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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
مجلـس   و العامـة حول الدين والحياة      بيو ىمنتدكل من    اليها   ى دع حلقة نقاشية لوقائع   في هذا العدد ترجمة   

 األمريكـي   ولي نصر السيد  فيها   شاركالتي   ،ي سي دفي واشنطن    ٢٤/٧/٢٠٠٦بتاريخ   ،العالقات الخارجية 

: الرابع واألربعـين  العدد  سيرته الذاتية في    ، وقد تم التعريف ب    ةشؤون المنطق  األصل والمتخصص في     اإليراني

مضامين إنبعـاث   : العدد األول مثل   ق، في نفس السيا   ى له  أخر عمواضي وقد تمت ترجمة   متى ينهض الشيعة؟  

ـ  التي تـم ت    إنبثاق الهالل الشيعي  الرئيسيين في ندوة     ني وكان السيد نصر من المشارك     ،الشيعة إقليمياَ  ة رجم

 تأثير النـزاع بـين      هيتناول في اَ  مؤخراَ كتاب له   وصدر .من هذه السلسلة   العدد السادس واألربعين  ها في   ملخص

 . وسوف تتم ترجمة األقسام المهمة منه قريبـاَ بـإذن اهللا      ، منطقة الشرق األوسط   بلق على مست  السنة والشيعة 

 والمؤثرين   وهو هنا يخاطب مجموعة من صناع القرار       المؤثرين والقريبين من صناع القرار     نصر من السيد  و

هنا يؤكد على بـروز ايـران       نراه   ف . ويجيب على أسئلتهم ويتبادل المعلومات معهم      مريكي الرأي العام األ   لىع

وإنتقال أثر هذا التحـول      ، في المنطقة لصالح الشيعة    التحول في موازين القوى    الىويشير كقوة في المنطقة،  

، لسنة والشيعة لء المزدوج   اإلحتواوهناك توصية بإتجاه     ، ويذكر شيعة لبنان   ،تدريجياَ الى السعودية والبحرين   

مشكلة ء وإستمرار   هناك إشارة ذات داللة عميقة الى بقا      و ،اإلستفادة من الشيعة لضرب الجهاديين السلفيين     و

،ألخذ شأن العام لالمهتمين با بال    عن  والتوصيات التي يجب أن التغيب     الى غير ذلك من األفكار    ...  .!؟األنبار

  . والحيطة والحذر وبناء الخطط البديلة والمناسبةالعبرة

  

  :يلي أهم األفكار الواردة في هذا العددوفيما 

نهضة اإلسالم الشيعي ، كيف : وقام منتدى بيو ومجلس العالقات الخارجية بدعوة ولي نصر مؤلف الكتاب الجديد 

سيشكل الصراع داخل اإلسالم المستقبل ، ليخاطب مجموعة صغيرة من األكاديميين وصناع السياسة والصحفيين 

  كلمة االفتتاحوليجيب عن األسئلة بعد 
  

وقد ذكر نصر أن ايران و الحكم الديني الشيعي قد برزت بوصفها قوة إقليمية في الشرق األوسط وهي منطقة يشكل 

  فيها الشيعة حوالي النصف من عدد السكان 
 

محت وعندما قامت الواليات المتحدة بإزاحة نظام صدام حسين الذي يهيمن عليه السنة عن سدة الحكم في العراق وس

، فإنها قد حولت القوة الطائفية في ) إنسان واحد صوت واحد ( للشيعة بأن يحرزوا السلطة من خالل ديمقراطية 

  المنطقة نحو الشيعة
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  وقد أكد نصر أن إيران برغم طموحاتها المتزايدة من الممكن أن تمسك بمفتاح اإلستقرار اإلقليمي

  
ركة بين منتدى بيو حول الدين والحياة العامة ، ومجلس العالقات هذه الندوة هي جزء من سلسلة من ندوات مشت

 الخارجية وهو ما سيتكلم عنه وولتر قليالً
 
في السنة الماضية أو نحو ذلك عمل المجلس وندوة بيو معاً في سلسلة من اللقاءات حيث كنا نناقش مسألة 

  األثر الذي يتركه الدين على السياسة الخارجية
 

ر محلياً الى األثر الذي يتركه الدين األمريكي على تأسيس وتصميم السياسة الخارجية ونحن معاً ننظ

 األمريكية ، وعالمياً ننظر الى الطريقة التي يقوم فيها الدين بتشكيل العالم الذي تحدث فيه السياسة األمريكية
 

أكثر ، لكثير من إهتمامناوبموجب أهداف المجلس فإن مسألة الدين والسياسة الخارجية هي مسألة تجتذب ا

  من أي وقت مضى
 
لو نظرتم الى الهند وأفريقيا وأمريكا الالتينية والصين وبطبيعة الحال الى الواليات المتحدة ستجدون كيف إن 

  الدين والتغيرات الدينية تؤثر في القوى السياسية في العالم بأجمعه
 

ة العامة كانت الشغل الشاغل في األدبيات األكاديمية وبالنسبة إن مسألة الكيفية التي يؤثر فيها اإلسالم في الحيا

  لصانعي القرار حيث ينطوي القرار على مسائل مثل األصولية التي الزمتنا خالل عدد من السنوات 
 
عندما نتكلم عن الديمقراطية والعولمة والتغيرات الحاصلة في المنطقة فال مفر من أن تتدخل هذه األمور في 

  ن يقف الدين من المناقشات العامةمسألة أي
 

فالمسألة القديمة في اإلسالم وأثره في الحياة العامة لم تتوقف ، فقد رأيناها . لقد شهدنا مؤخراً إنعطافاً في هذا 

تعلن عن نفسها بصورة أشد وضوحاً من ذي قبل في االنتخابات المصرية وفي فلسطين وأجزاء أخرى من العالم 
 

حرب العراق فقد رأينا أيضاً بعداً طائفياً أعتقد أنه يشكل خطاً مختلفاً في السياسة والدين في ولكن في أعقاب 

وقد أشارت األحداث . الشرق األوسط ، له إرتداداته الخاصة وسيكون له منطقه الذي يفرضه على تطور األمور 

  في لبنان الى أهمية البعد الطائفي وبخاصة في ما يتعلق برد الفعل 

  أبدته المملكة العربية السعودية والجامعة العربيةالذي 
 
وفي هذه الحالة على وجه الخصوص فإن حكومة المملكة العربية السعودية هي التي تضع ورقة 

  الشيعة على الطاولة
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وسواء أكانت الحرب صحيحة أم خاطئة وسواء أكانت قد أتهمت بصور  مختلفة ، فإن تأثيرها 

  في العراق من طائفة الى طائفة أخرىكان في تحويل الموازنة 
 

هل يعني تحول القوة في أي ظرف أن يجري بصورة عنيفة أم إنه يمكن أن يحدث : والمسألة هي 

بطريقة أخرى ؟ إن هذا سؤال مهم ألنه في حالة حصول أي تغيير في المنطقة في السنوات المقبلة فإن 

  هذا السؤال ينبغي إعادة طرحه 
 

  ه في لبنان وإعادة طرحه في البحرين وإعادة طرحه في المملكة العربية السعوديةينبغي إعادة طرح
 

من سكان لبنان وأن الهيكل السياسي الراهن للبالد  % ٤٥وتبقى حقيقة ماثلة، إن الشيعة يمثلون زهاء 

  اليعكس هذه الحقيقة الرقمية
 

ي األزمة الراهنة بتأكيد أن المسائلة وسيقوم اإلنقسام المبني على التفرقة بين الشيعة وسائر لبنان ف

  ينبغي بحثها مع حزب اهللا أو مع أية فئة تحل محل حزب اهللا بوصفه المتحدث السياسي بلسان الشيعة
 

ول التمرد وكيف نخرج بعد البناء النهائي امن أهم األمور حول العراق ليست الكيفية التي فيها نتن

والتأثير .  العراق بعد تحول السلطة من السنة الى الشيعة للعراق ، بل ما هو النمط الذي سيأتي في

الذي يتمثل في العراق عظيم في العالم العربي ، فها هو ذا أول بلد عربي شيعي وهو مالم يحدث في 

  العصور الحديثة
 
فأنت لن تجد أياً من الشيعة في أندونسيا أو نيجيريا أو السنغال إنهم جميعاً مجتمعون في وسط الشرق 

األوسط وهناك فإن أعدادهم متوازنة ، بكلمة أخرى فإنهم في ما بين لبنان وباكستان وفي هذا الحزام 

  هناك عدد متساوي من السنة والشيعة وحول الخليج الفارسي هناك األكثرية الساحقة من الشيعة
 

.  العربية السعوديةويميل الشيعة الى ذكر أن أي مكان فيه نفط فإنهم يتربعون عليه بما في ذلك المملكة

بإستثناء ايران ، فإنهم في كل مكان آخر يعاملون على أنهم أقلية بصرف النظر عما إذا كانوا أقلية في 

وكان تصنيف المنطقة على أنها سنية يجري حتى في الواليات المتحدة التي تعد المنطقة . العدد أم ال 

  دائماً منطقة سنية
 

رف النظر عما إذا كنا نحب ذلك أم ال وبصرف النظر عما إذا كانت األنظمة تحب واآلن فقد تغير ميزان القوى بص

  ذلك أم ال فإن ذلك أصبح حقيقة على هذا األساس
 
قبل وصول الواليات المتحدة الى العراق وبعد عقد من الثورة االيرانية وما يقارب من العقدين كان هناك توازن 
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  اس المملكة العربية السعودية وكان ذلك يتضمن نفساً طائفياًطائفي بين ايران وجيرانها وخصمها األس
 

وفي جنوب آسيا كانت هناك حروب طائفية صريحة بين السنة والشيعة تدعمها القوى اإلقليمية 

  المذكورة وتمولها
 
ير ولو أنكم تتبعتم أقوال السلفية في األيام القليلة الماضية فسترون أنها تمثل ما جاء في تصريحات األم

  سعود الفيصل في الجامعة العربية
 

وبصرف النظر عما إذا . بالنسبة للسنة فإن العراق بدايتاَ أوجد مسألة رابح وخاسر في مفهوم المنطقة 

كان الشيعة يرحبون بالواليات المتحدة أم ال وإذا كانوا يريدون الحرب أم ال وإذا كانوا مناصرين ألمريكا 

  أم ال فإنهم إستفادوا
 

أمراً يمكن أن يعني الكثير لشيعة ) صوتاً واحد لشخص واحد ( الواضح أن حزب اهللا كان ينظر ل ومن 

  لبنان في ما يتعلق يتقاسم السلطة
 

قد أدى الى نهضة شيعية في المنطقة ) التغيير في العراق ( لقد ناقشت في آخر كتاب لي إن هذا 

  فماذا يعني ذلك ؟
 

 بالنسبة للشيعة وعلى وجه الخصوص في العالم العربي حيث هم خارج السلطة وقد أظهر العراق إن ذلك ممكناً

وبالنسبة للشيعة في العراق ليس من المهم أن تكون . في كل مكان ، أصبح من الممكن أن تكون لهم سلطة 

  الواليات المتحدة هي التي سهلت لهم عملية االنتخابات
 

السعودية في السنة الماضية فإن أحد أقطاب الطائفة الشيعية في اإلنتخابات البلدية في المملكة العربية 

  الشيخ حسن الصفار كثيراً ما يردد أقوال السيستاني في إخبار الشيعة بأنهم ينبغي أن يصوتوا
 
والنتائج في المملكة العربية السعودية لها دالالتها ، فهي المرة األولى التي يجلس فيها الشيعة في أي 

  لسلطة في المجالس البلدية وهو مالم يحدث سابقاًمركز من مراكز ا
 

من مجموع المواطنين ، في الخريف إن  % ٧٥ونحن نتطلع الى اإلنتخابات في البحرين التي يشكل الشيعة فيها 

  وهناك مرة أخرى تتكرر التوقعات في تقليد النموذج العراقي. هي حدثت أساساً 
 

أول مظاهر النهضة الشيعية هو توقع التحول الى مراكز السلطة ولذا فإني أجد لزاماً علي أن أقول إن 

  من خالل اإلنتخابات أو من خالل المشاركة أو من خالل القبول باإلصالحات السياسية
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األمر الوحيد الذي تغير هو أن الشيعة لم يتوقعوا عنف المقأومة السنية ورغبة السنة في ممارسة 

  العنف من أجل مقاومة التغيير
 

  لى الشيعة أن يؤسسوا موازنة للرعبع
 

وبدأ الزوار . والمظهر الثاني لهذه النهضة هو إن فتح الحدود العراقية أوجد شبكة من العالقات بين الناس 

  والمهاجرون والمستثمرون والمال بالتحرك جيئة وذهاباً على طول الطريق من لبنان الى الخليج الى ايران
 

 واالستثمارات التي تذهب الى العراق اآلن وآية اهللا السيستاني يتسلم من هناك كمية عظيمة من المال

  أموال الكويت وايران أكثر بكثير مما يتسلمه من العراق نفسه
 

  لقد كنا نعول على الفرقة بين العرب وااليرانيين
 

وهو يستمد ذلك  –وحزب اهللا الذي ناقش مدة طويلة في أنه يحأول أن يجد تعريفاً لكون المرء لبنانياً 

إنه عربي ولكنه يحوي . رورة ض الينظر الى لبنانية المرء بوصفها عروبة بال–المفهوم من المسيحيين 

  في داخله مكونات غير عربية وهو ما يجعل العالقات الثقافية بين الشيعة تقوى وال تضعف
 

 وكما سأقوم بتوضيحه فإن لذلك وبصورة جريئة أقول، إن ضراوة المقاومة السنية للشيعة تعمل على توحيدهم

  عالقة بالطريقة التي يقوم فيها حزب اهللا وايران بتنفيذ سياستيهما
 
وحتى يأتي يوم يعم فيه السلم بين الشيعة والسنة فإن الشيعة سيبقون في خشية من إستحواذ السنة 

  على بغداد وليس من  تأثير ايران في جنوب العراق
 

الشيعة العراقيين من ايران فليس عليها أن ) تفطم( ة إذا أرادت أنوسأقول إن الواليات المتحد

ألن هذه السياسة ليست فاشله فحسب بل إنها تأتى بنتيجة عكسية من ، تالطف السنة فى العراق

  حيث تأثيرها فى شيعة العراق
 

  ددة الوجوهوأخيرا فإن العامل اآلخر فى نهضة الشيعة هو صعود ايران من بعض الوجوه وهذه ظاهرة متع
 

أنظروا فقط الى السينما .ولكن المجتمع االيرانى نفسه لديه مقدار عظيم من التعلم ولديه ثقافة متطورة 

وايران لديها إقتصاد أكبر من ذلك الذى للمملكة العربية . االيرانية فى سبيل المثال وأثرها فى الخارج

  ن ايران تفرض وجودهاويستطيع المرء أن يقول أن المفر من أ. السعودية ومصر 
 
واآلن فإيران ليست كما كانت عليه في عقد الخميني فهي لم تعد بالضرورة راغبة في أن تغزو وتحكم 
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والكثيرون . بصورة واضحة على أنها المناطق الطبيعية للتأثير االيراني ) المناطق ( ولكنها ترى هذه 

ديهم على مواقع شبكاتهم خارطة إليران الكبرى التي من كبار القادة االيرانيين والمفكرين الستراتيجيين ل

  تشبه في تقديري خارطة زمن الشاه وتنطوي على الفكرة التي كان يسميها الشاه ايران الكبرى
 
إن ثبات ايران يغذي نهضة الشيعة ألن ايران تعتقد من بعض الوجوه بأن نظاماً شيعياً في العراق وتعاظم قوة 

   المنطقة أقل عداءاَ إليران التي نسيت مسألة حكم المنطقةالشيعة في المنطقة يجعل
 
وإن البعثية على وجه الخصوص كانت ضد ايران وإن صوتاً أعظم للشيعة في المنطقة يجعلها أكثر 

  صداقة اليران
 
المسألة التي تواجه ايران والتي هي مهمة في األزمة الراهنة هي كيفية التعامل مع رد الفعل السني 

   حتى اآلن وحتى تفجيرات سامراء٢٠٠٣جه الخصوص تصاعد العنف في العراق منذ وعلى و
 
وواضح أن المملكة العربية السعودية ومصر واالردن تنظر الى هذه اللعبة في دمج العالقة بين الشيعة 

 في وايران على أنها وسيلة لحث الواليات المتحدة على زيادة إحتوائها اليران وتبديل موازنة العالقات

  العراق بين الواليات المتحدة والحكومة التي يقودها الشيعة وبين المتمردين
 

وللمسألة منطقها الخاص ولكن في الوقت نفسه فإن سياسات ايران تتسبب فى نهضات تقليدية في 

