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اليمن احد اكبر التهديدات على »اسرائيل« الثورة اإلسالمية في إيران عّززت الحضور الشيعي..وهذه قواعد "عصر الشيعة"
ومشاريعها بالمنطقة

زين العابدين عثمان 
ممــا الشــك فيــه ان اســرائيل حاليــا تعانــي مــن التحــركات المناهضــة لهــا والتــي تشــكل تهديــدا 
ــان  ــران وســوريا ولبن ــة كاي ــة المحوري ــا ونفوذهــا خصوصــا مــن بعــض دول المنطق ــى امنه ــا عل وجودي
واليمــن والعــراق التــي تقــف اليــوم كقــوى اقليميــة  ممانعــة متحــدة فــي محــور اســتراتيجي معــروف 
ــن  ــي بظــالل م ــت ويلق ــرور الوق ــع م ــدرات م ــوة وق ــزداد ق ــذي ي ــة االســالمية ال باســم محــور المقاوم
ــي  ــى امــن اســرائيل واقتصادهــا ومشــاريعها التوســعية الت ــدات الجواســتراتيجية المباشــرة عل التهدي
تســعى لتحقيقهــا منهــا "صفقــة القــرن" المشــروع االضخــم الــذي القــت فيــه كل  اماالهــا لبنــاء الدولــة 

اليهوديــة الكبــرى  باالشــرق االوســط خــالل اعقــاب الفتــرات القادمــة ،.
ــة  ــوري بالمنطق ــم ومح ــي مه ــل جغراف ــن ثق ــه م ــز ب ــع مايتمي ــن م ــرز اليم ــدد يب ــذا الص ــي ه وف
ليتصــدر الملفــات االقليميــة االكثــر تعقيــدا وخطــورة بالنســبة الســرائيل وشــبكة مصالحهــا واحــد اكبــر 
التهديــدات الوجوديــة  التــي تثيــر حالــة القلــق والرعــب المســتميتين لــدى الحكومــة االســرائيلية التــي 

ادرجتــه  فــي اعلــى ســلم اهتماماتهــا واولوياتهــا االمنيــة والسياســية والعســكرية بالشــرق االوســط.
فاليمــن الــذي يتربــع علــى احــد افضــل الرقــع الجغرافيــة ذات االبعــاد االســتراتيجية المهمــة هــو يتفــرد 
عــن باقــي دول الشــرق االوســط بامتالكــه موقعــا نافــذ يحكــم علــى جبهتيــن مائيتيــن البحــر االحمــر غربــا 
والبحــر العربــي جنوبــا بخــط ســاحلي بطــول 2500 كيلومتــر ويشــرف علــى ثالــث اهــم ممــر مائــي بالمعالــم 
وهــو "مضيــق بــاب المنــدب "الــذي يتحكــم فــي خــط المالحــة الدوليــة و التجــارة بيــن دول الشــرق والغــرب 
، وممــا يضاعــف مــن أهميــة الموقــع امتالكــه لجــزر بحريــة فــي الميــاه اإلقليميــة التــي تنتشــر  علــى  امتــداد 
بحــر العــرب، وخليــج عــدن، كجزيــرة ســقطرة   والبحــر األحمــر جزيــرة ميــون وحنيــش الكبــرى والصغــرى  .
ــى اســرائيل  اال  ــق ورعــب عل ــه يشــكل مصــدر قل ــع ان ــي واالســتراتيجي م ــع اليمــن الجغراف ان موق
ان هنــاك مســارا اســتراتيجيا اخــر عــزز مــن خطــورة اليمــن ككل تجــاه اســرائيل وهــي نهــوض مشــروع 

ــكا   ــي المناهــض الســرائيل وامري ــن الحوث ــدر الدي ــك ب ــد المل ــوده الســيد عب ــذي يق ــة ال ــة الثوري المقاوم
ــت  ــوى مــن اي وق ــة -اســتراتيجية اق ــدرات دفاعي ــا ق ــة حالي ــالك المؤسســة العســكرية اليمني وايضــا امت
مضــى ذات مفاعيــل مدمــرة وردعيــة ضــد اي عــدو اقليمــي مفتــرض وبالمقدمــة اســرائيل التــي لــم تعــد 
بمنــأى ليــس فقــط مــن تداعيــات و خطــورة  موقــع اليمــن الجغرافــي بــل مــن نيــران اســلحته المتطــورة 
التــي يعكــف علــى انتاجهــا محليــا وخصوصــا الباليســتية الــذي اســتطاع وخــالل الثــالث ســنوات ونصــف 
الماضيــة فــي ظــل  العــدوان الســعودي االماراتــي مــن تطويرهــا وانتــاج عــدد مــن المنظومــات  الصاروخيــة 
 H2التــي تمتــاز بالمــدى العملياتــي البعيــد الــذي يصــل الــى نحــو 850الــى 1500 كــم كصواريــخ بــركان
وصواريــخ الكــروز الجوالــة التــي تــم اســتخدامها فــي قصــف مفاعــل براكــة النــووي بالعمــق االماراتــي  ..

