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 ماجيري يف ك يف العراق البد من معرفة وإدراماجيريوتفسري وإدراك ملعرفة 
 وهذا اليتأتى اال من خالل يف العامل بشكل عامما جيري بشكل خاص واملنطقة 

التواصل املستمر والدؤوب مع العقل والفكر اإلستراتيجي األمريكي بشكل 
 من خالل مسح ورصد أهم الكتابات والدراسات األستراتيجية اليت خاص

   اإلستراتيجي يف العاملتصدرها مراكز األحباث والفكر
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  ن الرحيمبسم اهللا الرحم

  

  :مقدمة العدد
 بإنجيل السياسة "المعروف مجلس العالقات الخارجيةلملف تم إعداده من قبل  في هذا العدد ترجمة

 بعد سقوط صعود الشيعة في المنطقة وظهور الهالل الشيعييتناول هذا الملف  ،"الخارجية األمريكية

 زة حول الشيعة وتاريخهم وعقائدهم، فيعطي نبذة تاريخية مركصدام حسين وزوال حكمه الدكتاتوري

  بعض المقاالت والدراسات المتعلقة بنفس الموضوعيشير الىوحول أعدادهم ومناطق تواجدهم، و

نشرت في صحيفة لوس أنجلس تايمز والتي تمت ترجمة أهمها وأكثرها فائدة، وقد تم إضافة مقالة 

    .ضوع، لما لها صلة وثيقة بالموتناولت وضغ الشيعة في السعودية

  : الملف المهم اذه األفكار الواردة في ألهمفيما يلي إستعراض 
 

يقول الخبراء ان هذا الظهور واليقظة الذاتية للشيعة وإصرارهم على حقهم قد غيرت تغييرا أساسيا ميزان 

ولكن النمو واالزدهار الحقيقي للشيعة سوف يعتمد على . القوى بين الشيعة والسنة لعدة سنوات قادمة 

  نتائج الحرب في العراق
 
البعض يؤيد النموذج الديني اإليراني ويقولون ان . والشيعة اليوافقون على دور الدين في الحياة السياسية 

القانون ( وطبقاً للشريعة ) آية اهللا ( الدولة ينبغي ان تحكم من قبل رجال الدين البالغين اعلى درجات العلم 

آيه اهللا العظمى علي (  بضمنهم الزعيم الديني األعلى   – ، او المعتدلون آخرون اقل اندفاعاً). اإلسالمي 

الذي يعتقد ان على رجال الدين ان يوفروا اإلرشادات للمؤمنين ليطبقوا الشريعة اإلسالمية ) السيستاني 

 .ولكن ينبغي ان يكونوا خارج السياسة 
 

لجهة الشرقية من العربية السعودية وجنوب والعديد من شيعة الخليج خصوصا هؤالء الذين يقيمون في ا

مع استياء شديد . " يقطنون األراضي الغنية بالنفط مما يخلق توتراً بين الشيعة وجيرانهم السنة . العراق 

ان السعودية تعتبر شيعتهم من ، الذي قال،  دوكالس ديلون ستيفن كوك CFRكما يقول زميل  " جداً 

 "ن المبتدعين وفي أسوء األحوال من المرتديناو بأحسن األحوال م" االقليات 
 

 ميالدية همش الشيعة في ٦٨٠ومنذ عام . ولد الشيعة كمجموعة معارضة داخل اإلسالم ، يقول الخبراء

 المجتمعات اإلسالمية السباب سياسية وديمغرافية
 

ية بالنفط ، وقد عانت في العربية السعودية يعيش المجتمع الشيعي بصورة رئيسية في محافظة االحساء الغن

 من إهمال رسمي من قبل النظام السعودي
 

"  ال يزالون يحاولون أيجاد هوية لهم على نطاق واسع يقول اصالن – عرب او غير عرب–الشيعة 
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في الوقت "  فأنهم محاطون بأغلبية سنية غير عادلة ومتعسفة ، وكمضطهدين ولكنهم اقلية صالحة 

 كما يقول الخبراء.  مع الماركسيين والعلمانيين الحاضر ، غالبا ما اتحدوا
 

هناك اعداد متزايدة من الشيعة تحج النجف ، وهي مدينة شيعية مقدسة في جنوب العراق والتي شهدت 

ان هذه " انبعاث الشيعة"لى نصر في كتابه الجديد وانبعاثاً منذ سقوط  صدام وقد كتب مساعد زميل اقدم   

 وسط اكثر ديمقراطية بل اكثر تشيعاًالحرب لن تجعل الشرق األ
 
وعلى كل حال بعض المتطرفين العرب السنة والذين يدعون بالتكفيريين يعتبرون الشيعة وثنيين ولذلك فهم 

عرضة للقتل ، ومن بين هذا الفرع من اإلسالم المتطرف ابو مصعب الزرقاوي من القاعدة في العراق الذي 

وكذلك الشيعة المدنيين  أهدافا ، متعاونون مع الحكومة ذات القيادة األمريكيةالشيعة " العدو القريب " اعتبر 

ويقول بعض الخبراء ان موت الزرقاوي قد يؤدي إلى خفظ حمام الدم بين . مناسبة للتفجيرات االنتحارية 

 السنة والشيعة
 

 ذلك في كانون األول في قال) راي تاكيه   ( CFRالزميل األقدم في " ولكن على امتداد الخطوط الطائفية 

اود ان " أما ما يخص السياسة الخارجية للواليات المتحدة في المنطقة . المجلس السياسي للشرق األوسط 

ثم ." اوضح اننا سوف نبدأ بمشاهدة انبثاق سياسة القطبين مرة ثانية غير ان هذين القطبين هما شيعيين

 مشيراَ الى ايران و العراق، اضاف
 

 كما بينه ريتشارد بيرل و بول ولفووتز  ومفكري الدفاع –لطموح للحرب االمريكية في العراقان الهدف ا

 كان إحداث تحوالت أساسية في سياسات الشرق االوسط و لم تكن الحرب ـ او لم –من المحافظين الجدد 

 او حماية   بهدف العثور على اسلحة الدمار الشامل او لمنع التحالف مع القاعدة–تكن بصورة رئيسية

 السكان العراقيين من إرهاب صدام
 

 ١١بالنسبة لصانعي السياسة االمريكان فان مثل هذه التحوالت قد اصبحت حديثا داخليا وذلك بعد احداث 

وعرضت التحالف االمريكي طويل األمد مع ، ايلول ، التي تحدت استراتيجية الواليات المتحدة في المنطقة 

 واستجابة لهذا التحدي وجدت ادارة بوش امكانية ايجاد قطب جديد لسياسة – وهابيي السعودية للتساؤل

تهيمن عليه شيعة العراق التي يمكن ان تولد موجة من ، عراق ما بعد البعث: الواليات المتحدة في المنطقة 

 الديمقراطية عبر الشرق االوسط
 

فمن . ريد ان تدعي انها حليفها الجديد تاريخ المجموعة التي ت، وبشكل سيئ، غيران ادارة بوش قد اهملت

هم الشيعة العراقيون ؟ وكيف من المحتمل ان يدعموا الديمقراطية او اهداف الواليات المتحدة في المنطقة ؟ 

 لالجابة على هذه االسئلة  نحتاج اوال الى بعض االوليات
 

 اما الحليفان الرئيسيان فكانا اسرائيل والعربية السعودية
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السعودية ، الملكية المطلقة كانت العمود الفقري في السياسة االمريكية في السبعينيات فصاعداً ، العربية 

كان المسؤولون االمريكان ينظرون الى هذا الشكل االسالمي من المحافظين المتشددين الوهابيين باعتباره 

 يرانية ضد شيعة خميني اال– ضد الثورة االيرانية ١٩٧٩ بعد -حصناَ ضد الشيوعية و 
 
والن الحرب الباردة كانت صراع انظمة اقتصادية ، فان النصر فيها اعتمد بشكل حاسم على  االزدهار و 

 الرخاء فى اوربا الغربية ، اليابان ، وكوريا الجنوبية
 

وكان التحالف السعودي احد المفاتيح لرخص الطاقة ، وبسبب . لقد كان رخص الطاقة امراً رئيسيا لرخائهم 

وعن .  نفوسها وقدراتها الكبيرة غير االعتيادية فقد كان للسعودية تاثيراً كبير جدا على اسعار البترول قلة

طريق ضخ نفط اضافي ، ابقى السعوديون السعر اقل مما كان يريد بعض االعضاء اآلخرين من منظمة 

  مثل الجزائر وايران ) اوبك ( الدول المصدرة للنفط 
 

دوالرات البترول مرة ) اعادة تدوير ( ياض قد دعمت ازدهار اوربا الغربية باستثمار واكثر من ذلك فان الر

  ثانية في الغرب نفسه 
 
دعم السعوديون المحافظين في المنطقة ، وعلى وجه الخصوص بمساعدتهم االخوان المسلمين في مصر 

   فصاعداً وهم مناهضون للشيوعية١٩٥٠من عام 
 

زا في سياسة الواليات المتحدة خالل الثمانينيات ، لقد اخذت دوراً قيادياً في بقيت العربية السعودية مرك

الخليج لمواجهة الثورة الخمينية في ايران ومساندة دعم صدام حسين في حربه ضد ايران وبمباركة من 

  واشنطن 
 

المسلمين عندما غزى السوفيت أفغانستان ضغطت الواليات المتحدة على العربية السعودية لدعم جهود 

المجاهدين السلفيين الذين كانوا في الطليعة المقاتلة لقطعات جيش موسكو ، كما قدمت ادارة ريغان الباليين 

من الدوالرات الى هذه المجاميع ، لقد ساءت االدارة فهم الفرق بين المسلمين التقليديين والمحافظين من 

  ذين ظهروا في الثمانينيات من جهة اخرىوالفروع الخبيثة الجديدة من السنة المتطرفين ال، جهة
 

 الفاشل الذي قام به حزب البعث العربي ١٩٦٣وقد قيل ان الواليات المتحدة قد دعمت انقالب عام 

  االشتراكي ضد الضباط ، حاصال على ضمان بالمقابل ان الحزب الشيوعي العراقي سيتم تفكيكه
 

تجمع بول ولفووتز وصقور االمن الوطني اآلخرين  في ، يتيفي نهاية الحرب الباردة وانهيار االتحاد السوف

القوة الشيوعية المتنامية في : يرى تحديان أمنيان رئيسيان للواليات المتحدة ، مشروع لقرن امريكي جديد

او اذا امكن  ، وخصوصاً كوريا الشمالية ولكن الصين ايضا التي يرغبون ان يروها قد احتويت، آسيا

  شرق اوسطية المعادية لالمريكان بضمنها العراق ، سوريا ، وايران والدول ال، محطمة
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ان المشكلتين مرتبطتان الن شيوعي آسيا الشرقية والدول المتطرفة الشرق اوسطية يشك في انها تنشر 

  تكنولوجيا الصواريخ والتكنولوجيا النووية فيما بينها
 

  ية تهديداً المن الواليات المتحدةويرى كثيرون منهم ايضا ان التهديد للقوة االسرائيل
 

  ايلول قد بينت بوضوح بان الصقور تبحث عن التهديدات في كل االماكن الخطأ١١وينبغي ان تكون هجمات 
 

فقد ، وكنتيجة لدعم الواليات المتحدة لالصولية االسالمية باعتبارها حصن مضاد للشيوعية، بنفس الوقت

  ثر بكثير من كل من الشيوعية في شرق آسيا او البعثيين والخمينيينانبثق التطرف السني كقوة مهددة اك
 

ترك المتطرفون السنة تحالفهم المصلحي مع واشنطن وانقلبوا ضد الواليات المتحدة ، وحالما سقط السوفيت

اضافة الى غيظهم  من دورها في ، ، التي يرونها حصناً للحكومات العلمانية التي يحاولون التغلب عليها 

   عم التوسعية اإلسرائيلية ، واالكثر تطرفاً من هذه المجاميع قد ائتلفت مع القاعدة وقررت ضرب العدو د

  )القريب ( بدال من االقتصار على العدو ) البعيد ( 
 

بعض المحللين انضم الى نقد االدارة للتحالف السعودي ، ولكن العمود المركزي اآلخر بقي في موضع شك

الم الوهابي باعتباره مثيراً لعدم االستقرار، ان بعض االثرباء السعوديين  قدموا دعماً مالياً بين الملك واالس

  للقاعدة او منظماتها الخيرية 
 
المبشرون االسالميون في العالم االسالمي قد نشروا االفكار الوهابية وهي ان المسلمين الذين ليسوا من 

في الحقيقة مشركون وان غير المسلمين هم تهديد لالسالم  الموافقين على وجهات نظرهم تماماً فانهم 

  ويشك البعض بأن بعض افراد االسرة الملكية لهم تعاطف متطرف
 

ريتشارد بيرل الذي كان وقتها رئيساً لهيئة السياسة الدفاعية في البنتاغون قاد حواراً في التخلي عن 

  المنطقةاعتبار العربية السعودية الحليف الرئيسي المريكا في 
 
صار الصقور يرون العراق المتأمرك بديالَ للعربية السعودية ، الخطة كانت خطرة ليس أقلها ألن حكومة 

ويقول الصقور . البعث العلمانية كانت سوراً واقياً رئيسياً ضد التطرف الديني الشيعي والسني في الخليج 

   االوسطإن العراق المتحرر سيكون نقطة إنطالق لموجة دمقرطة الشرق
 

 فهي كافية –إن قابلية العراق على انتاج البترول ان لم تكن بمستوى السعودية ، خطَأ،كانوا يعتقدون 

  لدرجة عالية القصاء الهيمنة السعودية من اسواق النفط 
 

اليحتوي على مدن مقدسة مثل مكة والمدينة ،على خالف السعودية،وكان بول ولفووتز يعتقد ان العراق

ليس لديهم حساسية ان " عل تواجد القطعات العسكرية االمريكية موضع اعتراض العراقيين ، كما قال مما يج

وحسب الظاهر فانه كان يجهل وجود العتبات المقدسة للشيعة في " المدن المقدسة للمسلمين على أراضيهم 
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  النجف وكربالء
 

 ية شيعية غير ان وكيلهم أحمد الجلبي   لقد كان الصقور يدركون ان العراق الديمقراطي سيكون ذو أغلب

خدعهم بأن الشيعة العراقيين علمانيون في تفكيرهم وال يتبنون نظرية ) رئيس المؤتمر الوطني العراقي ( 

الخميني ، وعلى المدى القصير فانهم فكروا بأن الجلبي ومؤتمره الوطني العراقي سيديرون العراق على 

  االقل باسلوب شبه ديمقراطي
 

هذه الفكرة تفترض إعادة تشكيل كاملة لألعمدة القديمة لسياسة الحرب االمريكية في المنطقة ،        

  "العلمانية "  الغالبية –الحليفان الرئيسيان اآلن هما إسرائيل وعراق الشيعة 
 

ولكن .  مهما والزال تأثير البترول الرخيص أمراً،والتاثيرات الوهابية الضارة تحارب،أما السعودية فتهمش

  العراق سيكون الضامن الرئيسي له
 
الخمينية االيرانية الزال ينظر اليها كعدو مع حلفائها ، حزب اهللا في لبنان والجناح الباقي من بعث سوريا ، 

هؤالء الثالثة ينظر اليهم كتهديد للتوسعية االسرائيلية ، لذلك فان ارتفاع شأنهم العدواني يتقاطع مع قرار 

ت المتحدة لإلذعان لألمر الواقع للخطوط الحساسة   في السياسات االسرائيلية الخاصة بالتوسع الواليا

  االستيطاني
 

وكأية خطة طموحة آخرى فإنها تؤدي الى عدة إفتراضات ولكن ربما كان أكبرها هو أن شيعة ، إنها خطة

  العراق هم حلفاء مقبولين
 

 وبدايات نشاطات الشيعة المنظمة تزامن بشكل او بآخر ١٩٥٨م في الحقيقة كان الجلبي قد غادر العراق عا

  مع زمن مغادرته تماماً
 

كان حزب  . ١٩٥٧يؤرخ إبتداء النشاطات الدينية الشيعية على نطاق واسع من تأسيس حزب الدعوة عام 

. لصدر ومن جملة مفكريه الرئيسيين كان محمد باقر ا، الدعوة يبحث عن تأسيس دولة إسالمية في العراق

  رجل دين بارز مفكر كرس نفسه لتطوير وتحديث األيديولوجية الشيعية لكي تستطيع التنافس مع الماركسية
 

لقد رفضوا فكرة الخميني . أراد العديد من رجال الدين التقليديين في النجف دولة تحكمها المبادئ االسالمية

 المفكر العراقي صاحب الحكومة االسالمية ، انه ينبغي ان يحكم رجال الدين بأنفسهم ، إضافة لذلك فان

وهكذا ، فان الفكر االولي ، تصور  جمعية منتخبة التحتاج ألن تكون من رجال الدين، محمد باقر الصدر

 ١٩٧٩لشيعة العراق في الدولة االسالمية كانت على خالف مع نظرية الخميني التي هيمنت على ايران عام 
 

 ، حارب البعث ١٩٧٩ والثورة االسالمية في ايران عام١٩٧٧عة للشيعة عامعلى المظاهرات الواس" وردا

 واعتبروا ان العضوية في حزب الدعوة ١٩٨٠االحزاب الشيعية الدينية وقادتها ، اعدموا الصدر عام 
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أعتقل العديد من أعضاء حزب الدعوة وتجذر الحزب عميقا وتوسعت خالياه التنظيمية مع .  جريمة كبرى

   قد تشتت جغرافياًُانه كان
 

لجأت الى ،إحدى المجموعات من االعضاء والقادة . في الثمانينيات والتسعينيات كان للدعوة عدة قواعد

في الفرات ( داخل العراق بقي التنظيم قوياَ في منطقة الفرات االوسط . ايران واخرى استقرت في لبنان 

  خصوصاَ حول الناصرية ) الجنوبي 
 

، لم تكن هذه الفروع على إتصال حسن مع بعضها. رفض الخمينية،  سمي بتنظيم الدعوةفرع البصرة منه

ارتبطت " االسالم الجهادي " وتطورت وهي تختلف باأليديولوجية والتنظيم المجموعة المناصرة للخمينية 

خر عام بالدعوة واستقرت في لبنان وايران ، فجروا السفارتين االمريكية والفرنسية في الكويت في أوا

في هذه الفترة من الحرب العراقية االيرانية (  وإختطفوا طائرة الخطوط الجوية الكويتية بعد عام ، ١٩٨٣

  ) كانت كل من الواليات المتحدة والكويت تدعم صدام حسين 
 
الجهاد االسالمي ربما كان مجموعة منشقة او ربما كانت عمليات سرية شبه عسكرية لحزب الدعوة قاعدته 

والمخول بها هي ، ولكن المدى الذي كان حزب الدعوة نفسه يورط نفسه فيها من اعمال العنف، انطهر

