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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 في الخامس قات الخارجيةمجلس العال لما ورد في الندوة النقاشية التي عقدها القسم األول في هذا العدد ترجمة

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

التعرف على هذا القسم يدور حول . في المنطقةآثار ومضامين بروز الهالل الشيعي والتي كانت تدور حول 

  .س واألربعينالساد في العدد  هذه الندوةملخصتمت ترجمة وأن  بقس قد و.الشيعة وما هي عقائدهم

  :ردة في هذا العددوفيما يلي أهم األفكار الوا

 ة وبخاصة الفرق بين الشيعة واألكثرية من السنة المتطرفين من اجل التقسيم الى ثالث شيعتمن األسهل الكالم عن ال

 الشيعة ظهرت بوصفها حركة مميزة ذات طابع سياسي – بطبيعة الحال –تصنيفات مميزة سياسية ودينية واثنية الن 

، تتعلق بخالفة الرسول محمدوهوية سياسية كما يعلم أكثريتكم   
 

الشيعة او شيعة علي وهو ما يعني المؤيدين لعلي هم مؤيدون للحركة التي تعتقد ان خالفة النبي محمد ينبغي ان 

لتهيكن في قبتتبقى في عائلة النبي اذا لم   
 

مي الى إمبراطورية وعلى أي حال فبمجرد ان صارت توجهات الشيعة مستنكرة بشكل او بآخر وتحول المجتمع اإلسال

وفي تلك النقطة على . عربية بصورة مخصصة فإن الشيعة إنسحبوا من المضمون السياسي لحركتهم بصورة بطيئة 

 واألحداث التي حصلت في مكان يدعى كربالء في العراق التي قتل فيها ٦٨٠وجه التحديد وبعد تاريخ مهم هو سنة 

ية على أيدي األمويين ، فعند ذلك  الوقت من اإلمبراطورية العربية بدأت أحد أحفاد النبي محمد وسليل القيادة الشيع

 التشيع باآلنسحاب من المجتمع سياسياً ومال الى ان يصبح دينيا صرفا
 
وقد انطلقت من هذه المجزرة طقوس الحداد والعزاء في كربالء وهي التي أعطت الشيعة هذا التعريف الديني المحدد 

العتبارات الدينية واعتقد ان تعريف التشيع قد نشأ نتيجة هذه الطقوس التي بدأت واستمرت وبعد ذلك بدأ بروز ا

 بعض الوقت
 

 وقد صارت الشيعة ممثلة لالحتجاج في داخل العالم اإلسالمي
 

في األساس فقد أصبحت لها جاذبية كبيرة وعلى وجه الخصوص بين . هذه هي النسخة غير الحكومية من اإلسالم 

وعندما بدأ اإلسالم باآلنتشار خارج نطاق العالم العربي ، .  على الرغم من انها حتى اآلن كانت حركة عربية العرب ،

وعندما وصل الى آسيا الوسطى وشبه القارة الهندية وشمال أفريقيا ، أصبح التشيع فرصة لغير العرب لكي يصبحوا 

ا ببعض من االبتعاد عن أيديولوجية الدولة المسيطرة مسلمين ويعتنقوا الهوية اإلسالمية والى جانب ذلك يحتفظو

 والقامعة في بعض األحيان
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ذلك ان البروتستانتية بدأت بوصفها حركة ، إن من المثير لالهتمام أن تتم مقارنتها بالحركة البروتستانتية تاريخياً

ك ففي هذا المعنى هناك الكثير مما ولذل. احتجاج ، احتجاج ضد الدين المقرر رسمياً من قبل الدولة وهو المسيحية 

 يتشابه بين الحركتين البروتستانتية والشيعية
 

رسول اهللا و شخص ، ببساطة، قدسية النبي محمد مقابل فكرة إعتباره،من بين هذه الممارسات هي فكرة القدسية

 و لكن تقريبا بذلك النوع من ال أريد ان أقول عبادته،ولكن تقديسه يشكل تقريبا ـ أعني ، بالتأكيد، ينبغي أن  يبجل

 الفكرة تبدأ باالستحواذ لدى الشيعة
 

في داخل الشريعة هو دور مختلف في الشيعة ، ولذا فإن فكرة الشريعة وعلى وجه الخصوص الدور الذي تلعبه السنة

مما ادى الى ،ة عنه لدى السنة ، ولذا فقد تكيف الشيعة وتحركوا كما اعتقد بخطى اكبر من تقاليد الشريعة لدى السن

الى مدى اوسع بكثير من الشريعة السنية السلفية،كما أعتقد، أن صار للشيعة القدرة على تبني وتطوير   
 

وأنا أعتقد اننا نرى . وأتاح الفرصة للمزيد من التكيف واإلبداع ) اإلجتهاد(ولكني سأقول انه بقي المصدر األساسي

يتعلق ببالد مثل العراق وإيران اللتين نرى فيهما الكثير من التجارب هذا كثيراً يحدث في العالم الحديث في ما 

السياسية وطريقة اسهل للتوفيق بين القيم اإلسالمية واألفكار والتقاليد وبين المفاهيم الحديثة للديمقراطية والتعددية 

 وحقوق اآلنسان وما شاكل ذلك
 

د لحظات بدا فيها ان العلماء على وشك أن يتخلفوا ، وفي العالم الشيعي على وجه النقيض وعلى الرغم من وجو

واألكثر أهمية من ذلك انهم احتفظوا بدور . فإنهم استمروا في العمل واستمروا في إخراج دراسات مهمة ومثيرة 

ر ولذا فإذا نظرتم الى العالم اليوم فإن ما ترونه هو ان رجال الدين الشيعة لهم تأثير اكب. مؤسسي مهم في مجتمعهم 

 على الشيعة العاديين المؤمنين من ذلك الدور الذي لرجال الدين السنة على المؤمنين السنة
 

بموجب العقيدة الشيعية يفترض ان كل شيعي يختار لنفسه احد رجال الدين ليكون له بمثابة نموذج للتقليد ويسمى 

 الحق في اختيار أحد المراجع المهمين لكي ويكون له. المرجع وينبغي ان يكون لكل احد نموذجه المختار في التقليد 

هذا يعني ان هذا الشخص ذو تأثير حقيقي عليه ، ومثل هذا النوع من المؤسسية ال وجود له بالطريقة . يقوم بتقليده 

 نفسها بالنسبة الى العالم السني
 

 والذي البد اننا جميعاً زرنا ان أوضح مثال لذلك اليوم هو آية اهللا السيستاني في العراق الذي نعرف جميعاً اسمه

موقعه في الشبكة ، مؤسسة السيستاني ، وله تأثير هائل على الناس في جميع أنحاء العالم، الذين يريدون توجيه 

وإجاباته ملزمة على هؤالء الناس. األسئلة  
 

مخول اكثر من غيره وفي النسخة الجديدة اليوم فإن السيستاني ال يوافق على وجهة نظر الخميني من ان الشخص ال

 انه حكم المختصين بالشريعة وأكثرهم تقوى فإنك مؤهل ألن تخبر الناس عن –للحكم هو المختص الجيد بالشريعة 

 وعلى الرغم من ان السيستاني ال يوافق على ذلك فإن الفكرة التي تحملها هذه الشخصية –ماذا عليهم أن يفعلوا حقاً 

كار حتى بعض الشيعة الذين لم يوافقوا على الترتيبات الواقعية للخمينيالمركزية قد محت بشكل او بآخر أف  
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يحاولون بشتى الطرق تحسين مستوى المجتمعات ليس ، فحيث يوجد شيعة فعالون جداً وبخاصة االسماعيليون 

 اإلسالمية وحسب التي هي شيعية ولكن مجتمعات أخرى ايضاً
 

وهم أناس طيبون ،لقد  % ١ان وحيث ان تقديري للشيعة يبلغ تحت وكإنسان أمضيت سنوات وسنوات في سلطنة عم

وعندما ال يستطيع المرء أن يعرف كيف يقرأ هذه االرقام المضحكة ويدخل فيها وقد تقع بيد ، لحقوا بالثمانين بالمائة

 أحد صانعي السياسة و هنا الطامة الكبرى
 

. الخدمات العامة التي ينبغي ان توفرها الحكومة حيث لم تكن في الكثير من المواقف في العراق قام الشيعة بتقديم 

 هناك حكومة تستحق الذكر في مجتمعهم
 
ولكن من الناحية الثانية فعندما ذهبت الى إيران لحضور الندوات والى أماكن أخرى فإن مستوى النقاش وموضوعاته 

  مكان آخرواإلثارة التي تتضمنها المشاركة فيها هي أمور يندر ان نراه في أي
 
اليوم وألننا نتخبط في ما ظهر من صراع سني شيعي فإننا نميل الى التفكير في هاتين الهويتين بوصفهما محددتين 

 جداً ومنفصلتين ومتضادتين الواحدة مع األخرى
 

عن شكل وبطبيعة الحال فقد بدأ ذلك في لبنان، فقد بدأت قوة الشيعة في لبنان مع بدء الحرب األهلية وهي عبارة 

وما يدعى بالحوار الذي يحدث في المملكة العربية السعودية ، في المنطقة الشرقية . آخر من أشكال عدم االستقرار 

شمل ألول مرة قادة للشيعة في السعودية من تلك المنطقة وهي سياسة تشاركية ايضاً ، انها ليست مثل اإلنتخاب 

 ولكنها نوع من أنواع المشاركة
 

مرة أخرى الى العراق اآلن فإنك تجد جماعات تمرد سنية ، قسم منها عراقية ، على سبيل المثال،رتولكنك اذا نظ

هؤالء الناس يعلنون . شخص ما ينعت آخر بالكفر ، انهم ال يسمون أنفسهم كذلك. ولكن قسماً آخر من خارج العراق 

ة فإنك ستجد بعض مناقشات العلماء السنة واآلن مرة أخرى فإذا مارجعت الى المصادر التاريخي. ان الشيعة كفرة 

 التي تقول أن الشيعة كفرة
 
والنقطة الثانية هي أني عندما أذهب الى مختلف جهات العالم اإلسالمي وأتكلم مع السنة اجد نكران وجود الشيعة في 

رنه مع ما نحسه في ما بين المسلمين السنة ويمازج ذلك مستوى من االزدراء الشعبي والكراهية يمكنني فقط أن أقا

 بالدنا بخصوص السود في المجتمعات البيضاء قبل حركة الحقوق المدنية
 

وفي . إن سهولة الزواج بين السنة والشيعة ليست ظاهرة فهناك دول ال يستطيعون فيها بسهولة أن يتزاوجوا 

 اإلمبراطورية العثمانية كان محرماً على السنة والشيعة أن يتبادلوا الزيجات
 

لذا فإني اعتقد بأن مجرد الكالم عن الشيعة دون الكالم عن وجهات النظر السعودية ووجهات النظر البحرينية و

ولن . ووجهات نظر الشيعة في باكستان ووجهات نظر اللبنانيين السنة والمسيحيين وهي مسمومة تماماً هو غلطة 
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كن في بالد أخرى فإن هذه الكراهية للشيعة عميقة ول. أتكلم حول العراق ألني ال أعرف الوضع الراهن في العراق 

 من الجانب السني
 

 انا اعتقد ، في جميع التاريخ اإلسالمي الحديث كان ذلك شيئاً مألوفاً ان يربط الشيعة بالماركسية او اليسارية
 

وهو عدد .  مليون ٢٠ – ١٥وسكان الهند الذين يشكلون مليار او يزيد على المليار فيه عدد الشيعة يتراوح ما بين 

ولكن في ما يتعلق بنتاجهم الثقافي في الماضي فإن رجال الدين منهم . قد يكونون أقلية في الهند . ليس قليل األهمية 

 قد كتبوا كتباً ما زالت تدرس
 

ماع لقد حظيت بإمتياز الجلوس في إجت. او الحكم المستقل ) االجتهاد(وأرجوا أن تسمحوا لي بمالحظة ختامية حول 

 الشيعة –واألمر الغريب بالنسبة لهؤالء الرجال ، وفي بعض األحيان النساء . مع عدد من كبار مفكري الشيعة 

  إنهم يأخذون بصورة واسعة من مختلف أنواع المؤلفات –الرجال والنساء 
 

د أنهم يقرؤون المجالت أقص. أعني أنك يمكن أن تجلس مع أحد الشيعة الباحثين فيسألك عما كتبه ديل إيكلمن مؤخراً 

ولذا فإني أجد نوعاً من اإلبداع الموروث . المتعلقة بالعلوم السياسية ويقرؤون الصحف بينما السنة هم أكثر ضيقاً 

 في مثل هذا النوع من االستقالل في التفكير وهو ما يثير اإلندهاش في بعض األحيان
 

دعنا نقل انها ان استمرت تنمو بهذا . وم نقترب منها اكثر واكثر واآلن كل ي. كل يوم نحن نقترب منها رويداً رويداً 

الشكل فسيكون لدينا صراع سيجتاح المسلمين في العالم اجمع بما في ذلك الغرب حيث يظن المسلمون أنفسهم سنة 

الذين او شيعة وذلك فقط بسبب انهم يشاهدون التلفزيون وسيعرض الكثيرين من السنة الذين قتلهم شيعة والشيعة 

 قتلهم سنة وهذا ما تنقله التقارير اليوم وهذا هو ما يحصل على وجه الدقة
 

واعتقد ان من اهم المخاطر في الخليج ان الشيعة المقموعين عادة سيستخدمون ذلك وسيلة لالتحاد لمواجهه 

ياً السلطات التقليدية بالطريقة نفسها التي استخدمها الشيعة اللبنانيون عندما اندمجوا سياس  

 خالل سنوات الحرب األهلية
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  ندوة ظهور الهالل الشيعي 

  )١ ( فهم الشيعة

  )االتحادية األخبار  خدماتمؤسسة ;  مسودة  (

 أستاذ مساعد للبحث ، مركز أصالنرضا : المتكلمون 

  .الدبلوماسية العامة جامعة جنوبي كاليفورنيا 

  أسـتاذ  ريتـشارد الزاروس   رالـف و  : ديل إيكلمـن    

  .كلية دارتموث . نسانيةلالنتروبولوجي والعالقات اإل

قدم ، مجلس العالقـات     أزميل  مساعد  : نوح فيلدمان   

  . الخارجية 

 ، مدرسـة    ة ، عميـد   أندرسـن ليزا  :  الجلسة   ةرئيس

  . جامعة كولومبيا ، و العامةالدولية الشؤون

 حزيـران   ٥ /  نيويورك   /مجلس العالقات الخارجية    

٢٠٠٦   

ـــــــــــــــــــــــــ

) رئيس مجلس العالقات الخارجية    (ريتشارد هاس 

 نحن متأخرون لمدة سـبع      ،حسناً ، صباح الخير   : 