 المنظومــة الباليتســية  التــي بــات يمتلكهــا الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية  اليــوم تســتطيع 
النيــل مــن قواعــد اســرائيل المنتشــرة والقريبــة مــن اليمــن لمســافة 1500 كــم بشــكل حاســم ومؤثــر  
ــة  ــة ردع قوي ــل معادل ــذا هــي تمث ــا ، ل ــدة عصــب وغيره ــا كقاع ــة ارتيري ــي دول ــي ف ــك الت خصوصــا تل
تضــاف الــى اســتراتيجية القــوة التــي يمتلكهــا اليمــن جغرافيــا وعســكريا ،  وفــي اي حــرب مقبلــة بيــن 
المقاومــة الفلســطينية اومحــور المقاومــة ككل ضــد اســرئيل ســيكون اليمــن حاضــرا وجاهــزا باســلحته 
ــدة القادمــة ضــد  ــة ومــن موقعــه الجغرافــي ليكــون جــزءا فعــاال فــي منظومــة االشــتباك الجدي الضارب

اســرائيل اذا مــا اندلعــت حــرب شــاملة .
اســرائيل اليــوم تعلــم وتــدرك حصــرا ان اليمــن لــم يعــد يمثــل تلــك الخطــورة المحــدودة التــي كان 
عليهــا قبــل بدايــة عــدوان التحالــف الســعودي االماراتــي فــي آذار مــارس 2015 بــل انــه اصبــح اليــوم يمثــل 
ــي تســعى  ــح الت ــا والمصال ــًا يمــس االمــن القومــي واالقتصــادي والوجــودي له ــا متفاقم ــدا جذري تهدي
لترســيخها كمــا تــدرك ايضــا ان اي حــرب مقبلــة قــد تشــعلها ضــد المقاومــة الفلســطينية اوحــزب اهلل 
ــر مباشــر كطــرف محــوري مــن  ــا اليمــن بشــكل مباشــر او غي ــان اليســتبعد ان ينخــرط فيه فــي لبن

منظومــة االشــتباك القادمــة .

جدل أوروبي حول »أجانب داعش«
لــم تحمــل زيــارة قائــد القيــادة المركزيــة األميركيــة، جوزيــف 
فوتيل، إلى شــمال شــرق ســوريا، أي تطمينات علنية لمضيفيه 
أعلنــوا صراحــة  الذيــن  الديموقراطيــة«،  فــي »قــوات ســوريا 
رغبتهــم فــي بقــاء قــوات أميركيــة »وإن كانــت محــدودة«، برفقــة 
غطــاء جــوي. فالجنــرال الــذي يســتعد بــدوره لمغــادرة منصبــه 
قريبــًا، وخــالل لقائــه قائــد »قســد« مظلــوم كوبانــي فــي واحــدة 
ــول:  ــرؤى بالق ــي ال ــن ف ــة، اختصــر التباي ــد األميركي ــن القواع م
»نفهــم بالتأكيــد مــا يريدوننــا أن نفعلــه، لكــن هــذا ليــس 
ــة بالــذات«. وأكــد أنــه  المســار الــذي نســلكه فــي هــذه المرحل
باالنســحاب  ترامــب«  الرئيــس دونالــد  أمــر  ملتــزم »تنفيــذ 
ــه  ــا يمكــن أن تقدّم ــدور اآلن حــول »م ــاش ي الكامــل، وأن النق
قــوات التحالــف«. ومــن المتوقــع أن تحّفــز مالبســات زيــارة 
فوتيــل ردود فعــل مســتنكرة مــن قِبَــل أنقــرة، بــدءًا مــن لقائــه 
ــس  ــا(، ولي ــدى تركي ــن ل ــرز المطلوبي ــي )أحــد أب ــوم كوبان مظل
ــي »حفــظ  ــف« المحتمــل ف ــث عــن دور »التحال ــاًء بالحدي انته
ــي  ــب الترك ــا رفضــه الجان ــو م ــرات، وه ــي شــرق الف ــن« ف األم

غيــر مــرّة.
ــى  ــع الشــركاء عل ــت م ــي الالف ــي الحــراك األميرك ويراع
األرض، حساســية أحــد أبــرز الملفــات التــي تضغــط واشــنطن 
ــر عناصــر »داعــش«  ــا، وهــو مصي ــادرة قواته ــل مغ ــا قبي لحّله
األجانــب وعوائلهــم. وبعدمــا أعلــن ترامــب صراحــة أن علــى 
الــدول األوروبيــة »اســتعادة أكثــر مــن 800 مقاتــل ســابق فــي 
داعــش... ومحاكمتهــم«، ولــوّح بــأن »البديــل غيــر الجيــد هــو 
االضطــرار إلــى اإلفــراج عنهــم«، كانــت االســتجابة األوروبيــة 