  اهداف البعث في العراق
 

 منجذبون للخمينية بينما كانت القيادات غير الدينية ، بدا انهم على وجه الخصوص، القادة الدينيون للدعوة

  لقائد االعلىتصر على أن يبقى الحزب بعيداَ عن ا) العلمانية ( 
 

 أجبر اآلصفي على التخلي عن قيادة الحزب بسبب محاوالته المستمرة لوضع الحزب تحت سلطة ٢٠٠٠في 

  رئيس المجلس االعلى االيراني على خامنئي
 

ان ) حسب الشائعات ( في التسعينات تطور تنافس قاتل بين المجلس االعلى وحزب الدعوة الى درجة 

  ا محمد باقر الحكيم نفسهأعضاء من الدعوة استهدفو
 
كما ان المؤتمر الوطني العراقي تمزق اجزاءاَ بسبب الحرب ، االستخبارات االمريكية ووزارة الخارجية 

على الرغم من ان الجلبي والمؤتمر بقيا في وضع ، أبعدت نفسها تدريجياً عن هذه االوضاع السباب مادية

  كانحسن مع بول ولفووتز والمحافظين الجدد االمري
 

حاول صدام منع صالة الجمعة بين الشيعة . كرر تحديه لصدام ، كما صار يعرف فيما بعد، الصدر الثاني

واوجد شبكة من المساجد في األحياء الفقيرة في شرقي بغداد حيث ، ،اصر الصدر الثاني  على إقامتها

  تتجمع الحشود خلسة بعد ظهر الجمعة
 

وبعد ، وهو اسلوب التشيع الخميني ، ثم،ون من االتباع لميليشياته ملي٢الصدر الثاني ، كسب مايقارن
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 فحدثت ١٩٩٩تحذيره بأن يصمت ، إغتالته الشرطة السرية لصدام مع ولدين من أبناءه في شباط 

  اضطرابات في الجنوب أخمدت بالقوة العسكرية
 

ت الشيعية االخرى، وأسسوا رجال الدين الشباب التابعين لمقتدى الصدر أعادوا فتح الجوامع والمؤسسا

ميليشيات في مناطقهم ، استولوا على السالح والعتاد من البعثيين واستولوا على المستشفيات وثبتوا 

وانخرطوا في ، سلطتهم في شرق بغداد و الكوفة وبعض المناطق المجاورة للنجف وكربالء والبصرة

 امريكي في بغداد والبصرة والنجف، وتبلغ السياسة داعين الى مظاهرات متكررة ضد االحتالل االنكلوـ

  ١٠٠٠٠ و٥٠٠٠أعدادهم مابين 
 

وأعادت تجميع أعضاء ، الدعوة فرع لندن والتي كانت ترغب بالتعاون مع االمريكان ظهرت كقوة مهيمنة

خالياها في كل من الناصرية والبصرة ، العديد ممن ارتبطوا بالفرع االيراني بقوا في طهران غير راغبين 

   العودة الى العراق تحت الهيمنة االمريكيةفي
 

ان على العراق أن يختار أوالَ : قائد فيلق بدر عبد العزيز الحكيم اوضح العملية في مقابلة تلفزيونية قائال

  حكومة جماعية ولكن على المدى البعيد فان الغالبية الشيعية ستختار جمهورية اسالمية
 

نيون ايضا بأعداد كبيرة ، ولكن سنوات الرعب الصدامية قد ساعدت والشك في وجود شيعة عراقيون علما

على وجود تيار خميني بين شيعة العراق ، وكل من حزب الدعوة والمجلس االعلى والصدريين جميعهم 

  "والية الفقيه " يريدون جمهورية اسالمية ، كما ان اثنين من الثالثة يؤيدون نظرية الخميني في 
 

قوة :يات المتحدة نظام البعث ورفعت الضغوط عن اإلسالميين العراقيين تكون قد أوجدتعندما أزالت الوال

وليس صعود مفاجئ في المنظمات المدنية والمشاعر العاطفية نحو الديمقراطية ، سياسية جديدة في الخليج

  ة اسالمية ولكن بمطامح الشيعة العراقيين لتأسيس جمهوري، التي يروج لها المحافظون الجدد االمريكان
 
تلك النتيجة كانت متوقعة تماما نتيجة الثالثين سنة الماضية من الصراع السياسي بين الشيعة ونظام البعث 

  المحللون السياسيون االمريكان قد توقعوا نتائج مختلفة، فقط بسبب إهمالهم ذلك التاريخ. 
 

ة في البرلمان بحيث يمكنهم إعاقة أي نوع من المحتمل ان يكونوا مجموعة قوية بما فيه الكفاي، اإلسالميون

   العراقى الذي كان المحافظون الجدد يأملونه- من التعاون االمريكي
 

 من ١٠٠٠٠كان مشهد موكب ولفووتز وهو يخرج من النجف قبل انفجار المظاهرة الرئيسية  من 

جا  مناسبا للتعرف على الغاضبين الصدريين الذين استفزهم االمريكان بصورة غير مقصودة قد يكون نموذ

 آب في النجف قد هز ثقة الشيعة بالقدرة االمريكية ٢٩إن انفجار . مدى المغامرة االمريكية في العراق 

  لتوفير االمن لهم وأثار الغضب ضد الواليات المتحدة مما يتطلب وقتاَ طويالَ ليزول 

  . ذه السهولةباإلضافة الى ذلك فان السعوديين اليمكن دفعهم عن مشهد النفط به



 التحدي الصهيوين         )٤٧(تراتيجية مراكز األحباث اإلس العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
               مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية        ٤٢ من ١٠                            ٢٠٠٦ - متوز

وكمية كبيرة ،   ماليين برميل يوميا٥ً – ٣ستمضي سنوات طويلة قبل أن يستطيع العراق إنتاج اكثر من 

من النفط هذه وكمية من عائداتها سيحتاج اليها لإلعمار الداخلي وخدمة الديون وقد تأخذ من عقد ونصف 

هذه المرونة مع دورهم    ) ون برميل يومياً  ملي١١( الى عقدين لتكون القدرة العراقية تكافئ السعودية 

  في كارتل االوبك جعلهم يمارسون تاثيراً بارزاً على االسعار ولن يستطيع العراق ان يكافئ ميزانهم قريبا
 

في الوقت الحاضر ، الواليات المتحدة عادت ليكون لها موطئ قدم في الشرق االوسط وهما اسرائيل 

 قد أثبت أنه ركيك جداً ، مجهول جداً ، مدمر جداً اكبر من أن يتحمل وزن العراق. والعربية السعودية 

  ، التحول االستراتيجي كما تصوره الصقور
 

ة قدمت الواليات المتحدة لها ماليين الحلفاء العراقيين المتحررين يوبعد مدة طويلة لالندحار النهائي للخمين

راف باسرائيل وطالب بعضوية العراق في الجامعة ، ومجلس الحكم العراقي المؤقت الجديد رفض االعت

  العربية ودولة فلسطينية ، تهديد القاعدة وحلفاؤها من االرهابيين لم تتم مواجهته  بغزو العراق
 

إن ما ينبغي تغييره حقاَ هو دعم الواليات . األعمدة القديمة قد أثبتت مرونة أعلى مما تصوره الصقور 

 والمحافظين االسالميين وإذعان إلغتصاب إسرائيل لالرض في الضفة الغربية ، المتحدة للسلطوية السياسية

هذان االثنان معاً يعدان من أكبر المشاكل للواليات المتحدة في العالم االسالمي وحرب العراق لم تفعل شيئاً 

  لتغيير ذلك
 

تكوين سوف يشمل النظام ان توقع وصول الشيعة الى السلطة قد غذى تصورا مفاده ان تحالفاً في طور ال

كما يقول " بالهالل الشيعي " ان ظهور ما يسمى . الشيعي المهيمن في ايران ، العراق ، سوريا ، ولبنان 

  بعض القادة العرب ، يرافقه احتمال تغيير المشهد السياسي في الشرق االوسط
 

في العراق هو مساعدة الشيعة في فمنذ تأسيسها ، كان احد اهم االهداف للسياسة الخارجية للنظام الديني 

 سنة قامت ايران ٢٥كل مكان بادعاء مشاركتهم الضعيفة في السلطة السياسية ، ولهذا الغرض ومنذ 

  بايواء وتنظيم ، وتدريب وتسليح مجاميع الشيعة العراقيين المعارضة لصدام حسين
 

 النصر االنتخابي الشيعي الذي سيجعل وعلى الرغم من انكارها المتكرر فان الحكومة االيرانية تنتظر بشوق

 بيروت امراً ممكنا ، لطالما كان العراق – دمشق –اندماج العراق في المحور الموجود حاليا بين طهران 

لقد وقع االمر في محله ، فطهران تعتقد انها ستضاعف قوتها وتاثيرها . الحلقة المفقودة في هذا التحالف 

  على هذا المحور
 

لسؤال الثاني ، فان الجواب سلبياً ، سلبي ليس بسبب شكوك القيادة االيرانية من رغبة شيعة اما ما يخص ا

العراق بااللتحاق بهم اذا ما فازوا في انتخابات كانون الثاني ولكن بسبب ان النظام السوري هو ليس نظاماً 

  شيعياً وسياسته الخارجية ال توجه لمصالح الشيعة
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ر تحالف على اثر االنتخابات بين ايران والعراق وسوريا ولبنان ، فلن يكون لذلك فمع وجود فرصة لظهو

من المناسب تماماً تسميته هالالً شيعياً ، هذا المفهوم هو من تخيالت هؤالء من داخل العراق وخارجه ممن 

  تقتضي مصالحهم ان يقدموا ايران على انها تشكل تهديداً للعالم العربي
 

يعني ان مجيء حكومة الى السلطة في ،  صحة وصف هذا التحالف بالهالل الشيعيولكن هل حقيقة ان عدم

العراق تسيطر عليها الشيعة لن يكون لها أي تاثير على الشرق االوسط ؟ هناك سبب جيد يدعونا الى 

   االعتقاد بأنه سيكون لها تأثير حقا ، ان تأثيرها االول سوف تشعر به المجتمعات الشيعية في دول الخليج
 

فان هذا التأثير سيكون في العربية السعودية ، البحرين والكويت حيث هنالك تاريخ ، وعلى كل حال

فان وصول الشيعة للسلطة في العراق من المحتمل ان يشجع هذه النشاطات ، للنشاطات الشيعية السياسية

نية اكبر وكذلك صوت ولكنها لن توجه السقاط الحكم السني ، فهي باالحرى ستهدف الى تأمين حرية دي

  اقوى في المواضيع التي تهم الشيعة ، وحصة اكبر من العائدات االقتصادية
 
أما في الخليج الفارسي ، فان ظهور حكومة الهيمنة الشيعية في بغداد سيقود الى تحالف    مع طهران مما 

ء مجلس التعاون الخليجي سيغير ميزان القوى هناك لصالح االثنين ، وعملياً فان هذا سوف يعني ان أعضا

 االيرانية لتقويضهما ، كما انهم سوف لن –سوف لن يكونوا قادرين على استعمال المنافسة العراقية 

  يكونوا قادرين على الضغط على ايران بشأن ادعاءاتهم باالراضي بنفس القوة
 

م أدار ليعيد ليتأكد ما اذا كان ث"  مشكلتنا الحقيقية هي ايران –القادم الينا " توقف الشيخ اآلن ، ثم قال 

كالمه مفهوماً ، الزرقاوي رجل واحد ، االمريكان محتلون يأتون اليوم ويرحلون غداً ، ولكن المشروع 

االحتالل االمريكي واالرهاب الزرقاوي " أخذ رشفة من العصير وقال " االيراني للعراق هو الضم وااللحاق 

  "أفضل من بركة الحكم االيراني 
 

على واشنطن ان تبقي كالم الشيخ ومخاوفه المرضية من ايران في بالها وهي تحضر الول مقابلة عالية ان 

المستوى مع الماللي منذ االنقالب على الشاه منذ ربع قرن مضى ، لم يحدد موعد لذلك ولكن اذا ما حدثت 

الشرق االوسط قيد بل عن مستقبل جميع منطقة ، مثل هذه المحادثات فلن تكون عن االيرانيين فقط

  المناقشة،
 
وليست هذه مخاوف الشيخ العراقي السني فقط من أن تبيع واشنطن الى ايران ، واالحزاب الشيعية العراقية 

التي تدعمها بل العديد من حلفاء واشنطن القدامى في االردن ، مصر والعربية السعودية التي ساعدت 

  التخفي قلقها من بيعهم ايضاًالواليات المتحدة في عزل ايران في الماضي 
 

االيرانيين يجوبون المنطقة " وكما وصف هذا االمر احد ضباط المخابرات األردنيين األقدمين من أن 

وهي ( حتى في المنطقة الخضراء    –نحن أقوى من أمريكا . اننا القوة الرئيسة هنا " ويخبرون كل واحد 

ايران ) " المريكان لهم وللمسؤولين العراقيين في قلب بغداد منطقة محظورة امنياً بدرجة عالية اوجدها ا
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  .هذا ما يقوله المسؤولون " اآلن هي الحارس للمجتمع الشيعي في العراق وحارسة للشيعة في الخليج 
 

للقاعدة ( ، الداعمة ) في لبنان ( بشار االسد في سوريا ، المصممة لحزب اهللا ) للرئيس(إنها العرابة    

  اننا نشهد خلق االمبراطورية الفارسية. الخارجية حماس ) السورية 
 

. " عجمي سخر من تحذير الملك االردني عبد اهللا والرئيس المصري حسني مبارك من االمبريالية االيرانية 

ماذا يعني عندما يقول الملك حسين الهالل الشيعي ؟ انها تعني ساعدوني ، استثمروني ، وانا ساكون 

   السنيالحارس للنظام
 

  بدأ الصراع في العراق يتسلل إلى السعودية لينفخ الحياة مرة أخرى في الخصومات

  طويل  القديمة بين األغلبية السنية التي تتمتع بالسلطة واألقلية الشيعية المقموعة منذ زمن
 

حكمها فخالص أخوانهم الشيعة من قمع صدام، جعل الشيعة في السعودية وفي غيرها من البلدان التي ي

  السنة يأملون بالحرية
 

وبات بإمكانهم . وشيئا فشيئا، بدأت القواعد القديمة تتساقط وكسب السعوديون الشيعة الحق بنشر كتاباتهم 

  اآلن العمل كصحافيين، وبناء الجوامع وفتح مدارس شيعية لتربية أبنائهم
 

 ضد الشيعة ، فهم يتعرضون هناك اآلن حرب نفسية: " ويقول محمد محفوظ وهو كاتب شيعي سعودي 

لالنتقاد، ويتهمون بالوالء ألطراف خارجية، و تهاجم معتقداتهم الدينية ويقال انهم اليهتمون باستقرار 

  بلدانهم
 

  .ويقول الناس في منطقة قطيف إن البقرة في منطقتهم لكن الحليب يذهب الى مكان آخر

ال يظهر غنى القطيف عليها، " ية لحقوق اإلنسان وتقول علية فريد وهي شيعية وعضوة في الجمعية الوطن

شبابنا ال يعملون ، وفي القرن الواحد والعشرين نعيش في بيوت ... أنظر إلى المدارس، انظر إلى المنازل 

  من طين
 
لكن الشيعة اآلن يسعون بقوة إلى الحصول على حقوقهم المدنية وعلى المساواة رغم تزايد االتهامات التي 

  م بأن والءهم إليران أقوى من والئهم للمملكةتوجه إليه
 
وقد عبر الشيعة في السعودية عن غضبهم إزاء تصريحات مبارك مؤخرا بأن والء الشيعة العرب إليران 

ويؤكد السنة في . لكن رأي مبارك هو رأي سائد بين السنة في السعودية . أقوى من والئهم لبلدانهم 

  قال ولو أنهم كانوا يفضلون أال يقول ذلك على المألالسعودية أن مبارك على حق فيما 
 
وفي البحرين المجاورة مثال، يسعى الشيعة إلى الحصول على موافقة السيستاني، وليس البرلمان، على 

  قوانين الزواج والطالق وحضانة األطفال
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جموعات الشيعية ففي البحرين نظمت الم. ويستغل الشيعة في السعودية والبحرين أي انفتاح ديمقراطي 

أكبر التظاهرات التي شهدها العالم العربي، وأقفلوا خاللها الطرق السريعة، ورددوا شعارات ضد الحكومة 

  التي يسيطر عليها السنة
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 فهرس المواضيع
 

  ١٥.....................................................إسطوانة الهالل الشيعي

  ١٦........................................المسلمون الشيعة في الشرق االوسط

  ١٧..............................................................................................................؟ الشيعة هم من

  ١٧...................................................................................................؟ واحدة فرقة الشيعة هل

  ١٨............................................................................................................؟ الشيعة يقيم أين

  ١٨............................................................................؟ التاريخ خالل الشيعة مع التعامل تم كيف"

  ١٨.......................................................؟ السنية - الشيعية العالقات في مهماً دوراً الطبقيه تلعب هل

  ١٩........................................................................................؟ هويتهم تأكيد الشيعة يظهر كيف

  ١٩.....................................................................................كفرة؟ الشيعة السنة غالبية يعتبر هل

  ١٩....................................................................؟ األوسط الشرق في يتشكل شيعياً هالالً هناك هل

  ٢٠.....................................................؟ االيرانى النظام من ايران خارج العرب الشيعة قرب مدى ما

  ٢٠...........................................................الشيعة العراقيون

  ٢٠.............................حول المتحالفين المحتملين فى التأريخ االمريكي

  ٢٠٠٣ / االول شرينت -آول جوان : بقلم
  ٢١...........................................................................االمريكية السياسة ودعائم الشيوعية معادات

  ٢٣...................................................................................................العراق وخيار أيلول ١١

  ٢٦............................................................................................................العراقيون الشيعة

  ٣١.......................................................................................................اإلحتالل تحت الشيعة

  ٣٣................................................................................................................اإلسـتنتاجات

  ٣٥..........................................................انيةوجهة نظر اير

  ٣/٢/٢٠٠٥ - تارمي آامران

  ٣٧.............................................................أوهام في أوهام

  ٢٠٠٦ / حزيران / ١٦ - النيوزويك

  ٤٠.......................النزاع الطائفي في العراق يجد له صدى في السعودية

  ٢٠٠٦/ابريل /٢٦ تايمز، أنجلس لوس ستاك، ميغان
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  إسطوانة الهالل الشيعي

  

  