  .دقائق فقط 

الهـالل   ظهور   (موضوع هذا الصباح    عنوان  ان  

لـسياسات الـشرق األوسـط      مضامين  الشيعي ،   

هذا جزء من سلسلة من ندوات      .)والواليات المتحدة 

  . ها هنا في المجلس تتمحور حول السياسة عقدنا

حول إيـران والعالقـات     لقد كانت لنا مؤخراً ندوة      

ومن الواضـح ان     . بين إيران والواليات المتحدة   

والفكرة هي تحليل ما نعتقد     . لدينا هذه الندوة اليوم     

انه ظاهرة مهمة وعما اذا كـان هنـاك سياسـة           

  .واضحة لها وصفات يمكن تحديدها 

ل وسيتم نشره علـى     ان هذا الحدث هو قيد التسجي     

  .الشبكة في سائر أنحاء البالد والعالم 

الجـزء األول   هذا هو   : وهو يقع في ثالثة أجزاء      

وفي الجلسة الثانية بعد     . حول مسألة فهم الشيعة   

 سـبباً فـي     االستراحة سيتم الحديث عما قد يكون     

وثالثاً وفي الجلسة األخيرة بعد الغداء       . إثارة القلق 

مضامين الواضحة في تأثير هذا     السيتم البحث في    

   .كله في سياسة الواليات المتحدة في المنطقة

 الـى بـرامجكم فقـد       وانظرتكما تستطيعون ان    

اجتمعنا برغم ما اعتقده من اننا حشد غير عـادي          

  .من المهارة والخبرة حول الموضوع 

العديدون من الناس   .  نقطة واحدة    أذكردعني فقط   

الهـالل  ( وحول تعبير    طرحوا سؤاالً حول العنوان   

 الذي يكتسي بنتائج معينة ألنه استعمل في        )الشيعي

انه ال يعني بأية طريقة     . طرق معينة في المنطقة     

وفـي  . انه يوحي بكونه تهديد بطريقة او بأخرى        

 الهدف الشامل لهذه المجموعـة مـن        فإنالحقيقية  

محاولة فحص مـا يقـف خلـف        االجتماعات هو   

هذا التصاعد   رجة ان مثل  تصاعد قوة شيعية الى د    

ليل وال يعـرف كيـف يمكـن        علم يعد يعرف له ت    

ولذا فليس فـي عنـوان الحلقـة         . التفكير بأزائه 

الدراسية أي شيء يهدف الى ان ينـذر بالنتـائج          

  .المتوصل اليها او يعدها تحصيل حاصل 

 أندرسنالعميدة ليزا   سلم األمر الى    أولذلك دعوني   

 مـن   اَبتداءإلى األمر   التي هي عميدة المعهد وستتو    

  .ذلك 

عد له اليوم هو هذه الجلسات      أ ما   فإنومرة أخرى   

الثالث وقد حاولنا توفير الوقت خاللها وبينها ولذا        

فستكون لكم جميعاً فرصـة الكـالم حـول هـذه           

  .بعض الالموضوعات مع بعضكم 
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اني مـسرورة   . شكراً جزيالً    : أندرسنليزا   •

  .ميعاً لكوني هنا ومسرورة لكوني معكم ج

ـ        غالق أجهـزة   إلقد تلقيت تعليمـات لتـذكيركم ب

الالسلكي وهناك قائمة طويلـة بهـذه األجهـزة ،          

الهواتف الخلوية والبالك بيريز وما شاكل ذلـك ،         

 ان الحـدث     ريتـشارد  ولتذكيركم ايضاً ، كما قال    

 لدينا كما تعلمون جـدول      فإن اآلنتحت التسجيل و  

  .أعمال طويل ومتشعب هذا الصباح 

نا هذا الصباح ثالث شخصيات مميزة سـتقوم        ومع

  .بتقديم رؤاها في بداية هذه المناقشات 

 هو باحث مساعد في مركز جامعة       أصالن رضا   نإ

وقـد قـام    . لدبلوماسية العامة   لجنوبي كاليفورنيا   

بتدريس الدراسات اإلسالمية والشرق أوسطية في      

أماكن مختلفة وهو يكتب الروايات وهـو محـرر         

 وقد ترجم كتابه الى     )ال اله اال اهللا   (ف  منتظم ومؤل 

  .ست لغات 

انه زميـل   .  معروف لهذا الحضور     نوح فيلدمان 

مساعد اقدم في المجلس وأستاذ في القـانون فـي          

وقد عمل مشاوراً   . جامعة نيويورك ، كلية القانون      

للتحالف مع قوات السلطة المؤقتة ويكتب ما يبـدو         

 والشرق االوسط   انه كتاب العام في القانون والدين     

وسائر الموضوعات ، وكاتب منتظم فـي مجلـة         

  . نيويورك تايمز 

 ريتشارد ورالف الزالروس   هو أستاذ    إيكلمنديل  و

ثربولوجي في دارتموث ، ورئيس سـابق       اآلنفي  

لجمعية دراسات الشرق األوسـط فـي الجامعـة         

وهو مؤلف لعدد كبير من     . األمريكية في الكويت    

  . طريق معرفتنا باإلسالم الكتب والمقاالت تؤشر

ولكـن  .  لماذا ال ابدأ بك وبالسؤال األساسي        رضا

   شيع ؟ت ال هومالنكون جميعاً في الصورة نفسها 

حسناً عند الكالم حول أصـول       : أصالنرضا   •

 ذلك موضوع يصعب التعامل معه الن       فإنالشيعة  

ما ندعوه دوافع الشيعة او أصولها أمور بدأت مع         

الم الول مرة وربمـا سـبقت       بدايات حركة اإلس  

  . اإلسالم من بعض الوجوه 

ـ من األسهل الكـالم عـن ال      ولكن اعتقد ان       شيعت

وبخاصة الفرق بين الشيعة واألكثرية مـن الـسنة         

ـ      المتطرفين  تـصنيفات   ة من اجل التقسيم الى ثالث

 – بطبيعة الحال    –مميزة سياسية ودينية واثنية الن      

ات طـابع   الشيعة ظهرت بوصفها حركة مميزة ذ     

سياسي وهوية سياسية كما يعلم أكثريتكم ، تتعلـق         

   .بخالفة الرسول محمد

الشيعة او شيعة علي وهو ما يعني المؤيدين لعلي         

هم مؤيدون للحركة التي تعتقد ان خالفـة النبـي          

كن في  تمحمد ينبغي ان تبقى في عائلة النبي اذا لم          

  . لته يقب

فـصال  ناآلولذا فما نتكلم عنه عندما نـتكلم عـن          

األصلي بين الشيعة وبين ما اصبح يدعى باإلسالم        

 السني ، وعلينا ان نميز ذلك في البدء ونالحظ ان         

 المفرقة بين الفريقين كانت في البدء قليلـة         االمور

لقد كان هذا االختالف تفريقاً سياسياً    . العالقة بالدين 

ي حال فبمجرد ان صـارت توجهـات        أ وعلى   .

و بآخر وتحول المجتمـع     الشيعة مستنكرة بشكل ا   

اإلسالمي الـى إمبراطوريـة عربيـة بـصورة         

نـسحبوا مـن المـضمون      إ الشيعة   فإنمخصصة  

 وفي تلك النقطة     .السياسي لحركتهم بصورة بطيئة   

 ٦٨٠على وجه التحديد وبعد تاريخ مهم هو سـنة          
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 في   كربالء واألحداث التي حصلت في مكان يدعى     

بي محمد وسليل   العراق التي قتل فيها أحد أحفاد الن      

فعنـد ذلـك     القيادة الشيعية على أيدي األمويين ،       

ـ اإلمبراطورية العربيـة بـدأت ال  الوقت من   شيع ت

صبح يسحاب من المجتمع سياسياً ومال الى ان اآلنب

   .ا صرفاديني

ومن األمور المهمة بهذا الخصوص وبصفة خاصة       

هـو  شيع  ت الدينية ان ال    الدراسات   نظر من وجهة 

أصولها عرفت  التي  ليل جدا في العالم     القواحد من   

 عـن   لطقوس اكثر منهـا     عن طريق الشعائر و أ    

  .ة الدينياألساطيرطريق 

وقد انطلقت من هذه المجـزرة طقـوس الحـداد           

والعزاء في كربالء وهي التي أعطت الشيعة هـذا         

التعريف الديني المحدد وبعـد ذلـك بـدأ بـروز           

شيع قد نشأ   تالاالعتبارات الدينية واعتقد ان تعريف      

نتيجة هذه الطقوس التي بدأت واسـتمرت بعـض         

  .الوقت 

 على انه انـشطار سياسـي اتجـه         اوهكذا فما بد  

بصورة واضحة الى ان يصبح انشطاراً دينياً مـن         

 وقد صارت الشيعة ممثلة . وما تلى ذلك     ٦٨٠عام  

   . لالحتجاج في داخل العالم اإلسالمي

فـي  . سالم  هذه هي النسخة غير الحكومية من اإل      

األساس فقد أصبحت لها جاذبية كبيرة وعلى وجه        

الخصوص بين العرب ، على الرغم من انها حتى         

وعندما بـدأ اإلسـالم     .  كانت حركة عربية     اآلن

تشار خارج نطاق العالم العربـي ، وعنـدما         اآلنب

ة الهنديـة   روصل الى آسيا الوسطى وشـبه القـا       

ر العرب   لغي ةشيع فرص توشمال أفريقيا ، أصبح ال    

لكي يصبحوا مسلمين ويعتنقوا الهوية اإلسـالمية       

والى جانب ذلك يحتفظوا ببعض من االبتعاد عـن         

أيديولوجية الدولة المسيطرة والقامعة فـي بعـض        

   .األحيان

للبروتستانتية ن ذلك مشابه    أيبدو   :  أندرسن •

هل علينا ان نفهـم ذلـك بهـذه         . في المسيحية   

ـ ابيه بـذلك     ش الطريقة ، هل هو    شطار الـذي   آلن

  شهدته المسيحية ؟ 

ن من المثيـر    إ.. نا اقصد   أ.. حسناً   : أصالن •

ن تتم مقارنتها بالحركة البروتـستانتية      ألالهتمام  

 ذلك ان البروتستانتية بـدأت بوصـفها        ،تاريخياً

حركة احتجاج ، احتجاج ضد الدين المقرر رسمياً        

في هـذا   فولذلك  . من قبل الدولة وهو المسيحية      

 هناك الكثير مما يتشابه بـين الحـركتين         المعنى

  .البروتستانتية والشيعية 

هـو نـوع مـن      ف دينياً وأيديولوجيا    اذا ما تحدثنا  

تبنيها من   بدأ بمجرد ان     ،شيعتالفكرة  االرتداد الن   

غير العرب وبين سكان أواسط آسـيا وبـين         قبل  

اناس كانوا في األصل مـسيحيين او مـانويين او          

 حـساس  اإل فإنن او هندوس ،     دشتييايهوداً او زر  

 و بدأ   ، بالفعل يحدث    دأ بين هذه االديان ب    بالتوافق

كون تعبيـراً جديـداً     يشيع بالتطور واالزدهار ل   تال

وقد امـتص بـشغف تلـك    .  إلسالم تقليدي  كامال

الممارسات المحلية والدينية والثقافية وجعلها جزءاً      

 . به ةته الخاصمن ممارسا

قدسـية  ،ي فكرة القدسية  ن بين هذه الممارسات ه    م

رسـول  ، ببساطة، النبي محمد مقابل فكرة إعتباره    

ولكـن  ، بالتأكيـد ،  يبجل ن  اهللا و شخص ينبغي أ    

ال أريـد ان أقـول   ،تقديسه يشكل تقريبا ـ أعني  
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عبادته و لكن تقريبا بذلك النوع من الفكـرة تبـدأ           

