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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 في الخامس من مجلس العالقات الخارجية الندوة النقاشية التي عقدها لملخص في هذا العدد ترجمة

 والتي حضرها حوالي المائة والخمسين مشاركاَ عائلة روكفلرشهر حزيران الماضي وبدعم مالي من 

  .في المنطقةالهالل الشيعي آثار ومضامين بروز والتي كانت تدور حول 

   .املة قريباَ بإذن اهللاكوستتم ترجمة محاضر الجلسات الثالثة 

  : الملخص اذه األفكار الواردة في ألهمفيما يلي إستعراض 
 

ان الشرق األوسط الذي سوف ينبثق من بودقة حرب العراق ربما لن يكون اكثر ديمقراطية بل سيكون " 

الصادرة : الشؤون الخارجية " في " ولي نصر " قطعا اكثر تشيعاً ، هذا ما كتبه مساعد زميل اقدم للمجلس 

  آب / في تموز 
 

وبتحرير الغالبية الشيعية العراقية وتقويتها من قبل ادارة بوش فقد ساعدت على ترسيخ  انبعاث 

 " واسع النطاق للشيعة مما سيقلب التوازن الطائفي في العراق والشرق األوسط لسنوات قادمة 
 

ولكن ، ال يكمن في ظهورالشيعة بحد ذاتهلقد اتفق الخبراء في الندوة بصورة عامة على ان سبب القلق 

كيف سيؤثر هذا الظهور في السياسات الداخلية في األقطار ذات النسبة السكانية الشيعية الكبيرة وميزان 

 القوى داخل المنطقة 
 

" ، وعلى النقيض فقد الحظ فيلدمان ان الثقافة الفكرية الشيعية التقليدية قد استمرت باالزدهار

ان رجال الدين الشيعة اليوم لهم تأثير أعظم على المؤمنين الشيعة االعتياديين ". حين اكاديمين صال

 مما لدى رجال الدين السنة على مؤمنيهم 
 
أوضح فيلدمان أنه من المهم أن نفهم أنه فى العقيدة الشيعية ينبغي على كل فرد مؤمن يفترض به 

ويمكن لألفراد ان ) . بالمرجع ( ا يسمى أن يختار لنفسه رجل دين يكون قدوة له ليقلده او م

وهذا ليس بالعرف المؤسساتي الموجود في عالم "يختاروا أي واحد من المراجع العظام لتقليده ، 

 " السنة 
 

 يرفض فكرة والية الفقيه ، ولكن هذا – بضمنهم آية اهللا السيستاني –ولكن بعض رجال الدين الشيعة 

ر الشيعي الى درجة ان كثيرين وافقوا على ان شخصية دينية شيعية المفهوم قد اصبح جزءاَ من الفك

 وهذا هو على وجه الدقة موقف السيستاني في العراق .  مركزية يكون لها دورتلعبه فى السياسة
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ّبين إن على الواليات المتحدة أن ال ترى الشيعة بحد ذاتهم تهديداً وإن ما ، أي كوك .زميل المجلس ستيفن

ظهور القوة السياسية الشيعية سوف يؤثر على السياسة المحلية في أماكن ذات " ف أن يهمه هو كي

 استراتيجية مهمة مثل العربية السعودية والبحرين او منطقة متفجرة مثل لبنان 
 

 ليس فقط في الخليج ولكن ايضاً في كل من االردن ومصر يفهمون –ومن المهم ان ندرك ان القادة العرب 

وما ينبغي أن يهم الواليات المتحدة هو كيف سيكون رد فعل هذه الحكومات تجاه ، ية كتهديدالقوة الشيع

 يقضة الشيعة
 

لم يتفق مع كل من كوك وجونس حيث يرى ان األنظمة في الخليج كانت " راي تاكية " زميل اقدم المجلس 

 يعملون كوكالء لإليرانيين تستعمل مفهوم التهديد اإليراني ليقدموا فكرة ان الشيعة في مجتمعاتهم س
 