بيــن  وتراوحــت  للغايــة،  بــاردة  الفائتيــن  اليوميــن  خــالل 
الرفــض والتشــكيك فــي جــدوى الطــرح األميركــي. الســلطات 
البريطانيــة أكــدت أنــه »يجــب محاكمــة مقاتلــي داعــش 
القبــض عليهــم«، فيمــا رأت برليــن  األجانــب حيــث تــم 
ــات المتحــدة«،  ــا تطــرح الوالي ــس ســهاًل مثلم ــر لي أن »األم
وأشــار وزيــر خارجيتهــا هايكــو مــاس إلــى أن »بإمــكان هــؤالء 
العــودة إلــى ألمانيــا، فقــط إذا تســنى لنــا ضمــان احتجازهــم 
فــور وصولهــم«. ومــن جهتهــا، قالــت وزيــرة الدفــاع األلمانيــة، 
أورســوال فــون در ليــن، إنــه »ليــس فــي ســوريا حكومــة 
ــا، )الرئيــس الســوري بشــار( األســد  ــا االعتمــاد عليه بإمكانن
ال يمكــن أن يكــون شــريكًا لنــا، وقــوات ســوريا الديموقراطيــة 

ــة«. ليســت حكوم
أمــا فــي باريــس، التــي رشــحت عنهــا مواقــف ســابقة 
تفتــح »طريــق عــودة« لحَمَلــة الجنســية الفرنســية وهــم 
ــق إحصــاءات  ــن عناصــر »داعــش« وعوائلهــم وف ــة بي األغلبي
ــه،  ــول بيلوبي ــدل، نيك ــرة الع ــارت وزي ــد أش ــمية، فق ــر رس غي
ــاك ســياقًا  ــى أن »هن ــاة »فرانــس 2«، إل ــى قن فــي حديــث إل
وفــي  األميركــي...  االنســحاب  مــع  جديــداً  جيوسياســيًا 
الوقــت الراهــن ال نعمــل علــى تغييــر سياســتنا«، مضيفــة أن 
الحكومــة »ســتلتزم سياســتها الحاليــة فــي التعامــل مــع كل 
حالــة علــى حــدة«. ولفــت وزيــر الخارجيــة البلجيكــي، ديدييــه 
راينــدرز، مــن جهتــه، إلــى أن حكومتــه ملتزمــة إعــادة األطفــال 
ســيتم  بينمــا  ذلــك«،  أمكــن  »كلمــا  العاشــرة  ســن  دون 
ــك، اســتبعدت  ــردي«. كذل ــن »بشــكل ف ــع اآلخري ــل م التعام

مفوضــة الشــؤون الخارجيــة فــي االتحــاد األوروبــي، فيديريــكا 
موغيرينــي، أيّ تدخّــل لالتحــاد فــي هــذا الشــأن، علــى 

ــة«. ــات الوطني ــص الحكوم ــألة تخ ــا »مس ــار أنه اعتب
ووســط هــذا الزخــم لحــّل األزمــات التــي أحياهــا قــرار 
االنســحاب األميركــي، ال تــزال موســكو مشــككة فــي النيــات 
ــت  ــات المتحــدة بات ــذا الشــأن، ألن »الوالي ــي ه ــة ف األميركي
ــد  ــى ح ــا« عل ــؤ بتصرفاته ــن التنبّ ــي ال يمك ــدول الت ــر ال أكث
تعبيــر المتحــدث باســم »الكرملــن« ديميتــري بيســكوف. 
ورأى األخيــر، فــي مقابلــة مــع صحيفــة »حرييــت« التركيــة، أن 
ــى األرجــح...  ــن ينتهــي عل الوجــود األميركــي فــي ســوريا »ل
وقــد يســتمر بطريقــة مــا«. وحــول تصــوّر بــالده لفكــرة إنشــاء 
ــر  »منطقــة آمنــة« تديرهــا أنقــرة، قــال إن »اتفاقيــة أضنــة توّف
الالزمــة ضمــن  الخطــوات  اتخــاذ  يمكــن  قانونيــة  أرضيــة 
إطارهــا«. واعتبــر، فــي تعليــق علــى تواصــل أنقــرة األمنــي مــع 
دمشــق، أن »كل الــدول التــي تريــد إنقــاذ ســوريا... يجــب أن 
تتعامــل مــع رئيســها الشــرعي«. وعــن مســتجدات إدلــب 
واحتمــال شــنّ عمليــة عســكرية هنــاك، لفــت إلــى أن »األمــر 
يجــب أن يتــرك للعســكريين... وعلينــا أن نقــرر مــا إذا كانــت 
ــد  ــا أو أطــراف أخــرى«. وأضــاف أن »التهدي ــا ســتقوم به تركي
ــر...  ــذر بالخط ــتوى ين ــى مس ــل إل ــب وص ــي إدل ــي ف اإلرهاب
والجماعــات اإلرهابيــة تهاجــم باســتمرار، ومــن مســؤولية 
تركيــا منــع هــذه الهجمــات«، الفتــًا إلــى أنــه »يجــب وقــف 
ــع  ــى مواق ــب وعل ــى حل ــم وعل ــدة حميمي ــى قاع ــداء عل االعت