   .باالستحواذ لدى الشيعة

واحد مـن الفـروق بـين الـسنة          : أندرسن •

كيد أ هو الت  ، وقد أوضحت ذلك كما اعتقد     ،لشيعةوا

الى حٍد ما على حكم الشريعة في اإلسالم الـسني          

ي فـإن ولذا  . وذلك لدى الشيعي ليس بهذه األهمية       

 ليخبرنـا    نوح حب ان اوجه ما يشبه السؤال الى      أ

 نحن نتكلم كثيراً عن حكم الشريعة كمـا         –القليل  

   شريعة ؟ ةأي: تعلم والسؤال هو 

هذه نقطة رائعـة ولهـا كمـا        .. ال  :  أصالن •

اإلسالم السني  مكية حكم   ابدينأتصور عالقة كبيرة    

.  تقليدي   – وجدير بالذكر ان السنة تعني التقليد        –

 فكرة اإلسالم الـسني     فإن ،ولذا ففي مفهوم معين   

 ،وثق بتطور الـشريعة اإلسـالمية     أترتبط بشكل   

ن آ في حين انها تتخذ قاعـدتها مـن القـر          ،التي

 وبخاصة  ،موعة ما يتعلق بالشريعة اإلسالمية    ومج

تشتمل على السنة التي هي     ها  فإن، في العالم السني  

 .تقاليد النبي

 سلطة  ةبعدوا عن أي  أ وألنهم قد    ،في العالم الشيعي  

سياسية وألنهم في كثير من الوجوه فصلوا أنفسهم        

من األمة األكبر ، أي المجتمع اإلسالمي األكبـر         

 هالمؤسـسات الدينيـة لهـذ     وبطبيعة الحال عـن     

 والن في داخل المجتمع الشيعي هناك       ،المجتمعات

كيد كبير على القائـد الكـارزمي أي األمـام ،           أت

   والدته  ذ من  والذي هو  للنبي محمد الحقيقي  الخليفة  

غيبيـة  عالقة روحية ومعرفة سرية     االولى يرتبط ب  

 و  ةالـسن في أمور تجري ببساطة خارج نطـاق        

 فكرة الشريعة وعلـى     فإنولذا  ،   المبسطة ةالشريع

 في داخل   ،السنةوجه الخصوص الدور الذي تلعبه      

الشيعة عنه لدى السنة    الشريعة هو دور مختلف في      

ولذا فقد تكيف الشيعة وتحركوا كما اعتقد بخطى        ،  

مما ادى الـى    ،اكبر من تقاليد الشريعة لدى السنة       

كمـا  ، أن صار للشيعة القدرة على تبني وتطوير        

الى مدى اوسع بكثير من الـشريعة الـسنية         ،أعتقد

.السلفية

.  جزء من سبب ذلك يعطي الكثير من التفـسير          

انتم تسمعون كثيراً في هذه األيـام حـول فكـرة           

 مما يعني   شريعتالمن مصادر   هي  التي   و ،االجتهاد

 والفكرة هي . في الحكم ة عقالنيةوجود قوة  مستقل

ديه القدرة على    ل ،المؤهل، ان العالم الديني المقتدر   

من اجل تفـسير الـشريعة      الحدس العقلي   استخدام  

هذا التقليد موجود في اإلسالم الشيعي      . اإلسالمية  

 ففـي   ،ي حال أوعلى  . وكذلك في اإلسالم السني     

العالم اإلسالمي السني بدأ ينحسر قليالً ونحن نتكلم        

. عن نهايته في بعض األحيان في اإلسالم السني          

ذه طريقة زائفة في تقديمه ، ولكنه       وانا اعتقد ان ه   

الدينية اإلسالمية   ةالسلفيفي  يستحسنه  حقاً فقد من    

 اإلسالم الشيعي بقي مصدراً      في السنية في حين ان   

  . للشريعة أساسياَ

 )اإلجتهاد(ولكني سأقول انه بقي المصدر األساسي     

نـا  أو. بداع  تاح الفرصة للمزيد من التكيف واإل     أو

كثيراً يحدث في العالم الحديث     عتقد اننا نرى هذا     أ

في ما يتعلق ببالد مثل العراق وإيران اللتين نرى         

فيهما الكثير من التجارب السياسية وطريقة اسـهل    

للتوفيق بين القيم اإلسالمية واألفكار والتقاليد وبين       

المفاهيم الحديثة للديمقراطية والتعدديـة وحقـوق       

   .سان وما شاكل ذلكاآلن

 اسـهل عنـد     ة عند الشيع  ة النبوي السنة اعتقد ان   

   .ة السنيةمقارنتها بما لدى المدارس الشرعي
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 انا حتى لست مـضطراً الـى         نوح  :أندرسن •

لقد بـدأنا قبـل     .. انت تعلم   . سؤالك هذا السؤال    

هل هذه التقاليد مازالت حية     . اكثر من الف سنة     

  اليـوم بهذه الطريقة ؟ 

بحثيـة  الشك من ان التقاليد ال     : نوح فيلدمان  •

والنقطة األهم  .  اليوم   ةويللشيعة هي غاية في الحي    

 يلعبون دوراً مهماً في اإلسالم      العلماءن  أهنا هي   

 ،سنياً وشيعياً ، ولكن من القـرن التاسـع عـشر          

النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنـصف        

 فـإن األول من القرن العشرين في العالم الـسني         

ة معقـدة جـداً     وهي قـص  . لفوا حقاً   خالباحثين ت 

وليست موضوعنا اآلن حول كيف حـصل هـذا         

  . حصل ولكنه

وفي العالم الشيعي على وجه النقيض وعلى الرغم        

 على وشـك    العلماء فيها ان    امن وجود لحظات بد   

هم استمروا في العمل واسـتمروا      فإن يتخلفوا ،    أن

واألكثر أهمية  . في إخراج دراسات مهمة ومثيرة      

دور مؤسـسي مهـم فـي       من ذلك انهم احتفظوا ب    

 ما  فإن نظرتم الى العالم اليوم      فإذاولذا  . مجتمعهم  

ترونه هو ان رجال الدين الشيعة لهم تأثير اكبـر          

على الشيعة العاديين المؤمنين من ذلك الدور الذي        

  . لرجال الدين السنة على المؤمنين السنة 

ثـم هنالـك     فهناك مكون ديني معين لهذا ،        اآلنو

المكون   . بعجالةفقط وسأذكرهما  ياتمكون مؤسس 

لعقيدة الشيعية يفتـرض ان     بموجب ا   هو انه  الديني

يكون لـه   لكل شيعي يختار لنفسه احد رجال الدين        

 وينبغـي ان    جـع بمثابة نموذج للتقليد ويسمى المر    

ويكون . يكون لكل احد نموذجه المختار في التقليد        

 قومي الحق في اختيار أحد المراجع المهمين لكي         هل

هذا يعني ان هذا الشخص ذو تأثير حقيقي        . بتقليده  

 ، ومثل هذا النوع من المؤسسية ال وجود له          هعلي

   .بالطريقة نفسها بالنسبة الى العالم السني 

 ية اهللا السيستاني  آ ان أوضح مثال لذلك اليوم هو     

في العراق الذي نعرف جميعاً اسمه والذي البد اننا         

مؤسـسة  ة ،   جميعاً زرنـا موقعـه فـي الـشبك        

 ، وله تأثير هائل على الناس في جميع         السيستاني

 وإجاباته.  الذين يريدون توجيه األسئلة    ،أنحاء العالم 

  . ملزمة على هؤالء الناس 

 هو ان مختلف العلماء الشيعة هم من المكون الثاني

تنظيمات لمدارس مؤسسية في أماكن معينة واهـم        

إيـران  فـي    ) قـم  (هذه األماكن اليوم اثنان همـا     

وقد حدثت اختالفات بين    . في العراق    )النجف  (و

وقد . المدرستين في نقاط معينة على مدار التاريخ        

تعززت اآلمال خالل السنتين الماضـيتين فـي ان         

تتفوق ومن بعض الوجوه يبدو ان ذلـك         س النجف

 ولكـن   ، في ما يتعلق باألشخاص هنـاك      اصحيح

فـي  المدرسة لم تحقق ذلك بسبب الوضع المتأزم        

وقد قيل ان قم في طريقها الـى الهبـوط          . البالد  

  .ولكنها في الحقيقة لم تهبط بالطريقة نفسها 

ـ  ان بقيا ولذا فهذان المركز    وفـي هـذين     ،ني مهم

المركزين تجد الكثيرين من الناس األذكيـاء جـداً         

ومنهم المحامون والفالسـفة والمنظـرون وهـم        

ثيـر  مـٌر ي  أيجلسون معاً لمناقشة األفكار ، وهذا       

  .االهتمام 

الحركية فـي   هل يمثل ذلك اذن ان       : أندرسن •

 هي نتاج لمثل هذه الحالة الثقافية ام        العالم الشيعي 

ان هناك عوامل أخرى تحتاج الى التفكيـر فيهـا          

 حسناً حول الشيعة وما     –عندما نفكر في العالقات     

  يتعلق بعالقاتهم مع السنة ؟ 
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 اعتقد ان الالعـب األساسـي فـي        : دمانلفي •

   . آية اهللا الخمينيالجواب عن هذا التساؤل هو 

اعتقد ان ذلك حصل في ظل حركة الخميني التـي          

دعت رجال الدين الى تدريس ماله عالقـة وثيقـة        

  . باألمور السياسية 

يـرين  يومن خالل عملية القيام بذلك فقد حقـق تغ        

هائلين هما اليوم من أهم عناصر الحركة في العالم         

ير هو جعل رجال الدين     يول تغ الشيعي ، أظن ان أ    

يع نفسه قـوة    تشالعباً سياسياً فعاالً وهو ما جعل ال      

ن في الماضي كذلك ، بل كانت على      يكسياسية ولم   

العكس منه لقد كانت الشيعة توصف بأنها عزلـة         

. يجلس فيها المرء في ما تقوم الحكومـة بعملهـا           

  . بعكس ذلك اآلنوبعد الخميني يمكن القول 

اني الذي فعله انه زاد من توحيد عـدد         والشيء الث 

كبير من آيات اهللا المحترمين المهمـين بوصـفهم         

العنصر األساسي لما يجـري بالعـالم اإلسـالمي         

وعلى الرغم من ان العديـدين      . بموجب نظرياته   

وفي  – حتى اليوم    –من رجال الدين لم يتفقوا معه       

 السيستاني ال يوافق على     فإنالنسخة الجديدة اليوم    

جهة نظر الخميني من ان الشخص المخول اكثر        و

 انه  – بالشريعة    الجيد من غيره للحكم هو المختص    

ـ      ـ  وىحكم المختصين بالشريعة وأكثرهم تق ك فإن

ن يفعلـوا   أماذا عليهم   عن  ن تخبر الناس    مؤهل أل 

 وعلى الرغم من ان السيـستاني ال يوافـق          –حقاً  

 الفكرة التي تحملها هذه الشخـصية       فإنعلى ذلك   

لمركزية قد محت بشكل او بـآخر أفكـار حتـى           ا

بعض الشيعة الذين لم يوافقـوا علـى الترتيبـات          

  . الواقعية للخميني 

أريد ان اطرح عليك سؤاالً وهـو        : أندرسن •

 ولكنـي أرجـوك      ديـل  كذلك الذي طرحته على   

 لقد فعلت شـيئاً     –اإلجابة عنه وبعد ذلك فسوف      

. ل المكان    تتكلم حو  مثيراً لالهتمام حقاً عندما كنت    

 اَمن جهة هناك هذان المركزان الرئيسيان واحـد       

في إيران واآلخر في العراق وهمـا مختـصان         

ولكن انت قلت بعـد ذلـك       . بالتطورات الشيعية   

يجـاد هـذه    إمنظمة السيستاني الى أي حد يمكن       

في هذه األمكنة ؟ والى أي مدى تمثـل         نقاشات  ال

   ..  في وسائل األعالم ونشر ما ينقاشاتهذه ال

اعتقد ان ذلـك    . هذا سؤال عميق     : فيلدمان •

انت تعلم انك لـو نظـرت الـى          . اآلنيحصل  

 فـبخالف    .. من الواضح جداً   فإنالجانب السني   

 ..بضعة مواقع يتم فيها تدريب الباحثين الجيـدين       

. غاية في األهميـة     فاإلنترنت  وهذا كل ما هناك     

 الكبار ينشرون أشياء علـى      العلماءانت تعلم ان    

والناس غير الجادين ينـشرون      .  اإلنترنت شبكة

ان كل واحد يتنـاقش علـى       . أشياء على الشبكة    

 وقد صارت المركزية ثم أصبحت اكثـر        ،الشبكة

  .المركزية 

وعلى الجانب الشيعي واذا كنت تريد الصعود في        

 عليـك ان تـدرس   فـإن رتب رجال الدين الشيعة  

رورياً ومازال هذا ض  . بنظام يشبه النظام الجامعي     

 من اجل تحقيق تأثير ذي قيمة في الميدان الـديني         

. لالمركزية  ا تجاهإات ب حركتولكن هناك   . الشكلي

موقع ، تعرفون  ، كون   ال ي  ان، المهم  من   هفإنولذا  

"shiism.org" يا شخـص صبح  أوقد  .ستاني  يأنه للس

 االمـر الزال  واعتقد ان  " . sistani.org" فصار  

 . همـون   محوله الزالوا   كما أن الناس الذين     .اهمم

 ، او المؤسسة الدينيـة    ،والذي يصبح رئيساً للحوزة   
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وهو ما ارجـوا اال يحـدث       ، هفي النجف بعد موت   

سريعاً سيكون في حاجة الى ان تكون لـه أهميـة            

 وهنا علـي ان     – وفي الوقت نفسه كما تعلم       عملية

ر فهو يمثل نموذجاً مخالفاً فهـو       مقتدى الصد اذكر  

 مهمة جـداً وأبـوه وجـده كانـا          من عائلة دينية  

 فـي الحيـاة    – وبخاصة جـده     –عنصرين مهمين 

  . الدينية للشيعة 

 – قد يكون في عمـري       –وهو نفسه شخص شاب     

 كما انـه ال     العلمية الدرجات   ولم يرتفع في مجال   

  .حصل ييبدو ان ذلك سوف 

يجاد سلطة دينية لنفسه وكاريزما     إولذا فهو يحاول    

لى المؤسـسة الدينيـة     دينية من خالل الخروج ع    

التقليدية ولعب دور رجل الدين الغاضـب علـى         

ان . والشبكة اقل مركزية له كما يبـدو        . األرض  

 ان يجد طريقاً    – وقد فعل    – يحاول   مقتدى الصدر 

 بديالً للسلطة ، وهو طريق كارزمي للسلطة        اَآخر

  . خارج النطاق المؤسسي

حسناً دعني ابدأ بالنظر الى عنوان       : أندرسن •

ان . هذه الحلقة وهو مالم أقـم بعملـه بحماسـة           

الهالل الشيعي الذي حل محل الهالل اإلسـالمي        

كما افترض على األقل هذا األسبوع هو مركـز         

كمـا  ، العنـوان   بمثل هـذا   ان المشكلة . االهتمام  

فيـه  المـرء   يصبح  همل المدى الذي    ت ا انه ،اعتقد

 في بعض الوجوه ، ولكن ومن الناحيـة         االمركزي

 ك تجـد فإن ،  رضا ونوحرى كما قال كل من    األخ

  ال يمكن تعريفه من خالل العقيدة      ئاَشيع شي الت في  

االلتقاء على نوع معين من      ولكن من خالل     ،فقط

ية ، وهي روابط قويـة وعمليـة        اتالهوية المؤسس 

 يـتكلم   ،  جداً من خاللها يتبع المرء قائده الـديني       

حول مسألة شخصية ومسائل عائليـة ومـسائل        

علق بالحياة اليومية والمجتمع وحول كل شـيء        تت

وبعد ذلك ومن الجانب اآلخر فهي هويـة        . آخر  

حياناً من الطقـوس وتـسمح للكثيـرين        أتتكون  

  .بممارسة الكثير من التفسير وأشياء اخرى 

ولقد قمت بممارسة سهلة جداً باالطالع على قائمة        

تظهر لكم كيف ان على المرء اال يثـق بأنمـاط           

لقد ذهبت الى الموقع المفتـوح      .  األرقام   معينة من 

gov.cia.www       متصوراً ان المصدر المفتـوح  

وهو مذهل عندما .  سيخبرنا اين الشيعة  CIAال 

ليه بصورة مفصلة الن المواقع الحـساسة       إتتطلع  

 وال يقولون    يخدعون جداً سياسياً مثل لبنان هم فيها     

عمدون الى إلغاء الشيعة مع الكثيـر مـن         شيئاً وي 

  .المذاهب اإلسالمية وال يفعلون شيئاً 

 شيء مخادع ال يالحظه اال من كان مثلـي          اليمنو

مـاذا  . وتلقى تعليمه في منتصف القرن العشرين       

 الذين ال صلة لهـم      الشيعة الزيديين تعتقدون حول   

 في سائر أنحاء العالم ؟ انه أمـر         ،حقيقة ،بالشيعة

  تتجاهل هـذا     CIAال  . بالنسبة ل عمان ؟     فريد  

انها تكتفي بالقول   . وال تكلف نفسها قول أي شيء       

  . انهم جميعاً مسلمون فقط 

.  األشخاص مفيدون جـداً      فإنوفي بعض األماكن    

ويبدو ان هناك اعتقاد قوي وجهد يبذل للحديث عن         

الشيعة وكم عدد الشيعة في العراق وهو أمر كـان          

 األرقـام تعـد     تنوات عندما كان  مهماً لسنوات وس  

 ٥ تشكل اآلن CIAولكن معلومات ال    . تافهة جداً   

   .ة زيادة او نقصان في االرقام العمومي% 

ولكن ذلـك    % . ٨٩ إيران   فإنوبالطريقة نفسها   

يذكرنا بأن هناك الكثيرين من السنة هنـاك الـى          

جانب ممثلين ألديان أخرى في مجتمعات مميـزة        

http://www.cia.gov/
http://www.cia.gov/
http://www.cia.gov/
http://www.cia.gov/
http://www.cia.gov/
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ومسيحيون من بـين طوائـف       يهود   –الى حد ما    

