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أمريكا تطبق وصية مفكر صهيوني في العراق.. تريده ممزقًا جائعًا بال هوية
عبد الباري عطوان

المؤامرة بين الحقيقة والوهم
 إيمان شمس الدين

هل سقطت أوراق التوت التي كانت 
تغطي المندسين؟

ــؤون  ــي ش ــة ف ــة المتدخل ــراف االجنبي ــأت االط ــة فاج ــة الديني ــيون ان المرجعي ــون سياس ــرى محلل ي
العــراق بتوجيهاتهــا للمتظاهريــن.

ويقــول محللــون سياســيون ان الواليــات المتحــدة حاولــت تطبيــق نمــوذج الثــورات الملونــة فــي العــراق وعندمــا 
فشــلت فــي جنــي ثمــار خطتهــا بالطريقــة الســلمية، حرفــت التظاهــرات نحــو العنــف الســتحصال مــا تريــده.

سياســيون  باحثــون  ويعتقــد 
علــى  عولــت  المتحــدة  الواليــات  ان 
االمــور  فــي  المرجعيــة  تدخــل  عــدم 
ضــرب  حاولــت  لهــذا  السياســية. 
وقــف  الــذي  االساســي  المكــون 
أمــام "داعــش" ومنــع تطبيــق خطــط 
المرجعيــة  لكــن  المتحــدة.  الواليــات 
وجهــت المتظاهريــن نحــو اســتمرار 
المندســين  إبعــاد  مــع  التظاهــر 
ووجهــت  جانــب  مــن  والمخربيــن 

القــوات االمنيــة باســتمرار الحضــور فــي مياديــن التظاهــرات لحفــظ االمــن ومنــع اســتهداف المتظاهريــن 
أخــر. جانــب  مــن  والنجــف  الناصريــة  حــوادث  تكــرار  ومنــع 

ويؤكــد باحثــون سياســيون ان وعــي المرجعيــة وتدخلهــا لتوجيــه المتظاهريــن وصيانتهــم مــن خطــط 
المندســين والمخربيــن، تســبب فــي تخبــط خطــط الواليــات المتحــدة بحيــث انتقلــت الــى مرحلــة العــزف 
علــى وتــر خــاف داخلــي بيــن الشــيعة، تبلــور فــي اســتهداف الحنانــة وهــي منطقــة ســكن مقتــدى الصــدر 

مــن أجــل احــداث تصــادم بيــن المتظاهريــن وأتبــاع الصــدر.
ويشــير محللــون سياســيون ان وعــي المرجعيــة وتوجياتهــا للمتظاهريــن، أفشــل هــذه الخطــة، بحيــث جعــل 
مــن المرجعيــة، صمــام أمــان لــكل العراقييــن بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم. الن توجيهــات المرجعيــة تضمنــت 

اســتمرار التظاهــرات وضــرورة التعــاون مــع القــوات االمنيــة وايضــًا االبتعــاد عــن المندســين والمخربيــن.
ويــرى باحثــون سياســيون ان الشــعارات التــي رددهــا المتظاهــرون فــي بعــض المحافظــات وفــي 
العاصمــة بغــداد ضــد اميــركا و"اســرائيل" والســعودية، هــي التــي تســببت بتغييــر تكتيــكات الــدول االجنيــة 

المتدخلــة فــي شــؤون العــراق وجــر هــذا البلــد نحــو العنــف.
ويؤكــد محللــون سياســيون ان المرجعيــات العشــائرية أيضــًا كانــت لهــا دور بــارز فــي صــون المتظاهرين 

ومنــع ســفك دمائهــم، بحيــث ثمنــت المرجعيــة الدينيــة هــذا الــدور فــي خطبتهــا االخيرة.
ما رأيكم: هل سقطت أوراق التوت التي كانت تغطي المندسين والمخربين بعد توجيهات المرجعية؟

ما هو دور المرجعيات العشائرية في صون المتظاهرين؟
العالممن هي الجهة الحقيقية وراء قتل المتظاهرين؟

