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 1(  القومية الشيعية مشروع ) مهندسو

  صالح املختارالرفيق اجملاهد  
قامة  إا وتغيري هويتها القومية و تقسيمهقطارها ، بأة العربية بكافة م  هناء األإخطة 

بطرح مشروع حتويل  كثر تعقيدا  أرادة ، تصل مرحلة كيانات جمهرية مستلبة اإل
ىل قومية )شيعية ( ! التبشري بتلك اخلطوة إيرانية لغطاء الطائفي العلين للغزوات اإلا

الذي عرف بتقلباته السياسية  حازم صاغي ة جاء يف مقال للكاتب اللبناين
يقول  ٢٠1٧/ أيلول  سبتمرب ٢٩اللندنية يوم  يديولوجية نشره يف جريدة احلياةواأل

يف أطروحته اليت نشرهتا   ، .. ميداين   – ، بعمل حبثي   يقتحم مهن د احلاج علي فيه : )
ة للقومي ة القومي ة والرابطة العابر  : » بعنوان«  بلغريف ماكميالن »كتابا  دار 

 ، يرصد هوي ة احلزب وحداثي ته « هوي ة حزب هللا املؤس سي ة – واإلسالم السياسي  
 »لكن  أهم  ما يف هذا الكتاب املهم  تركيزه على حزب هللا من زاوية املشروع  ،..
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( ويتطوع الكاتب  شيعي ة جديدة للشيعة اللبناني نيالذي يرعاه لبناء هوي ة «  القومي  
هكذا تغدو  ( فيقول : ) الشيعية فري سوابق ملشروع القومية )حبماس واضح لتو 

إعادة بناء التاريخ الشيعي  اللبناين  على يد احلزب جهدا  حديثا  يشبه جهود 
ومنظورا  إليه من زاوية املوقع العددي   ، .. القومي ات األوروبي ة يف هذا املضمار

ا يت الشيعي  يف لبنان أو يف العامل اإلسالمي    »و«  قومي ة أقل ي ة »يح احلديث عن ، إّن 
وحيدد الكاتب متطلبات املشروع واليت قام حزب هللا بتوفريها فيقول  « قومي ة طائفي ة

 يديولوجي ة اليت ترعاها املؤس ساتان اللذان قامت عليهما الدعوة األأم ا العمود : )
 مة ووالية الفقيه، فهما املقاو  املوعودة«  األم ة »، واللذان أريد هلما أن يكونا حلمة 

، حيث أن  املقاومة  « اهلوي ة »بوصفها ما يصنع «  الثقافة »واحلزب مصر ا  على  ..
:  مامخطوة لأل ( يقول صاغيه متقدما   ، بل نتاج من نتاجات الثقافة ليست اهلدف

وهذا  ، يستخدم تغيري الطقوس التقليدي ة الشيعي ة يف خلقه للهوي ة ، .. واحلزب )
يعي ة كانت طقوس عاشوراء الش  1٩8٢فقبل  ، تجس د يف عاشوراءيتجس د أكثر ما ي

ت جذري ا  لتغدو أشد  حد ة   ، ذات شكل مضبوط وغري سياسي   لكن ها مذ اك تغري 
، كان  ففي السبعينات ، يانا  استفزازي ة للطوائف األخرى، وأح ودرامي ة  وسياسي ة  

 ، ، ومل يكن سياسي ا  بتاتا   ريوتاحتفال عاشوراء الرئيسي  يُعقد يف املدرسة العاملي ة بب
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 »، فيما كانت  احلسني يؤوبون إىل بيوهتم«  مصرع »وكان احلضور بعد قراءة 
 سببيا   ن يعقد تالزما  أوبعد ( ،  أقرب إىل اللمس غري املوجع للجسد«  اللطمي ة
ىل هوية إومة وبني حتويل الطقوس الطائفية بني بروز حزب هللا وممارسته للمقا واضحا  

، خصوصا  بعد غزو  على أن ه مع ثورة إيران وتنامي نفوذها يف لبنان : )يقول صاغيه 
ت تلك الطقوس نوعي ا  1٩8٢  »فقد غدت املسرية أو التظاهرة اليت تلي  ، ، تغري 
ثورة واليت ، تعيد إنتاج التظاهرات اليت شهدهتا إيران قبيل ال استعراضي ة«  املصرع