فان الشيعة في العربية السعودية ، الكويت ، والبحرين يريدون اعادة مناقشة الميثاق ) تاكية(وحسب ما قال 

 الوطني في بلدانهم بشكل يستطيعون معه ان يندمجوا في الحياة السياسية واالقتصادية في مجتمعاتهم
 

الشيعة الينبغي ان تقلق امريكا " حركة " كما قال تاكية " السياسي حركة الوضع الراهن " لقد اصبح التشيع 

، ، وقد يكون مقلقا للنخبة السعودية واضاف ولكن اذا كانت التقوية تجبر النخبة السنية الحاكمة باتجاه

 من التجديد السياسي فانا لست متأكداَ تماماَ بان ذلك سيكون بالضرورة امراً سيئاً، درجة معينة
 

كوك راي تاكية في ان تقوية الشيعة سيؤدي الى تحرير سياسي في اقطار الخليج ، وطبقاً لما قاله تحدى 

اضاف قائال ، تستعمل الحكومة قوانين متشددة لمنع ، في البحرين" ان الشواهد توحي بالعكس تماما " كوك 

ديين السنة ليصبحوا باالضافة الى ذلك فان البحرانيين يدعون السعو، الشيعة من تجميع قوة سياسية

مواطنين بحرانيين في محاولة منها لتغيير ديموغرافية البحرين والتي تزيد فيها نسبة الشيعة الى السنة 

 ثالثة الى واحد 
 

في لبنان هناك معركة صعبة جدا تتشكل حاليا بسبب قانون االنتخابات الن السنة والمسيحيين اليريدون 

 التخلي عن القوة للشيعة 
  

جونز انه إذا كانت المصلحة الرئيسية للواليات المتحدة هي إدامة االستقرار في الخليج فان هذا بين 

، وأضاف محاوراً إن تغيير " بالتأكيد سيخدمه تغيير طبيعة االنظمة السنية المهيمنة " الهدف 

مصادر االنظمة السياسية التي ستسمح للشيعة بالمزيد من المشاركة والتمثيل سيزيل مصدراً من 

 التوتر وبذلك يؤدى الى إستقرار أعظم 
 

الوالء " جورجي كوز استاذ جامعة فيرمونت فيرى ان شيعة العراق اليميلون إليران بسبب نوع من .اما اف

ولكنهم يبحثون عن حلفاء وحالما ينعم العراق باالستقرار فانهم سيؤكدون على مصالح بالدهم " الفطري 

ولكن في حالة القتال فانهم يحتاجون الى حليف إقليمي وكلما طال عدم ، رانالتي ستأخذهم بعيداً عن اي
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 استقرار العراق كلما استمرت شيعة العراق بالبحث عن مساندة من طهران
 

ان الغزو االمريكي للعراق قد هيأ لشيعة العراق فرصة ليقوموا ، أكد أستاذ جامعة جون هوبكنز  فؤاد عجمي

" وبين عجمي ان. لطة في بلدانهم ، ولكنه حاور قائال انهم اليستطيعون احتكار العراقبالمطالبة بالس، أخيراً 

 " فكرة الوحش الشيعي الذي اخذ العراق وهرب به هي خرافة
 

هذه حقيقة ديمغرافية . أكد كوز ان منطقة الخليج ستكون ذات هيمنة شيعية ، ولكن المشرق لن يكون كذلك

أثير الحدود المتداخلة بين الشيعة في العراق ، ايران ، العربية السعودية ، في الخليج هناك الكثير من ت

     الغالبية من الشيعة في السعودية يعتبرون آية اهللا السيستاني في النجف . والدول الخليجية االصغر 

 لهم كمصدر للتقليد ] مرجعاً [ 
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  مجلس العالقات الخارجية

