
اليمنية اإليرانية العالقات فصل ُيمكن ال ]
بشكل تــتــحــّكــم جيبوليتيكية مــفــاعــيــل عــن 
الخارجية السياسة في مباشر وغير مباشر
وبالخصوص المنطقة، دول تــجــاه إليــــران
بالطاقة المتعلقة الــطــارئــة الوضعية تلك 
إيران ــوع ووق السوفياتي االتحاد انهيار بعد
النفطي لــلــمــخــزون الــذهــبــيــة ــة  ــع ــرق ال ضــمــن 
ـــن، ـــزوي ـــر ق ـــح وب ــج ــي ــل ــخ ـــل مــــا بــيــن ال ـــائ ـــه ال
الحرة األســـواق ــى إل ــول  ــوص ال على وقــدرتــهــا 
وإذا الـــبـــحـــار. ـــي  ـــال وأع ــــــا  أوروب غــــرب  وإلــــى 
ثم ومــن  ــة، ــي ــران اإلي ــة ــدول ال جيبوليتيك كــان 
من المئة فــي الثمانين ُمــربــع ضمن وقوعها 
وهواجس العالم، في والغاز النفط مخزوني
المعّقدة الهيكلية وأخــيــراً الوطنية، السيادة
كما تــمــّكــنــت ــد ق ــة ــي ــران لــلــهــويــة الــثــقــافــيــة اإلي
ــرض ف مـــن زارج)  آســـايـــش  ــر ــي ــف ــس (ال يــقــول 
الــخــارجــيــة ــة ــاس ــي ــس ــى ال ــل اســتــحــقــاقــاتــهــا ع
ــات ــي ورائ فيما قــلــيــًال التفصيل فـــإن إليـــــران، 
اإليـــرانـــي ــاط  ــش ــن ال دوالب  ــل ــّك ــش ُت ــة  ــدي ــائ ــق ع
من ــراً ــي ــث ك ُيــفــســر أن  ــًا ــض أي ُيــمــكــن  ــي  ــارج ــخ ال
وبالتحديد القائمة والــســيــاســات ــوادث  ــح ال
متماهية تكون  ُمــحــددة جغرافية مناطق في 
والثوري أحيانًا الديني اإليراني النموذج مع

فيحينآخر.

نظرةتاريخية
اليمنية بالذهنية  الفرس ،ارتبط تاريخيًا 
الهجمات بــعــد  وِحـــــراب تــنــافــس مــنــظــور  ــن  م
لتقويض الفارسية الجيوش بها قامت التي
العربية الــجــزيــرة جنوبي فــي سبأ حــضــارة 
على  والسيطرة  الميالد)  قبل 750  -  1000)
بينهم القائمة الكونية الــحــرب ضمن اليمن
الساساني الملك بإرسال تكّللت الــروم، وبين
استطاعت اليمن، أرض  إلــى  فارسية جيوش
أن ــد ــع وب ــاك، ــن ه الحبشي ــوذ ــف ــن ال ــن  م ــد  ــح ال
في الــفــارســيــة السيطرة تحت اليمن أصــبــح 
واليــة بذلك أصبح الساماني العصر نهاية
(المدائن الفارسية  االمبراطورية ــات والي من
عبر هناك الفرس  الرعايا فــتــذارر تيزفون)  -
كباذان مالكة عــوائــل منهم  وظــهــرت السنين 
الــخــامــس الــقــرن فــي ــه ــروي ــه وســرديــويــه وم
قامت عندما تّمت المفارقة أن إّال الــمــيــالدي،
لبالد ــًا  ــض وأي فـــارس  ــالد ب بفتح يمنية قبائل 
الضفتين بين جــديــدة عالقة فنشأت  الــشــام
الــفــتــح، ــد ــع ــد ب ــدي ج ــي ــاس ــي ــــع س فـــي ظـــل واق
الحقًا أمــا ســابــقــة، بمرحلة يتعلق  فيما هــذا 

من تحقيبها  ــن ــك ــم ُي ــن ــدي ــل ــب ال عـــالقـــات  فـــإن 
سبتمبر مــن والــعــشــرون ــادس  ــس ال ثــورة  بعد 
اعــتــرفــت  عــنــدمــا   1962 الـــعـــام فـــي الــيــمــنــيــة 
اليمني ــوري ــه ــم ــج ال ــم ــك ــح ال ــام  ــظ ــن ب طـــهـــران 
اإليــرانــيــة  ــارة ــف ــس ال وافتتحت   1967 ــام ــع ال
انتصار وبعد ،1972 الــعــام فــي صنعاء فــي 
الحكومة بــادرت إيــران  في اإلسالمية الــثــورة
الــقــادة ـــع م ـــة عــالقــة حــســنــة ـــام الــيــمــنــيــة إلق
ــروج ــخ ال تستطع ــم  ل ــًا ــق الح ــا ــه أن إّال  ـــدد،  ـــُج ال
بالنسبة العربية للدول  القومي  الموقف عن
ــوف ــوق وال ــة ــي ــران اإلي ــرب الــعــراقــيــة ــح ـــى ال إل
طرأ ـــذي ال الــتــبــدل أن إّال الــعــراق، جــانــب  إلــى 
الثانية الــخــلــيــج ـــرب ح بــعــد المنطقة  عــلــى 
الخليجية اليمنية الــعــالقــات إلــيــه آلــت  ومــا 
الــعــالقــة ــح بــــأن تــتــوّطــد ــم ـــد س ـــر، ق ـــوت ـــن ت م
إعــالن وعند طــهــران وأن خصوصًا البلدين،
أول  كانت  1990 الــعــام فــي اليمنية الــوحــدة 
بعد وحتى  ــدة، ــوح ال بحكومة تعترف دولــة 
وقفت   1994 العام في االنفصال حــرب  قيام
برئاسة الشمال حكومة  جــانــب  ــى إل طــهــران 
سالم عــلــي ــة ــرك ح ــد ض ــح ــال ص اهللا  عــبــد  عــلــي 