شيعة يتدف قون على الشوارع بعد واليوم بات احلزاىن ال ، أفضت إىل إطاحة الشاه
، كما باتت التظاهرة سياسي ة متألها اهلتافات للمقاومة اإلسالمي ة  « املصرع »تالوة 

،   وتتم مماهاهتما مع قاتلي احلسني والتنديد بأمريكا وإسرائيل اللتني حُترق أعالمهما
م ع ، بل باتت حتل  حيث هناك جت كذلك مل تعد املسريات حمصورة بالنبطي ة وبريوت

 ( ، ، حّت  لو كان التجم ع أقل ي ا  يف منطقة أكثري تها سن ة أو مسيحي ون سكين  شيعي  
بيد أن  هذا التعارض بني مقد مات ديني ة وتارخيي ة  وحيدد صاغية اهلدف فيقول : )

ا يُفهم «  القومي   »، من ضمن املشروع  ، هو أيضا   وبني استخدامات حديثة إّن 
ويؤكد صاغية  ،(  هو مشروع مرتاص  بقدر ما هو عسكري  و  ، هلندسة اهلوي ة الشيعي ة

فياء أحتت مظلة العمل العسكري ويف  مهية الثقافة وتعبئة الناس عقائديا  أعلى 
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، فإن ه أيضا  الناشر  ومع أن  حزب هللا أساسا  قو ة عسكري ة وأمني ة ) اجنازاته فيقول :
وتطو ر يف التسعينات ليشتد  ، وهو االهتمام الذي ظهر يف الثمانينات  اللبناين  األكرب
بقي ة  »ألف نسخة هي  3٠، ينشر جمل ة تطبع  ، مثال   . فهو٢٠٠٠بعد انسحاب 

«  كش افة املهدي   »فإن  بعضها كـ  ، .. اليت ال تنافسها أي ة نشرة لبناني ة أخرى«  هللا
للكش افات «  املرشدة »، وهناك  ميلك جمال ت عد ة تستهدف فئات عمري ة خمتلفة

، فنشرت مئات الكتب والدراسات  « املعارف »،  ا إحدى دور نشرهأم   ، البنات
 . واضحا لنا من املقتطفات السابقة ؟ ما الذي يبدو( ،  يديولوجي ةاأل

( فهذه  القومية الشيعية )ـنشر كتاب يبشر ب لنبدأ بدار النشر اليت تبنت .1
وهي دار رفيعة املستوى  ( (Palgrave Macmillan الدار هي

ت ذات احملتوى املهم والطبيعة بريطانية تنشر الدراسا -مريكية أكادميية أو 
ن الدراسة اليت أوىل مام قضيتني : القضية األأنفسنا أكادميية ، وهنا جند األ

علمية وكما يبدو من عرض صاغية  كادميية والأعدها الكتاب ليست أ
رادي وليس بعوامل موضوعية إوم على تأسيس قومية بقرار سياسي هنا تقأل

كثر من شركة أتسمح بتأسيس  النبثاق قومية ، وبفرتة زمنية الحتمية 
الف آتغرق قرونا ، بل هي مثرة تطور يسن القومية أناجحة والسبب هو 
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كما هي   مم الشرقية العريقة ، وليس عقودا  مر باألالسنني قدر تعلق األ
احلديث وقصري العمر واحملدود  هحال حزب هللا ومشروع والية الفقي

القومية  سرائيل الشرقية ، ناهيك عن اعتماد مشروع )إيف  الشعبية حّت
ي مفهوم أوهو عنصر غريب على  وحتديدا   ( على الطائفية حصرا   الشيعية

مشروع ديين وليس هو  قومي عرفته البشرية ، فاملشروع الصهيوين مثال  
ية مازالت ترفض وحتاصر ن دعوته العتبار اليهودية قومإطائفي ومع ذلك ف

شر املتعالية ن خصوصية دار النأما القضية الثانية فهي أ ،  دةوتنقد بش
كادمييتها املعروفة تسخر لرتويج نظرية سطحية أعلى النشر العادي و 

