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  مبسم اهللا الرحمن الرحي

  

  :مقدمة العدد
األمريكـي  الخبيـر    كان المتحـدث فيهـا       ،مجلس العالقات الخارجية   عقدها   مهمة وةدن ل في هذا العدد ترجمة   

  ومقاالت له في األعداد السابقة من هذه السلـسلة،         اتس الذي تمت ترجمة عدة درا      نصر ليو اني األصل اإلير

ة في نفس اإلطار من التأكيد على تغيير موازين القوى          وهذه الند تأتي   و .سابقاَل السيرة الذاتية له     كذلك تم تناو  و

 .والـسعودية ولبنـان   سيعقبه نفس اإلنبعاث في البحرين       والذي   في المنطقة بسبب إنبعاث الشيعة في العراق      

سيد ولي نصر   للصدر   و .حوة الشيعية في المنطقة    في هذه الص   سيستانيلا للسيدإشارة الى الدور المهم      هناكو

، وسـتتم ترجمـة      الصراع داخل اإلسالم سيشكل مستقبل المنطقة     : الشيعةإنبعاث  :  تحت عنوان  تابأخيراَ ك 

    .نشاء اهللاإمة منه تباعاَ األقسام المه

  :فكار الواردة في هذا العددوفيما يلي أهم األ

 التداخل بين الدين ،وهو موضوع في غاية األهمية. هذا هو اللقاء الثالث في سلسلة عالقة الدين بالسياسة الخارجية 

  وخصوصاً ضمن العالم اإلسالمي ومن الواضح ان الموضوع . والسياسة في أنحاء العالم 

  امهم في واشنطن ومهم ألعضائن
  

  ربما كان إنقسام الشيعة والسنة أهم إنقسام في اإلسالم
 

وقد امتاز الشيعة على وجه الخصوص بطرق احتفائهم بالمناسبات اإلسالمية ، وتخليدهم لذكرى أئمتهم ، وزيارة 

مكان ال –أضرحتهم ، وقد يكون ذلك مشابهاً لما في الكاثوليك من زيارة األماكن المقدسة للعذراء كوادالوبي او فاطمة 

وحقيقة ان الشيعة تعتقد بوجود وسيط بين المخلوق والخالق ، وان األئمة على وجه  –المقدس لفاطمة في البرتغال 

  ،وهذا ماال يعتقد به السنة . الخصوص ، يقومون بهذه الوظيفة 

  )رطقةه(والمتعصبون من السنة يعتقدون ان تلك ممارسات خرافية 
  

قد حدثت في وقت كان فيه العالم ، والتي تختلف عن بقية المسلمين، ان بروز الشيعة في العراق وممارستهم لتقاليدهم

  هالسني بصورة عامة ينجذب باتجاه تعصب جماعي اعظم في التفكير اإلسالمي نفس

  
وبكلمات أخرى ، يدعي الشيعة انهم يختلفون عن المسلمين ، ويريدون ممارسة ذلك عملياً، يريدون الذهاب بالماليين 

سيراً في الشوارع الى كربالء لالحتفال بالمناسبات وهو ما ال يتحمل السنة رؤيته يحدث في مثل هذا الوقت من الزمن
 

الشيعي حول العالم ال نجده في العراق فقط بل في باكستان وأفغانستان وأنحاء  –عندما ننظر الى الصراع السني 

  ةبين الخالفات الدينية والسياسي، الشرق األوسط ، واحياناً نوع الصراع قد يكون محيراً
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اذا ما طالبوا  –خصوصاً  –والكثير يعتبر ، ان ما حدث في العراق هو ان الشيعة كسبوا ، كسبوا السلطة ، واذا ما 

  بالفيدرالية وحصلوا عليها ، فانهم سيحصلون على الموارد ايضاً
 

بالمائة من الشيعة يعيشون في الشرق األوسط واذا ما نظرت الى الخارطة ، فإنهم في الحقيقة يجلسون على قمة ٢٠ 

  أغنى أحواض النفط في العالم

بكلمة أخرى ، في العربية السعودية ، في البحرين ، في باكستان ، في لبنان الجميع اآلن يتحدث . لقد تغير ذلك اآلن 

  درجل واحد صوت واحعن النموذج العراقي ، 
 

  وأحاديث الزرقاوي قريبة من وجهة نظر الوهابيين عن الشيعة ، وهى اكثر تعصباً وتعتبر الشيعة

   بالنسبة لهم مشكلة
 
هناك أدلة على ان الكثير من السلفيين من جنوب آسيا ومن باكستان وأفغانستان وهم في الحقيقية مناهضين 

وانا أقول انه في الحقيقة من المحتمل جداً  –أي انه ؛ للشيعة وهم محرك قوي يدفع لدعم السلفيين المتطرفين 

  اقاتلون ضد الشيعة ، اكثر من كونه قتال ضد أمريكان شباب السعودية يذهبون الى العراق ليقاتلوا ألنهم سي
 

فمن الخطأ ؛ راسخة في ذهن السلفية ،في الحقيقة، وكذلك الزرقاوي ، في بعض معتقداته ان مناهضة الشيعة

كلما كان ذلك افضل ، وفي الحقيقة ، انه ، سام بين الفئتين وكلما زاد عمق اإلنق؛ التخلي عن مهاجمتهم مباشرة 

  ةيقول ذلك بلغة غير ديني
 

؛ جر الشيعة لحرب أهلية، سيثير المجتمع السني  –فان هناك منطق تكتيكي وذرائعي في محاولة جر الشيعة 

  وهو ما تريده السلفية في نهاية األمر ،. وسيوقض السنة من سباتها لتأخذ موقعها 

  ل يريدون من المتفرجين ان يلتحقوا بالقتا
 

اما هل . على األقل ، يجري في العراق، يشير الى ان آية اهللا السيستاني قد وضع نموذجاً جديداً للحكومة ، الذي 

  ىوهو يتعلق بالعراق واألماكن األخر. فإن ذلك يبقى قيد المستقبل ، ينجح ذلك ام ال
 

انه يعتمد على حفظ  وحماية وتعزيز مصالح الشيعة وهوية الشيعة وحكومة قابلة . ونموذج الحكومة يسير جداً 

وليس في بلد واحد  –لقد حدثت ضمناً نقاشات حادة عن ان افضل حماية لهوية الشيعة عبر المنطقة . للمحاسبة 

  ةليس من خالل حكومة دينيهو في الحقيقة عن طريق حكومة تمثيلية و –، ولكن عبر المنطقة 
 
 

الن هذا الصوت ، وهكذا ، فالسيستاني يعتقد ان ما هو ضروري للشيعة هو التأكد من ان صوتهم مسموع

عندما تكون هناك انتخابات وبغض النظر عن كونها ديمقراطية ليبرالية . سيترجم الى قوة وسلطة عندما يسمع 

  ةيجة انهم سيحصلون على السلطاو ما اذا كان الشيعة يعتقدون بالديمقراطية الليبرالية ام ال، فإن النت
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  للعلماء ) الفيتو(والسيستاني في الحقيقة حاول الذهاب ابعد ليعطي نوعاً من قوة االعتراض 

  كولكنه لم ينجح في ذل
 
ان نموذج السيستاني ، من ناحية ، هو من أهم المحاور إلنبعاث الشيعة الن من الصعب ايضاً 

بالنسبة للبلدان السنية مقاومته ألنه ال يدعو الى حكومة دينية ، انه يدعو الى الديمقراطية ، 

  ةشيعوهو يعلم تماماً ان ذلك سيفيد ال
اقصد ، ان تشغيل االنترنت بالكامل . وبنفس الوقت ، السيستاني يعتمد على قم من اجل كسب قوة اقليمية للشيعة 

  م، والذي هو الجانب العملي من انبعاث الشيعة يقع ، في الحقيقة في ق
 

المناقشة ، في الحقيقة ، مع الجانب اآلخر من عالم الشيعة بين حزب اهللا والسيستاني وان ذلك وترى نفس 

. مثالً ، حزب اهللا كان داعماً قوياً للسيستاني في برامجه التلفزيونية،ومحاضراته . معادل في األهمية و القوة 

قت ما سيستطيعون ترجمة ذلك الى لقد شجعوا تشكيلة رجل واحد ، صوت واحد في العراق ، معتقدين ان في و

  نسلطة للشيعة في لبنا
 

لقد كانت األمور . هناك أعداداً ضخمة ، كما اعتقد،مع شخص السيستاني . أعتقد اننا الزلنا في فترة المجهول 

لقد كان مفاجئة لنا غير مرحب . كنا نريد إبعاده ، الى حد ما، غير واضحة بالنسبة لنا في بداياتها ، نحن جميعاً

  قه في الحقيقة ، افضل األشياء التي حدثت لنا في العرااقصد انه بالتدريج تعلمنا اآلن  ان. بها في العراق 
 

وقد . وقد ينتقل الى رحمة اهللا فعندها ، بقية العلماء في النجف ليس لديهم نفس ما لديه . ولكنه رجل مسن

وهنا سيحدث فراغاً وهذا الفراغ ربما حصل فيه صراع . يحتاج االمرعدة سنوات إلعداد قائد بنفس المقومات 

  ةعسكري وبصورة جوهرية من اجل طلب السلط
 

. والسيستاني ينجح في العراق ، انا اعتقد ان كل شيء قائم على بقاء السيستاني في هذا المشهد

وحيث انه قد نجح ، . ان االنبعاث الشامل لحركة الهادئين الصامتين ، في الحقيقة تقع على كاهله

في الحقيقة . شديد إلرساله الى المجتمعات الشيعية األخرى فإن السيستاني سيقع تحت ضغط 

اعتقد انه سيكون شوكة في خاصرة العواصم السنية اكثر من كونه شوكة في خاصرة قم ألنه لم 

