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 ٢٠٠٥مراكز األبحاث ثينك تانكس ودورها في صنع السياسة األمريكية حيال العرب في 

 مراكز األبحاث في الواليات المتحدة دورا كبيرا في تشكيل السياسية الخارجية األمريكية، ويطلق عليها تلعب

وتقوم هذه المراكز البحثية بإمداد صانعي السياسية األمريكية . Thinks Tanks“ ثينك تانكس"مصطلح 

العبا هاما في تحديد أولويات ووسائل اإلعالم بتحليالت ودراسات تتعلق بكل القضايا الهامة، مما يجعلها 

وتشارك المراكز البحثية كذلك في تحديد المسارات التي . القضايا اإلستراتيجية التي تواجه الواليات المتحدة

 . يجب أن تسلكها الحكومة األمريكية في تعاملها مع هذه القضايا

 األبحاث األمريكية خالل عام  الضوء على أهم إصدارات مراكز تقرير واشنطنيلقي هذا التقرير الذي نشره

  :  ومن هذه المراكز والمؤسسات٢٠٠٥
  مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية ١

Studies CSIS Center for Strategic and International -   
  “" تغير حسابات الواليات المتحدة في اعتمادها علي مصادر الطاقة في الشرق األوسط"

Changing Balance of US and Global Dependence on Middle Eastern Energy Exports ”
The 

وتشير الدراسة إلي أن ارتفاع أسعار مصادر الطاقة العالمية جعلت دول الشرق الوسط البترولية تتمتع بوفرة 

في دخلها القومي اإلجمالي، بما قد يسمح باستثمار أجزاء كبيرة من هذا الدخل اإلضافي في بنية استخراج 

  . رد الطاقة من بترول وغاز طبيعي بما سيؤدي الحقا إلي زيادة اإلنتاج العالميموا

وتعرض الدراسة تفصيال لكل دولة علي حدة من حيث الخطط الموضوعة لزيادة اإلنتاج علي المدى القصير 

  . ٢٠٢٥، والمدى الطويل عام ٢٠١٥، والمدى المتوسط عام ٢٠١٠عام 

وتتوقع منظمة معلومات . للبرميل$ ٢٧و$ ٢٥ل البترول لتستقر بين معدل وتوقعت الدراسة عودة أسعار برمي

من إجمالي المستهلك من مصادر الطاقة العالمية % ٣٩ أن يصل معدل استهالك البترول إلي EIAالطاقة 

 ستكون الواليات المتحدة والقوي ٢٠١٥وخالل الفترة الممتدة حتى عام . خالل السنوات الخمسة القادمة

من إجمالي الزيادة في استهالك الطاقة % ٦٠مستهلكة لما يقرب من ) الهند والصين( في أسيا الصاعدة

  . العالمي
  : ودراستها توصي بدولة فلسطينيةRand   ندا  مؤسسة ر ٢

حددت مؤسسة راند عددا من الدراسات الهامة منها ما بدأ العمل فيه بالفعل ومنها ما سيبدأ في المستقبل 

المساعدة علي إقامة دولة " دراسة توصى بعنوان ٢٠٠٥ذه الدراسات التي صدرت عام القريب وأبرز ه

ما هي الشروط الواجب توفرها لقيام : "والدراسة تعمل علي اإلجابة علي التساؤل اآلتي". فلسطينية ناجحة

 عن هذه توصياته في هذا الصدد من خالل ما نشر في تقريرين" المركز"وقد قدم ". دولة فلسطينية دائمة؟

، حيت عالجت التوصيات "هيكل رسمي للدولة الفلسطينية: القوس"و" بناء دولة فلسطينية ناجحة: "الدراسة هما

وأفاد البحث أن احتمال بقاء الدولة الفلسطينية . مسألة خلق هيكل ناجح وقابل للتطبيق عملياً للدولة الفلسطينية

ضي، والحدود المفتوحة، واألمن الكافي، سواء بداخلها أو يزيد قوة إذا توفر لها قدر كبير من سالمة األرا

  .لجيرانها
  :ودراستها  Washington Institute for Near East Policy معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى  ٣

  "  األعمدة الثالثة لالستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط :  والسالم  اإلصالح، ، األمن"
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ره الذي يصاحب وصول إدارة جديدة للبيت األبيض ليكون بمثابة دليل لها في سياساتها في أصدر المعهد تقري

والتقرير الذي يصدر كل أربع سنوات، ويشتهر التقرير بنفاذه إلي دوائر صناعه . منطقة الشرق األوسط

  .  القرار في البيت األبيض وخارجه

 الواليات المتحدة في الشرق الوسط في هذه الفترة ويتناول تقرير هذا العام التحديات التي تواجه سياسات

ويطالب التقرير بتكامل اإلستراتيجية األمريكية التي يري ضرورة بنائها علي ثالثة أعمدة . التاريخية الهامة

  : أساسية

األمن هو العامل األكثر أهمية ويتطلب سرعة التعامل الجدي مع هذه القضية الخطيرة، إال أن التقرير يشير 

إرهاب، تهديد (وإذا أرادت الواليات المتحدة محاربة التهديدات األمنية فقط . لي أن األمن وحده غير كافيإ

الصادرة من الشرق األوسط، وبدون أن تنظر في أسبابها وما يروج لها، ) لتدفق النفط، مخاطر علي إسرائيل

القتصادية والسياسية التي تؤدي إلي فعلي اإلدارة األمريكية أن تساعد علي تغيير الظروف االجتماعية وا

لذلك يدعو التقرير إلي تبني اإلدارة األمريكية خطط تهدف إلي تحقيق اإلصالح . ظهور هذه التهديدات

السياسي واالجتماعي واالقتصادي في دول الشرق األوسط وتعمل علي تحقيق عملية السالم بين العرب 

  . وإسرائيل

السابق لوزير الخارجية األمريكي لشئون الشرق األوسط، والمستشار ويرأس المعهد دينس روس المساعد 

  .السابق للرئيس بيل كلينتون فيما يتعلق بعملية السالم العربية اإلسرائيلية
  : ودراستهاMiddle East Institute معهد الشرق األوسط  ٤

  مرحلة حاسمة في العالقات الليبية األمريكية...  عاما ٣٥ليبيا بعد 
 Libya after 35 years A Turning Point for Libya and the United States 

األمريكية في ظل التغيرات في سياسة ليبيا الخارجية -أصدر معهد الشرق األوسط تقريرا عن العالقات الليبية

سلحة عبر السنوات الماضية والتي كان من أهمها موافقة الحكومة الليبية على إنهاء محاولتها للحصول على أ

 PAN AM(دمار شامل، إلى جانب قرار الحكومة الليبية على دفع تعويضات ألسر ضحايا رحلة بان آم 

كتب التقرير نائب مساعد وزير الخارجية السابق ونائب رئيس معهد الشرق األوسط حاليا ديفيد ماك ). #103

David Mackبعدما قام بزيارة أخيرة لليبيا .  

  :ريكية ناقش التقرير ثالثة عقبات أساسية تعوق عملية االنفتاح في هذه العالقةاألم-وعن العالقات الليبية

  .استمرار وجود ليبيا على الئحة اإلدارة األمريكية للدول الداعمة لإلرهاب رغم التطورات السابقة-١ 

حدة، وهنا فشل الحكومة األمريكية حتى اآلن في فتح مكتب استخراج تأشيرات سفر من ليبيا للواليات المت-٢ 

  .األمريكي في المجال الثقافي والتجاري والسياحي-أوضح ماك أن هذا التأخير تسبب في إعاقة التعاون الليبي

  .  أخيرا غياب تمثيل دبلوماسي على مستوى السفراء بين واشنطن وطرابلس٣

ث استطاعت كلتا الليبية يعد نجاحا مهما للدولتين، حي-ويقول السفير ماك إن تحسين العالقات األمريكية

وحذر التقرير من العواقب السلبية الناتجة عن أي . الدولتين الحصول على أرباح اقتصادية وإستراتيجية مهمة

تأخير أو إهمال من إي الطرفين وفي هذا الضوء أستعرض ماك توصياته للحكومة األمريكية للفترة القادمة 

  :  النقاط التاليةالليبية وتضمنت االقتراحات-في العالقات األمريكية

تحديد موعد لبدء استخراج تراخيص السفر للواليات المتحدة من ليبيا واإلعالن عن هذا الموعد للحكومة : أوالً

  . و الشعب الليبي
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  .تقديم وعد لليبيا بأن الواليات المتحدة ستبحث بجدية حذفها من الئحة الدول الداعمة لإلرهاب: ثانياً

األمريكي في قضايا اإلصالح االقتصادي والسياسي داخل البالد وحث ماك على -ليبيتعزيز الحوار ال: ثالثاً 

  .أهمية استعداد اإلدارة األمريكية لالستماع لآلراء الليبية في أطار هذا الحوار

) وكذلك تمثيل القطاع األمريكي بليبيا(مساندة مؤسسات تمثيل القطاع الخاص الليبي بالواليات المتحدة : رابعاً

  . م التفاهم ما بين الحكومات ورجال أعمال والمستثمرين األجانب في كال البلدينلدع
  :ودراستها  Council of Foreign Relations مجلس العالقات الخارجية  ٥

A New Beginning: Strategies for a More Fruitful Dialogue with the Muslim World   
  حوار بناء مع العالم اإلسالمي إستراتيجيات جديدة ل:  بداية جديدة  

. أصدر مجلس العالقات الخارجية بواشنطن تقرير عن نظرة المجتمع اإلسالمي تجاه الواليات المتحدة

والتقرير خالصة لعدة أبحاث ومقابالت مع مختلف الفئات أجراها معدي التقرير في ثالثة بلدان هي مصر 

ميداني الذي جرى العام الماضي على أن مشاعر الرأي العام وتدل نتائج هذا البحث ال. والمغرب وإندونيسيا

وبداية الحرب ضد اإلرهاب ) أيلول( سبتمبر ١١تجاه الواليات المتحدة في البلدان الثالثة قد تدنت بعد أحداث 

ويقول التقرير إن استمرار الدعم األمريكي إلسرائيل يعد أحد العناصر األساسية المكونة . والحرب العراقية

حساس العام باالزدواجية األمريكية داخل الوطن العربي، كما يعد أحد األسباب المهمة لتدهور صورة لإل

كما أوضح كاتبي التقرير أن المحطات الفضائية كقناة الجزيرة وغيرها قد . الواليات المتحدة بالعالم اإلسالمي

أما عن القنوات اإلخبارية . سات األمريكيةقوت المشاعر العدائية تجاه الواليات المتحدة بسبب انتقادها للسيا

ولذلك . الممولة من الحكومة األمريكية فيقول التقرير أن ليس هناك من يتابع إرسال مثل هذه الوسائل بجدية

ليس من الغريب أن معظم المشاركين في مقابالت البحث يعتقدون أن الهدف األساسي للواليات المتحدة هو 

  .هالسيطرة على العالم أكمل

  السياسة األمريكية تحت المنظار في المؤتمر السنوي لمعهد الشرق األوسط

ما هو مستقبل العالقات األمريكية السورية؟ هل تستطيع الواليات المتحدة النجاح في حملتها ضد اإلرهاب 

بية العالمي رغم تدني مصداقية واشنطن في أعين المجتمع الدولي؟ هل منطقة الشرق األوسط قادرة علي تل

االحتياجات النفطية للعالم الصناعي مع تزايد الطلب الصيني والهندي؟ وماذا عن الصراع العربي اإلسرائيلي 