البيض.
إليـــران اليمني الــرئــيــس ــــارة زي ـــاءت  ج ــم  ث
من  عــــدد ــى ــل ع ــه  ــع ــي ــوق وت  2000 الـــعـــام فـــي 
في مهما منعطفًا لُتشّكل المختلفة االتفاقات
تــجــذرت ــم ث ــن، ــدي ــل ــب ال ــة بــيــن ــالق ــع مــســيــرة ال
محمد السابق اإليــرانــي الرئيس بــزيــارة أكثر 
 2003 العام من مــايــو/ايــار شهر  في خاتمي 
وتوقيعه الــيــمــن ـــزور ي إيــرانــي ــس  ــي رئ ـــأول  ك
الــمــجــاالت ــي ف ــق لــلــتــعــاون ــائ عــلــى ثــمــانــي وث
األمــنــي، ــاون ــع ــت ال اتــفــاقــيــة أهــمــهــا  المختلفة 
بين الــُمــوّقــعــة ــات ــاق ــف االت ُمجمل بلغت  وقـــد 
أربعة مــن أكثر  اليمنية الــوحــدة منذ البلدين
بلغت كما تفاهم، ــرة ــذك وم اتفاقا  وخمسين
منذ البلدين لمسئولي المتبادلة الــزيــارات
ــن  ــي ــع وأرب ــة ــس ــم خ ـــن  م أكـــثـــر   2000 ـــام ـــع ال
عشرة الــتــجــاري الــتــبــادل ــــارة، وتــضــاعــف زي
،1990 الــعــام فــي عليه ـــان ك عــمــا  أضــعــاف 
ــالل ــت اح ــأن ــش ب ــن ــدي ــل ــب ــا ال ــف ــوق ــل م ــاث ــم ــا ت ــم ك
ــة ــي ــران اإلي ــة ــووي ــن ال ـــن الــمــســألــة ـــراق، وم ـــع ال
ــد أّك ـــذي ال اليمني الــرئــيــس تصريحات  بعد 
ــة ــووي ن طــاقــة ـــالك ـــت ام ـــي ـــــران ف ـــق إي فــيــهــا ح

لتوليدالطاقة.
في ــور ــه ــظ ال فـــي ــــدأت ب ــــة أزم بـــــوادر  أن  إّال 
الذي التمّرد  بعد خاتمي الرئيس عهد نهاية 
وهــو بدر ــدي ــزي ال الــمــذهــب ـــاده أحــد شــيــوخ ق

مناطق ــض ــع ب فـــي ــي  ــوث ــح ال حــســيــن  الـــديـــن 
محافظة فــي ــا ــوص ــص وخ الــشــمــالــيــة الــيــمــن 
ــدده  ــج ت ثـــم ومــــن   2004 الـــعـــام فـــي صــعــدة 
عنه أســـفـــر ــــا  وم  ،2005 آذار مــــــارس/ ـــي  ف
وهو الشيعية المساجد  أئمة ــد  أح ـــدام إع مــن 
والــســجــن ــي، ــم ــل ــدي ال الــشــيــخ يــحــيــى حــســيــن
مــحــمــد وهــــــو ــــوات ــــن ـــي س ـــان ـــم ـــى آخــــــر ث ـــل ع
واتهامهما الحوثي، حركة لدعمهما مفتاح،
أيضًا اُتهمت التي  إيــران لصالح بالتجسس
الخارجية ــر وزي ــارة  زي لكن التمرد، ذلــك بدعم 
مايو ــران فــي ــه ــط ل ــي ــرب ــق ـــو بــكــر ال الــيــمــنــي أب
ــرازي  خ كمال وتصريحات  2005 الــعــام مــن 
شــأن فـــي الــيــمــن ـــدث ـــح ــا بــــأن «مــــا ي ــه ــن ــي ح
ــا مــحــمــد رض ــات ــح ــري ــص ـــي» ومــــن ثـــم ت ـــل داخ
اإليـــرانـــي ــة ــي ــارج ــخ ال ــــر ــد وزي ــاع ــس بـــاقـــري م
ال تــدعــم ــــالده ب بــــأن ــرف ــص ــن ــم ــر ال ــراي ــب فـــي ف
الــحــوادث وأن الحوثي أنــصــار ـــالق اإلط على 
داخلية قضية  ــدة، ــع ص واليـــة  ــي ف ــة  ــاري ــج ال
تسويتها على اليمنية الحكومة وستعمل

بحكمة؛قدبددذلكالتوتر.

إيرانوالتوّجهاإلقليمي
والــثــانــيــة األولــــى بــعــد حــكــومــتــي اإلعـــمـــار
 -  1989) ــي ــان ــج ــن ــس رف ــي ــم ــاش ه ــة  ــاس ــرئ ب
الخارجية إيــــران ــات ــالق ع ــزت ــرك ت  ،(1997
شرقًا الصين ــدود ح على الواقعة بالمنطقة 
الخليج ومنطقة  جــنــوبــًا  الــهــنــدي والمحيط 
ــر ــح ــب وال األســــــود ـــاز والــبــحــر ـــوق ـــق ـــًا وال ـــرب غ
أجـــــزاًء أن اعــتــبــار ــى  ــل ع ـــاًال  ـــم ش ــط  ــوس ــت ــم ال
تــاريــخــيــًا تــنــتــظــم ــق ــاط ــن ــم ــة مـــن هـــذه ال ــّم ــه م
وهو الفارسية، الحضارة مع واستراتيجيًا
ــة ــي ــران اإلي العشرينية  الــخــطــة  تضمنته  مــا 
اســتــحــصــال ـــي ف الـــرغـــبـــة  ـــــدأت  ب اذ  ــًا،  ــي ــل ــع ف
الجغرافي، المحيط ذلــك  عبر إقليمية مكانة
االستراتيجي التوازن  صاحبت إيــران  فتكون
إّال واالقــتــصــادي، ــي ــن األم ـــــًا لــلــتــعــاون ودوالب
ــًا ــض أي االهـــتـــمـــام ـــي ف بــــــدأوا اإليـــرانـــيـــيـــن  أن 