ــوري«. ــش الس االخبارالجي

الدكتــور، علــي  العراقــي  والمفكــر  الكاتــب  قــال 
المؤمــن، فــي حــوار ســاخن ومثيــر مــع »المســلة«، 
 الســبت ، 16  شــباط ، 2019، »أن تأثيــر الثــورة اإلســالمية 
اإليرانيــة وشــخصية اإلمــام الخمينــي كان كبيــرًا علــى 
األوضــاع فــي العــراق، والشــرق األوســط، ال ســيما بعــد 

ــا«. ــر الصــدر له مباركــة الشــهيد محمــد باق
»المســلة« تنشــر نــص الحــوار مــع الدكتــور 

علــي المؤمــن:
علــي  الدكتــور  المراقبيــن  بعــض  يتهــم   -
ــرد؟ ــف ت ــة. كي ــه طائفي ــه ولغت ــأن كتابات المؤمــن ب

ـ إطالقــًا، أنــا أمقــت الطائفيــة والطائفييــن، ألني 
ممــن اكتــوى طويــاًل بنــار الطائفيــة البغيضــة، فــال 
يمكــن للعاقــل أن يبغــض ظاهــرة ويمارســها. ولكــن 
ــف  ــث تختل ــة الباح ــأن لغ ــا ب ــد هن ــي أن أؤك ينبغ
والصحفــي،  والدبلوماســي  السياســي  لغــة  عــن 
ــا باحــث متخصــص، ولســت سياســيًا بحاجــة  فأن
ــى اســتفزازهم، أو  ــن أو أهــدف ال ــى رضــا اآلخري ال
ــي،  ــة عامــة. و بالتال ــم بلغــة ضبابي دبلوماســيًا أتكل
فأنــا الباحــث العلمــي يســمي األشــياء بمســمياتها، 
مواربــة  دون  هــو،  كمــا  ويحللــه  الواقــع  ويصــف 
وتســطيح واســتغفال لنفســه ولآلخريــن. والباحــث 
ــى الحقائــق، وال يتجــاوز المصطلحــات،  ــر عل ال يعب

ــم. ــف المفاهي وال يزي
الــى  ولغتــي  كتاباتــي  فــي  أعمــد  ولذلــك 
االبتعــاد عــن لغــة األوهــام والشــعارات الطوباويــة 
التــي مللنــا حضورهــا فــي فضاءاتنــا طيلــة عشــرات 
الســنين مــن حكــم األنظمــة الطائفيــة والعنصريــة.

أمــا منهجــي العلمــي فــي قــراءة الواقــع وتصويــره 
وتفكيكــه و وصــواًل الــى اســتنتاج رؤيتــي، فهــو منهــج 
وصفــي تحليلــي. وإذا كان هــذا الوصــف الواقعــي 
بمصطلحاتــه ومفاهيمــه ومصاديقــه واســتنتاجاته، 
اتهامــي  علــى  يحملهــم  و  اآلخريــن  يســتفز 
بالطائفيــة، فهــذه مشــكلتهم وليســت مشــكلتي.  
ـ نعــود الــى موضــوع الحــوار ، كيــف أّثــرت الثــورة 

