
  )٦( ملفات إستراتيجية

 الواليات المتحدة األمريكية هل تدعم

 اإلنبعاث الشيعي في المنطقة؟

  ولماذا؟

  ٢٠١٠/شباط
  

١/٤٠ 

  



 المحتويات

  

 

  ٤.................................................................................................................تمهيد

  ٤.................................................................................................................مقدمة

  ٤.........................................................................................................................الشيعة إنبعاث كتاب أهمية

  ٤....................................................المتحدة للواليات الخارجية السياسة تشكيل في ودوره الخارجية العالقات مجلس أهمية

  ٩...................................................................................................................نصر؟ رضا ولي الكاتب هو من

  ١٠......................................................................المعاصر العربي العالم في الشيعة/السلطة الى الوصول كتاب أهمية

  ١٠....................................................................................................................؟ نقاش إسحق الكاتب هو من

  ١١..............................................................األوسط الشرق في الطائفية واألزمة الشيعة/جديد إسالمي نظام كتاب أهمية

  ١١....................................................................................................................بيلهام نيقوالس الكاتب هو من

  ١١..........................ِّكيف ستشكل الصراعات الداخلية في اإلسالم صورة المستقبل في العالم/ كتاب إنبعاث الشيعة

٢/٤٠ 

  ١١.........................................................................للكاتب الرئيسية األفكار كشافإست تحاول الكتاب في سريعة جولة

  ١٦..............................................................:التالية العناوين في الكاتب طرحها التي الرئيسية األفكار وضع الممكن من

  ١٦.....................................................................................................................قالعرا في الشيعة صعود )١

  ١٦...................................................األوسط الشرق هيكلة أو تشكيل إلعادة األمريكية المحاولة قلب في يقفون الشيعة )٢

  ١٧...............................................العراق في الجارية السياسية  التحوالت ائجنت الى وبلهفة ّيتطلعون المنطقة في الشيعة )٣

  ١٧........................................................................................................ّالتشيع داخل المعتدل السلمي ّالتوجه )٤

  ١٨.....................................................................................................المعتدلين الشيعة مع ّمبكرة جسور بناء )٥

  ١٩.........................................................................الراديكالية ّالسنية والجماعات الشيعة باالسالميين بين الصراع )٦

  ١٩...................................................:التالية والتصورات األفكار نالحظ أعاله المذكورة العبارات وتحليل إستقراء خالل من

  ٢٠....................................................................................................................للكاتب؟ الرئيسية الفكرة ماهي

  ٢٠.........................................................الشيعة في العالم العربي المعاصر/كتاب الوصول الى السلطة

  ٢٠.........................................................................للكاتب الرئيسية األفكار إستكشاف تحاول الكتاب في سريعة جولة

  ٢٧..............................................................:التالية العناوين في الكاتب طرحها التي الرئيسية األفكار وضع الممكن من

  ٢٧.....................................................................................................................العراق في الشيعة صعود )١

  ٢٧...................................................األوسط الشرق هيكلة أو تشكيل إلعادة األمريكية المحاولة قلب في يقفون الشيعة )٢

  ٢٨................................العراق في الجارية السياسية  التحوالت نتائج الى وبلهفة ّيتطلعون األرضية الكرة عموم في الشيعة )٣



٣/٤٠ 

 يمكن ال  ًحقيقة ًفعال أصبح ، الغرب مع الحوار نحو والمتجه ة،المسلح المواجهة عن المبتعد ، ّالتشيع داخل السلمي ّالتوجه )٤

  ٢٨..............................................................................................................................................تجاهلها

  ٢٨.......................................................................................المعتدلين الشيعة اإلسالميين مع ّمبكرة جسور بناء )٥

  ٢٩.................................الحنبلية الوهابية بالمدرسة ّالمتأثرة الراديكالية ّالسنية والجماعات الشيعة باالسالميين بين الصراع )٦

  ٢٩...................................................:التالية والتصورات األفكار نالحظ أعاله المذكورة العبارات وتحليل إستقراء خالل من

  ٣٠....................................................................................................................للكاتب؟ الرئيسية الفكرة ماهي

  ٣٠.................................................الشيعة واألزمة الطائفية في الشرق األوسط/كتاب نظام إسالمي جديد

  ٣٠.........................................................................للكاتب الرئيسية األفكار إستكشاف تحاول الكتاب في سريعة جولة

  ٣٠.....................................................................................................................العراق في الشيعة صعود )١

  ٣١...............................................................................العربي العالم تتوسط ٍ بريق كنقطة مركزها دتستعي النجف )٢

  ٣٢....................................................................................العراق على السابقة سيادته عن السني اإلسالم تراجع )٣