  المنطقة الغرض منها هو ما يسمى مواجهة التحالف األمريكي السني من أجل إحتواء الشيعة
 

حداث في لبنان ، ألن من الواضح إن عمان والقاهرة والرياض جعلت منها موضوعاً للمناقشات وتؤيد ذلك األ

العامة ، وأظن أن هذه الحكومات تسند الفتاوي الساخنة التي جاء معظمها من المملكة العربية السعودية والتي 

  تهدف الى إقصاء حزب اهللا عن الشارع العربي
 

نتخاب أحمدي نجاد ألن واحدة من الجماعات التي ساعدت في نجاحه كانت هناك مناقشة قصيرة بعد إ

  هي جماعة شيعية شوفينية تعتقد إن تلك كانت لحظة الشيعة وإن عليهم محاربة الوهابيين
 

 –وأول هجوم ألحمدي نجاد على إسرائيل جعله عظيم الشعبية وصارت صورته تباع في دمشق وعمان 

 ويوضح ذلك أن هناك رصيد مهم – شعبية في القاهرة منه في طهران وتقول النكتة في ايران إنه أكثر

  ممن يؤيدون الفلسطينيين في ايران
 

شخص واحد ( وقد إستمر تلفزيون حزب اهللا ببث شعار . ولكن الوالء الحقيقي لحزب اهللا هو للشيعة 

  والمنافع التي سيأتي بها للشيعة في العراق) صوت واحد 
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تحول في التوازن الطائفي في العراق وحقيقة ان الطائفية هي اآلن الخط الفاصل ولكن أهم محرك هو ال

انها تعيد تعريف ميزان القوة ليس في بالد معينة وحسب بل ميزان القوة في . في سياسة المنطقة 

  المنطقة والمنطقة تبدي رد فعلها بازاء ذلك
 

  ية الجهادية ان الوضع يحتمل ان يغذي لعدد من السنوات المشكلة السلف
 

 يقال ان أمه علوية من –ً ان بن الدن الذي قال الجميع عنه انه غير طائفي  من المثير لالهتمام جدا

 والذي طالما شجب الطائفية وحاول ان يركز على الواليات المتحدة –سورية وهو شديد التعلق بها 

له ان الشيعة في العراق عمالء بوصفها العدو االساسي ، عاد بعد رحيل الزرقاوي ليقول في تصريح 

  وتنبغي مقاومتهم 
 

ن تنظر الى مناهضة الشيعة بإعتباره وجهاً آخر لمناهضة أوكان مطلوباً من الميليشيات السلفية 

  االمريكان ، وذلك من أجل االستمرار في تجنيد الفعل اإلسالمي وزيادة تطرفه في المنطقة
 

ع العربي وغضب في ما يخص العراق والقضية الفلسطينية ، وكل ذلك هناك حركة مناهضة لألمريكيين في الشار

وفي ما يتعلق االمر برجال الدين السنة فانهم اليملكون تأثيراً كبيراً النهم يبدون . يمكن ان يستغله االيرانيون 

  تحت سيطرة الحكومات ، ولهذا فان رجال الفتوى في االزهر بالقاهرة 

  لطة نزيهينالينظر اليهم بوصفهم وسطاء س
 

لقد كان هناك سلسلة من الفتاوي السلفية ضد حزب اهللا ولكنها لم تغير مزاج . والسلفيون مثيرون اكثر لالهتمام 

هذا جزء من المشكلة التي تواجهها هذه الحكومات وهذا هو السبب في انها تحاول جاهدة ايقاف القتال . الشارع 

وهمشاها على الرغم من ان هذا يبدوا كما لو كان حزب اهللا ينطح ، ان ايران وحزب اهللا قد جعالها في مأزق 

  برأسه جدار الخرسانة اإلسرائيلي
 

الدبلوماسي . انظر الى عبد الناصر والسادات ، ولكن الشارع العربي يفضل الشجاعة والمغامرة على الحكمة

 عمان والقاهرة ليس لهم شان والناس في. الجيد لن يكافأ وحزب اهللا هو الذي سوف تكون له صورة بطولية 

  في اللعبة حيث ان القنابل لن تسقط الى جوارهم
 

 قليمياً لجلب الجانبين معاًإومازال االيرانيون يعتقدون ان الواليات المتحدة تحتاج اليهم في العراق بوصفهم راعياً 
 

كانت هناك .  المتحدة تزداد ضعفاً  هو ان االيرانيين يشعرون بأنهم يزدادون قوة وان الواليات٠٠٣وما تغير منذ 

تغييرات حاسمة في توازن القوة ، كما كانوا يعتقدون ، وهم يظنون ان المساومة مع الواليات المتحدة هذا  

  أوانها  الن الموازنة سوف تتغير بعد خمس سنوات
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انهم بحاجة الينا في . ة التفهم الواليات المتحد: اني اتذكر ان مسؤوالً ايرانياً كبيراً قال قبل بدأ احداث لبنان 

أوزباكستان وافغانستان والخليج العربي والعراق ولبنان وعليهم في الحقيقة ان يعطون شيئاً مقابل مساعدتهم في 

  ايجاد االستقرار في هذه االماكن
 

 هناك .فقوة احمدي نجاد ليست مسندة وصلبة باي حال . ان احساس ايران الداخلي يشكل هنا عامالً ايضاً 

ولكن االيرانيين اليريدون ان . جهات متضادة في طهران وهو يتخذ الخط المتشدد لدعم حقوق ايران وسياستها 

  تكون هناك عقوبات حقيقية من االمم المتحدة الن في ذلك خطراً داخلياً عليهم
 

 هذه هي المرة الوحيدة .في نقطة ما إحتج حزب اهللا على السيستاني لدعوته رجال الدين لالنسحاب من السياسة 

  التي اظهر فيها حزب اهللا رفضاً علنياً لوجهة نظر السيستاني
 
لم يتدخل السيستاني في السياسة االيرانية النه نموذج مختلف ويمثل شيعية ما قبل الخميني في ايران ، أي ان 

 دع العملية السياسية تحدث عليك ان تقول ،. عليك ان تحمي االيمان ولكن ليس عليك ان تضع نموذجاً للحكومة 

الكثيرون بمن فيهم انا . وسيكون لي حق فيتو حيثما أحببت ولكني ال أقول ان هناك نموذجاً لحكومة إسالمية 

   على الرغم من انه لم ينفذ في ايران ابدا١٩٠٦ًيعتقدون ان السيستاني متأثر الى حد بعيد بدستور ايران لسنة 
 

. ارة الشيعة في المملكة العربية السعودية وقابل العديد من قادتهم الدينيين ان صديقاً لي قام مؤخراً بزي

  انهم جميعاً يتكلمون الفارسية النهم جميعاً تلقوا دراساتهم في قم 

  النهم لم يستطيعوا الذهاب الى النجف في العقد الماضي
 

اسواق قم واكثرية اموال الجباية تذهب فان آية اهللا السيستاني هو اكثر آيات اهللا شعبية في ، على سبيل المثال

ويشكو الكثيرون من ممثلي السيستاني ان قم . وصهره هو ممثله في قم ويدير مؤسسة السيستاني . اليه 

  اصبحت بارزه جدا فى ترويج وجهات نظر السيستاني النه  يسيطر على مواقع االنترنت
 

  لهم ان تزداد قوتهم في المنطقة ؟ما هو مسار الشيعة الديني على المدى الطويل اذا كان 
 
عدد كبير من آيات اهللا في كل مكان اعلنوا والءهم للسيستاني بمن فيهم آية اهللا األهم في افغانستان محسني 

وأولئك الذين اليوالون . وهو آية اهللا الرئيسي في الهند وكل شيعة باكستان وعدد كبير منهم في الخليج الفارسي 

  خرين من آيات اهللا الذين يتبعون نهجه السيستاني يوالون آ
 
والشيخ فضل اهللا في لبنان له الكثير من االتباع اليوم في البحرين والكويت ولكن بعد ان بدل نفسه وتحول عن 

  ليس هناك من يتبع آية اهللا الخامنئي سوى االشخاص الذين يعملون في السياسة . نهج حزب اهللا
 

ولكن جمهور الدولة يتبعون اما  فضل اهللا  أوالسيستاني وقد اعاد  ،لخامنئيحزب اهللا كتنظيم يتبع رسميا ا

السيستاني فكرة ما قبل الخميني عن نقاء الشيعة وانصرافهم للعبادة وانا اعتقد ان ذلك هو أهم ما يميزه وليس 
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  ما يفعله في العراق بل ما يفعله في المنطقة عموماً
 

 ميالً في الساعة ولكن عندما يصل ٦٠ان تستطيع ان يقود السيارة بسرعة وهناك في ايران نكتة تقول ان في اير

أي ان المشاكل عندما تتعقد فان ،  ميل في السرعة فان ذلك ال يحق اال لرفسنجاني فقط١٠٠االمر الى 

  سيرتفعون الى القمة، البراغماتيين وحدهم ورفسنجاني على وجه الخصوص
 

 يجب ان يصل بين الدين والجماهير ، ذلك الدين العاطفي –فو موراليس  مثل تشافيز واي–ان أي قائد شعبي 

وهذا هو نفس ما يعمله احمدي نجاد حيث انه . الخاص بالفقراء وغير المتعلمين وليس بين المتعلمين المثقفين 

  يعلن انه واحد من المسحوقين
 

عالم االسالمي ؟ هل  الشيعي في بقية أنحاء ال–كيف يلعب هذا الصراع الشرق أوسطي السني 

  من العالم االسالمي خارج  الشرق األوسط ؟ % ٧٥للشيعة رغبة مناهضة السلفيين في 
 
إن ايران والشيعة ينظران الى السلفية بقلق شديد ألنك تستطيع دوما ان تتفاوض مع الحكومة السعودية وتنسى 

 للشيعة الذي أوجده السلفيون سيكون له تأثير ولكن العنف المضاد. الخالفات وتبدأ عالقات اقتصادية مع االردن 

  أطول مدى بالنسبة للعالقات الطائفية وقوة ايران
 

لقد . محلياً ، في داخل ايران أصبح ذلك مشكلة الن في جنوب ايران وفي بلوجستان هناك تمرد سلفي عنيف جداً 

. اكستان بأنهما تقفان خلف هذا التمرد وتتهم ايران المملكة العربية السعودية وب. تم ذبح بعض منتسبي االمن 

  ولكن هذا دليل على ان السلفية يمكن ان تنتشر وهيكل تطلعات المنطقة يمكن ان يزيد فعاليات السلفيين
 

. وقد ادرك بن الدن والزرقاوي ان الوقوف ضد الشيعة هو محرك للسلفية اقوى بكثير من الوقوف ضد أمريكا 

الوجه اآلخر للعملة ، أي انك اذا استطعت اخراج الواليات المتحدة من العراق سريعاً وأظنهم منذ البداية قد رأوا 

  فانك ستضمن عودة السنة
 

ولكن الخطر في . والحكومات االخرى في المنطقة وكذلك الواليات المتحدة ستدفع ثمن تصاعد فعل السلفية 

بعد انقشاع الغبار عن العراق فسينتقل كما انتقل العراق هو ان ما يحصل في االنبار لن يبقى في االنبار ، فحتى 

  ان أمامنا مرحلة من التهديدات السلفية. وهذه هي نتيجة اخرى من نتائج الطائفية. خارجاً من افغانستان 
 
وفي سائر بالد العالم العربي حيث الشيعة اقلية تعيش في ظل حكم السنة فليس لديهم راعي ولذا فان لهم شبكة 

من اصغر واعظ في البصرة تذهب االموال . الضريبة والتبرعات التي تذهب الى األعلى من األسفل هرمية لجمع 

  تي الرعاية من األعلى الى األسفلأالى السيستاني ثم ت
 

  وبصرف النظر عما اذا كانوا باكستانيين ام عرباً . هناك شيعة في لندن يتبعون السيستاني 

  فان نقودهم تذهب الى السيستاني
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لذا فان لديك هذه المشكلة العابرة للحدود من النقود واألفكار والرعاية ، وهي اقوى خارج ايران الن الشيعة ال و

وهذا هو بالضبط ما جعلهم اقوياء الى هذا الحد وجعل رجال الدين منهم يسيطرون . يتمتعون برعاية حكومية 

يعة السياسية ولذا لم تكن هناك احزاب شيعية على العراق الن صدام كان ناجحاً جداً في تهميش منظمات الش

ولكن في مجتمع بال مؤسسات فان المؤسسة الوحيدة التي تبقى على قيد الحياة تصبح قوة سياسية . طائفية 

  مهيمنة هي المؤسسة الدينية
 
 

 ، حيث ان االصالح السياسي جاء) انظر الى الجنوب( واليبدو ان سورية تفكر في أي اصالح سياسي الن 

  بالشيعة الى مركز القوة فهو هناك سيأتي بالسنة اليه
 

 الوهابي وقد اعتمد النظام على –فان سورية قلقة جداً من التأثير السلفي ، وعلى الرغم من ذلك ففي الداخل

ولسورية مصلحة في . الطرق الصوفية وخاصة الطريقة النقشبندية من أجل ايجاد توازن مع االخوان المسلمين 

وأهم ما . لتمرد في العراق ، الن ليس من مصلحتها ان يكون هناك سنة مسلحون على حدودها الجنوبية تدمير ا

  يمكن لسورية ان تفعله في االنبار هو ما فعلته في لبنان 

  في السبعينات فقد ذهب السوريون هناك من أجل سحق الفلسطينيين
 

فان سورية تتبع سياسة دعم التمرد طالما إن أمريكا ولكن ألن سورية والواليات المتحدة في حالة من التجاذب 

وعلى العموم فالتمرد خطير بالنسبة لسورية اكثر . لن تقف ضدها ، ولكن في الوقت نفسه تتبع سياسة احتوائها 

  )ال اسالمية ( من أي بلد في المنطقة الن السنة في سورية هم اقلية تحكمها اقلية شيعية 
 

وتفجير سامراء زاد من قوته الن التفجير انتزع قسماً من . لتيار الصدري تنتشر على السطح يبدو أن قوة ا

وشعبية الصدر تنمو في المناطق التي فيها سنة وشيعة الن . سلطة السيستاني وجعلها في صف الميليشيات 

  الخطاب الصدري كان افضل
 

 كركوك أو بغداد اذا تركوا والفيدرالية نافعة للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية ولكن الشيعة في

  فسيصبحون اقليات
 
والخطر يكمن في أن الصدر ، اليملك قبضته على الحركة بقوة تلك التي يملكها عبد العزيز الحكيم وفيلق بدر 

  الذين هم منضبطون جداً ، مثل المنظمات اللينينية
 

ال يقوم أي من الطرفين بقتالنا ، أي هل هل نناضل من أجل أن يكون هناك قتال بين السنة السلفية والشيعة حتى 

هي ستراتيجية إحتواء ثنائي ؟ يبدو اآلن أننا نقاتل السلفيين ونسعى الى مواجهة مع ايران ، هل هناك مجال 

  لتغيير هذا الموقف من أجل المصالح األمريكية ؟
 

ن تنظم سياسيات تأخذها بعين إني دوماً أنادي بأن تؤخذ الطائفية مأخذ الجد وان تكون هناك ندوات حولها وا
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ان الطائفية جزء من نسيج البلد ، هناك أناس يعلنون انهم شيعة وآخرون يعلنون أنهم سنة وهم قوى . االعتبار 

  ماذا يعني ذلك لسياستنا ؟. في المنطقة وعلى مستوى الشارع 
 

وال . دة في كل من االتجاهين في العراق إتبعنا بواسطة السفير خليل زاد سياسة تنص على القيام بخطوة واح

  .اظنها قد نجحت 

   وكان يمكن ان نتبع سياسة احتواء مزدوج وكان يمكن ان تكون لها مزايا في اماكن اخرى 
 

نحن نواجه خطراً سلفياً . اننا نواجه تحديين في المنطقة وقد اغمضنا أعيننا عن واحد منهما وهو امر خطر جداً 

. ياً ، انه يمتد من بومباي الى مدريد وهو في شوارع عمان وقد يتفجر من االنبار جهادياً وهو ليس فاعالً حكوم

) احفظ سالمة بيتك ( وليس لنا ستراتيجية لالحتواء غير االعتماد على حكومات اخرى في مكافحة اإلرهاب تقول 

  ، ونأمل في ان نهزم التمرد
 

ال ينبغي لنا ان ندعوا كل واحد باالسم نفسه . ٍد ارهابي والتحدي اآلخر هو ايران وحزب اهللا التي ال اقول انه تح

  ولكنهما يمثالن تحدياً من قبل منظمة مارقة وحكومة مارقة . الن ذلك هزيمة للنفس 
 

ان لديهم قوات تشارك في المعارك في لبنان ويحتمل ان  . ان الشيعة ال يتطوعون في شبكات الجهاديين

  ولكن هذا تحٍد مختلف ، انه تهديد عسكري. ايران مواجهة عسكرية يحصل ذلك في ايران اذا ما واجهت 
 