اإليرانيــة علــى أوضــاع الشــيعة فــي العــراق والعالــم؟
- ثــورة اإلمــام الخمينــي وشــخصيته أّثــرا تأثيــرًا 
كبيــرًا علــى األوضــاع فــي العــراق، علــى المســتويات 
أن  اعتبــار  علــى  والسياســية،  والدينيــة  الشــعبية 
فيهــا  يقيــم  كان  التــي  النجفيــة  العلميــة  الحــوزة 
ــر  ــر وتؤث ــيعية تتأث ــوزة ش ــي ح ــي، ه ــام الخمين اإلم
الشــيعية.  الســكانية  األغلبيــة  ذات  البلــدان  فــي 
ــة،  كمــا أن العــراق ذو أغلبيــة ســكانية شــيعية مغلوب
الدينيــة  النواحــي  مــن  تلقائيــًا،  تأثــرًا  يتأثــر  فهــو 
ــارة  ــي الج ــدث ف ــا يح ــية، بم ــة والسياس واالجتماعي
الشــيعية إيــران، التــي يشــترك معهــا فــي الديــن 
والمذهــب والفقــه، وســبعة مراقــد لألئمــة فــي النجف 
ــات  ــهد، ومرجعي ــامراء ومش ــة وس ــالء والكاظمي وكرب
دينيــة عربيــة وفارســية وآذريــة يقلدهــا الشــعبان، 
وحــوزات علميــة فــي النجــف وكربــالء والكاظميــة 
وقــم ومشــهد وطهــران وأصفهــان تتشــابه فــي كل 
شــيء، وبحــدود تصــل الــى 1200 كلــم، و أواصــر أســرية 
وعشــائرية، تمتــد مــن الجغرافيــة الســكانية العربيــة 
فــي البصــرة والعمــارة وخوزســتان، ثــم الجغرافيــة 
وديالــى  والكــوت  واســط  فــي  الفيليــة  الســكانية 
وإيــالم وكرمانشــاه، وصــواًل الــى الجغرافيــة الســكانية 
والســليمانية  وآذربيجــان  كردســتان  فــي  الكرديــة 
وأربيــل. هــذا فضــاًل عــن مئــات األســر المنقســمة 

ــراق.  ــران والع ــن إي ــة بي ــا الوطني ــي تبعيته ف
وقــد انعكــس حــراك الحــوزة النجفيــة المتفاعل 
مــع اإلمــام الخمينــي وثورتــه علــى العــراق بأكملــه، 
ــوب،  ــداد ومناطــق الوســط والجن ــى بغ الســيما عل
ــهيد  ــع الش ــد أن باي ــيما بع ــوظ، ال س ــكل ملح بش
محمــد باقــر الصــدر، اإلمــام الخمينــي، ودعــم ثورتــه 
ــة،  ــة اإلســالمية العراقي ــا أن الحرك اإلســالمية. كم
وفــي مقدمهــا تنظيمــات حــزب الدعــوة اإلســالمية، 
وجهــات عراقيــة شــيعية اجتماعيــة ودينيــة وثقافيــة 
عديــدة أخــرى، دعمــوا الثــورة اإلســالمية فــي إيــران، 
مــا شــّكل عامــاًل أساســيًا فــي خلــق حــراك شــيعي 

شــامل جديــد داخــل العــراق.
وبعــد تطــور األحــداث، والهجــوم العنيــف الواســع 
الــذي شــنه نظــام البعــث العراقــي ضــد هــذه الحــراك، 
وإعــدام الشــهيد الصــدر ومئــات اآلالف مــن أبنــاء 
الحركــة  اجتثــاث  ومســاعي  والجنــوب،  الوســط 
اإلســالمية الشــيعية العراقيــة، وحمــالت التهجيــر، 
وشــن صــدام حســين حربــه ضــد إيــران، والهجــرات 
الكبيــرة للعراقييــن الــى إيــران، فــإن عــدد العراقييــن 
ــي  ــًا،  وصــل الــى حوال ــًا وكــردًا وتركمان الشــيعة، عرب
ــم  ــذا الك ــد ســاهم ه ــران. وق ــي إي ــي ف ــون عراق ملي
الهائــل، بمــا فيــه مــن نخبــة كبيــرة، ســاهم فــي بنــاء 
واقــع عراقــي شــيعي جديــد، انطالقــًا مــن إيــران، 
دعمــت  اإلســالمية  الجمهوريــة  أن  اعتبــار  علــى 
هــؤالء العراقييــن، وســاهمت فــي توحيــد صفوفهــم، 
وبنــاء مؤسســاتهم. وحتــى عندمــا انتشــر العراقيــون 
فــي كل بقــاع األرض، والســيما فــي أماكــن تركــز 
المعارضــة العراقيــة آنــذاك، كســوريا وبريطانيــا، فــإن 

عالقــات العراقييــن السياســية واالجتماعيــة والدينيــة 
ــدة. ــت وطي ــالمية بقي ــة اإلس ــة بالجمهوري والثقافي