الجزيرة شبه من الغربي  الجنوبي  بالمثلث
ــا وم ــه، ــب ــل ــن ق ــم ــي ــل ال ــك ــش ـــــذي ُي ــة ال ــي ــرب ــع ال
تــكــون وبــحــريــة ـــن حـــــدود بـــريـــة ُيـــحـــاذيـــه م
بحر إلــــى ـــة ـــاف ـــاإلض ب ــة ُعـــمـــان فــيــه ــن ــط ــل س
لعدد كــانــت  وقــد الــهــنــدي. والمحيط ــرب  ــع ال
ــة ــادي ــص ــت واالق مـــن الــمــعــطــيــات الــســيــاســيــة
يتبلور أن  ــي  ف ــا ــره أث المستجدة  أو الــطــارئــة
ُيمكن ــا م وهــو المنطقة،  بتلك  االهــتــمــام ذلــك 

اإلشارةإليهفيمايلي.

الدوافعالسياسية
لــســيــاســة ـــدة ـــدي ـــج ــت الــتــوجــهــات ال ــن ــّي ب
سبتمبر/ حــــوادث بــعــد الــمــتــحــدة ــات  ــوالي ــل ل
األفـــقـــي ـــدد ـــم ـــت ال ـــا تـــتـــّجـــه نـــحـــو ـــه أيــــلــــول أن
العالم ـــارات ق ــن م منطقة  ــل ك على المكارثي
نسبة أكــبــر ــب ــل ج ـــي ــع، رغــبــة مــنــهــا ف ــب ــس ال
ومــن ــي ــرك ــي األم تــأثــيــريــة ُمــمــكــنــة لــالقــتــصــاد
ــم، وبــالــتــالــي فــإن ــال ــع ــادات ال ــص ــت ــم عــلــى اق ث
تمكين عــلــى ــدت ــم ــت اع ــدة ــدي ــج ال الــمــكــارثــيــة 
ــري، ــك ــس ــع ال ــة الـــُمـــجـــّمـــع الــصــنــاعــي ــط ــل س
الحروب ــال  ــع وإش الــســالح بيع على ــًا  ــق والح
مناطق فـــي الــمــبــاشــر الــعــســكــري ـــود  ـــوج وال
وعليه اليمن،  بينها ومــن العالم، من مختلفة
مع عــالقــاتــهــم  لنسج ــون ــي ــران اإلي ســعــى  فــقــد 
حدودهم لهم ُيــؤمــن الــذي بالمستوى اليمن 
تهديد أي ــن م الخليج جــنــوب إلــى الــواصــلــة 
في الــمــتــواجــدة ــه الــبــوارج األمــريــكــيــة تــقــوم ب
االتــفــاقــيــة ــون ــك ت ــئ الــيــمــنــيــة، وربـــمـــا ــوان ــم ال
ــام ــع ال فـــي ــن ــدي ــل ــب ــن ال ــي ــة ب ــع ــوّق ــُم ــة ال ــي ــن األم
مع  األمــنــيــة ـــات ـــاق ـــف االت ـــــرار  غ ــى  ــل ع  2003
ذلــك تفسير عــلــى قـــــادرة  ــا ــي ــرك وت بــاكــســتــان 
محاولة ــو ه ذلــك إلــى ــد مــا، بــاإلضــافــة إلــى ح
المخدرات تهريب عصابات نشاط مــن الحد
ــر ــوّف قـــد ُي ــك ــذل ك . ــي مــنــهــا إيـــــران ــان ــع ــي ُت ــت ال
ــًا ــرص ــن ف ــم ــي ال ـــع م ــرة ــق ــت ــس ـــــود عـــالقـــة م وج
بحرية ـــالت ـــواص م خــطــوط ــن ــي ــأم ــت ل جــيــدة 
والمحيط العرب  بحر في  اإليرانية  للناقالت

للوصول الدولية البحرية والــحــدود الهندي
ـــدأت الـــتـــي ب ـــراء ـــم ـــس ــــى جـــنـــوب الــــقــــارة ال إل
تــتــوّطــد ــا ــه ب عـــالقـــات طـــهـــران االقــتــصــاديــة
الضخمة اإليــرانــيــة ـــودرو خ شركة قيام  بعد 
السيارات لتصنيع شركة (أضخم للسيارات
في لــهــا مصنع بــبــنــاء  األوســـــط) ــرق  ــش ال ــي  ف
االهتمام وتــزايــد دكـــار، السنغالية العاصمة
وزيـــر زيـــــارة  ــد ــع ب دارفـــــور بقضية  ـــي  ـــران اإلي
كــذلــك ــــــرازي. خ كــمــال ــق ــاب ــس ــة ال ــي ــارج ــخ ال
ـــارة ـــق ال وســــط إلــــى ــــول ــــوص الـــرغـــبـــة فـــي ال
على واللعب العظمى والــبــحــيــرات الــســمــراء 
ــا» ــي ــق ــري «مــــشــــروع إف ــن ــي ـــالف الــــدائــــر ب ـــخ ال
القرن و»مــشــروع الفرنسيون عــرضــه ـــذي  ال
ـــدا، ـــن أوغ ـــن م ـــل ك ــم ــض ب ــر « ــي ــب ــك األفـــريـــقـــي ال
الديمقراطية، والكونغو وبوروندى، وروانــدا،
قّدمه الــذي فصله)  (بعد ــودان  ــس ال وجــنــوب 
تــجــاريــة قــاعــدة إنــشــاء ــدف ــه ــون ب ــي ــك ــري األم
والنفط التعدين  شركات لصالح وصناعية 

األميركية.