ميكن  ومتخلفة املضمون واهلدف ومتناقضة بشكل صارخ ومكشوف ال
وهلذا طبعته  به دوليا   ومعرتفا   حمرتما   كادمييا  أ ذا اكتسبت غطاء  إال إتروجيها 

ذ يكفي إخرى عادية ، أي دار نشر أراف ماكميالن وليس دار نشر بلغ
ولكي حتظى بدعم اجلهات اليت  كادميي وللعامة ،ثارة الفضول األامسها إل

ن الدار اليت نشرت أفالذي يكتشف  حترتم تلك الدار وتعرف من وراءها ،
( هي هذه الدار بكل ما حتمله من تراث  قومية شيعية نشاء )الدعوة إل

 و حزب هللا مثال  أليس دار نشر عربية متوهلا طهران قية و وصالت وهوية را
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( املؤسسات الصانعة  القومية الشيعية ن وراء مشروع اطالق )أ يدرك فورا  
املؤسسة  نإدىن شك فأودون  مريكاأرار النهائي يف كل من بريطانيا و للق

حياء ولكي يكتمل اإل ، هلذا املشروع كثر محاسا  الصهيونية هي الداعم األ
اتب لبناين امسه حازم ن من قدم للكتاب وحاول تعزيزه هو كإف عربيا  

قامته يف بريطانيا وصالته العميقة مبؤسساهتا تضفي على إصاغية قدم 
د بلفور هو نفس االجتاه الذي بشر بوع معروفا   الكتاب واملشروع اجتاها  

وىل تطور وتصاعد هو ومن النظرة األ ذا  إوسايكس بيكو ، فاملشروع 
( الذي  الربيع العريب يكس بيكو الثانية وخطوة على طريق )التفاقية سا

 . من رمحها الطبيعي ولدته
سرائيل الغربية واحتكاره إحزب هللا ضد عمال أن كل أهنا اعرتاف علين ب .٢

ري غطاء وطين ومقاوم حيميه من لتحرير جنوب لبنان كان جمرد عملية توف
كرب أبتنفيذ خطوات له حّت وهو يقوم  دانة ويبقي الدعم متواصال  اإل
سس طائفية وعرقية مرسومة أقطار العربية على خطر عمليات تقسيم لألأو 

وىل يف مطلع القرن العشرين من قبل نفس من طبق سايكس بيكو األ سلفا  
، سايكس بيكو ثانية وهي اليت نعيش يف ظل   ومن يطبق ، وكتكملة هلا
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مية واحلديثة ملا ذا تناول التمهيدات القدإن . من الضروري كوارثها اآل
( بصفته خطوة  القومية الشيعية طرح مشروع ) ن خصوصا  جيري اآل

 عداد طائفي متطرف .إن من جنازه حّت اآلإمت  متطورة بنيت على ما
سالم وىل ملشروع اإلساسية واألألهنا احلاضنة اأفربيطانيا عرف عنها 

يخ السياسي بشقية الشيعي والسين منذ بداية القرن املاضي وسجل التار 
سرائيل الشرقية كانوا ، ومازالوا ، حيظون إن رجال الدين يف أاحلديث 

خرية كانت تنمي كافة ن األأو  بدعم شامل من قبل بريطانيا خصوصا  
ملبدأ  وفقا   شكال االنشقاقات يف املستعمرات كاهلند والدول العربيةأ

 .  كثر من غريهاأتسد ( وهو مبدأ ارتبط بربيطانيا معروف وهو ) فرق 
روجتها  طروحة مدسوسة ملفقة من قبل املخابرات الربيطانية حتديدا  أهناك  .3

غلبية األ طروحة )أوهي ،  راق بعد اهنيار الدولة العثمانيةعندما احتلت الع
ول ما روجه أ( يف العراق ، وهذه من بني  قلية السنيةالشيعية واأل

ا لعدة سند هل طروحة فاسدة الأهنا أستعمار الربيطاين يف العراق رغم اال
 طالقا  إساس طائفي مل جيرى يف العراق أحصاء على إي أن أمهها أسباب أ

كثرية أقلية و أقرن احلايل لذلك فكل ما يقال عن خالل القرن املاضي وال
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شعال الفنت الطائفية . إجنبية هدفها أئفية ليس سوى تلفيقات خمابراتية طا
غلبية تشكل األ ي طائفةأ طالقا  إيهمنا  وهنا البد من التذكري باننا ال