ممثلة األمم المتحدة في مأزق: 
)الكذب بدوافع سياسية( 

بلغتنــي معلومــات أن اللقــاء الــذي عقدتــه ممثلــة األمــم المتحــدة )جينيــن باســخارت( األحــد مــع 
الرئيــس برهــم صالــح كان هدفــه طلــب تدخلــه القنــاع بغــداد بالتراجــع عــن نيتهــا فــي الطعــن رســميا 
بتقريرهــا، وكشــف حقائــق مهمــة أخفتهــا باســخارت )متعمــدة( فــي التقريــر الــذي اســتعرضته أمــام 

األمــم المتحــدة االســبوع الماضــي، وأنهــا )كذبــت بدوافــع سياســية(. 
وتفيــد المعلومــات ان مــن بيــن تلــك الحقائــق: 1. انهــا لــم تذكــر إحــراق القنصليــات، رغــم أنهــا 

عمــل محــرم فــي القوانيــن الدوليــة. 
ــان  ــك الئحــة اإلع ــك ينته ــم ان ذل ــدارس رغ ــات والم ــاق القســري للجامع ــر االغ ــم تذك 2. ول

ــم.  ــوق اإلنســان بحــق التعلي ــي لحق العالم
3. ولــم تذكــر نــزع ســاح القــوات األمنيــة، رغــم كونــه تطــور ايجابــي مهــم يســتجيب لتوصيــات 

ســابقة، ويســتوجب االلتفــات الــى وجــود طــرف مجهــول وراء االعتــداءات. 
ــة  ــات خارجي ــورط جه ــق بت ــا رســميا تتعل ــا به ــم احاطته ــة ت ــات موثق ــت معلوم ــا أخف ــا انه 4. كم

ــتقراره.  ــة اس ــي لزعزع ــأن العراق ــر بالش ــل المباش ــف، والتدخ ــداث العن باح
5. وهنــاك اتهــام آخــر بتجــاوز باســخارت للصاحيــات الوظيفيــة الممنوحــة لهــا مــن قبــل 
األميــن العــام لألمــم المتحــدة، بقيامهــا بزيــارات ميدانيــة وعقــد لقــاءات مــع قــادة أحــزاب ومســؤولين 

وتدخــات مختلفــة. 
6. ويعتقــد العــراق أن باســخارت تعمــدت تأجيــل تقديــم تقريرهــا عــن موعــده المقــرر لحيــن 
انتقــال رئاســة جلســة األمــم المتحــدة للواليــات المتحــدة التــي هــي احــد المتورطيــن باالحــداث، ممــا 
يكشــف عــن وجــود تواطــؤ مــن قبلهــا لتمكيــن واشــنطن مــن ابتــزاز العــراق عبــر قــرارات أمميــة مــن 

منقولالمتوقــع صورهــا خــال اليوميــن القادميــن. 

العراق.. ماذا يحتاج رئيس الوزراء الجديد؟
محمد صادق الهاشمي 

ــة  ــب المرجعي ــدة الدســتورية، وطل ــط الم ــد تحــت ضغ ــس وزراء جدي ــار رئي ــم؛ الختي ــراك دائ ح
ومتطلبــات المرحلــة , وليــس االشــكال فــي اختيــار رئيــس الــوزراء فــان االمــر يمكــن ان يكــون ســها 
ويمكــن ان يكــون معقــدا , ويمكــن ان يكــون رئيــس الــوزراء ناجحــا ويمكــن ان يكــون فاشــا، وكل  

هــذا منــوط بخطــوات جــادة مــن االحــزاب ,ومــن هنــا البــد مــن االخــذ بنظــر االعتبــار مايلــي :
اوال : ان تجتمــع االحــزاب وتجمــع علــى تحديــد مواصفــات رئيــس الــوزراء بمــا يجعلــه مرشــحا 

