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 ماذا تعين ؟ ية البعثيةصولاأل

 األوىلاحللقة 

  صالح املختار    

 

برز مساته مسة أن إانهيار االحتاد السوفييت لوجدنا بعد  ىل عامل ماإلو نظرنا 

ىل وحداته التكوينية إودوله وهوياته التقليدية للوصول تفكيكية تعيد العامل بقاراته 

اهلويات مم والدول والديانات ولأل نها الشرذمة املربجمة خمابراتيًاإصغر ، األ

 القومية وللكتل البشرية . 

ملتداخلة والعوامل املتناقضة نه عامل الصراعات اأالعامل وبنظرة خاطفة نرى 

لفخاخ هذا العامل  كثر تعرضًا، وحنن العرب نكاد نكون الشعب األهداف اخلفية واأل

 قطار العربية . يف العراق وباقي األ ونزوعه التشرذمي وهو ما نراه واضحًا
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ما ترتب على تنفيذ خطة الشرذمة هو العودة املخططة ، املتسلسلة  برزأولعل 

صول احللقة أصغر ثم التحصن يف للخلية األ صغر وصواًلىل األإكرب من األ ، واملتتابعة

 ( اليت بنيت عليها كافة التكوينات احلديثة صولياتاأل )ـ صغر وهي ما يسمى باأل

.  

وحيدي الذي يقاتل ومي التكيف تؤثر هذه الظاهرة على البعث وهو احلزب الق

صوليات اليت انبعثت وقبل كل شيء لنتناول األ،  واًلأ،  شكاله ؟أالتشرذم بكافة 

 منذ نهاية السبعينيات بظهور مخيين و) وتعملقت بصورة اصطناعية خصوصًا

  : ( االفغان اجملاهدين

صل املشروع الرأمسالي يف مرحلته الصناعية مثله أصولية الرأمسالية : األ .1

مريكا فائضها أدعه مير دعه يعمل ( ، فلكي تصدر شهر ) ألشعاره ا

امل مفتوح احلدود ، وعندما الصناعي والزراعي الضخم كان جيب جعل الع

مريكا بل أة احلرب العاملية الثانية حلقت بوربا الغربية من كبوأنهضت 

قوة جتارية هائلة االمكانيات  نسيا ظهرت الياباآن املانيا نافستها ، ويف أ

مريكا من جهة أهرة اختالل امليزان التجاري بني هدت الثمانينيات ظافش
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حتول خطري بالنسبة خريتني يف لصاحل األ واملانيا واليابان من جهة ثانية

ن عصر تفوقها أمريكا بشارة وحتذير ألإمريكية وكانت تلك للرأمسالية األ

  . خذ يرتاجعأ

ول بوادر أانينيات كانت مريكية على اليابان واملانيا يف الثمالضغوط األ

صل الرأمسالية التجارية وهو احلماية أمريكية حنو الردة الرأمسالية األ

التجارية حتت غطاء محاية املنتوج الوطين ، ولكن بقيت الرأمسالية 

 نشاء منظمة التجارة العامليةمبدأ حرية التجارة وهذا ما دفع إلتعتمد على 

ار الرأمسالي املرتكز مرحلة االحتك ن العامل يدخلأعلى  اليت كانت مؤشرًا

ولكن عندما ،  وضع قيود على سلعهًا غنى منعتأقل وأبيد شركات 

خذت تتفوق عليها دول أمريكية وزمة البنيوية للرأمسالية األتعاظمت األ

سيوية ملانيا واليابان والنمور اآلأت هي يف نهضتها وبناء اقتصادها كساعد

كانها ومساحتها لتصبح كس اديًاثم ظهرت الصني كعمالق هائل اقتص

صبحت أن أا على عرش االقتصاد العاملي بعد مريكأول لرتبع التهديد األ

مريكا من عرشها أالعامل وتسري خبطى سريعة لتزيح  االقتصاد الثاني يف
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صل كا ان تفكر بالرتاجع حنو حالة األمريأعلى  وترتبع عليه ، كان حتميًا

رية التجارة وقواعد العوملة اليت ي حأوهي التخلي عن اقتصاد السوق 

هة وبتعزيز دور الدولة من ج فرضتها هي واللجوء للحماية التجارية

منع من جهة ثانية ، كوسيلة للبقاء و ىل دولة بوليسية تدرجييًاإوحتويلها 

لبدء مرحلة احلماية  صرحيًا عالنًاإاالنهيار ، ووصول ترامب كان 

ولكن بصورة  لية الرأمساليةصووهي تعين العودة لأل التجارية جمددًا

 . خطر حتد لنا حنن العربأول وأهذا ،  مبتذلة وفجة

من  فضل حااًلأجلبهة الفكرية والسياسية مل تكن صولية الدينية : ااأل .2

يديولوجية ن األأمريكية بدركت العقول األأاجلبهة االقتصادية فلقد 

خطر املاركسية األ ن املنافس هلا وعدوهاألرأمسالية ال جاذبية هلا يف حني ا

وكان اختيار مريكا ذاتها ، أوربا وأاللينينية تتمتع جباذبية حتى يف  –

د التجارة احلرة بعقود سبق من تقييأيديولوجيات اجملابهة يف جبهة األ

ملاضي خطة مريكا يف النصف الثاني من سبعينيات القرن اأحيث تبنت 

يف العامل لتكون اخلصم صوليات الدينية حياء األإبرجينسكي القائمة على 
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ن إوهلذا ف، شيوعية وحركات التحرر يف العامل يديولوجي القوي للاأل