  : نقاشية حولندوة ملخص

 ثاق الهالل الشيعيإنب

مضامين للشرق األوسط ولسياسة الواليات 

 المتحدة

 عقد مجلـس العالقـات      ٢٠٠٦ حزيران   ٥في

النـشاط   الخارجية ندوة موضـوعها انبثـاق  

تألف المؤتمر مـن ثـالث      .السياسي الشيعي   

نقاشات  جلسات أدار فيها مجموعة من الخبراء

حيوية في أصل الشيعة وتطورهم ودورهم في       

الملفـت   ت العربية ومضمون الظهورالسياسا

للنظر للقوة الشيعية في السياسة الخارجية في       

 . الشرق األوسط

يبلغ تعداد الشيعة في الشرق األوسـط قرابـة         

قد همـشوا خـالل    وكانوا،  مليون نسمة١٤٠

ويقطنون فـي ايـران ، العـراق ،         ، التاريخ

في هذه الدول  والبحرين وهم يمثلون األغلبية

و  % ٦٥و   % ٩٠ الترتيـب    ونسبتهم حسب 

السعودية ال  في العربية .من السكان  % ٧٥

من السكان وفي سوريا     % ١٠يمثلون سوى   

 . الغير% ١

هاس فان  .ان.وكما قال رئيس المؤتمر ريجارد    

الشيعي لم يكن يقصد  الهالل" استعمال عبارة 

أي ايحاء بوجـود    ، بأي حال من االحوال   ، بها

ان الهدف من  " . األشكال تهديد بأي شكل من

لتدارس ما وراء ظهور القـوة      " المؤتمر هو   

. مدى يكون هـذا الظهـور   الشيعية ، إلى أي

 . " وكيف نحسب له وكيف نفكر فيه

ان الشرق األوسط الذي سوف ينبثـق مـن    "

يكـون اكثـر    بودقة حرب العراق ربما لـن 

ديمقراطية بل سيكون قطعا اكثر تشيعاً ، هذا        

ولي نصر " للمجلس   اقدمما كتبه مساعد زميل

الصادرة في تموز   : الشؤون الخارجية   " في  " 

. آب/ 

وبتحرير الغالبية الشيعية العراقية وتقويتها من      

ــوش ــل ادارة ب ــى  قب ــاعدت عل ــد س فق

 انبعاث واسع النطـاق للـشيعة ممـا          ترسيخ

العراق والـشرق   سيقلب التوازن الطائفي في

 . "  األوسط لسنوات قادمة

لخبراء في الندوة بصورة عامة على      لقد اتفق ا  

يكمن في ظهورالشيعة بحـد   ان سبب القلق ال

ولكن كيف سيؤثر هـذا الظهـور فـي         ، ذاته

األقطـار ذات النـسبة    السياسات الداخلية في

السكانية الشيعية الكبيرة وميزان القوى داخـل       

 .  المنطقة

  الجلسة االولى

  ما هو التشيع ؟/ فهم الشيعة 

عن التشيع وخصوصا الفـرق     عندما نتحدث   

األرثودكسية السنية فمـن   بين الشيعة و فرقة

الضروري تقسيم هذه االختالفات الى ثـالث       

حسب " الدينية و العرقية  ،  السياسية–انواع 

ما أوضحه رضا اصالن باحث فـي مركـز         

 . جامعة جنوب كاليفورنيا الدبلوماسية العامة ،
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قليل دينيا  ان هناك ال  ، اوالً، يؤكد اصالن أنه     •

باإلسالم  مما يفصل الشيعة عما اصبح يعرف

ظهرت الـشيعة كحركـة متميـزة       . " السني  

وذلـك   ,ابتداءاً كحركة سياسية، ضمن اإلسالم

" . بخصوص مسألة خالفة الرسـول محمـد        

تكون  يعتقد الشيعة ان خالفة الرسول ينبغي ان

  . ضمن العائلة المباشرة للرسول محمد

ة بين الشيعة والسنة تـرتبط      االختالفات الديني  •

نـشأت   بشعائر وطقوس الحداد والحزن التي

بعد أن قتل جـيش الخالفـة األمويـة حفيـد           

من  الرسول محمد ، الحسين مع اتباعه بالقرب

وكان الحسين قـد أخـذ       . ٦٨٠كربالء عام   

 طريقه الى الكوفة ليجهـز جيـشاً لمواجهـة   
  الخليفة في دمشق والذي كان األول واتباعـه        