قم رفي باكستان وأفغانستان وهو     %   ١٩ .أخرى  

ه فإنيثير االهتمام جداً ألنه اوالً أقلية مميزة وثانياً         

مؤشر سياسي حيث يوجـد عـدد مـن حـاالت           

فحيث يوجد شيعة فعالون    االضطراب وهكذا وثالثاً    

يحـاولون بـشتى    ، االسـماعيليون   جداً وبخاصة   

المجتمعات ليس اإلسالمية   الطرق تحسين مستوى    

وحسب التي هي شيعية ولكن مجتمعـات أخـرى         

  .ايضاً 

واعتقد ان هذا ينقلني الى شيء آخر اكثر أهميـة          

.  ايـن تمـضي األمـور        الىمن محاولة تقـدير   

 وكتاب حقائق العالم للبـدء      CIAوباستعمال شبكة   

وسيكون من الخطر الى حد بعيد استخدام أشـياء         

ر ديني عليه طلب ويدعى     وهناك موقع آخ  . أخرى  

org.advocate.www      ويدعي انه يخبرك ايـن 

 أمـضيت نـسان   إ وك . العـالم    فيتوجد المذاهب   

سنوات وسنوات في سـلطنة عمـان وحيـث ان          

وهم أناس طيبون    % ١  تحت تقديري للشيعة يبلغ  

تطيع وعنـدما ال يـس    ، لقد لحقوا بالثمانين بالمائة   ،

كيف يقرأ هذه االرقام المـضحكة       المرء أن يعرف  

ويدخل فيها وقد تقع بيد أحد صانعي السياسة و هنا          

 .الطامة الكبرى 

 هو مزيج كما    اآلنما على المرء ان يواجهه      ولكن  

اعتقد وهو على وجه التحديد طريقة الـشيعة فـي          

وهو المزيج الذي كنت أتحـدث      . ممارسة اإلسالم   

القات محلية قوية ومرنة في ما      عنه المكون من ع   

فـي  .يتعلق بالتزام األفراد في مختلف المواقـف        

الكثير من المواقف في العراق قام الشيعة بتقـديم         

الخدمات العامة التي ينبغي ان توفرهـا الحكومـة         

حيث لم تكن هناك حكومة تـستحق الـذكر فـي           

  مجتمعهم

ى المـرء   يـر ، وعلى صلة بهذا االمـر      ، اآلن و

 لفهم ذلك الجزء من     لكثيرين من الشيعة  محاوالت ا 

 يقدم   العالم الحديث الذي يحتاج الى ان        متطلبات  

 بـل لآلخـرين      فقط   تباعكوليس أل سان لنفسه   اآلن

  الذي قد يكون   وجود الموقع ً  ، غالبا  ،وهو ما يعني  

قد تكون هناك جماعة شـيعية      .  جداَ قوياً جداً    أمرا

ـ      على مركزها لندن  ب دوراً   سبيل المثال وهي تلع

  . مهماً في سياسة العراق 

 في ايران تحاول إثبات نفسها      مجموعاتوقد تكون   

وقد تكلمت مع   . تشار  ناإلفي لغات أخرى وتحاول     

 سـبيل المثـال وهـم       علىرجال دين إندونيسيين    

ناساً من إيران بين الحين والحين ، وهم        أيستقبلون  

 ن اإليرانيين الذين يأتون إليهم يتكلمـون      مؤدبون أل 

دونيسيين يتكلمون  اآلن كبار رجال الدين      و العربية

  بعـد   لديهم لغة مشتركة ، ولكـن      فإنالعربية ولذا   

  . نتيجة ةالى أيمور  باأل يؤد مذلك ل

 يراهوليش مـادغ    الدكتور وقد اخبرني المرحوم    

 كان يحاول ان يشرح لإلندونيسيين      ١٩٨٥انه في   

ـ     من العاملين في األ    سنة من الفروق الدقيقة بين ال

راته أتيح ضوالشيعة ، وبعد األسبوع األول من محا  

المجال لغير المسلمين للحـضور والكـالم حـول        

اإلسالم وكان معظم الحاضرين كمـا الحظـت ال         

ولقد بدأت . يحملون لوحات بأسمائهم مثل واشنطن 

من هم ؟ وكانوا يعطوننا صوراً ، وقـد         : بالسؤال  

:  قـال    ولكنه. انهم من كبار رجال األمن      وجدت  

 ان الشيعة  اآلن لقد أخبرتهم .  ذهبنا بعيداً جداً     قدل"

بداية ولكنه قال   ال  هي وكانت تلك  . " السنة هم غير 

http://www.advocate.org/
http://www.advocate.org/
http://www.advocate.org/
http://www.advocate.org/
http://www.advocate.org/
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ما توصلنا اليه وال أظـن انـه         كل هو    كان هذا  ":

   ."كان له أي تأثير

لشيعة مـن اجـل     فا، ي حال   أ على   ،الشيء المهم 

الوصول الى سائر المسلمين في مجتمعاتهم بما في        

  يحاولون إخفاء الطـابع الـديني      ةالسماعيليلك ا ذ

 ،ةلكي يستطيعوا فعل ما يفعلون بـصورة حـسن        ،

 في الطبقـة    ، شئت ان، واستبداله بالدعاية الثقافية    

العليا والجامعات العليا في العالم ومؤسسات العمل       

 االخـرى   وبالنسبة الى سائر المجموعات   . العامة  

  .خر اآلل تجاه ليقأكثر ب اَهناك تحديد فإن

ولكن من الناحية الثانية فعندما ذهبت الى إيـران         

 مـستوى   فإنلحضور الندوات والى أماكن أخرى      

النقاش وموضـوعاته واإلثـارة التـي تتـضمنها         

راه في أي مكان    نندر ان   يالمشاركة فيها هي أمور     

  . آخر

  .دعني أسحبك قليالً بعيداً عن هذا  : أندرسن •

م ان من المالئـم     لقد أوضحت كما نعلم ولكني اعل     

شيع هو فـي الحقيقـة      تان أوضح ان ما ندعوه ال     

 جداً في داخله اذ ان هناك مختلف المـدارس     اَمعقد

الـى أي   . والمذاهب وماشاكل ذلك داخل الشيعية      

مدى نحن نرى شيئاً متطوراً وشيئاً يمثـل هويـة          

ـ    وعيا ذاتيا   اكثر  و  او  ماعيليةكشيعة في مقابل اإلس

  ات داخلية أخرى ؟ الزيديين او أي تقسيم

  على اعاتمنحن نرى الكثير من الج     : إيكلمن •

  . فكرية شاملة األقل وهي تدعي تمتعها بسلطة 

ان جماعـات مثـل     . هنا لديك مفارقة كما اعتقد      

.  ال تدعي انها تمثل كـل المـسلمين          ليةيماعاإلس

 يقومون ببعض األعمـال ويقومـون بـذلك         همان

مـع وجـود    . بطريقة جيدة جداً وفي وقت جيـد        

جماعات أخرى لها قواعد إقليمية قوية وتفقد الكثير        

 فـيمكن  ، كما في العراق   ،اذا لم تقم بحماية أنفسها    

 فـي ان تقـوم هـذه الجماعـات          أن يؤكد   للمرء  

بالوقوف ومحاولة الكالم بالنيابة عـن جماعـات        

أخرى تستطيع القيام بالدخول معها في تحالف الى        

ية التي تساعد احياناً جانب الكثير من القوى الخارج

 عندما  ، سبيل المثال  على.  شيء ما     الى في دفعك 

تقرر ان يكون لك برلمان وتقول انك سوف تبـدأ          

 CIA هذا هو سبب عـدم قـول ال          – ةمحاصص

مـا تعلمـه حـول      ع كثيـراً    ، سبيل المثال  على،

اإلحصائيات في لبنان حيـث ان األرقـام تبـدو          

برلمان وتقول  وعندما يكون لك    . مخادعة جداً جداً    

من الناس سـيكونون شـيعة او ان        ) س(ان العدد   

حكمك فيه الصناديق   ي ذلك   فإنسيكونون سنة   ) س(

فكروا في ما كان يمكن ان تفعله عصبة األمم في . 

مكان مثل االسكندرونة وكان ذلك كما اعتقد فـي         

بدايات الثالثينات حيث لديك انتخابات محلية حيث       

 الناس بأن يكونوا عرباً     ينتشر قطاع الطرق ليقنعوا   

 او كرداً او اتراكاً ، حيث يمكن ان تزيد العدد ثـم           

وبطريقة مشابهة الى    . هائ على ضو   المناطق تقسم  

يجاد شيء لهـذا    إ مشكلة   اآلن يجابه المرء    ،حٍد ما 

الغرض ربما التمثيل ولكن اذا كان ذلك الصندوق        

 هموثوقنا ب صندوقاً كبيراً نظرياً ومن ثم هناك شيئاً        

يسمح للناس من جماعات اصغر بأن يدعوا ان لهم         

انهـم  . سلطة الحديث نيابة عن تلك الجماعـات        

يستطيعون ان ينتهجوا واحداً من الطريقين ويكون       

ذلك بأن يسعوا مرة من اجل الخير كما يمكـن ان           

  . يكون ما يفعلونه شيئاً خطيراً جداً جداً 

سؤال  آخر موجه لك ولكنـه فـي          : أندرسن •

حقيقة لكم انتم الثالثة ومن ثم سـنفتح المجـال          ال
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السؤال هو عن الطريقـة     . ألسئلة من الحضور    

 بكلمـة   هويتهم ، شئت ن ا ، الناس يختارفيهاالتي  

أخرى هل سيكونون فرساً ، هل سيكونون شيعة،        

كل ذلك يبدو   ، هل سيكونون اسماعيليين، انت تعلم    

 على ما قلته وعلى مـا نقـرأه فـي           اعتماداَ،لي  

  . الجهزة اوالكثير منه على صحف ال

تشكل هذه القـرارات    هي هذه االمور التي     ولذا ما   

 ؟ وعلـى    من المتوفر لديهم     هويات مختلفة حول  

 تقديم الخدمات "ديل" فقد ذكرت يا ،وجه الخصوص

المدنية من بين األمور التي تفعلهـا الجماعـات ،          

ويمكن افتراض ان هذا الى حد ما يـشجع علـى           

  .  للناس للوقوف مع هذه الجماعات هويةإعطاء 

أنواع األشياء التي ينبغـي ان نفكـر        هي  ولذا ما   

 حول كيفية اختيار الناس هذه االختيارات وما        ،فيها

   المختلفة ؟ هوياتهمولوية أ

 ،  "تـشترال "لو كنت اسماعيلياً فـي    : إيكلمن   •

باكستان وهي منطقة بعيـدة جـداً فـإنني ربمـا           

ل او فرصـة     على فرصة دراسة افـض     سأحصل

. يجاد شيء لنفـسي     إافضل للسفر الى الخارج و      

  .اظن أنني سأجعل ذلك في المقدمة من هويتي 

واذا كنت أعيش في البصرة في وضع أمنى خطر         

 ولكنـي   –جداً وهو اختيار ليس شخـصياً بحتـاً         

سأذهب مع الجماعة التي احـس انهـا تـستطيع          

 حمايتي وتعطيني الموارد لكي أستطيع العيش اكثر      

  . من أي شيء اخر 

في معظم الحـاالت وفـي      . هذه حاالت متطرفة    

الحاالت التي اعرفها افضل من ذلك بعض الشيء        

والتي رأيتها بين الشيعة في عمان والى حد اقل في  

بـوك  أاذا كان   . شياء   هذه األ  إيران هو مزيج من   

ـ ليم شخص معين    اوجدك وهكذا قد اتبعوا تع     ت فإن

ج نفـسه للعائلـة او      على األكثر سوف تتبع الـنه     

األمـر لـيس    .  مجتمعك   تخاطب الجماعة عندما 

حزابـاً سياسـية    أمشابها لالنتخاب حيث تنتخـب      

  .حداً وتنتمي الى جماعة أخرى أولكنك قد تنتخب 

كثـر  أنحـن   : حد المجتهدين قـائالً     أخبرني  ألقد  

نحن نتكلم عـن قراراتنـا ثـم        . ديمقراطية منكم   

  . تجاه تحقيقها إنمضي ب

اعتقد . ظن ان هذا جدير باالهتمام      أ : أصالن •

كيـد علـى    أ قد جاء بنقطة جيدة فـي الت       "ديل" ان

الجغرافية والسياق حول الكيفية التي يستطيع فيها       

المرء ان يعرف نفسه ان كان شيعياً ام سنياً او أي 

  .خر آشيء 

يوم وألننا نتخبط في ما ظهر من صراع سـني          ال

نا نميل الى التفكير في هـاتين الهـويتين         فإنشيعي  

بوصفهما محددتين جداً ومنفـصلتين ومتـضادتين       

  .الواحدة مع األخرى 

. مالحظة التاريخ الشامل    ولكني اعتقد ان من المهم      

لقد كان هذا نوعاً من الهوية غير المحدودة حتـى          

 بالنـسبة للعـالم   ، وعلى الخـصوص  ،وقٍت قريب 

 السنة والشيعة ولـذا     العربي ، اقصد التصاهر بين    

فاألمر يتعلق بعنوان الشخص اكثـر مـن تعلقـه          

وفي وجوه عدة فقد كان     . بمذهبه من حيث الهوية     

ذلك من عمـل قـوى خارجيـة مباشـرة وهـذه           

 من قبل القوى    ، على وجه الخصوص   ،المحاوالت

الغربية لفرض نوع من الهوية بالدرجـة األولـى         

تعزيـز  دى الى   أعلى الشعوب المستعمرة وهو ما      

  .هذا االختالف الحقيقي 
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فـي  .  لهذا   عجيباَاعتقد ان العراق يشكل نموذجاً      