  يوضع امام نموذج 
 

حيث فشل الخميني ، أنكم . انه يخبر الشيعة بأنكم اذا ما اتبعتم هذا النموذج ، فستحصلون على ما تريدون 

انه لم يكن قادراً على تحرير الشيعة في العربية السعودية ، باكستان والبحرين . تستطيعون النجاح بهذا النموذج 

ما الى ذلك ، ولكن صناديق االقتراع قد تستطيع على الرغم من مظاهر الشغب ، كما تعلمون ، واالغتياالت و

  هإعطائكم ما فشلت الثمانينات أن تعطيكم إيا
 

ه كما تعلمون ، كان ل، وهناك مؤشرات عديدة على انهم يسيرون بهذا االتجاه ، فمثالً ، حزب اهللا السعودي الذي
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ضلع في تفجيرات برج الخُبر ، العديد من أعضاءه ، الى حد ما ، قد تراجعوا وصاروا يتبعون نموذج السيستاني 

البحرين تقف على الحافة تماماً بين اتباع . ، واضعين آمالهم بالكامل في العملية السياسية في العربية السعودية 

  ا قد يظهر بالفعل في البحريننموذج السيستاني او اتباع نموذج مقتدى الصدر وهو م

  ح اذا ما امتنع النظام عن االنفتا
 

الزال إليران موجودات وأصول لدى الشيعة في المنطقة . إذن سيكون هناك اضطراب عند الشيعة وفعل قوي 

وخصوصاً بين الميليشيات من حزب اهللا الى المجلس األعلى للثورة اإلسالمية الى جيش المهدي الى جيش محمد 

  ج من االحتجافي باكستان تستطيع التسابق للتجنيد، وتدفع الشيعة لنوع
 
ما يريده اإليرانيون هو بصورة رئيسية حكومة شيعية في العراق صديقة إليران تفتح أبواب التجارة 

  واالستثمار إليران
 

اقصد ان معظم األراضي في النجف قد اشتريت من قبل المصالح التجارية اإليرانية ، بضمنها اإلمبراطورية 

اذا ما نظرت الى الطريق الخارجي . التجارية آلية اهللا رفسنجاني ، استباقاً للتزاحم التجاري عند وصول الزائرين 

  ت اعداداً هائلة من سيارات تنقل البضائع والخدمابين المدينة الحدودية مدينة مهران في إيران والنجف ، ترى
 

ال يمكن حمايتها او قبولها من ، في هذه المسألة الحالية،ان الشروط التي يريد السنة المجيء بها الى السطح 

  على ذلك المستوى قد يؤدي الى خسارة الشيعة ، –بقوة جداً  –الدفع والضغط بقوة و. قبل الشيعة 

  تلذين ضمناهم لبعض الوقا
 

والثمن الذي ، وهناك نقطة معينة ، ينبغي علينا ان ندرك أننا ال نستطيع كسب المجتمعين الشيعي والسني معاً

  يريده السنة الزال عالياً
 

  والطريق الذي عليهم أن يسلكوه أخيراً هو ان العراق قد يّجمع وُيرقّع  بشكل اقرب ما يكون الى الهند

   بعد تقسيم الباكستان
 

  ن الثمن الذي إحد األسباب هو أو. أنا في الحقيقة لست متفائالً بشأن جلب السنة 

  يطلبوه عاٍل جداً 
 
وثانياً ، اعتقد ان السنة يعتمدون على سلطة السنة في المنطقة ، والتي تعطيهم أعلى من تقديرهم لقوتهم في 

على حقيقة ان الواليات المتحدة ، على وجه الخصوص ، العراق والتي هي ليست طبقاً لعددهم ألنهم يعتمدون 

  رعليها ان تتفاهم في هذا الموضوع مع بقية العالم العربي مما سيعطيهم بالتأكيد قوة تفاوضية اكب
 

اً ، أعتقد أن السنة من الناحية النفسية ليسوا هناك ، لقد كان السنة والى وقت قريب جداً يعتقدون وثالث

  ان عدد الشيعة قد ضُِّخم ، وانهم ليسوا األغلبية ، وال يستطيعون حكم العراق 
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اية واعتقد ان االفتراض المحرك للتمرد كان انك ان استطعت ان تضرب الواليات المتحدة بما فيه الكف

  لتخرج بسرعة فإن الشيعة سينهارون 
 

واالفتراض الذي بعده ، . لذلك ، وهذا االفتراض الزال قائماً . ال يستطيعون حكم العراق من دون السنة

 ةكما تعلمون ، مهاجمة األمن ، مهاجمة البنى التحتية ، إلثبات ان الشيعة غير قادرين على تثبيت السلط
 

  ال اعتقد انهم مهيئين ذهنياً لمفاوضات واقعية تعطي نتائج سياسية
 
لماذا تريد إبقاء العراق موحدا ؟بأي ثمن ؟أعني اذا كان هؤالء االصحاب ال يريدون أن يلعبوا الكرة ، اذا ما كانوا 

  يريدون قتلك فماذا تكسب من إبقاء العراق موحداً ؟ أعني ان ذلك سؤال مهم ينبغي طرحه
 
ما الذي ستربحه الشيعة هنا ؟ غير ما ربحته الشيعة الذين قدر لهم ان يعيشوا في الرمادي او 

في كركوك او في بغداد او في أماكن مختلفة من االنبار في الشمال حيث يخشون انهم أقلية 

   هم الغالبية مطلقة في كيان فيدرالي حيث الشيعة
 

والموضوع اآلن ان لم تتمكن الواليات المتحدة من تحقيق هذا الشئ  فكيف تستطيع حكومة فتية 

  تان تتعامل مع هذا التمرد ؟ ولكم من السنوا
 

ولدينا . لدينا مجتمع ذو سيادة وسيطرة في العراق وعبر المنطقة . نحن في ورطة ، وليس هناك حل سهل 

م والذين سيطروا ل. هؤالء الذين تضاءلوا كانوا تقليدياً أقرب إلينا . مجتمع قد تضاءل في العراق وفي المنطقة 

اقصد ، الجعفري هو اول قائد شيعي صارت لدينا معه مشاورات .  سنة الماضية ٢٥نتحدث معهم حقاً خالل ال 

   سنة الماضية٢٥خالل ال 
 

المجتمع الشيعي الصاعد والمجتمع  –مأزقنا هو كيف ندير هذين العاملين في الشرق األوسط 

  ؟طار نفس السياسة إالسني الهابط ضمن 
 

أعني ، اذا ما الشيعة في . وبكلمة أخرى ، فإن عراق ناجح قد يعني تفكيك العربية السعودية 

ن أيريدون  –ال يريدون االنفصال ، ال يريدون  –في العربية السعودية بدأوا بطلب ما  –العراق 

  ةيكونوا مواطنين للعربية السعودي
 
 

  دفإن األمور ستسير نحو التصعي. وحالما يبدأ الشيعة بالعبث بأصابعهم بالعربية السعودية 
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  هي إن علينا أن نفكر بالسياسات التي ال تؤدي الى التشعب، وهذه الورطة الكبيرة التي نحن فيها

   بل الى التركيز على العراق 
 

، وعلينا ان نؤشر الطريق ونمسك بيد السنة وهم يهبطون علينا ان نفكر اقليمياً بهذا الشيء 

وان نكون قادرين على األخذ بيد الشيعة وهم يرتفعون ، وان نفكر بالسياسة اإلقليمية والتي 

  اأعتقد أننا نفتقده
 

كما تعلمون يهاجمون لندن او باريس على األقل في الوقت الحاضر ، . ال يوجد شيعة جهاديين 

  ةهذه هي المسأل
 

في الوقت الحاضر في الحقيقة هو النموذج الذي ترغب الواليات المتحدة أن تراه  –النموذج العامل  –لنموذج 

وهذا ال يعني ان الشيعة ديمقراطيون ، بمعنى . في بقية دول المنطقة ، والذي يعني احتضانه للديمقراطية 

وكذلك فإن أفضل المناظرات في العالم . ية ولكن رؤيتهم للديمقراطية كوسيلة يعني ان هناك بدا. الليبرالية 

  ةاإلسالمي هي بين الشيع
 

اهللا قد اعني ان حزب .انظروا الى مناظرات حزب اهللا او الى رجال الدين في لبنان. اقصد ، انظروا الى إيران 

اذا ما قرأت فتاوى رجال الدين الشيعة في لبنان فإن فيها عن صبغ االضافر ومكانة . التحق بالعملية الديمقراطية 

  االمرأة في القوى العاملة اكثرمما لدى مواقع االنترنت السلفية منه
 

النظر الى الشيعة بمنظار إقليمي أمٌر مهم للواليات المتحدة ، تستطيع أن  –مرة ثانية  –ولكن 

  على األقل نصف السكان في الشرق األوسط ليسوا سلفيين . ترى خارطة هذا األمر 

  ةاو ال يهتمون بالسلفي
 
ولكثير من االعتبارات ، أعتقد أنه من المهم لنا أن نأخذ إنبعاث الشيعة وما يعنيه بجدية ، بعيداً 

  قطائفي في العراعن صغائر األمور التي تدير الصراع ال
 

وأقصد نوع التسنن الذي من المحتمل أن ينبعث في سوريا حيث من المحتمل أن يحركه األخوان 

  ةيالمسلمين والسلف
 
 

وكنتيجة لذلك ، اعتقد ان سوريا تتبع نفس األسلوب الذي اتبعته إيران في العراق ، وهي سياسة الفوضى 

  كوبكلمة اخرى استمر بإشغال الواليات المتحدة أطول فترة ممكنة لتتحاشى تركيز اهتمامها علي؛ المسيطر عليها 
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كما ارتعبوا كذلك من ظهور التطرف . ان السوريين قد ارتعبوا من انبعاث الشيعة في العراق 