الدوافعاالقتصادية
الــوديــعــة قيمة ازديـــــاد بـــأن ــــران  إي ــــت  أدرك
الـــُمـــرّقـــمـــة ـــارة ـــج ـــت ـــة ال ـــرك األوربـــــيـــــة مــــن ح
ــة، ــادم ــق ال الــســنــوات (االلــكــتــرونــيــة) خـــالل
ــاع ــط ق نــحــو ــا ــه ــن م ــــــزاء كــبــيــرة ــــّول أج ــــح وت
المستهلكين على التركيز ــن م ـــدًال  ب ــال ــم األع
ـــة ُيــمــكــن ـــاح ـــت وم قــــد خــلــق فــــرصــــًا جــــديــــدة
متوازنة ــات ــالق ع تجسير عبر بها  ــاك ــس اإلم
االقتصادي، ووعائها الجغرافي  محيطها مع
ُمني الــتــي الخسائر ــإن ف ــك  ذل ــى إل بــاإلضــافــة 
سبتمبر ـــداث أح بعد العربي  االستثمار بها
تريليون   1,4 ـــ ب ــدر  ــق ُت أصــولــهــا كــانــت  ــي  ــت وال
موطنها ــى إل منها  كبيرة أجـــزاء ــاد أع قد دوالر 
بناء مشاريع إلى تحولها  وبالتالي  األصلي،
ما وإذا ــار. ــق ــع ال فـــي ــط  ــش ن وتـــــداول  ـــار  ـــم وإع
اليمن ــي ف الــحــالــيــة ــرق ــط ال شبكة  ـــأن  ب ــم  ــِل ُع
العربي، العالم فــي الشبكات أقـــدم مــن تعد 
من الخمسينيات فــتــرة إلــى بعضها ــود  ــع وي
االستعمار فترة إلى وبعضها الماضي القرن
للصيانة وتفتقد الــبــالد،  لجنوب البريطاني
تعتزم الــيــمــنــيــة ــة ــوم ــك ــح ال وأن  ــــة،  ــــدوري ال
لتوسيع دوالر  مــلــيــارات  خــمــســة  ــار  ــم ــث ــت اس
تستهدف   2015 ــام ــع ال حــتــى  الشبكة تــلــك 
والريفية الرئيسية  الطرق شبكة في  التوسع
كيلومتر؛  ــف أل  38 نحو ــى إل لتصل الثانوية
فــرص لــديــهــم اإليــرانــيــيــن أن  يعني  ذلـــك  فـــإن 

أشــارت وقــد ــك، ذل في  ما  ــدور ب لإلطالع ذهبية 
صنعاء ــي ف اإليـــرانـــي السفير بـــأن الــتــقــاريــر 
الــمــوضــوع ـــك ذل ــش ــاق ن ــد ق كــمــالــيــان  حسين 
اليمني ــرق  ــط وال الــعــامــة الــخــدمــات ـــر  وزي ــع  م
إمكانية ـــدى م عــن ــي، ــم ــرش ــك ال اهللا  عــبــد  عــمــر 
تــقــديــم ـــي ف ـــة ـــي ـــران ــة الـــشـــركـــات اإلي ــم ــاه ــس م
في ــة ــاص خ ــة ــي ــدس ــن ــه الــخــدمــات الــفــنــيــة وال
وأن ــًا ــوص ــص خ والـــجـــســـور، الـــطـــرق  إنـــشـــاء 
ـــى شهر ــود إل ــع ت ــا بــيــن الــبــلــديــن ــاق ــف ــاك ات ــن ه
النقل  وزارتــــي بــيــن   1996 ــام ــع ال ــن م ــل  ــري إب
إيرانية شــركــات حاليًا وتــقــوم البلدين، فــي 
اليمن فــي  الهامة المشاريع مــن ــدد  ع بتنفيذ 
مصنع ومــشــروع سقطرة مطار مشروع منها 
مشاريع ولــديــهــم الــغــاز، ــات ــوان ــط اس ــاج  ــت إن
أن ُيــمــكــن آخـــر أمـــر  . أفــغــانــســتــان ــي  ف مماثلة 
تسويق فــي الرغبة ــو وه طــهــران إليه تتطلع 
إلى ــَوّرد ُت أصبحت التي العسكرية منتجاتها
معظمها الــعــالــم  ــي ف دولـــة أربــعــيــن ــن  م ــر  ــث أك
العلم مــع الــالتــيــنــيــة، ــا ــك ــري وأم إفــريــقــيــا  فــي 
أكثر قبل ــودان  ــس ال بتزويد  قامت ـــران  إي ــأن  ب
ــل الــجــنــود ــق ـــوات بـــســـيـــارات ن ـــن ـــن ثــــالث س م
ُيساعد أن ُيمكن كذلك العسكرية، والعربات
الطاقة مــجــال ــي ف ــع ــواس ال ــي ــران اإلي الــنــشــاط 
الطبيعي والغاز الخام النفط في وبالتحديد
في التسويق وموضوعات والبتروكياويات
العالقات لتوطيد براغماتية قابليات إيجاد
ــذي ال اليمن يستفيد جهة فمن البلدين، ــن  ب
 400 ــن ع النفط ــن م الــيــومــي إنــتــاجــه يــزيــد  ال 
الــصــادرات مــن حصته ويتقاسم برميل ــف  أل
عقود بــمــوجــب اإلنــتــاج تــقــاســم ــن  م النفطية 
المنتجة أجنبية نفطية شركات مع ُموّقعة
صــــادرات  ــي ــال ــم إج مـــن ــة  ــئ ــم ال فـــي   63 ــو ــح ن
اإليــرانــيــون يستفيد ثانية جهة ــن وم ــالد،  ــب ال
ــالل خ ـــن مــنــتــهــم م ــق ــوي ــس ــــرون ت ــــدي ـــــذي ُي ال
ــاب ب ــن ــي ب لــلــيــمــن ــة ــري ــح ــب ـــرق ال ـــط مــلــتــقــى ال
ــاء ــض ــف وال ـــا، ـــرًب ــر األحـــمـــر غ ــح ــب ــدب وال ــن ــم ال
الـــذي ــدي، ــن ــه ال ــى الــمــحــيــط ــل ــوح لـــه ع ــت ــف ــم ال