الحقيقة ففي بدء الحرب وعندما بدأنا نشهد مظاهر        

 آخر من الباحثين كنا نقول      اَا وعدد فإنلهذا الصراع   

اوقفوا الكالم عن هذا بوصفه حرباً أهلية بين السنة         

قويـاً  والشيعة ، وان هذا الشعور بالهويـة لـيس          

بدرجة الشعور بهوية أخرى وبخاصـة األفكـار        

ذلك وفـي طريقـة      من   رغم  على ال و. العشائرية  

غريبة جداً فقد حدثت تنبؤات فيهـا الكثيـر مـن           

كيد كبير  أ وكان هناك ت   اآلنالرضا عن النفس حتى     

على االختالف في العراق علـى هـذه الخطـوط          

ـ    أالطائفية التي بدأ العراقيون      ا نفسهم يتـأثرون به

  .وصار الصراع الذي كنا نخشاه حقيقة واقعة 

ختلف قليالً مع نهاية مـا قالـه        أنا  أ : فيلدمان •

   . رضا

 ان هناك امراً في الـشرق       اآلناقصد انني اعتقد    

 هناك قوتان تتجاذبان لعبة الهوية وهما       –األوسط  

 واحدة هي الشعور    ،بعدم االستقرار عالقة  معاً لهما   

وانما . ق على العراق     وهذا ما يصد   –من  بعدم األ 

 وهو انـك    إيكلمناوافق تماماً على ما قاله األستاذ       

تبحث عن شخص مـا يحميـك الن الحكومـة ال           

تستطيع ان تفعل ذلك ، انك تحتاج الـى جماعـة           

كبيرة قوية واذا ما كانت هذه الجماعة ذات تسمية         

دينية فليكن واذا كانت العشائر اكبر واكثر تـأثيراً         

  . ها ايضاًفسيبحث الناس عن

. واآلخر هو السياسة علـى وجـه الخـصوص          

والسياسة على وجـه الخـصوص تـدفع النـاس          

وهناك التزامـات علـى     . للحصول على الهوية    

الهوية تقدم نفسها ، فتقول هذه هوية وتربط نفسك         

بها وسيجعلك ذلك تشعر بـالقوة وسـيعطيك دوراً         

  . سياسياً او سيعطيك الكرامة 

علون ذلك ليس في العـراق      نحن نرى ان الناس يف    

 حيث عدم االسـتقرار علـى الجبهتـين         ،فحسب

 ولكن في لبنان ايضاً حيـث هنـاك         ، جداً اَمتطرف

شكوك سياسية وهو ما يؤدي الى ظهورها وقوتها        

 فقد بـدأت    ،وبطبيعة الحال فقد بدأ ذلك في لبنان      . 

قوة الشيعة في لبنان مع بدء الحرب األهلية وهـي          

.  أشكال عدم االسـتقرار    خر من آعبارة عن شكل    

وما يدعى بالحوار الذي يحدث في المملكة العربية        

السعودية ، في المنطقة الشرقية شمل ألول مـرة         

قادة للشيعة في السعودية من تلك المنطقـة وهـي          

تخـاب  ناإلسياسة تشاركية ايضاً ، انها ليست مثل        

   .المشاركةولكنها نوع من أنواع 

لفكرة كما تعلمـون ،     جل االقتراب من هذه ا    أومن  

 ساعة مـن    ٤٨ في حدود    ، في بغداد  ،ففي العراق 

سقوط تمثال صدام كانت هناك الفتات في عمـوم         

ال شيعية وال سنية   (أنحاء بغداد باللغة العربية تقول      

تحمل   هذه الالفتات  فإن اآلنو) . بل وحدة إسالمية  

تقول دعنا نكن موحدين دعنا     فمن ناحيه   . الضدين  

 فـإن  ،ومن جهة أخرى  . ثنية  اتنا األ نبتعد عن هوي  

الناس الذين كتبوا هذه الالفتات كـانوا يـشعرون         

بين السنة والشيعة   اإلنقسام الضمني   بالقلق من ان    

 –ولم يكونوا   . نفجار  في البالد كان على وشك اإل     

اقصد في هذه المرحلـة صـدقوني ، فالواليـات          

ي تلعبه في الحقيقة ف واقعي المتحدة لم يكن لها دور

البالد لم نكن نقدم أي نمط من االستقرار او األمن          

 من  فرضتي ال اعتقد انها     فإنولذا  . او أي شيء    

 ،ه نوع من نزعة   دي ل واحدانا اظن ان كل     . الشيء  

ن ظهر والتنظيمات الـسياسية     إن عدم االستقرار    إ

 خطوط الهوية هذه كانت ستـصبح       فإنهرت  ظن  إ

  . موراً مهمة أ
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خمن اني اردت ان اركـز      أنا  أحسناً   : أصالن •

على ان الكثير من هذه الهويات السياسية وهـذه         

الصراعات داخل هذه الهويات لها عالقـة قويـة         

بالتشظي الجيوبوليتكي الذي حدث في تلك المنطقة       

، وكما في طرق عديدة كانت نتيجة لالسـتعمار         

اء صراع دينـي    رواالعتداء الغربي وليس من ج    

ي ال أقول ان هذا     فإن اآلنو. وأيديولوجي حقيقي   

.  قرناً   ١٤لقد وجد منذ    . غير موجود ، لقد وجد      

ن نرى بعـضاً    أولكني اعتقد اننا اليوم لدينا نزعة       

من هذه الصراعات تحدث بين السنة والشيعة من        

 طويـل األمـد بـين       اَن هناك عـداء   أجل تأكيد   أ

وهذه ليست بالضرورة اكثر الطـرق      . الطائفتين  

نها تتعلق كما اعتقد بالمـسألة      ا. فائدة في التفكير    

  . الجيوبوليتكية 

كلمـة  (انا اوافق على الجيوبولتيك      : فيلدمان •

 سبيل  على، ولكنك اذا نظرت   .على هذا   ) ؟واحدة

ـ  مرة أخرى الى العراق اآلن       ،المثال ك تجـد   فإن

ـ  اجماعات تمرد سنية ، قسم منه       ولكـن   ة عراقي

انهـم ال يـسمون     . خر من خارج العراق     آقسماً  

. خـر بـالكفر     آ شخص ما ينعت     ،سهم كذلك أنف

واآلن مرة  . هؤالء الناس يعلنون ان الشيعة كفرة       

ك فإنأخرى فإذا مارجعت الى المصادر التاريخية       

ن أ السنة التي تقول     العلماءستجد بعض مناقشات    

  . الشيعة كفرة 

ولكنـه  . مراً دينياً   أليس هذا جنوناً من حيث كونه       

  او ال١٣٠٠خـالل ال    لم يكن المتبع بين الـسنة       

سباباً عملية  أ سنة الماضية وذلك الن هناك       ١٤٠٠

عت الناس بـالكفر ليـست فكـرة        نتقول ان فكرة    

صائبة اذا كان هؤالء يعيشون في جوار بيتـك او          

ولكن هؤالء الناس يجدون    . يعيشون خارج الحدود    

  . قتل الشيعة المدنيين األبرياء لالتبريرات الدينية 

 أوافق ان هذا نـاجم عـن        انأرى  أخفمرة  ولذا ،   

 الجيوبوليتك بطريقة معقدة ولكنه يعيش ضمن تقاليد

  . دينية ويرتبط بها 

 يرجع الى التشابه التـاريخ    أدعني   : إيكلمن •

 يساعدنا ، يـذكرنا     –الذي قد يساعد على التذكر      

بالمدى الذي تصل اليه هذه األمور مـن الناحيـة          

دش في القرن   في ما يسمى اليوم بنغال    . التاريخية  

 كبيرة لتنـافس  التاسع عشر كانت هناك محاوالت      

إسالمي وكان هذا امراً مثيراً لالهتمام ألنك تجـد         

 يتنافس أحدهم مع األخـر ، ويحـاولون         نواعظي

. إظهار انهم يتكلمون العربية افضل من اآلخرين        

حد يعرف العربية قطعاً فقد كانوا جميعـاً        أن ال   أل

  . رويين يخطئون فيها ويخدعون الق

ولكن جوهر الممارسة هو ان من تلك المرحلة فما         

 هـي يون الـذين ال يعلمـون مـا         يبعدها ، القرو  

الهندوسية وما معنـى ان يكـون المـرء مـسلماً           

اصبحوا مضطرين الى اختيـار احـد الجـانبين         

وسرعان ما يكون القـروي     . ويصغون لواعظيه   

ه غير قادر على الذهاب لدور العبادة وال يعود يقلق        

ماذا  اعلموكانوا قد ت  . مسلماً ام هندوسياً    ما اذا كان    

وقـد مـضى    ،  سوأ  أ واصبح األمر أسوأ و    كان ، 

  .الوقت طبعاً 

 في ايران هو امر رأينـاه       اآلنوربما كان ما نراه     

في يوم من األيام لم . في البلقان وفي اماكن أخرى 

ولكن حياتك اليوم في خطر اذا لم . اكن اهتم كثيراً 

. لنفسك جانباً ويكـون اختيـارك صـحيحاً         تختر  

والتشابه مع لبنان ، اعتقد انه ربما كـان األكثـر           
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.  لبنان اثناء الحرب األهليـة       –دموية في ذاكرتنا    

  آسف 

ولما كان يغريني االستمرار لكوني      : أندرسن •

 وفـي   – لدي قائمة كاملة هنا      –المتسائل الوحيد   

ضور ن أعطى الح  أحب  أعدالة مع كل اآلخرين ،      

 انتظـروا   اَرجاء. الفرصة لطرح بعض األسئلة     

 –سـيكون األول     بوليـت   األستاذ   –الميكرفون  

  . فعل ذلك قبالً أوعرفوا أنفسكم اذا لم 

.  جامعـة كولمبيـا      بوليت ريتشارد    :سؤال •

حد عدد  ألم يذكر   : مالحظتان سريعتان ، األولى     

 يشكلون نسبة مهمة مـن      لنفوس شيعة تركيا وه   

عندما تتكلم مع األتراك وتـسألهم       . عدد السكان 

 ما يأتيك من جواب انهم      فإنعن الشيعة في تركيا     

في األغلب يساريون وانهم علمـانيون وانهـم ال         

اً ، وبـرغم ذلـك فهـي        ييلعبون دوراً دينياً رئيس   

وهـم  . هذا عنصر واحد    . مجاورة الى العراق    

ايضاً ليسوا من التصنيف الطائفي للـشيعة فـي         

  . ران العراق وإي

ذهب الى مختلـف    أني عندما   أوالنقطة الثانية هي    

جهات العالم اإلسالمي وأتكلم مع السنة اجد نكران        

وجود الشيعة في ما بين المسلمين السنة ويمـازج         

ذلك مستوى مـن االزدراء الـشعبي والكراهيـة         

ن أقارنه مع ما نحـسه فـي بالدنـا          أني فقط   نيمك

قبـل  بخصوص السود في المجتمعـات البيـضاء        

 نتحدثنا اعتقد اننا حين     أو. حركة الحقوق المدنية    

نـتم  والذي تحدثتم أ  ، ةبتعقيداته المختلف شيع  تالعن  

الثالثة بصورة جيدة جداً ، فعلينا ان نأخذ باالعتبار         

 هـذا   فإن من السنة     الكثيرين  للكثيرين ه بالنسبة   ان

و   واطئاَ  مجتمعاَ ةه ببساط  ان  ،مركباَليس مجتمعاً   

ن سهولة الزواج بين    إ . طويلمن   منذ ز  هكذا كان 

السنة والـشيعة ليـست ظـاهرة فهنـاك دول ال           

وفـي  . ن يتزاوجـوا    أيستطيعون فيها بـسهولة     

اإلمبراطورية العثمانية كان محرماً علـى الـسنة        

  . ن يتبادلوا الزيجات أوالشيعة 

ي اعتقد بأن مجرد الكالم عن الشيعة دون        فإنولذا  

السعودية ووجهات النظر   الكالم عن وجهات النظر     

البحرينية ووجهات نظر الـشيعة فـي باكـستان         

ووجهات نظر اللبنانيين السنة والمسيحيين وهـي       

ولن أتكلم حول العراق    . مسمومة تماماً هو غلطة     

ولكن . عرف الوضع الراهن في العراق      أألني ال   

 هذه الكراهية للشيعة عميقة من      فإنفي بالد أخرى    

   . الجانب السني

 بوليـت  هذه نقطة جيدة جداً يا أستاذ      : النأص •

ن لذلك عالقة كبيرة    وشكراً لك ألنك ذكرت هذا أل     

بالطريقة التي يقوم فيها الشيعة بإعطـاء هويـة         

ألنفسهم واإلحساس بكون المرء شيعياً هـو انـه         

أقلية دينية متهمة ولكنها علـى الحـق محاطـة          

ولقد كان لذلك   . بأكثرية تتهمها وهي ليست كذلك      

 ليس على التطور الشيعي بصفته ديناً       اَ كبير اَأثيرت

 بالشهادة وما   ، على وجه الخصوص   ،تصفيوانه  

الى ذلك ولكنه ايضاً بالطريقة التي يٌعرف فيهـا         

  .الشيعة أنفسهم 

ت يأستطيع ان أخبرك عن عدد المرات التي استقل       

جرة في العالم العربي وبطبيعة الحال      أفيها سيارة   

يرانـي  إين جئت واقـول انـا       فهم يسألونني من ا   

أنا  اآلن و. ويكون معنى ذلك أنني بالتأكيد شيعي       

  .تين برتجحمل الأاني أقول 

لقد رأيت سائقي سيارات وهم يبدأون سـيالً مـن          

افظع انواع الكذب ، كما تعلم ، وقد حاول بعضهم          
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إعادتي الى اإلسالم وانا اجلس في المقعد الخلفـي         

  . للسيارة 

  .. ر ومن الجانب اآلخ

لـيس  ألقد كان هذا في نيويـورك        : فيلدمان •

  ) ضحك(كذلك ؟ 

لقد . صحيح  . نعم لقد كان ذلك في نيويورك        •

  كان هنا 

 ةتجربة معاكس  فقد كانت لي     ،ومن جانب آخر   •

 و  –خوة بصرف النظر    أحسناً نحن   : ألناس قالوا   

خميني الالخ  ولكن من هم الذين يرفعون شأن         .. 