  وما مصير جهود دعم السالم بالمنطقة؟ وإلى أين يتجه العراق؟

 the Middle Eastشكلت كل هذه األسئلة وغيرها محاور النقاش بالمؤتمر السنوي لمعهد الشرق األوسط 

Instituteولعل .  الذي عقد األسبوع الماضي على مدار ثالثة أيام بنادي الصحافة القومي بالعاصمة األمريكية

المناقشات والحوارات التي جرت في إطار هذا الحدث الكبير تدل على التحوالت الجارية بخصوص رؤية 

. لتغيرات الراهنة بالمنطقةمجتمع واشنطن السياسي تجاه منطقة الشرق األوسط وتصوره لكيفية التعامل مع ا

وضم هذا الحدث حشدا كبيرا من الحاضرين والمتحدثين من بينهم شخصيات بارزة في عالم السياسة واألعالم 

وسنقدم من خالل التقرير التالي لمحة سريعة لوقائع المؤتمر الذي يعقد في خريف كل عام لتقييم أهم . واألفكار

 .لسياسة األمريكية تجاههاالتطورات في منطقة الشرق األوسط وا
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
مجلة قضايا / مجلس العالقات الخارجيةلدراسة مهمة منشورة في موقع  في هذا العدد ترجمة

  .، هذه المجلة التي عادةَ ما يطالعها صناع القرار والصفوة السياسيةعدد شهر تموز الحالي، خارجية

وهو من الخبراء المتخصصين في شؤون المنطقة وهو عضو فعال في مركز   ولي نصرهووالكاتب 

 مجلس العالقات الخارجية القريب من صناع القرار في واشنطن، وهو نفسه كاتب الدراسة بحاثأ

واشترك  ، والمترجمة في العدد األول من هذه السلسلة بآثار إنبعاث الشيعة على المنطقةتتعلقالتي 

عائلة وبتمويل من قبل مركز األبحاث هذا قبل حوالي الشهر اشية التي عقدها كذلك في الندوة النق

التعريف بالشيعة وهل يشكل ظهور هذا الهالل : الهالل الشيعيوالتي كان عنوانها  المعروفة روكفلر

-وستتم ترجمة ملخص ومحاضر هذه الندوات قريباَ - خطورة على المصالح األمريكية في المنطقة؟

 بل حوالي إسبوعينق في لندن المعهد الملكي لألبحاث في الندوة التي دعى لها وأقامها واشترك كذلك

إحياء او إنبعاث : عنوانهقريباَ جداَ كتاب له وسيصدر ، والتي كانت تحمل نفس العنوان

وفي الصفحات التالية نبذه  ،  الصراعات بين السنة والشيعة ستشكل مستقبل المنطقة/ةالشيع

    .ته الذاتية كما وردت في موقع المركز على شبكة اإلنترنتمختصرة عن سير

 وظهور الهالل الشيعي وتأثير ايران في  الشيعة في العراق إقليمياَدآثار صعوول تتناالدراسة 

    . وأفكار آخرى جديرة بالدراسة والتأملالعراق وامكانية احتواء هذا التأثير

  : التأملو لدراسةبا ةالجدير ه الدراسةذه  األفكار الواردة فيألهمفيما يلي إستعراض 
 

وباالحرى ينظرون الى سقوط صدام كمناسبة لخلق ديمقراطية ليبرالية ، لذلك فالكثير من العراقيين 

، اعتبروها فرصة الثارة موضوع فقدان العدالة بتوزيع السلطة بين المكونات الرئيسية في البلد

ية فقد ساعدت ادارة بوش على انبعاث الشيعة بشكل واسع وبتحرير وتقوية الغالبية الشيعية العراق

  مما سيقلب التوازن الطائفي في العراق والشرق االوسط لسنوات قادمة
 

ولكن الشيعة يشتركون  في رؤية دينية ، او حتى قيادة موحدة لمجتمعهم، اليوجد للشيعة ما يجمعهم

 متماسكة
 

من السكان  % ٥٠سكان منطقة الخليج الفارسي وحوالي من  % ٧٠من االيرانيين و  % ٩٠يشكل الشيعة 

 مليون نسمة ، معظمهم قد همشوا عن ١٤٠وبذا يكون المجموع حوالي ،في القوس من لبنان الى باكستان 

 السلطة ، وهم يتذمرون اليوم ويطالبون بالمزيد من الحقوق والمزيد من التاثير السياسي
 

ثقافية واقتصادية وسياسية بين المجتمعات الشيعية عبر كما ان تحرير العراق قد أوجد روابط 
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 بدأ مئات اآلالف من الحجيج يقدمون من البلدان المحصورة ٢٠٠٣ومنذ . منطقة الشرق االوسط 

بين لبنان وباكستان ليزوروا النجف والمدن الشيعية المقدسة االخرى موجدين شبكات بين 

مع ورجال الدين مما يربط العراق مع المجتمعات مواطنيهم عن طريق الحوزات و الندوات والجوا

 الشيعية في االماكن االخرى بضمنها تلك التي في ايران
 
ان الشرق االوسط الذي سوف ينبثق من بودقة حرب العراق ربما لن يكون اكثر ديمقراطية بل 

 .بالتاكيد سيكون اكثر تشيعا 
 

ء صعود شيعة العراق الى السلطة باالمل وقد يكون كذلك اكثر مشاكسة وعنادا تماما مثلما جا

 . للشيعة في انحاء الشرق االوسط فان غضبا يتولد بنفس الوقت بين سنة المنطقة 
 

ان اجتثاث البعث الذي ازال عوائق مهمة لوصول الشيعة الى السلطة في العراق قد يعتبر بنفس 

 . الوقت سببا مهما للتمرد السني القائم حاليا
 

لفعل السني باالنتشار خارج حدود العراق من سوريا الى باكستان ، مقويا بذلك شبح لقد بدأ رد ا

نزاع اوسع على السلطة بين المجموعتين مما قد يتسبب بتهديد االستقرار في المنطقة ، لقد حذر 

من بيروت الى طهران قد يؤثر على سيطرة السنة " هالل شيعي " ملك االردن عبد اهللا من ظهور 

 ق االوسطعلى الشر
 

ان كبح سياسات العداء الطائفي سيتطلب االقتناع بمطالب الشيعة وبالوقت نفسه تهدئة غضب السنة 

 .في العراق والمنطقة بكاملها 
 

كما انه ، او هذا التوازن الحساس سيكون مركزيا في السياسات الشرق اوسطية للعقد القادم

 ، ما تبذره حكومة الواليات المتحدة في العراق سيحسن العالقات االقليمية مع الواليات المتحدة

 سوف تحصده في البحرين ولبنان والعربية السعودية والمناطق االخرى في الخليج العربي
 

ومع ان انبثاق إحياء الشيعة الينبغي ان يكون مصدر قلق للواليات المتحدة ولكن مع ذلك فقد ازعج 

حقيقة انها تقدم لواشنطن فرص جديدة لمتابعة في ال. بعض حلفاء امريكا في الشرق االوسط 

 مصالحها في المنطقة
 

ان بناء جسور مع شيعة المنطقة يمكن ان يكون واحدا من اوضح المنجزات للتورط المؤلم 

 لواشنطن في العراق 
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ك قد يعني احتواء ايران البلد ذو اعظم نسبة سكانية من الشيعة وكذل، على كل حال،و مايلي تلك المهمة 

من ناحية تنامي القوة االقليمية ،والتي لها شبكة معقدة واسعة من التأييد بين الشيعة عبر الشرق االوسط 

 واالكثر وضوحا في العراق 
  

ان العالقات االيرانية االمريكية اليوم تتركزعلى الملف النووي والخطاب العسكري للقيادة االيرانية ، ولكن 

 فان لهم تاثيرا مباشرا في السياسة المستقبلية للشيعة  العراقعند العودة الى عقدة الحرب في

 والشرق االوسط نفسه
 

اما التاثير االيراني غير المباشر في العراق فهو اعظم ، خالل السنوات الثالثة الماضية شكلت ايران شبكة 

 وعصابات الى ابرز مهمة من التحالفات والوكالء ، تتراوح بين عمليات استخباراتية ، ميليشيات مسلحة ،

 السياسيين لمختلف االحزاب الشيعية في العراق
 

 ومنذ ذلك الوقت تدرب ايران الكادر السياسي والعسكري للصدريين
 
لقد جذبت االحزاب الشيعية اصوات ناخبيها اعتمادا على شبكات واسعة من الخدمات السياسية واالجتماعية 

 كانت تنفذ بمساعدات وتمويالت ايرانيةعبر جنوب العراق والتي في حاالت عديدة 
 
لقد فشلت واشنطن باستباق التاثير االيراني في العراق وذلك بسبب سوء الفهم طويل االمد 

  وتعقيد العالقات بين البلدين ، وخصوصا ميراث الحرب التي خاضاها خالل معظم 

 فترة الثمانينات
 
  شيعة ايران والعراق كما كان يعتقد مخططوا غير ان ميراث الحرب العراقية االيرانية لم يقسم 

 الواليات المتحدة
 

وباإلضافة الى . وليس تاثير طهران في بغداد ، فان أكثر ما يخشاه شيعة العراق هو سيطرة السنة، واليوم

الروابط العسكرية والسياسية ، فان هناك ماال يحصى من الروابط الطيبة الخفية بين ايران والعراق ، نشأت 

 ظمها من نتيجة عدة موجات من الهجرة الشيعيةمع
 

المحافظ المؤثر في " حقاني " آية اهللا محمد على تسخيري والذي كان مستشار اقدم لخميني وعميدا لمجلس 

 قم والذى درس فيه معظم المسؤولين والقادة االمنيين ورجال الدين المحافظين
 

الجئين الى بالدهم ويمكن مشاهدتهم يعملون اآلن في ومنذ الحرب على العراق عاد العديد من هؤالء ال

المدارس ومراكز الشرطة ، والجوامع واالسواق والمحاكم والمليشيات ومجالس العشائر من بغداد الى 

 البصرة وكذلك في الحكومة
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من ان تكرار الذهاب واالياب للشيعة بين ايران والعراق خالل السنوات الطويلة قد ادى الى الكثير جدا 

وكنتيجة لذلك فان الوطنية العراقية التي أملت . العالقات االساسية بين المجتمعين الشيعيين لكال البلدين 

 الواليات المتحدة ان تخدمها كمتراس وحصن ضد ايران قد اثبتت تخلخلها لدى الهوية الشيعية بطرق شتى
 

المنفيون العراقيون في ايران يميلون . ية ان الروابط بين التجمعات الدينية لكال البلدين ذات ميزة خصوص

   وكاظم الحائري ) رئيس مجلس القضاء االيراني ( باتجاه رجال الدين العراقيين مثل محمود شاهرودي 

قائد المجلس االعلى للثورة االسالمية في العراق والذي ( ومحمد باقر الحكيم ) القائد الروحي للصدريين ( 

 شرف على تاسيس المنظمات الدينية في العراق بين طهران وقموالذي ي ) ٢٠٠٣قتل عام 
 

 ليستحوذوا على مختلف ٢٠٠٣وهؤالء العراقيون من رجال الدين الذين عادوا الى بلدهم االم العراق بعد 

 الجوامع والمدارس و الحوزات في جنوب العراق مما خلقت محوراً مهماً للتعاون بين قم والنجف
 

انت الحكمة السائدة في واشنطن قبل الحرب ، عندما يتحرر العراق فإن النجف قد حتى ذلك الوقت ، ك