  رنباالسني في األ
 

  ولكن اإليرانيين ، بصورة رئيسية ، يعتبرون السلفية خطراً كبيراً
ولعدة اعتبارات ، فإن اإليرانيين بالنهاية ينظرون الى السلفية على أنهم بقية نفس التحالف الذي قيدهم خالل 

  الثمانينات والتسعينات
 
  نستطيع القول ان النموذج السيستاني يختلف من هذه الناحية اعتماداً على ان الديمقراطية ستقوي هوية الشيعة

 
ومن المهم أن ، ان كل ما يحدث في العراق .  ، ولكن العراق هو مجرد رأس الجبل الثلجي إن العراق مأزق لنا

  ةنأخذ األمر بجدية ، من ناحية الحرب العالمية على اإلرهاب ومن ناحية ما يحدث للسلفية والجهادي
 

ال . وأعتقد إن لم نفعل فسنعرض سياستنا الخارجية للخطر . وثانياً أن نأخذ موضوع إنبعاث الشيعة بجدية تامة 

يمكن احتواء السياسة اإليرانية و السياسة السعودية و سياسة لبنان وسوريا والسياسة العراقية مالم تكن لدينا 

وأعتقد ، تتحرك سوية ويعتمد بعضها على البعض األخرفكرة تاريخية عن المنطقة ، أعني إنها مجتمعة سوياً ، 

  ةأن هذا هو األمر األكثر أهمي
 

. إلقليم أقصد ، إننا ذهبنا الى العراق ولدينا رؤية إقليمية ، معتقدين إن العراق يستطيع أن يغّير ا

ولكن ونحن في مكان ما على هذا الخط توقفنا في التفكير إقليمياً وبدأنا نفكر ، هذا الزال صحيحاً

  لولكن علينا ان نستمر بالنظر الى الصورة األعم واالشم. بالعراق وبكيفية إبقاءه موحداً 
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تنافس ديني في : ة مقابل الشيعةالسن

  خارجه في العراق و

مؤسـسة الخـدمات األخباريـة      :  مستعجلة   نسخة[ 

  ] االتحادية 

أستاذ في شؤون األمن القومي     .  نصر ولي: المتحدث  

   مدرسة الدراسات البحرية العليا-

المستشار الـسياسي لـرئيس     .  بالنك ةجون: الرئيس  

 لجنة مجلـس الـشيوخ      -األقلية لشؤون جنوب آسيا     

 .للعالقات الخارجية

  ٢٠٠٥ / ١١ / ٣ في 

 DCواشنطن  -العالقات الخارجية مجلس 

  ـــــــــــــــــــــــــ

.  شكراً لجميع الحضور     –حسناً شكراً  :جونة بالنك 

 .هذه الندوة   شكراً للحضور وشكراً لنانسي لتنظيمها      

لذا دعوني اقدم   . لدينا قاعة جميلة مليئة بالحضور      

  .في العمل بعض المالحظات كمقدمة ثم ندخل 

. لجميع ان يغلقوا هواتفهم الخلوية      ارجو من ا  ،اوالً

كما اذّكر الحضور ، انه بخـالف االجتماعـات         

هذه الندوة ستـسجل لـذا نرجـو        األخرى ، فأن    

  .االنتباه لذلك 

عالقـة الـدين   هذا هو اللقاء الثالث فـي سلـسلة      

 ،وهو موضوع فـي غايـة     . بالسياسة الخارجية   

 .الم   في أنحاء الع   والسياسةاألهمية التداخل بين الدين     

وخصوصاً ضمن العالم اإلسالمي ومن الواضح ان       

  .الموضوع مهم في واشنطن ومهم ألعضائنا 

لذا أود ان اشكر نانسي وجميع بقية األعضاء مـن          

ليس فقط جلسة   ، كادر واشنطن للمساعدة في تنظيم    

  .اليوم ، ولكن عن السلسلة بكاملها 

اذا كان لديكم أفكـار عـن هـذا الموضـوع او            

ألخرى التي تعتقدون أنها ضمن هـذا       المواضيع ا 

الموضوع ، نرجو نقلها الى نانـسي واألعـضاء         

  .اآلخرين 

 لذا احتراماً   ١,٣٠سننهي هذه الجلسة في الساعة      

 ارجوا االمتناع عن المغـادرة مبكـراً        للسيد ولي 

  .والبقاء للتمتع بالجلسة 

نرجـو  . اما بالنسبة لجلسة األسـئلة واألجوبـة        

 ، وذكر االسم والمؤسـسة      استعمال مكبر الصوت  

التي تعمل فيها ، مع اختصار السؤال والتعليـق         

  .بالقدر الممكن ليأخذ الجميع فرصته في الكالم 

، اننا سعداء جداً ان يكون معنا ولي نصر ،          نواآل

أستاذ شؤون األمن القومي في مؤسسة الدراسات       

البحرية العليا ومؤلف الكتاب الوشيك الـصدور ،        

 األخرى المتوفرة حالياً ، الكتـاب       من بين الكتب  

كيـف  : انبعـاث الـشيعة     "الوشيك الصدور هو    

" صورة المستقبل ، سيشكل الصراع داخل اإلسالم   

، والذي سيصدر في السنة القادمة مـن مؤسـسة          

  .نورتن، نحن جميعاً بانتظار ذلك الكتاب 

 الشيعي ،   –اليوم سيتكلم ولي عن  التنافس السني        

ارجه لذا نقول مرحباً بولي     في كل من العراق وخ    

  .معنا 

  .شكراً لكم  : ولي نصر

ن يبدأ ببعض األفكار العامـة      أنسأل ولي   : بالنك  

حول اإلنقسام بين الشيعة والسنة المسلمين وكيف       

  .يؤثر هذا اإلنقسام في العراق اليوم 

شكراً لنانـسي   ، جونة. حسناً ، شكراً لكم      : نصر

  .ودعوتهم لي جلسة والمجلس لتعاونهم لتنظيم هذه ال
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 فـي   إنقـسام  الشيعة والسنة أهم     إنقسامربما كان   

  . اإلسالم 

 .الى القرن األول لإلسالم     وتعود جذور ذلك اإلنقسام     

. وقد حدث الخالف على خالفة الرسـول محمـد          

 هو ان الطائفتين قد أحـدثت       ،ولكن األكثر أهمية    

طرق طويلة مختلفة في التاريخ اإلسالمي ونظامه       

لقد اصبح لكل واحد مـنهم تفـسيره        . عاته  وتشري

وبصورة رئيسية ، كـان لكـل       . الخاص لإلسالم   

وللمقـصد  ، واحد منهما فهماً مختلفاً لما هو رئيس      

  .األصلي لرسالة اإلسالم وروح االيمان

 مثل  اإلنقـسام     ،ويمكن ان نذكر نوعاً من التشابه       

بين الكاثوليك والبروتستانت او بين الكنيسة الشرقية       

لقد بـدأت   . والكنيسة الغربية في الديانة المسيحية      

اً فـي   يبخالف بسيط ، ولكنه اصبح خالفـاً رئيـس        

  .تفسير اإلسالم 

وقد امتاز الشيعة على وجه الخـصوص بطـرق         

احتفائهم بالمناسبات اإلسالمية ، وتخليدهم لـذكرى       

أئمتهم ، وزيارة أضرحتهم ، وقد يكون ذلك مشابهاً         

 زيـارة األمـاكن المقدسـة       لما في الكاثوليك من   

 المكـان المقـدس     –للعذراء كوادالوبي او فاطمة     

 وحقيقة ان الـشيعة تعتقـد       –لفاطمة في البرتغال    

بوجود وسيط بين المخلوق والخالق ، وان األئمـة         

. على وجه الخصوص ، يقومون بهـذه الوظيفـة          

والمتعصبون من الـسنة    ،وهذا ماال يعتقد به السنة      

  ). هرطقة(ارسات خرافية يعتقدون ان تلك مم

والعراق من عدة جوانب قد جاء بهذا التوتر مـرة          

األول هو  . ثانية الى السطح بين الطائفتين لسببين       

ان معظم الشؤون السياسية للشرق األوسط خـالل        

هى فى  ،غير المعروفة للغرب    ، سنة الماضية    ٢٥

إيـران  . الحقيقة عن  الصراع بين الشيعة والسنة      

ة الشيعة في المنطقة ، وكانت قـد        كانت مملكة قو  

احتويت من قبل تحالف القوى السنية مع دعم مـن          

 –  على شكل فورة طالبان ،الواليات المتحدة احياناً

 السعودية من الشرق وحلفـاء عـرب        –باكستان  

 ثم غالباً في    ١٩٩١دعموا صدام حسين علناً حتى      

  .الخفاء بعد ذلك 

، م لتقاليدهم ان بروز الشيعة في العراق وممارسته     

قد حـدثت فـي     ، والتي تختلف عن بقية المسلمين    

وقت كان فيه العالم السني بصورة عامة ينجـذب         

باتجاه تعصب جماعي اعظم في التفكير اإلسالمي       

  .نفسه 

وبكلمات أخرى ، يدعي الشيعة انهم يختلفون عـن         

 يريـدون  ،المسلمين ، ويريدون ممارسة ذلك عملياً     

 في الشوارع الى كـربالء      الذهاب بالماليين سيراً  

لالحتفال بالمناسبات وهو ما ال يتحمل السنة رؤيته        

  .يحدث في مثل هذا الوقت من الزمن 

  .شكراً لك  : بالنك

 الشيعي حـول    –عندما ننظر الى الصراع السني      

العالم ال نجده في العراق فقط بل فـي باكـستان           

وأفغانستان وأنحاء الشرق األوسط ، واحياناً نوع       

ـ    ، راع قد يكون محيراً   الص  ةبين الخالفـات الديني

  . والسياسية 

في أواخر التسعينات ، في أفغانـستان ، مـثالً ،           

وقـد ينظـر    .احتفل بمذبحة للشيعة من قبل طالبان     

. المرء الى هذا األمر باعتباره صراعاً سنياً شيعياً         

ويستطيع المرء ، مع ذلك ، ان ينظر اليه باعتباره          

او قد ينظـر    .  الهزارا والبشتون    خالفاً عرقياً بين  

اليه كصراع بالنيابة بين األفغان ، فصيلة األفغـان         
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المدعومين من العربية السعودية وفصيلة األفغـان       