 يعتبرونه وريثـاً غيـر شـرعي   )  الشيعة (
  . للرسول محمد

 ٦٨٠ويضيف اصالن موضحاً انه ابتداءاً من        •

رئيـسية   فصاعداً جاءت الشيعة لتمثل بصورة

حركة معارضة ضمن العالم اإلسالمي ، ومن       

 الناحية الجوهرية اصبحت تروق على وجـه 
مع انه خالل الفترة    ، الخصوص لغير العرب    

 شيعة بصورة رئيسية حركـة المبكرة بقيت ال
وعندما بدأ اإلسالم باالنتشار خـارج      . عربية  

آسـيا   العالم العربي ، كسب التشيع موالين في

  . الصغرى وشبه القارة الهندية وشمال افريقيا

  الشيعةعلماءتقاليد وأفكار 

مساعد زميل اقدم في المجلس نوح فيلـدمان         •

العلمـي   ان التقليد والمـوروث " ناقش قائال 

وقـد بـين ان     " للشيعة حيوي جداً لحد اآلن      

لدى كـل   رجال الدين يلعبون ادواراً مركزية

مــن المــسلمين الــشيعة والــسنة ، ولكــن 

 األكاديميون ورجال الدين الـسنة قـد هـبط   
مستواهم في آواخر القـرن التاسـع عـشر         

" ويوافق  . والنصف االول من القرن العشرين      

استاذ كلية دارتماوث على ذلك " ايكل مان  ديل

  ندوات" ويستذكر زيارته الى انشطة الشيعة 
حيث ) واقطار اخرى   ( في ايران   ) حوزات  (

 ارتبـاط   -كان مستوى النقـاش والخـالف       

 –الفكرية مع المواضع المعاصـرة   المواضع

  .شيئا اليمكن روايته في مكان اخر
لثقافـة  وعلى النقيض فقد الحظ فيلـدمان ان ا        •

اســتمرت  الفكريـة الـشيعية التقليديــة قـد   

ان رجـال   ". اكاديمين صالحين   " ، باالزدهار

علـى   الدين الشيعة اليوم لهم تـأثير أعظـم  

المؤمنين الشيعة االعتياديين مما لدى رجـال       

 .  الدين السنة على مؤمنيهم
أوضح فيلدمان أنه من المهم أن نفهم أنه فـى           •

مـؤمن   كل فـرد العقيدة الشيعية ينبغي على 

يفترض به أن يختار لنفسه رجل دين يكـون         

 . )بـالمرجع ( قدوة له ليقلده او ما يـسمى  
ويمكن لألفراد ان يختـاروا أي واحـد مـن          

 وهذا ليس بالعرف"المراجع العظام لتقليده ، 
 . "  المؤسساتي الموجود في عالم السنة

كما الحظ فيلـدمان ان الديناميكيـة الفكريـة          •

يمكن  عاصرة في المجتمع الشيعيالعقالنية الم

 الى فكر ايـه اهللا      – بجانب منها    –ان تعزى   

  .الخميني
اخذ الخميني رجال الدين بعيـداً عـن    : اوالً •

كـان ينبغـي    الحوزات والندوات وقال ان ما

تعليمه يتعلق بالنشاط السياسي الفعلي ، ومـن        
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الـشيعي ، جعـل    خالل هذا التجديد في الفكر

بينما كانـت   ،  قوة سياسية  الخميني من الشيعه  

  . " الساكنة الطائفة" سابقاً تعتبر 
" واليـة الفقيـه   " قدم الخميني مفهوم  : ثانياً •

تأهل اكثر رجـال   وهي الفكرة التي بموجبها

الدين الشيعة احتراماً وتقـوى ليكونـوا قـادة        

المالمح التنظيميـة   هذه الفكرة من. سياسيين 

 ي ايـران ، المركزية للجمهورية اإلسالمية ف
 بضمنهم آية –الشيعة  ولكن بعض رجال الدين