ولكن حتى بعد ذهاب حزب اهللا . ان سياستنا يجب ان يجري فيها التفريق من حيث التعامل مع هذين الجانبين 

   وحتى بعد ان نهاجم ايران أو نتفاوض معها
   يبقى التحدي السلفي الذي ينبغي التعامل مع بطريقة مختلفة

 

  حتى لو عم السالم في العراق فان هذا الشيء لن يذهب واالنبار سوف تبقى تتقيح في المنطقة
 

  في بعض مثل هذه الحاالت ينجح االحتواء المزدوج ولكن بعد ذلك ينبغي ان تكون هناك سياسة منفصلة 

  نحن نحتاج الى الشيعة في مستوى معين للتعامل مع السلفيين  

  ينصتون الى فتاوي السلفيين  ونصف سكان المنطقة ال
 
ونحن نحتاج أيضاً الى الحكومات السنية من أجل التعامل وإيجاد التوازن بين الفريقين ، كذلك 

  لنسيطر على حكوماتهم
 

واذا كان ناتج . انها فرصة ممتازة للقول انك تقضي على العسكرة ولكن بعد العسكرة يأتي اإلصالح السياسي 

تشعر بأنها أخطأت الحساب وخسرت حزب اهللا وسورية فربما سوف تخسر عنجهيتها هذه الحرب أن ايران 

  .وسيكون ذلك وقت تنظيم القوة االيرانية من حيث جلبها الى طاولة المفاوضات . وثقتها بنفسها 
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  يدينا حول الشيعة وبعد ذلك سوف نركز على الجانب السلفيأن نضع أوسيسمح ذلك لنا ب 
 

  ن حرب ايران قد تخلق الظروف المالئمة لجلب االيرانيين الى حيث يمكننا التكلم معهمان الحروب رهيبة ولك
 
اذا كانت المشكلة السلفية سوف تستمر في النمو انطالقاً من االنبار وتكبر فسيكون لها مضمون 

  يضاًأاكبر فيما يخصنا ويخص إسرائيل 
 

المقدمة وقد رفعنا الضغط عن مصر في ما يتعلق لقد قررنا ان مصالح الواليات المتحدة وأمنها تأتى في 

وهنا نضع . وال يتوقع ان نقوم بضغط كبير على االردن الننا نعرف ما ستجيء به االنتخابات . بالديمقراطية 

  أولوياتنا على الطاولة مع ايران وأول أولوياتنا هو التعامل مع الملف النووي والمسألة االقليمية التي تهمنا
 

وان ادخال ايران في العملية . نا في المنطقة اآلن هي أولويات سياسية قوية وواقعية ان أولويات

سيسهل الدمقرطة اكثر بكثير من الذي يحدث اآلن حيث هناك تصاعد للقومية وسباق للفوز في 

  ان ذلك ليس مناسباً للديمقراطية. محيط من الحرب 
 

  على السياسة الداخلية اليران ؟ماذا سيكون إلنتصار السيستاني في العراق من أثر 
 

ولكن .  جداً ويعلن عن نفسه في  المناقشات السياسية والدستورية اَإن أثر السيستاني حالياً عميق

االيرانيون يرحبون . العراق اليوم ال يمثل حكومة قابلة للحياة أو نموذجاً للتحول كما يفكر فيه الناس 

  أنا سعيد من أجل الشيعة في العراق: أو . دني أن أزور النجف يسع: كل ايراني سيقول . بالنتائج فقط 
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  نهضة اإلسالم الشيعي

  سي . واشنطن دي  - ٢٠٠٦ تموز ٢٤ثنين اإل

العنف الذي حصل مؤخراً بين حـزب اهللا وهـو          

جماعة مسلمة شيعية تعتمد حـرب العـصابات ،         

وإسرائيل والصراع الطائفي في العراق والتـوتر       

 أثارتموحات إيران النووية قد     المتصاعد حول ط  

إلسالم الشيعي  ايس  ي التمرد وتس  حولهتماماً شديداً   إ

  .وعالقته باإلسالم السني 

  بدعوة مجلس العالقات الخارجية   و  بيو منتدىوقام  

نهضة اإلسـالم   :  مؤلف الكتاب الجديد      نصر ولي

الشيعي ، كيف سيشكل الصراع داخـل اإلسـالم         

يرة مـن    ، ليخاطـب مجموعـة صـغ       المستقبل

األكاديميين وصناع السياسة والصحفيين وليجيـب      

ن أوقد ذكر نصر    . عن األسئلة بعد كلمة االفتتاح      

 الحكم الديني الشيعي قد برزت بوصـفها        وايران  

سط وهي منطقة يـشكل     وقوة إقليمية في الشرق األ    

 . فيها الشيعة حوالي النصف مـن عـدد الـسكان         

ة نظام صدام   وعندما قامت الواليات المتحدة بإزاح    

حسين الذي يهيمن عليه السنة عن سدة الحكم فـي          

ن يحرزوا السلطة مـن     أالعراق وسمحت للشيعة ب   

، ) إنسان واحد صوت واحـد      ( خالل ديمقراطية   

نها قد حولت القوة الطائفية في المنطقـة نحـو          إف

ن إيران برغم طموحاتها    أكد نصر   أوقد   . الشيعة

سـتقرار  تاح اإل تمسك بمف من الممكن أن    المتزايدة  

  .اإلقليمي 

قـدم مـساعد فـي      أ زميل    نصر ولي  :المتحدث

مجلـس العالقـات     ،سـط ودراسات الـشرق األ   

 ، مساعد أستاذ كرسي للبحـث ، قـسم          الخارجية

للدراسات البحرية  شؤون األمن الوطني ، مدرسة      

  .العليا 

 ، زميل معهـد     سل ميد را وولتر    :رئيس الجلسة 

ية للواليات المتحدة   هنري كيسنجر للسياسة الخارج   

  .، مجلس العالقات الخارجية 

  : تدوين الوقائع 

قدم فـي   أنا زميل   أي شاه و  ثنا تيمو أ : ي شاه ثتيمو

الشؤون الدولية والدينية في ندوة بيو حول الـدين         

 . مركز أبحاث بيو  والحياة العامة وهو مشروع في      

 نـصر  وليشكر أن أد أويسرنا أنكم حضرتم هنا و 

ن أمـن الواضـح   . ن يـتكلم لنـا   ألموافقته على   

الموضوع الذي نتكلم فيه اليوم وثيق الـصلة بمـا          

  .مام أعيننا في العالم اليوم أيجري 

نكم جميعاً  أ يسرنا   ،مناقشة حقاً الننا نتطلع الى هذه     إ

هذه المجموعة من المختصين    . ستطعتم الحضور   إ

  .قصى حد أالمختلفين الى 

قدم وولتر ميد   أ وبعيداً عن المزيد من الكالم سوف     

هـذه  . الذي سيدير حوارات اليوم ويقدم متحدثينا       

الندوة هي جزء من سلسلة من ندوات مشتركة بين         

منتدى بيو حول الدين والحياة العامـة ، ومجلـس          

  .عنه وولتر قليالً العالقات الخارجية وهو ما سيتكلم 

 نحو ذلك   أوفي السنة الماضية     : سل ميد اوولتر ر 

دوة بيو معاً في سلسلة من اللقاءات عمل المجلس ون

لة األثر الذي يتركه الدين على      أحيث كنا نناقش مس   

  .السياسة الخارجية 

ونحن معاً ننظر محلياً الى األثر الذي يتركه الدين         

األمريكي على تأسيس وتصميم السياسة الخارجية      

األمريكية ، وعالمياً ننظر الى الطريقة التي يقـوم         

ل العالم الذي تحدث فيه الـسياسة       فيها الدين بتشكي  
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لقد حالفنا الحظ فحصلنا على عدد من        . األمريكية

. قات وين والشركاء في مختلف األأهمالزمالء المس

فريدريك ن المانيا ممثلة اليوم فمرحباً ب       إرى  أني  إ

ستطعنا فعله  إ ، لقد فعلنا أقصى ما       غيبرت شتيفتن إ

. يـة   حول مختلف وجهات النظر الـسياسية والدين      

جتماعات في المستقبل   إ عقد   أجلونحن نخطط من    

وعندما نحصل على المزيد من المعلومـات فمـن         

ننا سوف نحصل على طرائـق      أننا نعتقد   إالواضح  

  .فضل لعقد مثل هذه االجتماعات أ

لة الدين والسياسة أن مسإوبموجب أهداف المجلس ف

 ،هتمامنـا إلة تجتذب الكثير من     أالخارجية هي مس  

لـدينا مجموعـة مـن       .  أي وقت مضى   كثر من أ

 نصر هو واحد منهم وكـان عملـه         وليالزمالء و 

: مركزاً على مختلف مظاهر الـدين فـي العـالم          

وليس مقتصراً ببساطة على اإلسالم ولكـن علـى         

لو نظرتم الـى الهنـد      . مناطق مختلفة من العالم     

وأفريقيا وأمريكا الالتينية والصين وبطبيعة الحـال       

ن الـدين   إ المتحدة سـتجدون كيـف       الى الواليات 

والتغيرات الدينية تؤثر في القوى الـسياسية فـي         

  .العالم بأجمعه 

تي على شـكل هيئـة معدلـة        أن اجتماع اليوم ي   إ

ن الجلسة لـن    إ وهذا يعني    ،حكام وقواعد ألمجلس  

 نصر وافـق    وليومحدثنا  . ستثناء واحد   إتسجل ب 

 فاذا ولذا. تي هذه المالحظة في التسجيل أن تأعلى 

 ولين  إكان أي من الحضور هنا ألسباب صحفية ف       

ن يقوله صريحاً   أمستعد للتسجيل مالم يكن ما يحب       

ن ذلك خارج نطاق التـسجيل      أل) ضحك  (   جداً  

ن أ وليسوف نطلب من     . بموجب قواعدنا المتبعة  

يتكلم بحدود نصف ساعة ثم ننتقل الـى مرحلـة          

ـ أنـا ال    أو. السؤال والجواب والمناقـشة      ن أد  ؤي

. ل األسـئلة    أومتياز طرح   إ الندوة ب  ايحظى مقدمو 

   .ليأوولذا فشكراً لك ي. وسوف نبدأ عملنا 

بدأ بتقـديم   الشكراً لك يا وولتر ودعني      :  نصر ولي

الشكر الى ندوة بيو والى وولتر وثم لدعوتي هنـا          

  .تاحة الفرصة لي لمناقشة هذه القضايا إو

سالم في الحياة   لة الكيفية التي يؤثر فيها اإل     أن مس إ

العامة كانت الشغل الشاغل في األدبيات األكاديمية       

وبالنسبة لصانعي القرار حيث ينطوي القرار على       

مسائل مثل األصولية التي الزمتنا خالل عدد مـن         

عندما نتكلم عن الديمقراطية والعولمـة      . السنوات  

ن أوالتغيرات الحاصلة في المنطقة فال مفـر مـن      

ين يقف الدين مـن     ألة  أ في مس  تتدخل هذه األمور  

  .المناقشات العامة 

لة القديمة  أفالمس. نعطافاً في هذا    إلقد شهدنا مؤخراً    

ثره في الحياة العامة لم تتوقف ، فقد        أفي اإلسالم و  

شد وضوحاً مـن    أيناها تعلن عن نفسها بصورة      أر

ذي قبل في االنتخابات المصرية وفـي فلـسطين         

ن في أعقاب حرب    ولك . خرى من العالم  أجزاء  أو

نه يشكل  أعتقد  أيضاً بعداً طائفياً    أينا  أالعراق فقد ر  

سط وخطاً مختلفاً في السياسة والدين في الشرق األ       

ـ     إ، له     الـذي   هرتداداته الخاصة وسيكون له منطق

 وقد أشارت األحداث     .موريفرضه على تطور األ   

ية البعد الطائفي وبخاصة في مـا      أهمفي لبنان الى    

بدتـه المملكـة العربيـة      ألفعل الـذي    يتعلق برد ا  

 ، فهما لم يعلنا كما كان       السعودية والجامعة العربية  

لقـد  . متوقعاً التضامن العربي في وجه إسـرائيل        

 وكان هذا   –علنا لومهما لسوء تصرف حزب اهللا       أ

عتبار إبعد من ذلك في     أ ولكنهما ذهبا الى     –متوقعاً  

منطقـة  ذلك نزعة شيعية تهدف الى الهيمنة على ال       

. من خالل محور يتكون من حـزب اهللا وايـران           
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تي ذلك مخالفاً للكثير من الناس الذين يعتقـدون         أوي

ن أن الغرب هو الذي يثير من مشهد الطائفيـة و         أ

المسلمين ال ينظرون الى أنفسهم بوصـفهم شـيعة         

ن إ وجه الخصوص ف   ىوفي هذه الحالة عل   . وسنة  

تي تـضع   حكومة المملكة العربية السعودية هي ال     

ن إمن بعض الوجوه ف   . لة  واورقة الشيعة على الط   

ضاع تبـدو حقيقـة السـبيل لتجاهلهـا         وهذه األ 

ـ       ن ألون  أووالكثيرون من الالعبين في المنطقة يح

ستخدام هذا العامل في صنع القـرار       إيفهموا كيفية   

  .السياسي 

ن حرب العراق كان لها تأثير      أليس هناك شك في     

ذا إ نيتي طـرح مـا       عميق في المنطقة وليس في    

ن أعتقد أني م خاطئة ألأكانت هذه الحرب صحيحة 

د الكـالم   أولة التي   أذلك ليس له عالقة وثيقة بالمس     

م خاطئـة   أوسواء أكانت الحرب صحيحة     . عنها  

ـ      تهمت بصور أوسواء أكانت قد     ن إ مختلفـة ، ف

تأثيرها كان في تحويل الموازنة في العـراق مـن          

يـي كـان    أذلك في ر  و . خرىأطائفة الى طائفة    

 قد نظم   ١٩٩١ن العراق وبخاصة بعد     المفر منه أل  

ثنية الى درجـة تعنـي االكـراد        أبموجب خطوط   

ن إولذا ف . وخطوط طائفية الى درجة تعني الشيعة       

ن يعنـي   أير في النظام المفر من      يأي نوع من التغ   

  . تغييراً في القوة 

هل يعني تحول القوة في أي ظرف       : لة هي   أوالمس

ن يحـدث   أنه يمكـن    إم  أجري بصورة عنيفة    ن ي أ

نه في حالـة    ن هذا سؤال مهم أل    إبطريقة أخرى ؟    

حصول أي تغيير في المنطقة في السنوات المقبلة        

عادة إ ينبغي    .عادة طرحه إن هذا السؤال ينبغي     إف

عادة إعادة طرحه في البحرين و    إطرحه في لبنان و   

وحتى فـي    . طرحه في المملكة العربية السعودية    

ماذا : ن السؤال الذي نطرحه هو      إالوقت الحاضر ف  

تي بعد تفتيـت    أتي بعد الضرب بالقنابل ؟ ماذا ي      أي

  حزب اهللا بوصفه منظمة سياسية وعسكرية ؟ 

 % ٤٥ن الشيعة يمثلون زهاء     إ ،وتبقى حقيقة ماثلة  

ن الهيكل السياسي الراهن للبالد     أمن سكان لبنان و   

قـوة سياسـية    ي  أو . اليعكس هذه الحقيقة الرقمية   

تحل محل حزب اهللا فسيبقى هذا السؤال مطروحـاً         

والطريقة التي ثار فيها هـذا      . لة البحث   أوعلى ط 

ن أ أي ما هو حق حزب اهللا في       –السؤال في لبنان    

لة من يتكلم   أ يعكس في الحقيقة مس    –يفعل ما فعل    

  .سم لبنان إحقاً ب

ن كـل طـرف    أغتيال الحريري   إوقد تبين لنا بعد     

ن يخرج الى الشارع مليوناً مـن       أراً على   كان قاد 

ن هذا البلد بلـد     أالبشر يوماً بعد يوم وهو ما يبين        

نقـسام المبنـي علـى      وسيقوم اإل . منقسم جداً جداً  

زمة الراهنة  التفرقة بين الشيعة وسائر لبنان في األ      

 مع  أون المسائلة ينبغي بحثها مع حزب اهللا        أكيد  أبت

صـفه المتحـدث     فئة تحل محل حـزب اهللا بو       ةأي

  . السياسي بلسان الشيعة 

 الكيفيـة التـي     تمور حول العراق ليس    األ أهممن  

ل التمرد وكيف نخرج بعد البناء النهائي       وافيها نتن 

تي في العـراق    أللعراق ، بل ما هو النمط الذي سي       

 والتـأثير   .بعد تحول السلطة من السنة الى الشيعة   

لعربـي ،   الذي يتمثل في العراق عظيم في العالم ا       

ل بلد عربي شيعي وهو مالم يحـدث        أوفها هو ذا    

ـ      . في العصور الحديثة   ن إوفي كثير من الوجوه ف

بـسبب  فقـط    الواليات المتحدة لـيس      منالغضب  

ن الواليات المتحـدة    أل و  بل ،  حتاللها لبلد عربي  إ

ستمرت إسهلت التغيير في الموازنة في القوة التي        

  .قروناً في المنطقة 
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فالشيعة مقدماً يمثلـون    . على القصة   رقام تدل   األ