  .المدعومين من قبل إيران 

 الشيعي في أنحاء    –الى أي مدى الخالف السني      

  العالم هو خالف ديني مقابل الخالف السياسي ؟

الف الذي ذكرته تقليـدياً     حسناً ، ان االخت    : نصر

ولكن أهمية العراق هو انه يعمل كمانعة       . صحيح  

أي انه جوهريـاً    ، صواعق في جعله أوضح بكثير    

بالنسبة للشيعة والسنة ، بغض النظر عما يمكن ان         

  . اآلخر األصلييكون السبب 

اللغـة الخارجـة مـن داخـل العـراق ،           : مثالً  

قـاوي  وخصوصاً لغة السلفيين المـرتبطين بالزر     

وأمثاله والمواعظ القادمة من العربية السعودية كل       

يوم جمعة تصور ما يحدث في العراق بلغة االسالم 

وتدريجياً تتضح ، الشيعى ـ السني مقابل الهرطقه 

  .كل الخالفات االخرى 

 –ولكن علينا نحن ايضاً ان نفكر بالصراع الشيعي       

 انه صراع ديني ولكنـه بـشأن العـرق          –السني

 –يضا  ، نفس الشيء في ايرلندا الشمالية         والهوية ا 

ان المناوشات بين البروتستانت والكاثوليك لـيس       

انه بشأن في أي جانب من      . بشأن تفسير اإلنجيل    

. سكة القطار قد ولدت ، ومـن هـو مجتمعـك            

والشيعة والسنة يمكن تعريفهما بنفس الشكل ، ليس        

لقـد  . األمر ألي مسجد تذهب وال كيف تـصلي         

ولكـن  . ذه عالمات هويتك األساسـية      أصبحت ه 

 والحقيقـة   –القتال األشد الذي يحدث في كل مكان        

 هو عن من يملك السلطة      –ان العراق قد بدأ بهذه      

  .وكيف توزع الموارد 

والكثير يعتبر ، ان ما حدث في العراق هـو ان           

 –الشيعة كـسبوا ، كـسبوا الـسلطة ، واذا مـا       

يـة وحـصلوا     اذا ما طالبوا بالفيدرال    –خصوصاً  

  . ايضاً واردعليها ، فانهم سيحصلون على الم

وهذا في الحقيقة نموذج لهذا القتال في كل مكـان          

خر في الشرق االوسط ، النه لو نظرت الى عدد          آ

 ١٥ – ١٠الشيعة في المنطقة ، الشيعة هم حوالي        

 ١٣٠أي انهم حوالي . بالمائة من العالم اإلسالمي 

من مجموع مقداره    مليون نسمة    ١٩٥مليون الى   

ـ نوندأولكنك ال تجد الشيعة في       .  بليون ١,٣ سيا ي

 بالمائة من الشيعة يعيشون فـي       ٢٠. ونايجيريا  

الشرق األوسط واذا ما نظرت الـى الخارطـة ،          

نهم في الحقيقة يجلسون على قمة أغنى أحواض        إف

  .النفط في العالم 

 –) ما يقارب ؟  (وفي المنطقة بين باكستان ولبنان      

 هناك شيعة بقدر ما موجود من       –) مسموعغير  (

 ٨٠السنة ، حول الخليج الفارسي هناك حـوالي         

ولكن اذا ما فكرت بالشرق األوسط   . بالمائة شيعة   

خـارج  . ننا دائماً ننظر اليه كمنطقة سـنية        إ، ف 

  .إيران ، فالشرق األوسط كان دائماً معقالً للسنة 

يـة  بكلمة أخرى ، في العرب    . ن  لقد تغير ذلك اآل   

السعودية ، في البحرين ، في باكستان ، في لبنان          

ن يتحدث عن النموذج العراقي ، رجل       الجميع اآل 

  .واحد صوت واحد 

ن الدين ، الدين هو الذي فـرق        أليست المسألة بش  

واحياناً ضغوط عنيفة على العرق     . هؤالء الناس   

ولكن فـي     طوائف البشتون ،      –القبلي ، هزارة    

 العراق قد فتح الباب ألشـياء       النهاية ، حقيقة ان   

 ديمقراطية ، تغييـر     –عديدة في الشرق األوسط     

ولكن واحدة مـن    . نظام ، علمانية ، عدة أشياء       

األمور التي فتحت لها الباب هي إعـادة ضـبط          
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ـ   . الميزان الطائفي في المنطقـة        ينعشوهـذا س

العراق الماضي ، بغض النظر عما حـدث فـي          

ة التي ستأتي الـى  كانون األول وعن نوع الحكوم  

  .السلطة 

دعوني أخذكم قلـيالً بعيـداً ، يـاولي ،          : بالنك  

ليها حول وجهة نظر    إبالنسبة للنقطة التي تطرقت     

  .السلفية المتطرفة تجاه هيمنة الشيعة 

األولـى تتبنـى    . لدينا هنا وجهتا نظر جوهريتان      

وجهة نظر ابو مـصعب الزرقـاوي القائلـة ان          

اإلسالم وانبعاث ونجـاح    خطورة الشيعة على نقاء     

مثـل األعـداء    ، على األقل ،رؤيتهم عن اإلسالم    

الخارجين ، لذلك فمن األولويات ان تتنبه الى هذه         

والتي تقود ، بالتأكيد ، الـى       . البدع كما يسمونها    

  .عدد كبير من الهجمات المرتكبة في العراق اليوم 

وعكس ذلك ، لديك الرسالة المتميـزة المنـشورة         

يمـن الظـواهري يقـول      أماضي ، من    الشهر ال 

 مهما  مراَأانه بينما اإلنقسام داخل االسالم      ، مدافعاً

، كما يسمونهم ،وانه ينبغى التعامل مع بدع الشيعة       

لكي تشوش على المعركه االهـم واالكبـر مـع          

  الغرب

هل ترى ان هذا اإلنقسام  يمكن ان ينتشر الـى           

األماكن األخرى ؟ هل ترى ان أحد األطـراف او          

اآلخر سيحصل على السطوة والحكم ؟ وهل ترى        

من وجهتي نظر السلفية المتطرفة تجـاه       اَ  يأان  

المجتمع الشيعي تتسرب الى المجتمـع المـسلم        

 المجتمع السني المسلم –االوسع في أنحاء العالم  

  في أنحاء العالم ؟ 

وجهتا النظر بين الظواهري والزرقـاوي       : نصر

يان مختلفان فـي    تعكس ، ان شئت ، فهمان تكتيك      

كيفية كسب القلوب والعقول في العالم اإلسالمي او        

كيف ترد على الواليات المتحدة غاراتها على قلوب 

  .وعقول العالم اإلسالمي 

ولكن ما وراء ذلك ، أنها انعكـاس لمزيـد مـن            

الزرقاوي يتحدث بلغة السلفية    . اإلنقسام األساسي   

مـع  الذين عاشوا مع الشيعة ولهم صراع سلطة        

الظواهري يتكلم بلغـة الـسلفية الـذين        . الشيعة  

 عـنهم ، أي ليـست      اَن الشيعة شيئاً بعيـد    ويعتبر

ـ   . ملحاَموضوعاً    مـن   ةوأحاديث الزرقاوي قريب

وجهة نظر الوهابيين عن الشيعة ، وهـى اكثـر          

  .تعصباً وتعتبر الشيعة بالنسبة لهم مشكلة 

ان قول الظواهري يعني ان الشيعة      ، وفي الحقيقة 

يست مشكلة ، بالمعنى الحقيقي ولكنه يعني انهـم        ل

ليسوا في الواجهة او مركـز المـشكلة ،  وفـي            

الحقيقة انهم على شكل قمة جبل الثلج في المواجه         

  .مع األمريكان 

وهناك حوار ضمني في هذا الحوار، هناك أدلـة         

على ان الكثير من السلفيين من جنوب آسيا ومـن          

ـ باكستان وأفغانستان وهم في ا      مناهـضين   ةلحقيقي

للشيعة وهم محرك قوي يـدفع لـدعم الـسلفيين          

 وانا أقول انه في الحقيقة من       – أي انه    ;المتطرفين  

المحتمل جداً ان شباب الـسعودية يـذهبون الـى          

العراق ليقاتلوا ألنهم سيقاتلون ضد الشيعة ، اكثـر         

  .من كونه قتال ضد أمريكا 

ع ومن األسهل جداً تحريكهم للقتـال ضـد البـد         

  .الداخلية ، بدالً من العدو الخارجي 

وكذلك الزرقاوي ، في بعض معتقداته ان مناهضة        

 فمن  ; ةن السلفي هراسخة في ذ  ،في الحقيقة ، الشيعة

 وكلمـا زاد    ;الخطأ التخلي عن مهاجمتهم مباشرة      
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كلما كان ذلك افضل ،     ، عمق اإلنقسام بين الفئتين     