  ٣٣...................................................األوسط الشرق هيكلة أو تشكيل إلعادة األمريكية ولةالمحا قلب في يقفون الشيعة )٤

  ٣٣...............................................العراق في الجارية السياسية  التحوالت نتائج الى وبلهفة ّيتطلعون المنطقة في الشيعة )٥

  ٣٥........................................................................................................ّالتشيع داخل المعتدل السلمي ّالتوجه )٦

  ٣٥.........................................................................الراديكالية ّالسنية والجماعات الشيعة باالسالميين بين الصراع )٧

  ٣٦...................................................:التالية والتصورات األفكار نالحظ أعاله المذكورة العبارات وتحليل ستقراءإ خالل من

  ٣٦....................................................................................................................للكاتب؟ الرئيسية الفكرة ماهي

  ٣٦..................................................................المطروحة في الكتب الثالثة؟ماهي األفكار الرئيسية 

  ٣٨.................................................................................................توصيات إستراتيجية



  تمهيد
 إستقراء ثالثة كتب ، على في محاولة إعطاء جواب السؤال المطروح كعنوان أساسي لهذه الورقةتعتمد هذه الدراسة 

، بعد سقوط صعود الشيعة في منطقة الشرق األوسط، وهو  واحدأساسي  تمحورت حول موضوع ،ةم مهإستراتيجية
  : الثالثة هي، هذه الكتب٢٠٠٣صدام في العراق عام 

 ولي نصر :للكاتب /ِّكيف ستشكل الصراعات الداخلية في اإلسالم صورة المستقبل في العالم /إنبعاث الشيعة 

 إسحق نقاش: للكاتب /الشيعة في العالم العربي المعاصر/ةالوصول الى السلط 

 نيقوالس بيلهام : للكاتب /الشيعة واألزمة الطائفية في الشرق األوسط/نظام إسالمي جديد 

  مقدمة
التعرف على  المذكورة أعاله ونحاول أهمية هذه الكتب الثالثةفي هذه المقدمة نحاول تسليط الضوء الكافي على 

  .ابهاّشخصية كت

  كتاب إنبعاث الشيعةأهمية 
َ أن الكاتب عضوا فعاال في بسبب لهذا الكتاب، األهمية اإلستثنائية تأتي ، هذا المجلس مجلس العالقات الخارجيةَ

 أقدم مراكز األمريكة منذ بدايات القرن الماضي، وهو من تشكيل السياسة الخارجيةَ جدا على تأثير كبيرالذي له 
َ الواليات المتحدة، ويتم دعمه ماليا من قبل أغنى العوائل األمريكية الثرية وصاحبة النفوذ، األبحاث اإلستراتيجية في

 ، اإلستراتيجية المعروفة، مجلة شؤون خارجية -أي المجلس -رّ، ويصد والمصرفية النفطيةعائلة روكفللروهي 
 فيما يتعلق بشؤون المنطقة، َارته كثيراإستش أمام الكونغرس األمريكي، وتتم الشهادات الالزمةويقوم الكاتب بتقديم 

 على مخاطبيه، وقد تمت الدعاية التأثير الهائلَوكثيرا ما يشارك في موائد مستديرة وندوات ومحاضرات، تلقى 
  . متتالية عدة أشهر لمدة  األلكتروني من موقع المجلسالصفحة األولىواإلعالن لهذا الكتاب في 

  دوره في تشكيل السياسة الخارجية للواليات المتحدةأهمية مجلس العالقات الخارجية و
العدد الخامس عشر من كراسة المتابع  فيما يلي نستعيد بعض المقاطع التي وردت في القسم األول من )١

مقتبسة من أحد فصول ، والتي بدورها " قوى الظل تدير النظام العالمي اإلمبراطوري:  الفريق السري: " اإلستراتيجي
 :٢٠٠٥، وهو من إصدارات عام عبد الحي زلوم:  للكاتبب البترول الصليبيةحرو: كتاب

  

٤/٤٠ 

نهاية الحرب الثورية في أواخر الثمانينات من  منذ قيام الواليات المتحدة في حكم النخبةعرف األمريكيون
جهولة  ، وهي فئة ال تزال مسيطرت فئة متنفذة على الحياة السياسية واالقتصاديةحيث   ،القرن الثامن عشر

 ، ما يقال لهم من أنهم يتقبلون ، ومن دون نقاشالطابع والعضوية بالنسبة لمعظم األمريكيين ، الذين أصبحوا 
 .هي األفضل في العالم ، وبأن أصواتهم االنتخابية هي التي تحدد الخيارات الحقيقية"  ديمقراطية" يعيشون في
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  :يرسل طلب اإلشتراك عرب الربيد األلكتروين على العنوان التايل
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