يعتمــد علــى قاعــدة سياســية واســعة تمكنــه مــن الثبــات، وال تتركــه يعالــج المواقــف بمفــرده.
ثانيــا : ان تمنحــه االحــزاب كلهــا حريــة اختيــار كابينتــه الوزاريــة وباقــي المواقــع االداريــة بمــا فيهــا وكاء الــوزارات 
والمــدراء العاميــن حتــى يختــار كــوادر تامــس رضــا الشــارع ويختــار حكومتــه علــى اســس االســتقال والكفــاءة واال 
فــان اي رئيــس وزراء قــادم ســوف ينشــغل بمــا انشــغل بــه اســافه مــن ارضــاء االحــزاب وفــق مبــدأ المحاصصــة الــذي 
االزمــات  مصــدر  هــو 
الــوزراء  رئيــس  فــان 
الــى  يحتــاج  القــادم 
ظــروف وبيئــة  تجعلــه 
قــادرا علــى اتخــاذ القــرار 
االزمــات  يفــكك  بمــا 
الســيطرة  ويســهل 

االوضــاع. علــى 
ال  المؤكــد  ومــن 
يتحقــق النجــاح اال فــي 
ظــل اليــات جديــدة, وهذا 
يحتــاج الــى وثيقــة يتفــق 
عليهــا الجميــع وتعلــن  هــذه الوثيقــة الــى الجمهــور مــن خــال هــذه الوثيقــة يتنــازل الجميــع عــن حصصهــم ومكاســبهم. 
ــا وهــو  ــذي كان متعارف ــوزراء خــارج االطــار ال ــار رئيــس ال ــد فــي اختي ــر جدي ــرز االن مؤث ــا : ب ثالث
ــا  ــون لدين ــد ان تك ــن رئيــس وزراء جدي ــي تعيي ــد الي خطــوة ف ــاع االحــزاب (( فاب ــاع واجم )) اجتم
مجســات، لمعرفــة متطلبــات الــراي العــام؛ ليتمكــن رئيــس الــوزراء   للجديــد مــن خلــق تاييــد شــعبي 
يســهل عليــه مهمــة الســيطرة وانقــاذ البــاد، وبهــذا فــان واجــب االحــزاب ان تفكــر بعمــق بمتطلبــات 

المرحلــة وتنقــذ البــاد مــن الســير نحــو الهاويــة  .
رابعــا :  الموقــف الجــاد لرئيــس الــوزراء الجديــد حتــى يقنــع الجمهــور البــد ان يعالــج مايلــي :1-

فتــح ملفــات الفســاد بــدون تــردد وال انتقائيــة .
2-ارجاع هيبة الدولة وانهاء االمارات السياسية والساالت االرثية وغيرها.

3-اتخــاذ قــرارات و حــزم اصــاح خدميــة واقعيــة تلبــي حاجــة المواطــن فــي كل القطاعــات 
التعليميــة والصحيــة وغيرهــا وتعالــج موضــوع البطالــة والفقــر وتلغــي الطبقيــة وترجــع امــوال وامــاك 

ــي. ــو واقع ــاح بنح ــض باالص ــة وتنه الدول
4-تفعيل لجان االصاح الدستوري.

5-ان تترك االحزاب مجاال الى طاقات جديدة ونخب فاعلة وكفوئة ومتخصصة في العمل الحكومي.
ــان وال  ــي البرلم ــا ف ــة اال بوجوده ــي الي كتل ــتحقاق انتخاب ــدأ ان ال اس ــل بمب ــن العم ــد م 6-الب
اســتحقاق خارجــه، وهــذا االمــر هــو الــذي يمكــن رئيــس الــوزراء- وفــق الدســتور- مــن حريــة االختيــار 
والقــرار ولاســف تبانــت الكتــل علــى خطــأ االســتحقاق االنتخابــي بتســريته الــى اســتحقاق حكومــي 

محاصصاتــي كان ومــازال ســببا فــي احتــكار الحكــم وتغييــب  الطاقــات.
المهم البد لاحزاب ان تفكر بعقل جديد فان ماقبل التظاهرات ليس كما بعده كما تقول المرجعية .

ــوم’’ التــي تصــدر  ذكــرت صحيفــة ’’العربــي الي
مــن لنــدن فــي مقــال نشــرته، يــوم االحــد الماضــي 
ان مــا فعلتــه الواليــات المتحــدة االمريكيــة فــي 
العــراق طيلــة الفتــرات الســابقة ومنــذ احتالــه مــن 
ــن’’  ــوش االب ــل الرئيــس األمريكــي الســابق ’’ب قب
هــو تطبيــق لوصيــة مفكــر صهيونــي أوصــى بإلغــاء 
دور العــراق كقــوة إقليميــة واضعــاف دوره وتمزيقــه.