  .نية وفي الحقيقة ، انه يقول ذلك بلغة غير دي

واذا ما قرأت أول سطور رسـالته حيـث قـارن           

الشيعة بالعقارب واألفاعي وما شابه ذلك ، يقـول         

بصراحة انه بغض النظر عن الخالف الديني ، فان 

 فـي محاولـة جـر       ذرائعيهناك منطق تكتيكي و   

 الشيعة لحرب أهلية، سيثير المجتمع      جر –الشيعة  

 .عها   وسيوقض السنة من سباتها لتأخذ موق      ;السني  

 يريدون من   ،وهو ما تريده السلفية في نهاية األمر        

  .المتفرجين ان يلتحقوا بالقتال 

ويعتقد الظواهري ان المتفرجين سيلتحقون بالقتال      

اذا ما تركز القتال على األمريكان ولكن الزرقاوي        

يعتقد ان من المحتمل جداً ان يلتحقوا بالقتال اذا ما          

انه . نه قتال ملموس    ركزوا قتالهم ضد الشيعة ، أل     

انه عن حكومـة مـسيطرة      .  قوة ملموسة    يواجه

ملموسة ، انه عن موارد ملموسة ، بينمـا القتـال           

ضد الواليات المتحدة هو قتال عقائدي ضبابي غير        

  .مُر يصعب تحريك الناس نحوه أواضح ، وهو 

ختـصار ،   إدعوني أخذكم الـى إيـران ب      : بالنك  

تاب عـن هـذا     وطالما انك ، على وشك إصدار ك      

ان الرأي العام في دوائر صنٌاع      . الموضوع ايضاً   

 القرار في الواليات المتحدة يريد ان يعرف هل         –

نموذج ايران ، النموذج الحالي والنموذج الـذي        

 للمسلمين   الثورة اإليرانية ، يعتبرمعياراَ    –أعقب  

 فكرة والية الفقيه،باعتبارها حكم ديني و       ;الشيعة  

  . من التاريخ الشيعي باعتبارها جزءاً

 وهذا يثير دهشة كبيرة عند معظم الـشيعة فـي          

كثير من فتـرات التـاريخ بـين اإلمبراطوريـة        

  .الصفوية  على األقل والثورة اإليرانية 

 ان المناهضين للتقليديين من الصامتين ، كما تعلم       

 المجتمع الشيعي   –ان المجتمع الشيعي    . ، أقوياء   

 بحثي الميـداني بـين       لقد أجريت  –اإلسماعيلي  

الهنود والباكستانيين ، مثالً ، لقد بقوا هادئين لمدة         

ولكن قبل ذلك ، بالتأكيد ، كانوا قـد         .  سنة   ٩٠٠

  .حكموا اإلمبراطورية الفاطمية 

 هل تقليد الهدوء والصمت في الشيعة الزال حياً        

 السلطة ال   ةوفاعالً ، ام ان ذلك كان مسألة مجارا       

تمعات الشيعية التي ليـست      بالنسبة للمج  –غير  

لها السلطة ، وبمجرد ما تحـصل عليهـا فـان           

  النموذج اإليراني هو االحتمال الذي نتوقعه ؟ 

حسناً ، ان هذا في صـلب الحـوار عـن            : نصر

ن كـشاهد   العراق نفسه ، وكمـا نـرى نحـن اآل         

قرب الى جمهورية   أفالبصرة ، مثالً ، تعمل بشكل       

  ) .بغداد ؟( او إسالمية مصغرة ، منه الى النجف

حيثما يحكم رجال   ،وهناك من يقول ان في النهاية       

الدين ، فان البيئة من المحتمل ان تكـون اكثـر           

ولكن ذلك  . إسالمية مما لو لم يكونوا في السلطة        

ال يعني بالضرورة اشتراكهم في نفس مخططات       

الجمهورية اإلسالمية في إيران ، بكلمات أخرى ،        

تلفـة لحكومـات ذات     قد يكون هناك أشـكال مخ     

التوجه اإلسالمي من تلك التي في الـسلطة فـي          

  .  إيران 

يشير الى   على األقل ، يجري في العراق،     ، الذي  

ية اهللا السيستاني قد وضع نموذجـاً جديـداً         آان  

ن ذلك يبقى   إف، اما هل ينجح ذلك ام ال     . للحكومة  

وهو يتعلـق بـالعراق واألمـاكن       . قيد المستقبل   

  .خرىاأل
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انه يعتمد على حفظ     . ذج الحكومة يسير جداً     ونمو

وحماية وتعزيز مصالح الشيعة وهويـة الـشيعة        

لقد حدثت ضمناً نقاشات   . وحكومة قابلة للمحاسبة    

حادة عن ان افضل حماية لهوية الـشيعة عبـر          

 وليس في بلد واحـد ، ولكـن عبـر           –المنطقة  

 هو في الحقيقة عن طريـق حكومـة         –المنطقة  

  .من خالل حكومة دينية وليس تمثيلية

وفي الحقيقة ، هناك ، العديد من الشيعة يعتقدون         

ان الخميني قد فشل في إنجاز ما يفعله السيستاني         

ويعـود  ،  الشيعة في العـراق    صحوةفعله  تاو ما   

  .الى متانة تشكيل حكومته ، بالتأكيد،السبب 

وهكذا ، فالسيستاني يعتقد ان ما هـو ضـروري          

الن هذا  ، ن ان صوتهم مسموع   للشيعة هو التأكد م   

. الصوت سيترجم الى قوة وسلطة عندما يـسمع         

كون هناك انتخابات وبغض النظـر عـن        تعندما  

كونها ديمقراطية ليبرالية او ما اذا كـان الـشيعة          

ن النتيجة  إيعتقدون بالديمقراطية الليبرالية ام ال، ف     

  .انهم سيحصلون على السلطة 

 فـي الحقيقـة     ، والسيستاني ، من عدة اعتبارات    

 ١٩٠٦يعتمد على نموذج الدستور اإليراني عـام        

طبقاً لما قالوه من    . الذي كتبه العلماء الصامتون     

. نهم ال يعرفون بوجود حكومة إسالمية كاملـة         أ

ـ            ةلقد كانوا يعرفون انه ليس اسالمياً ، لـذلك فأي

طالما انها ال   ، حكومة تنتخب وتحكم ستنال دعمهم    

  .ك غير إسالمي تشرع او تتصرف بسلو

ويحتفظ العلماء بحق تفسير ما هو إسالمي ومـا         

وتستطيع ان ترى انعكاس هذا     . هو غير إسالمي    

. بشكل جوهري فـي لغـة الدسـتور العراقـي           

والسيستاني في الحقيقة حاول الذهاب ابعد ليعطي       

للعلماء ولكنه لم   ) الفيتو(نوعاً من قوة االعتراض     

  .ينجح في ذلك 

يقة فان الدستور العراقـي سـوف       وبهذا، في الحق  

يضع الدستور اإليراني قيد المناقشة فـي إيـران         

من ان نموذج السيستاني ، من ناحية ، هو . ايضاً 

نبعاث الشيعة الن مـن الـصعب       أهم المحاور إل  

ايضاً بالنسبة للبلدان السنية مقاومته ألنه ال يدعو        

الى حكومة دينية ، انه يدعو الى الديمقراطيـة ،          

   .شيعةيعلم تماماً ان ذلك سيفيد الوهو 

ولكن ونحن نقول ذلك ، من المهـم ان نعـرف           

ـ         ن هنـاك   إحقيقة انه طالما ان العراق قد تحرر ف

فـي  . وان هذا لم يحدث     . تنافس بين النجف وقم     

الحقيقة ان العكس هو الصحيح ، االثنين كل واحد         

 لقد أوجد السيستاني    –منهم يقف على كتف اآلخر      

 –اً من الحماسة عند العلمـاء مجـدداً         الكثير جد 

ان مـذهب   . هدأ األنواع   أالعلماء في العراق من     

االستخفاف بالدنيا في كثير من حلقات المجتمع هو     

  .نوع من غسل الذنوب 

هناك تنامي ـ كميات كبيرة من األموال تـذهب   

الى خزائنه ، عملياً ، مثالً السوق في قم ، في كل            

ن مؤيدي السيـستاني    المدن ، هي بشكل مطلق م     

  .ويعطوه كميات كبيرة من األموال 

وبنفس الوقت ، السيستاني يعتمد على قم من اجل         

اقـصد ، ان تـشغيل      .  للشيعة   اقليميةكسب قوة   

االنترنت بالكامل ، والذي هو الجانب العملي من        

  .انبعاث الشيعة يقع ، في الحقيقة في قم 

جهـان  لم نر ان هذين االثنـين مت      ، وبكلمة أخرى 

ان . نحو مناقشة نظرية الخميني بطريقة عدوانية       

رات التي تحدث بين الشيعة بعيدة جداً عـن         يالتغي
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وبالنـسبة للـشيعة ومحـاوالت      . الخبث و المكر  