  ليس الشيعة العراقيون فقط  قد أخذوا في الظهور

  مجلس العالقات الخارجية

  ر    اليونيل بيهن: إعداد

    ٢٠٠٦ حزيران ١٥

بعد مدة قصيرة من هجمات الحادي عشر من        

ي القـادم    األردن ي ، دخل الجهاد   ٢٠٠١أيلول  

 فـى مؤخرا من قتـال القـوات األمريكيـة         

ر الطيران الكرديـة    حظ إلى منطقة    أفغانستان

 ،وعندما وصل الزرقاوي  . في شمال العراق    

ــت  ــك الوق ــي ذل ــت ، ،ف ــات اكان لعالق

 والموضحة فـي    ـي المنطقة ف الشيعية–نيةالس

 الزيجـات   ، نسبيا مـستقرة     )١( ـهذه الخلفية 

ير مألوفة بـين    المشتركة المتداخلة لم تكن غ    

العنـف الطـائفي    كما كان   ،  ر العرب   ضالح

ن  شيئاً  فقـد كـا      هناك وان كان    .بعيدا عنهم 

  .القومية العربية وليس التشيع  ظهور صعود

---------------------------  
في الـصفحات التاليـة     تمت ترجمة هذه الخلفية     ) ١(

  المسلمون الشيعة في الشرق األوسط: وعنوانها

 كان العـراق قـد      ،مس سنوات وبعد مضي خ  

 الشيعية ،   –مات السنية   ااصبح مركزا لالنقس  

إلى ، إلى درجة كبيرة     ،السبب فى ذلك  ويعود  

 – معظمهم من الشيعة     –الف الذين ذبحوا    اآل

. وذلك من قبل جماعة الزرقاوي المتطرفـة        

غير ان الزرقاوي لم يكن المسؤول الوحيد عن 

نية ، كـان     الس –التحول في العالقات الشيعية     

" هناك عامل حاسم اخر ، وهو الديمقراطيـة         

 الناس باتجاه البحث    تالسياسات المشاركة قاد  

يقول مساعد زميل نـوح     " عن هويات جديدة    

 ٥ندوة عـن الـشيعة بتـاريخ         "  في فيلدمان

هناك هويات ظهـرت والتـي      "   " .حزيران  

لـم ينتـشر انقـسام      " تمثل نفسها حيث يقول     

الدينية في مكان ما اكثر مما       –الهوية العرقية   

قول فيبي مار من معهد     تو" حصل في العراق    

يلعـب القـادة    ". الواليات المتحـدة للـسالم      

السياسيون على الهوية الطائفية والعرقية لكي      

 وقـد   "يحصلوا على األصـوات االنتخابيـة       

 برنـارد   CFRعـضو جمعيـة     ل  هذا أخبرت

  .كوارتزمان 

حاد في الحكومـة    لقد أدت النتيجة الى انقسام      

العراقية ، صراع طائفي يترنح علـى شـفى         

حرب أهلية وضغط يتزايد على العراق لينقسم       

الى ثالث واليات منفـصلة وفـق الهويـات         

 تأسـيس   :العرقية والطائفية ومخاطر أخرى     

جمهورية إسالمية شيعية ، ليست مختلفة عن 

ن كـول مـن جامعـة       اكما كتب جو   ،   إيران

  )٢(ستن للكتب بوراجعةميشغان في م

 ---------------------------  
 في الـصفحات التاليـة      المقالةتمت ترجمة هذه    ) ٢(

  العراقيونالشيعة : وعنوانها
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واالسوأ كما يقول فيلـدمان انـه كلمـا ازداد          

 فرض  تخندق الشد الطائفي في العراق وازداد     

 مخـاطر   تعة أنفسهم سياسيا ، كلما ازداد     الشي

 الى أجزاء أخرى من     اع الطائفي رانتشار الص 

هل هناك كما قال الـرئيس      . الشرق األوسط   

" هـالال شـيعياً     " المصري والعاهل األردني    

ينبثق في الشرق األوسـط ؟ وبينمـا يتفـق          

الخبراء على ان حرب العراق كانـت حـدثا         

 العرقـي   – غيرت المشهد الطـائفي      –عميقا  

وتزامن مع بروز ونمـو المخـاطر النوويـة     

  .اإليرانية 

نهم ال يوافقون على مدى أهميـة انبعـاث         فا

الـبعض يقـول أنهـا      . الشيعة في المنطقـة     

مخاوف تكتيكية من قبل الحكـام المـستبدين        

سياسـيا  –السنة لتقوية دعم واشنطن ألنظمتهم      

 فماذا يعني الملك حسين عندما يقول       –وماليا  

 من  ي فؤاد عجم  هلأالهالل الشيعي ؟ هذا ما س     

 "  CFR في ندوة كنز مؤخراًبجامعة جون هو

       وانـا   أنها تعني ، ساعدوني اسـتثمروا فـي 

" ساكون الحارس المبراطورية النظام السني      

ـ خرون بضمنهم   آو ـ مران  اك مـن   )٣(يمارت

الهالل ( ان هذا المفهوم    " جامعة طهران يقول    

هو أوهام مختلقة في مخيلة هـؤالء       ) الشيعي  

في داخل العراق وخارجه الذين تتطلب مـنهم        

م ان يقدموا إيران باعتبارها تهديـداً       مصالحه

  " للعالم العربي 

---------------------  
 في الـصفحات التاليـة      المقالةتمت ترجمة هذه    ) ٣(

  .وجهة نظر ايرانية: وعنوانها

 في الـصفحات التاليـة      المقالةتمت ترجمة هذه    ) ٤(

  .أوهام في أوهام: وعنوانها

 زكمر كتب من قبل     خر تقرير آومع ذلك فان    

ن يقول ان هيمنة الشيعة مقترنـا مـع         وستمس

ـ     قـد تزيـد التـوتر       ةاحتماالت إيران النووي

 اإلقليمي ويضع جيـران العـراق األقويـاء       

ـ  ضـد    بعضهم خـرون  آو .  االخـر  بعضال

 مـرض  –يشيرون الى تنامي تأثير طهـران       

 بـين األقليـة الـشيعية       –الخوف من ايران    

   .)٤( )النيوزويك  ( في المنطقة ةالمتململ

ن أومع موت الزرقاوي فليس مـن الواضـح    

 ه سوف يستمرون في استهدافهم الـشيعة       ءحلفا

ام ) الصحفية ماري ان ويفر للكورتزمـان       ( 

 بـدال عـن ذلـك القـوات         ونسوف يستهدف 

 رئيسي بين   هم صدع أكمن  يوهنا  . األمريكية  

عالقة أسامة بن الدن اإلسالمية والزرقاوي ،       

 طائفية   حرب وقالت ان بن الدن لم يدافع عن      

  .بين السنة والشيعة 

  الشرق االوسطالمسلمون الشيعة في 

   ر اليونيل بيهن:بقلم

  مقدمة 
أحقا ان هالالً شيعيا يمتد من بيـروت الـى          

طهران قد انبثق في الشرق األوسط كما يدعي        

القادة السنة العرب في كل من مصر واألردن        

؟ بل اكثر من ذلك ، هل انبعاث الشيعة يدعوا          

لق بين الممالك السنية المحافظة في المنطقة       للق

 المصالح السياسية الخارجية للواليات     على  او

 ايـران   –المتحدة ؟ بعض النماذج هي الشاهد       

 العرقـي   – التـوتر الـديني      ظهور ، الشيعية

 ، الشيعي داخـل العـراق وخارجـه       -السني

 الشيعية الدينية لزيـادة     اتودعوات من األقلي  
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 هـذا    الخبراء ان   يقول .تاممثليهم في الحكوم  

الظهور واليقظة الذاتية للـشيعة وإصـرارهم       

را أساسـيا ميـزان     يعلى حقهم قد غيرت تغي    

. القوى بين الشيعة والسنة لعدة سنوات قادمة        

ولكن النمو واالزدهار الحقيقي للشيعة سـوف       

   .يعتمد على نتائج الحرب في العراق

  من هم الشيعة ؟ 

فـي اإلسـالم ،     الشيعة هم ثاني اكبر فـرع       

من العالم اإلسالمي    % ٢٠ويشكلون اقل من    

وقد تفرعوا من الفرع الرئيسي لإلسالم بعـد        

 ميالدية بـسبب    ٦٣٢وفاة الرسول محمد في     

وعلى خـالف   . من ينبغي ان يختار للخالفة      

 يعتقـدون ان القيـادة      فـأن الـشيعة    ، السنة

 الرسول  ناإلسالمية ينبغي ان تكون مباشرة م     

لسنة يقولـون ان القـادة يمكـن ان         ا. ( ذاته  

    للمـيالد   ٦٨٠ومنذ عـام    " يختاروا باإلجماع   

) عندما حصل التقسيم رسميا بين الطوائف       ( 

أصبحت الشيعة تمثـل حركـة المعارضـة        

" بصورة رئيسية وذلك ضمن العالم اإلسالمي       

، مساعد باحـث فـي      ) رضا اصالن   ( يقول  

لعامة ،  مركز الدبلوماسية ا  / جامعة كليفورنيا   

انه تقسيم ال  "  CFR حزيران بندوة ٥بتاريخ 

ونظريـا نقـول ، ان      " .حكومي في اإلسالم    

الشيعة والسنة يلتقون فـي أيمـانهم ولكـنهم         

 –يحتفظون باختالفات مهمـة فيمـا بيـنهم         

فالشيعة مثال يـسمحون بـالزواج المؤقـت ،         

ويصلون ثالث أوقات يومياً مقابـل الخمـسة        

لسنة ، يرفضون الجبر ،     أوقات الشائعة بين ا   

ويمارسون االجتهاد ، الـذي يخـول القـادة         

الدينيين المؤهلين تفـسير وشـرح الـشريعة        

  .اإلسالمية 

   واحدة ؟  ةهل الشيعة فرق

 معظم الشيعة في الشرق األوسـط وجنـوب        

"  عـشرية    ىبـاالثن " آسيا هم ممن يـسمون      

وهـم   عـشر ،     ىاالثن باالئمة   والذين يعتقدون 

ة محمد وابن عمـه ، علـي ،          زوج ابن  ذرية

  بأنهم الحكام الشرعيون الوحيدون للمـسلمين      

ويـستمد  ) . الشيعة معناها المتحزبين لعلي     ( 

علماء الدين الشيعة سلطتهم مـن اعتبـارهم        

والطائفة األكبر بعدهم من    . وكالء في غيبته    

" المسلمين هم اإلسماعيلية ويـدعون كـذلك        

عيل االبـن   وهم يعتقدون ان إسـما    " بالسبعية  

االثني ( األكبر لألمام السادس جعفر الصادق      

) عشرية يؤمنون بابنه األصغر موسى الكاظم       

  .باعتباره معصوماً ومفسراً للشريعة 

ون على دور الدين في الحيـاة       قوالشيعة اليواف 

البعض يؤيـد النمـوذج الـديني       . السياسية  

اإليراني ويقولون ان الدولة ينبغي ان تحكـم        

ال الدين البالغين اعلـى درجـات       من قبل رج  

القـانون  ( وطبقاً للـشريعة    )  اهللا   ةيآ( العلم  

ــدفاعاً ،.)اإلســالمي  ــل ان  او  آخــرون اق

   بضمنهم الزعيم الديني األعلـى      –المعتدلون  

الذي يعتقد   )آيه اهللا العظمى علي السيستاني      ( 

ان على رجال الدين ان يـوفروا اإلرشـادات      

عة اإلسـالمية ولكـن     للمؤمنين ليطبقوا الشري  

  .ينبغي ان يكونوا خارج السياسة 
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  الشيعة ؟ يقيم ين أ

 مليون شـيعي يعيـشون      ١٢٠ان هناك قرابة    

على شكل مجموعات منتشرة في أنحاء العالم        

. غير ان غالبيتهم تقيم في الـشرق األوسـط          

ويشكل الشيعة غالبيات قوية في كل من إيران        

 ، والعــراق مــا % ٧٥، البحــرين  % ٩٠

ة بالدرجـه   شيعال، ولبنان كذلك  % ٦٠يقارب  

وهناك شيعة قليلـة ولكنهـا       . الدرجة االولى 

قوية موزعين في دول الخليج ، وكذلك فـي         

،  % ١٥، العربية السعودية  % ١٧الباكستان 

والعديد من شيعة الخليج     % . ٢والهند حولي   

خصوصا هؤالء الذين يقيمـون فـي الجهـة         

ودية وجنوب العراق   الشرقية من العربية السع   

يقطنون األراضي الغنية بالنفط مما يخلـق       . 

مـع  . " توتراً بين الشيعة وجيـرانهم الـسنة        

 CFR كما يقول زميـل  " استياء شديد جداً 

 ان  ، الذي قـال   ،دوكالس ديلون ستيفن كوك     

او " السعودية تعتبر شـيعتهم مـن االقليـات         

بأحسن األحوال من المبتدعين وفـي أسـوء        

  " من المرتديناألحوال

  الشيعة خالل التاريخ ؟تم التعامل مع كيف "

 ولد الشيعة كمجموعة معارضة     ،يقول الخبراء 

 ميالدية همش   ٦٨٠ومنذ عام   . داخل اإلسالم   

الشيعة في المجتمعـات اإلسـالمية السـباب        

 في العراق كان الـشيعة      .سياسية وديمغرافية   

يعانون من شرخين على يد نظام صدام حسين        

األول في أواخر الـسبعينيات     . ي السني   البعث

 ١٩٩١واوائل الثمانينيات واآلخر بعـد عـام        

حرب الخليج عندما انتفض الـشيعة فقمعهـم        

في العربية السعودية يعـيش     . صدام بوحشية   

المجتمع الشيعي بصورة رئيسية في محافظـة       

االحساء الغنية بالنفط ، وقد عانت من إهمـال         

  .  ي رسمي من قبل النظام السعود

  ال يزالـون   – عرب او غير عرب      –الشيعة  

 أيجاد هوية لهم على نطـاق واسـع         يحاولون

وكمضطهدين ولكـنهم اقليـة     " يقول اصالن   

فأنهم محاطون بأغلبية سـنية غيـر     ، صالحة  

في الوقت الحاضر ، غالبا      "  عادلة ومتعسفة 

كمـا  . ما اتحدوا مع الماركسيين والعلمانيين      

  . يقول الخبراء 

دوراً مهماً في العالقات الطبقيه لعب هل ت

   السنية ؟ -الشيعية 

ن الشيعة في بيـروت ،       إيقول الخبراء   ، نعم  

 ومعظمهـم فـي مدينـة       –البحرين ، وبغداد    

 هي ارض خصبة للتجنيد للمليشيات      –الصدر  

بعض . الشيعية ، معظمهم فقراء بشكل بارز       

رجال الدين الشيعة ، مقتدى الصدر من بينهم        

ب على هذا الشد الطائفي لتحريك الدعم       قد لع 

 إلى حقبة الحرب البـاردة ظهـر        ةدووع. له  

 في بعض المجتمعات الشيعية  الشيوعىبلحزا

شيعة تتسم باالمتزاج   وهناك  . لنفس األسباب   

 العديـد مـن     –طبقة وسـطى      االجتماعى و 

ـ الشيعة في العرب   ة الـسعودية ، الكويـت ،       ي

ـ     النفطوالعراق يقيمون في مناطق غنيـة ب

لـشرق األوسـط    في ا ولكن الثروة العظمى    –

فى شـبه القـارة     (. السنة العرب    يهيمن عليها 

االسيوية هناك شيعة من االغنياء من مـالك        

 الدخل غير    ان هذا  ، ويقول الخبراء  )االراضى

   .المتساوي قد غذى الشعور بالغبن بين الشيعة 
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  كيف يظهر الشيعة تأكيد هويتهم ؟ 

شيعة العـراق عـام     دى  التمرد ل وعلى عكس   

 ١٩٩٤– ١٩٩٢ وشيعة البحرين عـام      ١٩٩١

فأن تأكيد الذات حاليا    نف  بعكالهما  حيث قمع   

فمـثال فـي االنتخابـات    بين الشيعة اقل عنفا  

 ، العام الماضي   فى العربية السعودية ى  البلدية ف 

 ،ها بمقدار الضعف من السنة    فيشارك الشيعة   

عـداد  الشيعة في لبنان والبحرين بأ    كما شارك   

واكثر من ذلك فقـد وسـع الـشيعة         . كبيرة  

الثقافية واالقتصادية والسياسية عبره    روابطهم  

  . الحدود

هناك اعداد متزايدة من الشيعة تحج النجف ،        

وهي مدينة شيعية مقدسة في جنوب العـراق        

ـ    سقوط والتي شهدت انبعاثاً منذ    دام وقـد    ص

 في كتابه   فالى نصر كتب مساعد زميل اقدم         

 ان هذه الحـرب لـن       "انبعاث الشيعة "د  الجدي

كثر ديمقراطية بل اكثر    اتجعل الشرق األوسط    

  .تشيعاً 

  هل يعتبر غالبية السنة الشيعة كفرة؟

في العراق مثال ، غالبا ما يتـزاوج الـشيعة          

 .والسنة وخصوصاً بين حضر الطبقة الوسطى     

بعض العشائر العراقية تتـألف مـن فـروع         

قول الخبراء ان   وي. أخر سني   وبعضها شيعي   

  الوطنية العراقية بقيت مهمة لكال المجتمعـين       

حارب الشيعة والسنة ضد بريطانيـا بعـد        ( 

 ما بعد الحرب    ،انهيار اإلمبراطورية العثمانية  

العالمية األولى ، وكذلك ضد إيران في الحرب 

 وعلى كل حال  )١٩٨٨-١٩٨٠(مابين عامي   

 بعض المتطرفين العرب السنة والذين يدعون     

بالتكفيريين يعتبرون الشيعة وثنيين ولذلك فهم      

عرضة للقتل ، ومن بين هـذا الفـرع مـن           

اإلسالم المتطرف ابو مصعب الزرقاوي مـن       

العدو القريب  " القاعدة في العراق الذي اعتبر      

الشيعة متعاونون مع الحكومة ذات القيـادة       " 

 وكذلك الشيعة المـدنيين  أهـدافا        ،األمريكية

ويقول بعـض   . ات االنتحارية   مناسبة للتفجير 

فظ خالخبراء ان موت الزرقاوي قد يؤدي إلى        

  .حمام الدم بين السنة والشيعة 

هل هناك هالالً شيعياً يتشكل في الشرق 

  األوسط ؟

لم العربي ال يوافقون على ذلك      االخبراء في الع  

" الهالل الشيعي   " ، يقول البعض ان ما يسمى       

ن وسـوريا   الذي يفترض ان يضم كل من لبنا      

ان سورية  :  اوالً   غ فيه ول ب والعراق وايران قد  

 ، وهم طائفة علمانية     ة  ليست شيعية بل علوي   

من السنة تدعي بالقوميـة العربيـة ، والتـي          

 مـع المـصالح الـشيعية       خالفتضعها على   

  .االقليمية

ويعتمد على حصيلة ما يجـرى فـي        : الثاني  

 نـوع   اي حسب ، يقول الخبراء   كما  العراق ،   

البعض ( عالقة المستقبلية بين ايران والعراق      ال

إدارة " يشبه سياسة إيـران فـي العـراق ب        

 ال يأملون بإنجـاز   ] اإليرانيون  " . [ الفوضى  

ـ قليمية بم سيطرة  ا   لتهم اثـارة الثـورات     واح

اإلسالمية في أنحاء المنطقة وذلك لخلق هالل       

ـ  شيعي ، هذا ما اخبر به كـريم سـاجد          ور  ب

 المجلس الـسياسي    /دوليةمجموعة األزمات ال  

ي ممران طار اكما أضاف ك  . للشرق األوسط   

الهـالل  [ هذا المفهوم   "  من جامعة طهران ،   

 مخيلة هؤالء مـن     قختالإ  من   هو] الشيعي  
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داخل العراق وخارجه ممن تتطلب مصالحهم      