تحريــر  رئيــس  كتبــه  مقــال  فــي  وجــاء 
الصحيفــة، عبــد البــاري عطــوان، ان »مايــك بنــس 
قويــة  صفعــة  وجــه  األمريكــي  الرئيــس  نائــب 
قــام  الحاكمــة، عندمــا  العراقيــة  للنخبــة  ومهينــة 
بزيــارة مفاجئــة للقاعــدة األمريكيــة فــي عيــن األســد 
إبــاغ  دون  فيهــا،  بــاده  قــوات  وتفقــد  )األنبــار( 
الرئيســين العراقييــن، الــوزراء والجمهوريــة، بشــكل 
مســبق بهــذه الزيــارة، وغــادر إلــى كردســتان العــراق 

دون أي لقــاء معهمــا«.
خضــم  فــي  تأتــي  بنــس  »زيــارة  ان  وتابــع 
انتفاضــة شــعبية شــرعية اندلعــت منــذ شــهر أبــرز 
مطالبهــا المشــروعة وضــع دســتور جديــد، وتعديــل 
ــاث الفســاد ومحاكمــة كل  قانــون االنتخــاب، واجتث
وإلغــاء  المنهوبــة،  األمــوال  واســتعادة  الفاســدين، 

المحاصصــة الطائفيــة بأشــكالها كافــة«.
ــى  ــي إل ــة ترم ــارة مريب ــا زي ــول »إنه ــد بالق واك

الفتنــة وتشــويه صــورة  نــار  الزيــت علــى  صــب 
الوقــت  فــي  العراقيــة  الدولــة  وإهانــة  االنتفاضــة، 
نفســه، وتعميــق االنقســام الطائفــي فــي البــاد

العــراق  مصائــب  »جميــع  بالقــول  ومضــى 
وتفكيــك  األمريكــي،  للغــزو  نتــاج  هــي  الحاليــة 
أســس  علــى  بنائهــا  وإعــادة  العراقيــة،  الدولــة 
طائفيــة تفتيتيــة صرفــة، إلبقــاء البلــد ضعيفــا ولقمــة 
ــا كان أو  ــوذ الخارجــي، أمريكي ســائغة وســهلة للنف

ســعوديا«. أو  إيرانيــا 

ــدي،  ــد المه ــة عب ــول ان »حكوم واســتطرد بالق
خطــأ  ارتكبــت  ســبقتها،  التــي  الحكومــات  وكل 
 5200 ببقــاء  ســمحت  عندمــا  فادحــا،  اســتراتيجيا 

جنــدي أمريكــي علــى األرض العراقيــة فــي قواعــد 
تتمتــع باالســتقال الذاتــي، وكأنهــا دولــة داخــل 
دولــة تحــت ذرائــع متعــددة، أبرزهــا أكذوبــة محاربــة 

“الدولــة اإلســامية” “داعــش«.
وأضــاف عطــوان إذا »كانــت إيــران هــي صاحبــة 
النفــوذ األقــوى فــي العــراق، فإنهــا تشــارك فــي 

الخطيئــة نفســها وبــدور كبيــر عندمــا ســمحت 
والجنــود  القواعــد  لهــذه  ومســتقر  آمــن  بوجــود 
المقيميــن فيهــا، ولــم تطالــب الحكومــات الحليفــة 
ذرائــع  أبــرز   انتهــاء  بعــد  لهــا بإخراجهــا، خاصــة 

وجودهــا، وهــو محاربــة “داعــش«.
ورأى ان »جميــع اإلدارات األمريكيــة تعاطــت مــع 
ــزو  ــة مســتقلة، وغ ــس كدول ــراق كمســتعمرة ولي الع
إدارة بــوش االبــن عــام 2003 واحتالــه، ونهــب ثرواتــه، 
كان لتحقيــق هــذا الغــرض، أي تمزيقــه وإضعافــه، 
المنطقــة  فــي  كبــرى  إقليميــة  كقــوة  دوره  وإلغــاء 
تطبيقــا لوصيــة المفكــر الصهيونــي برنــارد لويــس«.