ديان والطوائف ن احلروب احلديثة بني األأالتاريخ احلديث سجل 

ن قامت خمابراته بتنصيب أبعد  - والقوميات بدأت يف عهد جيمي كارتر

كل رئيس  خذت تتعاظم معأو -فغان وزرع اجملاهدين األ مخيين حاكمًا

سالمية مريكية ، اإلللتعابري األ ( ، طبقًا صوليات الدينيةاأل )ـ ف،  جديد

ضافة لتحريك إملسيحية واليهودية واهلندوسية ، وا -الشيعية والسنية  –

تناقضات ثنية وتغذيتها ...اخل هي اليت تشكل مصدر الصوليات اإلاأل

 شكاله .أرهاب بكافة والصراعات مبا يف ذلك اإل

نها تقوم على ست الدين بل الشكل املشوه له ، أللي ةالديني ةصولياألو

قدم واليت ظهرت يف فرتات تارخيية صول الديانات األأىل إ ةاملطالبة بالعود

حمددة سادت فيها بيئة حمددة زالت ومل تعد موجودة بغالبية مكوناتها 

تناسب  نها ال، مستحيلة التطبيق أل مريكيللمخطط األ وهي لذلك ، وطبقًا

الواقع اجلديد والدعوات  نا مما يؤدي اىل ظهور تناقض حاد بنيعصر

 حروب وصراعات معقدة جدًا واصطناعيًا صول فتنبثق تلقائيًاىل األإللعودة 
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و تغذية نزعات عدائية شديدة بني أمم والدول باصطناع تهدم بنيان األ

 . الناس

سرتاتيجي جذري يف امريكا املركزية هي حتقيق انقالب أوكانت خطة 

لتحرر يف العامل وحركات ا ةلى استبدال الصراع بني االشرتاكيلعامل يقوم عا

 عراق .ديان والطوائف واألبصراع بني األ ةمساليأالثالث وبني الر

(  فغاناجملاهدون األ وىل خطواتها يف ظهور ما يسمى )ُأخذت تتجلى يف أو

 سقاط نظام الشاه . إيران بعد إفغانستان ونظام مخيين يف أيف 

سرتاتيجي يف العامل بعد االنتصار على اخطر حتول أكرب وأينا أروهكذا 

اطنة بهويات النازية متثل يف استبدال اهلويات الوطنية والقومية ومبدأ املو

ىل تصدي إدى أهذا التطور  . و املناطقيةأثنية و اإلأفرعية مثل الطائفية 

ة عن نياب ةواالشرتاكي ةللحركات التحررية الوطني ةالديني ةصولياأل

ليها البورجوازيات إاملكشوف وبروح انتحارية افتقرت  الغرب وبدعمه

سباب أهم أحد أسالموية هي ، وهلذا كانت التيارات اإل واجليوش الغربية

( ، كما  فغاناجملاهدون األ فعله ) تهديم االحتاد السوفييت ، وهو ما
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كانت هي سبب حتويل الصراع الرئيس يف الوطن العربي من صراع بني 

واالستعمار الغربي كة التحرر الوطين العربية من جهة والصهيونية حر

  . ىل صراعات بني املسلمني وهو ما فعله مخيينإ من جهة ثانية

قدمت لنا نسختني من التهديد الوجودي للعرب  ذًاإصولية الدينية األ

 . لوانهماأوهما اخلمينية والداعشية بكافة  وهويتهم القومية

: ومل تتوقف عمليه التشرذم عند الديانات وصراعاتها  صولية الطائفيةاأل .3

ىل طوائف والطوائف إمل الطوائف فالدين الواحد انقسم بل امتدت لتش

ن عشرات الفصائل فهناك اآل متناحرة دمويًا ىل كتل وميليشياتإانقسمت 

السنية والشيعية يف العراق وسوريا وغريهما وهي يف حالة تناقضات دموية 

ي !!! والطائفية يف يقتل السين والشيعي يقتل الشيع ، السين غالبًا

ىل متسك البعض إدت التطورات املصطنعة أيديولوجي أجوهرها مذهب 

و ضعفت يف فرتات النضال الوطين والقومي أصوله القدمية اليت زالت أب

وقبلها يف فرتات التسامح الديين والطائفي ، لكن تغذية مخيين للطائفية 

ن مذهبها الرمسي هو املذهب الشيعي أته ينص على جبعل دستور مجهوري
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 ثنا عشري وتدشينه عملية تدخل شاملة يف كافة الدول حتت غطاء )اإل