  ان يقدموا إيران باعتبارها تهديداً للعالم العربي 

 ،عةغير ان خبراء آخرين يقولـون ان الـشي        

 في منطقة الخليج الفارسي هـم       ،وعلى األقل ا

حيث ان إقليما ثانياً فـي منطقـة        " في تنامي   

 الى حد الشرق األوسط بدأ باالستقطاب ، ليس       

 ،كبير بين الثورة اإلسالمية وقوى األمر الواقع      

الزميـل  " ولكن على امتداد الخطوط الطائفية      

قال ذلك في ) راي تاكيه  (  CFRاألقدم في 

ن األول في المجلس الـسياسي للـشرق        كانو

أما ما يخص الـسياسة الخارجيـة       . األوسط  

اود ان اوضح   " للواليات المتحدة في المنطقة     

اننا سوف نبدأ بمشاهدة انبثاق سياسة القطبين       

." مرة ثانية غير ان هذين القطبين هما شيعيين       

  .مشيراَ الى ايران و العراق، ثم اضاف

 خارج ايران ما مدى قرب الشيعة العرب

  من النظام االيرانى ؟

يقــول الخبــراء ان اليــران القــدرة علــى  

التأثيرعلى الشيعة العرب فى العراق و الشرق       

العديد من القادة الـسياسين الـشيعة       . االوسط

امضوا سنوات عديدة فى المنفى فى ايران ـ  

 عراقـى شـيعى     ١٠٠٠٠٠يقال انهم بحدود    

ـ   ويتدخل لجؤوا الى ايران خالل التسعينات 

الحرس الثورى االيرانى بقوة للهيمنـة علـى        

كما ان للبلدين روابط دينيـة      ، شيعة الجنوب   

موقع آية اهللا علي السيـستانى علـى        . قوية  

المدينـة االيرانيـة    ،االنترنت يعمل من قـم      

وينظر االيرانيون  بشكل متزايد الى . المقدسة  

والذى هو من أصل فارسي     ، رجل الدين هذا    

خارج العراق تمـول    .قائدهم الديني   على انه   

وهـو الجماعـة الـشيعية      ،طهران حزب اهللا    

المناوئة السـرائيل والمتواجـد فـى لبنـان         

كما ان  . والذىتعتبره واشنطن منظمة ارهابية     

اليران روابط تجارية مهمة مع الفئات الشيعية       

غير ان معظـم    ، سوريا  ،الكويت  ، فى دبى   

وعلـى  ، ب  الخبراء يقولون ان الشيعة العـر     

عكس ما قاله الرئيس المصرى حسنى مبارك       

فإنهم ال يدينون بالوالء    ، فى نيسان المنصرم    

الى ايران اكثر من والئهـم لالقطـار التـى          

  .  يعيشون فيها

  الشيعة العراقيون

 فى ين المحتملينتحالفمالحول 

  التأريخ االمريكي

   ٢٠٠٣/  تشرين االول -جوان آول: بقلم 

طموح للحرب االمريكية فـي         ان الهدف ال      

 بـول   و كما بينه ريتـشارد بيـرل        –العراق

ولفووتز  ومفكري الدفاع من المحافظين الجدد       

ساسية في سياسـات    أحداث تحوالت   إ كان   –

 لم تكن الحرب ـ او لم تكن  والشرق االوسط 

 العثور على اسـلحة     هدف  ب  –ةيبصورة رئيس 

او الدمار الشامل او لمنع التحالف مع القاعدة        

  .حماية السكان العراقيين من إرهاب صدام 

بالنسبة لصانعي السياسة االمريكان فان مثـل       

لـك  ذهذه التحوالت قد اصبحت حديثا داخليا و      

 ايلول ، التي تحدت استراتيجية      ١١بعد احداث   

 عرضـت و، الواليات المتحدة في المنطقـة      

التحالف االمريكي طويل األمد مـع وهـابيي        

واستجابة لهـذا التحـدي      –السعودية للتساؤل   
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وجدت ادارة بوش امكانية ايجاد قطب جديـد        

عراق : لسياسة الواليات المتحدة في المنطقة      

تهيمن عليه شيعة العراق التي     ، ما بعد البعث  

يمكن ان تولد موجة من الديمقراطيـة عبـر         

   .الشرق االوسط

 ،وبشكل سـيئ  ، غيران ادارة بوش قد اهملت    

يد ان تـدعي انهـا      تاريخ المجموعة التي تر   

فمن هم الشيعة العراقيـون ؟      . حليفها الجديد   

وكيف من المحتمل ان يدعموا الديمقراطية او       

اهداف الواليات المتحدة في المنطقة ؟ لالجابة       

على هذه االسئلة  نحتـاج اوال الـى بعـض           

  .االوليات 

لشيوعية ودعائم السياسة امعادات 

  االمريكية 

لحرب البـاردة ،     حتى نهاية ا   ١٩٧٠منذ عام   

كانت سياسة الواليات المتحدة تعتمد على ثالثة  

المبـادئ تظمنـت    . مبادئ وحليفين رئيسيين    

ـ     ثيرات المتطـرفين   أالقتال ضد الشيوعية وت

خرين المعادين المريكا ، دعـم المتـدينين        اآل

المحافظين والنخـب الـسياسية الـسلطوية ،        

.  نفط الشرق االوسط     امداداتوضمان زيادة   
ان فكانا اسرائيل والعربيـة     يالحليفان الرئيس اما  

  .السعودية 

ان مركزية قطب معاداة الـسوفيت بالنـسبة        

، غالبا مـاجرى تجاهلهـا    ، للسياسة االقليمية 

العربيـة  . خـرين   ولكنها ساعدت في تفهم اآل    

السعودية ، الملكية المطلقـة كانـت العمـود         

الفقري في السياسة االمريكية في الـسبعينيات       

 ، كان المسؤولون االمريكان ينظرون      فصاعداً

الى هذا الشكل االسـالمي مـن المحـافظين         

 ضـد   اَالمتشددين الوهابيين باعتبـاره حـصن     

 ضــد الثــورة ١٩٧٩ بعــد -الــشيوعية و 

ـ     –االيرانية   ،  االيرانيـة    ي ضد شـيعة خمين

 حاربت اليـساريين والقـوى      يضاَأواسرائيل  

ولكن قرارهـا بإلحـاق     .المناصرة للسوفيت   

هـا عـام    تظم او كل االراضي التـي احتل      مع

للواليـات  ، منها الشريك المشكلة    جعل ١٩٦٧

. المتحدة وهي تبحث عن األصـدقاء العـرب       

تستطيع الواليات المتحـدة االسـتمرار فـي        

التحالف مع الدولـة الـصهيونية والمملكـة        

الوهابية ، ومع ذلك اليهتم أي مـن االثنـين          

 الن كـل منهمـا يكـره الـسوفيت        ، خرباآل

  .واليساريين الفلسطينيين 

والن الحرب الباردة كانت صـراع انظمـة        

اقتصادية ، فان النصر فيها اعتمد بشكل حاسم        

على  االزدهار و الرخاء فى اوربا الغربية ،         

  .اليابان ، وكوريا الجنوبية 

. لقد كان رخص الطاقة امراً رئيسيا لرخائهم        

وكان التحالف السعودي احد المفاتيح لرخص      

طاقة ، وبسبب قلة نفوسها وقدراتها الكبيـرة        ال

غير االعتيادية فقد كان للسعودية تاثيراً كبيـر        

وعن طريق ضـخ    . جدا على اسعار البترول     

نفط اضافي ، ابقى السعوديون السعر اقل مما        

خرين من منظمة   كان يريد بعض االعضاء اآل    

مثل الجزائـر   ) اوبك  ( الدول المصدرة للنفط    

 من ذلك فـان الريـاض قـد         واكثر. وايران  

اعادة ( دعمت ازدهار اوربا الغربية باستثمار      

دوالرات البترول مـرة ثانيـة فـي        ) تدوير  

  .الغرب نفسه 
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دعم السعوديون المحافظين فـي المنطقـة ،        

وعلى وجه الخصوص بمساعدتهم االخـوان      

 فـصاعداً   ١٩٥٠المسلمين في مصر من عام      

ة كان  في هذه الفتر  . وهم مناهضون للشيوعية  

 ١٩٢٨االخوان المسلمون التي تشكلت عـام       

يزداد اضـطهادها    ،كمقدمة للسلفية المعاصرة  

من قبل دولة عبد الناصر العلمانيـة العربيـة         

االشتراكية ، ومع ميل مصر نحـو االتحـاد         

 ، كان دعم الـسعوديين      ١٩٦٠السوفيتي عام   

لالخوان المسلمين قد دخـل فـي الـصراع         

 حـول   ١٩٧٠ عام   في.  االمريكي –السوفيتي  

الدكتاتور انور السادات مصر مـن سياسـة        

اليسار الى اليمين وتحـالف مـع الواليـات         

المتحدة، وبنصيحة من الواليات المتحدة بحث      

عن عالقة ايجابية جديدة مع العربية السعودية       

ومع االخوان المسلمين ، وعندما عقد السادات       

السالم مع اسرائيل تركزت اجراءات اساسية      

ان ( ياسة الواليات المتحدة على المنطقة      من س 

من قبـل   ، بسبب توجهه هذا  ، اغتيال السادات 

سنة متطرفين جدا كان قد اطلق لهـم العنـان          

سابقا ، لم يكن له عالقة مع النتائج حيـث ان           

  ) .سياسته الخارجية الجديدة بقيت مؤثرة 

بقيت العربية السعودية مركزا فـي سياسـة        

 الثمانينيات ، لقد اخذت     الواليات المتحدة خالل  

دوراً قيادياً في الخليج لمواجهة الثورة الخمينية       

في ايران ومساندة دعم صدام حسين في حربه        

عنـدما  . ضد ايران وبمباركة من واشـنطن       

غزى السوفيت أفغانستان ضغطت الواليـات      

المتحدة على العربية السعودية لـدعم جهـود        

كانوا فـي   المسلمين المجاهدين السلفيين الذين     

الطليعة المقاتلة لقطعات جيش موسكو ، كمـا        

قدمت ادارة ريغان الباليين من الدوالرات الى       

هذه المجاميع ، لقد ساءت االدارة فهم الفـرق         

، بين المسلمين التقليديين والمحافظين من جهة     

والفروع الخبيثة الجديدة من السنة المتطرفين      

  .رىالذين ظهروا في الثمانينيات من جهة اخ

وبينما كانت الواليات المتحدة تعزز تحالفا مع       

العربية السعودية كانت سياستها تجاه العـراق       

تتقلب بشكل واسع ، وهنا ايضا كانت المناوءة        

للشيوعية دائما المبدأ االساسي الـذي يعمـل        

ففي منتـصف الخمـسينات     . خلف الكواليس   

دفعت الواليات المتحدة وبريطانيا الى حلـف       

 ويضم كل من العراق     ١٩٥٥قع في   و( بغداد  

، تركيا ، ايران ، وباكستان في تحالف مضاد         

هذه االستراتيجية انهارت عـام     ) . للسوفيت  

 عندما قام الزعيم عبد الكـريم قاسـم         ١٩٥٨

بانقالب دموي في العراق ضد حكومة نوري       

وجدت واشنطن ان قاسم الذي كان له       ، السعيد

 وقد  راً ، حلفاء شيوعيين ، وجدته متطرفا خط     

قيل ان الواليات المتحدة قد دعمت انقالب عام        

 الفاشل الذي قام بـه حـزب البعـث          ١٩٦٣

العربي االشتراكي ضد الضباط ، حاصال على 

ضمان بالمقابل ان الحزب الشيوعي العراقـي       

  .سيتم تفكيكه 

واخيراً جاء حزب البعث الى الـسلطة عـام         

 ومع ذلك فقد حظر على الشيوعيين ان        ١٩٦٨

تمروا في الحصول على عالقات حيادية مع       يس

الواليات المتحدة حتى جاءت الثورة االيرانية      

 وخـالل   ١٩٨٠والغزو العراقي اليران عام     

الثمانينات رمت الواليات المتحدة بثقلها خلف      
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صدام حسين والبعث للتغلب علـى تطـرف        

الخميني وعداءه الشديد لالمريكان باعتبارهـا      

تي ، ان تحــالف مــساعدة لالتحــاد الــسوفي

كيـد  أ صدام قد انتهى بالت    –الواليات المتحدة   

   .١٩٩٠بغزو العراق للكويت عام 

  يلول وخيار العراق أ ١١

في نهاية الحرب البـاردة وانهيـار االتحـاد         

تجمع بول ولفووتز وصقور االمن     ، السوفيتي

رن امريكـي   ق  في مشروع ل    ينخرالوطني اآل 

للواليـات  منيان رئيسيان   أيرى تحديان   ، جديد

، سـيا آالقوة الشيوعية المتنامية في     : المتحدة  

وخصوصاً كوريا الشمالية ولكن الصين ايضا      

او اذا  ، التي يرغبون ان يروها قـد احتويـت       

والـدول الـشرق اوسـطية      ، امكن  محطمة  

المعادية لالمريكان بضمنها العراق ، سوريا ،       

ان المشكلتين مرتبطتان الن شيوعي     . وايران  

رقية والدول المتطرفة الشرق اوسطية     سيا الش آ

يشك في انها تنـشر تكنولوجيـا الـصواريخ         

  .والتكنولوجيا النووية فيما بينها 

باكستان مثال ، يشك في انها ساعدت كوريـا         

الشمالية في برنامجها النـووي ، وولفـووتز        

ربط مبيعات الصين للصواريخ المتوسطة الى      

ـ         ة العربية الـسعودية فـي الثمانينـات بازم

ويرى كثيرون منهم ايضا    الصواريخ الكوبية ،    

ان التهديد للقوة االسـرائيلية تهديـداً المـن         

  .٠الواليات المتحدة 

 ايلول قد بينـت     ١١وينبغي ان تكون هجمات     

بوضوح بان الصقور تبحث عن التهديدات في       

ايران والعراق قـد تـم      . كل االماكن الخطأ    

المال هما ، الصين اكثر انشغاال بجمع       ءاحتوا

بعيدا عن الغرب مـن ان تفكـر فـي ايـذاء        

وكنتيجـة لـدعم    ، بنفس الوقت . اقتصادياتها  

ــات المتحــدة لالصــولية االســالمية  الوالي

فقد انبثـق    ،باعتبارها حصن مضاد للشيوعية   

التطرف السني كقوة مهددة اكثر بكثير من كل        

سـيا او البعثيـين     آمن الشيوعية في شـرق      

 ، المجاهدون الذين تـدربوا فـي        والخمينيين

 ١٩٨٩افغانستان رجعوا الى بلـدانهم عـام        

سيس دول اسالمية فـي     أوقرروا ت ، منتصرين

اماكن مثل الجزائر والـيمن ، لقـد حـارب          

المتطرفون السنة حربا اهليـة مقدسـة فـي         

الجزائر ضد الحكومات العسكرية العلمانية في      

نها التسعينات ، كما شنوا حملة اقل دموية ولك       

قوية ممزقة ضد حكومة مبارك فـي مـصر         

لحكومات سياسية عسكرية جديدة مثل      ةًوممهد

طالبان في افغانستان والديوبنديين الجدد فـي       

تـرك  ،  سـقط الـسوفيت     وحالمـا  .باكستان  

المتطرفون السنة تحـالفهم المـصلحي مـع        

واشنطن وانقلبوا ضد الواليات المتحدة ، التي       

لمانيـة التـي   يرونها حـصناً للحكومـات الع     

اضافة الى غـيظهم     ، يحاولون التغلب عليها    

من دورها في دعم التوسـعية اإلسـرائيلية ،         

واالكثر تطرفاً من هذه المجاميع قد ائتلفت مع        

بـدال  ) البعيد  ( القاعدة وقررت ضرب العدو     

  ) .القريب ( من االقتصار على العدو 

 – ايلول حاول صقور االمن القـومي        ١١بعد  

منهم كان قد شجع الجهاديين بقوة في       والعديد  

الثمانينات ـ حـاولوا ان يربطـوا  اشـكال     

االرهاب االسالمي بارتباطاته السابقة طويلـة      

لقـد اصـبحت دول     . االمد بالعراق وايران    
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الشرق االوسط المعادية لالمريكان اليوم اكثر      