مــن  وبتحريــض  »األمريكييــن  ان  واكــد 
الصهيونيــة العالميــة ال يريــدون عراقــا قويــا مســتقرا 
يريــدون  وإنمــا  والفاســدين،  الفســاد  مــن  خاليــا 
الهويــة  إلــى  يفتقــد  فاســدا  جائعــا  ذليــا  عراقــا 
مــا  الموحــدة، وســيفعلون كل  الجامعــة  الوطنيــة 

األهــداف«. هــذه  إلــى  للوصــول  يســتطيعون 
واردف »ومثلمــا خدعــت أمريــكا العراقييــن والعرب 
والعالــم بأســره بأكذوبــة أســلحة الدمــار الشــامل، هــا 
الفزاعــة  وتســتخدم  نفســه،  الســيناريو  تكــرر  هــي 
اإليرانيــة هــذه المــرة، ومــن أجــل اســتبدال النفــوذ 
الصهيونــي بالنفــوذ اإليرانــي، ليــس فــي العــراق فقــط، 

ــة بأســرها. ــي المنطق وإنمــا ف

بــدأت تظهــر بعــد العولمــة مصطلحــات كثيــرة 
عــل أبرزهــا ِجــدَّة وحيويــة هــو مصطلــح »القــوة 
الناعمــة«، رغــم قــدم طــرح الفكــرة، إال أن مفاعيلهــا 
وآثارهــا العمليــة بــدأت تظهــر خــال العقــد األخيــر 
علــى الواقــع السياســي والثقافــي والهَِويّاتــي فــي 
منطقــة الشــرق األوســط. هــذه الفاعليــة بعثــت 
لتطــرح  التاريــخ،  ذاكــرة  مــن  مجــددا  المصطلــح 
تســاؤالت حــول ماهيــة هــذه القــوة وآليــات تداولهــا 
وانتشــارها، ومــن يقبــع خلفهــا ويحركهــا، ولإلجابــة 
موضــوع  حــول  وغيرهــا  التســاؤالت  هــذه  علــى 

ــة: ــن األجوب ــان م ــاك ضرب ــة«، هن ــوة الناعم »الق
الدراســة  علــى  تعتمــد  عقانيــة  1.أجوبــة 
المنهجيــة التــي تحفــر عميقــا فــي المفهــوم ومصــدره 
وصــداه، تنطلــق بــدون مســبقات حكميــة وال قبليــات 
ــى  ــا عل ــة يبحــث مــن خاله ــل بموضوعي ــة، ب يقيني
إجابــات تقربــه مــن الواقــع ليبنــي علــى الشــيء 
مقتضــاه، تتنــاول هــذه األجوبــة عــدة أبعــاد: تاريخيــة، 
اقتصاديــة، مجتمعيــة، سياســية، إيديولوجيــة، دينيــة، 

جيوبوليتكيــة عــدة، وعســكرية بــكل تأكيــد. 
2.أجوبــة ال عقانيــة يقترحهــا »المؤامراتيــون« 
يعفــي  الجــواب  وهــذا  وضــرب،  صنــف  كل  مــن 
نفســه مــن كل جهــد بحثــي علمــي عميــق، فيوفــر 
لمــا يتبنــاه انطباعــا بأنــه يفهــم مجريــات األحــداث 

ــة تذكــر. ببســاطة، ومــن تكلف
ــا  ــي كونه ــن ف ــة تكم ــة العقاني ــة األجوب أهمي
ــي للحــدث  ــج المؤامرات ــن التروي ــدف م تعطــل اله
فــي كشــفها لمابســات الواقــع، فوظيفــة المؤامــرات 
غالبــا أنهــا: »تخلــط وتؤلــف بيــن تغييــب األمــو 
حرفهــا،  أو  األنظــار  وصــرف  الواقعيــة،  العيانيّــة 
وبيــن تكويــن أعــداء، وخلــق أكبــاش محرقــة، وبيــن 