  والمدينتين تتعاونان٢٠٠٣تنافس وتتحدى رجال الدين االيرانيين ، ولكن منذ 
 

ان الحجيج االيرانيين يلجؤون الى الفنادق واالسواق بشكل جماعي في ، بعد الحماسة الدينية، وتأتي التجارة

 ء ويجلبون معهم االستثمارات على االراضي والعقارات والسياحةالنجف وكربال
 

وخصوصا االختالفات العرقية بين العرب و ، والوطنية العراقية، وقد تسبب ميراث الحرب العراقية اإليرانية

فإن ، ولكن هذه العوامل ال ينبغى المبالغة فيها . الفرس تسببت تأريخيا بتصدعات بين ايران و العراق

صومة العرقية اليمكن ان تكون مهمة لوحدها عندما نعلم ان الزعيم الديني االعلى هو ايراني وان رئيس الخ

  االيراني هو عراقيءالقضا
 
هذه الروابط على كل حال ، من المحتمل تقويتها بادراك المجتمعين الشيعيين في البلدين من أنهما يواجهان 

أن يجلب الشيعة العراقيين أقرب الى ايران من ضراوة واستمرار الشيء يحتمل . تهديدا مشتركا من السنة 

التمرد السني ومثابرته  وخصوصا في وقت تكون فيه ثقتهم بواشنطن قد تزعزعت حيث أنها دعت الى حل 

 الميليشيات الشيعية وتقديم المزيد من التنازالت للسنة
 

عود الشيعة في المنطقة كحصن ضد عودة لذا فقد رحب االيرانيون بانهيار الجدار السني وهم يرون ص

 السنة المدعومة بالقومية العدوانية
 

فهي ضمان أن العراق لن يعود كتهديد ، واذا ما كانت هناك استراتيجية ايرانية ثابتة تجاه العراق اليوم

 اليران وإن القومية العربية بقيادة سنية لن تعود لها االولوية
 

إن ، وقد إتخذوها بديهية. اقاَ يدار من قبل الشيعة سيكون مصدر أمن لهم كما ويعتقد االيرانيون أن عر
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 البلدان الشيعية التحارب بعضها بعضاً
 
 وفي النهاية فان الثورة االيرانية قد فشلت في أهدافها فيما عدا لبنان فإن إنبعاث الشيعة كانت نتائجه صفراً
 

اتورية مرهقة وآخرون على كل حال قلقون من إنبعاث يقول البعض إن الجمهورية االسالمية اآلن هي دكت

ان ايران ترى نفسها قوة إقليمية . طموحات ايران االقليمية وقودها هذه المرة ليست االفكار بل القومية 

ومركزا لمنطقة تأثير فارسي وشيعي يمتد من بالد النهرين حتى مركز آسيا متحررا من تهديد الطالبان في 

 وتتابع بعدوانية الطاقة النووية فإيران تركب ظهر موجة انبعاث الشيعةم في العراق أفغانستان ومن صدا

  وتطالب المجتمع الدولي برعاية مصالحها
 
بل ان هدف طهران في العراق الجنوبى هو ممارسة نوع من التاثير االقتصادي والثقافي والسياسي فقدته 

  في غرب افغانستان منذ التسعينات
 

 ان تنامي بروز ايران يعقد العالقات بين مجموعتى الطائفة في المنطقة وقد استعملت ،ويتنبأ المرء

الحكومات السنية طموحات طهران كعذر لمقاومة كل من مطالب شيعتهم من جانب ودعوة واشنطن 

  لالصالح السياسي من جانب آخر
 

اوي باعداد كبيرة من ابو مصعب الزرق،ان مصر واالردن والعربية السعودية قد جهزوا لحد اآلن 

االنتحاريين المفخخين ، كما انهم يزودونهم بالذرائع  لمقاومة دعوة الواليات المتحدة لإلصالح السياسي 

  والديمقراطي 
 

كما ان ، وهم يجادلون في ان جلب الديمقراطية الى الشرق االوسط يعني تقوية الشيعة وتقوية ايران

  تورية السنيةواشنطن غالبا ما تنصح بابقاء الدكتا
 
لحد اآلن ، فان طهران تفضل سياسة الفوضى المسيطرعليها في العراق ، كوسيلة البقاء حكومة الواليات 

  المتحدة غاطسة فى المستنقع و بذلك تخمد اندفاعها فى بحثها عن تغيير النظام في ايران
 

بفضل واقع االغلبية الشيعية في ولكن موقع طهران في العراق قد اصبح اقوى مما كان عليه في افغانستان 

  . العراق 
 

كان ذلك طريقا غير مباشر لقادة ايران لرفض دعوة ،  وعندما وجد ان عقيدة بوش اثبتت فشلها في العراق

  واشنطن لتغيير النظام في طهران
 

  ان عالقة ايران اليوم بالواليات المتحدة اقوى مما كانت علية اثناء فترة الحرب على العراق
 

فكال ، ومع ذلك فعلى المدى البعيد ، فان مصالح الواليات المتحدة وايران في العراق قد تلتقى
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بالنسبة لواشنطن ليساعدها ذلك على ، من واشنطن وطهران تريدان استقرارا دائما هناك

اما بالنسبة لطهران فإن االستقرار فى ساحتها الخلفية سوف يؤمن . الخروج من هناك

  . ويعزز تاثيرها في المنطقة موقعها في بلدها
 

فان طهران قد قوت نفسها استعدادا لمشاكل اعظم وذلك بتعيين غالبية المحافظين ، وكاجراء حربي

  .االقليميين من كبار موظفيها األمنيين وقادة الحرس الثوري 
 

عاون مع واشنطن ان هناك مجموعتان داخل ايران يمكن ان تساعدان في اقناع القادة االيرانيين في ان الت

لقد . االول ، الالجؤون العراقيون والذين يعملون كلوبي لمصالح شيعة العراق في طهران . هو لصالحها 

بسبب انهم ينظرون الى ، شجعوا ايران على متابعة المحادثات مع الواليات المتحدة بشان العراق جزئيا

ان تصعيد التوتر بين الحكومتين لن يخدم . واشنطن وطهران باعتبارهما قطبان توأمان لقوتهم في العراق

مصالح الشيعة العراقيين وان هذا اللوبي اليريد ان يرى العراق رهينة للمساومات ضد ايران بشان 

  . برنامجها النووي 
 
والمؤسسة المهمة الثانية تتكون من عدد كبير من اإليرانيين الذين ينتابهم قلق شديد بشأن المدن العراقية 

كل التفجيرات الرئيسية في النجف وكربالء لحد اآلن كان يستهدف اإليرانيين ، ويتوقع الشعب  . المقدسة

االيراني من طهران ان تضمن امن هذه المدن وكان من تأثيرهم انهم دفعوا خامنئي  بالموافقة العلنية على 

  مباحثات مباشرة مع واشنطن بشأن العراق
 

عندما ال يعد بمقدورها ان  تستفيد من ، فقط، رار في العراق بنشاطوستستمر ايران في البحث عن االستق

  .الفوضى المسيطر عليها هناك، أي عندما ال تعد تشعر بالتهديد من تواجد الواليات المتحدة هناك 
 
ان مصالح ايران بعيدة المدى في العراق هي ليست على خالف مع مصالح الواليات المتحدة ، ان سياسة 

متحدة الحالية تجاه ايران هي التي وضعت البلدين بخصوص سياسات العراق في دورة من الواليات ال

  التصادم ،
 
وبذلك فان تحديا رئيسياَ لواشنطن في العراق ان تعيد تقويم موقفها بصورة شاملة تجاه 

  وادخال طهران للمساعدة في معالجة مشاكل العراق الضاغطة ، ايران
 

راق في األشهر القادمة هو المفاوضات الدستورية وخصوصا ما يخص مسألة إن أهم ملف سوف يواجه الع

  الفيدرالية وكيفية توزيع عائدات النفط
 
ومنذ ذلك الوقت ، صارت واشنطن تأمل بصفقة تأتي بالمعتدلين السنة الى العملية السياسية وبهذه الطريقة 

  يمكن اضعاف التمرد السني
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أكيدة ، فمن غير المحتمل ان يرى الشيعة والسنة والكرد حكمة في ولكن احتماالت هذه الصفقة غير 

  ، التسوية من دون ضغوط خارجية
 
ولم يعد لحكومة الواليات المتحدة الرأسمال السياسي للضغط من أجل تنازالت او تلبية طلبات جهة واحدة 

  ، دون المغامرة بتحييد اآلخر
 

 ٢٠٠٣ اآلن اكثر مما كان عام –راق أن يصبح من الضروري وانه إضعاف لموقع الواليات المتحدة في الع

   لواشنطن ان تستميل جيران العراق–
 

لن يحتاج الشيعة الى حمل السالح للضغط على الواليات المتحدة ، ولكن بفضل فارقهم العددي وحده 

  يستطيعون تغيير الميزان السياسي للبلد
 

آلالف من الشيعة لخمسة أيام من المظاهرات ضد خطة  حشد السيستاني مئات ا٢٠٠٤في كانون الثاني 

  .الواليات المتحدة إلعتماد أول انتخابات بعد صدام على أساس نظام الكوكس 
 
وبوقت مبكر من هذا العام دعى الجمهور للشارع ثانية لإلحتجاج على تفجير مرقد العسكريين وللتأكيد على 

  أن تفهم الواليات المتحدة مدى قوة الشيعة
 
وبإعطاء إشارة بين الشيعة في العراق الجنوبى تستطيع طهران ان تساعد في صيانة النظام هناك عندما 

  . تجري المباحثات الدستورية فيه 
 
كما تستطيع ايران ان تؤكد ان اشتداد التنافس بين االحزاب الشيعية مثل المجلس االعلى للثورة اإلسالمية 

ان ، ، وتزعزع االستقرار في العراق وتزعزع سلطة الدولة في بغدادوفيالق الصدر ليست خارج السيطرة 

تجميع الشيعة وادامة الهدوء في الجنوب لها اهمية خاصة بالنسبة للواليات المتحدة وتعاون االيرانيين امر 

  .حاسم لتحقيق ذلك الهدف 
 

البناء وكذلك في دعم  الحكومة ان التعاون االيراني قد يساعد في تلبية احتياجات االمن العراقي ومتطلبات 

  المركزية في بغداد
 
غير ان تأمين مثل هذا التعاون قد يتطلب من الواليات المتحدة ان تلبي الملفات االوسع في عالقتها مع 

وستقوم طهران بايقاف دعمها العسكري والمالي للميليشيات الشيعية والعصابات االجرامية في . ايران 

   تتلقى ضمانات امنية اوسع من واشنطنالعراق الجنوبى عندما
 

ان مشاكل العراق اليوم تقدم لواشنطن وطهران فرصة عظيمة ثانية ليس فقط لتطبيع عالقاتهما ولكن 

  . العداد المسرح الدارة التوترات المستقبلية بين الشيعة والسنة 
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ى في الشرق االوسط ، وباعتباره ان بروز الشيعة للسلطة في العراق يقدم مثاال للشيعة في االماكن االخر

  .  السنية –النموذج الذي يمكن تبنيه او يختبر فمن المحتمل تفاقم التوترات الشيعية 
 
ومن االفضل لواشنطن ان تدخل طهران اآلن في الشأن العراقي بدال من انتظار المشكلة 

  لتنتشر خالل المنطقة 
 

خالفاتهم الرئيسية وخصوصا بشأن البرنامج النووي ، وعلى الرغم من عدم احتمال حل واشنطن وطهران ل