ن الزال للحصول   فان التركيز لحد اآل   ، السيستاني  

ان مناقشة كيف سـتمارس هـذه       . على السلطة   

ن ، ومن   اآلولم يكسبوها لحد    .  الحقاً   يالسلطة تأت 

السابق ألوانه بالنسبة لهم تـشتيت وحـدتهم  او          

  .الدخول في قتال 

وترى نفس المناقشة ، في الحقيقة ، مع الجانـب          

اآلخر من عالم الشيعة بين حزب اهللا والسيستاني        

مـثالً ،   . ةوان ذلك معادل في األهميـة و القـو     

حزب اهللا كان داعماً قوياً للسيستاني في برامجـه         

لقد شجعوا تشكيلة رجل    . نية،ومحاضراته  التلفزيو

واحد ، صوت واحد في العراق ، معتقدين ان في          

وقت ما سيستطيعون ترجمة ذلـك الـى سـلطة          

  .للشيعة في لبنان 

ولكنهم يرفضون بأدب دعوة السيستاني العلماء في 

  .لبنان الى اإلبتعاد عن السياسة

انظر الى عدة سنوات من مستقبل العراق،       :بالنك

 نوع من نظرة مـن      -رى نموذج السيستاني  هل ت 

 التـي هـي     -أعلى الى األسفل لسياسة الـشيعة     

منسجمة مع التقليد الشيعي، ولكـن يـتم تحـديها          

طبعاَ، من قبل مقتدى الصدر ومـن قبـل القـادة          

الشباب اآلخرون، الـذين يحركـون الجمـاهير        

الشيعية على أساس الهوية ولربما علـى أسـاس         

كن يفتقرون الى اإلعتبار    الكاريزما الشخصية، ول  

  .والمكانة الدينية التي يمتلكها القادة األكبر سناَ

هل تعتقد ان سياسات الشيعة في الوقت الحاضر        

أي انـه ال    ، مرتبطة بشخصية السيستاني بالذات   

توجد قاعدة قد شكلت للسياسات الهادئة، ام انك        

ترى انه بعد سنوات قليلة ستسير األمور علـى         

  .ث حديث قاعدة لكل حاد

هناك . عتقد اننا الزلنا في فترة المجهول       أ : نصر

. مع شخص السيستاني    ،عداداً ضخمة ، كما اعتقد    أ

لقد كانت األمور غير واضحة بالنـسبة لنـا فـي           

. بعاده إنريد كنا ، الى حد ما، بداياتها ، نحن جميعاً

. لقد كان مفاجئة لنا غير مرحب بها في العـراق           

ن  انه في الحقيقـة ،       لتدريج تعلمنا اآل  اقصد انه با  

  .افضل األشياء التي حدثت لنا في العراق 

وقد ينتقل الى رحمة اهللا فعندها      . ولكنه رجل مسن  

. ، بقية العلماء في النجف ليس لديهم نفس ما لديه 

عداد قائـد بـنفس     وقد يحتاج االمرعدة سنوات إل    

ا وهنا سيحدث فراغاً وهذا الفراغ ربم     . المقومات  

حصل فيه صراع عسكري وبصورة جوهرية من       

  .اجل طلب السلطة 

هو ان السيستاني كان مهماً جداً في       ، الملف اآلخر 

كبح الشيعة في الخفاء والعلن بقوله لهم وباستمرار 

نـصبه لهـم    يبعدم رد الفعل العلني للشرك الذي       

 أي  ان عليهم تركيـز بـصرهم علـى           ;السلفية

  .الجائزة الكبرى 

ب السيـستاني ، فاالحتمـال الغالـب ان         اذا ما ذه  

وهي . الميليشيات الشيعية قد تبدأ بإظهار عضالتها 

والعنـف الـذي     حالياً في أجواء الحرب األهلية،    

الحصول علـى   الى  يؤدي بالميليشيات والمتطرفين    

  .  السيطرة 

 على بقاء السيستاني في     قائمانا اعتقد ان كل شيء      

ـ   ، هذا المشهد  ان . ي العـراق    والسيستاني ينجح ف

االنبعاث الشامل لحركة الهادئين الصامتين ، فـي        

ن إوحيث انه قد نجح ، ف     . الحقيقة تقع على كاهله     
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رسـاله الـى    السيستاني سيقع تحت ضغط شديد إل     

في الحقيقة اعتقد انه    . المجتمعات الشيعية األخرى    

سيكون شوكة في خاصرة العواصم السنية اكثر من        

م ألنه لم يوضـع امـام       كونه شوكة في خاصرة ق    

  .نموذج 

انه يخبر الشيعة بأنكم اذا ما اتبعتم هذا النمـوذج ،           

 فشل الخميني   ثحي. فستحصلون على ما تريدون     

انه لم يكن   . ، أنكم تستطيعون النجاح بهذا النموذج       

قادراً على تحرير الشيعة في العربية الـسعودية ،         

، باكستان والبحرين على الرغم من مظاهر الشغب     

كما تعلمون ، واالغتياالت وما الى ذلك ، ولكـن          

صناديق االقتراع قد تستطيع إعطائكم مـا فـشلت         

  .ياه إن تعطيكم أالثمانينات 

وهناك مؤشرات عديدة على انهم يـسيرون بهـذا         

كمـا  ، االتجاه ، فمثالً ، حزب اهللا السعودي الـذي       

تعلمون ، كان له ضلع في تفجيرات برج الخُبر ،          

أعضاءه ، الى حد ما ، قـد تراجعـوا          العديد من   

وصاروا يتبعون نموذج السيـستاني ، واضـعين        

آمالهم بالكامل في العملية السياسية فـي العربيـة         

البحرين تقف على الحافة تمامـاً بـين        . السعودية  

اتباع نموذج السيستاني او اتباع نمـوذج مقتـدى         

الصدر وهو ما قد يظهر بالفعل في البحرين اذا ما          

  . النظام عن االنفتاح امتنع

قصد ان ظهر السيستاني يستند الـى       أني  إوهكذا ف 

الحائط فيما يخص االستمرار في إقنـاع دائـرة         

مؤيديه بأن هذه الطريقة هي ما ينبغي اتباعهـا ،          

ولكن نجاحها سيبقى مرتبطاً ، كما قلت اوالً وقبل         

ومن دونه فأن الـصامتين  . ه هناك ئكل شيء ببقا 

وثانياً اذا ما نجح فـي     . سيحجمونالهادئين قطعاً   

ـ         ن الـشيعة   إالعراق ، أي في نهاية المطاف ، ف

سينتهي بهم األمر الى القمة ، وهو قـادر علـى           

إثبات انها ليست ثورة لمنح السلطة للـشيعة بـل          

بقاء تفكيـرهم مـشغوالً بالعمليـة الـسياسية         إل

واحتضان الديمقراطية التي ستجلب القوة والسلطة      

  .لهم 

حسناً ، اعتقد انها نقطة ممتازة لننتقل منها        : بالنك  

  .الى األعضاء 

لذا ارجوا استعمال الميكرفون ثم تعريف أنفـسكم        

  . عندما توجهون األسئلة 

  .الميكرفون بهذا الجانب . هنا ايها السادة 

ارغب في االستفسار عـن  . هنري برخت   : سائل  

  .تضامن الشيعة داخل ايران وخارجها 

 اإليرانية تعجب بعـض     –عراقية  خالل الحرب ال  

. الناس من مقاتلة الشيعة العراقيين لشيعة إيـران         

لت عن معدل المساجد التي يـديرها       أن ، اذا س   اآل

 اإليرانيون في منطقة الخليج ولبنان وأماكن     ةالشيع

 كيف – معدل المساجد التي يديرها شيعة       –أخرى  

كم تهتم الشيعة خارج     أي   –يفكر بالجانب اآلخر    

ران بما يحدث إليران اذا ما هاجمتها الواليـات         إي

المتحدة وإسرائيل ؟ هل سيكون لديهم رد فعـل ؟          

ومن ناحية أخرى ، الى أي مدى يهتم اإليرانيون         

  بما يحدث في لبنان او منطقة الخليج ؟ 

ال توجد ، لو شئت ، مشاعر تجمع التشيع          : نصر

و بل تجمعهم   . كافة في المنطقة بين هؤالء الشيعة       

انغالقهم بشأن القضايا المحلية والصراعات المحلية      

  . على السلطة هذا هو ما يهم 

 واحد منها   –ولكن هناك بعض األمور قد تغيرت       

هي مشكلة الحجيج ، المساجد ، المعاهد الدينيـة         

ـ والناس الداخلين في الدين قد ت     ) الحوزات( وت ق
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 من خالل العراق بصورة     –وترابطت في العراق    