الحــث علــى الحقــد العرقــي والدينــي«1 .. 
ــرات  ــدم وجــود مؤام ــي ع ــذا يعن ــن هــل ه ولك

ــخ؟ ــر التاري عب
نظريــة المؤامــرة: »هــي موقــف تفســيري يتخــذه 
ــة  ــرأي العــام تجــاه حــدث أو سلســلة أحــداث طارئ ال
تتســم بالعناصــر الدراميــة مــن جــدة: صــراع، خــروج 
عــن المألــوف، وضخامــة. وينطلــق هــذا الموقــف مــن 
النزعــة فــي الوعــي البشــري الفــردي والجمعــي إلــى 
كمــال النقــص فــي المعلومــات المتوفــرة لكــي تصيــر 
متكاملــة بصــرف النظــر عــن منطقيــة هــذا التكامــل، 

وكذلــك إلزالــة التنافــر المعرفــي فــي المتناقضــات 
لتصيــر منســجمة ومنطقيــة. 

والسياســية،  العســكرية  الخطــط  خــا  فمــا 

وأعمــال  العامــة،  العاقــات  حمــات  وخطــط 
التجســس واالســتطاع، فــإن العاقــة بيــن نظريــة 
تقــوم  األحــداث  مــن  سلســلة  وبيــن  المؤامــرة 
ــل األســباب،  ــج قب ــي يضــع النتائ ــل معرف ــى خل عل
فالمؤامــرة عنصــر الحــق ومصاحــب للحــدث ينتــج 
عنــه ويحــاول أخــذ موقــف منــه، وقــد يســتخدم 
فــي اختزالــه وتبســيطه، وتحويــل معنــاه، أو إضافــة 
مزيــد مــن المعانــي عليــه مــن قبــل الوعــي الجمعي 
الشــعبي حينــا، أو مــن قبــل الســلطة نفســها حينــا 
آخــر. مــا قــد يــؤدي إلــي تســطيح الحــدث وتقديمــه 
بشــكل ترميــزي مبســط أكثــر ممــا هــو عليــه فــي 
الواقــع، مــا يتســبب بخلــل فــي تقديــر الموقــف، 
وتشــتت فــي القــرارات الصحيحــة الازمــة للتعامــل 

مــع االضطــراب الناجــم المفاجــئ.«2 
اإلنجليزيــة  للغــة  إكســفورد  قامــوس  يضــع 
تعريفــا لنظريــة المؤامــرة وهــي: اتفــاق بيــن فرديــن 
قانونــي  أو غيــر  إجرامــي  للقيــام بعمــل  أكثــر  أو 
مســتهجن«، ويعرفهــا بيجــدن » خطــة ســرية مــن 
جانــب مجموعــة مــا مــن أجــل التأثيــر جزئيــا فــي 

األحــداث بعمــل خفــي«.
إن كثيــرا مــن الدالئــل بــل والوثائــق التــي يتــم 
ــى  ــن عل ــن الزم ــت م ــرور وق ــد م ــا بع ــراج عنه اإلف
الحــدث التاريخــي الــذي يخصهــا، تثبــت وجــود 

مؤامــرات تــم حياكتهــا فــي جنــح الظــام التاريخــي، 
السياســية  والصراعــات  الحــروب،  فــي  خاصــة 
ــدول الكبــرى حــول النفــوذ، وفــي التســابق  بيــن ال

االقتصــادي، فالمؤامــرة كمــا خلــص إليــه االقتصــادي 
فريدريــك لــوردون: »إنهــا تتطلــب تافــي منزلقيــن 

ــف:  ــا مزي ــن، وكاهم ــن متوازيي ــن، متناظري اثني
1.االعتــراف بأنــه قــد يكــون هنــاك دســائس متواطــأ 

ــقة ـ يمكــن تســميتها مؤامــرات. عليهــا ومموهــة ومنسّ
موضوعــة  إلــى  المؤامــرة  تحويــل  2.رفــض 
تفســيرية وحيــدة للوقائــع االجتماعيــة كافــة، فضــا 
بيــن كل  مــن  لاهتمــام  إثــارة  األقــل  أنهــا  عــن 
الموضوعــات المتاحــة، واألقــل مواءمــة وماءمــة، 
وينبغــي أال يكــون التوجــه إليهــا، مــن جهــة النظــر 
المنهاجيــة، إال فــي المرتبــة األخيــرة.. هــذا علــى 
الرغــم مــن أنــه قــد يكــون لهــا موضعهــا أحيانــا«3.