 يرفض فكرة والية الفقيـه ،       –اهللا السيستاني   

قد اصبح جزءاَ من الفكـر   المفهوم ولكن هذا

الشيعي الى درجة ان كثيرين وافقوا علـى ان         

دينية شيعية مركزيـة يكـون لهـا     شخصية

 وهذا هو على وجـه       .دورتلعبه فى السياسة  

 .  لسيستاني في العراقا الدقة موقف

 هوية التشيع

قال ايكلمان ان التشيع معقد تماما بتقـسيماته         •

الحركة ، ولكن  الداخلية وتنويع الفصائل ضمن

الملفــات الــسياسية واالمنيــة قــد شــجعت 

على المكون  المجموعات المختلفة على التأكيد

  . الشيعي العام لهويتهم
 هذا  خالل التاريخ كان  " أشار اصالن الى انه      •

الـسنة و   التاكيد على الخـالف بـين  [ االمر 

كان على الدوام الملف االكثر إتقـاداً       ] الشيعة  

وقد " عليه مؤخرا  مما هو، على الهوية بالذات

اورد الزيجات المتداخلة العالية العدد نسبياً بين       

النزاع الحالي . كدليل على ذلك السنة والشيعة

المنطقـة  له عالقة بالتشتت الجيويولتيكي في      

نتيجة مباشرة لالستعمار والعدوان  " والذي هو

  . كما قال" الغربي 
قوتان توجهان لعبة الهوية    " الحظ فيلدمان ان     •

الشعور بعدم  االولى هي" في الشرق األوسط 

فاذا ما نظرت   . االمان وخصوصاَ في العراق     

الحكومـة   حولك التجـد مـن يحميـك ألن   

الـى  فانـك سـتحتاج     ، التستطيع فعل ذلـك   

لتكون  مجموعة كبيرة وقوية ، واذا ما تحولت

طائفة دينية فلتكن كذلك ، والثانية المـشاركة        

الطائفيـة   حيث أصبحت فيها الهوية، السياسية

وسيلة السياسيين لجذب المرشحين مع وعـود       

  . االقتصادي بالقوة السياسية واالمن والرفاه

  الجلسة الثانية

ق ؟ نتـائج   يدعو للقل  هل قوة الشيعة سبباَ   

  : ظهور قوة الشيعة

ّبـين إن  ، أي كـوك  .زميل المجلس ستيفن . •

ال ترى الشيعة بحد  على الواليات المتحدة أن

ظهور " ذاتهم تهديداً وإن ما يهمه هو كيف أن 

الشيعية سـوف يـؤثر علـى     القوة السياسية

السياسة المحلية في أماكن ذات اسـتراتيجية       

بحـرين او  الـسعودية وال  مهمة مثل العربية

ومن المهم ان ندرك ، منطقة متفجرة مثل لبنان

ليس فقط في الخليج ولكن  – ان القادة العرب

ايضاً في كل من االردن ومصر يفهمون القوة        

وما ينبغي أن يهم الواليـات   ,الشيعية كتهديد

المتحدة هو كيـف سـيكون رد فعـل هـذه           

 .  الشيعة الحكومات تجاه يقضة
كوبي جونسن  " مور  اما زميل كلية سورث      . •

الشيعة اليشكلون تهديـدا   فقد وافق على ان" 
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لمصالح الواليات المتحدة ولكنهم قد يكونـوا       

" علـى الـرغم مـن     و اضاف انـه ،كذلك 

فان على الـشيعة ان     ، التعقيدات داخل التشيع  

السباب تاريخية  تفكر كمجموعة واحدة وذلك

اما الشيعة في كل من العربيـة       " . وسياسية  

الخليج فليس مـن   دية ، البحرين و بقيةالسعو

الضروري ان يحملوا نفس مـشاعر العـداء        

يحملونهـا   للغرب او لالمريكان التي كـانوا 

لـيس للواليـات    ، في الوقت الحاضر  . سابقا

غيـر ان   في الخليج" مشكلة شيعة " المتحدة 

الموقف السياسي في المنطقة مضطرب الـى       

 درجة ان مـن غيـر المحتمـل ان يظهـر    
 . يغير مسار األحداث باتجاه آخر ئدقا

لم يتفق مع   " راي تاكية   " زميل اقدم المجلس     •

األنظمـة   كل من كوك وجونس حيث يرى ان

في الخليج كانت تـستعمل مفهـوم التهديـد         

 اإليراني ليقـدموا فكـرة ان الـشيعة فـي    
. مجتمعاتهم سيعملون كـوكالء لإليـرانيين       