في وقت قريب يمكن ان يوافقوا على بعض الخطوات الحرجة في العراق ، مثال تحسين االمن في العراق 

  الجنوبى ، حل الميليشيات الشيعية واقناع االحزاب الشيعية باتجاه التسوية
 

 وفشلت المفاوضات الدستورية فان –ة مشتركة ولكن لو ان واشنطن وطهران لم تستطيعا ايجاد ارضي

سينزلق الى ، وفي أسوء االحوال، انزالق العراق الى فوضى عارمة، في احسن االحوال، النتائج ستكون

  سيقرر من قبل حرب إقليمية، الى حد بعيد، حرب أهلية طاحنة ، واذا ما كان للعراق ان ينهار فان مصيره
 

يوم ، كانت المشكلة في الهند في حينها تكمن في األقلية التي تؤمن بنصيبها و كما هو الحال في العراق ال

 .  وفي تبادل اإلمساك  بالعملية السياسية واالمتيازات من أكثرية متصلبة، الواضح في الحكم و المتطلبات
 

، سنة مضت ٦٠ان انتشار العنف الطائفي والتطهير العرقي في العراق اليوم يذكر بما حدث في الهند قبل 

  بل وربما كان أسوأ حظاً ،
 
واذا ما تدهور الوضع في العراق اكثر ، فان الشرق األوسط بكامله سيكون في خطر حرب 

  طائفية بين السنة والشيعة 
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  ولي رضا نصر

  لدراسات الشرق أوسطية في مركز أبحاث مجلس العالقات الخارجيةمساعد زميل أقدم ل

  .مؤلف كتاب إنبعاث الشيعة والديمقراطية في ايران والحوت اإلسالمي

  بروفسور في المدرسة البحرية لمرحلة ما بعد البكالوريوس

  يعمل حالياَ في قضايا العراق وايران والديمقراطية في العالم اإلسالمي

   :مجاالت عمله

يران ،العراق ،باكستان ، االسالم السياسي ، السياسات المقارنة في جنوب آسيا والشرق ا

  .االوسط، الدمقرطة في العالم اإلسالمي

  :الخبرات

،بروفسور زائر في ) الى الوقت الحاضر٢٠٠٣منذ عام (برفسور في المدرسة البحرية

،مساعد )٢٠٠٢-١٩٩٦(،بروفسور مصاحب في جامعة سان دياغو)حالياَ(جامعة ستانفورد

، مصاحب بروفسور زائر في جامعة )١٩٩٦-١٩٩٢(بروفسور في جامعة سان دياغو

-١٩٩١(، مساعد بروفسور زائر في جامعة تافت)١٩٩٢-١٩٩١(كاليفورنيا وسان دياغو

،زميل في مركز غوستاف فون غرونباوم في لدراسات الشرق األدنى في جامعة )١٩٩٢

،عضو الهيئة التدريسية في جامعة )٢٠٠٤-١٩٩٤(كاليفورنيا ولوس أنجلس

  )١٩٩٣-١٩٩١(هارفارد

  :اإلمتيازات الدراسية

،تدشين البرنامج البحثي لمجال )٢٠٠٦(باحث كارنيجي في مؤسسة كارنيجي في نيويورك

،زمالة بروفسور جامعي )الى اآلن-٢٠٠٣(العمل في تركيا واندونيسيا،في المدرسة البحرية

حة البحث والكتابة حول الصراع الطائفي في الشرق ،من)٢٠٠٢(في جامعة سان دياغو
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،منحة بحثية ألعضاء الهيئة )٢٠٠١-٢٠٠٠(األوسط وجنوب آسيا في مؤسسة ماك آرثر

 ،     )١٩٩٩-١٩٩٨(التدريسية في مجال ايران

، منحة بحثية )١٩٩٧-١٩٩٦(منحة بحثية ألعضاء الهيئة التدريسية في مجال ماليزيا

،زمالة بحثية )١٩٩٧-١٩٩٦(األرشفة في انجلترا  في مجالألعضاء الهيئة التدريسية

لدراسة مأسسة العنف العنصري في سياسة جنوب آسيا في مؤسسة هاري فرانك 

-١٩٩٥(،منحة بحثية في المعهد األمريكي للدراسات الباكستانية)١٩٩٦(غوغينهايم

ة في ،منحة بحثي)٩٦-١٩٩٥(،منحة بحثية في مجال المغرب في جامعة سان دياغو)٩٦

،زمالة بحثية وتدريسية ومنحة بحثية في المعهد األمريكي )٩٥-١٩٩٤(مجال مصر

،زمالة روكفلر )١٩٣(،منحة بحثية من مؤسسة جيمز إرفين)١٩٩٣(للدراسات الباكستانية

،منحة بحثية متقدمة في اللجنة المشتركة )٩٣-١٩٩٢(المقيم في جامعة تكساس في أوستن

، )١٩٩٢(لوم اإلجتماعية ومجلس المجتمعات المتعلمةلجنوب آسيا في مجلس أبحاث الع

،منحة بحثية من المعهد )٩١-١٩٩٠(زمالة فوق الدكتوراة من مؤسسة األبحاث اإليرانية

  )٩٠-١٩٨٩(األمريكي للدراسات الباكستانية

  :كتب مختارة

  )٢٠٠٦(كيف ستشكل الصراعات داخل اإلسالم المستقبل؟:إنبعاث الشيعة

  )٢٠٠٦(التاريخ والسعي نحوالحرية: نالديمقراطية في ايرا

  )٢٠٠١(اإلسالم وتكوين القوة الحكومية: الحوت اإلسالمي

  )١٩٩٦(المودودي وتكوين اإلحياء اإلسالمي

  )١٩٩٤(الجماعة اإلسالمية في باكستان:واجهة الثورة اإلسالمية

  )٢٠٠٣(قاموس أوكسفورلإلسالم

  )١٩٨٩(التشيع في التاريخ:التوقعات األلفية

  السني-مائدة مستديرة حول األبعاد اإلقليمية للصراع الشيعي: وع البحثي الحاليالمشر
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  متى ينهض الشيعة

  الي نصر ف: بقلم

  ٢٠٠٦ب  آ /تموز عدد – الشؤون الخارجية ةجلم

باالطاحة بـصدام حـسين تكـون        : ملخص

االدارة االمريكية قد حررت وقوت الغالبيـة       

عاث واسـع  الشيعية العراقية وساعدت على انب    

للشيعة مما سيقلب ميزان القوى الطائفي فـي        

وقد . العراق والشرق االوسط ولسنوات قادمة      

حرك هذا التغيير بعض الحكومـات العربيـة        

ولكن بالنسبة لواشـنطن قـد تكـون        السنية  

فرصة لبناء الجسور مـع شـيعة المنطقـة         

  .وخصوصا في ايران 

  

 ،استاذ في مدرسـة البحريـة       :  نصر   يالف 

قدم فـي مجلـس العالقـات       أاعد زميل   ومس

 كيف  : انبعاث الشيعة  الخارجية ومؤلف كتاب  

  .شكل الصراعات داخل االسالم المستقبل تس

  

  العراق النموذج
لقد غيرت الحرب في العراق الشرق االوسط       

 ولكن ليس على الطريقـة التـي        ،بشكل كبير 

 عنـدما اطاحـت حكومـة       .توقعتها واشنطن 

 ٢٠٠٣ حسين عـام     الواليات المتحدة بصدام  

ظنت ان تغيير النظام سيساعد علـى جلـب         

الديمقراطية للعراق ومن ثم الى باقي المنطقة       

لة هـي   أوقد اعتقدت ادارة بوش ان المـس      . 

عالقة بين االفراد واالدارة ، لذلك فقد فـشلت         

في ادراك ان الناس فـي الـشرق االوسـط          

ينظرون الى السياسات كنظرتهم الى تـوازن       

وبـاالحرى  . لفئات االجتماعيـة    القوى بين ا  

ينظرون الى سقوط صـدام كمناسـبة لخلـق         

ديمقراطية ليبراليـة ، لـذلك فـالكثير مـن          

العراقيين اعتبروها فرصة الثـارة موضـوع      

فقدان العدالة بتوزيع السلطة بـين المكونـات        

 وبتحرير وتقويـة الغالبيـة      ،الرئيسية في البلد  

 على  الشيعية العراقية فقد ساعدت ادارة بوش     

انبعاث الشيعة بشكل واسع مما سيقلب التوازن       

الطائفي في العراق والشرق االوسط لـسنوات      

  .قادمة 

 او حتـى قيـادة      ،هم يجمع يوجد للشيعة ما  ال

 في   يشتركون    ولكن الشيعة  ،موحدة لمجتمعهم 

ن السنة عومنذ انشقاقهم . متماسكة دينية ية رؤ

في القرن السابع على ضوء عدم االتفاق على        

الخليفة الشرعي للنبي محمد ، فقـد طـوروا         

مفاهيم متميزة للشريعة االسالمية وتطبيقاتهـا      

وان مجرد عدد نفوسهم اليوم قد يجعلهم قـوة         

مـن   % ٩٠يشكل الشيعة     .مؤسساتية كبيرة 

من سكان منطقة الخلـيج      % ٧٠االيرانيين و   

مـن الـسكان فـي       % ٥٠الي  الفارسي وحو 

وبـذا يكـون    ، من لبنان الى باكستان      سالقو

 مليون نسمة ، معظمهم     ١٤٠المجموع حوالي   

قد همشوا عن السلطة ، وهم يتذمرون اليـوم         

ويطالبون بالمزيد من الحقوق والمزيـد مـن        

   .التاثير السياسي

واالحداث االخيرة في العـراق قـد حركـت         

 حـوالي   ( عوديةبالفعل الشيعة في العربية الس    

 وخالل االنتخابات البلدية    )من السكان  % ١٠

المنـاطق التـى    ، في الـسعودية     ٢٠٠٥عام  

 صـارت ضـعف      سيطرة الشيعة  تحولت الى 
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عليه في اماكن اخرى ، وكان      على ما كانت    أ