نحاء العالم وهـو    أمن المسلمين في     % ١٥ – ١٠

 مليون نسمة وذلك    ١٩٠ – ١٣٠ما يجعلهم ما بين     

 .عتماداً على نوع اإلحصائيات التي ترجع اليهـا       إ

 نيجيريا  أوندونسيا  أياً من الشيعة في     أفأنت لن تجد    

ق نهم جميعاً مجتمعون في وسط الشر     إ السنغال   أو

عـدادهم متوازنـة ، بكلمـة       أن  إاألوسط وهناك ف  

نهم في ما بين لبنان وباكستان وفي هـذا         إخرى ف أ

 مـن الـسنة والـشيعة       يواالحزام هناك عدد متس   

ل الخليج الفارسي هناك األكثرية الساحقة من       ووح

  . الشيعة 

نهم إن أي مكان فيه نفط ف     أويميل الشيعة الى ذكر     

لكـة العربيـة    يتربعون عليه بما فـي ذلـك المم       

خر آنهم في كل مكان     إستثناء ايران ، ف   إب .السعودية

ذا إقلية بصرف النظـر عمـا       أنهم  أيعاملون على   

وكان تصنيف المنطقة   . م ال   أكانوا أقلية في العدد     

نها سنية يجري حتى في الواليات المتحـدة        أعلى  

   .التي تعد المنطقة دائماً منطقة سنية

 بصرف النظر عمـا     ن فقد تغير ميزان القوى    واآل

ذا إم ال وبصرف النظـر عمـا        أذا كنا نحب ذلك     إ

صـبح  أن ذلـك    إم ال ف  أكانت األنظمة تحب ذلك     

شد أ ذلك بصورة    زويبر . ساسحقيقة على هذا األ   

ن الطائفية ليست جديدة في المنطقة وكان ذلـك         أل

 .سـط   وعامالً مهماً في ميزان القوة في الشرق األ       

 الى العراق وبعد عقد     قبل وصول الواليات المتحدة   

من الثورة االيرانية وما يقارب من العقدين كـان         

هناك توازن طائفي بين ايران وجيرانها وخصمها       

األساس المملكة العربية الـسعودية وكـان ذلـك         

سيا كانت هناك   آوفي جنوب    . يتضمن نفساً طائفياً  

حروب طائفية صريحة بين السنة والشيعة تدعمها       

   .لمذكورة وتمولهاقليمية االقوى اإل

ن المملكة العربيـة الـسعودية فـي        أ وقد ذكرت   

قامة جـدار سـني     إلت  واالثمانينات والتسعينات ح  

سـتغالل الهويـة   إحتوت ايـران ب   إمحيط بايران و  

ثـر  أزالة  ن تلك كانت الطريقة الوحيدة إل     السنية أل 

قناع السنة  إسالمياً من خالل    إخميني بوضفه قائداً    ال

نـه يجـب عـدم      إنه منـشق و   إنه شيعي و  أفقط ب 

  .صغاء له اإل

يـام القليلـة    قوال السلفية فـي األ    أنكم تتبعتم   أولو  

نها تمثل ما جاء في تصريحات      أالماضية فسترون   

وكانت  . مير سعود الفيصل في الجامعة العربية     األ

ظروا الى حـزب اهللا     ن ت  ال :تلك التصريحات تقول    

ـ إنهـم شـيعة ،      إ. ال تستمعوا الى حزب اهللا       م نه

ن يتكلموا نيابـة عـن العـالم        أهراطقة ، اليمكن    

ن يحلوا مشكلة النزاع    أنهم لن يستطيعوا    إ. العربي  

نهم لن يقدموا أي عـالج      إ.  اإلسرائيلي   –العربي  

  .للقضية الفلسطينية 

لة رابح  أمسأوجد   بدايتاَن العراق   إبالنسبة للسنة ف   

وبصرف النظر عمـا    . وخاسر في مفهوم المنطقة     

م ال  أ الشيعة يرحبون بالواليـات المتحـدة        ذا كان إ

ــدون الحــرب إو ذا كــانوا إم ال وأذا كــانوا يري

 حتـى   .سـتفادوا   إنهم  إم ال ف  أمناصرين ألمريكا   

حزب اهللا كان في البداية شديد التدخل في شـؤون          

يـة اهللا   آالعراق وكانت محطة تلفزيونه تعيد قول       

 ومـن   ) .صوت واحد لشخص واحد     ( السيستاني  

صوتاً واحـد    ( لن حزب اهللا كان ينظر      أح  الواض

ن يعني الكثير لـشيعة     أمراً يمكن   أ) لشخص واحد   

   . لبنان في ما يتعلق يتقاسم السلطة
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التغيير فـي  ( ن هذا إخر كتاب لي آلقد ناقشت في  

دى الى نهضة شيعية فـي المنطقـة        أقد  ) العراق  

 ماهي هذه النهضة الشيعية ؟ في       فماذا يعني ذلك ؟   

سط ون هذا النصف من سكان الشرق األ      إ األساس

فـضل فـي    أن يطور توقعاً ألشـياء      أستطاع  إقد  

 وقـد   .ن له توقعاً في تغيير إيجـابي        إ. المستقبل  

ن ذلك ممكناً بالنسبة للشيعة وعلـى       إظهر العراق   أ

وجه الخصوص في العالم العربي حيث هم خارج        

ن تكون  أصبح من الممكن    أالسلطة في كل مكان ،      

وبالنسبة للشيعة في العراق ليس مـن       . طة  لهم سل 

ن تكون الواليات المتحدة هي التي سـهلت        أالمهم  

  .لهم عملية االنتخابات 

. نتخابات  ن السيستاني ركز على اإل    إ :  نصر ولي

ن يـصوتوا   أعلى الـشيعة العـراقيين      ن  إويؤكد  

. نتخابات  إنتخابات بعد   إى ليخوضوا   واصدر فت أو

 أجـل اسة لم يكن مـن       تدخل له في السي    أهمن  إو

ن إفكـرة   ) تقديم   ( أجلتقرير من سيحكم بل من      

. ن يتحدوا معاً تحت مظلة واحـدة        أالشيعة يجب   

من ستكون من نصيبه الكعكة حقيقة ، سوف يـتم          

ن يتحدوا معاً تحـت     أحل ذلك الحقاً ولكنهم يجب      

ن يفوز الشيعة بجائزة    أ أجلتحاد عراقي من    إظل  

نمط مؤثراً الى حـد بعيـد       لقد كان هذا ال   . العراق  

  . جداً 

نتخابـات  في اإل . لقد ذكرت فقط نموذج حزب اهللا       

البلدية في المملكة العربية الـسعودية فـي الـسنة          

الـشيخ  حد أقطاب الطائفة الـشيعية      أن  إالماضية ف 

قوال السيستاني فـي    أ كثيراً ما يردد     حسن الصفار 

ه نإولم يقل    . ن يصوتوا أنهم ينبغي   بأخبار الشيعة   إ

ن الـشيعة   إنه لم يقـل     إسلوب السيستاني بل    أيتبع  

ن هنـاك   إن يصوتوا ، بل قـال       أالسعوديين يجب   

فـاد  أن هذا النموذج قد     إنموذجاً للتصويت هناك و   

  .الشيعة

نتخابـات فـي   ن تكـون اإل ألم يكن من الغريـب      

كثر أالمناطق الشيعية في الممكلة العربية السعودية       

 ٤٥لقد شملت . نية  مرتين من المناطق السمشاركة

رجـاء  أمن سائر    % ٢٥من السكان في مقابل     % 

وقد تدافع المواطنـون    . المملكة العربية السعودية    

نتخابية في القطيف للوصـول     اإلحملة  الالسنة في   

، بعد تلقيهم سيل    قفالهاإالى مراكز االنتخابات قبل     

ن الـشيعة   إ ف ،   بخالف ذلك  هنأحيث  من الرسائل،   

  .جالس البلدية سوف يكتسحون الم

والنتائج في المملكة العربية السعودية لها دالالتها ،        

 التي يجلس فيها الشيعة فـي أي        ىفهي المرة األول  

مركز من مراكز السلطة في المجالس البلدية وهو        

  .مالم يحدث سابقاً 

نتخابات في البحـرين التـي       ونحن نتطلع الى اإل    

ين ،  من مجموع المواطن   % ٧٥يشكل الشيعة فيها    

وهنـاك مـرة    . ساساً  أن هي حدثت    إفي الخريف   

  .خرى تتكرر التوقعات في تقليد النموذج العراقي أ

ل مظاهر  أون  إقول  أن  أجد لزاماً علي    أني  إولذا ف 

النهضة الشيعية هو توقع التحـول الـى مراكـز          

 مـن خـالل     أونتخابـات   السلطة من خـالل اإل    

صـالحات   مـن خـالل القبـول باإل       أوالمشاركة  

  .ياسية الس

ن الشيعة لم يتوقعـوا     أمر الوحيد الذي تغير هو      األ

عنف المقأومة السنية ورغبة السنة فـي ممارسـة         

مة حتى  واهذه المق  . ومة التغيير ا مق أجلالعنف من   

بعـد تفجيـر    . في العراق نفسه قادت الى مناقشة       

شـد  أصبحت المناقشة وبخاصة من قبل      أسامراء  
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 ;نه ضـعف    أعلى   فسر   صبرال( الميليشيات عنفاً   

ى الشيعة  عل;نجح  ين  أخر اليمكن    خدك اآل   لهم   درأ

 ، وتلـك المـشاركة      ن يؤسسوا موازنة للرعـب    أ

ـ       ) . مؤثرة  لم تكن   ببساطة   ن إوالـى حـد مـا ف

ـ      ثيره بـالنظر للدرجـة     أالسيستاني قد فقد مركز ت

  .العالية من العنف التي سادت 

ن فتح الحـدود    إ لهذه النهضة هو     الثاني والمظهر   

بدأ و. جد شبكة من العالقات بين الناس       أوالعراقية  

الزوار والمهاجرون والمستثمرون والمال بالتحرك     

جيئة وذهاباً على طول الطريق مـن لبنـان الـى           

الف مـن   وهنـاك مئـات اآل     . الخليج الى ايران  

االيرانيين الذين يذهبون الى النجف وكربالء منـذ        

بناء مطار  ى  فن  وتستثمر ايران اآل  . نفتاح العراق   إ

 فى ظنهم بذلك يتحاشون مرور الزوارأفي النجف و

هنـاك كميـة    .مثلث الموت من بغداد الى النجف       

 واالستثمارات التي تـذهب الـى       عظيمة من المال  

مـوال  أية اهللا السيستاني يتسلم من      آن و العراق اآل 

كثر بكثير مما يتسلمه من العراق      أالكويت وايران   

قتصادياً ليس على   إلعراق  ن ا إوفي الحقيقة ف   . نفسه

ن ألية الضريبة التـي يمكـن     آمواجهة  لحال تكفي   

  .ية اهللا آيستفيد منها 

ن أهذه الحقيقة لم يسبق لنا التفكيـر فيهـا وهـي            

تصاالت بين الـشعوب     اإل  فإن ن ينفتح إالعراق ما   

ـ  لقد كنـا ن    ) .جديدة  ( توجد عالقات    ول علـى   ع

، وكـان   رى  أ كمـا    الفرقة بين العرب وااليرانيين   

ن بعد شهر واحد من سقوط بغداد       إن نرى   أينبغي  

، عندما ذهب الرئيس االيراني خاتمي الى لبنـان         

 من الناس يحيونـه فـي       ٥٠٠٠٠ستقباله  إكان في   

نه منـذ   أويمكنني القول   . حد المالعب الرياضية    أ

عهد عبد الناصر في الخمسينات لم يحظ أي مـن          

  .ل في بيروت القادة اللبنانيين بمثل هذا االستقبا

ن أنه يحأول   أوحزب اهللا الذي ناقش مدة طويلة في        

 وهو يستمد ذلـك     –يجد تعريفاً لكون المرء لبنانياً      

 الينظر الى لبنانية المرء     –المفهوم من المسيحيين    

نه عربـي ولكنـه     إ. رورة  ضبوصفها عروبة بال  

يحوي في داخله مكونات غير عربية وهو ما يجعل 

 . ين الشيعة تقوى وال تـضعف     العالقات الثقافية ب  

 وبـصورة   . االيراني ليس قوياً     –والرابط العربي   

ومة السنية للـشيعة    اوة المق ان ضر أقول، إ جريئة  

ـ    أتعمل على توحيدهم وكما س     ن إقوم بتوضـيحه ف

لذلك عالقة بالطريقة التي يقوم فيهـا حـزب اهللا          

  .ا مهيوايران بتنفيذ سياست

 الحرب العراقية   غالباً ما نسمع الناس يتحدثون عن     

منه مـن    % ٨٠االيرانية وعن كون جيش صدام      

الشيعة وقد دافعوا دفاعاً ضارياً عن البصرة ضـد         

 ١٩٩١ولكننـا ننـسى      . ١٩٨٢هجمة ايران في    

عندما حدثت مذبحة الجنوب حيث هرب الى ايران        

 شيعي ، وفـي ذلـك العقـد         ١٠٠٠٠٠كثر من   أ

نيين ن ايران وشبكة رجال الدين االيـرا      إ ف الرهيب

هم الذين ساندوا الالجئين وقدموا المـساعدة الـى         

 أهمن ذكرى التسعينات إ. الناس في جنوب العراق    

تي يوم يعـم    أوحتى ي . بكثير من ذكرى الثمانينات     

ن الشيعة سيبقون في    إفيه السلم بين الشيعة والسنة ف     

  مـن   ستحواذ السنة على بغداد ولـيس     من إ خشية  

   .ثير ايران في جنوب العراقأت

 )تفطم( وسأقول إن الواليات المتحدة إذا أرادت أن      

الشيعة العراقيين من ايران فليس عليها أن تالطف        

ألن هذه السياسة ليست فاشـله      ، السنة فى العراق  
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فحسب بل إنها تأتى بنتيجة عكـسية مـن حيـث           

   .تأثيرها فى شيعة العراق

وأخيرا فإن العامل اآلخر فى نهضة الشيعة هـو          

 من بعض الوجـوه وهـذه ظـاهرة         صعود ايران 

ن ايـران   إيستطيع المرء القـول      . متعددة الوجوه 

. كانت لمدة طويلة الفيل ذا اللونين فـى المنطقـة           

كبر فيها ولديها نفط ولديها معادن      ربما كان البلد األ   

 ولديها مجتمع متقدم الـى      ولديها شعب مثقف جداَ   

ر ولكن المجتمع االيرانى نفسه لديه مقدا     . حد  ما    

أنظروا فقط  .عظيم من التعلم ولديه ثقافة متطورة       

الى السينما االيرانية فى سبيل المثال وأثرها فـى         

وايران لديها إقتصاد أكبر من ذلك الـذى        . الخارج

ويستطيع المرء  . للمملكة العربية السعودية ومصر     

  .أن يقول أن المفر من أن ايران تفرض وجودها 

اخل خـالل العقـد     لقد كانت ايران تتقدم من الـد      

وذلـك  ، عهد خـاتمى    في  وقد بدأ ذلك     ،المنصرم

يران فى ظل نوع    اولسوء الحظ ف   ،نيعلن نفسه اآل  

 الذى يشبه اليابـان فـى       ،  من نظام الحكم خاطئ   

الثالثينات حيث كان الحكم معسكرا وموغال فـى        

 بالنفس ويرى نفـسه بـصورة       ةالقومية وشديد الثق  

  . نه قوة اقليمية أساس أواضحة على 

دت حرب العراق الى محركين يسرعان هذه       أوقد  

  يزاحت التحشد الـسن   أن الحرب   ألهما  أو. العملية  

. فغانستان  أوقد بدأ هذا حقيقة بحرب      . حول ايران   

ـ    وأل ستأصـلت الواليـات    إيران  اسباب ال تتعلق ب

  .المتحدة طالبان 

ـ ، ن واآل ن محـور طالبـان  ـ باكـستان ـ      إف

.  شرق ايران    في هم األ يهو الجدار السن  السعودية  

نك إوعند التحدث مع صانعى السياسة االيرانيين ف      

وعنـدما   .نهم يرون المسألة بهـذا الـشكل      أترى  

نهم يرون المسألة   إتتحدث الى الشيعة فى باكستان ف     

حتـواء  إوقد كانت هذه سـتراتيجية      . بهذا الشكل   

 لغت تأثير ايران من خـالل     أنها  أناجحة جدا حيث    

نقصت التأثير االيرانـى فـى باكـستان        أطالبان و 

  .سيا كذلكآوكانت تندفع شماال نحو وسط 

زاحت الحرب نظام صدام    أوالى الغرب من ايران     

مـام  أ، وفي الحقيقة جعلت جنوب العراق مفتوحاً        

 وهكذا فقد وجدت ايران مرتكزاً      ،  التأثير االيراني 

        وفجأة وجدت ايـران نفـسها فـي وضـع          . لها  

صبح مجـال تأثيرهـا     أخرى  أبكلمة  ) بروسي  ( 

سـيا  آواضحاً للشيعة الفرس في منـاطق وسـط         

فغانستان ومنـاطق نفـوذهم فـي       أوشمال غرب   

المناطق الشيعية عبر الخليج الفارسـي وجنـوب        

ن فإيران ليست كما كانت عليه فـي         واآل .العراق  

ن أخميني فهي لم تعد بالضرورة راغبة في        العقد  

بصورة ) المناطق  ( ولكنها ترى هذه    تغزو وتحكم   

 .الطبيعية للتأثير االيراني    نها المناطق   أواضحة على   

والكثيرون من كبار القادة االيـرانيين والمفكـرين        

الستراتيجيين لديهم على مواقع شـبكاتهم خارطـة        

إليران الكبرى التي تشبه في تقديري خارطة زمن        

 الـشاه   الشاه وتنطوي على الفكرة التي كان يسميها      

   . ايران الكبرى

نهم يرون المشكلة   إوهكذا ففي الكثير من الطرق ف     

ن الواليات المتحدة   الكبرى مع الواليات المتحدة أل    

قامت بتسهيل مثل هذا التوسع وهي فـي الوقـت          

نفسه تقف عقبة في طريق تحقيق مطـامح ايـران          

  .اإلقليمية 

فان المشكلة بين الواليات المتحدة      ،وبطبيعة الحال 

وايران كانت موجودة قبل الحرب علـى العـراق         
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ومشكلة ايران النووية عندما تقدمت الى الواجهـة        