 عربيةفان الشيعة في ال) تاكية(وحسب ما قال 
السعودية ، الكويت ، والبحرين يريدون اعادة       

 مناقشة الميثاق الوطني في بلـدانهم بـشكل  
في الحياة السياسية    يستطيعون معه ان يندمجوا   

 .  واالقتصادية في مجتمعاتهم
حركة الوضـع الـراهن     " لقد اصبح التشيع     •

الـشيعة   " حركـة " كما قال تاكية " السياسي 

، وقد يكـون مقلقـا      الينبغي ان تقلق امريكا     

كانـت   للنخبة السعودية واضـاف ولكـن اذا  

، التقوية تجبر النخبة السنية الحاكمـة باتجـاه       

فانا لـست   من التجديد السياسي، درجة معينة

متأكداَ تماماَ بان ذلك سيكون بالضرورة امراً       

  سيئاً
تحدى كوك راي تاكية في ان تقوية الـشيعة          •

الخليج ،  تحرير سياسي في اقطار سيؤدي الى

ان الـشواهد تـوحي     " وطبقاً لما قاله كـوك      

قـائال ،   اضاف، في البحرين" بالعكس تماما 

تستعمل الحكومة قوانين متشددة لمنع الـشيعة       

الى ذلك فان  باالضافة، من تجميع قوة سياسية

البحرانيين يدعون السعوديين السنة ليـصبحوا      

منهـا لتغييـر    مواطنين بحرانيين في محاولة

افية البحرين والتي تزيد فيهـا نـسبة        ديموغر

في لبنـان  . واحد  الشيعة الى السنة ثالثة الى

هناك معركة صعبة جدا تتشكل حاليا بـسبب        

والمـسيحيين   قانون االنتخابـات الن الـسنة  

 .  اليريدون التخلي عن القوة للشيعة
بين جونز انه إذا كانت المـصلحة الرئيـسية          •

ـ  للواليات المتحدة هي إدامة تقرار فـي  االس

بالتأكيد سيخدمه تغيير   " الخليج فان هذا الهدف     

، وأضـاف  " المهيمنة  طبيعة االنظمة السنية

محاوراً إن تغيير االنظمـة الـسياسية التـي         

من المشاركة والتمثيل  ستسمح للشيعة بالمزيد

سيزيل مصدراً من مصادر التـوتر وبـذلك        

 .  يؤدى الى إستقرار أعظم
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  الجلسة الثالثة