حسن الصفار زعيم الشيعة الـسعوديين قـد        

بمقارنـة العربيـة    ،شجعهم على التـصويت     

د شيعة الـسعودية    ادالسعودية بالعراق واستع  

رجل واحد  " ان مبدأ     .لالستفادة من المشاركة    

التي حصنت الـشيعة فـي      "  ، صوت واحد    

العراق قد القت صداها في امـاكن اخـرى ،     

 % ٤٥الذي يبلغ مجموعهم    ( الشيعة في لبنان    

 وكـذلك   ،غةيقد تعلمت هذه الص   ) من السكان   

الـذي تبلـغ    ( هو حال الشيعة في البحـرين       

) من الـسكان هنـاك       % ٧٥الي  نسبتهم حو 

والذين سيشاركون باالنتخابات البرلمانية فـي      

  .الخريف القادم 

كما ان تحرير العراق قد أوجد روابط ثقافيـة         

واقتصادية وسياسية بين المجتمعات الـشيعية      

 أ بد ٢٠٠٣ومنذ   . منطقة الشرق االوسط  عبر  

مئات اآلالف من الحجيج يقدمون من البلـدان        

 لبنـان وباكـستان ليـزوروا       المحصورة بين 

النجف والمدن الـشيعية المقدسـة االخـرى        

 دين شبكات بين مواطنيهم عـن طريـق       جمو

 الندوات والجوامع ورجال الـدين      الحوزات و 

مما يربط العراق مع المجتمعات الشيعية فـي        

 .االماكن االخرى بضمنها تلك التي في ايران      

صور القائد الديني االعلى اليـران ايـه اهللا         

لخميني ورجل الدين اللبناني محمـد حـسين        ا

غالبا ما يشار اليه باعتباره القائـد       ( فضل اهللا   

موجودة في كل مكـان     ) الروحي لحزب اهللا    

 حيـث يـستطيع الـشيعة       ، مثال ،في البحرين 

  .عرض طقوسهم بشكل منفتح ومتزايد 

ان الشرق االوسط الذي سوف ينبثق من بودقة        

 ديمقراطيـة   حرب العراق ربما لن يكون اكثر     

وقـد يكـون     . بل بالتاكيد سيكون اكثر تشيعا    

كذلك اكثر مشاكسة وعنادا تماما مثلما جـاء        

صعود شيعة العراق الى السلطة باالمل للشيعة       

في انحاء الشرق االوسط فان غـضبا يتولـد         

 ان اجتثـاث    .بنفس الوقت بين سنة المنطقـة       

البعث الذي ازال عوائق مهمة لوصول الشيعة       

لطة في العراق قد يعتبر بنفس الوقـت        الى الس 

لقد بدأ رد    .سببا مهما للتمرد السني القائم حاليا     

الفعل السني باالنتشار خارج حدود العراق من       

سوريا الى باكستان ، مقويا بذلك شبح نـزاع         

اوسع على السلطة بين المجموعتين ممـا قـد     

يتسبب بتهديد االستقرار في المنطقة ، لقد حذر  

هالل شيعي  "  عبد اهللا من ظهور      ملك االردن 

من بيروت الى طهران قد يؤثر على سيطرة        " 

   .السنة على الشرق االوسط

ان كبح سياسات العـداء الطـائفي سـيتطلب         

االقتناع بمطالب الشيعة وبالوقت نفسه تهدئـة       

او  . غضب السنة في العراق والمنطقة بكاملها 

حساس سـيكون مركزيـا فـي       التوازن  الهذا  

 كما انه   ،ت الشرق اوسطية للعقد القادم    سياساال

سيحسن العالقات االقليميـة مـع الواليـات        

المتحدة ، ما تبذره حكومة الواليات المتحـدة        

في العراق سوف تحصده في البحرين ولبنان       

والعربية السعودية والمناطق االخـرى فـي       

  .الخليج العربي 

حياء الشيعة الينبغي ان يكون     إومع ان انبثاق    

لق للواليات المتحدة ولكن مع ذلك فقد       مصدر ق 

.  الشرق االوسط    ازعج بعض حلفاء امريكا في    
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في الحقيقة انها تقدم لواشنطن فرص جديـدة        

 ان بناء جسور    .لمتابعة مصالحها في المنطقة   

مع شيعة المنطقة يمكن ان يكون واحدا مـن         

اوضح المنجزات للتورط المؤلم لواشنطن في      

 ،على كل حال  ،مهمة  و مايلي تلك ال   . العراق  

قد يعني احتواء ايران البلد ذو اعظـم نـسبة          

سكانية من الشيعة وكذلك من ناحيـة تنـامي         

التي لها شبكة معقدة واسـعة      والقوة االقليمية ،  

ييد بين الشيعة عبر الـشرق االوسـط        أمن الت 

ان العالقـات   ، واالكثر وضوحا في العـراق  

ـ       ف االيرانية االمريكية اليوم تتركزعلـى المل

 النووي والخطاب العسكري للقيادة االيرانية ،     

ولكن عند العودة الى عقدة الحرب في العراق        

فان لهم تاثيرا مباشرا في السياسة المـستقبلية        

  .للشيعة والشرق االوسط نفسه 

  الروابط االيرانية 
 فـي     تلعب ايـران دوراً بنـاءاَ       ٢٠٠٣منذ    

 العراق ، انها البلد االول في المنطقـة الـذي         

ارسل وفدا رسميا الى بغـداد للتباحـث مـع          

 السلطة التي نصبتها الواليـات      ،مجلس الحكم 

ت بتوسيع دعمهـا    مالمتحدة ، كما ان ايران قا     

المالي وقدمت االعتمادات للعراق وعرضـت      

المساعدة العادة بناء الطاقـة فـي العـراق         

بعد تشكيل الحكومـة    . والمنشآت الكهربائية   

شيعة لرئيس الـوزراء    المؤقتة التي يقودها ال   

السابق ابراهيم الجعفري فتحوا مكتبا في بغداد       

 وزار وفدا عراقيـا عـالي       ٢٠٠٥في نيسان   

المستوى طهران وتوصل الى اتفـاق بـشان        

التعاون االمني مع ايران كما ناقشوا موضوع       

 بليـون دوالر للعـراق      )ا(المساعدات بمقدار 

وعدة صفقات تجارية بضمنها واحدة لتصدير      

رباء للعراق والثانية لتبادل الـنفط الخـام        الكه

اما التاثير االيرانـي غيـر       .بمنتجات نفطية   

، خـالل    المباشر في العـراق فهـو اعظـم       

السنوات الثالثة الماضية شكلت ايران شـبكة       

مهمة من التحالفات والوكالء ، تتراوح بـين        

عمليات استخباراتية ، ميليـشيات مـسلحة ،        

يين لمختلـف   وعصابات الى ابـرز الـسياس     

عدد من قـادة     . االحزاب الشيعية في العراق   

االحزاب الشيعية الرئيسية مثل المجلس االعلى 

للثورة االسالمية في العراق ، حزب الـدعوة        

بضمنهم اثنان من الناطقين الرسميين في قيادة       

الحزب ، رئيس الـوزراء الـسابق ابـراهيم         

الجعفري ورئيس الـوزراء الحـالي نـوري        

انوا قد امضوا عـدة سـنوات فـي         المالكي ك 

المنفى في ايران قبل عودتهم الى العراق عام        

ميليشيا المجلس االعلى ، فيلق بـدر        ( ٢٠٠٣

كانت تتدرب وتجهز من قبل الحرس الثوري       

كما طورت ايران عالقاتهـا مـع       ) االيراني  

لهب العواطف  أمقتدى الصدر ، الذي كان قد       

 مرة بخطاباتـه المـضادة اليـران اضـافة        

لمجموعة حركة الصدريين ، حزب الفـضيلة       

لقد دعم الحرس الثوري جـيش      . في البصرة   

المهدي لمقتدى في مواجهاته مـع القطعـات        

ومنذ ذلـك    ،٢٠٠٤االمريكية في النجف عام     

الوقت تدرب ايران الكادر السياسي والعسكري    

 ، كما ان ايران مولـت االحـزاب         للصدريين

ابين الماضيين  الشيعية في العراق خالل االنتخ    

، وقد استعملت شـبكة تلفزيونهـا الفـضائي         

 ،لدعمهم من خاللـه     ) العالم  (       الشهير  

. وساعدت بالوساطة على صفقات مع االكراد       
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لقد جذبت االحزاب الشيعية اصوات ناخبيهـا       

اعتمادا على شبكات واسـعة مـن الخـدمات         

السياسية واالجتماعية عبر جنـوب العـراق       

ت عديدة كانت تنفذ بمساعدات     والتي في حاال  

  .وتمويالت ايرانية 

ان توسع مديات هذه الروابط لم يسر حكومـة         

 ،الواليات المتحدة بقدر ما عرضتها للمخاطر     

تدعي واشنطن ان ايران تـدعم المتمـردين        

والعصابات االجرامية وميليشيات في العراق ، 

راء الـشعب العراقـي     آوتتهم طهران بتسميم    

 لقـد   يكا وبتسليح المتمردين ،   بالمعادات المر 

فشلت واشنطن باستباق التاثير االيراني فـي       

العراق وذلك بسبب سوء الفهم طويل االمـد        

وخـصوصا   ،   وتعقيد العالقات بين البلـدين    

 الحرب التي خاضاها خالل معظم فترة       ثارمي

لقد حدث الكثير مـن الحقـائق ،         . الثمانينات

ت الصراع الوحشي الذي ادى الـى مـو       مثل  

كما ان الجيش العراقي المؤلف ـ مليون نسمة  

معظمه من الجنود الشيعة قـد قـاوم دخـول          

االيرانيين الى االراضـي العراقيـة واكثـر        

مايلفت ذلك النظر خـالل حـصار البـصرة         

 ثارغير ان مي   ـ١٩٨٢المدينة الشيعية عام    

الحرب العراقية االيرانية لم يقسم شيعة ايران       

مخططـوا الواليـات    والعراق كما كان يعتقد     

  .المتحدة 

كثر ما يخشاه شيعة العراق هـو       أ فان   ،واليوم

.  وليس تاثير طهران في بغداد       ،سيطرة السنة 

وباإلضافة الى الروابط العسكرية والسياسية ،      

فان هناك ماال يحصى من الـروابط الطيبـة         

ت معظمها من أالخفية بين ايران والعراق ، نش

ففي  . الشيعيةنتيجة عدة موجات من الهجرة      

اوائل السبعينات وجزء من حملـة التعريـب        

الف من شيعة العراق    هجر صدام عشرات اآل   

 والذين استقروا فيما بعد في      ،صل ايراني أمن  

كل من دبي ، الكويت ، ولبنان ، وسوريا فيما          

استقر الغالبية في ايران ، بعض من الالجئين        

العراقيين الذين استقروا في ايران قد بـرزوا        

 منهم رجال ديـن بـارزين       ،بشكل كبير هناك  

 اهللا محمـد    ةيآ  ،وقادة في الحرس الثوري       

على تسخيري والذي كـان مستـشار اقـدم         

ـ " لخميني وعميدا لمجلس     المحـافظ  " اني  حق

درس فيـه معظـم   والـذى  المؤثر فـي قـم    

القادة االمنيـين ورجـال الـدين       والمسؤولين  

عة وقد قام تسخيري بزيارة سري     . المحافظين

 ليشرف علـى عمـل      ٢٠٠٤الى النجف عام    

مؤسسته اهل البيت والتي استثمرت عـشرات       

الماليين من الدوالرات في مشاريع إنـشائية       

ومؤسسات طبية في جنوب العـراق وانـشاء        

. روابط ثقافية وتجارية بين ايران والعـراق        

ن الى طهران حيث يوجه نفـوذا       وقد عاد اآل  

  .العراق  سياسة الحكومة تجاه ىكبيرا عل

وخالل الثمانينات وبعد المذابح الجماعية ضد      

 ١٠٠٠٠٠ ما يقـارب     أ لج ١٩٩١الشيعة عام   

وخالل . عراقي عربي من الشيعة الى ايران       

السنوات المظلمة في التسعينات كانت ايـران       

الوحيدة التي تمنح اللجوء والدعم للعـراقيين       

 ومنذ الحرب على العراق عاد العديد       .الشيعة  

ء الالجئـين الـى بالدهـم ويمكـن         من هؤال 

ن في المدارس ومراكـز     مشاهدتهم يعملون اآل  

الشرطة ، والجوامـع واالسـواق والمحـاكم        
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والمليشيات ومجالس العشائر من بغداد الـى       