ولكن حتى مشكلة   . صارت هي التي يكثر ذكرها      

لة األكبـر لهـذه     أايران النووية هي جزء من المس     

لقد نـسينا ، ولكـن      .  وهي نهوض ايران     شكلةالم

ويـة  ا في التفكير حول االسلحة النو     أوااليرانيين بد 

عندما كانت هناك جلسات حول االسلحة النوويـة        

 المملكـة   – باكـستان    –في وسط محور طالبـان      

في نهابات الثمانينـات كـان      . العربية السعودية   

نه عمل مثبط ضد العـراق      أالتفكير في ذلك على     

  .ووسيلة لمنع سيطرة ايران 

ع وكان ينظر د وجدوا قيمة إضافية للر٢٠٠١وبعد 

وسيلة لمنع تغيير النظام في طهران      نها  أاليها على   

ومن ثم في ايران من قبل الواليات المتحدة وصار         

      أوالمنطقـة   ) هنـد   ( نهـا   أينظر الى ايران على     

 البلد الذي سيفرض سـيطرته      أوالمنطقة  ) صين  ( 

  . على الخليج الفارسي 

ن ايران تعتقد ن ثبات ايران يغذي نهضة الشيعة أل   إ

نظاماً شيعياً فـي العـراق      ن  أ ب وهمن بعض الوج  

قل أوتعاظم قوة الشيعة في المنطقة يجعل المنطقة        

 .لة حكـم المنطقـة      أ إليران التي نسيت مس    اَعداء

ن القومية عنصرية   إولكن على وجه العموم تعتقد      

ن البعثية علـى وجـه      إووشوفينية وضد ايران ،     

عظـم  أن صـوتاً    إالخصوص كانت ضد ايران و    

 . كثر صداقة اليـران   ألها  للشيعة في المنطقة يجع   

ثيرات متعددة ثقافية واقتـصادية     أوقد يكون لذلك ت   

ومن ثم عسكرية وخاصة بالسياسة الخارجية ومـا        

  .شاكل ذلك 

لة التي تواجه ايران والتي هي مهمـة فـي          أالمس

زمة الراهنة هي كيفية التعامل مـع رد الفعـل          األ

السني وعلى وجه الخصوص تصاعد العنف فـي        

ن وحتـى تفجيـرات      حتى اآل  ٢٠٠٣ العراق منذ 

 ، بعد ذلـك   هن تاريخاً أل  ء سامراً أضعنا  أ . سامراء

قل بعضاً منهم قرروا     األ على أوالشيعة في العراق    

ولكن قبـل ذلـك     . االتحاد وإيجاد موازنة للرعب     

  .كانت هناك مناقشة حول التعامل مع السنة 

ن االيرانيين يفهمـون    إ هي   األولى ،  هناك مسألتان 

كـون  تن  أن النهوض الناجح إليران اليمكن      أ جيداً

مة سنية في الشارع من قبـل الجهـاديين         وافيه مق 

ن إ من الشارع العربـي العـادي ، و        أووالسلفيين  

ي والعراق كلما وقفوا في طريق نهـضة        واالزرق

ـ     إالشيعة في العراق و    ن إنعكس ذلك على ايران ف

يجاد المحيط  إذلك سيمثل مشكلة إليران في طريق       

  .ديد الج

عتبـار  خـذون بنظـر اإل    أن االيرانيين ي  إ ف وثانياً

ة في المنطقة في عمـان      يالحكومات السنية الرئيس  

لون اللعب مع واشنطن مـن      واوالرياض ، وهم يح   

ت أ الشيعة التـي بـد     –خالل اللعب بورقة ايران     

بتعليق الملك عبد اهللا حول الهالل الشيعي وزادت        

عة اليران  بتصريح الرئيس مبارك حول والء الشي     

وقد زاد النظر الى ايران بوصفها      . بصورة دائمة   

حمـدي نجـاد رئيـساً      أصبح  أن  أدولة مارقة بعد    

للجمهورية وبدأ بمهاجمة إسرائيل والتشكيك بقضية      

ن المملكة  أوواضح  . الهولوكوست وما شاكل ذلك     

العربية السعودية ومصر واالردن تنظر الى هـذه        

نها أشيعة وايران على    العالقة بين ال  دمج  اللعبة في   

حتوائهـا  إوسيلة لحث الواليات المتحدة على زيادة       

اليران وتبديل موازنة العالقات في العـراق بـين         

الواليات المتحدة والحكومة التي يقودهـا الـشيعة        

  .وبين المتمردين 
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م أذا كان ذلك صحيحاً     إن وبصرف النظر عما     واآل

فتراض عملي فـي ايـران بوجـود        إن هناك   إال ف 

مشكلة بسبب خصامها مع الواليات المتحدة حـول        

لة منطقها الخاص ولكـن     أ وللمس .لة النووية   أالمس

تتـسبب فـى    سياسات ايران   فإن  في الوقت نفسه    

نهضات تقليدية في المنطقة الغرض منها هو مـا         

يسمى مواجهة التحالف األمريكي السني من أجـل        

حداث في لبنـان ،     وتؤيد ذلك األ  . حتواء الشيعة   إ

ن عمان والقـاهرة والريـاض      إن من الواضح    أل

ن أظن  أجعلت منها موضوعاً للمناقشات العامة ، و      

وي الساخنة التـي جـاء      اهذه الحكومات تسند الفت   

معظمها من المملكة العربية السعودية والتي تهدف       

وكانت  . قصاء حزب اهللا عن الشارع العربي     إالى  

لعربية ستراتيجية ايران هي التركيز على القضية ا      

 . اإلسرائيلية وهي ستراتيجية حزب اهللا نفـسها       –

. وقد كان هذا دوماً رد فعل الشيعة على الطائفيـة         

خميني تـتلخص فـي حـرف       الكانت ستراتيجية   

 –لة العربية   أهتمام عن المسالة الطائفية الى المس     اإل

اإلسرائيلية وهي ستراتيجية حزب اهللا نفسها فـي        

  .الثمانينات والتسعينات 

حمـدي  أنتخـاب   إت هناك مناقشة قصيرة بعد      كان

ن واحدة من الجماعات التي ساعدت فـي        نجاد أل 

ن تلـك   إنجاحه هي جماعة شيعية شوفينية تعتقـد        

 . ن عليهم محاربة الوهابيين   إكانت لحظة الشيعة و   

ن المناقشة المضادة   ولم تكلل مساعيهم بالنجاح ، أل     

 – لهذه الفكرة هي التركيز على المـسالة العربيـة        

ن تلك هي الطريقة الوحيدة للتعامـل       اإلسرائيلية أل 

جد ذلك فوضى في الـشارع      أووقد  . مع السلفيين   

 –خرى  أماكن  أالعربي كما نرى اليوم في عمان و      

ى واصغاء الى الفت  م اإل أييد حزب اهللا    أهل عليهم ت  

  على الملة ؟ السلفية التي تعد حزب اهللا حزباً خارجاً 

سـباب  أيجـاد   إنجـاد ب  حمدي  أن يبدأ   أحتى قبل   

. مهاجمة إسرائيل كنت تسمع مثل ذلك في طهران         

ـ أوبو مصعب الزرقأتذكر حين صرح  أنا  أو ن أي ب

ن نائباً لقائد   إن تقتل الشيعة حيثما وجدوا ، ف      أعليك  

نه إ ومن سخرية القدر     –الحرس الثوري االيراني    

ن عائلته نفيت من العراق من      إمولود في النجف و   

 قال في مؤتمر لـه      – ١٩٧٥ي  قبل صدام حسين ف   

ـ   أشياء مثل   أن  إ ي هـي مـن     أوبي مصعب الزرق

 أجـل المخترعات التي صممها الـصهاينة مـن        

وكان . تشويش المسلمين وزرع بذور الفتنة بينهم       

لة الطائفيـة   أال تتورط في المس   أنك ينبغي   إواضحاً  

حمدي نجاد على    وأول هجوم أل    .هازوان تتج أبل  

بية وصـارت صـورته     إسرائيل جعله عظيم الشع   

 وتقول النكتة في ايـران      –تباع في دمشق وعمان     

 –كثر شعبية في القاهرة منـه فـي طهـران           أنه  إ

ن هناك رصيد مهم ممـن يؤيـدون        أويوضح ذلك   

  .الفلسطينيين في ايران 

ن حـزب اهللا مـن بعـض الوجـوه قـام           أظن  أو

فالحزب لم يخسر بعضاً مـن      . بالحسابات نفسها   

طريقة التي ساند فيها سورية بعد      التأييد له بسبب ال   

غتيال الحريري وحسب بـل وبالطريقـة التـي         إ

ييد حزب اهللا   أن قواعد ت  تصرف فيها في العراق أل    

في صفوف الفلسطينيين والسنة في المنطقـة فـي         

االردن والمخيمات الفلسطينية وفي سورية كانـت       

ن يهب حزب اهللا بوصـفه منظمـة ضـد          أتتوقع  

ا ليقف الى جانب المتمردين     مريكأاالمبريالية وضد   

ن حزب اهللا   أن تلك هي الطريقة التي تدلل على        أل

  .كان يعارض بصورة عملية غزو العراق 
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وقـد  . ولكن الوالء الحقيقي لحزب اهللا هو للشيعة        

شـخص  ( ستمر تلفزيون حزب اهللا ببث شـعار        إ

تي بهـا   أوالمنافع التـي سـي    ) واحد صوت واحد    

هللا عالئـق وثيقـة     ولحزب ا . للشيعة في العراق    

على للثورة اإلسـالمية فـي العـراق        بالمجلس األ 

ن إشاعة تقول إوهناك . وعالئق مع مقتدى الصدر 

تصل مباشرة بالسيـستاني طالبـاً منـه        إنصر اهللا   

الرجوع من لندن لحماية مقتدى الصدر في النجف        

  .شاعة ولكنها تستحق االهتمام إوهي مجرد 

.  ممن يـساندونه     ن حزب اهللا فقد بعضاً    إ وهكذا ف 

ن الشيعة في العراق    أي يظهر   واوكلما صار الزرق  

مريكان ، وهم ينظر الـيهم      نين مع األ  وايبدون متع 

ن حكـومتهم عميلـة     أنين و واناس متع أنهم  أعلى  

نهم ليسوا منحرفين عن الدين فقط بل هم عمالء         أو

.  صارت محـدودة     مساحتهن  أ، شعر حزب اهللا ب    

نفسه ويتبع المنطـق    بن يخوض القتال    أولذا قرر   

سـتنتاج نفـسه كمـا فعـل        نفسه ويصل الـى اإل    

  .االيرانيون 

لـة  وا في المصالح فـي مح     تقاربن هناك   إ ولذا ف 

: تي  وتكمن الفائدة في القول اآل    .التركيز على إسرائيل  

ن الشيعة هم الذين يرغبون في محاربة إسـرائيل         إ

 .ياديها أوالً   أالسنية التقليدية   حيث نفضت الحكومات    

لة أعادة تعريـف المـس    إلون  وان الشيعة يح  إوثانياً  

. سـلو   أو اإلسرائيلية وجعلها في ما قبل       –العربية  

ال نقبل حق إسرائيل في الوجود ، وال نقبلها         أعلينا  

ن ننسى كل ما يتعلق بالعمليـة       أبوصفها بالداً ، و   

هذا بالـضبط هـو     . السياسية ونعود الى الصراع     

 بتنحية كل ما تـم      حمدي نجاد الذي يقضي   أتكتيك  

 .تفاق عليه خالل السنوات العشرين  الماضـية         اإل

 تخرى فالشيعة هم الذين يفعلون ذلك وليس      أومرة  

  .الحكومات السنية 

وفي ما يتعلق االمر بايران فان الرسالة الموجهة         

 ليس في العراق فحسب     ،  الى واشنطن هي المهمة   

تان زباكسأو في لبنان ومن ثم في افغانستان وفي بل

وفي كل مكان وان واشنطن تستطيع ان تـضرب         

حزب اهللا بالقنابل ولكن مـاذا سـتفعل بـاالخرين          

واالخرين واالخرين وهو ما يجعل في يد ايـران         

ويفتـرض ان   . راق القوة في المنطقة     أوكثيراً من   

الرياض والقاهرة وعمان ليس لديها ما تقدمه فـي         

وجوه هذا الصراع فقد تمت تنحيتها في كثير من ال        

 قوة في اللعبة وهم ينتظرون ما       ة، ولم يعد لديها أي    

يتم التخلي عن سورية وهو مـا يـشكل          س اذا كان 

  .خر حدود االختبار آ

ولكن أهم محرك هو التحول في التوازن الطـائفي         

ن الخـط   في العراق وحقيقة ان الطائفية هـي اآل       

انها تعيـد تعريـف     . الفاصل في سياسة المنطقة     

س في بالد معينة وحسب بل ميزان       ميزان القوة لي  

القوة في المنطقة والمنطقة تبدي رد فعلها بـازاء         

  .ذلك

لة اخرى  أسأتوقف هنا على الرغم من ان هناك مس       

ان الوضـع   وهـي   : مختلفة نستطيع الكالم عنها     

 لعدد من السنوات المشكلة السلفية      ييحتمل ان يغذ  

ن ً ان بـن الد      من المثير لالهتمام جـدا    . الجهادية  

 يقـال ان    –الذي قال الجميع عنه انه غير طائفي        

 –مه علوية من سورية وهو شديد التعلـق بهـا           أ

ول ان يركز على    اوالذي طالما شجب الطائفية وح    

الواليات المتحدة بوصفها العدو االساسي ، عاد بعد        

وي ليقول في تصريح له ان الـشيعة        ارحيل الزرق 

ان مطلوباً  وك. ومتهم  افي العراق عمالء وتنبغي مق    
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تنظـر الـى مناهـضة      من الميليشيات السلفية ان     