سياسة الواليات المتحـدة فـي      لمضامين  

  الشرق األوسط

المجتمع الـشيعي ، ايـران ، العـراق ،          

  والخليج

حاور ولي نصر قائال انه من الخطأ ان نعتقد         

الشيعة أي إنهم يسيطر  بوجود شئ موحد لكل

فبينمـا للمجتمعـات    " عليهم من مكان واحد     

األوسـط وجنـوب آسـيا     الشيعية في الشرق

ن من الناحية الثقافية وااليمانيـة      ارتباط بايرا 

عليهم من قبل ايران ، في  فانهم غير مسيطر

وخـصوصا فـي العـالم      ، فانه غالبا ، الحقيقة

السنة الشيعة بـانهم وكـالء    العربي ، يعرف

 . اليران اكثر مما يفعل الشيعة انفسهم ذلك

جورجي كوز استاذ جامعة فيرمونت     .اما اف  •

بسبب   إليرانفيرى ان شيعة العراق اليميلون

ولكنهم يبحثون عن " الوالء الفطري " نوع من 

فـانهم   باالسـتقرار  حلفاء وحالما ينعم العراق

سيؤكدون على مصالح بالدهم التي سـتأخذهم       

حالة القتال فـانهم   ولكن في، بعيداً عن ايران

يحتاجون الى حليف إقليمي وكلما طال عـدم        

استمرت شيعة العـراق   استقرار العراق كلما

 .  البحث عن مساندة من طهرانب
،  فؤاد عجمي   أكد أستاذ جامعة جون هوبكنز     •

لـشيعة   ان الغزو االمريكي للعراق قـد هيـأ  

بالمطالبـة  ، العراق فرصة ليقومـوا أخيـراً       

قائال انهـم   بالسلطة في بلدانهم ، ولكنه حاور

" وبين عجمي ان  . اليستطيعون احتكار العراق  

عراق وهرب ال فكرة الوحش الشيعي الذي اخذ

 . " به هي خرافة
بالسلطة " حذر عجمي من أن مطالبة الشيعة        •

تكـون   سوف لن" السياسية في العالم العربي 

إنها ستكون لعبة سياسـية     . بالضرورة سلمية   

 ] محفوفة بالمخاطر جـدا جـدا وان علـى   
ان تكون راغبة بقبول ذلك     ] الواليات المتحدة   

ـ  بـه   ا، ينبغي علينا ان ال نخاف مما يخبرن

  . األردنيون والمصريون واالخرون
أكد كوز ان منطقة الخليج ستكون ذات هيمنة         •

هـذه   .شيعية ، ولكن المشرق لن يكون كذلك

حقيقة ديمغرافية ، في الخليج هناك الكثير من        

في العراق  تأثير الحدود المتداخلة بين الشيعة

، ايران ، العربية السعودية والدول الخليجيـة        

فـي الـسعودية    غالبية من الشيعةال. االصغر 

[ يعتبرون آية اهللا السيـستاني فـي النجـف          

 .  لهم كمصدر للتقليد] مرجعاً 
" كقوة تعديلية   " ال ينبغي ان ينظر الى إيران        •

ذات ،الواقـع   انهـا قـوة االمـر   " قال تاكية 

باستعمال خطابـات مـضادة     ، خطابات مثيرة 

ران ان اي . إلسرائيل ومضادة للواليات المتحدة

تحاول دائماً التغلب على التقسيم الطائفي فـي        

شرق أوسطية  الشرق األوسط وان تصبح قوة

  . أكبر
أكد نصر أنه من الخطأ القـول ان إحتـواء           •

 ايران بإحتواء الـشيعة ، وان لـم تتجنـب   
واشنطن الوقوع في هذا الفخ ، فـان النتـائج          

 انهـا سـتدخل  ، االول ،ستكون على شكلين
ي السياسة الخارجية االمريكية    الطائفية كفقرة ف  

المتحدة شـداَ   انها سوف تشد الواليات، ، ثانيا
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لدعم األنظمة السلطوية المتحجرة بإدعاء أنها      

  . ) الشيعة مقدمة إلحتواء( حليفة 
قال كوز إنه متـشكك جـداَ بـشأن إدامـة            •

 الديمقراطية كهدف سياسي وانها ليست لهـا 
" لم العربي   عالقة بالشيعة ،الرأي العام في العا     

كانـت   وان" مضاد لألمريكان بشكل عميـق  

فإن الـرأى العـام     ، هناك ديمقراطية حقيقية    

مـن   ، كما إنه حـذر " سيؤثر في السياسيات

الموشـور  " النظر الى المنطقة مـن خـالل        

 إن الدول في المنطقة قوية جـداَ ، ". الطائفي
كما قال كوز وإن سياسة الواليـات المتحـدة         

  . لكل دولة على انفرادينبغي تفصيلها 

  شخصاَ" ١٥٠"حضر الندوة حوالى  -

دعمت هذه الندوة مالياَ من قبل صندوق األخوان  -

 روكفلر

    
       

 
     