( يف كل مكان وبدعم مباشر  محاية الشيعة و )أ(  سالميةنشر الثورة اإل

 ر .رة الطائفية تطفو ويظهر هلا انصامريكي جعل الظاهأصهيو

 ةىل قلب الرابطإصول العنصرية : وصلت عملية العودة لألصوليات األ .4

فتحة املتجاوزة لعوامل بالتحول من التمسك بالرابطة الوطنية املن ةالقومي

 صلية خصوصًااأل ةىل متسك البعض مبكونات القوميإصل الواحد العرق واأل

ن ظهرت أصبح هو اخليار عند الدفاع عن النفس بعد أو العرق ، فأالعنصر 

ت عنه أنشو واًلأوهذا ما شاهدنا يف يوغسالفيا  ، ةبريالتحديات الك

ىل تشيكوسلوفاكيا إثم انتقلت ، ىل عدة دول إقسمتها  ةصراعات دموي

لينا بتصعيد إا وسلوفاكيا ، ثم انتقلت العدوى ىل تشيكيإوانقسمت 

صول بعض العرب أو تلفيق نظريات مزيفة حول أالدعايات العرقية 

بناء أتناقضات مصطنعة بينهم وبني بقية ازيغ والدفع حنو خلق مكاأل

كراد يف العراق وسوريا ...اخل ب ، وزادت حدة التحريض والدعم لألالشع

 ةويف هذه احلال، نيا بني السود والسمر يف موريتاوجلنوب السودان و
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طار ت صغريه تعمل على االنشقاق عن اإلمام مشاريع كياناأنفسنا أوجدنا 

 .  العام بتشجيع من الغرب والصهيونيةالوطين

ضيق من األ ةتوسعت عمليه التشرذم ومشلت احللقصولية القبلية : واأل .5

ن الصراع قد نشب بني أفبما  ة ،والريف و هي حلقه القبيل ةاملدين

ن بقاءه ومحايته أن البعض من البشر وجد إعراق فواأل الطوائفالديانات و

ىل إوطنية وقومية  ةمن عالقات مشولي ةبشريفنقل العالقات ال ةيف القبيل

 ة .جمهري ةعالقات جنسي

ثنيته جلأ إحتميه قبيلته وطائفته وديانته و صولية املناطقية : ومن ملاأل .6

كانت  ةجل محايته وهذه املرأاليت يسكن فيها من  ةو اجلهأ ةىل املنطقإ

 . و اجلهوية هي اخليار التشرذمي املباشرأ ةاملناطقي

ن بعض أىل حد إوصل  ن التشرذمأهو  شد خطورةاملافيوي : واألاخليار  .7

و أيه سوى املافيات فظهرت املافيات ي رابطة حتمأالناس مل جيد 

تستقطب بعض البشر  و العصابات يف مناطق معينه كيأامليليشيات 
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وتكتسب  ةتماعي تتغذى منه اجملاميع البشريىل نظام شبه اجإوحتولت 

 . ةمنه احلماي

الشعور بتزايد  صوليات التكوينية هولعامل الرئيس يف انبعاث األاذا : ا

تلقت ومن ذى وهذه مشاعر اخأشد أو التعرض لكوارث أاحتماالت الزوال 

زمات ومبشاركة الكوارث واأل مريكية عربزرعها هو الرأمسالية األ

و السيطرة أزمات بنيوية ال ميكن حلها أوربية غربية تواجه أرأمساليات 

مناط منه تعطل سقوط أوفرض  ال بتغيري قواعد الصراع عامليًاإرها ثاآعلى 

ستخدم كغرفة و تطيل عمرها عرب تزويدها بدم العامل الذي يأالرأمسالية 

 مريكية . انعاش للرأمسالية األ

 . قطار العربيةتقت بضرورة صهيونية وهي شرذمة األوهذه الضرورة ال

ي يهزم َكنة على العامل : فِلداة الغرب للهيمأصوليات هي الردة حنو األ

كان  النزعات الوطنية والتحررية واالشرتاكية اليت كانت تتقدم وتنتصر

هم أا بتطبيق واسع النطاق لواحدة من ن يقومأعلى الرأمسالية واالستعمار 

مم والقوى االجتماعية وهي ) فرق تسد ( وذلك بشرذمة األ قواعد عملهما
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وبصورة متسلسلة لتسهيل السيطرة  حزاب وكل كتلة كبريةوالدينية واأل

 على اجلميع . 

بشرذمة الكتل االجتماعية اليت تشكل حاضنة للتقدم والتحرر 

ىل مواجهة إاملناهضة لالستعمار واالستغالل  واالشرتاكية جترب القوى

سس دينية وطائفية وعنصرية أخطرها تشرذم الناس على أزمات حادة أ

ؤس مصطنع نتيجة  ظل بالناس يفنانية لدى عامة يقاظ النزعات األإو

زمات الطاحنة وغريها وهكذا جتد قوى التقدم نفسها بال احلروب واأل

كما كانت يف مرحلة النضال الوطين مما جيعلها  كبرية حواضن شعبية

  . فيصعب ذلك مهماتها تقاتل منفردة تقريبا

 يف ضوء ما تقدم يصبح طرح السؤال التالي ضرورة البد منها : 

صول التكوينية للبعث قاعدة متينة كفيلة بالقضاء على ألهل تشكل ا

 يتبع، التشرذم بأشكاله كافة ؟ 
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