المريكـان ،   لمناهضة ا خر  آ وجهاً   بإعتبارهلشيعة  ا

وذلك من أجل االستمرار في تجنيد الفعل اإلسالمي        

   .وزيادة تطرفه في المنطقة

 لماذا ال اتوقف هنا يمكنكم االستمرار في بحث أي         

  .من هذه المسائل 

ن دائماً  أكان هذا كما هو الش     شكراً لقد    :لسيد ميد   ا

صراً ومثيراً لالهتمـام ويـستطيع المـرء ان         تمخ

  . االقل انا فعلت ذلك علىيستفيد كثيراً ،

  شكراً  : السيد نصر

 نـصر   وليوبعد االنتهاء من تقديم عرضه اجاب       

وفي ما يلي   . عن األسئلة التي طرحها الحاضرون      

  .نسخة مكثفة من الحوار 

ي العام في العالم اإلسـالمي      أيبدوا ان الر   :سؤال

يكـات  تت حزب اهللا والتك   كايتشكك في تك  يتالسني  

االيرانية التي تركز على إسرائيل فـي حـين ان          

وجهة النظر الدينية ووجهة نظر النخبة اليبدو انها        

هل هذه التكتيكات تعمل حقاً علـى قمـع         . متأثرة  

  الطائفية ؟ 

انها تعمل لية تشير الى و ان الداللة األ:السيد نصر 

الى حد معقول ، على الرغم من ان االيـرانيين ال           

الشارع العربـي لـيس     . ينظرون الى لبنان وحده     

 انه عمان والقاهرة ودمـشق      …شارع بيروت فقد    

يعتقد اللبنانيون منـذ امـد قـديم ان         . والرياض  

الواليات المتحدة تمتلك هذه الحكومات وان ايـران     

ولكن ايـران   . ضع  ليس لديها آليات تغيير هذا الو     

تروق الشارع العربي الن هذا هو المكـان الـذي          

هناك حركة  . يمكن فيه التوجه ضد هذه الحكومات       

 لألمريكيين في الشارع العربي وغـضب       مناهضة

في ما يخص العراق والقضية الفلسطينية ، وكـل         

وفي ما يتعلـق     . ذلك يمكن ان يستغله االيرانيون    

ـ    االمر برجال الدين السنة فان     ثيراً أهم اليملكـون ت

كبيراً النهم يبدون تحت سيطرة الحكومات ، ولهذا        

فان رجال الفتوى في االزهر بالقاهرة الينظر اليهم        

   .ين سلطة نزيهوسطاءبوصفهم 

لقد كان هنـاك    . والسلفيون مثيرون اكثر لالهتمام     

وي السلفية ضد حزب اهللا ولكنها لم       اسلسلة من الفت  

 جزء من المشكلة التـي      هذا. تغير مزاج الشارع    

تواجهها هذه الحكومات وهذا هو السبب في انهـا         

ول جاهدة ايقاف القتال ، ان ايران وحزب اهللا         اتح

زق وهمشاها على الرغم مـن ان       أقد جعالها في م   

سه جدار  أهذا يبدوا كما لو كان حزب اهللا ينطح بر        

  .الخرسانة اإلسرائيلي 

غـامرة  ولكن الشارع العربي يفضل الشجاعة والم     

 . انظر الى عبد الناصر والـسادات        ،على الحكمة 

الدبلوماسي الجيد لن يكافأ وحزب اهللا هـو الـذي          

والناس في عمان   . سوف تكون له صورة بطولية      

والقاهرة ليس لهم شان في اللعبة حيث ان القنابـل          

  .لن تسقط الى جوارهم 

 بين ايران والواليات    هما هل هناك قاعدة للتف    :س  

 ام ان هذين الجانبين بعيدان عن بعضهما        المتحدة ؟ 

   عالقة ؟ ةالى درجة فسخ أي

عنـدما حـدثت    .  الصورة في تغير     :السيد نصر   

الً ظن االيرانيـون ان الواليـات       أوحرب العراق   

المتحدة وايران لهما هدف مشترك أي انهما كانـا         

  .يؤيدان الجانب نفسه

ن اكثر تعقيداً وعلى وجـه      هذه الصورة تصبح اآل   

خصوص بسبب لبنان وبسبب ان الفـرص فـي         ال
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 ومازال االيرانيون يعتقـدون ان     . فقدت    قد العراق

الواليات المتحدة تحتاج اليهم في العراق بوصـفهم        

الـصورة فـي    . قليمياً لجلب الجانبين معاً     إراعياً  

االذهان االيرانية هي الكيفية التي حلت بها مشكلة        

عبـون  افغانستان في مؤتمر بون حيث كـان الال       

  .االقليميون جميعاً حاضرين 

ن يـشعرون   ي هو ان االيـراني    ٠٠٣وما تغير منذ    

بأنهم يزدادون قوة وان الواليات المتحـدة تـزداد         

يرات حاسمة فـي تـوازن      يكانت هناك تغ   .ضعفاً  

القوة ، كما كانوا يعتقـدون ، وهـم يظنـون ان            

الن    أوانهـا   ومة مع الواليات المتحدة هـذا     االمس

ال يريد   . وف تتغير بعد خمس سنوات    الموازنة س 

انهـم  . االيرانيون التحدث عن مـسائل منفـردة        

 لالتفاق يلتـزم بـه البلـدان        مالايريدون هيكالً ش  

بوصفه معياراً للعالقات مثل ذلك الذي حصل بعد        

ذهاب كيسنجر الى الصين ، وبالنسبة لاليـرانيين        

فان المعيار ينبغي ان يستبعد تغييـر النظـام وان          

ولـست اقـول ان هـذه       . ف بمصالح ايران    يعتر

 ان عليها   أواالشياء سوف تفعلها الواليات المتحدة      

  .رد ما يريدون أوولكني . ان تفعلها 

واحد من ابرز المفكرين الستراتيجيين االيـرانيين       

وقائد سابق للحرس الثوري الـذي هـو سـكرتير      

تنفيذي لمجلس مهم في ايران قـال ان الواليـات          

فهـي  : م ايران على اربع جبهـات       المتحدة تهاج 

تهاجم ايران حول القضية النووية وحول حقـوق         

اإلنسان وحول اإلرهاب وحـول أسـلحة الـدمار         

  .ل تغيير النظام واالشامل وهي على العموم تح

لة النووية فانهـا ينبغـي ان       أولذا فمع وجود المس   

: الن االمر كما يرونه .  الشيء أوتكون كل شيء 

 حول المسالة النووية دون وجـود       ضناوااذا ما تف  

معايير للعالقات سوف نكون اضعف الى حد بعيد        

حول سائر القضايا وسوف تعود الواليات المتحدة       

  .مرة اخرى 

هل هناك أي ثمن على االيرانيين دفعه مـن         : س  

 جعل عالقاتهم طبيعية مع الواليات المتحدة ؟        أجل

  وهل هناك استعداد من جانبهم لدفعه ؟ 

يهم ان لديهم ما يدفعونه ونحن      أ في ر  : نصر   السيد

 االستقرار في   ىانه يدع . ن   وزناً كبيراً اآل    له النقيم

اني اتذكر ان مـسؤوالً ايرانيـاً       . سط  والشرق األ 

الواليات المتحدة  : كبيراً قال قبل بدأ احداث لبنان       

انهـم بحاجـة الينـا فـي أوزباكـستان          . التفهم  

لعراق ولبنان وعليهم   وافغانستان والخليج العربي وا   

في الحقيقة ان يعطون شيئاً مقابل مساعدتهم فـي         

ان المشاكل مثل    . ايجاد االستقرار في هذه االماكن    

تلك التي حصلت في لبنان مفيدة اليران النها تؤدي   

 ان  ، االقـل  على،ولذا فهم يظنون  . الى هذه النقطة    

على استعداد  ول الذي يودون تقديمه لنا      والشيء األ 

نه بأي حال وهـو االسـتقرار فـي         أض بش واللتف

افغانستان ولبنان ومناطق اخرى وفي مـا يتعلـق         

بسائر القضايا مثل دعم االرهاب ودعـم حمـاس         

واالنخراط في حزب اهللا فاعتقد انهم راغبون فـي         

ض حول هذه المسائل وبحث الملف النـووي        واالتف

  .تحت نوع من انواع التطبيع 

كـل هـذه الخطابـة       االيرانيون ب  د لماذا ير  :س  

الدراماتيكية حول االستعانة بمجلس االمن الـدولي       

في ما يتعلق بملفهم النووي ؟ يظن بعض المراقبين         

ان خطابهم هذا هو بـسبب مـا يتوقعونـه مـن            

اذا كـان االيرانيـون     . اجراءات مجلس االمـن     

قة أفال يستطيعون ان يقولـوا     ثيشعرون بمثل هذه ال   

لك ، افعل اسـوأ مـا       افعل ما بدا    : لمجلس االمن   
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ربيـين سـوف    وثقون بان األ  وا انهم   متستطيع ، ا  

  شون هذه القضية ؟ ميه

ربـا هـي الحلقـة      أوهم يرون ان     : السيد نصر 

تي عن  أوهم اليرون أي اجراء عقابي ي     . الضعيفة  

والسلة باختصار ينقصها الجـزر     . طريق سوالنا   

واذا لم تستطع القـوى ذات      . وهي مليئة بالعصي    

ن تتفق رسمياً حول ما هي العقوبات فيبدو        ن ا أالش

وتعتقد ايران ان هناك قدراً     . ذلك على انه ضعف     

عظيماً من عدم التوافق في مجلس االمـن وفـي          

يها فان عملية مجلس االمن سوف تفشل النها لن         أر

.  نتيجة توافق عليها الواليـات المتحـدة         ةيأتي ب أت

اليـات  وفي النهاية وفي نظر االيرانيين فستجد الو      

هـذه  . المتحدة عملية مجلس االمن غير مرضية       

ـ   هي الطريقة التي تريد ايـران ان          اتوصـل اليه

ان . ضات والة المفوالواليات المتحدة فتعمد الى طا

. احساس ايران الداخلي يشكل هنا عـامالً ايـضاً          

. فقوة احمدي نجاد ليست مسندة وصلبة باي حال         

ذ الخـط   هناك جهات متضادة في طهران وهو يتخ      

ولكـن  . المتشدد لدعم حقوق ايـران وسياسـتها        

االيرانيين اليريدون ان تكون هناك عقوبات حقيقية       

   .داخلياً عليهم من االمم المتحدة الن في ذلك خطراً 

اذا كانت ايران واثقة الى هذا الحد مـن ان           : س

مجلس األمن لن يستطيع اتخاذ مواقف متشددة منها        

خطابات الدراماتيكية حول   فلماذا تصدر مثل هذه ال    

  ذلك ؟ 

حتى لو لم تصل عملية مجلس األمن        : السيد نصر 

 نتيجة فمن األسهل على ايران ان ال يكون         ةالى أي 

فمجرد ان يكون هنـاك     . لة  واهناك قرار على الط   

ينا في العراق وكما نرى     ألة كما ر  واقرار على الط  

 باالمكان اتخاذ   يئاحول ما يخص حزب اهللا فان ش      

انـت  . نه حتى ولو كان ذلك بعد سنوات        أ بش عمل

تتحاشى صدور قرار حتى لو لـم يكـن مـؤثراً           

  .بصورة فورية 

هل هناك أي صدع دينـي داخـل الـشيعة          : س  

المسلمين ؟ يبدو ان هناك تقليداً هادئاً يتمثـل فـي           

ناس لهم تقاليد حربية ومسيـسة      أالسيستاني وهناك   

  .تتمثل في ايران وحزب اهللا 

ان الصدع الديني موجود ولكنه لـم        : السيد نصر 

يصل الى درجة االحتراب بالطريقة التي تم التنبؤ        

حتج حـزب   إفي نقطة ما    . بها قبل حرب العراق     

اهللا على السيستاني لدعوته رجال الدين لالنسحاب       

هذه هي المرة الوحيدة التي اظهـر       . من السياسة   

  .ي  نظر السيستانفيها حزب اهللا رفضاً علنياً لوجهة

لم يتدخل السيستاني في السياسة االيرانيـة النـه         

نموذج مختلف ويمثل شيعية ما قبل الخميني فـي         

ايران ، أي ان عليك ان تحمي االيمان ولكن ليس          

عليك ان تقول ،    . عليك ان تضع نموذجاً للحكومة      

دع العملية السياسية تحدث وسيكون لي حق فيتـو         

 نموذجـاً   قـول ان هنـاك    أحببت ولكني ال    أحيثما  

الكثيرون بمن فيهم انا يعتقدون     . سالمية  إلحكومة  

ثر الى حد بعيد بدسـتور ايـران        أان السيستاني مت  

 على الرغم من انه لم ينفذ في ايـران          ١٩٠٦لسنة  

  .ابداً 

نشاء جمهورية اسالمية إااليرانيون لم يدفعوا باتجاه 

 االقل انهم لم يفعلوا ذلك حتـى        على أوفي العراق   

ن ذو مستوى عاٍل وهو على      وامستوى التع و. ن  اآل

مستوى تعزيز المكاسب اكثر منه على تقرير شكل        

وااليرانيون ايـضاً يعرفـون حـدود       . الحكومة  

فقد تعلموا درسهم في الثمانينـات وهـو       . ثيرهم  أت
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انك لن تستطيع احـداث التـاثير المباشـر فـي           

  .المجتمعات الخارجية 

لشيعة في المملكة   ان صديقاً لي قام مؤخراً بزيارة ا      

. العربية السعودية وقابل العديد من قادتهم الدينيين        

انهم جميعاً يتكلمون الفارسية النهم جميعـاً تلقـوا         

دراساتهم في قم النهم لم يستطيعوا الـذهاب الـى          

ن اكبـر   أووهـم يقـر    . النجف في العقد الماضي   

وهم . خميني  الن فيه   أوغنجي بالقدر نفسه الذي يقر    

مساعدة من ايران وليس ان تتسيد ايران       يريدون ال 

وقد يتغير هذا ولكن في الوقت الحاضـر        . عليهم  

. ن اكثر مما هناك من المواجهـة        واهناك من التع  

 اهللا السيستاني هو اكثر     ةيآ فان   ، سبيل المثال  على

يات اهللا شعبية في اسواق قـم واكثريـة امـوال           آ

 هو ممثلـه فـي قـم        صهرهو. الجباية تذهب اليه    

ويشكو الكثيرون مـن    . دير مؤسسة السيستاني    وي

بارزه جـدا فـى      ت اصبح مممثلي السيستاني ان ق   

 يسيطر علـى    النه  ترويج وجهات نظر السيستاني     

  .مواقع االنترنت

من المبكر جداَ للعراق أن يتحدى ايران اآلن، من         

  .الممكن أن يحصل هذه الحقاَ ولكن ليس اآلن

ة في انحاء العالم     عند النظر الى ماليين الشيع     :س  

، هل نستطيع القول ان اكثريتهم يتبعـون التقليـد          

الديني للسيستاني ويرون رجال الدين الثوريين في       

مـا هـو    ايران وحزب اهللا على انهم منحرفين ؟        

مسار الشيعة الديني على المدى الطويل اذا كـان         

   في المنطقة ؟ تهم ان تزداد قومله

اهللا في كل مكان    يات  آعدد كبير من     : السيد نصر 

ية اهللا األهم في آاعلنوا والءهم للسيستاني بمن فيهم 

 في الهنـد    يية اهللا الرئيس  آ وهو   محسنيافغانستان  

وكل شيعة باكستان وعدد كبير منهم فـي الخلـيج          

وأولئك الذين اليوالون السيستاني يوالون . الفارسي 

والـشيخ  .  يتبعون نهجه    نيات اهللا الذي  آخرين من   آ

 في لبنان له الكثير من االتباع اليوم فـي          فضل اهللا 

البحرين والكويت ولكن بعد ان بدل نفسه وتحـول         

يـة اهللا   آليس هناك من يتبـع      . عن نهج حزب اهللا   

 سوى االشخاص الـذين يعملـون فـي         لخامنئيا

ــسياسة  ــميا  .ال ــع رس ــيم يتب ــزب اهللا كتنظ ح

 فـضل    اما   يتبعونجمهور الدولة   ولكن  ،الخامنئي

ستاني وقد اعاد السيستاني فكرة ما قبل       السيأو  اهللا

خميني عن نقاء الشيعة وانصرافهم للعبادة وانـا        ال

اعتقد ان ذلك هو أهم ما يميزه وليس ما يفعله في           

  .العراق بل ما يفعله في المنطقة عموماً 

لديك مقتدى الصدر ولديك ميليشيات ولديك حزب       

 وهم ليست لـديهم عقيـدة     . اهللا وانا اظنهم تهديداً     

دينية ولكنهم قادرون على احـداث الكثيـر مـن          

المشاكل اذا اردنا ان نعد هـؤالء مـستوى مـن           

د االشارة  أوو. مستويات التحول في القيادة الشيعية      

خر للتمويل النك   آالى الميليشيات بوصفها مستوى     

تجد لديك حزب اهللا وجيش المهدي وجماعة بـدر         

ؤالء ان ه . الثوريين في ايران    ) الباسيج   (وحراس

يمثلون جماعات اقليمية لقوة الشيعة ليست دينيـة        

  .اطالقاً ولكنها سياسية صرفة 

 مـن بـين هـذه       ،ن تتكهن من  أهل تستطيع    : س

الجماعات سوف تسيطر على ايران في الـسنوات        

  الخمس القادمة ؟ 

الً وقبـل   أو. هناك عدد من العوامل      : السيد نصر 

 ايران  كل شيء ان االصالحيين قد تم تهميشهم في       

لنخبـة اتجـاهين مـن      اولذا فان لديك داخـل      . 