مـع   تعـاونوا وادعوا  بـانهم قـد       ، خطورة

اركون فـى    ن او سيـش   ارهابيين يشاركون اآل  

المستقبل باسلحة الدمار الشامل مع الجهاديين      

  .الستعمالها ضد الواليات المتحدة

غير ان البعث العراقي كان قد صـنف علـى     

ورجـال الـدين    ، القوميين العرب العلمانيين  

الكبار من الشيعة في ايران يكرهون القاعـدة        

وانه من غير المحتمـل ان الـشيعة        ، وطالبان

ون القوميون العـرب وسـنة      الخمينية والبعثي 

خـر  القاعدة يندمجون بعضهم مع البعض اآل     

كما ال يتـوفر    ، ويشتركون في تكنولوجيا قاتلة   

أي دليل على ذلك على الرغم من ان الكثيـر          

  .منها قد يصنع بالنيابة 

ن ، بعضها مـن     عمدة السياسة اآل  أهتزت  إلقد  

خالل دوائر بوش وخصوصا وزير الخارجية      

ا عن تقليل التسامح االمريكي     باحث، باولكولن  

 في االراضي   اإلسرائيليسياسات التوسع   تجاه  

ة ي والذي هو من المـصادر الرئيـس       ،المحتلة

لغضب المسلمين على الواليات المتحدة ، من       

م رئيس الوزراء االسـرائيلي     اهذه النتائج اته  

ارئيل شارون جورج بوش في تـشرين االول        

طـار  سترضـاء االق  إتهمه بمحاولة   إ ٢٠٠١

العربية بالتخلي عن اسرائيل بالطريقة التـي       

عـام  حاول فيها االوربيون استرضاء هتلـر       

يكية ،  تش ال "الند ودتنيس" بالتخلي عن    ١٩٣٨

تراجع شارون بـسرعة    ، وبعد ان عنف بشدة   

نعـت  ت اق ٢٠٠١ اواخر الخريف من عام      وفي

ادارة بوش بدوافع حسابات السياسة الداخليـة       

كية ان تبقـى مستـسلمة      واألحكام الجيوبوليتي 

ة في األراضي   يللقبول بمصادرة اجزاء رئيس   

  .الفلسطينية من قبل اسرائيل 

خر بقي في موضع    ولكن العمود المركزي اآل   

بعض المحللين انضم الـى نقـد االدارة        ، شك

للتحالف السعودي بين الملك واالسالم الوهابي      

باعتباره مثيراً لعدم االسـتقرار، ان بعـض        

سعوديين  قدموا دعماً مالياً للقاعـدة       االثرباء ال 

 المبشرون االسالميون    .او منظماتها الخيرية  

لم االسالمي قد نشروا االفكار الوهابية      افي الع 

المـوافقين  وهي ان المسلمين الذين ليسوا من       

وجهات نظرهم تماماً فانهم في الحقيقـة       على  

  مشركون وان غير المسلمين هم تهديد لالسالم      

ن بعض افراد االسرة الملكية     أ ب ويشك البعض 

  .لهم تعاطف متطرف 

رد بيرل الذي كان وقتها رئيـساً لهيئـة         تشاري

السياسة الدفاعية في البنتاغون قاد حواراً فـي        

التخلي عن اعتبار العربية السعودية الحليـف       

، وقـد رتـب     الرئيسي المريكا في المنطقـة      

ـ نظرية المؤامرة ل   للزميل السابق منظر   ن ودين

  من مؤسسة راند   تشيافن مور ا لور و شالرو

 هيئة سياسـة الـدفاع ،      محاضرة أمام     إللقاء

نـه  أ افيتشي مور أكانت النقطة المهمة في ر    

نها مصدر كل مشاكل امريكا     أوصم الرياض ب  

ان الـسعوديين نـشطين علـى كـل         " قائال  

العربية " كما ان       " مستويات سلسلة االرهاب    

ومـع  " حلفاءنا  السعودية تدعم أعدائنا وتهاجم     

ان بيرل حاول ان يبعد نفسه عن المزيد مـن          

 طالما ان السر قد انتـشر ،        افيتشمزاعم مور 

حيث اعتبر وبوضوح ان العربية الـسعودية       

انا "  في شباط اخبر كريست ماتثيوس       .مشكلة
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اعتقد في الوقت الحاضر ان المشاعر الشعبية       

جداً تجاه الواليـات    في العربية السعودية سلبية     

  " .المتحدة 

ان الـسعودية   " كما نقلت عنه االندبندنت قوله      

هي مصدر رئيسي من المشكلة التي نواجهها       

حتـى ان المفكـرين االكثـر       " مع االرهاب   

غماتية مثل ولفووتز قد قرروا انه كان من        ابر

غير العملي االسـتمرار فـي بقـاء قواعـد          

القطعات االمريكية على االراضي السعودية ،      

هذا الوجـود اسـتياء بـين الـسنة     لقد تسبب   

المتطرفين ، لذلك ينبغي ان نعثـر او نوجـد          

تحالف جديد الرساء مصالح الواليات المتحدة      

ان التعاطف المتزايد بين  . في الخليج الفارسي    

الشعب السعودي تجاه الفلـسطينيين والتعهـد       

السعودي لعودة اسرائيل الى حـدودها عـام        

ن أد بـش   قوى شكوك المحافظين الجد    ١٩٦٧

  .استمرار التحالف الوثيق مع آل سعود 

 مرك بـديالَ  أصار الصقور يرون العراق المت    

للعربية السعودية ، الخطة كانت خطرة لـيس        

ن حكومة البعث العلمانية كانت سـوراً     قلها أل أ

واقياً رئيسياً ضد التطـرف الـديني الـشيعي         

ن إويقـول الـصقور      .والسني في الخلـيج     

نطالق لموجة  إون نقطة   العراق المتحرر سيك  

 لهـذه   وموازيـاَ  . دمقرطة الشرق االوسـط   

ما حدث الوربـا الـشرقية عنـدما        ، االحداث

لـم  ( ضعف االتحاد الـسوفياتي ثـم سـقط         

يوضحوا لماذا لم تبدأ الواليات المتحـدة ، اذا         

ماكن  مثل مـصر     أما كانت تريد الدمقرطة ب    

واالردن واللتان كانتا االكثر احتمـاال لتكونـا    

تحـصالن  يفتين طورتا مجتمعين مدنيين  و     حل

  ) .ة ي مساعدات رئيسعلى

ن قابلية العراق علـى     إ، خطَأ،كانوا يعتقدون   

 –انتاج البترول ان لم تكن بمستوى السعودية        

فهي كافية لدرجة عاليـة القـصاء الهيمنـة         

وكـان بـول    . السعودية من اسواق الـنفط      

علـى خـالف    ، ولفووتز يعتقـد ان العـراق     

اليحتوي على مدن مقدسة مثل مكة      ، ةالسعودي

والمدينة مما يجعل تواجد القطعات العـسكرية       

االمريكية موضع اعتراض العراقيين ، كمـا       

ليس لديهم حساسية ان المدن المقدسـة       " قال  

وحسب الظاهر فانه   " راضيهم  أللمسلمين على   

كان يجهل وجود العتبات المقدسة للشيعة فـي        

الصقور يـدركون    لقد كان     .النجف وكربالء 

ان العراق الـديمقراطي سـيكون ذو أغلبيـة         

رئيس (   حمد الجلبي   أشيعية غير ان وكيلهم     

ن الشيعة  أخدعهم ب ) المؤتمر الوطني العراقي    

العراقيين علمانيون في تفكيرهم وال يتبنـون       

خميني ، وعلى المدى القصير فـانهم       النظرية  

ن الجلبي ومؤتمره الوطني العراقـي      أفكروا ب 

يديرون العراق على االقل باسـلوب شـبه        س

  .ديمقراطي 

عمدة عادة تشكيل كاملة لألإهذه الفكرة تفترض 

       القديمة لسياسة الحرب االمريكية في المنطقة ،       

سرائيل وعراق  إن هما   الحليفان الرئيسيان اآل  " 

  ." العلمانية "  الغالبية –الشيعة 

 والتـاثيرات الوهابيـة   ،ما السعودية فـتهمش   أ

ثير البتــرول أوالزال تــ،الــضارة تحــارب

ولكن العراق سـيكون     .مراً مهما   أالرخيص  

  .الضامن الرئيسي له 
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الخمينية االيرانية الزال ينظر اليها كعدو مـع        

ها ، حزب اهللا في لبنان والجناح البـاقي         ئحلفا

من بعث سوريا ، هؤالء الثالثة ينظر الـيهم         

ان ارتفاع  كتهديد للتوسعية االسرائيلية ، لذلك ف     

نهم العدواني يتقاطع مع قـرار الواليـات        أش

المتحدة لإلذعـان لألمـر الواقـع للخطـوط         

الحساسة   في السياسات االسرائيلية الخاصة        

ن أايران وسوريا ينبغـي     .بالتوسع االستيطاني 

تتخليا عن امتالك االسلحة البيولوجية والذرية       

سيا في هذا   آومن التعاون مع مجتمعات شرق      

ومن التدخل في حل نهائي للقضية      ،  ىالمسع

الفلسطينية على أي شروط كانت تجد اسرائيل       

  .انها مفضلة لديها 

ن له  أوالذي قد يظن المرء     ، ن قتال القاعدة  إ 

فـي  ، ولوية قصوى في السياسة الجديدة فانه     أ

نه عمل مـن    إو، هتمام ثانوي إظهر ك ، الحقيقة

ن ن تهدئة غضب المسلمي   إاالعمال البوليسية ،    

بالضغط على اسرائيل للعـودة الـى حـدود         

  . كان امر غير وارد ١٩٦٧

نهـا  إخرى ف آ خطة طموحة    ةوكأي، نها خطة إ

فتراضات ولكن ربمـا كـان      إتؤدي الى عدة    

  ن شيعة العراق هم حلفاء مقبولين أكبرها هو أ

  الشيعة العراقيون

صبح الشيعة في العراق متطـرفين وقـساة        أ

ـ موا، بسبب حادثتين رئيـسيتين     البعـث   ةجه

واخر الـسبعينات   ألنشاطات السياسية الشيعية    ل

 ١٩٩١واكتساح انتفاضة عـام     ، والثمانينيات

والتي كان من نتائجها االضطهاد  بل وحتـى         

التمييز العنصري ضد الشيعة في الجنـوب ،        

وكنتيجة لما جرى في التسعينات فقد وجـدت        

 بين الفقراء   ؤيدينخميني المزيد من الم   الافكار  

الشباب اليائس اكثر منها بين العلمانيين      وجيل  

الوطنيين السابقين من الطبقة الوسطى مثلمـا       

 في الحقيقة كان الجلبي قد      .كان الجلبي يحلم    

 نـشاطات  وبدايات   ١٩٥٨غادر العراق عام    

خر مع زمن   آالشيعة المنظمة تزامن بشكل او ب     

  .مغادرته تماماً 

ـ    النشاطاتبتداء  إيؤرخ   ى  الدينية الـشيعية عل

سيس حزب الـدعوة عـام      أنطاق واسع من ت   

سيس أكان حزب الدعوة يبحث عن ت      . ١٩٥٧

ومن جملة مفكريـه    ، دولة إسالمية في العراق   

رجل دين  . الرئيسيين كان محمد باقر الصدر      

بارز مفكر كرس نفـسه لتطـوير وتحـديث         

األيديولوجية الشيعية لكي تستطيع التنافس مع      

  .الماركسية 

خميني اليه اهللا روح اهللا     آ نأوعلى الرغم من    

طور نظريته الخاصة بحكـم رجـال الـدين         

عندما كان في المنفى في النجف      ) هيوالية الفق (

ولكنها لم تشتهر فوراً بين      ) ١٩٧٨-١٩٦٤( 

لقد كانت النجـف    . معظم رجال الدين هناك     

ولزمن طويل مركز الدراسـات الحوزويـة       

ة ويتبع الشيعة بـصور   . واالجتهادات الدينية   

عامة مدارسها القيادية بهـدف التقليـد فـي         

الشيعة مـن هـذه     .المسائل الدينية والشرعية    

ن خلفاء الرسول محمـد او      أتعتقد  ،    الفرقة

االئمة كانوا ابن عمه وزوج ابنتـه ، علـي ،           

ماماً مـن سـاللة علـى وبنـت         إحد عشر   أو

الرسول فاطمة ، واالمام الثاني عـشر مـن         

 عالم مـا وراء     هؤالء يفترض انه اختفى في    

وفـي  . الطبيعة والتي منها سيخرج يوم مـا        
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فترة غياب االمام الثاني عشر تحول الـسواد        

االعظم من الشيعة التقليدين بالتدريج الى اتباع       

. تخدوهم قادة لهم    إرجال دين من المتدربين و    

   وقد اتخد  الشيعة االثنى عـشرية المتعلمـين         

  اتخـذ    )الفرع الموجود في ايران والعراق    ( 

حيث يتبع المتـأخر    ،  له اَا الفرع نمودج  ذمن ه 

سابقه في االحكام التي يتخـذها فـرد معـين          

، فـي الحقيقـة   . وينبغي تعلمها كمادة للتقليد     

.  عدد من الكفوئين لهذا المنـصب        هناك دائماَ 

اليوجـد  . وبهذا فالسلطة الدينية كانت متعددة      

حتى لو كانت  نظريات الـسلطة       . للشيعة بابا 

. نها لشخص واحـد     أتبدو وك ، حياناأ، دينيةال

واكثر من ذلك ، فان التفكير التقليدي للـشيعة         

ـ   ، ن السلطة السياسية  أبش ن أاليفصح بالقول ب

ن يمارسـوا الـسلطة     أرجال الـدين يمكـن      

المبكرة ، في الفترات الحديثة  . السياسية مباشرة 

غدق معظم رجـال الـدين      أ، منها والمتوسطة 

  .  عن العقيدةوا دافعنيذعة الك الشيلوالمديح للم

ن إكـان يـرى     ، فكار الخميني ثورية  أكانت  

نـه  أصر  أوقد  ، الملكية ال تتناسب مع االسالم    

ينبغي ان  ، في عصر غيبة اإلمام الثاني عشر     

مجلـس  "خمينـي     الوجد  أ.دين  الل  ايحكم رج 

ن قمة الحكومة اإلسالمية     أو" حماية الدستور   

ن رجل ديـن    ن يكو أينبغي  ، هو رئيس للدولة  

متشرع  يستطيع حماية مـصالح المـسلمين        

و يستطيع غيـر رجـال الـدين ان         . الشيعة

، يخدموا في البرلمان بل وحتى كرؤساء دولة      

ة المتنفذة تكون بيد رجـل      يولكن القوة الرئيس  

 تختلف بعمق عن الـرؤى      ةهذه الرؤي . دين  ال

المطروحة من قبل المسلمين السلفيين الـذين       

وسطياً للشريعة االسالمية لتكون ارادوا تفسيراً 

شريعة االرض ولكن التعطي أي مكان معينا       

  .في النظام الحكومي لرجل دين مسلم 

راد العديد من رجال الـدين التقليـديين فـي          أ

لقـد  . النجف دولة تحكمها المبادئ االسالمية    

خميني انه ينبغـي ان يحكـم       الرفضوا فكرة   

 المفكر  ضافة لذلك فان  إنفسهم ،   أرجال الدين ب  

العراقي صاحب الحكومة االسالمية ، محمـد       

تصور  جمعية منتخبة التحتـاج      ، باقر الصدر 

وهكذا ، فان الفكر    ، ن تكون من رجال الدين    أل

االولي لشيعة العراق في الدولـة االسـالمية        

خمينـي التـي    الكانت على خالف مع نظرية      

علـى  "  وردا ١٩٧٩هيمنت على ايران عـام      

 ١٩٧٧للـشيعة عـام     المظاهرات الواسـعة    

 ،  ١٩٧٩والثورة االسالمية في ايـران عـام        

حارب البعث االحزاب الشيعية الدينية وقادتها      

 واعتبـروا ان    ١٩٨٠، اعدموا الصدر عـام      

.  كبـرى العضوية في حزب الدعوة جريمـة       

عضاء حزب الدعوة وتجذر    أعتقل العديد من    أ

الحزب عميقا وتوسعت خالياه التنظيمية مـع       

  . تشتت جغرافياًُ انه كان قد

في الثمانينيات والتسعينيات كان للدعوة عـدة       

حدى المجموعـات مـن االعـضاء       إ. قواعد

ت الى ايران واخرى استقرت في      ألج،والقادة  

 فـي   داخل العراق بقي التنظيم قويـاَ     . لبنان  

) في الفرات الجنوبي    ( منطقة الفرات االوسط    

فرع البصرة منه   .  حول الناصرية    خصوصاَ

 لم تكن   .رفض الخمينية ،  بتنظيم الدعوة  سمي

، تصال حسن مع بعـضها    إ علىهذه الفروع   

وتطورت وهي تختلف باأليديولوجية والتنظيم     
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االسـالم  " المجموعة المناصـرة للخمينيـة      

ارتبطت بالدعوة واستقرت في لبنان " الجهادي 

ــة  ــسفارتين االمريكي ــروا ال ــران ، فج واي

ـ  أوالفرنسية في الكويت في       ١٩٨٣ام  واخر ع

ختطفوا طائرة الخطوط الجوية الكويتية بعد      إو

في هذه الفترة من الحرب العراقيـة       ( عام ،   

االيرانية كانت كل مـن الواليـات المتحـدة         

 الجهـاد   ٠) والكويت تدعم صـدام حـسين       

االسالمي ربما كان مجموعة منشقة او ربمـا        

كانت عمليات سرية شبه عـسكرية لحـزب        

لكن المدى الذي كان    و،  طهران تهالدعوة قاعد 

حزب الدعوة نفسه يورط نفسه فيها من اعمال        

والمخول بها هي اهداف البعـث فـي    ، العنف

  .العراق 

 شيعي عراقـي    ٢٠٠٠٠٠ن هناك ما يقارب     إ

نتهى بهم اللجوء السياسي الى ايران خـالل        إ

فترة الثمانينيات والتـسعينات ، العديـد مـن         

 –دة  هؤالء الالجئين التحق بحزب الدعوة قاع     

ايران ، الذي يميل الى قبول فكرة الخميني في         

نـشق  إن التنظيم قـد     إحكم رجال الدين غير     

ن عالقة الحـزب بالقائـد   أبصراع داخلي  بش  

  .االعلى 

بدا انهم علـى وجـه      ، القادة الدينيون للدعوة  

منجذبون للخمينية بينمـا كانـت      ، الخصوص

تصر علـى   ) العلمانية  ( القيادات غير الدينية    

  . عن القائد االعلىيبقى الحزب بعيداَن أ

كان السؤال عن مضامين مستقبل الدعوة ، هل 

ستصبح مجرد تابع لطهران او سيبقى حزبـا        

عراقيا بأيديولوجية متميزة ؟ بعض االعضاء      

الدينيين من اللجنة المركزية للحزب مثل محمد 

رادوا من  أصفي وسيد كاظم الحائري     آلمهدي ا 

ت سـلطة مباشـرة     ن يضع نفسه تح   أالحزب  

وهذه . للخميني ومن ثم لخليفته على خامنئي       

الخطوة كانت تستلزم بعدها ذوبان الحزب في       

حزب اهللا االيراني ، الخميني نفسه اظهر عدم        

كمـا كـان األعـضاء      ،حماسته لهذه الخطوة    

ـ       غيـر   لكذالعلمانيون في اللجنة التنفيذيـة ك

تسبب . راغبين بدمج أنفسهم بالمؤسسة الدينية      

ا الموضوع بتصدع داخل الحـزب خـالل        ذه

واخر الثمانينات والتسعينات فـي     أالفترة من   

صفي على التخلي   آلجبر ا أ ٢٠٠٠ في   .ايران  

عن قيادة الحزب بسبب محاوالته المـستمرة       

لوضع الحزب تحت سلطة رئـيس المجلـس        

  . االعلى االيراني على خامنئي

ـ     بقيـادة أبـو علـي       ( دنفرع الدعوة في لن

لديه كادر اكثر علمانية ،     ) م الجعفري   وابراهي

 حرية اعظم في الحركـة وبـذلك        كما ان لهم  

 في الحزب قد ابتعـد عـن        ثقليكون مركز ال  

  .ايران 

كانت ظروف الدعوة فـي العـراق اسـوأ ،          

فخالل االنتفاضة التي أعقبت حـرب الخلـيج      

الف مــن اآلاعتقــل ،  وبعــدها١٩٩١عــام 

  .ماعية ه واعدموا ودفنوا في مقابر جئأعضا

كن الجماعـة الـشيعية      ت والشك ان الدعوة لم   

 قام الناشطون الشيعة    ١٩٨٢ففي عام   ، الوحيدة

في ايران بمحاولة اليجاد حركـة التخاذهـا        

مظلة لالنقالب ضد صـدام حـسين ، حيـث          

سس المجلس االعلى للثورة االسالمية فـي       أت

ـ      مـن   ة واحـد  االعراق مع الدعوة باعتباره

 اصـبح   ١٩٨٤ي عام   التنظيمات المؤسسة ، ف   
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احد افراد عائلـة شـيعية      ، محمد باقر الحكيم  