 يختلفـون معهمـا مـن        قد مع انهم   وشأن إيران   

 ان أقول ان ذلـك      ي علّ –بعض الجوانب الدينية    

 كانوا ال يوافقون دينياً او –كان قبل حرب العراق   

خميني اال انه يمثل    الأيديولوجياً فما الذي تراه في      

ضـد   معينـة    فكرة كونه انموذجاً للوقوف بهوية    

الغرب ، وهذا االستثمار لقوة المسلمين بـصرف        

انوا سنة ام شيعة ، وقد ادى ذلك        النظر عما اذا ك   

يجاد جسر للحوار بين السنة والـشيعة فـي         إالى  

  .  ذلك مهم جداً فإنوهكذا . العالم العربي 

  نـوح وديـل    نأ انا واثق من     –ومن جهة أخرى    

سيتكلمان جيداً حول ذلك ولكنـي اعتقـد ان مـن           

المألوف للشيعة ان يـتم اعتبـارهم علمـانيين او          

انا اعتقـد ، فـي      . ن وهكذا   ماركسيين او يساريي  

جميع التاريخ اإلسالمي الحديث كان ذلـك شـيئاً         

  . مألوفاً ان يربط الشيعة بالماركسية او اليسارية 

 الى درجة ما     صحيحاَ أظن ان ذلك   : فيلدمان •

 أي انك اذا كنت عربياً مسيحياً فمن المحتمل ان          –

 مرة أخرى   –عني  أتكون قومياً عربياً او يسارياً      

وانـا  . ك ستكون كذلك    فإنا كنت من أقلية     انك اذ 

 فـي   بوليـت  فعل على األسـتاذ   الاعتقد من رد    

مالحظته ان هذه المالحظة تؤخذ بشكل غير معتاد  

 أي  –وبخاصة في الخليج وفي أي بلد فيه انـاس          

  .قلية شيعية محسوسة ومفهومة أ

 تبتعد عـن هـذا       رضا ا يذكر مان مسألة ايران ك   

ان ربما تكـون عـدواً      ن إير بشكل من األشكال أل   

خـر مـن    آجيوستراتيجياً اذا كنت في أي مكـان        

الخليج ، ولكن من الناحية األخرى فهي بلد متكامل         

  . مور معينة وهي لها هذا التقليد الثوريأمن حيث 

وانا اعتقد انكم رأيتم هذه االزدواجية في اجتماعات     

الجامعة العربية عندما كانت تثار مـسألة إيـران         

 ومن ناحية ثانية هل هـذه هـي قنبلـة           .والقنبلة  

إسالمية وقد تكون اكثر فائدة من القنبلة الباكستانية        

لسائر المسلمين ، ثم هل هذه القنبلة ترتبط مباشرة         

عنـي  أقوة الشيعة وهو ما يهدد السيطرة السنية ؟         ب

موراً تعمل في طريقة مزدوجة     أ تان كل ذلك كان   

.  

حـول   . ريلغإفريد   ،    زكري كارابيل   :السائل •

مسألة إيران ، لقد كان هناك مؤتمر قبل أسبوعين         

 بموجب تسلط السنة    هفي شرم الشيخ وقد ظهر ان     

 وجهات نظر الخليج كانت تقول ان    فإنالمصريين  

حتالل العـراق   إالهدف من قيام الواليات المتحدة ب     

  .هو ان يتم تسليم العراق الى إيران 

علمـون   جميع الذين ي   فإن قبل ثالث سنوات     ،اآلن

شيئاً حول المنطقة اعتقدوا ان هذا غيـر محتمـل          

على الرغم من انه على مدار التـاريخ لـم يكـن            

 عالقة ربما باستثناء رجـال      ةللشيعة العراقيين أي  

 مـا اذا    ،تساءل منكم جميعاً  أ أنا. إيران  الدين مع   

كانت نتيجة السنوات الثالثة الماضية كانت قـادرة        
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عد عراقية شـيعية او      هذه الهوية فلم ت    على تغيير 

 انا  –قبلية ولكنها أصبحت في الحقيقة اكثر شيعية        

 او يحب ان يكـون    مقتدى الصدر اقصد هل يوافق    

 ألنـه   هرهن إشارة إيران ام ان هذا الوضع يناسب       

   الموارد ؟ لهيوفر

ومن الواضح ان وجهة نظر السنة هي ان هنـاك          

سيكون هالل شيعي بصرف النظر عما اذا كنا نعد         

ي احب ان اعلم ما اذا      فإنولذا  . عنواناً مناسباً   ذلك  

كان هذا قد تغير حقاً ام هذه اللقطة سـتثبت انهـا            

  .غير حقيقية في المخطط العام لألمور 

هناك تقليـد قـديم داخـل       .. حسناً   : فيلدمان •

العراق ، وفي الحقيقة فعندما نفكـر فـي شـيعة           

العراق الذين هم عرب نجد انهم إيرانيـون مـن          

 فإنوفي الحقيقة فمنذ وقت طويل      . لوجوه  بعض ا 

بطاقة هويتك التي تحملها وانت عراقي ويذكر هذا    

اما .  هناك نوعين من التصنيف للمسلمين فإنفيها 

ان تكون عثمانياً ، ويقال على بطاقة هويتك انـك          

وهو ما  ) فارسي( او   ،عثماني وهو ما يعني سني    

وبطبيعة الحـال فهـؤالء لـم       . يعني انك شيعي    

  .يكونوا فرساً انهم اناس يتكلمون اللغة العربية 

وعندما تكون األمور مستتبة الى حٍد ما في العراق         

 النخب تعمل بصورة داخلية في الحقيقة وبشيء فإن

من الحرية ويبدأ الناس بالكالم حول كيفية استبدال        

وعندما تتأزم الظروف تبدأ فجأة تـسمع       . الهوية  

ق متحـالفون مـع     مرة أخرى ان كل شيعة العرا     

  .إيران 

 يحظى حقاً بدعم    مقتدىيضاف الى ذلك حقيقة ان      

 إيران وعاش شطراً طويالً من حياته فـي إيـران         

وان المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العـراق        

سم تم إطالقه عليه في طهران ألنـه يحتـوي          أله  

و ) إسالمي(و  ) مجلس(و  ) أعلى(على ألفاظ مثل    

  ) . ثورة(

حرفاً واحداً يكون لديك شيء يمكـن ان        حين تغير   

صحيح ؟ وهم مرتبطون جداً بإيران . يربط بإيران 

  . هذه المسألة غالباً ما تعود للظهور فإنولذا 

سمع الشيء نفسه لـيس فـي       أوانا اتفق معك اني     

العراق وحده بل في سائر أنحاء العالم السني حول         

ـ     . ادعاء الوالء إليران     ي ولكني اعتقد انه ممكن ف

بعض الطرق اال يستجيب شيعة العراق لطهـران        

ولكنهم مقيدون بكونهم ممولين من قبل طهران الى        

حٍد ما وهم يعودون دوماً الى أصلهم وال يـستطيع          

ك لو  فإنصحيح ؟ ولذا    .  يفعلوا شيئاً    أناإليرانيون  

ك ستجد  فإن سنة   ٣٠ او   ٢٥ او   ٢٠نظرت الى قبل    

ومن .  مع ايران انهم البد ان يحتفظوا بعالقة وثيقة

نا لـن نـدعهم يتمتعـون بقـوة         فإنالمحتمل جداً   

جيوستراتيجية تمكنهم من ان يحاربوا ضد ايـران        

جيـدة  (الى ان يكونوا في حالة تفاهم       ولذا فهم بحاجة    

  ) ؟

ما أتصور اننا جميعاً نعلمه هـو ان         : أصالن •

 القـوة فـي   معـادالت غزو العراق قد بدل تماماً   

إيران دون ادنى شـك هـي        واعتقد ان    .المنطقة  

وقد قامت بعمل باهر    . القوة الجديدة في المنطقة     

لقد اسـتغلت   . تغيرات  مفي ميدان استغالل هذه ال    

 الفـراغ هنـاك ،      انسحاب سوريا من لبنان لمأل    

واستغلت انقطاع التمويل عن السلطة الفلـسطينية       

ـ           ةبقيادة حماس للعب دور اكبر كما اعتقد في أي

.  فلسطينية في المـستقبل      – مفاوضات إسرائيلية 

واهم أعدائها صدام حسين وطالبان ذهبـوا وقـد         

قامت بعمل مهم هو التأكـد مـن ان مـصالحها           
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األمنية مضمونة في العراق الجديد وكـذلك فـي         

  . أفغانستان الجديدة 

ي أستطيع ان افهم من أيـن سـيأتي هـذا           فإنولذا  

الخوف ، ولكن كما تعلمون هو ماثل في الحقـائق          

وفي كثير من الوجـوه     . يدة في تلك المنطقة     الجد

اعتقد ان حكومة الواليات المتحدة ستكون في حال        

فضل الى حٍد كبير اذا قامـت بـاإلعالن عنهـا           أ

  . والتحرك الى األمام 

أنى أجد ان مـن األمـور المثيـرة          : إيكلمن •

جراء إلالندهاش هو ان الواليات المتحدة تستطيع       

ن خالل سفيرنا في    مفاوضات مباشرة مع إيران م    

بغداد حول أمور تختص حصراً بالعراق وإيـران       

دراك إبكلمة أخرى هنـاك     . وال شيء غير ذلك     

ن هذه النقطة   في واشنطن المستقطبة والمسيسة أل    

ضرورية للسياسة وتزيد أهميتها على أهمية كـل        

 فـي   اآلنأنواع المعارك التي قد تكون مـستمرة        

  . واشنطن 

دراك إ انه سيكون جيداً جداً      أظن. هذه هي البداية    

ان إيران قد أوضحت مـراراً وبـصورة واقعيـة       

وبسيطة انها مألت الفراغ الذي تركتـه سياسـات         

  .غير ثابتة ومتناقضة قادتها الواليات المتحدة 

إيران لم تعد دولة مارقة تقف علـى         : أصالن •

وقد حان الوقت للتوقف    . شفا ثورة شعبية جديدة     

  . هذه الصورة ها على بعن التفكير

 من الهند وانا شيعي     سليمان خان نا  أ: سؤال   •

 اَمالحظة واحدة هنـا واظنهـا رد       أذكر   اود ان . 

 من اننا لم نذكر قسماً      بوليت على ما قاله األستاذ   

مهماً من العالم لعدة أسباب فيه عدد كبيـر مـن           

 وسكان الهند الذين يـشكلون      .الشيعة وهو الهند    

ار فيه عدد الشيعة يتراوح     مليار او يزيد على الملي    

وهو عدد ليس قليـل     .  مليون   ٢٠ – ١٥ما بين   

ولكن في ما   . قد يكونون أقلية في الهند      . األهمية  

بنتاجهم الثقافي في الماضي فإن رجال الدين يتعلق 

حمـد  أ( مثـل    منهم قد كتبوا كتباً ما زالت تدرس      

 ومثل وسعد الدين العلي رؤوف حمدبقلم  )اإلسالم

 جزءاً وقد نشر ٢٤الذي يقع في ) نوار األاتتابها(

  .  مرات عديدة في إيران ه نشرعيدأو

من المهم اال ننسى الهند والدور الذي لعبه من قبل          

 ،كجزء منها ، ان الهند دولة علمانية      عتبارإالشيعة ب 

و التـي   ،  في حركة التحرير    المبكر  دور الشيعة  و

  بمعنى أنهـم   ةيستطيع المرء يقول علماني    ـ كان

مـن   فصلوا أو رتبوا فصل مناطق معينه تمامـاَ       

 الى ـ عن تلك التى كانت تمارس  ة الدينيةالممارس

   .حداث أ عما يحدث من و مؤخراَةالسياس

وبرغم ذلك ، فالسبب في انهم يعدون جزءاً مـن          

هذا الشيء بأكمله ويعاملون باإلذالل ، اعتقـد ان         

كـن  ه عنوان جيد ول   فإناألمر في ما يتعلق بالهالل      

 طرفـه  األول وايـن     طرفهالمرء ال يعلم اين هو      

اقـصد  . الثاني واين يقع الجزء األكبر من الهالل        

أنى مختص بالرياضيات ولذا أحاول ان أفكر فـي         

ين يقع المكـان    أفهم  أن  أستطع  أحدود األرقام ولم    

   ؟األضخم من الهالل 

 السؤال الذي يجب ان يؤخذ في الحـسبان         فإنولذا  

يعة في الهند وباكستان وبنغالدش     هو كيف ان الش   

هم أقلية ال تكاد تذكر ، وكيف ينتمي الشيعة فـي           

 تربط بينهم أواصر الـزواج      نالهند وباكستان الذي  

المتبادل الى الشرق األوسط وكيف سيكون أثـرهم        

  . ستقطاب واثر سياساتهم بسبب هذا اإل
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عني ان هذا شيء سيلقي بظالله علـى الجلـسة          أ

. انتم تعلمون وهذا سؤال لكـم       ولكن أود طرحه ،     

أظن ان هذه نقطة مهمة يجب أخـذها بالحـسبان          

  . وماذا تقولون عنها 

 نقطة غاية في األهمية      ذكرت أظنك : إيكلمن •

ان . ، ومنها هذه األرقام التي كنت أتساءل عنها         

ستة وعشرين مليوناً قد تكون أقليـة فـي الهنـد           

  . كبيراً ولكنها بالنسبة للدول العربية تعد رقماً 

.  متداخلة عبر الحـدود      اَأشياءذكرت  وانت ايضاً   

وانا بوصفي انظر الى جنوب آسيا مـن ارتفـاع          

رى أي إنسان تكلـم حـول       أي ال   فإن قدم   ٤٠٠٠٠

الشيعة الذين يعبرون الحدود متسببين في العنـف        

نهم قوة ألي شيء عدا هذا النوع من        إ. شكل  بأي  

   .االستقطاب 

م أقلية فهناك نزعة في الهند      اني اعتقد انهم بوصفه   

اكثر من أي مكان آخر ، وبرغم الخالفات الدينية         

خر ، وبحكم القـانون تجعـل الـسنة         من حين آل  

والشيعة عندما يفكرون في التـصنيفات المجـردة        

  .يميلون الى العمل معاً 

 مـا نعلمـه     فـإن وفي ما يتعلق باألمور األخرى      

دعايـة ،   بالدرجة األساس هو ما نراه في وسائل ال       

تابع مختلف مـا يبـث فـي        أوانا واحد من الناس     

الفيديو عن القاعدة في محادثة منها لجـذب اكبـر          

 وهناك محاوالت لـربط كـل       –عدد من المتلقين    

 الى الشيشان بأحداث في جنـوب       .....شيء من   

  . شرق آسيا وأي مكان آخر لربطها معاً 

 ان رد الفعل لمثل هذه األمور كما اعتقد ليس قوياً         

في الهند وال في أي مكان آخر ، ولكن المدى الذي         

يصل اليه في ما يتعلق بالشرق األوسط والقـدس         

والقضية الفلسطينية ، في الهند لم أالحظ انه قـوي      

ومن ناحيـة أخـرى     . في المجتمع الهندي المسلم     

فاألجنحة الهندوسية اليمينيـة وبعـض األحـزاب        

ولذا . إلسالم  القومية قاسية جداً في ما يتعلق بخط ا       

 كمـا   اآلن تأثير ذلك حتـى      فإن ،فمن حسن الحظ  

 اآلنة الهندية كمـا     رأستطيع ان أقول في شبه القا     

يجعل الدعاية من هذا النوع محدودة الى حٍد كبير         

 .  