فنحــن ال نســتطيع بنــاء المنظومــة التفســيرية 
للحــدث مــن الناحيــة المنهجيــة علــى التفســير 
ــع الحــدث  ــة للتعاطــي م ــط كطريق ــي فق المؤامرات
والواقــع، وفــي ذات الوقــت ال يمكننــا إقصــاء هــذه 
فــي  التفســيرية  المنظومــة  عــن  كليــا  النظريــة 
ذات الوقــت، واألكثــر منهجيــا هــو وضعهــا ضمــن 
قائمــة احتمــاالت تفســير الحــدث و فهــم الواقــع، 
إال أن موقعهــا فــي قائمــة تفســير األحــداث منهجيــا 
كل  وجمــع  االحتمــاالت  كل  تفنيــد  بعــد  تكــون 
ــززه  ــا كاحتمــال يع ــات، ووضعه ــات والمعلوم المعطي
نوعيــة المعطيــات والمعلومــات المتوفــرة، والتعاطــي 
معهــا كمعطــى احتمالــي وليــس يقينــي، كــون عــادة 
المؤامــرات تكــون خفيــة، ســرية، ال يمكــن لصاحبهــا 
لريــاح  إياهــا  تــاركا  عليهــا،  حاســم  دليــل  تــرك 
التأويليــات اللحظيــة، رغــم أن كثيــر مــن المؤامــرات 
ــلفنا،  ــا أس ــا كم ــن وثائقه ــراج ع ــم اإلف ــة ت التاريخي
بعــد مــرور وقــت طويــل مــن الزمــن لتثبــت وقوعهــا. 
لكــن إثباتهــا جــاء متأخــرا زمانيــا عــن وقــت حدوثهــا، 
ــا، ولكــن ننفــي عــدم  ــا ال ننفــي وقوعه ــي هن بالتال
وجــود مــا يدلــل عليهــا منهجيــا فــي وقــت وقوعهــا 
حســي  ملمــوس  دليــل  وجــود  لعــدم  الزمنــي، 
قطعــي عليهــا، ومــع وجــود معلومــات حــول احتمالهــا، 
أي أن زمــن وقــوع الحــدث ال يمكــن التدليــل قطعيــا 
ــا، لكــن  ــات حوله ــى وقوعهــا مــع توفــر المعلوم عل
الحســبان كاحتمــال ضمــن  فــي  أخذهــا  يمكــن 
ــا  ــع، ووضعه ــراءة الواق ــة فــي ق االحتمــاالت المنهجي
كآخــر احتمــال، حتــى يدفــع ذلــك الباحــث لبــذل 

ــي  ــي الموضوع ــي البحــث العلم ــف ف ــد مضاع جه
ــع. ــق أقــرب صــورة للواق ــه للحــدث وف فــي قراءت

وهــذا ال ينفــي أن هنــاك مــن يســتفيد مــن 
الترويــج لنظريــة المؤامــرة، خاصــة الســلطات وكثيــر 
مــن الجهــات التــي تســتفيد مــن تشــتيت جهــود 
الباحثيــن، وتبســيط عقــول النــاس، وتوجيــه العقــل 
نحــو تحيــزات تبعــده عــن قــراءة الواقــع وتفســيره 
بطريقــة منهجيــة التخــاذ الفعــل المناســب اتجاهه.