اصبح رئيسا للمجلـس  ، قيادية وشريكا للصدر  

 الدعوة عن   تاالعلى وفي نفس السنة ، انفصل     

 . احافظ على استقالليته  تالمجلس االعلى لكي    

قبل محمد باقر الحكيم نظرية الخميني في حكم        

ة على  واخذ موافق ) والية الفقه   ( رجال الدين   

خطط للتفجيرات واالغتياالت ضد البعث فـي       

سسوا ميليشيا فيلق بدر الذي نفـذ       أبغداد ، لقد    

. هجمات داخل العراق عبر الحدود االيرانية       

ـ هذا التشكيل شبه العسكري الذي تـم تدري        ه ب

وتسليحه من قبل حرس الثورة االيرانية تطور       

عبر الوقت فاصبح فيلق بـدر المؤلـف مـن          

 فـي   .في اواخر التـسعينات      مقاتل   ١٠٠٠٠

التسعينات تطور تنافس قاتل بـين المجلـس        

حـسب  ( االعلى وحزب الدعوة الى درجـة       

ان أعضاء من الدعوة اسـتهدفوا      ) الشائعات  

  .محمد باقر الحكيم نفسه 

 الدعوة فرع لندن بـالمؤتمر الـوطني        تالتحق

ــام  ــي ع ــس  . ١٩٩٥ - ١٩٩٢العراق أس

 المـؤتمر   االقتصادي العراقي احمد الجلبـي    

الوطني العراقي هذا كمظلة جامعة بعد حرب       

ــة  ــساعدة وكال ــيج وبم ــتخبارات الخل االس

عن طريـق مجموعـة     ( االمريكية وتمويلها   

 واستوجب على الجلبـي ان يغـادر      ) ن  ورند

االردن الى لندن في اواخر الثمانينيات تحـت        

ختالسات ضخمة من المصرف    إثير شكوك ب  أت

لبى رجل علماني   الج. الذي كان يترأسه هناك   

 ١٩شيعي عمل في لندن في التسعينات ليوحد        

ن يمنظمة تجمع شيعة متدينين وشيعة علمـاني      

بظمنهم بعثيون  ( من اصل ديني ، عرب سنة       

ن يجمع  أتمكن المؤتمر من    . وكرد  ) سابقون  

المجلس االعلى للحكيم والدعوة لفتـرة مـن        

 المؤتمر عـام    تالزمن ، غير ان الدعوة ترك     

 مع الكرد الذين    ابسبب خالفه ، ئياًجز، ١٩٩٥

ارادوا ان يروا العراق ينتقل الـى فيدراليـة         

 الدعوة دولة مركزية    تبينما فضل ،  غيرمحددة

هلية أقوية ، االكراد بدورهم وقعوا في حرب        

كمـا ان المـؤتمر     مريرة بنفس هذا الوقت ،      

 بسبب الحرب ،    الوطني العراقي تمزق اجزاءاَ   

 ووزارة الخارجيـة    االستخبارات االمريكيـة  

بعدت نفسها تدريجياً عـن هـذه االوضـاع         أ

على الرغم مـن ان الجلبـي       ، السباب مادية 

ـ          بـول   عوالمؤتمر بقيا في وضـع حـسن م

 . ولفووتز والمحـافظين الجـدد االمريكـان      

 المؤتمر عندما استعاد الصقور     حظوظتحسنت  

 ١١ وبعد   ٢٠٠١وزارة الدفاع مرة ثانية عام      

ي ان يعيد تجميع ائـتالف      ايلول استطاع الجلب  

مـن المجلــس االعلــى للثــورة االســالمية  

والمجاميع الكردية واالخرين على الرغم مـن       

 علـى   ةً بصورة عامة محافظ   تان الدعوة بقي  

   .اابتعاده

وبالوقت نفسه داخل العراق بـدا ان حكومـة         

لقـد  . صدام قد قررت تصفية التشيع العراقي     

عثية وشـن  حاول جلب الشيعة الى العلمانية الب    

هجمات وحشية على القرى فـي الجنـوب ،         

 من عرب االهوار من قبائل      ٥٠٠٠٠٠قرابة  

 –مهربين   ، صيادي سمك ، فالحين    –المعدان  

 الهجمـات يستخدمون اهوارهم لالختباء مـن      

 البعثية وينفذون عمليات حـرب عـصابات،      

كانوا منظمين من   .  ضدهم   "هربإضرب و إ"
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عـض  قبل حـزب اهللا العراقـي وتـصلهم ب        

المساعدات االيرانيـة ، كمـا انهـم احيانـا          

يتعاونون مع فيلق بدر التابعة للمجلس االعلى       

التي تتسلل من ايران عبر المستنقعات ، ولهذا        

السبب فقد قام المهندسون البعثيون ببناء سدود       

واعمال اروائية ادت الى تجفيف االهـوار ،        

وفي وقت مبكر من القرن الواحد والعشرين لم      

والبقيـة   % ١٠ن هـذه االهـوار اال       يبق م 

 تـوزع عـرب     ٠تحولت الى تراب وغبـار      

قـسم  ، االهوار وانتشروا في األماكن المختلفة    

 منهم قرب القـرى والمـدن كعمـال فقـراء         

  .وا الى ايران ؤخرون لجآو

 قرويـة   –الكثير من الشيعة من اصول قبلية       

استقروا في شرق بغداد ، مدينة الثورة التـي         

من قبل الدكتاتور العـسكري     سبق ان شيدت    

 وهم يرزحـون    ١٩٦٢عبد الكريم قاسم عام     

تحت طائلة الفقر ومحرومـون مـن منـافع         

 ضد  ينتفضونوغالبا ما كانوا     .عائدات النفط   

  ١٩٩١ و   ١٩٧٧في عامي    وخاصة   البعث ،   

في كل حالة واجهوا اضطهاد وحـشي وفـي         

التسعينات بلغ تعدادهم قرابة المليونين أي مـا        

بعـض  . من سكان البلـد    % ١٠ من   يقارب

القبائل ارتبطت وتأقلمت مع البيئـة المدنيـة        

وتحولوا من شيعة األريـاف الـى متعلمـين         

   .ين بمظهر دينيحضري

على كل مـؤمن ان يختـار       ،عند كل الشيعة    

راءه في شـؤون الـدين      آرجل دين دائم يتبع     

حيث ان العطور تحتـوي     : " مثل، والشريعة

م فهل يجوز للشيعة    على كحول والكحول محر   

؟ واشهر رجال الدين الذين     " استعمال العطور   

يجيبون على كل انـواع االسـئلة ويتـبعهم         

المقلدون كانوا في الغالب طالب فـي مدينـة         

العتبات المقدسة والحـوزات العلميـة مدنيـة     

النجف ، في الستينيات كان محـسن الحكـيم         

  وبعده سلطت االضواء على ابو القاسم الخوئي 

  على كل حال،   ١٩٩٢د وفاة الخوئي عام     وبع

المـسنون  ، الـشيعة بين   " فجوة جيلية  "حدثت

. كانوا يميلون الى اتباع متبعي منهج الخوئي        

 الـذي كـان مـن        اهللا العظمى السيستاني   ةيآ

،  بهدوء ةاصول ايرانية رفض التدخل بالسياس    

الجيـل  ، "والية الفقيه "خميني  الورفض نظرية   

نجذب الى رجل اكثر    ا، على كل حال  ، الجديد

 ،  محمد صادق الصدر  شباباً متعلم نشط يسمى     

في ابن عم الشهيد المنظر للحكومة اإلسالمية       

 ، ظهـر صـادق      محمد باقر الصدر  العراق  

لقد  . ةعبقريمع بعض ال  باعتباره منظم سياسي    

 شبكات من المؤمنين المخلصين له فـي        أسس

البصرة وشرقي بغداد والكوفة والمدن المقدسة      

لنجف وكربالء ، وعلى الرغم من انه لـيس         ا

لديه أقدمية السيستاني اال انـه كـان يمتلـك          

فـي  . الشجاعة التي يفتقـدها كبـار الـسن       

كما صار يعـرف    ، الصدر الثاني  ،التسعينات

حاول صـدام   . كرر تحديه لصدام    ، فيما بعد 

منع صالة الجمعة بين الشيعة ،اصر الـصدر        

ة من المساجد   واوجد شبك ، الثاني  على إقامتها   

في األحياء الفقيرة في شـرقي بغـداد حيـث          

 ،  تتجمع الحشود خلسة بعـد ظهـر الجمعـة        

الصدر الثاني قارن صدام بخليفة من القـرون        

لقـد  . يامه  أالوسطى الذي اضطهد الشيعة في      

نظم محاكم شيعية غير رسمية في انحاء البالد        
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وحاول اقناع العشائر الشيعية لتكون تحت نفوذ 

اسـتنكر علـى المـرأة بـضمنها        . ة  الشريع

 على الخروج سافرة كما     ؤالمسيحية التي تجر  

وبخ اتباعه عندما يلبـسون مالبـس عليهـا         

 ضـد   ه ومواعظ هعالمات غربية وكانت خطب   

اسرائيل ، قبل بنظرية الخميني بوالية الفقيـه        

وربما كانت عينه على هذا المنصب لنفسه في        

  .العراق 

 مليون مـن    ٢رن  الصدر الثاني ، كسب مايقا    

وهو اسلوب التشيع الخميني    ، ليشياتهياالتباع لم 

ـ   ، ، ثم  غتالتـه  إن يـصمت ،     أوبعد تحذيره ب

بناءه في أالشرطة السرية لصدام مع ولدين من 

 فحدثت اضطرابات في الجنوب     ١٩٩٩شباط  

  .خمدت بالقوة العسكرية أ

  حتالل الشيعة تحت اإل

مقتـدى  ورث االبن الشاب للـصدر الثـاني،        

تزوج مـن    ، تقاليد عائلته في الشهادة    صدرال

) الصدر االول   (بنت محمد باقر الصدر اليتيمة    

ذهب الى الكوفة وشرق بغداد ، اسـتمر فـي          

توسيع شبكة والده والتنظيم بين شباب الشيعة       

في االحياء الفقيرة ، كان الغـزو االمريكـي         

 كرياح الخريـف    ٢٠٠٣للعراق في ربيع عام     

 ٩قبل سقوط البعث فـي      وحتى  . بالنسبة اليه   

تباعه قد طردوا الحـزب مـن       أكان   ،نيسان

عـادوا تـسميتها بمدينـة      أشرقي بغداد التي    

رجال الدين الشباب التابعين لمقتدى     . الصدر  

عادوا فـتح الجوامـع والمؤسـسات       أالصدر  

الشيعية االخرى، وأسـسوا ميليـشيات فـي        

مناطقهم ، استولوا على السالح والعتاد مـن        

استولوا على المستـشفيات وثبتـوا      البعثيين و 

سلطتهم في شرق بغـداد و الكوفـة وبعـض       

، المناطق المجاورة للنجف وكربالء والبصرة    

وانخرطوا في السياسة داعين الى مظـاهرات       

متكررة ضد االحتالل االنكلوـ امريكي فـي       

عدادهم مابين  أوتبلغ  ،  بغداد والبصرة والنجف  

 تعــادأوبــنفس الوقــت  .١٠٠٠٠ و٥٠٠٠

 فـي الناصـرية والبـصرة       اعوة ظهوره الد

ماكن اخرى ولكن ليس بقوة الصدر الثاني ،        أو

رغب بالتعاون  ت تي كان تالدعوة فرع لندن وال   

 تعـاد أو، ة مهيمن ة كقو تمع االمريكان ظهر  

 في كل من الناصـرية      اعضاء خالياه أتجميع  

والبصرة ، العديد ممـن ارتبطـوا بـالفرع          

ـ       ين فـي   االيراني بقوا في طهران غير راغب

 . العودة الى العراق تحت الهيمنة االمريكيـة      

عبـد المجيـد    سم الخوئي ،    حاول الوريث إل  

      كيد سـلطته فـي النجـف       أ العودة وت  الخوئي

ولكنه فشل عندما   ) ربما بمساعدة االمريكان    ( 

قيـادات  ، طعنه حشد من الصدريين في نيسان     

المجلس االعلى للثورة االسالمية في العـراق       

لى العراق في نيسان ومايس ومقـاتلي       عادوا ا 

الى العـراق مـن ايـران       وافيلق بـدر عـاد    

ركزين في المدن الشرقية مثـل بعقوبـة        ممت

والكوت بالقرب من الحدود االيرانيـة ، لقـد         

شرقي بغـداد او    في  فشلوا في كسب الكثيرين     

، وعلى كل حـال   ،  مناطق صدرية اخرى   ةأي

وعلى الرغم من اظهـار المجلـس االعلـى         

ه بالعمل مع االمريكان فان فيلـق بـدر         رغبت

غالبا ما تواجه مع القطعات االمريكيـة فـي         

  .خرى آماكن أبعقوبة و
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كال من الصدر الثاني والمجلس االعلى بحثـا        

عن جمهورية اسالمية يسيطر عليهـا رجـال       

استراتيجيات مختلفة  بالدين في العراق ، ولكن      

تحدث مقتدى بوضوح وصراحة عـن      ، معلنة

رفض التعاون مع الواليات المتحدة     و، الهدف

وعلى النقيض كان المجلس االعلـى      .لتحقيقه

قائد فيلق بـدر    . يعتقد بمعالجة من خطوتين     

عبد العزيز الحكيم اوضح العملية في مقابلـة        

 والَأن يختار   أان على العراق    : تلفزيونية قائال 

حكومة جماعية ولكن على المدى البعيد فـان        

  . تار جمهورية اسالمية الغالبية الشيعية ستخ

ليات االحزاب الشيوعية في    آهذه الخطة تشبه    

نـدمجوا  إوقت مبكر من القرن العشرين حيث       

سيس دول ما بعـد     أمع البرجوازية الوطنية لت   

 الـى   االستعمار ولكنها تهـدف فـي النهايـة       

نهيار نظام البعث لم    إان  . الدكتاتورية الشيوعية   

 ،  عارضـيه مينهي الخالف الطويل االمد بين      

ـ آتبـاع   أ و المجلس االعلى ، الدعوة ،      اهللا  ةي

العظمى على السيستاني والحرب الخفية ضـد       

بعظهم اآلخر ، مكـافحين للـسيطرة علـى         

والمكان االهم من   . ة الرمزية   ياالماكن الرئيس 

الشهيد حفيـد   ( بينها كان مرقد االمام الحسين      

في كربالء ومرقد االمام علي     ) الرسول محمد   

في النجف ،   ) عم الرسول وزوج ابنته     ابن  ( 

 السيستاني  ي اهللا عل  ةيآقاتل الصدريون اتباع    

لقاء الخطب في جامع مرقـد      إلة حق   أعلى مس 

واخر تموز تظاهرت الجماهير    أوفي  ، الحسين

مام المرقد المقدس في كربالء ضد      أالصدرية  

تواجد الواليات المتحدة في المدينة ، وقـد رد         

بالمثل علـى الجمـاهير     المارينز على النار    

  . فقتلوا على االقل واحد وجرحوا تسعة 

يعرف الصدريون قوة المرقد المقدس للـشهيد       

كرمز للمقاومة ضد االجانـب ممـا اسـتفز         

انتشرت االخبار طوال   . المارينز في النجف    

 يشنون الغارات علـى    الصيف عن صدريين    

المقربين مـن السيـستاني     على  المساعدات و 

ن حوله واستولوا على العديـد      ورجال الدين م  

 الدينية ، وفـي     من حوزات المدينة ومدارسها   

تموز غزا الصدريون الممتلكات الدينية للسنة      

قليـة  نذار لأل إعتبر جرس   أفي البصرة ، مما     

غتصاب الجوامع  إن الصدريين في نيتهم     أمن  

والممتلكات االخرى ، تظاهر ما يقارب مـن        

شـترك  إ سني ضد هذا التهديد كمـا        ١٥٠٠٠

عمال شغب ضد قـوات     أثارة  إالصدريون في   

  . آب ١٠ – ٩التحالف في البصرة في 

واسط تموز دعا مقتدى الصدر لتـشكيل       أوفي  

حكومة عراقية وجيش بـديل ليتنـافس مـع         

الحكومة المعينة من قبل الـوالت المتحـدة ،         

ولكن كل من المجلس االعلى وحزب الـدعوة        

اصب في  وعلى الرغم من خالفاتهم قبلوا المن     

مجلس الحكم المؤقت المعين من قبل الحـاكم        

.  تموز   ١٣المدني االمريكي  بول بريمر في       

 ٤شخاص مرتبطين بالـدعوة علـى       أحصل  

 مقعد كمـا حـصل المجلـس        ٢٥مقاعد من   

على نفس العدد من الكراسي ، وعندما       االعلى  

يذهب العراقيون الى االنتخابات فـاذا كـان        

لـين فـانهم     بترشيح ممث  الصدريون راغبون 

قادرون على فعل ذلك بصورة جيدة ، المجلس        

يبدوا ان لهما حظ ادنى مـن       ، االعلى والدعوة 
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المتحمسين دينيا معهم وربما جرى تحديهم في       