- وماذا بعد سقوط النظام البائد في 2003؟

البعــث،  نظــام  2003 حيــن ســقط  العــام  بعــد   -
عــاد المهاجــرون والمهجــرون الــى العــراق، والتحمــت 
بتنظيماتهــا  المهاجــرة  اإلســالمية  الحــركات 
ــوذ األوســع  ــا النف ــح له ــي الداخــل، وأصب وجمهورهــا ف
اجتماعيــًا وسياســيًا، وبالتالــي اســتطاعت أن تمســك 
أصــوات  الــى  اســتناداً  السياســية،  العمليــة  بزمــام 
ــزال الشــعب  ــراع. و الي ــق االقت ــر صنادي الشــعب، وعب
العراقــي فــي كل انتخابــات يرجــح التيارات اإلســالمية 
الشــيعية، كحــزب الدعــوة والمجلــس األعلــى والتيــار 
علــى  المقاومــة،  وفصائــل  بــدر  ومنظمــة  الصــدري 

غيرهــا مــن األحــزاب والتيــارات العلمانيــة.
العمليــة  مــن  ايــران  موقــف  تقــرأ  كيــف  ـ 

العــراق؟ فــي  السياســية 
ـ كان للجمهوريــة اإلســالمية موقــف واضــح 
ــة السياســية بعــد العــام  متفاعــل بقــوة مــن العملي
2003، فقــد وجــدت فيهــا األمــل الذي يخلص الشــعب 
ــر، تســبب  ــم جائ ــي ظال ــن نظــام طائف ــي م العراق
فــي تدميــر العــراق والمنطقــة، فكانــت إيــران الدولــة 
بعــد  للعــراق  األول  الداعــم  والشــعب،  والحــوزة 
2003، كمــا عملــت علــى مشــاركة الشــعب العراقــي 
حربــه ضــد اإلرهــاب. وقــد كان دعــم الجمهوريــة 
اإلســالمية للعــراق فــي محاربــة اإلرهــاب، مؤثــرًا 
القاعــدة  تنظيمــات  دحــر  فــي  وأساســيُا  جــدًا 
الــدول  تآمــر  بعــد  ســيما  وال  والبعــث،  وداعــش 
ــن  ــراق خــالل العامي ــى الع ــة عل ــة والعالمي اإلقليمي
2013 و 2014. وقــد هــبّ مالييــن الشــعب العراقــي 
تلقائيــًا الــى إيــران لزيــارة المراقــد المقدســة آلل 
البيــت، وهــي التــزال بالكثافــة نفســها حتــى اليــوم، 
فيمــا تحــرك مالييــن الشــعب اإليرانــي بلهفــة الــى 
ــارة  ــة وزي ــراق لحضــور المناســبات الديني ــارة الع زي

العتبــات المقدســة، واليزالــون.
بالتالحــم  القائــل  الــرأي  و هــذه كلهــا تؤيــد 
والتفاعــل التاريخــي بيــن البلديــن، العــراق وإيــران، 
والســيما  البلديــن،  بيــن شــعبي  العالقــة  وبــأن 
شــيعة البلديــن، هــي عالقــة أخــوة ميدانيــة وصداقة 

عميقــة، تتجــاوز الشــعارات الوهميــة.
- وهــل تســتهدف هــذه العالقــة بيــن البلديــن، 
المكونــات العراقيــة األخــرى أو دول الجــوار، أو يمثــل 

تهديــدًا لهــا.
ــا، ألن اســتقرار المكــون الشــيعي  - كال، إطالق
السياســي  اســتحقاقه  علــى  وحصولــه  العراقــي 
والثقافــي والمذهبــي الطبيعــي، يشــكل أهــم عامــل 
الســتقرار العــراق، بــل المنطقــة العربيــة برمتهــا، 
كمــا ســينعكس هــذا االســتقرار علــى ســنة العــراق 
الوطنيــة،  الغالبيــة  هــم  العــراق  فشــيعة  وكــرده، 
وهــم أهــم أســاس للحمــة العــراق الوطنيــة، وهــم 
مــع  يتعاملــون  وال  ومضمونــًا،  شــكاًل  وطنيــون 
أهلهــم الســنة والكــرد إاّل فــي إطــار قواعــد المواطنــة 
والوطنيــة والعيــش المشــترك والمصيــر المشــترك، 
فالشــيعة والســنة والكــرد هــم قــوام األمــة العراقيــة، 
منهــا  يتنفــس  التــي  الرئــة  يمثــل  منهــم  وكل 
ــح المشــتركة  ــإن مســاحة المصال ــك ف اآلخــر. ولذل
ــى  ــًا عل ــة اإلســالمية تنعكــس إيجاب مــع الجمهوري
ــي. فضــاًل عــن أن  ــات الشــعب العراق ــع مكون جمي
مــع  تتعامــل  اإليرانيــة ال  الجمهوريــة اإلســالمية 
ــترك الطائفــي،  شــيعة العــراق مــن منطلــق المش
ألنهــا تتعامــل مــع أصدقائهــا الســنة والكــرد بصيغــة 
المصالــح المشــتركة المتبادلــة نفســها. وبالتالــي 
فــإن صداقــات الجمهوريــة اإلســالمية أو تحالفهــا 
ــه ليســت ضــد أحــد، بمــا فــي  مــع العــراق ومكونات
ــا  ــعودية وتركي ــرت الس ــو نظ ــوار. ول ــك دول الج ذل
ومصــر واألردن الــى هــذه الصداقــات نظــرة واقعيــة 
ــة،  ــكل إيجابي ــا ب ــت معه ــة، لشــجعتها وتعامل عميق
أوضاعهــا  علــى  أيضــًا  إيجابــًا  ســتنعكس  ألنهــا 