   . البصرة وكذلك في الحكومة

ان تكرار الذهاب واالياب للشيعة بين ايـران        

والعراق خالل السنوات الطويلة قد ادى الـى        

ر جدا مـن العالقـات االساسـية بـين          الكثي

وكنتيجـة  . المجتمعين الشيعيين لكال البلـدين      

لذلك فان الوطنية العراقية التي أملت الواليات       

المتحدة ان تخدمها كمتراس وحـصن ضـد        

ايران قد اثبتت تخلخلها لدى الهوية الـشيعية        

  .بطرق شتى 

ان الروابط بين التجمعات الدينية لكال البلدين       

المنفيون العراقيون في   . ة خصوصية   ذات ميز 

ايران يميلون باتجاه رجال الدين العراقيين مثل 

 قـضاء مجلـس ال  رئيس  ( محمود شاهرودي   

القائد الروحـي   ( وكاظم الحائري   ) يراني  اال

قائـد  ( ومحمـد بـاقر الحكـيم       ) للصدريين  

المجلس االعلى للثورة االسالمية في العـراق       

يشرف علـى   والذي   ) ٢٠٠٣والذي قتل عام    

تاسيس المنظمات الدينية فـي العـراق بـين         

هذه المؤسسات قد اثرت تاثيرا     . طهران وقم   

لدور لفضل  الكبيرا في ايران منذ الثمانينات و     

في حينها في انفتاح الـشيعة فـي        لعبوه  الذي  

لبنان ورجوعهم الى التاثير االيرانـي بعـدما        

ان العديد مـن    . كان تقليديا يعود الى النجف      

 الـدين المراجـع والمتخـرجين مـن         رجال

 في ايران قـد      و الحوزات الشيعية في العراق   

التحقوا بالمؤسسات السياسية االيرانية ، العديد      

من القضاة في مجلـس القـضاء االيرانـي         

بضمنهم الـشاهرودي هـم عراقيـون وهـم         

 وهـؤالء   مقربون بشكل خاص من الخميني ،     

 العراقيون من رجال الدين الذين عادوا الـى       

 ليستحوذوا على   ٢٠٠٣بلدهم االم العراق بعد     

مختلف الجوامع والمدارس و الحوزات فـي       

جنوب العراق مما خلقت محوراً مهماً للتعاون       

   . بين قم والنجف

الحكمة السائدة فـي    كانت  حتى ذلك الوقت ،     

عندما يتحرر العـراق     واشنطن قبل الحرب ،   

 تنافس وتتحدى رجـال الـدين        قد ن النجف إف

ين تني والمـد  ٢٠٠٣انيين ، ولكـن منـذ       االير

ال يوجد اى دليـل علـى انـشقاق          .تعاونانت

ـ          ةعقائدى بين رجالهما او اى هجـرة جماعي

والموقـع  . خـرى   االمن مدينة الـى      ةمنشق

االلكتروني المشهور للمرجع االعلى ايـه اهللا       

ي قم موقعه ف org.sistani.wwwالسيستاني 

ومعظم الضرائب الدينية التي تجبى من قبـل        

وعلى الـرغم مـن     . ممثليه تحفظ في ايران     

تكرار المطالبة من االصوات المنـشقة فـي        

ايران ، فان رجال الدين المراجع في النجـف         

قد احتفظوا بهـدوء مـشوب بالـشك حـول          

السياسات االيرانية ويتجنبون بتـروٍ ازعـاج       

متـد سلـسلة     وت .المسؤولين في قم وطهران   

 ان فـتح    .االمور المترابطة هذه الى النخـب     

المدن المقدسة في العراق كان له تأثير بـالغ         

 ،مثير للعواطف بالنسبة لاليرانيين االعتياديين    

وخصوصا على االكثر تـدينا مـن طبقـات         

منـذ عـام    . المجتمع وهي الداعمة للنظـام      

 مئات االالف من االيـرانيين قـاموا        ٢٠٠٣

وقد قوى هذا   . وكربالء سنويا   بزيارة النجف   

. دية المتنامية في ايـران      باالتجاه التقوى التع  

 وخالل العقد الماضي ، اخذ الشباب االيرانـي       

http://www.sistani.org/
http://www.sistani.org/
http://www.sistani.org/
http://www.sistani.org/
http://www.sistani.org/
http://www.sistani.org/
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 ائمة الشيعة وخصوصا االمام الثـاني       بزيارة

لقد اصبح المزيد من    . عشر وهو مسيح الشيعة   

االيرانيين يعتبرون ايه اهللا السيستاني قائـدهم       

 ٢٠٠٣ عليه قبل عـام      واانالديني اكثر مما ك   

هم صار يحـول ضـرائبه      منكما ان المزيد    ،

وعلى الرغم من تزايد انتقاداتهم     . الدينية اليه   

 فان العديد من االيرانيين قـد       ،لقادتهم الدينيين 

احتضنوا انبعاث الثقافة والهوية الشيعية فـي       

  .العراق 

  خارطة العراق هنا
ن  ا ،يـة حماسـة الدين  ال بعـد    ،تي التجارة أوت

ـ     ون الـى الفنـادق     ؤالحجيج االيـرانيين يلج

واالسواق بشكل جماعي في النجف وكـربالء       

ويجلبون معهم االستثمارات على االراضـي      

 البـضائع التجاريـة     .والعقارات والـسياحة    

. االيرانية تستفرد باسواق جنـوب العـراق        

المدينة الحدودية مهران واحـدة مـن اكبـر         

وتبلـغ  . اق  مراكز لدخول البضائع الى العر    ال

التجارة الواردة في الوقت الحاضـر قرابـة        

  .بليون دوالر بين البلدين

ـ         بـين   ق ان مثل هذه الروابط التجاريـة تخل

 وهـم   –وخاصة تجـار البـازار       االيرانيين

جمهور الناخبين التقليديين للقادة المحـافظين      

فـي الجنـوب   ـ فوائد اسـتثمارية  لطهران  

 الحـرب   ثاروقد تسبب مي   ،العراقي المستقر 

ــة ــة اإليراني ــة،العراقي ــة العراقي  ، والوطني

بين العـرب و    وخصوصا االختالفات العرقية    

الفرس تسببت تأريخيا بتصدعات بين ايران و       

ولكن هذه العوامل ال ينبغى المبالغـة       . العراق

اليمكن ان تكون   فإن الخصومة العرقية    ، فيها  

علم ان الـزعيم الـديني       عندما ن  مهمة لوحدها 

 االيراني  ء هو ايراني وان رئيس القضا     االعلى

 ، على الرغم مـن ان العرقيـة         يهو عراق 

في العالقـات العراقيـة     هميتها  أستستمر في   

رتفع نجـم   إن وقد سقط صدام و    اآل. االيرانية  

 فانه من المحتمل ان تتاثر      ،الشيعة في العراق  

هذه العالقات بظالل الروابط االساسية المعقدة      

ــشيعة   ــي ال ــين مجتمع ــدين ب ــي البل .ف
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النسبة المئوية للشيعة   البلد

  بالنسبة للسكان

  عدد الشيعة  مجموع سكان البالد

   مليون٦١,٨     مليون٦٨,٧  %٩٠  ايران

   مليون٣٣,٢   مليون١٦٥,٨  %٢٠  باكستان

   مليون١٧,٤   مليون٢٦,٨  %٦٥  العراق

   مليون١١   مليون١,٠٩٥,٤  %١  الهند

   ماليين٦   ماليين٨  %٧٥  اذربايجان

   ماليين٥,٩   مليون٣١,١  %١٩  افغانستان

   مليون٢,٧   مليون٢٧  %١٠  العربية السعودية

   مليون١,٧   مليون٣,٩  %٤٥  لبنان

   ٧٣٠٠٠٠   مليون٢,٤  %٣٠  كويت

  ٥٢٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠٠  %٧٥  البحرين

  ١٩٠٠٠٠   مليون١٨,٩  %١  سوريا

  ١٦٠٠٠٠   مليون٢,٦  %٦  االمارات

  ١٤٠٠٠٠  ٨٩٠٠٠٠  %١٦  قطر

  
. خـرين   الشيعة هنا تشمل الشيعة االثنا عشرية والتشمل العلوية وال االسماعيلية والزيديـة واأل            " :مالحظة

االرقام االعلى مـن      . ١٠٠٠٠مليون قد قربت الى اقرب      ) ١(االرقام تحت   . النسبة المئوية حسبت تقديرا     

   .١٠٠٠٠٠مليون  قد قربت الى اقرب )١(

  
در االكاديميـة و الحكوميـة و مـصادر الـشرق االوسـط             اعتمـدناعلى العديـد مـن المـصا       :المصدر  

  .و الغرب
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هذه الروابط على كل حال ، مـن المحتمـل          

ها بادراك المجتمعين الشيعيين في البلدين      يتتقو

 . نهما يواجهان تهديدا مشتركا من السنة     أمن  

ن يجلب الـشيعة العـراقيين      أالشيء يحتمل   

د قرب الى ايران من ضراوة واستمرار التمر      أ

السني ومثابرته  وخصوصا في وقت تكـون        

نهـا  أفيه ثقتهم بواشنطن قد تزعزعت حيـث        

دعت الى حل الميليـشيات الـشيعية وتقـديم         

  .المزيد من التنازالت للسنة 

  المخاوف السنية 
قبل خمس سنوات فقط كانت ايـران التـزال         

: محاطة بجدار من االنظمة السنية المعاديـة        

 ، مـن الغـرب    العراق والعربيـة الـسعودية    

باكستان وطالبان التي تحكم افغانـستان مـن        

 لذا فقد رحب االيرانيـون بانهيـار        .الشرق  

الجدار السني وهم يرون صعود الشيعة فـي        

المنطقة كحصن ضد عودة السنة المدعومـة       

، وقد شـعروا باالرتيـاح      بالقومية العدوانية   

خصوصا بزوال صدام الن العراق كان قـد         

كثـر مـن    ية اليران أل  شغل السياسة الخارج  

خمسة عقود مضت أي منذ سـقوط الملكيـة         

 . ١٩٥٨يدي القوميين العرب عام     أالعراقية ب 

لقد كان العراق البعثي مـصدر قلـق الـشاه          

وتهديدا للجمهورية االسالمية ، لقـد هيمنـت        

الحرب العراقية االيرانية على العقد االول من       

 اهللا روح اهللا الخمينـي ، ودمـرت         ةيآثورة  

  .رعبت مجتمعها أقتصاد االيراني واال

واذا ما كانت هناك استراتيجية ايرانية ثابتـة        

ن العراق لن   أ فهي ضمان    ،تجاه العراق اليوم  

ن القومية العربية بقيادة    إيعود كتهديد اليران و   

ويرى الـرئيس    . سنية لن تعود لها االولوية    

االيراني محمود احمدي نجاد وعدد من القادة       

 عاصر الحرب   نوري وجميع م  في الحرس الث  

العراق هو  هدوء  ن  أالعراقية االيرانية ، يرون     

 .فتقدوه خالل الصراع    إ نجاز لهدف استراتيجي  إ

 يدار من قبل    ن عراقاَ أكما ويعتقد االيرانيون    

تخذوها إ وقد   .من لهم   أالشيعة سيكون مصدر    

ن البلدان الشيعية التحارب بعـضها      إ ،بديهية

  .بعضاً 

كل اال عزاء بسيطا للسنة فـي       وكل هذا اليش  

المنطقة ، الذين يتذكرون نتائج االنعكاسـات       

 وهـم   ،األيديولوجية لإليرانيين في الثمانينيات   

لقـد  . ن طموحاتها اإلقليميـة     أقلقون اليوم بش  

مضى ربع قـرن ، سـاندت فيـه طهـران           

االحزاب الشيعية والميليشيات والتمـرد فـي       

 ، باكستان   البحرين ، العراق ، الكويت ، لبنان      

لقـد قرنـت الثـورة      . ، والعربية السعودية    

االيرانية الهوية الشيعية بـالتطرف المنـاوئ       

 ،  ١٩٧٩زمة الرهائن عام    للغرب ، كنتيجة أل   

 لمقر المارينز في بيـروت       ١٩٨٣تفجير عام   

وفي . دعم طهران المستمر لالرهاب الدولى      و

النهاية فان الثورة االيرانية قـد فـشلت فـي          

نبعاث الشيعة كانت إن إ فيما عدا لبنان ف هدافهاأ

   .نتائجه صفراً

ن ن الجمهورية االسـالمية اآل    إيقول البعض   

 لخرون على كل حا   آهي دكتاتورية مرهقة و   

نبعاث طموحات ايـران االقليميـة      إقلقون من   

. وقودها هذه المرة ليست االفكار بل القومية        

قليميـة ومركـزا   إان ايران ترى نفسها قـوة   

ثير فارسي وشيعي يمتد مـن بـالد        أ ت لمنطقة
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النهرين حتى مركز آسيا متحررا من تهديـد        

