات املقاومة ويف تعطيل عملية التسوية،وللحد من تقدّ م نفوذها يف املنطقة
عىل حساب نفوذ العرب (حلفاء الواليات املتحدة) التقليدي.
هكذا نفهم كيف وملاذا نشأت فكرة (اهلالل الشيعي) ،ومعها هتمة ّ
ان الشيعة
العرب يتبعون إيران وال يتبعون مصالح بالدهم .وذلك يف إطار التحريض ضد
سمي بظاهرة (تشيع أهل
الشيعة يف املنطقة العربية .وترافق األمر مع تضخيم ما ّ
السنة) .فقام بعض العلامء واخلطباء ووسائل اإلعالم املختلفة بالتحريض املبارش
والقوي ضد الشيعة وضد إيران التي (تثري الفتن يف الدول السنية) ،بحيث بات
تكررت اإلشارة إليه يف مناسبات كثرية،
احلديث عن اخلطر الشيعي مألوف ًا بعدما ّ
خصوص ًا ّ
ثم يف
وأن البيئة السياسية ـ املذهبية يف بلدان كثرية مثل العراق ولبنانّ ،
سوريا بعد (الثورات) العربية ...ساعدت عىل هذا التحريض الذي يعود إليه البعض
حتى عىل املستويات الدينية الرسمية ،كام فعل مؤخر ًا وزير األوقاف املغريب السابق
عبدالكبري العلوي الذي « ّ
حذر يف امللتقى العاملي اخلامس خلرجيي األزهر املنعقد يف
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القاهرة من حماوالت املدّ الشيعي مطالب ًا بتوحيد السنة للتصدي له».
وقد ّ
حذر العلوي أيض ًا من «توظيف الدين ألغراض سياسية ،ومن فرض
املذهب الشيعي عىل العامل خلدمة هذه األغراض» (.)2101/1/01
ومن الالفت ّ
أن العلوي هو املدير العام لوكالة (بيت مال القدس الرشيف).
تتعرض له القدس من هتويد ،ومن بناء ال يتوقف
أي بدالً من الدفاع عن ما ّ
للمستوطنات ،يذهب حتريض وزير األوقاف املغريب السابق ضد الشيعة والتشيع.
امللح ،بدل أن تكون إرسائيل ،منطقي ًا وواقعي ًا ،هي هذا اخلطر ...ومن
فيجعلهم اخلطر ّ
الواضح ّ
أن هذا التحذير نفسه ينطوي عىل بعد سيايس يطال إيران التي يرى كثري من
احلكومات العربية (حتى بعد الثورات)ّ ،
أن نفوذها يتّسع ويتمدّ د عىل حساب نفوذهم
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املستوى السيايس.
وقد ساهم صعود السلفية بعد (الثورات) بتياراهتا املختلفة ،يف نرش هذا
التحريض ضد الشيعة ويف اعتبارهم اخلطر األول والعدو القريب ...وقد حيتمل مثل
هذا التحريض ر ّد ًا مماث ً
ال من أوساط شيعية موازية ،وإذا حصل ذلك فإنه سيخدم
سيعزز ثقافة العداء والكراهية املتبادلة...
الغالة من اجلانبني السني والشيعي ،ما
ّ
ويؤدي فعلي ًا إىل التحضري اجليد لبيئة الفتنة املذهبية بني املسلمني...
هكذا يتصل التاريخ باحلارض.ال انقطاع بني السياسات الغربية يف بالد
ّ
التدخل يف
استمر
املسلمني.وعىل الرغم من غياب االحتالل العسكري املبارش ،فقد
ّ
هذه البالد عرب تفكيك املجتمع ،واهليمنة عىل الثروات ،والتحريض الديني والعرقي
واملذهبي ...وقد تفاوتت االستجابة هلذه السياسات الغربية يف التفكيك والتحريض،
بني من أصبح مطية هلا ووقع يف رشك الدعوة هلا،فجعل املسلم اآلخر أو العرق اآلخر
هدف ًا للحرب أو للكراهية ....وبني من عمل عىل مواجهتها فجعل من الوحدة
الوطنية ،أو من مقاومة االحتالل ومن التدخل الغريب بأشكاله كافة هدفا" للمقاومة
بأشكاهلا كافة.
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