ترجمة تحالفهم التكتيكي مع الواليات المتحدة      

  . الى نصر انتخابي

 آب فجرت شاحنة كبيرة مفخخة في       ٢٩وفي  

لى للثـورة   النجف وقتلت رئيس المجلس االع    

 ١٠٠االسالمية محمد باقر الحكيم وما يقارب       

خر ، اكثر الشكوك حامت حول بقايا       آشخص  

النظام الصدامي البعثي او السنة المتطـرفين       

المشتركين بطريقة ما مع القاعـدة ، نزلـت         

ميليشيات فيلق بدر الى الشوارع في النجـف        

وبعض المدن االخرى مصرين علـى القيـام        

 عبد العزيـز الحكـيم أخ       بدوريات مسلحة ،  

وبغضب  ،القتيل اصبح رئيس للمجلس االعلى    

دعى الى انسحاب فوري للقوات االمريكية من       

العراق ، معلال ذلك بفشلها في استتباب االمن        

في العراق ، محمد بحر العلوم رجـل الـدين          

المعتدل ذو الروابط مـع مؤسـسة الخـوئي         

وحزب الدعوة علق عضويته فوراً بمجلـس       

رئيس هيئة  .  المؤقت احتجاجا على ذلك      الحكم

) مجلس رجال الدين السنة     ( علماء المسلمين   

اتهم اتباع مقتدى الصدر باثارة العنـف ضـد         

السنة واغتصاب مساجد السنة فـي النجـف        

 سـني   –ان احتمال ِصـدام شيعي   . وكربالء  

نـه غيـر    إخطير في الشوارع اليمكن القول      

  .وارد 

ون علمـانيون   والشك في وجود شيعة عراقي    

عداد كبيرة ، ولكن سـنوات الرعـب        أايضا ب 

الصدامية قد ساعدت على وجود تيار خمينـي      

بين شيعة العراق ، وكل من حـزب الـدعوة          

والمجلس االعلى والصدريين جميعهم يريدون     

جمهورية اسالمية ، كما ان اثنين من الثالثـة         

 "واليـة الفقيـه     " خميني في   اليؤيدون نظرية   

الى السخرية ان ولفووتز قد زار      ومما يدعوا   

النجف وكربالء في النصف الثاني من تمـوز        

ثار بصورة غير مقصودة موجة عنـف       أمما  

زاد المارينز االمريكان من شدة     ،  فى النجف 

والتي حصلت  ، ثناء زيارته أ ةاحتياطاتهم االمني 

بعد يوم واحد من دعوة مقتـدى فـي نـدوة             

 شعبية،  سيس حكومة ظل وميليشيات شيعية    ألت

ثار مخاوف بين الصدريين مـن      أزيادة االمن   

ن الواليات المتحدة تخطط اللقاء القبض عليه       أ

). ما كان صدام يخطط له     وهذا على كل حال   (

 تثارأشاعة مثل محاولة إلقاء القبض هذه       إان  

مظاهرات من قبل آالف من الصدريين فـي        

ن كـان  أخر من يوم السبت ، وبعـد     أوقت مت 

در ، وتكررت المظاهرات يوم     ولفووتز قد غا  

ن مقتـدى لـن     إقناع الحشود   إاالحد حتى تم    

  .حد أيزعجه 

  سـتنتاجاتاإل

زالت الواليات المتحدة نظـام البعـث       أعندما  

 عن اإلسالميين العـراقيين     ضغوطورفعت ال 

، جديدة في الخليجسياسية قوة :وجدتأتكون قد 

مفاجئ في المنظمـات المدنيـة      صعود  وليس  

 اطفية نحو الديمقراطيـة التـي     والمشاعر الع 

ولكن ، ن الجدد االمريكان  و المحافظ يروج لها 

بمطامح الشيعة العراقيين لتأسيس جمهوريـة      

 تلك النتيجة كانت متوقعـة تمامـا        .اسالمية  

نتيجة الثالثين سنة الماضـية مـن الـصراع         

المحللون . السياسي بين الشيعة ونظام البعث      
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 ،نتائج مختلفة السياسيون االمريكان قد توقعوا     

  .همالهم ذلك التاريخ إفقط بسبب 

حـالم الـشيعة فـي      أكدين ، فان    أولنكون مت 

جمهورية اسالمية شيعية في بغداد ربما كانت       

غير واقعية ، فان غالبية البلد سنية وجزء من         

 مليون شيعي هم علمانيون ، بعد اشهر        ١٤ال  

 أمريكي ، على كل حـال       -من الغزو االنكلو    

اب الدينيـة الـشيعية اوضـح       اظهرت األحز 

المهارات التنظيمية واوجدت زخمـا سياسـياً       

من المحتمـل ان يكونـوا      ، اإلسالميون. قوياً  

 بما فيه الكفاية فـي البرلمـان        قويةمجموعة  

بحيث يمكنهم إعاقة أي نـوع مـن التعـاون          

 العراقى الذي كـان المحـافظون       -االمريكي

   . الجدد يأملونه

وهو يخـرج مـن      ولفووتز   موكبكان مشهد   

النجف قبل انفجار المظاهرة الرئيـسية  مـن         

 من الغاضـبين الـصدريين الـذين        ١٠٠٠٠

استفزهم االمريكان بصورة غير مقصودة قـد       

يكون نموذجا  مناسبا للتعـرف علـى مـدى          

ن انفجـار   إ. المغامرة االمريكية في العراق     

 آب في النجف قد هز ثقة الشيعة بالقـدرة          ٢٩

ثار الغضب ضد   أالمن لهم و  االمريكية لتوفير ا  

   ليزول  طويالَاَالواليات المتحدة مما يتطلب وقت

باإلضافة الى ذلك فان الـسعوديين اليمكـن        

ستمضي . دفعهم عن مشهد النفط بهذه السهولة     

نتـاج  إن يستطيع العراق    أسنوات طويلة قبل    

وكمية ،   ماليين برميل يومياً    ٥ – ٣اكثر من   

ـ        ن عائـداتها   كبيرة من النفط هذه وكميـة م

عمار الداخلي وخدمة الديون    سيحتاج اليها لإل  

خذ من عقد ونصف الى عقدين لتكـون        أوقد ت 

 مليـون   ١١( القدرة العراقية تكافئ السعودية     

هذه المرونة مع دورهم    في        ) برميل يومياً   

كارتل االوبك جعلهم يمارسون تاثيراً بـارزاً       

على االسعار ولن يستطيع العراق ان يكـافئ        

   . يزانهم قريبام

مخاوف المحـافظين الجـدد مـن اشـتراك         

،  كذلكاالسعودية في جرائم القاعدة قد بولغ فيه

ن النخبة السعودية تشعر بالتهديد مـن       إحيث  

ـ      لك الواليـات   ذالمتطرفين السنة كما تشعر ب

ن كبار المسؤولين قد أعربوا عن      إبل  ، المتحدة

ن  أسفهم من مساندتهم السابقة لإلخوان المسلمي     

ن السواد األعظم من الوهابية ليـسوا       أويرون  

ـ        ( شاكلتهمعلى   ن اهـل يؤخـذ دعـم ريغ

وهكذا نرى ان   ! ) للمجاهدين على هذا النحو     

تحالف الواليات المتحدة مع البيت السعودي ،       

هتز بصورة سـيئة    إقد  ، على كل حال  والذي  

المتطرفين الوهـابيين ،    بو ايلول   ١١بأحداث  

 الستقرار النفط عالمياً    ساساً قويا أوفر  يسوف  

  .في المستقبل غير المنظور 

في الوقت الحاضر ، الواليات المتحدة عادت       

ليكون لها موطئ قدم في الشرق االوسط وهما        

ثبت أالعراق قد   . اسرائيل والعربية السعودية    

نه ركيك جداً ، مجهول جداً ، مدمر جداً اكبر          أ

ن يتحمل وزن التحول االستراتيجي كمـا       أمن  

وبعد مدة طويلة لالنـدحار     ، تصوره الصقور 

الواليات المتحـدة لهـا      النهائي للخمينة قدمت  

ماليين الحلفاء العراقيين المتحررين ، ومجلس      

الحكم العراقي المؤقت الجديد رفض االعتراف    

باسرائيل وطالب بعضوية العراق في الجامعة      

القاعـدة  العربية ودولة فلـسطينية ، تهديـد        
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 بغزو  تتم مواجهته الرهابيين لموحلفاؤها من ا

  .العراق 

ن سنة العراق سيتحولون الى متطرفين      إوهل  

، مر غيـر معـروف    أويقوون القاعدة ؟ هذا     

ن حـرب   أولكن ما يمكن رؤيته بوضوح هو       

 فـي الحـرب علـى       ثبتت تحوالَ أالعراق قد   

 عنة بعيداً   يالمصادر الرئيس " االرهاب ساحبة 

ـ       تمرار عـدم   التهديد الحقيقـي للقاعـدة واس

  .االستقرار في افغانستان 

علـى ممـا   أثبتت مرونة   أ األعمدة القديمة قد     

 هو  يره حقاَ ين ما ينبغي تغ   إ. تصوره الصقور   

دعم الواليات المتحـدة للـسلطوية الـسياسية        

غتـصاب  ذعـان إل  إوالمحافظين االسالميين و  

سرائيل لالرض في الضفة الغربية ، هـذان        إ

ر المشاكل للواليـات  بكأاالثنان معاً يعدان من  

حرب العراق لم   والمتحدة في العالم االسالمي     

  .تفعل شيئاً لتغيير ذلك 

ستاذ في تاريخ الشرق االوسط الحـديث       أ :جوان كول 

لـف و حـرر و      أسيا في جامعة ميشيغان ،      آوجنوب  

ضاء المقدس والحـرب    فال( خرها  آ كتاباً و  ١٣ترجم  

  ) المقدسة 

، للكتب بوستن   ةجعارمصالً في   ت هذه المقالة أ    نشر

   ٢٠٠٣تشرين الثاني / تشرين االول 

  وجهة نظر ايرانية 

  ٣/٢/٢٠٠٥ -ي مآامران تار

 غـزت الواليـات المتحـدة       ٢٠٠٣ذار  آفي  

العراق ، وهي على ثقة مـن انهـا تـستطيع           

تنصيب نظام علماني مواٍل المريكا في بغداد       

.  هذا التاريخ     من مثلما فعلت في كابل قبل سنة     

مال اال  ة من هذا الغزو لم تثبت هذه اآل       بعد سن 

وبدال من ذلك يبدو ان العراقيين . وهام أكونها 

الشيعة سيفوزون بانتخابات كانون الثاني وبها      

ستنشأ حكومة  بغداد وقد تكون اكثـر شـبهاً          

  .بحكومة الجيران ايران من حكومة افغانستان 

ان توقع وصول الشيعة الى السلطة قد غـذى         

 ان تحالفاً في طـور التكـوين        ا مفاده تصور

سوف يشمل النظام الشيعي المهيمن في ايران       

ان ظهـور مـا   . ، العراق ، سوريا ، ولبنان       

كما يقـول بعـض     " بالهالل الشيعي   " يسمى  

القادة العرب ، يرافقه احتمال تغيير المـشهد        

  .السياسي في الشرق االوسط 

وعند النظر الى موضوع الهالل الشيعي مـن        

ر ايرانية فاننا نحتاج الى ان نـسأل        وجهة نظ 

هل ترغب ايران بذلك ؟ وان كانت       : سؤالين  

كذلك هو تعتبر طهران ذلك معقـوال ؟ فيمـا          

يخص السؤال االول فان االجابة هـي نعـم         

سيـسها ، كـان احـد اهـم         أفمنذ ت بالتاكيد ،   

االهداف للسياسة الخارجية للنظام الديني فـي       

 مكـان   العراق هو مساعدة الشيعة فـي كـل       

بادعاء مـشاركتهم الـضعيفة فـي الـسلطة         

 سنة قامت   ٢٥السياسية ، ولهذا الغرض ومنذ      

ايران بايواء وتنظـيم ، وتـدريب وتـسليح         

مجاميع الشيعة العراقيين المعارضة لـصدام      

  .حسين 

وعلى الرغم من انكارها المتكرر فان الحكومة 

االيرانية تنتظر بـشوق النـصر االنتخـابي        

عل انـدماج العـراق فـي       الشيعي الذي سيج  

 – دمشق   –المحور الموجود حاليا بين طهران      

بيروت امراً ممكنا ، لطالما كان العراق الحلقة        
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لقد وقع االمر في    . المفقودة في هذا التحالف     

محله ، فطهران تعتقد انها ستضاعف قوتهـا        

  .وتاثيرها على هذا المحور 

اما ما يخص السؤال الثاني ، فـان الجـواب          

 ، سلبي لـيس بـسبب شـكوك القيـادة           سلبياً

االيرانية من رغبة شيعة العراق بااللتحاق بهم       

اذا ما فازوا في انتخابات كانون الثاني ولكـن         

 شيعياً  نظاماًبسبب ان النظام السوري هو ليس       

 ،   وسياسته الخارجية ال توجه لمصالح الشيعة     

بل ان النظام الحالي في سوريا محسوب على        

واولويات سياسته الخارجيـة    القوميين العرب   

 كمـا   ،تهدف الى تعزيز المـصالح العربيـة      

 فان التحالف مع    ،تعرفها دمشق بالنسبة اليران   

دمشق يعتمد على معارضة الواليات المتحـدة       

 واسرائيل وليس له عالقة بالـشيعة اطالقـاً ،        

لذلك فمع وجود فرصة لظهور تحالف علـى        

يا اثر االنتخابات بين ايران والعـراق وسـور       

 تهولبنان ، فلن يكون من المناسب تماماً تسمي       

هالالً شيعياً ، هذا المفهوم هو مـن تخـيالت          

هؤالء من داخل العراق وخارجه ممن تقتضي       

 ان يقدموا ايران على انهـا تـشكل         ممصالحه

  .تهديداً للعالم العربي 

ولكن هل حقيقة ان عدم صحة وصـف هـذا          

  يعنـي ان مجـيء     ،التحالف بالهالل الشيعي  

حكومة الى السلطة في العراق تسيطر عليهـا        

الشيعة لن يكون لها أي تاثير علـى الـشرق          

هناك سبب جيد يدعونا الى االعتقاد       االوسط ؟ 

ثيرهـا االول  أثير حقا ، ان تأنه سيكون لها ت أب

سوف تشعر به المجتمعات الشيعية فـي دول        

ـ      ، وعلى كل حال    .الخليج ثير أ فـان هـذا الت

الـسعودية ، البحـرين     في العربيـة     سيكون

والكويت حيث هنالك تاريخ للنشاطات الشيعية      

 فان وصول الـشيعة للـسلطة فـي         ،السياسية

العراق من المحتمل ان يشجع هذه النـشاطات        

 فهـي    ، ولكنها لن توجه السقاط الحكم السني     

مين حرية دينية اكبـر   أباالحرى ستهدف الى ت   

وكذلك صوت اقوى في المواضيع التي تهـم        

 . العائدات االقتصادية من  ة ، وحصة اكبر     الشيع

 …وفي مناطق اخرى في الخلـيج العربـي         

 سيكون  …عمان واالمارات العربية المتحدة     

ثير اقل بسبب عدم وجود تاريخ للنشاطات       أالت

السياسية الشيعية هناك ، في الـيمن وتركيـا         

وهما خارجا مجلس التعاون الخليجي فان نفس       

  .االمر سينطبق تماماً 

ما في الخليج الفارسي ، فان ظهور حكومـة         أ

الهيمنة الشيعية في بغداد سيقود الى تحـالف           

مع طهران مما سيغير ميزان القـوى هنـاك         

وعملياً فان هذا سوف يعنـي       ،   لصالح االثنين 

 عضاء مجلس التعاون الخليجي سوف لن     أان  

ة العراقية  فس على استعمال المنا   ين قادر يكونوا

ا ، كما انهم سوف لـن       ميضه االيرانية لتقو  –

ن أيكونوا قادرين على الضغط على ايران بش      

كما سيكون  .   القوة االراضي بنفس بادعاءاتهم  

ن أعضاء مجلـس التعـاون الخليجـي        أعلى  

يهتموا اكثر بوجهة نظر ايران والعراق فـي        

للـنفط  " مقبوال  " اوبك عندما يقررون سعراً     

ضـمحالل قـدرتهم    إالخام مما سيؤدي الـى      

توافـق مـصالحهم     التـى    ستخدام االسعار با

  .السياسية 
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اما في شرق البحر االبيض المتوسـط فـان         

اندماج العراق في التحـالف بـين طهـران         

يضاً على ميزان أودمشق وبيروت سوف يؤثر 

القوى ، العراق  مثل ايران سوف يزود دمشق 

بالدعم السياسي والمالي والعسكري ، سـيزود       

مـق ، وكـذلك     دمشق بعمق اسـتراتيجي اع    

ضي مع ايـران ،     ا باالر  لدمشق ارتباط مباشر 

كمــا ان التحــالف ربمــا زود المجموعــات 

 الجهـاد   ماس و   االسالمية مثل حزب اهللا وح    

وكل هذه المواقف  . االسالمي بمزيد من الدعم     

سوف تقوي سوريا في مفاوضاتها للسالم مع       

  .اسرائيل 

الوقت الذي لن يـشهد فيـه       في   ،   والخالصة

فـان مجـيء    "  شيعياً   هالالَ" االوسط  الشرق  

 شـيعية فـي العـراق       –حكومة ذات هيمنة    

سيكون لها نتـائج مهمـة ، سـتكون هنـاك           

عظـم لـدعم الـصفوف      أنشاطات سياسـية    

ايران والعراق ربما شـكال     . السياسية للشيعة   

تحالفاً ضد دول مجلس التعـاون الخليجـي ،         

والعراق بكل االحتماالت سـيلتحق بتحـالف       

معـززاً بـذلك    .  بيروت   – دمشق   –طهران  

موقــف ســوريا والمجموعــات االســالمية 

  .بمواجهة اسرائيل 

محاضـر فـي قـسم العلـوم        : ي  ممران تـار  اك

  . جامعة طهران /السياسية

  

  

  وهامأوهام في أ

ن تكون لطهران أالقادة االوسطيون يخشون 

تخطيطات معقدة للمنطقة من الخليج الى البحر 

طن التستطيع ان تتنكر االبيض المتوسط ، واشن

  للمخاوف هذه

   التعليقات الخاصة –موقع 

  بقلم كريستوفر ديكي 

   ٢٠٠٦/ حزيران  / ١٦ - النيوزويك

 الشيخ زايد العواد    ٢٠٠٦/ حزيران   /١٣ في  

ة ابو جابر كان يلبس لباسه التقليدي       ريشمن ع 

س ويضع نظارته ليتفحص    أويعتمر غطاء الر  

ن محافظـة    من العراق م   تنص رسالة ، جاء   

االنبار التي فرقتها الحرب ، ولكـن عنـدما         

قابلني الشيخ في االردن في االسبوع الماضي       

كان على اتصال دائم مع جماعته عن طريق         

الهاتف النقال ، تحدثنا عن موت الزرقاوي ،        

 ٤ابو مصعب من القاعدة الذي كان قد قتـل          

قال الشيخ ان رجاله     ( من ابناء عمومة الشيخ     

كمـا  )  من اتباع الزرقاوي بالمقابل      ١١قتلوا  

تحدثنا عن قوات االحتالل االمريكي ، سـأل        

في "  ما حجتهم ؟     ،لقد ذهب الزرقاوي  " الشيخ  

قلب الشيخ مكان واسع لكره كـال مـن ابـو           

  .مصعب واالمريكان 

 –القـادم الينـا     " ن ، ثم قال     توقف الشيخ اآل  

دار ليعيـد   أثـم   " مشكلتنا الحقيقية هي ايران     

كد ما اذا كان كالمه مفهوماً ، الزرقـاوي         أليت

تون اليـوم   أرجل واحد ، االمريكان محتلون ي     

ويرحلون غداً ، ولكن المـشروع االيرانـي        

خذ رشفة مـن    أ" للعراق هو الضم وااللحاق     
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االحتالل االمريكي واالرهاب   " العصير وقال   