االجتماعــي  التواصــل  وســائل  انتشــار  ومــع 
فــي  النظريــة  هــذه  توظيــف  يســهل  والفضائيــات، 
الرئيســية،  القضيــة  عــن  النــاس  أذهــان  تشــتيت 
وتعطيــل قــدرات الباحثيــن فــي تشــخيص الواقــع، 
وبالتالــي ضيــاع بوصلــة الحــدث والهــدف واالتجــاه. 
ولكــن هــذا ال يعنــي كمــا أســلفنا عــدم وجــود مؤامــرات 
واقعيــة، لكــن يعنــي عــدم االتــكاء عليهــا فــي تفســير 
الواقــع وتشــخيصه واتخــاذ الموقــف الســليم منــه.

المكــر فــي القــرآن الكريــم: وقــد ورد فــي القــرآن 
الكريــم لفظــة »المكــر« التــي تعنــي فــي اللغــة 
آيــات  عــدة  وفــي  والحيلــة،  والتخطيــط  التدبيــر 
هــي: ســورة األنعــام آيــة 123،124، ســورة األنفــال آيــة 
ــة 12٧،  ــة 102، ســورة النحــل آي 30، ســورة يوســف آي

ــة 10. ــة ٧0، ســورة فاطــر آي ــل آي ســورة النم
فــي  التالــي  علــى  تتفــق  اآليــات  هــذه  وكل 
واللــف  والخــداع  الحيلــة  1.هــي  المكــر:  موضــوع 

والدسيســة. بخفــاء،  والعمــل  والــدوران، 
2.المكــر اســتخدم فــي مواجهــة األنبيــاء أي مواجهــة 

الحــق، ومحاولــة حجــب الحقيقــة عــن النــاس.
ــل أصحــاب  ــن قب ــر كان م ــى المك 3.اللجــوء إل
المصالــح والنفــوذ، الذيــن وجــدوا أن رســالة األنبيــاء 
سيســبب ضــررا لنفوذهــم ومصالحهــم، بالتالــي 
والمكــر  المكائــد  نصــب  علــى  أمرهــم  أجمعــوا 
التــي  اإلصاحيــة  مشــاريعهم  إلفشــال  ضدهــم 

تعمــد إلــى تحقيــق العدالــة االجتماعيــة.
4.أن هنــاك مكــر مضــاد من اهلل، يفشــل مكرهم 
ويجعــل عواقبــه الوخيمــة تــرد علــى الماكريــن، وأن 
ــروا  ــى أن يتفك ــة الحــق عل اهلل يحــث أصحــاب راي

ويتنبهــوا وال يغفلــوا عــن أعدائهــم.
ــه الصــد  ــد شــيطاني غايت ــدان: بع ــه بع ــر ل 5.المك
عــن الحــق، ومنــع اإلصــاح وإقامــة العدالــة االجتماعيــة، 
وإفشــال  الفاســدين  مواجهــة  هدفــه  ربانــي  وبعــد 
ــن  ــة الحجــب ع ــق اإلصــاح وإزال ــم، وتحقي مخططاته
عقــول النــاس لفهــم الحــق وتحقيــق العدالــة، وردع مكــر 
ــه. ــام ب ــه وبمــن ق ــر الســيء بأهل ــق المك ــاة فيحي الطغ

تاريخيــا  إليهــا  اللجــوء  تــم  وســيلة  فالمكــر 
معالجــات  قــدم  القــرآن  لكــن  قرآنيــا،  ووضحــت 
منهجيــة ابتعــدت عــن الركون للتفســير المؤامراتي 
الصــرف، وفعّلــت عقــل اإلنســان فــي التنبــه الدائــم 
واالســتعداد المســتديم، فــي ردع المكــر والماكريــن، 
وتشــخيصه  ودراســته  الواقــع  فهــم  خــال  مــن 
ومــن ثــم مواجهــة مابســاته بمنهجيــة تفشــل 
واإلصــاح،  العدالــة  تمنــع تحقيــق  أي محــاوالت 
مواجهــة واقعيــة تؤســس لمنهجيــة عمــل تطابــق 
معطيــات الواقــع ومابســاته الزمانيــة والمكانيــة، 
وتبتعــد عــن الركــون للتفســيرات الســطحية التــي 
ــق  ــن وف ــرآن لإلعــداد المكي ال تتناســب ودعــوة الق

االســتطاعة فــي مواجهــة أعــداء اهلل. 