الطالبان في أفغانستان ومن صدام في العراق       

فإيران تركب ظهر موجـة انبعـاث الـشيعة         

وتتابع بعدوانيـة الطاقـة النوويـة وتطالـب         

  .المجتمع الدولي برعاية مصالحها 

قـة  يجاد منط إالقادة االيرانيون الذين يريدون     

ـ وسع للنفوذ االيرانيأ  شئ ما قريـب مـن    

ـ "الخارج القريـب    " المفهوم الروسي لل      ـ

 نشاطات طهران فـي العـراق     ينظرون الى     

. القوة العظمى اليران   لواقع   الجنوبى كمظهر 

احد منهم تمسك بحلـم خمينـي        ومع ذلك فال  

 بل ان هـدف     .بالسيطرة على شيعة العراق     

ارسة نوع   هو مم   الجنوبى طهران في العراق  

من التاثير االقتصادي والثقافي والسياسي فقدته 

 وعلـى   .في غرب افغانستان منذ التسعينات      

ن تلعب  أن طهران تتوقع بوضوح     أالرغم من   

 -ال تهدف  قد دورا رئيسيا في العراق ولكنها 

 ان تحول البلـد الـى جمهوريـة         –او تقدر   

  .خرى أاسالمية 

ن يعقـد    ان تنامي بـروز ايـرا      ، المرء أويتنب

 في المنطقـة    ةالطائفى  العالقات بين مجموعت  

وقد استعملت الحكومات الـسنية طموحـات       

 طهران كعذر لمقاومة كل من مطالب شيعتهم      

  ودعوة واشنطن لالصالح السياسي    من جانب 

 فان القادة   ٢٠٠٣ومنذ عام    .  خرآمن جانب   

السنة في مصر واالردن والعربية الـسعودية       

للفوضى التي تحـدثها    يكررون لومهم اليران    

ثر تـؤ في العراق ويحذرون من ان ايران قد        

تاثيراً مهما في المنطقة اذا ما سـيطر شـيعة          

العراق على لجام السلطة في بغداد ، واطلـق         

 الخطر  سالرئيس المصري حسني مبارك ناقو    

الـشيعة فـي    " في نيسان الماضي حيت قال      

 غالبيتهم يميلون بالوالء دائماً الى ايران وليس      

ان مثـل هـذا     " ألقطارهم التي يعيشون فيها     

 يـسمح   ،الخطاب الذي يخدم المصالح الذاتية    

للقادة السنة لـصرف االنتبـاه بعيـدا عـن          

 ان مـصر    .وليتهم عن مشاكل العـراق      ؤمس

قد جهـزوا لحـد     واالردن والعربية السعودية    

ابو مصعب الزرقاوي باعداد كبيرة من      ،اآلن  

انهم يـزودونهم   االنتحاريين المفخخين ، كما     

  لمقاومة دعـوة الواليـات المتحـدة         الذرائعب

لإلصالح الـسياسي والـديمقراطي ، وهـم        

يجادلون في ان جلب الديمقراطية الى الشرق       

 كما  ،االوسط يعني تقوية الشيعة وتقوية ايران     

ان واشنطن غالبا ما تنصح بابقاء الدكتاتورية       

  .السنية 

ية تقلق القادة   ان العالقات العامة العدوانية السن    

وعلى الرغم من تنامي قوتهـا ،       . االيرانيين  

 لدعم جيرانها لها  وحـسن       هجاحبفان ايران   

لمقاومـة الـضغط    " للشارع العربي   "النوايا  

وقد تجنبـت   . الدولي تجاه برنامجها النووي     

ن الحالة الطائفية والمزيـد مـن       ايران لحد اآل  

عداء السنة ، وبدال من ذلك حاولـت كـسب          

 وذلك بتصعيد التوتر مـع      ،م من المنطقة  الدع

لقد انتقد القـادة    . الواليات المتحدة واسرائيل    

االيرانيون العنف الطائفي في العراق بصورة      

متكررة بضمنها تفجير قبة العـسكريين فـي        

في " نيابة عن الصهيونية    " سامراء في شباط    

محاولة لشق المسلمين ، وفي هذه االثناء تتابع        

ية قوتها النووية وذلـك لتثبيـت       ايران بعدوان 
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 واضعاف قابلية واشـنطن فـي       ،ا اقليمي اواقع

  .الوقوف بوجهها 

  لقاء العقول 
لقد تركت طموحات ايران كل من واشـنطن        

 وبعد  ،وطهران في وضع معقد سريع الغضب     

 استفادت ايران بشكل كبيـر مـن    فقد كل ذلك 

التغيير الذي أحدثته الواليات المتحدة في كـل        

 وبغداد ، ولكن واشـنطن تـستطيع        من كابل 

ثير طهـران علـى كـل مـن         أعاقة تقوية ت  إ

افغانستان والعراق وان الحضور العـسكري      

 في المنطقـة يهـدد الجمهوريـة        يكى  االمر

 فاالهداف  ،وفي العراق خصوصا  . االسالمية  

 ،القصيرة االمد للحكومتين تبدو على خـالف      

زق فـان   أفبينما تريد واشنطن الخروج من الم     

ن تـرى القـوات     بأران ليست غير سعيدة     طه

  .االمريكية تخوض في المستنقع هناك 

ن ، فان طهران تفضل سياسة الفوضى       لحد اآل 

، كوسـيلة البقـاء      المسيطرعليها في العراق  

 غاطسة فى المستنقع  حكومة الواليات المتحدة    

 عـن تغييـر     هابحثو بذلك تخمد اندفاعها فى      

اتيجية تجعـل   ان هذه الستر  . النظام في ايران    

الموقف الحالي في العراق يختلف تماما عـن        

 ،  ٢٠٠١طالبان في اواخر    افغانستان بعد سقوط    

ة عندما عملت ايران مع الواليات المتحدة سوي      

 حكومة حمدي كـرزاي ، وتتعـاون        لترتيب

طهران مع واشنطن النها تحتاج الى وكالئها       

 والشيعة فـي افغانـستان      ،الناطقين بالفارسية 

 من السكان وهـم ليـسوا       ةون اال اقلي  اليشكل

ان . بموقع يسمح بحمايـة مـصالح ايـران         

حسابات طهران بعد الحرب على العراق قـد        

 ليست مصالح ايران المباشـرة فقـط        ،تغيرت

والتحالفها مع مـصالح الواليـات المتحـدة          ،

ولكن موقع طهران في العراق قد اصبح اقوى        

 مما كان عليه في افغانـستان بفـضل واقـع         

 وعندما وجد ان     .االغلبية الشيعية في العراق   

  كان ذلك    ،عقيدة بوش اثبتت فشلها في العراق     

 دعـوة    لرفض طريقا غير مباشر لقادة ايران    

ان  . واشنطن لتغيير النظـام فـي طهـران       

رغبتهم االخيرة في تصعيد التوتر مع واشنطن       

عن طريق ملف النشاطات النووية االيرانيـة       

ن انهم قد نجحوا الى حـد       توحي بانهم يعتقدو  

 ان عالقـة ايـران اليـوم        .بعيد بهذا الهدف    

بالواليات المتحدة اقوى مما كانت علية اثنـاء        

  .فترة الحرب على العراق 

 ذلك فعلى المدى البعيد ، فـان مـصالح          معو

 ،قىتالواليات المتحدة وايران في العراق قد تل      

فكال من واشنطن وطهران تريدان اسـتقرارا       

بالنسبة لواشنطن ليساعدها ذلـك      ،ناكدائما ه 

اما بالنسبة لطهـران    . على الخروج من هناك   

 سوف يؤمن   ن االستقرار فى ساحتها الخلفية    إف

. موقعها في بلدها ويعزز تاثيرها في المنطقة        

هليـة  أان اليران الكثير مما يخيفها من حرب        

في العراق ، القتال قد يؤدي الـى اسـتقطاب          

  داخـل     وتشرذم هرانطل واستنزافالمنطقة  

العرب ، والبلوش والمناطق الكردية في ايران       

وكمـا  . حيث تشهد التوترات العرقية هنـاك       

وصف وكيل وزير الخارجية االيراني السابق      

التخدم " عباس مالكي فان الفوضى في العراق 

المصالح الوطنية االيرانية ، فاذا كانت النـار        
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 فـي    بيتك ايضا   ان  يعني افي بيت جارك فهذ   

  " .خطر 

  فان طهران قد قوت نفـسها      ،وكاجراء حربي 

 لمشاكل اعظم وذلك بتعيـين غالبيـة        استعدادا

فيهـا  ظالمحافظين االقليميين مـن كبـار مو      

  .األمنيين وقادة الحرس الثوري 

ان هناك مجموعتان داخل ايـران يمكـن ان         

تساعدان في اقناع القادة االيـرانيين فـي ان         

 االول ،    .الحهاالتعاون مع واشنطن هو لـص     

ون العراقيون والذين يعملـون كلـوبي       ؤالالج

لقد شجعوا  . لمصالح شيعة العراق في طهران      

ايران على متابعة المحادثات مـع الواليـات        

 بـسبب انهـم     ،المتحدة بشان العراق جزئيـا    

ـ ينظرون الى واشنطن وطهـران باعتباره      ا م

ان تـصعيد   . ن لقوتهم في العراق   وأمابان ت طق

ن الحكومتين لن يخدم مصالح الشيعة      التوتر بي 

العراقيين وان هذا اللوبي اليريـد ان يـرى         

العراق رهينة للمساومات ضد ايـران بـشان        

 والمؤسسة المهمة الثانيـة      .برنامجها النووي 

تتكون من عدد كبير مـن اإليـرانيين الـذين          

ن المدن العراقية المقدسة    أبششديد  ينتابهم قلق   

ة في النجف وكربالء    يكل التفجيرات الرئيس  . 