  .رئيسية 

ولكن هناك دعم مطلق ، اذا ما شئت ، لمـشاعر           

انبعاث الشيعة وحقيقة ان الشيعة في كل مكـان ،          

بـنفس  ، بـصورة رئيـسية   ، غير ايران ، تواجه   

  .المشكلة ومن المحتمل ان لها نفس الحلول 

هناك شبكات تنبثق بينما نحن نـتكلم ، وان لهـا           

مثالً ، كان هنالك اكثر من      . ديناميكية خاصة بها    

 لبناني شيعي في    و باكستاني   و أيراني   ٠٠٠٠١٠

كربالء في الـسنة المنـصرمة عنـدما حـدثت          

 شـخص   ١٤٣التفجيرات في المدينة ، حيث قُتَل       

وهـؤالء يجلبـون معهـم      . بين بغداد وكربالء    

 ; يجلبـون األمـوال      ;التجارة ويجلبون االستثمار  

ـ أ. وتزاحم في مجرى األفكار    ، ان النـاس    يعن

ية آ ويعودون باعتبارهم اتباع     يذهبون الى النجف  

اهللا السيستاني ، ان هناك الكثير ممن يهمهم هـذا          

   .األمر

ذا ما كان هناك تفجير لألماكن ، اذا ما كـان           إ ف

هناك دفع علني ، بالتأكيد سيكون هناك استعراض        

ثانيـاً  . اوالً هناك تعـاطف     . للعضالت لسببين   

وعي بين العديد من الشيعة ، وخـصوصاً فـي          

ماكن التي يكونون فيها أقلية بأنهم ليسوا بحاجة        األ

الى الثقة بالغرب والواليات المتحـدة فـي هـذه          

  .المواضيع 

اقـصد ،   .  قوية جداً بين الشيعة      ١٩٩١ان ذاكرة   

انهم لن يقفوا حتى ينتهي هذا األمر وتسليم المفاتيح         

ن أي نوع من محاوالت التراجع      إلذلك ، ف  . إليهم  

 التراجع ، من المحتمـل ان       او أي شيء يبدو مثل    

ولهذا السبب ،   . يكون له رد فعل قوي جداً ، جداً         

كما تعلمون ، عندما بدأ وزير الخارجية السعودي        

في مجلس العالقات الخارجية في نيويورك ثم في        

واشنطن بالتحدث عن خطـورة إعطـاء العـراق         

تسبب مثل هذا الكالم ، في رد فعل قوي         ، للشيعة  

 ، بـنفس هـذه      بيان جبر  العراق   من وزير داخلية  

المشاعر ، لعل األنظمة السنية تقنع واشنطن لتغير        

   .مسارها مرة ثانية

. عند الشيعة وفعل قوي   ذن سيكون هناك اضطراب     إ

الزال إليران موجودات وأصول لدى الشيعة فـي        

المنطقة وخصوصاً بين الميليشيات من حـزب اهللا        

 الـى جـيش     الى المجلس األعلى للثورة اإلسالمية    

المهدي الى جيش محمد فـي باكـستان تـستطيع          

  . ، وتدفع الشيعة لنوع من االحتجاج التسابق للتجنيد

ولكن من الجدير بالذكر ان إيران قد تعلمت درساً         

من تجاربها في الثمانينات وهي عدم رغبتها فـي         

تأكيد سيطرتها على العراق او البحرين او لبنـان         

 مـا    .م بالنسبة للكويت  بالطريقة التي أرادها صدا   

يريده اإليرانيون هو بصورة رئيسية حكومة شيعية       

في العراق صديقة إليران تفتح أبـواب التجـارة         

 األكيد ان اإليـرانيين     ،اقصد   . واالستثمار إليران 

. ت والوكالء في العـراق      يستثمرون في الميليشيا  

ولكنهم يستثمرون ايـضاً بالفنـادق ، األراضـي         

  .ومختلف أنواع فرص التجارة 

اقصد ان معظم األراضي في النجف قد اشتريت        

من قبل المصالح التجارية اإليرانيـة ، بـضمنها         

يـة اهللا رفـسنجاني ،      اإلمبراطورية التجاريـة آل   

ـ       . رين  استباقاً للتزاحم التجاري عند وصول الزائ

اذا ما نظرت الى الطريق الخارجي بين المدينـة         

الحدودية مدينة مهران في إيران والنجف ، ترى        

  .البضائع والخدمات اعداداً هائلة من سيارات تنقل 
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 الفهـم الـسياسي    –دراك الشيعة   إن فهم و  إوهكذا ف 

 انه باألحرى ،  ; هو ليس التشيع –النبعاث الشيعة 

ت الـشيعة ثقافيـاً     الشرق األوسط الذي فيه صـو     

 جهـة   ةوسياسياً يسمع من دون سيطرة من قبل أي       

  . على كل حال، الن هذا األمر ينفعهم جميعاً

   .جاكسون ديهلمرحباً ، : سائل 

بودي لو تحدثت قليالً عن العالقة بين المجتمـع         

العربي الشيعي في العراق وعبر الشرق األوسط       

وجيـة   األيديول و، والقوميون العرب التقليديون     

االشتراكية التي سادت في مناطق كثيـرة مـن          

  .اإلقليم خالل العقود القليلة الماضية 

هل يرى المجتمع الشيعي ذلـك تحالفـاً سـيئاً          

لة ؟ هل هناك أي جزء      أمخططاً له فى هذه المس    

منه يؤيدوه ؟ هل الحكومة التي تقودها الـشيعة         

 ستستفيد من الناصـرية     –في العراق بطريقة ما     

باعتبـاره نوعـاً مـن الـسياسات      ) ؟(دية  التقلي

  الماضية ؟ 

وتـستطيع  . ال  ، الجواب المبسط لهذا هـو     : نصر

إلقاء النظر علـى نـصوص الدسـتور العراقـي          

اقصد ،  . والغياب الواضح لالنتماء للهوية العربية      

ان أقربها هو ان العراق عـضواً فـي الجامعـة           

  .العربية ويلتزم بميثاقها 

 حزب اهللا واهتمامه بالوطنية     وإذا نظرت الى لغة   

 عـرب   م انه ;اللبنانية ، والتي تعني انهم لبنانيون       

الى المدى الذي هم لبنانيون ، ولكنهم كذلك شيعة         

ويستطيعون االرتباط بعالقات بأجزاء غير عربية      

  .في الشرق األوسط بضمنها إيران 

اعتقد ان واحدة من األشياء التـي حـدثت فـي           

 ان تكون مقصودة  ،هـو       و من المحتمل  ، العراق

تحطيم  القومية العربية و العروبة والتي كان قـد          

ارتفع شأنها في الخمسينات والستينات وقد حـدث        

ذلك بحكم ان العراق كان واحداً من ثالثـة أهـم           

لقـد كانـت القوميـة      . دول من األقطار العربية     

دعاء ومطالبة من قبل    إالعربية و العروبة موضع     

  .القادة العرب 

وهـى التـي      د كانت موقع قوة للخالفة العربية،     لق

تؤكد سيطرة السنة على المنطقة منذ فترة القـرون         

  . الوسطى 

ن لـه رئيـساً     أاعني  . وانظر الى العراق اليوم     

له روابط وثيقة مع إيران اقوى مما لـه         . كردياً  

يـستطيع وزيـر   . مع األردن والعربية السعودية    

ارة غير محميـة    الخارجية اإليراني ان يركب سي    

ضد الرصاص ويقودها مباشرة من إيـران الـى         

النجف ، بينما ال تستطيع األقطار العربية حتى ان         

  .تفتح سفارة لها في بغداد 

حزب اهللا او المجلس    لان تعريف العروبة بالنسبة     

األعلــى للثــورة اإلســالمية او السيــستاني ـ   

قومية السيستاني في الحقيقـة ليـست        ،وبالمناسبة

ومن آيات اهللا األربعة في النجف      . بية خالصة   عر

وواحـد  . واحد منهم فقط عراقي عربي ال غير        

  .يراني اباكستاني ، واآلخر أفغاني ، واآلخر 

انه جـزء مـن     . فتعريف العروبة مختلف تماماً     

الهوية العراقية، وهو جزء من هويـة العـراقيين         

  .الشيعة 

لواحـد ،   ولكن تلك اللغة ، لغة المجتمع العربي ا       

األمة العربية الواحدة في التسعينات والسبعينات قد   

.  من لغـة العـراقيين       اَلم تعد جزء  . ذهبت حقاً   

الشيعة الذين يتكلمون بهذه اللغة وبـشكل غيـر         
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 أياد عـالوي   ثم   مقتدى الصدر مباشر هم جماعة    

. ةويمكن اعتبار ذلك طريقة للتقرب مـن الـسن        

مع الشيعى  ولكنه ليس صوت االكثرية ضمن المجت     

بالقـدر الـذي عنـده مـن        ، وبالنسبة للصدر .  

المستمعين من العراقيين الوطنيين القوميين اكثـر       

  .من كونه متعلق باألمة العربية األوسع 

  . في المقدمة – بولن بيكر : بالنك

كما أوضحت ، فان االستقرار في العراق       : السائل  

يعتمد في جانب منه ، على بقاء السيـستاني فـي           

 النموذج الجديد وصناديق االقتـراع ، ولكنـه         هذا

ن أوبـذلك يبـدو     . يعتمد على كسب السنة ايضاً      

  .حصيلة اللعبة في العراق ستكون صفراً 

ما هي وجهة نظرك في كيفية إبقاء هذا النموذج         

على مساره من تحويل مستمر لدى السنة الذين        

يخسرون دوافع التجربة برمتها ؟ كيـف تجلـب         

طح بموجب النموذج الذي رسمه     السنة على الس  

  السيستاني ؟ 

ان الـشروط   حسناً ، اعتقد ، في الحقيقة ،         : نصر

في هـذه   ،التي يريد السنة المجيء بها الى السطح        

ال يمكن حمايتها او قبولها من قبل       ، المسألة الحالية 

 علـى   – بقوة جداً    –والدفع والضغط بقوة    . الشيعة  

الشيعة ،الـذين   ذلك المستوى قد يؤدي الى خسارة       

  .ضمناهم لبعض الوقت 

وهناك نقطة معينة ، ينبغي علينا ان ندرك أننـا ال           

، نستطيع كسب المجتمعين الشيعي والـسني معـاً       

والطريـق   . والثمن الذي يريده السنة الزال عالياً     

خيراً هو ان العـراق قـد       أن يسلكوه   أالذي عليهم   

بعـد  يّجمع وُيرقّع  بشكل اقرب ما يكون الى الهند          

حتى انهم لديهم   . المسلمون هنا   . تقسيم الباكستان   

مرشح أول رئيس في الهند ، ولكن ، كما تعلـم ،            

مـن   % ٢٠يجب ان تكون مكانتهم تتناسب مـع        

.  ال اقـل     وتركيبة الـسلطة الهنديـة ، ال اكثـر          

وفي . يسيطرون على الهند  % ٨٠والهندوس وهم 

 للتأكيد على   الحقيقة ، منذ التسعينات ، فانهم يميلون      

وان . هندوسياً  ، بشكل رئيسي ،القول بأن هذا البلد     

على المسلمين ان يعترفوا بأن موقعهم ثانوي بحكم        

  .عددهم 

والمسلمون في الهند يحاولون ان يسيروا على نفس        

مؤسـس  . المنوال في المساومة كما يفعل الـسنة        

 فيه من الممثلـين فـي        مبالغاَ اَالباكستان اراد عدد  

تابة مسودة الدستور وكجزء من البرلمان ،       لجنة ك 

 في  اَ أنكم أحرار  جواهر الل نهرو  وفي النهاية قال    

  .ان تذهبوا ولكن ذلك سوف لن يحدث 

ن حيث  وهذا هو نوع المفاوضات التي ستحدث اآل      

 ان الدستور الزال مفتوحاً للتنقيح بعـد انتخابـات        

  .كانون األول 

. ب الـسنة    نا في الحقيقة لست متفائالً بشأن جل      أ

  .عاٍل جداً يطلبوه واحد األسباب هو ان الثمن الذي 

وثانياً ، اعتقد ان السنة يعتمدون على سلطة السنة         

في المنطقة ، والتي تعطيهم أعلى مـن تقـديرهم          

لقوتهم في العراق والتي هي ليست طبقاً لعـددهم         

ألنهم يعتمدون على حقيقة ان الواليات المتحدة ،        

عليها ان تتفاهم في هـذا      على وجه الخصوص ،     

الموضوع مع بقية العالم العربي ممـا سـيعطيهم         

  .بالتأكيد قوة تفاوضية اكبر 

ن السنة من الناحية النفسية ليـسوا       أعتقد  أوثالثاً ،   

هناك ، لقد كان السنة والى وقـت قريـب جـداً            

يعتقدون ان عدد الشيعة قد ضُّخم ، وانهم ليـسوا          
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واعتقـد  .  العراق   األغلبية ، وال يستطيعون حكم    