يرفده أصًالالمحيطالهاديمنالخلف.
ومتوازنة هــادئــة  عــالقــات  عــن الحديث  إن 
ُيــمــكــن ـــر والــــخــــالفــــات ـــوت ـــت ـــب بـــــؤر ال ـــح وس
بين ما القائمة العالقة طبيعة على إسقاطه 
اإلسالمية، والجمهورية  اليمنية الجمهورية 
من كثير عــلــى  الــتــغــّلــب  اســتــطــاعــا فالبلدين 
عن وبـــعـــيـــدة ـــة ـــادئ ــة ه ــق ــري ــط ــالت ب ــك ــش ــم ال
باستمرارها كفيل وهــو  والتجييش ـــواء األض

وتطورهاأكثر.
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ولبنان العراق في والمذهبي السياسي بين
عالقة بشأن أسئلة وشعبية حزبية قيادات تصريحات طرحت ]
بالحراك السياسي الوجه  تداخل ومدى الطائفي أو بالمذهبي  السياسي
حاولت وكلها مختلفة  جهات من جــاءت  التصريحات هذه الشارعي. 
المذهبي/ الــجــانــب ونــفــي لالنقسام السياسي الــطــابــع  على  التأكيد 

األهلية. لالستقطابات  الطائفي
حــارث ــراق ــع ال فــي المسلمين علماء لهيئة الــعــام األمــيــن ــام  ق مــثــًال 
بالد في اآلن الدائرة للحرب  السياسي الجانب على  بالتأكيد الضاري 
في الــصــراع أن إلــى  األخير تصريحه في ــار  أش فالضاري  الــرافــديــن.
سياسي. انقسام هو يحصل ما أن وأكد مذهبيًا أو طائفيًا ليس العراق
السيدحسن لــبــنــان ــي ف اهللا ــزب ــح ل ــام ــع ال ــن ــي األم ــــرارًا  م أكـــد  ــــدوره  وب
المذهبي االنقسام ودعوات الفتنة دعاة محاربة ضرورة على نصراهللا 
وليست سياسية البلد هذا في  االستقطابات أن إلى مشيرًا والطائفي،
رفيق سعد «المستقبل»  تــيــار رئــيــس ــب ذه كــذلــك مذهبية. أو  طائفية 
الجانب على  األخــيــر تصريحه فــي ــد أك إذ  ــاه ــج االت ــذا ه فــي  الــحــريــري 
في دورهــا الطائفية أو للمذهبية يكون  أن نافيًا لالنقسام، السياسي

الشارع. تحريك
الحزبية الــمــســتــويــات ــى ــل أع ومـــن ــي ــراق ــع ال الــلــبــنــانــي/  الــنــفــي  هـــذا 
التفكير فــي مذهبية أو طائفية انقسامات وجــود لــعــدم العقائدية أو 
وتــكــراره فالنفي األرض. على الميدانية الوقائع يلغي ال السياسي
مجرى فــي الحاصل اللبس  ذاك  أو الشك إزالــة  النهاية فــي  يستهدف 

للناس. اليومية  الحياة 
بغض الواقع نتاج هي وإنما الطيبة النيات تحركها ال عادة السياسة
ــوى. األق هــو النهاية فــي  والــواقــع والــزعــيــم.  القائد تطلعات  عــن  النظر 
عن وثقافيًا نفسيًا عزلة يمكن ال األرض على السياسي  الحراك أن وبما
والطائفية والعشائرية والقبلية والمناطقية الجهوية الناس انتماءات
التوتر خط الى التلوينات تلك كل معه سينقل الشارع فإن والمذهبية
وهي علم فالسياسة  بالضباب.  السماء وتتلبد الفضاءات  تسخن  حين
في للفوق يخضع والتحت  تحت. من تصعد وإنما فــوق  من تسقط ال 

وتصطرع األرض تضطرب حين ولكن السلمي، االستقرار ــاالت  ح
وتتدحرج الفوق على التحت تأثير يبدأ بعفوية الشارع ويتحرك القوى

وعصبياته. الميدان أهواء إلى وتنساق واالطياف والهيئات  األحزاب
عليا سياسية قــيــادة تتخذه  مسبق ــرار ق عــن تصدر ال ــادة ع الفتنة 
القيادة من بالرغم وأحيانًا الواقع ينتجها الفتنة وتصميم. وعي عن
االجتماع أو الحياة ــع واق في االنــتــمــاءات تكون وحين عنها. وغصبًا 
ومناطق وأقــوام وعشائر وطوائف مذاهب إلى حكمًا موزعة البشري
أو للتلون  مضطرة ستكون األقــل على أو لها ستخضع  السياسة  فإن
المضطرب الشارع يطلقها  التي الصاخبة المناخات بتلك  التلوث حتى