ساس ربية ترفض التمييز الطائفي من األمادامت عربية اهلوية فالقومية الع
تعرتف بالطائفية وتؤمن مببدأ املواطنة املتساوية فقط ، لكننا نرفض  وال

وهذا  شعال فنت بني العراقيني ،إطرح معلومات زائفة هبدف  قاطعا   رفضا  
منذ  خصوصا   طائفيا   د متييزا  ن العراق مل يشهأهو التفسري الصحيح لظاهرة 

بعد الغزو كان من عمل بداية القرن العشرين وحّت غزو العراق وما حصل 
 . قليميةطرافه اإلأاالحتالل و 

قلية غلبية الشيعية احملكومة من األاأل طروحة )أاالستعمار الربيطاين روج 
 سرائيل الشرقية يف زمن الشاهنيإ( كي يشعل الفنت الطائفية وكانت  السنية

ما تلقفا هنأال إمد رضا ورغم علمانيتهما الرمسية رضا هبلوي وابنه حم
يف العراق لو روجت وجنحت .  هنا تعطيهما نفوذا  االطروحة الربيطانية أل

ليس فيه لكن ما قدمه احلكم يف العراق طوال مثانية عقود كان نظام حكم 
ن كافة هنم مأموا العراق لوجدنا مساء من حكأمتييز طائفي ولو تفحصنا 
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سالمية واملسيحية وحّت اليهودية قبل احتالل ثنيات والطوائف اإلاأل
 فلسطني . 

طاين زرع قية كانت هي املعيار وليس غريه لكن االستعمار الربيااملواطنة العر 
ي العام ن الرأقلية تروج هلا بسرية تامة ألأوجد أبذور الطائفية وّناها ف
 . العراقي كله كان ضدها

يرانية خمابراتية تفصيلية كي يوصل للهدف إسرتاتيجية اهللا وضعت حلزب  .4
و بعضهم على أة اجلديدة وهو كسب قلوب العرب ، املركزي للمرحل

قطار العربية ودعمه من يراين لألجناح الغزو اإلإمرار و إجل أقل ، من األ
قبل عرب فكانت فلسطني هي العنوان الدعائي خلميين وتابعه وصنيعته 

يرانية كانت السيناريو كن اخلطورة يف خطة املخابرات اإلحزب هللا ، ول
 سرائيل الغربية ، متاما  إمع و خوض حزب هللا معارك حقيقية وه الذكي جدا  

سرائيلية مثل قبول مريكية واإلا فعلت وتفعل كل من املخابرات األمثلم
و مهامجة يهود أباكستان مع اغتيال ضياء احلق ،  مريكي يفقتل السفري األ

واليت قامت هبا املنظمة  ىل فلسطنيإراق بالقنابل لضمان هتجريهم الع
جل أخابرات ميكن التضحية بكثريين من الصهيونية العاملية ، ففي عمل امل
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سرائيل إمن دون حرب حقيقية مع  و حتقيق اجناز معنيأتصفية طرف معني 
دعمه الغربية لن يكتسب حزب هللا مسعة جاذبة للجماهري العربية جتعلها ت

 نقطار عربية ، ألألشرقية وهي حتتل سرائيل احّت لو جاهر بتبعيته إل
الشرقية تتجاوز التعاطف سرائيل املطلوب كان ختليق مشاعر والء إل

ن يرتقوا بدعمهم أالطائفي فبعض الشيعة العرب جيب  و العداءأالطائفي 
ة جديدة ىل حالة انتماء هلويإالتعاطف الطائفي  لشرقية من جمردسرائيل اإل

ضافة لكسب عرب من إقبل مخيين  تتجاوز قوة التأثري الطائفي ملرحلة ما
 فعال   خلميين وخامنئي ومهما   نصارا  أديان والطوائف وجعلهم خمتلف األ

القومية  )ـن بالظروف املناسبة لنشوء ما مسي اآلجل البدء خبلق بالعرب ، أل
 .. ( . يتبع الشيعية

Almukhtar44@gmail.com.   
 11-  10 – 2017 
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