الداخليــة وعلــى عالقتهــا بالعراقييــن. 
بيــن  العالقــة  إذاً، مــا هــو برأيكــم عنــوان   -

وإيــران؟ العــراق  شــيعة 

ــة، كمــا يزعــم  ــة وال عمال ــًا ليســت تبعي - قطع
األعــداء، بــل لقــاء وثيــق فــي مســاحة المصالــح 
الدينــي  المشــترك  مســاحة  وفــي  المشــتركة، 

المذهبــي. وهــي مســاحة علــى قــدر كبيــر مــن 
األهميــة، فهنــاك فئــات مــن شــيعة العــراق يعتبــرون 
هــي  المشــتركة  المصالــح  مــن  المســاحة  هــذه 
مســاحة مصيريــة و وجوديــة، وأن كال الســاحتين 
تحتضنــان بعضهمــا وتتفاعــالن بصــورة تلقائيــة، 
حتــى دون تخطيــط أو قــرار، ألن هواجــس معظــم 
ــم المتخــم  ــودة تاريخه ــن ع ــن م الشــيعة العراقيي
باالضطهــاد والقمــع والتهميــش والقتــل والمقابــر 
الجماعيــة والتشــريد، وكــذا الحــرب الطائفيــة التــي 
ــا  ــي مقدمه ــم بعــض دول الجــوار، وف تشــنها عليه
الســعودية الوهابيــة، تجعلهــم يتمســكون بالغطــاء 
إيــران.  شــيعة  مــع  يجمعهــم  الــذي  المشــترك 
إنســانية فطريــة وغريزيــة. وهنــاك  وهــي حالــة 
فئــات شــيعية عراقيــة أخــرى غيــر إســالمية وغيــر 
متدينــة، تجــد أن إيــران هــي األقــرب إليها سياســيًا، 
ــداء الطائفــي  ــة الع ــد أن تلمســوا حال وال ســيما بع
ــام 2003، دون أن  ــد الع ــع، بع ــذي يســتهدف الجمي ال
ــي،  ــرق بيــن شــيعي إســالمي أو شــيعي علمان يف
عــادي؛  شــيعي  مواطــن  أو  مســؤول  شــيعي  أو 
فالتفجيــرات التــي قامــت بهــا الجماعــات الوهابيــة 
وبقايــا حــزب البعــث، والمدعومة مــن مخابرات دول 
ــيعي  ــن الش ــتهدفت المواط ــة، اس ــة و دولي إقيليمي
واســتهدفت  المســؤول،  الشــيعي  قبــل  العــادي 
العــزاء،  ومجالــس  والمراقــد  والشــوارع  األســواق 
ــذا  ــة. كل ه ــات الحكوم ــهدف مؤسس ــل أن تس قب
جعــل الشــيعي العراقــي يرفــض بشــدة أن يكــون 
مكشــوف الظهــر. ولذلــك ظــل عنــوان العالقــة بيــن 
الصداقــة  عنــوان  إيــران،  وشــيعة  العــراق  شــيعة 
بوجــه  والتحالــف  الميدانيــة  واألخــوّة  العميقــة 

التهديــدات الوجوديــة الكبيــرة.    
ــى  ــة عل ــالمية اإليراني ــورة اإلس ــر الث ــا تأثي - م

ــة؟ ــي المنطق ــيعة ف الش
الواقــع  علــى  اإلســالمية،  الثــورة  أثــرت   -
فــي  خصوصــًا،  الشــيعي  و  عمومــًا،  اإلســالمي 
كل منطقــة الشــرق األوســط، فــكان لهــا تأثيرهــا 
الدينــي والثقافــي والسياســي الكبيــر. وقــد شــهدت 
التأثيــر، حضــورًا متصاعــدًا  المنطقــة بفضــل هــذا 
تلقائيــًا للشــيعة، فالمكونــات الشــيعية فــي لبنــان 

وســوريا والبحريــن والســعودية واليمــن وافغانســتان 
والــدول  وتركيــا  والهنــد  واذربيجــان  وباكســتان 
األخــرى، أصبحــت فــي حالــة صعــود كبيــر، وحققــت 
الكثيــر مــن اإلنجــازات التاريخيــة علــى األرض، حتى 
أصبــح المراقبــون الدوليــون والباحثــون يعتقــدون أن 
هــذا العصــر هــو عصــر تكســر القيــود التاريخيــة عــن 