ضيقة. جغرافية دائرة في نفسه على المنعزل أو الخائف أو والمتشنج
تصويره فــي دقيقًا ليس ــراق ــع ال بــشــأن ــاري  ــض ال حــارث  تصريح 
الرافدين. بالد لشعب االجتماعي للنسيج المدمرة األهلية للحوادث 
وجود إلى مستندًا السياسي واالنقسام السياسة على ركز فالضاري
يوضح لم  ولكنه ومنطقة، ومذهب طائفة كل في متباينة نظر وجهات 
على المتبادل والقتل الخطف أسباب والمراقبين للمتابعين يفسر أو
المقطعة الجثث من الفظيع الكم لــذاك المفيد الشرح يقدم ولم  الهوية
في ــاري ــض ال يتطرق لــم كــذلــك الــــرؤوس. المقطوعة أو  المشوهة  أو 
العائالت الوف عشرات  على أملت التي الدوافع إلى األخير  تصريحه
إلى حي من أو  اخرى  إلى مدينة ومن  أخرى  إلى منطقة من  النزوح  إلى
المدنيين بحياة  المتبادل  اليومي  والفتك  العشوائي  القتل  فهذا  آخــر.
هنا وتحصل  والمساكين األبــريــاء مئات تحصد التي الجرائم وتلك
أسبابه الضاري لنا يشرح لم  مضاد فعل برد  أو مقصود بفعل وهناك

ودوافعه. وعلله
الجانب على التركيز ــاول ح المسلمين علماء لهيئة الــعــام األمــيــن 
توضيحه. أراد الـــذي الــســيــاق ــي ف صحيح ــو وه لــلــصــراع السياسي 
هناك تكون  ان بشدة نفى  حين المسألة من اآلخر الجانب تجاهل ولكنه

العراق. في طائفية أو مذهبية صراعات

ولبنان العراق...
تقريبًا كلها فالقيادات لبنان.  إلى  العراق  من  سحبه يمكن نفسه األمر
على دائمًا  وتركز البالد، في طائفية أو مذهبية انقسامات وجود تنفي
المختلفة الوجهات تلك إلى مستندة لالستقطابات السياسي الجانب
فالطائفة المسألة. من ومذهب. وهذا جانب صحيح طائفة كل في القائمة
ففي كذلك. والشيعية والسنية أيضًا، والدرزية موحدة، غير المارونية
ووجوه مناكفة واتجاهات سياسية تلوينات  هناك مذهب أو منطقة كل
للمناخ المعاكس بــاالتــجــاه تشد بـــارزة  إعالمية أو عقائدية أو دينية 

للطائفة. العاطفي
ليس التوضيح أو الشرح  أو التفسير من القدر بهذا االكتفاء  أن إال 
وليس الطائفي التوتر  دائـــرة ــارج  خ لبنان ــأن ب الــنــاس لتطمين كافيًا 

األميركي. االحتالل  بعد العراق حال هو كما مذهبيًا مستهدفًا
البلد ــي  ف األهــلــيــة لالستقطابات الــســيــاســي ــام ــس ــق االن ــن  ع ــالم  ــك ال
منها ضئيًال جــزءًا يوضح  أو الحقيقة نصف يغطي  والجميل الصغير 
وتشنجات طائفية توترات وجود على الميدانية المؤشرات تؤكد بينما
المصنوع التعصب من النوع وهذا والجهات.  المناطق كل في مذهبية
العامة السياسية الحياة في  خطيرة نقطة يشكل  الواقع انقسامات من
حال في نفسه على المضطرب الشارع ينقلب أن يستبعد وال لبنان. في

التبخر. أو االنفجار درجة الغليان بلغ
في تدرج  من الماضية الثالث السنوات خالل العراق  في حصل وما
وقطع عائالت وتبخر  الفتنة انفجار إلى وصــوًال األهلي  التوتر  نسبة 
تتجاذبه بــلــد ــي ف يــتــكــرر أن مستبعدًا لــيــس الــهــويــة مجهولة  رؤوس 
أهدافها  فــي ــة ــح وواض سياسية  بــدأت ــراق ــع ال فــي الفتنة  طــائــفــة.   18
يتعامل فريق وهناك ضده، وآخر  االحتالل مع فريق فهناك وبرامجها.
االحتالل من استفاد فريق وهناك التعامل، يرفض وآخر االحتالل مع
السياسي/ ــرز  ــف ال بــدأ  ذاك أو الــفــريــق هــذا وبــيــن مــنــه.  تــضــرر  وآخـــر 
التعامل أو االحتالل  مقاومة  من سنوات ثالث بعد لينتهي االيديولوجي

مناطقي. مذهبي/  طائفي/ فرز إلى  معه
وبسببه ــادة ــق ال ال ــع ــواق ال فــرضــه  الــفــرز  ــذا  ه

إلى وتنظيماته الــعــراق لجرجرة الــدوافــع وتــعــددت األســبــاب تنوعت 
عبر ما  بالضبط وهذا الهيئات. أو األحزاب تريدها ال  أهلية فتنة مجرى
وإشغال  والمذهبية الطائفية  ضد الشك فالضاري الضاري. حارث عنه
في وجنوده  بدباباته ويجول يصول  االحتالل وتــرك بالفتنة العراق
صافية توجهات وفق دائمًا تتحرك ال  السياسة أن إال  بغداد. شــوارع
يفرض فالواقع وتلويناته. وتلوثاته وانقساماته الواقع شوائب من
في وإنتاجها تشكيلها ويعيد النظرية  السياسة  قوانين ويعطل شروطه