مـن جامعـة    وغسطس نـورتن    أنا  أ : سؤال •

المالحظة هـي   . لدي مالحظة وسؤال    . بوسطن  

عنهـا هـو    ان احد مالمح الهوية التي لم نـتكلم         

. والطبقة مهمة جداً في المجتمع الشيعي       ، الطبقة  

عندما ننظر الى مجتمعات كبرى في العالم العربي 

 اعني انها   –جغرافياً    ليس     –من أمكنة مثل لبنان   

 سـبيل   علىليست كبيرة تماما بالمقارنة مع الهند       

ولكنهم جزء كبير من عـدد الـسكان ،         ، المثال  

ن والمملكـة العربيـة     أماكن مثل لبنان والبحـري    

 او  ٤٠السعودية والعراق فما نجده هو انه قبـل         

 سنة كانت هذه المجتمعات تحركها أحزاب من ٥٠

وفي الحقيقة كان الحزب الشيوعي هـو       . اليسار  

اكثر الجهات تأثيراً في تحريك المجتمعات الشيعية       

 أهداف حزب   فإنوفي الحقيقة   . في العالم العربي    

راد رجـال الـدين     أو كمـا    الدعوة في العراق ه   

  . حداث توازن مع الشيوعيين إ

وفي الحقيقة فلو ألقيتم نظرة على المـوارد التـي          

لنـاس فـي الخمـسينات       ا استخدمت في تحريـك   

والستينات والتي استخدمها كل من رجـال الـدين         

. والشيوعيين فستجدون انها متشابهة الى حٍد كبير        

نـاس مـن    ي اقصد انهم كانوا يجتذبون ال     فإنولذا  

سس طبقية ، كانوا يتحدثون عن االستغالل       أخالل  
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وما شاكل ذلك ومازلنا حتى اليوم نرى ظواهر من         

 هـو   مقتدى الـصدر  واظن ان   . التحريك الطبقي   

في الحقيقة اذا نظـرتم الـى   . مثال جيد على ذلك   

سياق السياسة الشيعية في العراق فستجدون توتراً       

عي وبخاصة بين   طبقياً واضحاً داخل المجتمع الشي    

 لمقتدى في سبيل المثـال والـدعوة        جيش المهدي 

  .وبعض أحزاب الشيعة األخرى 

 ـله عالقة بالتربيـة   فسؤال أما ال، مالحظة الهذه 

كد المتكلمون بطرقهم   أوقد  .  التربية    ونماذج أنماط

التقليـد  هميـة   أو  " االجتهـاد " الخاصة على أهمية  

 ، والذي   ودور رجال الدين الشيعة وما شاكل ذلك      

ـ          تغييرالأتساءل عنه هو كيفية قيام أنماط التربية ب

ان .  ذهاب الناس الى المدرسة       مكان    شروط وفق

 –مالحظتي القصيرة هي انه في كثير من األماكن         

 فـي   –ة التي شـهدتها     يفي كثير من القرى الشيع    

الماضي ، كان الناس يذهبون الى النجف في العالم         

ولـذا  . بون الى إيران    صبحوا يذه أالعربي واليوم   

ي أتساءل عما نعلمه بصورة منتظمة حول تغير        فإن

ن ذلك على درجـة عاليـة مـن         أنماط التربية أل  

  . األهمية 

ن تسمحوا لي بمالحظة ختاميـة حـول        أرجوا  أو

متيـاز  إلقد حظيت ب  . او الحكم المستقل    ) االجتهاد(

جتماع مع عدد من كبـار مفكـري        إالجلوس في   

الغريب بالنسبة لهؤالء الرجال ،     واألمر  . الشيعة  

 الـشيعة الرجـال     –وفي بعض األحيان النـساء      

نهم يأخذون بصورة واسعة من مختلف      إ –والنساء  

ن تجلـس مـع   أنك يمكن  أعني  أ. أنواع المؤلفات   

 ديل إيكلمـن  حد الشيعة الباحثين فيسألك عما كتبه       أ

ون المجـالت المتعلقـة     ؤنهم يقر أقصد  أ. مؤخراً  

ون الصحف بينما السنة هم     ؤياسية ويقر بالعلوم الس 

ولذا فإني أجد نوعـاً مـن اإلبـداع         . كثر ضيقاً   أ

الموروث في مثل هذا النوع من االسـتقالل فـي          

  . ندهاش في بعض األحيان التفكير وهو ما يثير اإل

 وعندما نرجع الى سـؤالنا      ،ولكن في كل األحوال   

فهو ماذا نعرف بصورة منظمة حول تغير أنمـاط         

  ية ؟ الترب

بـدوا مثـل    أاود لو أنى أستطيع ان       : إيكلمن •

 تعليمه فأقول ان المرء كلما زاد        بانغلوس الدكتور

ي اعلم الكثير فإنولسوء الحظ . برالية ي يزداد لفإنه

عن الموضوع الى درجة اني اعلم ان هذه ليست         

  . المشكلة 

من األمور التي نستطيع قولها هـو ان المـرء اذا           

إمكانية اصغائه الى مختلـف     زادت دراسته زادت    

  . أنواع الطروحات 

. ولكن هذا ليس جواباً على الـسؤال         : سؤال •

  السؤال هو اين يكون الناس في حالة تربية ؟ 

اين يكون الناس في حالـة تربيـة ؟         : إيكلمن •

غالباً ومما رأيته هو انهم يكونون كذلك في كـل          

في حالة  . األماكن التي يجدون فيها فرصة التعلم       

لعراق اني اعتقد بقوة انه اذا ما سنحت فرصـة          ا

اجتياز الحدود والتوجه الى إيران فالقليلون فقـط        

  . سوف يفعلون ذلك 

األفراد الـذين قـابلتهم فـي       . انهم نخبة صغيرة    

الواليات المتحدة حيـث يـستطيعون ان يقومـوا         

بأعمال عديدة ألنهم داخل المنطقة الخضراء ولكن       

  . الخروج منها صعب عليهم 

وبوصفي مستشاراً لجامعة الكويت فنحن نحاول ان       

نعد برنامجاً دراسياً لجلب الطلبة العراقيين ولكـن        

ن تلك هي المشكلة نفـسها فـي    ذلك صعب جداً أل   
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جلب أناس من داغستان او أي مكان كهذا ، انهـا           

  . محاولة للقيام بما يمكن القيام به 

 .وفي مناطق أخرى قد يكون األمر اكثر سـهولة          

كل ما أستطيع ان أقوله هو ان الواليات المتحـدة          

 لمواءمـة مـصالحنا      طـويالَ  اَمازال أمامها طريق  

القومية مع نظام سمات سفر غير مالئمة ال تشجع         

الناس على الحصول على تعليم أعلى في الواليات        

من الصعب ربط الموضـوعين بـرغم       . المتحدة  

 القول  ي أستطيع فإنولذا  . افضل الجهود التي نبذلها   

ان واحداً من افضل أماكن الدراسة هو الواليـات         

المتحدة ، ولكن صدقوني ان ذلك هو نعمة بريطانيا 

ربما كان هـذا    . العظمى واستراليا وأماكن أخرى     

ما نريد ان نفعله بخصوص التعليم وهو ان نوجـد          

تحالفاً للراغبين من اجل حرف الناس الى بلـدان         

اسة ولكن لـسوء    آمل ان تتغير هذه السي    . أخرى  

ا حيث اننا   الينالحظ فهم غير قادرين على المجيء       

  . كما اعتقد نستطيع تقديم شيء في مضمار التربية 

أريد ان أضيف الى هذا كلمة واحدة        : فيلدمان •

 اآلنلقد بقيت المرجعية في قـم حتـى         . ريعة  س

وبالنسبة لخيبة األمل في العـراق      . بدون منازع   

 ان النجـف بـدأت      وله خيبات أمل كثيـرة هـو      

فتاح في األشهر القليلة األولى بعـد سـقوط         ناإلب

وبدأ الناس يعبـرون الحـدود ويقولـون       . صدام  

 مثيرة هناك وهذا يعطـي انطباعـاً عـن          اَأشياء

المرجعية التاريخية التي هبطت أهميتها التاريخية      

انتم تعلمون ان قم لم تـصبح       . بصورة واضحة   

 حتـى   حقيقة مهمة من حيـث كونهـا مركـزاً        

العشرينات من القرن الماضي ، ولكن ذلـك لـم          

وانا اعتقد ان السبب ليس ان النـاس      . يحدث حقاً   

ال يشعرون انهم احراراً في قـول مـا يريـدون           

.  اذا شعروا بأنهم قد تطلق علـيهم النـار           ،هناك

 لمنح الفـرص    ومن الواضح ان ليس هناك أمواالَ     

كون الدراسية، ولكن مع ارتفاع أسعار النفط سـت       

  . هناك أموال في المتناول للدراسة في ايران 

وهذا كمـا تعلـم أدى الـى تـدفق           : أصالن •

الدارسين الشيعة على قم وهو مـا يؤشـر علـى     

ـ السطح ان هذه هي النسخة الخمينية من ال        شيع ت

يع صار المثل األعلى    تشوهو إبداع ديني داخل ال    

في الفكرة الشيعية حول العالم وهذا ما يتم تغذيـة          

وليست هذه بالـضرورة هـي      . الء الطلبة به    هؤ

  . القضية 

ولما كنت قد زرت قم وتكلمت مع الكثيرين مـن          

ي أظن اننا فـي الواليـات       فإنرجال الدين هناك ،     

المتحدة ال نود ان نسمع الحوار العميق والملـيء         

بالنشاط الذي يحدث ليس حول كون ذلـك جـزءاً          

قـة بـالحوار    شيع ، تلك الفكرة المتعل    تتقليدياً من ال  

والنقاش ولكن حول فكـرة واليـة الفقيـه وهـي           

 الــسياسية فــي وســط –األيديولوجيــة الدينيــة 

هناك قدر عظـيم    . الجمهورية اإلسالمية اإليرانية    

 وبخاصة بين رجال الـدين الـشباب        –من النقاش   

الذين هم في الثالثين وحوله ، وحول رجاحة هذه         

  . الفكرة من الناحية الدينية والسياسية 

اعني لقد كنت قلقاً جداً      .  نوح واعتقد اني اتفق مع   

من ان تصبح النجف المركز الذي كانـت عليـه          

 ألنها ستتحدى قم ،وعلى وجه الخصوص، تاريخياً 

ولكني أريـد ان اركـز      . في وراثة العالم الشيعي     

على أننا ال ينبغي ان نشعر بالخشية اذا ما توارثت          

نيـة لإلسـالم قـد      ن النسخة الخمينية اإليرا   قم أل 

ـ انتشرت بوصفها النمط المهيمن لل     شيع والفكـر   ت

  . الشيعي 
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أظن ان . إضافة تأتي في عشر ثوانٍ  : إيكلمن •