  " .فضل من بركة الحكم االيراني أالزرقاوي 

قـي كـالم الـشيخ      ان على واشـنطن ان تب     

ومخاوفه المرضية من ايران في بالها وهـي        

تحضر الول مقابلة عالية المستوى مع الماللي       

منذ االنقالب على الشاه منذ ربع قرن مضى ،         

لم يحدد موعد لذلك ولكن اذا ما حدثت مثـل          

 ،فقطهذه المحادثات فلن تكون عن االيرانيين       

 مستقبل جميع منطقة الشرق االوسـط        عن بل

 المناقشة، وليست هـذه مخـاوف الـشيخ         قيد

 تبيع واشنطن الـى      أن  من  فقط العراقي السني 

ايران ، واالحزاب الـشيعية العراقيـة التـي         

 العديد من حلفاء واشنطن القـدامى       بلتدعمها  

في االردن ، مصر والعربية السعودية التـي        

ساعدت الواليات المتحدة في عزل ايران فـي      

  .عهم ايضاً الماضي التخفي قلقها من بي

وعلى قدر ما كان نظام صدام حسين قبيحاً ،          

كان هو المعادل للقوة االيرانية الرئيسية فـي        

المنطقة ، عندما قلبت الواليات المتحدة االمر       

على جزار بغداد ، اصبحت الواليات المتحدة       

هي القوة الوحيـدة التـي تـستطيع احتـواء          

  . الطموحات االيرانية 

ون في العـراق طـوال      ن االمريكان ينزف  اآل

ثالث سنوات ، ويبدوا انهم يريدون الخـروج        

ما كانت زيـارت الـرئيس      . من هذا القتال    

جورج بوش الى بغداد هذا المساء لتغير مـن         

 وكما وصف هذا االمـر      .هذا االنطباع شيئاً    

احد ضباط المخابرات األردنيين األقدمين من      

االيرانيين يجوبون المنطقة ويخبرون كل     " ن  أ

قوى من  أنحن  . اننا القوة الرئيسة هنا     " واحد  

وهي (    حتى في المنطقة الخضراء      –مريكا  أ

منطقة محظورة امنياً بدرجة عاليـة اوجـدها        

 العراقيين في قلـب     االمريكان لهم وللمسؤولين  

ن هي الحـارس للمجتمـع      ايران اآل  " )بغداد  

الشيعي في العراق وحارسة للشيعة في الخليج       

نهـا العرابـة       إ. ن  ووله المـسؤول  هذا ما يق  " 

بشار االسد في سوريا ، المـصممة       ) لرئيسل(

للقاعـدة  ( ، الداعمة   ) في لبنان   ( حزب اهللا   ل

اننا نشهد خلـق    . الخارجية حماس   ) السورية  

  .االمبراطورية الفارسية 

 هن هذأالعديد من المحللين االمريكان يعتقدون ب

ثاق الهـالل   انب"  في ندوة    .فنتازيا خدمة ذاتية  

مجلـس  االسـبوع الماضـي فـي       " الشيعي  

 فـي نيويـورك ، سـخر        العالقات الخارجية 

 مـن مخـاوف     فؤاد عجمي االكاديمي المؤثر   

ن الـوحش الـشيعي هـرب       أفكرة  " التجار  

يقول عجمي  " هي ليست اال خرافة     ،بالعراق  

 وهو مـن    ي لبنان يصل شيع أالذي ينحدر من    

 ٢٠٠٣ام  المتحمسين المؤيدين لغزو العراق ع    

  " .انها خرافة " 

عجمي سخر من تحذير الملك االردني عبد اهللا        

والرئيس المـصري حـسني مبـارك مـن         

ماذا يعني عندما يقول    . " االمبريالية االيرانية   

الملك حسين الهالل الـشيعي ؟ انهـا تعنـي          

ساعدوني ، استثمروني ، وانا ساكون الحارس       

  .للنظام السني 

 سيكون هناك تخبط في     كيد للوهلة االولى  أبالت

ان فكرة  " طريق وعرة ، نعم ستكون دموية ،        

ان الشيعة سيطالبون بالتدخل بالسلطة السياسية      

بي وان ذلك سيكون بطرق     ربشؤون العالم الع  
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ويقـول  " . سلمية امراً اليمكن القبـول بـه        

ن تكون راغباً   أما عليك اال    " عجمي ، ولكن    

   ."ن تترك الناس يطالبون بوطنهم أفي 

حسناً قد يكون الملك عبد اهللا معذوراً برغبتـه         

خرى كتلك التـي    آ" طريق وعرة   " في تجنب   

فان " ن في العراق ، ولنكون عادلين       تجري اآل 

بسط مما قصد   أقد فهم بشكل    " الهالل الشيعي   

به ، فان ما قصده الملك االردنـي وضـباط          

استخباراته هو تحذيرهم من ترتيـب ايرانـي        

دعاية علنية وخفية اقتـصادية     معقد باستعمال   

ودينية وتغلغل دبلوماسي بالمنطقة من الخليج      

 ية بروز  مع خلف  -الى البحر االبيض المتوسط     

 كما يرى ذلك    -يراني  السالح النووي اإل  شبح  

االردنيون بينما تبحث واشنطن عـن حقيقـة        

ـ         ،  ةاألمر لتجد الطريق الصحيح فـي المنطق

  .عزف سمفونية تايران 

الطائفية الشيعية هي مجـرد وتـر       السياسات  

 ،  لي نصر و. ، بل هو وتر صامت      منهاواحد  

 كان يرى   مجلس العالقات الخارجية  زميل في   

في ندوة األسبوع الماضي ان الرئيس اإليراني       

ان " محمود احمدي نجاد وداعميه يعتقـدون       

افضل طريق إليـران الخـذ موقـع القـوى         

بعيـداً  العظمى في المنطقة هو بتحويل االنتباه       

عن الطائفية والتركيز على اسرائيل والواليات      

ــدة  ــة          " المتح ــران طريق ــشفت اي ، اكت

 اسرائيل مـن الخارطـة      ةن ازال أخطابات بش 

" وانكار محارق الهولوكوست ، قال نـصر ،         

 تخلق نوعـاً مـن الوحـدة        ةالن هذه الطريق  

  " . تتغلب على موضوعة السنة والشيعةاالسالمية

غيـر  " فتـواه   " لزرقـاوي   عندما اصـدر ا   

المشهورة باصدار االوامر الى اتباعـه بقتـل        

ي كيفية أالشيعة في كل وقت وفي كل زمان وب   

، كما بين نصر ذلك ، اعطى نائـب القائـد           

 تـصريحاً فـي     يلحرس الثورة االيرانية القو   

انه اليعتقد بوجود شيء مثل     " مقابلة بين فيها    

سـلون  الزرقاوي ولكنهم عمالء الصهيونية ير    

  " . المسلمين فريقلت

 المـسؤولون االمنيـون     ،وهـام أوهام فـي    أ

السئ االردنيون يقولون ان الزرقاوي، الذباح      

طويلـة مـع ،     " عالقة  "  للشيعة ، له     الصيت

 عندما كان يـدير معـسكر       . ايران ن أنت، خم

تدريب للقاعدة قرب المدينة االفغانية هيـرات       

يـذهبون  "  ، كان هو ومـساعده       ٢٠٠١في  

تون الى ايران طوال الوقت وطبقاً القوال       أوي

المسؤول االمني االردني ، بعد سقوط كابـل        

كانت ايران اول ملجأ للزرقـاوي فـي عـام          

 طلب ضباط من المخابرات االيرانيـة       ٢٠٠٢

من الزرقاوي التوجه من ايران الـى شـمال         

العراق لاللتحاق بـالمتطرفين فـي الجبـال        

المال مـن   الكردية ، وبينما كان يحصل على       

" شيخ عربي وصـفه االردنيـون باعتبـاره         

العامل خارج ايران   " الراعي الممول للقاعدة    

ت ايـران   أوبعدما اشتهر الزرقاوي اكثر ، بد     

باستعماله في سياستها في العراق قـال نفـس       

كان هدفها االهـم هـو      " المصدر الرسمي ،    

استعمال الزرقـاوي كورقـة رابحـة ضـد         

  " . االمريكان 

دام الزرقاوي اليعني السيطرة عليه ،      ان استخ 

انها استثمار المخاوف التي يساعد هو علـى        
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إيجادها ، ربما ال يثق السنة باإلدارة األمريكية        

يران ، بينما يهاجمها الشيعة لتوصلها      اللبيعهم  

اإليرانيـون عنـدهم    . " الى تسوية مع السنة     

، قال عضو آخر في االسـتخبارات       " الوقت  

هم يقولون دع الواليات المتحـدة      األردنية ، ان  

تمهد الطريق لنا ، الواليات المتحدة اليوم يقع        

كل اللوم عليها ، نحن نقطف التفاحة عنـدما         

  .تنضج 

 في كل هذه األمور ،      الخيالنعم هناك عنصر  

ولكن في الشرق األوسـط ، حيـث يـصعب          

الحصول علـى المعلومـات األكيـدة فـان         

مقاتلة العدو  ان  .المخاوف هي حقائق بحد ذاتها    

اإليراني حقيقة كان أم تصوراً ، فان مقـاتلي         

بار سيستمرون في مهاجمة كـل شـخص        ناآل

يقف في طريقهم ، الشيخ زيدان شرب كـأس         

  . لألمريكان قادمة عصيره وقال االيام السوداء

 له يجد العراق في الطائفي النزاع

 السعودية في صدى

 /٢٦ميغان ستاك، لوس أنجلس تايمز، 
 ٢٠٠٦/ابريل

بدأ الصراع في العراق يتسلل إلى الـسعودية        

القديمة  لينفخ الحياة مرة أخرى في الخصومات    

بين األغلبية السنية التي تتمتع بالسلطة واألقلية       

 . طويل الشيعية المقموعة منذ زمن
صفار، رجل الـدين الـشيعي      الويقول حسن   

 الـسعوديين " ثر تأثيرا في الـسعودية إن       كاأل

 عن العراقيين السنة والسعوديين     السنة يدافعون 

." الـشيعة    الشيعة يدافعون عـن العـراقيين     

 . ويخشى أن يؤدي ذلك إلى نزاع في المملكة

ي للعراق مبعث   كان الغزو األمير  كفي البداية،   

الـشرقي    يقطنون الساحل  نتفاؤل للشيعة الذي  

فعلى عكـس الـسنة الـذين       . من السعودية   

لشيعة بأمل  ا أغضبهم الغزو، شعر الكثير من    

يـة إلـى    كهادئ عندما وصلت القوات األمير    

 . العراق قبل ثالث سنوات
فخالص أخوانهم الشيعة من قمع صدام، جعل       

البلـدان   الشيعة في السعودية وفي غيرها من     

 . التي يحكمها السنة يأملون بالحرية
وشيئا فشيئا، بدأت القواعد القديمـة تتـساقط        

كتاباتهم  روكسب السعوديون الشيعة الحق بنش    

وبات بإمكانهم اآلن العمل كصحافيين، وبناء      . 

 . لتربية أبنائهم الجوامع وفتح مدارس شيعية
ما لو أنه يفتح األبواب     كلكن التغيير الذي بدا     

مـضى   ثر ممـا  كللطائفة الشيعية بدأ يظهر أ    

فقد تلقى عدد من    . سبب لزعزعة االستقرار    ك

بـالموت فـي     رجال الدين الشيعة تهديـدات    

ويتهم . ألشهر األخيرة، بحسب القادة الشيعة      ا

مع إيران التي تعتبر     الشيعة بأن لديهم عالقات   

 . عدو الحكومة السعودية منذ زمن طويل
وبدأ رجال الدين السنة والشيعة في المنطقـة        

ـ تبالتحذير من الفتنة الذي       ل عـادة الـى    وتح

الحرب األهلية أو االنقسام بين أبناء طوائـف        

 . المسلمين
يقول محمد محفـوظ وهـو كاتـب شـيعي          و

 هناك اآلن حـرب نفـسية ضـد       : " سعودي  

الشيعة ، فهم يتعرضون لالنتقـاد، ويتهمـون        

بالوالء ألطراف خارجية، و تهاجم معتقداتهم      

 .الدينية ويقال انهم اليهتمون باستقرار بلدانهم
وقد عاش الشيعة في بـساتين النخيـل علـى          

 عـا فـي   الطرف الشرقي الذي دفعوا إليـه دف      
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لكـن تبـين فيمـا بعـد أن         . محاولة لعزلهم   

 لكن هذه المناطق. منطقتهم هي األغنى بالنفط 
التي باتت مصدر غنى للمملكة، ال تشبه فـي         

الرياض  شيء ناطحات السحاب التي نراها في

إنها مناطق ال تزال بيوت قراها تبنى       . وجدة  

األمين العام لحزب  من الطين وفيها تجد صور

ناني وآية اهللا السيستاني معلقـة علـى        اهللا اللب 

 . طرقاتها غير معبدةالجدران، والتزال
إنها أرض غنية بالنفط حتى أنك تـستطيع أن         

. الساخنة   تشم رائحة الغاز تنبعث من الرمال     

ويقول الناس في منطقة قطيف إن البقرة فـي         

 .منطقتهم لكن الحليب يذهب الى مكان آخر
عـضوة فـي    وتقول علية فريد وهي شيعية و     

يظهـر   ال" الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان     

غنى القطيف عليها، أنظر إلى المدارس، انظر       

شبابنا ال يعملون ، وفي القرن      ... إلى المنازل   

 .الواحد والعشرين نعيش في بيوت من طين
ويقول الشيعة في القطيف إنهم بحاجـة إلـى         

 فرص عمـل، وإن تمثـيلهم ال      لى  طرقات وإ 

ي مجالس الحكم التي تختارهـا      يزال ضعيفا ف  

 االنخراط  العائلة المالكة، وإنهم ال يستطيعون    

  .في الجيش او السلك الدبلوماسي

النشعر أننا شركاء كـاملين     "وتضيف محفوظ   

 ".في الوطن
لكن الشيعة اآلن يسعون بقوة إلى الحـصول        

تزايد  على حقوقهم المدنية وعلى المساواة رغم 

 بأن والءهم إليران    االتهامات التي توجه إليهم   

 . أقوى من والئهم للمملكة
وقد عبر الشيعة في السعودية عـن غـضبهم         

 إزاء تصريحات مبـارك مـؤخرا بـأن والء        

الشيعة العرب إليران أقوى من والئهم لبلدانهم       

السنة في  لكن رأي مبارك هو رأي سائد بين. 

ويؤكد الـسنة فـي الـسعودية أن    . السعودية  

ال ولـو أنهـم كـانوا       مبارك على حق فيما ق    

 .يفضلون أال يقول ذلك على المأل
ي الحمد وهـو مـن الليبـراليين        كويقول تر 

 إن الجميع يعتقد أن الشيعة    " السعوديين السنة   

موالون إليران أكثر من والئهم لبلدانهم لكنهم       

 .ال يقولون ذلك
في المائة من النـاس فـي       " ٩٠ويضيف أن   

 أن مكنـك وال ي . السعودية ال يثقون بالشيعة     

 ". تتخلص من ذلك بعصا سحرية
 

لكن مسألة الوالء غامضة للغاية، فالمعاملـة        

يبيتون  منهمت الكثيرين   كالتي القها الشيعة تر   

 ".  للحكومة   الحقد
 

ـ يعرف القادة الـسياسيين الـشيعة أن         شف ك

 مشاعرهم المعادية للحكومة لن يفيـدهم فـي       

وقت يسعون فيه إلى المساواة، لكـن العـداء         

 . ان ال يظهر على السطحكوجود وإن م
 عاما إنه ولـد فـي       ٣٣ويقول على ميداني،    

 . القطيف ويأمل أن يموت فيها ألنها أرضه
لكنه يتوقف عن الحديث قليال، ليصحح ما قاله        

الحكومة  ل السعودية أرضي، لكن   ك: " مضيفا  

لذلك أشعر أحيانـا أن     . مواطن  كال تعاملني   

 ". القطيف وحدها أرضي
ل إن ذلك غير جيد للحكومة ألنه يـدفع         ويقو

 بعـض . الناس إلى اتبـاع أنظمـة أخـرى         

فالـشيعة  . االتهامات تتعلق بالمراجع الشيعية     

  ثـر الـشيعة فـي     كيتبعون مرجعا معينـا وأ    

السعودية يتبعون السيستاني أو آية اهللا علـي        
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ال  د الشيعة أن هذا أمر دينـي      كويؤ. خامنئي  

خط الفاصل غيـر    لكن ال . عالقة له بالسياسة    

 . غالباواضح؛ فالدين والسياسة يختلطان

وفي البحرين المجاورة مثال، يسعى الـشيعة       

ولـيس   إلى الحصول على موافقة السيستاني،    

البرلمان، على قـوانين الـزواج والطـالق        

تغضبهم  لكن سنة البحرين   . وحضانة األطفال 

. الفكرة ويرون فيها إهانة للـسيادة الوطنيـة         

: بحريني سني     ماودة، وهو نائب   ويقول عادل 

إن الشيعة يريدون السلطة في أيديهم وحدهم       " 

ضع في دستوره مادة    بلد أن ي  يف يستطيع   ك. 

تجيز إحالة قوانينه إلى بلـد آخـر للموافقـة          

 " عليها؟
 

ويستغل الشيعة في الـسعودية والبحـرين أي        

 ففـي البحـرين نظمـت     . انفتاح ديمقراطي   

 التظـاهرات التـي     المجموعات الشيعية أكبر  

شهدها العالم العربي، وأقفلوا خاللها الطـرق       

السريعة، ورددوا شعارات ضد الحكومة التي      

 . يسيطر عليها السنة
انت منطقة مهمشة لوقـت     كوفي القطيف التي    

في أي   بر منها كانت نسبة التصويت أ   كطويل،  

منطقة أخـرى خـالل االنتخابـات البلديـة         

. لوحـدهم    رجالالمحدودة التي شارك فيها ال    

 في المائة من الذين يحق لهـم        ٤٣فقد صوت   

النسبة األعلى في    وهيالتصويت في القطيف،    

 . المملكة
 

ان منفيا  كويقول جعفر شايب، وهو قائد شيعي       

شعر الناس  "من قبل بسبب نشاطاته السياسية،

... أن الوقت قد حان للتعبير عـن وجـودهم          

ـ  ة  كللمشار وتشعر اآلن أنهم مستعدون     ةفي أي

 ". مناسبة
ان التفاهم بين السنة والشيعة قد تعمق فـي         كو

الحـوار   السنوات األخيرة بفـضل مـشروع     

الوطني الذي أطلقته العائلة المالكة والذي جمع       

مـن مختلـف    مختلفة و سعوديين من خلفيات    

ة لمناقـشة   كمناطق البالد في مؤتمرات مشتر    

 . مستقبل البالد
 

 أوضحت لنا   ويقول شايب إن هذه المؤتمرات    

لكثيـرين   انت بالنـسبة  كأن المسألة الشيعية    

مسألة غامضة، فهم ال يعرفون من هم الشيعة،        

 . وماذا يريدون
نحن ال نريد قلب نظام الحكـم،       : " ويضيف  

 ". نريد فقط المساواة مع باقي المواطنين
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