الضيقة. المحلية والهويات واالنتماءات األمزجة ضوء
والموازين. المقاييس مختلف في حقيقية كارثة العراق في يحصل ما
عن ويدفعها عليها ويشتغل االنقسامات تلك  على يراهن واالحتالل
بالد في واستمراره وجــوده يبرر حتى متضاربة باتجاهات تخطيط
يستبعد ال األميركي) (النموذج العراقية الصورة هذه الرافدين.ومثل
بأهل تفكتك الــتــي القاتلة التجربة لتقبل الجاهز لبنان ــى إل انتقالها

بعضًا. بعضهم عن وتعزلهم يوميًا وتشطرهم الرافدين
والتيارات األحـــزاب وقــيــادات السياسية الــقــوى التــزال اآلن  حتى 
إمكانات أن إال اللبنانية. ــوارع ــش ال فــي األهــلــيــة بــالــتــجــاذبــات تمسك 
والمشاعر ــواء ــاأله ب المطلق والتحكم ــة ــم ــدائ وال النهائية السيطرة
اقبل حال في مضمونة ليست  والعصبيات والنعرات  والحساسيات
هنا فالواقع األرض. على الميداني  الحراك وبدأ  الشارع على الشارع

السياسة. قوانين  على  الميدانية شروطه  يفرض أن يستبعد  وال  أقوى
لنفي أخــيــرًا أطلقت  التي والشعبية الحزبية القيادات  تصريحات
المعقول الــجــانــب أوضــحــت الطائفي أو  بالمذهبي السياسي عــالقــة 
الــجــوانــب تــلــك ــرح  ــش ت أو تــفــســر لــم ــا ــه أن إال  الـــصـــورة  مــن  ــول  ــب ــق ــم وال
التي األهلية العالقات في والكراهية بالبغض والمشحونة المضطربة

لبنان. في للتحطم اللحظات وتنتظر العراق في تدمرت

البحر إلى تنتهي الّسواقي كل

ذخيرتهم صمُتنا
في حصلت الــتــي التفجيرات بــأنــبــاء الــعــالــم حــول ــاس ــن ال ــن م الكثير  ــَق  ــع ُص ـــام،  ع منذ   ]
نحن تأّذينا ولقد  العالم. مــن  متقّلب ــزٍء ج فــي واالســتــقــرار الــهــدوء ــة واح ُتعَتبر والــتــي  األردن 
ــاء ــدق واألص الــعــائــالت ـــراد أف قتلت التي التفجيرات تلك ـــّراء ج وغضبنا خصوصا األردنــيــيــن 
إرهابية ألعــمــال يتعّرض  والعالم  المنطقة أنــحــاء بقية  شاهدنا ــنــا أنَّ ــم  رغ وعلى والــمــعــارف. 

ذلك. حصول بعدم أِملنا األقل على أو ما يوًما ستستهدفنا أنها ر نتصوَّ لم فإّننا كثيرة،
بالمنطقة ق يتعلَّ فيما  والمسلمين الــعــرب نحن أظــهــرنــاه الــذي الضعيف الفعل رّد  ولــكــنَّ 

تحتمل اإلرهاب. بيئة خلق في ساعد قد يكون أن والعالم يمكن
ألعمالهم دعــًمــا ــك ذل فــي بـــأنَّ إيــمــاًنــا ــــاب واإلره الــذعــر  يثيرون اإلرهــابــيــيــن بـــأّن  سّلمنا  وإذا 
صمٍت لــحــظــة ـــّل ك أنَّ يــعــنــي ــذا ــه ف مــــا)، ــوى  ــت ــس م ــى ــل وع األشـــخـــاص  ــض  ــع ب مــن  األقــــل  ــى  ــل (ع
اإلســالم باسم فيها قتلوا مــرة  فكّل لإلرهابيين. تشجيع بمثابة الــواقــع في كانت عّنا ــدرت  ص
الوحشية، القتل ــال  ــم أع على ج نــتــفــرَّ صامتين نحن وبقينا  المسلمين ــن  ع نــيــابــًة وتــكــّلــمــوا 
نضاالت باستغالل لهم (وسمحنا اإلرهــابــيــة ألعمالهم مباشرين غير مــؤّيــديــن بمثابة كــّنــا 

الخاّصة). غاياتهم يخدم والشيشان بما العراق وفلسطين في الشرعية المقاومة
نعّزز كّنا المدنّية للمواقع وتفجيرهم لألبرياء قتلهم ــه وج فــي صامتين وقفنا ــّرة  م ــّل  وك

الحربية! ذخيرتهم هو صمتنا إنَّ الالحق. برصاصات عدوانهم قّوتهم ونزّودهم
واحــتــجــزوا عــامــْيــن على يــزيــد ــا م منذ ــة ــدرس م باقتحام شيشانيون مقاتلون  قــام  عندما 
والمسلم الــعــربــي ــم ــاَل ــع ال ــي ف ــاس ــن ال ــن م كــثــيــٌر  بــقــي رهــائــن، الــروســيــيــن  األوالد  ــن  م الــمــئــات 
هل ولــكــن ــا،  ــي روس ــدَّ ض مــشــروعــة سياسية تظلمات فللشيشانيين  مــزعــج.  بشكٍل  صامتين 

بيسالن قابلة لالغتفار؟ مجزرة ذلك يجعل
األول تشرين أكتوبر/  شهر فــي بــغــداد فــي لالحتالل  الُمعادية ــّوات ــق ال قامت ــر، آخ وكمثٍل 