 احمدي نجاد محافظين أصوليين مثل    : المحافظين  
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والقائـد   . رفـسنجاني واخرين براغماتيين مثـل     

ن يرعى الطرفين الن قاعدة قوته هـي        االعلى اآل 

مع المحافظين ، ولكنه في الوقت نفسه يخاف مـن          

 لـى عسـيرهم ، و   أان يهيمنوا النه حينئذ سيكون      

 انتخاب مجلس الخبـراء     أجلسبيل المثال فانه قد     

الذي يستطيع ان يحدد مصيره ومصير من يخلفه ،         

  . ثالث مرات منذ االنتخابات الرئاسية 

ـ وهناك في ايران نكتة تقول ان في ايران          ستطيع ت

 ميالً في الساعة ولكن     ٦٠ان يقود السيارة بسرعة     

ان  ميل في السرعة ف    ١٠٠عندما يصل االمر الى     

 أي ان المـشاكل     ،لرفسنجاني فقط اال   يحق    ال ذلك

عندما تتعقد فان البراغماتيين وحدهم ورفـسنجاني       

  . سيرتفعون الى القمة ،على وجه الخصوص

ان حزب احمـدي نجـاد تعـود اصـوله الـى            

الميليشيات، ورجال عصابات الـشارع المعروفـة     

باسم الباسيج الذي يصل عددهم في كل االمـاكن         

 وهــم مكرســون ١٠٠٠٠٠٠ – ٣٠٠٠٠٠الــى 

والباسيج لديهم نظرة   . للسيطرة على شوارع ايران     

ي واطائفية وخوف من اآلخرين ونـزوع ميليـشي       

وهم متعصبون ومتداخلون من حيـث      . وعسكري  

الزواج وهذه هي قاعدة القوة التي يستند اليها فـي          

  .بناء قوته 

والطريقة التي سوف تسير فيها االمور تعتمد على        

. لراهن بين الواليات المتحـدة وايـران        الموقف ا 

وهناك ايضاً عامل اقتصادي ، لقد قدم احمدي نجاد         

الكثير من الوعود ، وهو رجل شيعي وشخـصية         

يريد تشبه شخصية تشافيز ، وهناك مدة من الوقت         

ولكن حتى اذا كان    . الناس بعدها تحقيق  تطلعاتهم      

ا هناك مال لبناء المستشفيات والطرق فليس هناك م       

يعتقد . يكفي لبنائها في كل مكان وعد نجاد ببنائها         

الكثيرون ان السبب في ان القائد األعلـى اليكـبح          

ن هو كونه محبوباً في الشارع وخـارج        جماحه اآل 

وقد اتبع سـبيالً وطنيـاً ومـن الـصعب          . ايران  

ولكني اظـن انـه سـيكون       . رة بالضد منه    واالمن

ة مـالم   ضحية مواجهة قوية مع الواليات المتحـد      

لقد كان اشبه بمرشح . يرتب اموره بصورة ناجحة 

 فقد جاء من حيث ال يعلم احد اين وبعد          )منشوري(

ل الـى   صسنتين من شغله منصب عمدة طهران و      

  .وليس له قاعدة مستقلة قوية بعد . الرئاسة 

 ما هي الموازنة داخل النظام االيراني بـين         :س  

ينية ؟ مع من  نوازع سياسة القوة ونوازع العقيدة الد     

ـ       ض ؟ انـك    واتستطيع الواليات المتحـدة ان تتف

ض مع الميكيافيليين مهما كـانوا      واتستطيع ان تتف  

  .ض مع المتدينيين واقتلة ولكنك ال تستطيع التف

خالل سني خاتمي كانت هناك نهضة      : السيد نصر   

شعبية ، تشبه الكاثوليكية التي تجدها في       فى تقوى   

ا زيـارات للعتبـات      تصاحبه رو ريودي جاني  زقةأ

. وانصراف الـى تقـديس الشخـصيات الدينيـة          

خميني ونخبة الثورة ال يحترمـون مثـل هـذه          الو

خميني لم يذهب قطعاً الى أي مزار       الف. التصرفات  

الن ذلك ال يتطابق مع سمو اسـالم الجمهوريـة          

واحد مظـاهر هـذه النهـضة هـو         . اإلسالمية  

 امـر   االنصراف الى تقديس االمام المنتظر وهـو      

يشبه المبادئ الخمسة في المسيحية من حيث كونه        

هناك مسجد في جنـوب     . غير سياسي بالضرورة    

وخالل .  سنة   ٢٠قم ، لم يعرف احد عنه شيئاً قبل         

لقـد  . صبح مـشهوراً    أالسنوات العشر الماضية    

 الى هناك قبل حوالي تسع سـنوات وكـان          تذهب

 نجـاد   ل احمدي واويح. مليئاً بأطفال الطبقة العليا     

  قـد  خميني لإلسـالم  الان يتمسك بهذا الن نسخة      
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وهو يهدف الـى    . ماتت وهي تحرك الباسيج فقط      

جة بين اخالقيات وثورية وتحررية الديانـة       واالمز

الشيعية للخميني مع شيعية مشابهة لما يجري فـي         

ان شراء بطاقة هـاتف     . شوارع ريودي جانيرو    

عبية من  لمخاطبة االمام المختفى في ايران اكثر ش      

  .مخاطبة تقصد منها الحرب على امريكا 

 تشافيز وايفو مـوراليس    مثل   –ان أي قائد شعبي     

 يجب ان يصل بين الدين والجماهير ، ذلك الدين          –

العاطفي الخاص بالفقراء وغير المتعلمين ولـيس       

وهذا هو نفس ما يعملـه      . بين المتعلمين المثقفين    

 احمدي نجاد حيث انـه يعلـن انـه واحـد مـن            

  .المسحوقين 

 كيف يلعب هذا الصراع الـشرق أوسـطي         :س  

نحاء العالم االسـالمي ؟  أبقية  الشيعي في –السني  

من  % ٧٥ السلفيين في    ةناهضرغبة م هل للشيعة   

   الشرق األوسط ؟ خارج العالم االسالمي 

بالنسبة للشيعة ليس ذلك مهماً النهـم       : السيد نصر 

وبالنسبة . سط  وال يعيشون خارج نطاق الشرق األ     

اليران فهو مهم الن في الثمانينات والتسعينات كان        

ن يصبحوا قـوة اسـالمية      أااليرانيون يطمحون ب  

بعدتهم المملكة العربية السعودية عـن      أعظيمة وقد   

وقد كـان صـعباً علـيهم ان        . ندونيسيا وماليزيا   أ

ـ     فـي الـداخل والكثيـر مـن        همايجدوا من يرع

مفيد لها ان تحدد    الحكومات السنية وجدت ان من ال     

لة تـشبه   أو المـس  . ان خصمها الديني هو الشيعة      

ل الجنراالت ان يحاكموا قائداً من      وانيجيريا حين ح  

االخوان المسلمين الذين هم جماعـة سـنية جـداً          

ن ايران والشيعة ينظران الى إ. نه شيعي أفاتهموه ب

ـ     السلفية بقلق شديد أل    وض انك تستطيع دوما ان تتف

سعودية وتنـسى الخالفـات وتبـدأ       مع الحكومة ال  

ولكـن العنـف    . عالقات اقتصادية مـع االردن      

المضاد للشيعة الذي أوجده السلفيون سـيكون لـه         

طول مدى بالنسبة للعالقات الطائفية وقـوة       أثير  أت

  . ايران 

صبح ذلك مشكلة الن في     أمحلياً ، في داخل ايران      

جنوب ايران وفي بلوجستان هناك تمـرد سـلفي         

. لقد تم ذبح بعض منتـسبي االمـن         . اً  عنيف جد 

وتتهم ايران المملكة العربية السعودية وباكـستان       

ولكن هذا دليل على   . نهما تقفان خلف هذا التمرد      أب

ان السلفية يمكن ان تنتشر وهيكل تطلعات المنطقة        

وقـد ادرك بـن      . يمكن ان يزيد فعاليات السلفيين    

 وي ان الوقوف ضـد الـشيعة هـو        االدن والزرق 

  .الوقوف ضد أمريكا  محرك للسلفية اقوى بكثير من      

خر للعملـة ،    ظنهم منذ البداية قد رأوا الوجه اآل      أو

أي انك اذا استطعت اخراج الواليات المتحدة مـن         

 . العراق سريعاً فانـك ستـضمن عـودة الـسنة         

والحكومات االخرى في المنطقة وكذلك الواليـات       

ولكـن  . المتحدة ستدفع ثمن تصاعد فعل الـسلفية        

الخطر في العراق هو ان ما يحصل في االنبار لن          

يبقى في االنبار ، فحتى بعد انقشاع الغبـار عـن           

. العراق فسينتقل كما انتقل خارجاً من افغانـستان         

ان . وهذه هي نتيجة اخرى مـن نتـائج الطائفيـة         

  .أمامنا مرحلة من التهديدات السلفية 

نـة  هل النهضوية الـشيعية محـدودة بالديا      : س  

  الشيعية الخاصة بها ؟ 

: خر خطاب لنصر اهللا قال مخاطباً إسـرائيل         آفي  

انتم ال تقاتلون جيش محمد فقط بل جـيش علـى           

ائـل  واألئمة الشيعة الثالثة األ   . والحسن والحسين   

  .واظن ان هذا لن يحرز دعماً شعبياً في القاهرة 
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في عصر معولم ما تقوله لمجتمعـك   : السيد نصر 

. راً ويبث الى الناس في كل مكان        سوف ينتقل فو  

ن يحركوا  أيحتاج الشيعة الى    . وهذا يخلق مشكلة    

لون الوقوف فـوق    وامجتمعهم وفي الوقت نفسه يح    

 خارج نطاق الخالفات الطائفية بوصـفهم قـوة         أو

: وسوف يظهر أي االمور هـو المهـم      . اسالمية  

قتال حزب اهللا ضد اسرائيل ام هويـة حـزب اهللا           

  .ضحة جداً الشيعية الوا

 ما هو تقديرك للعالقات بين هويـة الـشيعة          :س  

الدينية والسياسية والدعم االقتصادي الذي يعطـي       

  الى الطوائف الشيعية خارج ايران ؟ 

 اقوى ما تكون العالقات بـين تلـك         :السيد نصر   

. الطبقات االجتماعية التي تمارس الـدين حقيقـة         

 والطبقة الوسطى والجزء األعلـى مـن الطبقـة        

 صلة مع النجـف     ةالوسطى االيرانية ال تشعر بأي    

ولكن الجزء األسفل من الطبقة الوسطى      . وكربالء  

هناك شبكة من الزوار    . والطبقة الدنيا تشعر بذلك     

  . ببعضهم بعض ورجال االعمال وآيات اهللا تربطهم

 سبيل  على. وبعض هذه المنظمات عابرة للحدود      

ـ حتى في عهـد صـدام كـان آل        ،  المثال   ة اهللا  ي

السيستاني بعض االعمال الخيريـة فـي ايـران         

هناك رجال دين في ايـران      . وخاصة في منطقته    

والتـاريخ  . اليوم لديهم اعمال خيرية في العـراق      

الحديث جعل ذلك اكثر تعقيداً أي انك لديك عـدد          

 تم نفيهم   نمن العراقيين ذوي االصول االيرانية الذي     

في التـسعينات   و. من العراق فاستقروا في ايران      

جاء الكثيرون من العراق ليزيدوا هـذه الـروابط         

ولكن هناك اختالف كبيـر بـين       . العابرة للحدود   

ففي . ايران وسائر البلدان التي تعيش فيها الشيعة        

ايران ولمدة طويلة كانت الشيعة هي دين الدولة ،         

ولذا فان الخدمات كانت دوماً توفر من قبل الدولة         

راً من الخدمة االجتماعية فـي      تاركة هامشاً صغي  

وفي ظل الجمهوريـة    . عهد بهلوي لرجال الدين     

االسالمية ، الحكومة جمهوريـة اسـالمية ولـذا         

فالمؤسسة الشيعية تسيطر على كافـة مؤسـسات        

وفي سائر بالد العالم العربـي      . الدولة والوزارات   

حيث الشيعة اقلية تعيش في ظل حكم السنة فلـيس          

ان لهم شـبكة هرميـة لجمـع         ولذا ف  يلديهم راع 

الضريبة والتبرعات التي تذهب الى األعلى مـن        

من اصغر واعظ فـي البـصرة تـذهب         . األسفل  

االموال الى السيستاني ثم تاتي الرعاية من األعلى        

  . الى األسفل 

ن تتبع احد آيـات     أخيراً ففي عالم الشيعة ينبغي      أو

فى ه  منطقتك ولكن محليا فى   ية اهللا   آوقد يكون   . اهللا  

ـ           صدر النهاية يمثل ما يسمى بالمرجع و هـو  م

التقليد وهناك القليل من امثاله والسيـستاني واحـد        

عالميا غالباً ما كان    المرجع  هذا الشخص ،    . منهم  

هناك شيعة في   . ية لقوميته   أهم اذ ال . في الشيعة   

وبصرف النظر عمـا اذا  . لندن يتبعون السيستاني    

فان نقودهم تـذهب الـى      كانوا باكستانيين ام عرباً     

  .السيستاني 

ولذا فان لديك هذه المشكلة العابرة للحـدود مـن          

النقود واألفكار والرعاية ، وهي اقوى خارج ايران        

وهذا هو  . الن الشيعة ال يتمتعون برعاية حكومية       

بالضبط ما جعلهم اقوياء الى هذا الحد وجعل رجال 

ن الدين منهم يسيطرون على العراق الن صدام كا       

ش منظمات الشيعة الـسياسية     ميناجحاً جداً في ته   

ولكن في  . ولذا لم تكن هناك احزاب شيعية طائفية        

مجتمع بال مؤسسات فان المؤسسة الوحيدة التـي        
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تبقى على قيد الحياة تصبح قوة سياسية مهيمنة هي         

  .المؤسسة الدينية 

   كيف تبدو سورية وتركيا في الصورة ؟ :س 

ام تركيا االساسي يتمحـور      ان اهتم  :السيد نصر   

ن وثيق  والقد كان هناك تع   . حول القضية الكردية    

ومما يثيـر   . بين تركيا وايران حول هذه القضية       

 مؤسسة معارضة اليـران فـي       أهماالهتمام فان   

تركيا وهي الجيش اصبحت اليوم اكثر المؤسسات       

جـراء  إميالً الى ايران وهي تتحدث حتـى عـن          

. س الثوري االيرانـي     تدريبات مشتركة مع الحر   

وعندما اشتبكت القوات االيرانية مع حزب العمال       

 جنـدي   ١٦الكردستاني في قتال نجم عنه مقتـل        

ايراني قال الجيش التركي انه ينظر الـى الجـيش          

ولذا فما دام المعـضل     . االيراني بوصفه حليفاً له     

 وتشير الدالئل الى انه اخذ      –الكردي غير محلول    

جد مصالح مشتركة بين ايـران       فانك ست  –بالسوء  

ولكن تركيا تشعر بالقلق ايضاً من جانب       . وتركيا  

سورية النها تعتقد بان أي تغيير في سورية سيوسع 

مدى المشكلة الكردية ويخلق كردستان اخرى فـي        

ان بقاء النظـام الحـالي فـي سـورية          . سورية  

لقـد  . وسورية اكثر تعقيداً الى حد ما       . ضروري  

التحالف مع الشيعة فـي المنطقـة       قامت سورية ب  

موسى وكانت هناك فتوى من االمام  . لوقت طويل   

 في الثمانينـات تعلـن ان       لمنظمة أم  قائد   الصدر

ولكـن بالنـسبة    . العلويين في سورية هم شـيعة       

ألكثرية السنة فان العلويين هم فرع منفصل مـن         

الشيعة ، وهم ال يمارسون طقوسـها وال ينتمـون          

 من ان العلويين يقدسون ضـريح       اليها على الرغم  

  .سامراء الذي دمر 

ولكن الفتوى مهمة الن تركيب الحكومة في سورية        

هي حكم للعلويين علـى     . كان بالضد من العراق     

سط تقول  ووهناك نكتة في الشرق األ    . اغلبية سنية   

، هـذه   ) أعط سورية للسنة وسنكون متـوافين       ( 

ورية هـي   العالقة مع حزب اهللا وايران بالنسبة لس      

 الوهي تمتد الى شرعية النظام ، و. عالقة تكتيكية  

 كـانوا  ميمكن لسورية ان تهجر هؤالء الحلفاء النه      

. مهمين لسوريا خالل السنوات العشرين الماضـية      

واليبدو ان سورية تفكر في أي اصالح سياسي الن 

، حيث ان االصالح السياسي     ) انظر الى الجنوب  ( 

تي أقوة فهو هنـاك سـي      بالشيعة الى مركز ال    ءجا

  .ة اليه نبالس

 فان سورية قلقة    ،وعلى الرغم من ذلك ففي الداخل     

 الوهابي وقد اعتمد النظام     –جداً من التأثير السلفي     

على الطرق الصوفية وخاصة الطريقة النقـشبندية       

. من أجل ايجاد توازن مع االخـوان المـسلمين          

ولسورية مصلحة في تدمير التمرد في العـراق ،         

ن ليس من مـصلحتها ان يكـون هنـاك سـنة            ال

وأهم ما يمكـن    . مسلحون على حدودها الجنوبية     

لسورية ان تفعله في االنبار هو ما فعلته في لبنان          

في السبعينات فقد ذهب السوريون هناك من أجـل         

  .سحق الفلسطينيين 

ن سورية والواليات المتحدة في حالة مـن        ولكن أل 

 دعم التمرد طالما    التجاذب فان سورية تتبع سياسة    

ن أمريكا لن تقف ضدها ، ولكن في الوقت نفسه          إ

وعلى العموم فالتمرد خطير    . تتبع سياسة احتوائها    

بالنسبة لسورية اكثر من أي بلد في المنطقـة الن          

ال ( السنة في سورية هم اقلية تحكمها اقلية شيعية         

  ) اسالمية 
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 هل تجد ان من الممكن ان تستهدف سـورية          :س  