الشــيعة، وأنــه عصــر الصعــود الشــيعي.
- على ماذا يستند عصر الشيعة برأيكم؟

- عصــر الشــيعة يقــف حاليــًا علــى خمســة 
قواعــد رئيســة هــي: إيــران، العــراق، لبنــان، ثــم 
ــة أخــرى  ــة إلــى قواعــد ثانوي ســوريا واليمــن، إضاف

مثــل: شــيعة البحريــن والــدول األخــرى.
الشــيعي  الصعــود  هــذا  شــأن  مــن  وهــل  ـ 
التأثيــر ســلبًا علــى المكونــات المذهبيــة اإلســالمية 

األخــرى فــي المنطقــة، كالســنة مثــاُل.
ـ علــى العكــس تمامــًا، كمــا ذكــرت فــي جــواب 
ــاد  ســابق، فإحســاس الشــيعة التاريخــي باالضطه
وفطريــًا  غريزيــًا  والقمــع، ســيدفعهم  والتهميــش 
زعزعــة  فــي  تســاهم  ســلبية  فعــل  ردود  الــى 
اســتقرار المنطقــة، وهــو أمــر طبيعــي، كمــا هــو 
الحــال ـ مثــاًل ـ مــع مــاكان يحصــل فــي العــراق 
فــي  يحــدث  مــاكان  أو  البعــث،  حكــم  خــالل 
ــزال يحــدث فــي  الســبعينات فــي لبنــان، أو مــا الي
البحريــن والســعودية ومصــر والمغــرب والجزائــر 
وأفغانســتان وباكســتان وغيرهــا. فالمشــكلة تكمــن 
ــي  ــع الشــيعة ف ــدول م ــذه ال ــة ه ــل أنظم ــي تعام ف
بلدانهــا، فلــو تعاملــت مــع الشــيعة كمــا تتعامــل 
مــع الســنة، أي بنظــرة واحــدة، دون تمييــز طائفــي، 
ومّكنتهــم مــن الحصــول علــى حقوقهــم السياســية 
ــة  ــم حري ــت أمامه ــة، وفتح ــة والمذهبي واالجتماعي
ومنعــت  والفكــري،  والثقافــي  الدينــي  التعبيــر 
اإلفتــاء  مــن  والشــر  والســوء  التكفيــر  مشــايخ 
ــة،  ــى مذهــب الدول ــر الشــيعة وخروجهــم عل بتكفي
لــذاب الشــيعة فــي النســيج الوطنــي، وســاهموا 
ــا.  ــاء بلدانهــم وإدارته ــي بن ــع أشــقائهم الســنة ف م
نظامــي  ســماح  أن  جازمــًا  أعتقــد  أنــا  ولذلــك، 
الســعودية والبحريــن ـ مثــاًل ـ النطــالق عناصــر 
الصعــود الشــيعي فــي بلديهمــا، الــى حــد المســاواة 
فــي حقــوق المواطنــة وحريــة التعبيــر المذهبــي 
والثقافــي مــع الســنة والوهابيــة، كمــا هــو الحاصــل 
ــل  ــق عام ــى خل ــت وعمــان، ســيعمل عل ــي الكوي ف
اســتقرار مجتمعــي وسياســي قــوي فــي الســعودية 
والبحريــن. وهــو األمــر نفســه لــو تركــت الســعودية 
ــرت  ــع، واعتب العــراق وشــأنه، ورضخــت لألمــر الواق
أمــر طبيعــي،  العــراق  أن الصعــود الشــيعي فــي 
وأن الصداقــة العميقــة بيــن شــيعة العــراق وإيــران 
قضيــة فطريــة تلقائيــة، ولــم تتدخــل لمنــع اســتقرار 

العــراق، فســينعكس كل ذلــك إيجابــًا عليهــا.
ـ هــل تعتقــد أن الجهــات الرســمية الســعودية 

والبحرانيــة مســتعدة لســماع هــذه الرؤيــة؟
ـ أنــا مســتعد أن أتحــاور مــع نخبتهــم الفكريــة حــوارًا 
ــة  ــة الواقعي ــم كل األدل ــن أيديه ــع بي ــًا، وأض ــُا معمق علمي
التــي تؤكــد أن صعــود شــيعة المنطقــة الــى حد المســاواة 
ــات مــع الســنة، هــو لمصلحــة دول  ــوق والحري ــي الحق ف
وضمانــة  والبحريــن،  الســعودية  والســيما  المنطقــة، 

ــد. ــى كل الصع ــتقرارهم عل الس