ن كان يستهدف اإليـرانيين ، ويتوقـع        لحد اآل 

الشعب االيراني من طهران ان تضمن امـن        

ـ      ثيرهم انهـم دفعـوا     أهذه المدن وكان من ت

خامنئي  بالموافقة العلنيـة علـى مباحثـات         

  .ن العراق أمباشرة مع واشنطن بش

 عن االستقرار في    في البحث وستستمر ايران   

 يعد بمقـدورها     عندما ال  ،ط فق ،العراق بنشاط 

 تستفيد من الفوضى المسيطر عليها هناك،       ان  

 تشعر بالتهديد مـن تواجـد        ال تعد  أي عندما 

ان مـصالح ايـران     . الواليات المتحدة هناك    

لى خالف  عبعيدة المدى في العراق هي ليست       

مع مصالح الواليات المتحـدة ، ان سياسـة         

هي التـي  الواليات المتحدة الحالية تجاه ايران    

وضعت البلدين بخصوص سياسات العراق في      

 اَي ، وبذلك فان تحديا رئيـس      من التصادم دورة  

 تقـويم موقفهـا     لواشنطن في العراق ان تعيد    

 وادخال طهـران    ، تجاه ايران  بصورة شاملة 

  .العراق الضاغطة للمساعدة في معالجة مشاكل 

  عداد المسرحإ
شهر لف سوف يواجه العراق في األ     مهم  أن  إ

لقادمة هو المفاوضات الدستورية وخصوصا     ا

لة الفيدراليـة وكيفيـة توزيـع       أما يخص مس  

لقد شارك السنة فـي مـذكرة        . عائدات النفط 

 بعـد جهـد     ٢٠٠٥تعديل الدستور في اواخر     

 القناع  ،بذله السفير االمريكي زلماي خليل زاد     

. الشيعة والكرد للموافقة على تغيير الدستور       

مـل  أت واشـنطن ت   ومنذ ذلك الوقت ، صار    

تي بالمعتدلين الـسنة الـى العمليـة        أبصفقة ت 

السياسية وبهذه الطريقة يمكن اضعاف التمرد      

   .السني

كيدة ، فمن   أولكن احتماالت هذه الصفقة غير      

غير المحتمل ان يرى الشيعة والسنة والكـرد        

 ،التسوية من دون ضغوط خارجيـة     في  حكمة  

سـمال   الرأ حكومة الواليات المتحدة  لعد  يولم  

او تلبيـة   للضغط من أجل تنـازالت      السياسي  

ـ طلبات جهة واحـدة دون المغـامرة بت        د حيي

ضعاف لموقع الواليات المتحـدة  إ وانه   ،خراآل

ن  اآل –الـضروري   أن يصبح من    في العراق   
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  لواشـنطن ان   – ٢٠٠٣اكثر مما كان عـام      

  .جيران العراق تستميل 

واذا ما فشلت المفاوضات الدستورية فان السنة 

قد يتركون العملية الـسياسية وحتـى اذا مـا          

شارك السنة ، فان المساومة مع الـشيعة قـد          

تصبح اكثر تعقيدا خصوصا وان االشـارات       

 ، الجنوبى      في العراق  االهتياجزيادة  الواردة ب 

وعلى مدى الثالث سنوات الماضية اشـترك       

تخابـات الـسياسية    نالشيعة في كـل مـن اال      

 ، ويعـود  ضدهم    د  لتمر السنة ل  إثارةوا  وقاوم

السبب في ذلك الى حد كبير الى اعتقادهم بان         

دعم سياسة الواليـات المتحـدة قـد يخـدم          

ولكن اذا ما استنتجوا ان واشنطن      . مصالحهم  

 االن اكثر رغبة لشراء تعـاون الـسنة مـن         

فـان الـشيعة سـتدير      ،موقفهم   مكافئتهم على 

ان مثـل هـذا     . ظهرها للعمليـة الـسياسية      

. يشكل انتفاضة لدى الـشيعة      االضطراب قد   

لن يحتاج الشيعة الى حمل الـسالح للـضغط         

على الواليات المتحدة ، ولكن بفضل فـارقهم        

العددي وحده يـستطيعون تغييـر الميـزان        

   .السياسي للبلد

 السيـستاني   حـشد  ٢٠٠٤في كانون الثاني     

يـام مـن     أ الف من الشيعة لخمـسة    مئات اآل 

حـدة  المظاهرات ضد خطـة الواليـات المت      

سـاس  أول انتخابات بعد صدام على      أعتماد  إل

وبوقت مبكر من هـذا العـام     . نظام الكوكس 

حتجاج علـى   عى الجمهور للشارع ثانية لإل    د

ن تفهم  أكيد على   أتفجير مرقد العسكريين وللت   

   .الواليات المتحدة مدى قوة الشيعة

  بـين الـشيعة فـي العـراق        إشارةعطاء  إوب

اعد في صيانة    تستطيع طهران ان تس    الجنوبى

النظــام هنــاك عنــدما تجــري المباحثــات 

كما تستطيع ايران ان تؤكـد      . الدستورية فيه   

ة مثـل   ي الشيع  االحزاب  بين اشتداد التنافس ان  

المجلس االعلى للثـورة اإلسـالمية وفيـالق        

الصدر ليست خارج الـسيطرة ، وتزعـزع        

سلطة الدولـة   تزعزع  االستقرار في العراق و   

ع الشيعة وادامة الهدوء في      ان تجمي  ،في بغداد 

الجنوب لها اهمية خاصة بالنـسبة للواليـات        

المتحدة وتعاون االيرانيين امر حاسم لتحقيـق       

 ان التعاون االيراني قد يـساعد        .ذلك الهدف 

في تلبية احتياجات االمن العراقي ومتطلبـات       

 الحكومة المركزية في    دعم  البناء وكذلك في    

  .بغداد 

ذا التعاون قد يتطلب من     مين مثل ه  أغير ان ت  

الواليات المتحدة ان تلبي الملفات االوسع في       

وستقوم طهران بايقـاف    . عالقتها مع ايران    

دعمها العسكري والمالي للميليشيات الـشيعية      

  الجنـوبى  العـراق في  والعصابات االجرامية   

  .اوسع من واشنطن عندما تتلقى ضمانات امنية 

به لـذلك   ان الموقف الحالي في العراق مـشا      

 من ناحية   ٢٠٠١الذي كان في افغانستان عام      

 المصالح االمريكية وااليرانيـة     ارباك وتعقيد 

و اال في كونه اكثـر تعقيـدا        فهو ال يختلف    ،

بعـد سـقوط الطالبـان فـي        .على  أ رهاناته

افغانستان ، عملت كل من الواليات المتحـدة        

وايران سـوية لتحقيـق التحـالف الـشمالي         

 في المجرى العـام      لتصب   ةومكوناتها الشيعي 

لقد تفاوضـت كـل مـن       . للعملية السياسية   
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ن الخطـوط   أواشنطن وطهران بكثافـة بـش     

 ،ن مستقبل افغانستان  أالجانبية لمؤتمر بون بش   

لقد كانت صفقات قوية تلك التي ساعدت على        

  .النجاح المبكر لنظام كارازاي 

لقد وعدت عملية بون بفتح فصل جديـد فـي          

وفـى  . االيرانيـة  –االمريكية  تاريخ العالقات   

  لواشنطن مصالح قليلة فـي     تكان،ذلك الوقت   

 انـه قـد     تعتقدانظام    ل التوريط   منالمزيد  

فـى  فرصة مهمـة     لقد فقدت     .ينهار سريعا 

   .حينها

ان مشاكل العـراق اليـوم تقـدم لواشـنطن          

وطهران فرصة عظيمة ثانية ليس فقط لتطبيع       

ة عالقاتهمــا ولكــن العــداد المــسرح الدار

 ان   .التوترات المستقبلية بين الشيعة والـسنة     

بروز الشيعة للسلطة في العراق يقـدم مثـاال         

للشيعة في االماكن االخرى في الشرق االوسط 

، وباعتباره النموذج الذي يمكن تبنيه او يختبر        

 السنية  - التوترات الشيعية     تفاقم فمن المحتمل 

ومن االفضل لواشنطن ان تـدخل طهـران        . 

ن العراقي بـدال مـن انتظـار        أي الش ن ف اآل

وعلى الـرغم   . المشكلة لتنتشر خالل المنطقة     

من عدم احتمـال حـل واشـنطن وطهـران          

ن البرنامج  أة وخصوصا بش  يلخالفاتهم الرئيس 

النووي ، في وقت قريب يمكـن ان يوافقـوا          

على بعض الخطوات الحرجة في العـراق ،        

، حل  العراق الجنوبى   مثال تحسين االمن في     

لميليشيات الشيعية واقناع االحزاب الـشيعية      ا

  .باتجاه التسوية 

ولكن لو ان واشنطن وطهران لـم تـستطيعا         

 وفشلت المفاوضـات    –ايجاد ارضية مشتركة    

 فـي احـسن   ،الدستورية فان النتائج سـتكون  

 ،ق العراق الى فوضى عارمة    النزا ،االحوال

هلية أ سينزلق الى حرب     ،سوء االحوال أوفي  

 ذا ما كان للعراق ان ينهـار فـان        طاحنة ، وا  

ـ  بلق سيقرر من    ، الى حد بعيد   ،مصيره رب ح

  تركيا وو ايران   ن تدخل أ  كما يحتمل     .قليميةإ

الدول العربيـة المجـاورة للعـراق لحمايـة         

وقـد  . العـراق     بقايا التدافع على مصالحها و 

تكون الجبهة الرئيسة هي نفسها في الحـرب        

 فقـط باتجـاه      مائتا ميل  ،اإليرانية–العراقية  

الغرب ، وقد تتبع الخط ويمر من خالل بغداد         

التي تفصل مناطق الشيعة في العـراق عـن         

ايران والبلدان التي ساندتها في      . سنةمناطق ال 

الثمانينات من المحتمل ان تـساند الـشيعة ،         

واالقطار التي ساندت العراق من المحتمل ان       

  .تساند السنة 

فيتنام في اوائـل    حيانا تجري مقارنة العراق ب    أ

السبعينات او يوغسالفيا في اواخر الثمانينات      

ولكن االكثر انطباقـا ـ و اكثـر اتزاناــ     ، 

 . ١٩٤٧قد تكون الهند البريطانية عام      واالقدم  

لم تكن هناك حرب اهلية في الهند وال ميليشيا         

منظمة وال تطهير عرقـي جمـاعي مـنظم         

مركزي ، وال خطوط قتال ، وال قتال حـول          

 د ومع ذلك فان ماليين من الناس ق       .راضياأل

 الجـيش المهنـي   ،صبحوا الجئـين   أ واماتوا  

 تقسم حسب المناطقية مثلما   الهندي البريطاني   

قسم البلد الى الغالبية الهندوسـية ومنـاطق        ت

 ر قادرين على تجـسي    غير، الغالبية المسلمة   

 كـال المجمـوعتين او      نالهوة المتـسعة بـي    

 المستعمرات  اداريووإ. السيطرة على العنف    
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   .البريطانية قد اجبروا على التراجع الـسريع      

ـ          و  ت كما هو الحال في العراق اليـوم ، كان

المشكلة في الهند في حينها تكمن في األقليـة         

 و  حكـم  ال فـي بنصيبها الواضـح    من  ؤالتي ت 

ـ  وفي تبـادل اإل    ،المتطلبات  بالعمليـة    اكسم

ان   .كثرية متصلبة أمن  واالمتيازات  السياسية  

انتشار العنف الطائفي والتطهير العرقي فـي       

 ٦٠العراق اليوم يذكر بما حدث في الهند قبل         

 بل وربما كان أسوأ حظـاً ، واذا         ،سنة مضت 

ما تدهور الوضع في العـراق اكثـر ، فـان           

الشرق األوسط بكامله سيكون في خطر حرب       

  .طائفية بين السنة والشيعة 
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