واحداً من المميزات اذا كان المرء عراقياً شـاباً         

يجابه نظاماً تعليمياً ام يكن فعـاالً فـي اآلونـة           

األخيرة هي الذهاب الى ايران ليس فقط بـسبب         

 إيجـاد   صان فر . سبب اللغة ايضاً    النقود ولكن ب  

مكان تستطيع فيه العمـل باللغـة العربيـة دون          

. الحاجة الى دراسة لغة ثانية أعلى هناك بكثيـر          

ثم ان دراسة الفارسية بسرعة معينة قد تكون في         

  . أماكن اكثر مما يتصور المرء 

 ، مجلـس العالقـات       نانسي بيـرد    :سؤال •

ن المـشاركون   كنت أتساءل ما اذا كا    . الخارجية  

يستطيعون التعليق حول الفرق في داخل الـشيعة        

 مقتـدى   لقد سمعنا حـول   . وبخاصة في العراق    

ولكن على وجه . وهو ينتهج طريقاً مختلفاً الصدر  

 كان هناك مؤخراً الكثيـر      البصرةالخصوص في   

من العنف بين الجماعات الشيعية ، وكنت أتساءل        

لكيفيـة التـي    ما اذا كنتم تستطيعون الكالم حول ا      

يمكن فيها للخالفات الشيعية ان تزيد مـن عـدم          

  . االستقرار في العراق 

 فإنمثل أي صراع داخلي     .. حسناً   : فيلدمان •

الصراع في البصرة خالل األسبوعين الماضـيين       

يمكن قراءته على مختلف المستويات انه بـشكل        

جزئي بين العصابات للسيطرة على المناطق وهو       

 جيش المهدي   رين من الميليشيات  بين فريقين كبي  

 ميليـشيا مقتـدى وميليـشيا       فإن ولذا   وفيلق بدر 

المجلس األعلى تتصارعان حول من يسيطر على       

 هذا مستوى   فإنولذا  . مؤسسات الشرطة المحلية    

وهو جزئياً بـين سياسـيي      .  درجة ما    ىلاأعلى  

حركة مقتدى وسياسيي المجلس األعلـى للثـورة        

ا يسيطر ويكـون اكثـر      يهمأجل  أاإلسالمية من   

خراً فهو صراع يخـص     آواخيراً وليس   . تأثيراً  

السيطرة على البرلمان نفسه ألنه كمـا تعلمـون         

 رئـيس  فـإن وكما يعلم كل أحد هنا على ما يبدو       

 وهو الحزب   حزب الدعوة الوزراء الذي جاء من     

الثالث واألصغر واألقل اثراً اصبح رئيساً للوزراء 

اً لقبول رئيس وزراء من ن مقتدى لم يكن مستعد    أل

ومقتدى نفسه ال يملـك تـأثيراً       . المجلس األعلى   

ن يأتي برئيس وزراء من خـالل       سياسياً يكفي أل  

 هـم   –ولذا كان حزب الدعوة نوعاً من       . تنظيمه  

 انهم غيـر محايـدين      –شيعة ولكنهم الى حٍد ما      

ألنهم اقرب الى مقتدى وهـم ذوو ثقـل يحـاول           

لمجلس األعلى للثـورة    مقتدى به ان يتوازن مع ا     

  . اإلسالمية 

ل معاً وما ترونه هو نقطة      مكل هذه المستويات تع   

البدء بالعنف التي تعكس التوتر صعوداً ونزوالً في        

 مستوى سيطرة الجـوار     فإنالنظام ، ومرة أخرى     

تماء السياسي تسعى للسيطرة على المؤسسات      ناإلو

البلدية من اجل الـسيطرة التامـة علـى العمليـة         

  . سياسية الوطنية ال

لقد تمـت   . ريتا هـاوزر . شكراً لك    : سؤال •

واود العودة الى ذلك    . اإلشارة مسبقاً الى الطبقة     

 األقل مثـل متحـدثنا      علىن خبرتي في لبنان     أل

لقد مثلت بوصفي محاميـة     . السابق كانت واسعة    

أكثرية األغنياء ومن عائالت المسيحيين والـسنة       

   .خالل ردح طويل من الزمن 

لقد كان هناك   .  عائلة شيعية غنية     ةلم أقم بتمثيل أي   

عدد من الشيعة األغنياء وبطبيعة الحال كانت هناك 

بعض النخب ولكن النمط الـشائع هـو الفقـراء          

المسحوقين والطبقة الدنيا هم شيعة وينظر إلـيهم        

بهذا الشكل من قبل المسيحيين والسنة علـى حـٍد          
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ع مـن النـاس     سواء ، النقاش كان حول هذا النو      

وعندما تكون سياسة منطقة ما فـي       . المسحوقين  

هذا .  المسحوقين غالباً ما يثورون      فإنحالة تعكر   

   .  مهممرأ

اعتقد ان هذه هي مسألة حزب اهللا وأنا ال اعـرف           

لبنـان ولكنـي    بالعراق او أي مكان بقدر معرفتي       

اود ان اسـمع  . أظن ان النمط نفسه يصح هنـاك        

  . ات والفقر وكل هذه األمور تعليقاً حول الطبق

. حسناً، اعتقد انك على حق تمامـاً         : أصالن •

هذه هي المسألة في أماكن مثل لبنان ومثل العراق         

 فـإن وبرغم اني اعتقد ان ذلك مثير لالهتمـام         . 

العكس صحيح في أماكن أخرى مثل شبه القـارة         

 األرض والطبقة العليا في     احيث الشيعة هم مالكو   

   .بعض الحاالت 

أنى أقـول أنهـا      . صـبهاني إمهناز   : سؤال •

لديك بعـض   . صورة مشوشة جداً في شبه القارة       

الطبقات التي تملك األرض في أماكن معينة جـداً         

 ولكـن لـديك     – هناك باكستان وشمال الهنـد       –

 اسسومؤولديك  . مجتمعات شيعية غاية في الفقر      

باكستان وهم شيعة ولديك عدد من القادة الوطنيين        

وبرغم ذلك فليس هناك شيعة قياديون      . شيعة  وهم  

في الجيش الباكستاني وهناك مجـازر منتظمـة        

للشيعة كما تعلمون جيداً على يد الجهاديين الـذين       

   حول الكفر والخ طقيهيستخدمون األفكار غير المن

ي اعتقد ان هذه صورة معقدة جداً وبخاصة        فإنولذا  

امـر  في باكستان وانتهز الفرصة من اجل إيضاح        

 فـي   عندما بدأنا الكالم هنا حول الـشيعة        . واحد  

ك فإنجنوب آسيا او باكستان على وجه الخصوص        

االسـماعيلية   بدأت الكالم حول     إيكلمنايها السيد   

 الذين هم مذهب معين صغير جداً وعـالمي جـداً         

   . . من الشيعةوفريد جدا

العـالم  في انحاء   الشيعة  من   ي الفرع الرئيس  ولكن

، ولم يـشر أحـد الـى    ثنا عشرية إ ماإلسالمي ه 

ثنا عشرية وهناك عـدة مـذاهب وفـي         الشيعة اإل 

 الشيعة اإلسماعيلية هم األكثر استخداماً      فإنالحقيقة  

جـل ان   أللعالقة مع الدولة بصورة مـؤثرة مـن         

ينجحوا وهو مالم تستطع ان تفعله سائر مـذاهب         

  . الشيعة 

 . ينا محـام  وأ موشومي خان سمي  إ : سؤال •

ؤال حول ما تعتقدونـه عـن مـضامين         ولدي س 

 الشيعي وانا ال اعتقد ان هنـاك        –الصراع السني   

  مثل هذا الصراع بين مسلمي الغرب ؟ 

مريكياً مسلماً كما تعلمون ، وقد نـشأت        أبوصفي  

ذا كنت سنياً ام شيعياً او فهم ما هو         إوانا ال اعلم ما   

  . الفرق 

وفي عطلة نهاية هذا األسبوع حـضرت مـؤتمراً         

. م الصراع السني الشيعي في السياق العراقي        لفه

ولم يذكر أي شخص من المشاركين مـا اذا كـان           

. سنياً ام شيعياً بما في ذلك الحاضرون المستمعون        

ي فإنوبرغم ذلك وبوصفي محامياً للحقوق المدنية       

أرى ان هناك نزعة بين المـسلمين األمـريكيين         

لمواجهة الصراعات في ما قـد يحـصل ، انـتم           

لمون انه حين يكون هناك تفجيـرات بالقنابـل         تع

مسجد هنا في نيويورك يشعر بأنه مهدد       .. فعندئٍذ    

ي حقاً أتـساءل مـا هـي آثـار هـذه            فإنولذا  . 

الصراعات األكبـر علـى المـسلمين الغـربيين         

  وبخاصة في الواليات المتحدة ؟ 
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بالنسبة لي األمر يتعلق بالمـستوى       : فيلدمان •

ال أخشى كثيراً   . حرباً أهلية الذي يمكنك ان تسميه     

 ولكن  –ان تدعى حرباً أهلية على مستوى واطئ        

 يصبح حربـاً    اآلنما اذا كان يجري في العراق       

  . أهلية تامة 

واآلن كل  . كل يوم نحن نقترب منها رويداً رويداً        

دعنا نقـل انهـا ان      . يوم نقترب منها اكثر واكثر      

اع استمرت تنمو بهذا الشكل فسيكون لـدينا صـر        

سيجتاح المسلمين في العالم اجمع بما فـي ذلـك          

الغرب حيث يظن المسلمون أنفسهم سنة او شـيعة         

وذلك فقـط بـسبب انهـم يـشاهدون التلفزيـون           

وسيعرض الكثيرين من السنة الذين قـتلهم شـيعة         

والشيعة الذين قتلهم سنة وهذا ما تنقلـه التقـارير          

  . اليوم وهذا هو ما يحصل على وجه الدقة 

  . ا ، اعتقد ان ذلك سيكون له تأثير وهكذ

واعتقد ان من اهم المخاطر في الخليج ان الـشيعة          

المقموعين عادة سيستخدمون ذلك وسيلة لالتحـاد       

لمواجهه السلطات التقليدية بالطريقة نفـسها التـي        

استخدمها الشيعة اللبنانيون عندما اندمجوا سياسـياً       

ـ    . خالل سنوات الحرب األهلية    د ان  ولهـذا فأعتق

وبالنـسبة  . هذه الطبقة المقموعة يمكن ان تنتفض       

 ستكون هـذه هـي      ،على وجه الخصوص  ،للغرب

لن تكون آلية طبقية بالطريقـة نفـسها ،         . اآللية  

عاً عميقة في روابط    وولكن اعتقد انكم سترون صد    

المسلمين الغربيين عندما يحس الناس بشكل مـن        

واعتقد ان  . األشكال ان عليهم ان يلتزموا جانباً ما        

ذلك سيكون من جملة األحـداث األليمـة او مـن           

  . مظاهر الصراع الدائر 

شكراً جـزيالً لهـذه الفقـرة مـن          : إيكلمن •

المذكرات الشخصية التي قدمتها بما في ذلك مـا         

فعلته في عطلة نهاية األسبوع الماضية ألني اعتقد      

 شيئاً مهماً جداً وهو ان المسلمين في        يبينان ذلك   

ون بمشاهدة تقـارير حـول      ؤ عندما يبد  مجتمع ما 

بعـين  هذه الصراعات واذا لم يكونوا يشاهدونها       

كيف نفسر هذا   :  أول سؤال يبرز هو      فإنمحترفة  

 ألكثريـة   ة غير الـصحيح   ةن الحال لآلخرين ؟ أل  

ثـم  ) نحن شيء واحد  ( انهم يقولون    يالمسلمين ه 

وعندما تحصل  . مختلف أنواع الخالفات    بن  وؤيبد

كيف نفعل هذا ؟ وما اذا      : السؤال  ون  الخالفات يك 

ة عمـان   ن مـن سـلط    "العباديون"كان المسلمون   

ريزونا من قبل مصريين    أ يطردون من مسجد في   

 ألنكـم    ان تأموا المصلين   ال تستطيعون : يقولون  

ثم تتصل  ،  من هذا القبيل     هراطقة ، او اي شيء    

ليزية والعربية من نحـن    جناإلبقيادتك لتشرح لك ب   

  بسائر العالم  وكيف نتصل 

هذا واحد من األمور القديمة التي صاحبت زيـارة         

التعليم واعتقد انه يحصل في المجتمعـات الـسنية         

 الخالفات مـثالً بـين االثنـا        فإنولذا  . والشيعية  

 أخرى تصبح اكثـر     اَوأشياءواالسماعيلية  عشرية  

صعوبة للناس من اجل فهمهـا ، علـى طرفـي           

ين يحـاولون او    على الناس الـذ    و من ثم     الحركة

  . يفهموا ما يحدث 

 مع آمـال    –واعتقد في الوقت نفسه      : أصالن •

 ان المجتمع –بأن انتهي بمالحظة إيجابية ومتفائلة 

كـل  ب. األمريكي المسلم هو في حالة فريدة جداً        

 المسلمين هم اكبر أقلية دينيـة فـي         فإنالمقاييس  

نـا ال   فإنوفي حين إننا هنـا      . الواليات المتحدة   

ان . ي الذي نشاهده في أوربـا       نهد العزل االث  نشا
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أكثرية المسلمين في الواليات المتحدة هـم مـن         

منهم يملكون   % ٦٠الطبقة الوسطى ، واعتقد ان      

 أيلول كانت هنـاك محاولـة       ١١ومنذ  . منازلهم  

حقيقة وكنت جزءاً من هذه المحاولة للتخلي عـن         

ين التقسيم االثني والمذهبي وكذلك التقسيم األهم ب      

المسلمين األمـريكيين واألمـريكيين المـسلمين       

وبخاصة األفريقيين األمـريكيين فـي الواليـات        

من مسلمي الواليات  % ٣٠المتحدة الذين يشكلون 

لقد كنت جزءاً من عدد من الجماعـات        . المتحدة  

التي اجتمعت من اجل بناء الجسور ، واسـتبعاد         

 فـي   الكثير من التقسيمات التقليدية التي نشاهدها     

الكثير من أنحاء العالمين العربـي واإلسـالمي ،         

وان نضع هوية أمريكية مسلمة محددة تعتمد على        

  . التوحد خارج نطاق هذه الخالفات 

 مـا زاد    فـإذا  على حق ،      نوح  انا اعتقد ان   اآلنو

الوضع في العراق سوءاً وخاصـة اذا مـا بـدأ           

تشار خارج العراق في سائر أنحـاء منطقـة         ناإلب

نا سنشاهد شيئاً من هذه التوترات في هذا        فإنالخليج  

  . البلد ايضاً 

 الوقت ان ما هو فريد حـول اإلسـالم          نفسوفي  

األمريكي هو فرادة الدين في أمريكا ، وهو هـذا          

اني أقول في بعض األوقات انه      . الشعور بالفردية   

ـ بصرف النظر عن دينك اذا كنت امريكيـاً          ك فإن

 وهـذا صـحيح     .بشكل من األشكال بروتستانتي     

واعتقد ان األمـل فـي خلـق        . بالنسبة للمسلمين   

شعور باالتحاد الذي يمكـن ان يكـون نموذجـاً          

للمسلمين في كل مكان العالم يكمن فـي مجتمـع          

  . األمريكيين المسلمين هنا 

وأستطيع ان أخبركم من خبرتي الخاصة ان الهوية        

أخذت بالتشكل وتلعب دوراً مهماً ليس بالطريقـة        

اجه بها الحكومـة األمريكيـة فقـط بـل          التي تو 

بالطريقة التي يتصل بها األمريكيون المسلمون مع       

  . المسلمون في العالم العربي وخارجه 

أود ان أشـكركم    . شكراً جـزيالً     : أندرسن •

 ان نقـرر مـا اذا   اآلنجميعاً ايها الحضور علينا  

كان كل ما قلتموه سوف يكـون موضـع قلـق           

لحلقة القادمة التي ستبدأ    هذا هو عنوان ا   . واهتمام

  .بعد سبع دقائق 

        

     

 

  

    

  
 