لقد  أميركيين. جــنــوٍد مــن الحلوى ــذون ــأخ ي كــانــوا عندما عراقيين أطــفــال  بقتل   2004 الــعــام
البعض إّن  إذ ــادث، ــح ال بــذلــك  مــّنــا القليل ــَم ــِل وع الــيــوم ــك ذل فــي  شخًصا ــون  ــالث وث خمسة  ــَل  ــِت ُق
ظّل ــي وف عـــاٍم مـــرور وبــعــد ــراق.  ــع ال تــعــّم أصبحت الــتــي الفوضى ــى  إل نــظــًرا  حــدوثــه  يلحظ  لــم 
يتّم ــم ول ــا. ــًض أي ــال ــف األط مــن غالبيتهم كانت شخًصا ــرون ــش وع سبعة ُقــِتــل مطابقة،  ظــروف 

الغضب! من أّي نوٍع عن التعبير
الــعــرب نــحــن إلــيــهــا  وصــلــنــا ــي ــت ال الـــّالمـــبـــاالة درجــــة عــلــى  قليلة  أمــثــلــة  ـــوى  س لــيــســت  ـــذه  ه
عي يدَّ كما والــوحــشــيــة  ــاري ــض ــح ال أو الــديــنــي الضعف  ولــيــس ــاالة ــب ــّالم ال ــا  ــه إّن والمسلمين. 
المؤسساتي الخضوع من  األعـــوام عشرات أّدت فقد ـــا. وأوروب المتحدة  الــواليــات في  البعض 

بــأنَّ االعــتــقــاد  عــن ناتجة حقيقية ــاالة ــب الم ــى إل الــغــرب  مــع وعالقتنا واالجــتــمــاعــي السياسي 
ر. وال ُتقدَّ ال ُتسَمع بساطة بكل أصواتنا

والــعــراقــيــيــن الفلسطينيين مقتل ــن  ع الــيــومــيــة األنــبــاء ــو ه الــّالمــبــاالة ـــة  درج ــن  م زاد  ومـــا 
آلية ــاك ــن ه ُيــقــال، ــا ــم وك الــصــيــف. ــي  ف اللبنانيون ــه ل ض ــرَّ ــع ت ـــذي  ال الــقــصــف  إلـــى  ــة  ــاف ــاإلض ب
الــيــوم بــه ــّر ــم ـــا ن وم شــديــد؛ ألــــٍم مــن يــعــانــي ًرا عــنــدمــا ـــدَّ ـــخ ــف بــحــيــث يــصــبــح الــجــســم م لــلــتــكــيُّ

ويطيق ــل يــتــحــمَّ أن ــه ــان ــك ــإم ب ــن ــَم ف ــدي. ــس ــج ال ــر ــدي ــخ ــت ال ـــذا  ه بــمــثــابــة  هـــو  ـــا  وجـــســـدّيً ــا  ــّيً ــل ــق ع
ِقَبل من  والمسيحيون المسلمون العرب لها ض يتعرَّ التي اليومية القتل  عمليات مشاهدة

العراق؟ في الحال هي كما بعضًا بعضهم ِقَبل من وحّتى واألميركيين اإلسرائيليين
الموت عــن ــاًء ــب وأن ـــوًرا ص المطبوعة ـــالم اإلع ــل ــائ ووس التلفزة محّطات تعرض  يــوم،  وكــّل 
واالضطهاد والظلم  القتل أعمال نشهد نحن بفلسطين،  ق  يتعلَّ ففيما بنا. المحيطين مــار والــدَّ

يوم. العراقيين كّل الضحايا مئات فيقع الشرقية الحدود من ا أمَّ عقوٍد؛ منذ لب والسَّ
كما ونــحــن، ــاالة. ــب ــّالم وال ــراث  ــت االك ــدم ع درجــة يضاعف ضحّية ــه بــأنَّ الــفــرد شعور  أنَّ  غير 
وضمن السياسية للوقائع وفــًقــا أنفسنا م نقيِّ أصبحنا مــكــان، كــل فــي المضطهدون األفـــراد 
أن ويجب سة مقدَّ الِقَيم ولــكــنَّ إلينا. هة  الموجَّ وأفعالهم لنا الــغــرب لمعاملة  ووفــًقــا  سياقها 
على نقطة  مقبول، وغير خــاطــٌئ  عمٌل ــاء ــري األب قتل إنَّ الحالة. عــن النظر بغّض ثابتة تبقى 
وتعاليمنا بقَيمنا ك  نتمسَّ أن أن يجب ــه، ل ض نتعرَّ ــذي  ال الظلم عــن النظر وبــصــرف السطر. 
كّل مــن ـــم  واأله المدنيين. ــدَّ ض العنف  مــمــارســة ــدم ع وإلـــى الصبر ــى  إل تــدعــو الــتــي  اإلســالمــيــة 

لِقَيمنا. بخرٍق مبالين غير نكون بأن ألنفسنا نسمح أال يجب ذلك،
بسيط تغيير إلـــى ت  أدَّ ــان  ــّم ع ــي  ف حصلت  ــي  ــت ال الــتــفــجــيــرات  ــون ــك ت ــد  ق ــر،  ــآخ ب أو  وبــشــكــٍل 
هذا ــى إل االفــتــقــار  نهاية بــدايــة هــي وهـــذه ــاب. ــاإلره ب ــراث  ــت االك لــعــدم المقصود  غير  ــم  ع ــدَّ ال فــي 

في األردن. األقّل على الوعي،
يصبحون عندما إّال ساكًنا يــحــّركــون ال بطبيعتهم البشر بــأنَّ  الــمــأســوي  ــع ــواق ال ل  ويتمثَّ
يجعل واالعـــتـــداء  اإلثـــم ــه وج ــي  ف سكوتنا أنَّ نـــدرك أن يجب  ولــكــن ــًا. ــدًف ه هم  يخصُّ ــن  َم أو  ــم  ه

النهاية. في ينال مّنا أيًضا أن وإلى منه، ينال أن كّل مّرة إلى في أسهل الهدف
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