  بل االردنيين والمصريين والسعوديين ؟ من ق

انها تشبه  . لن يكون ذلك قليل الثمن       : السيد نصر 

هناك امور نطلبها من هذه االنظمـة       . حالة ايران   

ان . بصرف النظر عما اذا كانت جيدة ام سـيئة          

ل هذه المصالح هو بقاء النظـام       أولديهم مصالح و  

فاذا كانـت سـورية سـتنقض       . في كلتا الحالتين    

عالقتهــا بحــزب اهللا وايــران فــان الــسوريين 

. سيضمنون ان الحكم العلوي في سورية يبقى قوياً        

وال اظنهم سيثقون بوعود السعودية وعمـان دون        

الحصول على تعهد الواليات المتحدة ببقاء الحكـم        

  .العلوي 

  وماذا تريد سورية ايضاً ؟: س 

ومـا  .  مساعدة اقتصادية وكل شيء      :السيد نصر   

 ليقدموه هو ان يبتعدوا عن ايران ويبتعـدوا         لديهم

 يكبحوا جماحه ويغلقوا الحدود مع      أوعن حزب اهللا    

. العراق وهو ما سيلحق الضرر الكبير بـالتمرد         

وكل ذلك في مقابل ثمن والثمن هو استمرار وجود         

  .النظام 

 هل صحيح افتراض ان مقتدى الصدر يقبـع         :س  

 ثـم تعـزز     في مكانه انتظاراً لتوحد الشيعة ومن     

مركزهم وحينئذ يندفع طالباً الـسلطة ؟ واذا كـان          

  االمر كذلك فمن سيفوز في الصراع ؟ 

ن قـوة التيـار     أعلى السطح يبـدو      :السيد نصر   

وتفجير سامراء زاد مـن قوتـه      . الصدري تنتشر   

الن التفجير انتزع قسماً مـن سـلطة السيـستاني          

 وشعبية الصدر تنمو. وجعلها في صف الميليشيات 

في المناطق التي فيها سنة وشـيعة الن الخطـاب          

 سبيل المثـال ، فـي       على . الصدري كان افضل  

 الى جانـب العـرب      اَكركوك تجد تركماناً واكراد   

والمجلس األعلـى للثـورة     . المستوطنين الشيعة   

اإلسالمية فقد الكثير مـن الـدعم عنـدما نـادى           

فأهـالي  . انها مثل مـشكلة كيوبـك       . بالفيدرالية  

ك كانوا يودون لو اجتمع الفرنسيون جميعاً في        كيوب

والفيدرالية . كيوبك وحصلوا على حقوق النفسهم      

نافعة للمجلس األعلى للثـورة اإلسـالمية ولكـن         

الشيعة في كركوك أو بغداد اذا تركوا فسيصبحون        

ناساً كثيرين يميلون الى اتجـاه      أولذا فان    . اقليات

والصدر  . مقتدى الذي ينادي بجعل العراق موحداً     

 منـع  أجـل ايضاً ارسل ميليشياته الى كركوك من  

التطهير العرقي للشيعة ، ولذا فهو مـشارك فـي          

  .اللعبة 

ن الصدر ، اليملك قبضته على      أوالخطر يكمن في    

الحركة بقوة تلك التي يملكها عبد العزيز الحكـيم         

وفيلق بدر الذين هـم منـضبطون جـداً ، مثـل            

 ٣٠در يحكم من خـالل      والص . المنظمات اللينينية 

تختلف قوتهم اعتماداً على    في البرلمان   من اتباعه   

 فـي   أو البـصرة    أوما اذا كانوا في مدينة الصدر       

والصدر سيحرز المزيد من القوة اذا . امكنة اخرى 

ومن . ما وافق على فكرة اتباعه هؤالء ولم يقمعهم 

راؤهم فما يراه   آالمفهوم ان هؤالء الثالثين تختلف      

 في  مثالهم في البصرة قد ال يكون صحيحاً ال       هؤالء

وهو يواجه صعوبة في السيطرة علـيهم       . كركوك  

 أجـل وسيواجه تحديات كثيرة اذا ما سـعى مـن          

مـاذا  : وهناك سؤال كثير مـا يطـرح        .السلطة  

   استبعد ؟ أويحصل لو انه مات 

 ٣٠نك عندئذ فـي مواجهـة       أان الخطر يكمن في     

 .اخل التيار الصدري    دموية د مقتدى الصدر ومعركة    

وفي المقدمة من االمور انه ال يملك سيطرة دينيـة         
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يـه اهللا   آعلى الحركة بكاملها حيث يقاسمه فيهـا        

 في البصرة الذي ال يعترف بالصدر وله        اليعقوبي

ولذا فعلى العمـوم فـان      .  في قم    هللاعالقة بآيات ا  

الحركة في تصاعد ولكن الحركة ليست منـضبطة        

  . جيدة وال منتظمة بصورة

ن يكون هناك قتال بين     أ هل نناضل من أجل      :س  

السنة السلفية والشيعة حتى ال يقوم أي من الطرفين         

حتواء ثنائي ؟ يبدو    إبقتالنا ، أي هل هي ستراتيجية       

ننا نقاتل السلفيين ونسعى الى مواجهـة مـع         أن  اآل

ايران ، هل هناك مجال لتغيير هذا الموقـف مـن           

  ؟أجل المصالح األمريكية 

ن تؤخذ الطائفيـة    أنادي ب أني دوماً   إ :السيد نصر   

خذ الجد وان تكون هناك ندوات حولها وان تنظم         أم

ان الطائفية جزء   . خذها بعين االعتبار    أسياسيات ت 

ناس يعلنون انهـم شـيعة      أمن نسيج البلد ، هناك      

نهم سنة وهم قوى في المنطقـة       أخرون يعلنون   آو

  لك لسياستنا ؟ ماذا يعني ذ. وعلى مستوى الشارع 

تبعنا بواسطة السفير خليل زاد سياسة      إفي العراق   

مـن   واحـدة فـي كـل        ةخطوالقيام ب تنص على   

وكان يمكن ان   . وال اظنها قد نجحت     . االتجاهين  

نتبع سياسة احتواء مزدوج وكان يمكن ان تكـون         

اننا نواجه تحديين في     . اخرىلها مزايا في اماكن     

 عن واحد منهما وهـو      المنطقة وقد اغمضنا أعيننا   

نحن نواجه خطراً سلفياً جهاديـاً      . امر خطر جداً    

ومباي الى  بوهو ليس فاعالً حكومياً ، انه يمتد من         

مدريد وهو في شوارع عمان وقد يتفجر من االنبار 

وليس لنا ستراتيجية لالحتواء غير االعتماد على       . 

احفظ ( حكومات اخرى في مكافحة اإلرهاب تقول       

  .، ونأمل في ان نهزم التمرد ) ك سالمة بيت

خر هو ايران وحزب اهللا التي ال اقول        والتحدي اآل 

ال ينبغي لنا ان ندعوا كل واحد       . انه تحد ارهابي    

ولكنهمـا  . باالسم نفسه الن ذلك هزيمـة للـنفس         

 .مارقة وحكومة مارقة    يمثالن تحدياً من قبل منظمة      

ان . ان الشيعة ال يتطوعون في شبكات الجهاديين        

لديهم قوات تشارك في المعارك في لبنان ويحتمل        

ان يحصل ذلك في ايران اذا ما واجهـت ايـران           

ولكن هذا تحد مختلـف ، انـه        . مواجهة عسكرية   

  .تهديد عسكري 

ان سياستنا يجب ان يجري فيها التفريق من حيث         

ولكن حتى بعد ذهاب    . التعامل مع هذين الجانبين     

ـ    حزب اهللا وحتى بعد ان نه      وض ااجم ايران أو نتف

معها يبقى التحدي السلفي الذي ينبغي التعامل مـع         

حتى لو عم السالم فـي العـراق        . بطريقة مختلفة 

فان هذا الشيء لن يذهب واالنبار سوف تبقى تتقيح         

 فـي   ،واالردن على وجه الخصوص    . في المنطقة 

 النها مستودع هائل لدعم ما يحـصل        طيروضع خ 

قبائل تتحرك على الحـدود     في العراق ، كما ان ال     

. بين البلدين وكذلك الروابط الفلسطينية االقليميـة        

ولبنان هو الذي يستطيع ربـط هـذين التمـردين          

  .السنيين في الضفة الغربية والعراق 

حـاالت يـنجح االحتـواء      لفي بعض مثل هـذه ا     

المزدوج ولكن بعد ذلك ينبغـي ان تكـون هنـاك           

يعة فـي   نحن نحتاج الـى الـش     . سياسة منفصلة   

ونصف سكان  . مستوى معين للتعامل مع السلفيين      

ونحـن  . وي الـسلفيين    االمنطقة الينصتون الى فت   

يضاً الى الحكومات السنية من أجل التعامل       أنحتاج  

وإيجاد التوازن بين الفريقين ، كذلك لنسيطر على        

  .حكوماتهم 
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ن توجه سياستنا الى سورية ومن      أ هل ينبغي    :س  

 عقد صفقة أجلك الى ايران من   ثم اذا نجحت تتحر   

  الً ؟ أوكبرى ؟ ام هل تكون ايران 

ن تقـوم   أان السياسة الحالية تقضي ب     : السيد نصر 

إسرائيل بمواجهة حزب اهللا لكي ترى ايران مـدى       

ثم بعد ان يسقط حزب اهللا ينبغـي ان         . الخطورة  

تكون هناك تسوية سياسية في لبنان تعيـد تقـسيم          

ن تنـشئ   أنك ال تـستطيع     بكلمة اخرى ا  . السلطة  

حريرياً وتسميه  /  مسيحياً   –نظاماً سياسياً إسرائيليا    

  .ن ينجح أمل أديمقراطياً وت

انها فرصة ممتازة للقول انك تقضي على العسكرة        

واذا . ولكن بعد العسكرة يأتي اإلصالح الـسياسي        

خطأت أنها  أن ايران تشعر ب   أكان ناتج هذه الحرب     

وسورية فربما سوف   الحساب وخسرت حزب اهللا     

وسيكون ذلك وقت   . تخسر عنجهيتها وثقتها بنفسها     

ولـة  اتنظيم القوة االيرانية من حيث جلبها الـى ط        

وسيسمح ذلك لنا بان نـضع ايـدينا        . وضات  االمف

حول الشيعة وبعد ذلك سوف نركز على الجانـب         

   .لفيالس

 من الجانبين الجهاديين السنة وااليـرانيين ،        :س  

ن تكون له قنبلة ذرية بعـد خمـس         جانب يحتمل ا  

خر لن يستطيع ذلـك     ن والجانب اآل  سنوات من اآل  

اال يجعل ذلك ايران اشد     . مالم يعتمد على باكستان     

  خطراً ؟ 

 بلى ولكن هذا خطر قـد الفنـاه أي          :السيد نصر   

ان لدينا آلية وطرقاً للتفكيـر      . التعامل مع حكومة    

 متـى   لةأانه مـس  . انه موازنة للقوى    . حول ذلك   

  قـادرة  تصبح الواليات المتحدة في الوقت المناسب     

ضات مع االيرانيين وما    والة المف واللجلوس الى ط  

ان الحروب رهيبة   . هو هيكل النقاش الدبلوماسي     

ولكن حرب ايران قد تخلق الظـروف المالئمـة         

   .لجلب االيرانيين الى حيث يمكننا التكلم معهم

  : تعقيداً لسببين  والمشكلة الجهادية السلفية هي اكثر    

ـ           أو ن أالً اننا يمكن ان نكون قد صـعدنا قيمتهـا ب

عطيناهـا  أف) الحرب علـى اإلرهـاب      ( دعوناها  

وثانياً فاألمر اليتعلـق    . معاذير اكثر من ذي قبل      

ومبي ومدريد ولندن ونيويـورك ، انـه يتعلـق          بب

بسقوط حكومات السعودية واالردن وما لذلك مـن        

اذا كانت المشكلة السلفية    . ثير على دول المنطقة     أت

سوف تستمر في النمو انطالقاً من االنبار وتكبـر         

فسيكون لها مضمون اكبر فيما يخـصنا ويخـص         

  .إسرائيل ايضاً 

 اذا عقدنا صفقة كبرى مع ايـران الـضعيفة          :س  

براليين في ايران الذين    يماذا سيحصل للمصلحين الل   

  صالً ؟ أتقول انهم قد همشوا 

سالة االستمرار في سياسة تقوية     ان م  : السيد نصر 

الديمقراطية في المنطقة هو مناقشة مختلفة تماماً ،        

 لم تنطبق مع مـصالح      أوأي ما اذا كانت انطبقت      

  .الواليات المتحدة االمنية في المنطقة 

منها تأتى  ألقد قررنا ان مصالح الواليات المتحدة و      

في المقدمة وقد رفعنا الضغط عن مصر فـي مـا          

وال يتوقع ان نقـوم بـضغط       . لديمقراطية  يتعلق با 

كبير على االردن الننا نعرف مـا سـتجيء بـه           

ولة مع  اوهنا نضع أولوياتنا على الط    . االنتخابات  

ايران وأول أولوياتنا هو التعامل مع الملف النووي        

  .لة االقليمية التي تهمنا أوالمس

ان النظام الحالي في ايران من سـخريات القـدر          

هذا يشبه  . ضات مستمرة   واافضل لمف يمثل طريقاً   
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 ١٩٧٨ – ١٩٧٧بيغن والليكود في إسرائيل فـي       

وما نستطيع ان نأمـل     . ومثل نيكسون في الصين     

انا ال  . فيه في المدى القريب ليس دمقرطة ايران        

لقـد  .  الديمقراطية في ايران     أجلارى حركة من    

ـ أخسروا االنتخابات ويمكننا تبرير خـسارتهم ب        ةي

كرانيا ون لم تكن هناك لحظة مشابهة أل      طريقة ولك 

 ىيال قبل انتخابات ايران وال بعـدها ، التفهمـون         

ليس هناك من يحمل المشعل فـي       . بشكل خاطئ   

 الوقت المناسب   ، ونحن معنيون به   ،الوقت المناسب 

  . شهراً الى السنتين القادمتين ١٨هو ال 

مل فيه هو ان نحصل على ما نريد        أان افضل ما ن   

ومثل ما كـان    . ن  ة الموجودة هناك اآل   من الحكوم 

االمر مع سورية نحن نريد ان نسكت حـزب اهللا          

نحن لن ننتظر حتى    . ونسكت ايران ونقفل الحدود     

 تسليم هـذه    أجلتي الديمقراطية في سورية من      أت

ان ذلك سيستغرق وقتاً طويالً ان كـان        . االشياء  

  .سيحدث اصالً 

ة يلويات سياس ن هي أو  ان أولوياتنا في المنطقة اآل    

وان ادخال ايـران فـي العمليـة        . قوية وواقعية   

ن سيسهل الدمقرطة اكثر بكثير من الذي يحدث اآل       

حيث هناك تصاعد للقومية وسباق للفوز في محيط        

  .ان ذلك ليس مناسباً للديمقراطية . من الحرب 

نتصار السيستاني في العـراق      ماذا سيكون إل   :س  

   اليران ؟ ثر على السياسة الداخليةأمن 

ثر السيستاني حالياً عميـق جـداً       أن  إ:السيد نصر 

ة يويعلن عـن نفـسه فـي  المناقـشات الـسياس           

ولكن العراق اليوم ال يمثل حكومـة       . والدستورية  

قابلة للحياة أو نموذجاً للتحول كما يفكر فيه الناس         

كـل ايرانـي    . االيرانيون يرحبون بالنتائج فقط     . 

أنا سعيد  : أو  . لنجف  زور ا أن  أيسعدني  : سيقول  

   .من أجل الشيعة في العراق

  

    

  
 