ان االفتراض المحـرك للتمـرد كـان انـك ان           

استطعت ان تضرب الواليات المتحدة بمـا فيـه         

ال  . وننهارين الشيعة س  إالكفاية لتخرج بسرعة ف   

لـذلك ،   . ةيستطيعون حكم العراق من دون السن     

واالفتراض الـذي   . وهذا االفتراض الزال قائماً     

 ، مهاجمـة    بعده ، كما تعلمون ، مهاجمة األمـن       

ثبات ان الشيعة غير قادرين على البنى التحتية ، إل

  .تثبيت السلطة 

ن هم يحاولون إعاقة بناء الدولـة فـي كـل           واآل

المجاالت وعلى طول الوقت ، معتقدين ان السنة        

الزال لديهم الفرصة للعودة الى القمـة او علـى          

األقل للحصول على اكثر مما تعطيهم المفاوضات       

ال اعتقد انهم مهيئين ذهنيـاً      . ستور  الروتينية للد 

   .لمفاوضات واقعية تعطي نتائج سياسية

وحبـذا لـو ان     . السيد هناك في المقدمة     : بالنك  

 اذّكر الـسائلين بتعريـف أنفـسهم        –السائلين  

   –ومؤسساتهم كذلك 

  . ميتشيل تقريرمن ارن ميتشيل غ: السائل 

ـ            ا استناداً الى ما قلته تواً ، أريد ان أسـألك عم

نه آخر األخبار القادمة من العراق وهو ان أيبدوا 

الحكومة المؤقتة سوف تستدعي ضباط الجـيش       

  .الصدامي 

تُرى هل تستطيع التعليق الى أي مدى تعتقـد ان          

ما المدى  . هذا األمر سيغير الديناميكية السياسية      

  الذي تعتقد انه سيؤثرعلى قوة التمرد ؟

 نوع القتال الذي ىلواستناداً الى تعليقكم المبكر ع

. يقاتل فيه بعضهم بعضاً ، كمقابل لقتالهم العـدو        

  .بودي ان اسمع تعليقك على هذه األنباء 

اعتقد من المحتمل ان يكـون لهـا        . حسناً   : نصر

  .تأثير على القدرات التكتيكية للتمرد 

لقد سمعنا في التقارير ان الزرقاوي ، على وجـه          

لمعدمين مـن   الخصوص ، يجند من العاطلين ، وا      

ضباط الجيش العراقي وقد ساعده هذا فى زيـادة         

قابليته على المراقبة واألشراف ووضع المتفجرات      

لذا من المحتمل ، ان يكون      .والهجوم وما الى ذلك     

  .لها تأثير 

ولكننا غالباً ما نتحدث عن العراق وكأن كل مـا          

ـ   . ةهناك هو عن موضوع الخبز والزبـد        اان له

ن هناك ملفات اعظم ، وهي فهم       ولكأهمية وتأثير   

خر و للسلطة التي يستحقها وما اذا       كل مجتمع لآل  

  .كانت ترغب بقبول ترتيب سلطة معينة ام ال

كما اني ال اعتقد ، كما تعلمون ، ان جلب ضباط           

مع احتمال خدمتهم تحت قيادة شيعية ، ألنـي ال          

 –اعتقد ان الشيعة يقبلون بإعطاء المسؤولية للسنة 

قد .  ضباط مسؤولين في الجيش      – السنة   البعثيين

يرغبون بإعطائهم رواتب ، ولكني اعتقـد فـي         

النهاية ، قد يعطوهم مناصـب ثانويـة وبـذلك          

وبذلك يجبروهم على إعادة . يسحبونهم من التمرد 

ولكنـي ال   .توجيه وإعادة تجميع وموازنة قتالهم      

اعتقد ان ذلك سيكون له تأثير على المدى القريب         

  .انه امر رمزي . اً جداً ابد

  . في الخلف ؟ السيد هناك في الخلف –نعم : بالنك

  . من نيوز دي سم فيليبتنعم ، أنا : السائل 

لقد كنت في البصرة هذا الصيف، وكمـا تعلـم ،           

ن هناك حركة انفصالية، لعدم وجود مـا هـو          إف

خيراً التحقوا بالنجف ، على     أافضل ، في البصرة     

  . النجف االقل بفرع الحكيم من
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فهل لكم التعليق على إنقـسام الـشيعة ضـمن          

مجتمعهم في العراق في حالة انفصال المنـاطق        

في الجنوب او ان األمر مهم لبغـداد باعتبارهـا          

  الوسيلة المركزية للسيطرة؟

حسناً ، في وقت مبكـر مـن المنـاداة           : نصر 

من المحتمل انـه جـرى      ، بالفيدرالية في الجنوب  

ناك من يقول انـه كانـت        وه، دسها من الخارج  

دفعت هـذه    ،هناك مواقع على االنترنت وما شابه     

رضاً خصبة في العراق    أولكنها تضرب   . الفكرة  

  . لسببين 

عتقد تاألول هو ان البصرة بصورة عامة ، دائماً         

 .وما شابه   الموارد  من ناحية   ان بغداد تتحيز ضدها     

) ذهبـت ؟  (هناك الكثير جداً مـن االرتيـاب اذا         

  . اه مركز قوي باتج

ن أمر مرغوب فيه ألنها تسمح للبصرة       أالفيدرالية  

تقرر مصيرها ، وهناك سـبب تـاريخي ، قبـل           

انها . كانت البصرة بنفسها كياناً منفصالً       . ١٩٢١

كثر بـالخليج   أنوع من محافظة صغيرة ، مرتبطة       

كثر من ارتباطها بالسوريين او محافظات وسـط        أ

  .ثمانية العراق من اإلمبراطورية الع

والسبب اآلخر لهذا االنجذاب بالنسبة للكثير مـن        

  وهذا   ،الشيعة في الجنوب هو من بعض النواحي      

الحوار قد جرى بطريقة ضمنية لكـي ال يكـون          

 لمـاذا   .انتهاك لحساسية الوطنية العراقيـة      هناك  

عني اذا كان   أتريد إبقاء العراق موحدا ؟بأي ثمن ؟      

عبوا الكرة ، اذا    ن يل أهؤالء االصحاب ال يريدون     

ما كانوا يريدون قتلك فماذا تكـسب مـن إبقـاء           

عني ان ذلك سؤال مهم ينبغـي       أالعراق موحداً ؟    

   .طرحه

ما الذي ستربحه الشيعة هنا ؟ غير مـا ربحتـه           

الشيعة الذين قدر لهم ان يعيشوا في الرمـادي او          

في كركوك او في بغداد او في أماكن مختلفة من          

يث يخشون انهم أقلية مطلقة     االنبار في الشمال ح   

 هـم الغالبيـة     ةفي كيان فيدرالي حيـث الـشيع      

ن ان لم تتمكن الواليات المتحـدة       والموضوع اآل .

 ةمن تحقيق هذا الشئ  فكيف تستطيع حكومة فتي        

  .ان تتعامل مع هذا التمرد ؟ ولكم من السنوات 

ولماذا تريد دفع الثمن ؟ اقصد انه حوار سياسـي          

ون ، احياناً تجلس وتعيد تقييم      نموذجي ، كما تعلم   

 .التي لديك    التكاليف   استناداً الى السياسة التي تتبعها    

وعليك في نهاية المطاف ان تفكر بعراق مختلف        

  .تماماً 

 مـن   ٣٠وعندها ، والملف اآلخر هو انتخابـات        

كانون الثاني حيث ستؤكد بـصورة جوهريـة ان        

العراق سيحكم باعتبـاره ثـالث كيانـات مـن          

. مانية ، من النجف ومن مكان ما في االنبار          السلي

وهذه هي حقيقة ان الكرد هناك وانهـم يـدفعون          

في الحقيقة ، ربما مثـال  ، بشكل قوي للفيدرالية و  

  .على الشيعة اتباعه قوي في المناقشات الدستورية 

وقد اصبح هذا بالتدريج قوي جداً و كما تعلمون ،          

تخابـات  الزال يمكن رؤية ما ستتمخض عنه االن      

في كانون األول ، كيف سيكون وجه التمرد وماذا         

سيفعل األكراد بعد االنتخابات ؟ وانا اعتقـد انـه          

لماذا نحتاج الـى    مهم الى حد بعيد الحديث عن ،        

   .ن نبقي هذا الشيء موحداًأ

  . لديه سؤال هناك في المقدمة يدجيم مو : بالنك

  .ي دجيم مو، شكراً : السائل 
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تأكيد تختلف تماماً عما  تمارسـه       ان تعليقاتك بال  

كمـا  ، حكومة الواليات المتحدة  خالل سياسـتنا      

 عنـدما بقيـت     –تعلم ، فأنا أتذكر عنـدما كنـا         

خـالص  إيوغسالفيا موحدة كانت مسألة والء و     

وفجأة نحن تغيرنا وأدركنا انه سوف لن يحـصل         

  . تعلمون ان العالم تدخل –ونحن 

و التوسع فـي     أرج – معيناً عندما    اَهل ترى وقت  

تعليقاتك فيما يخص مضامين سياسة الواليـات       

ن أالمتحدة في هذه اللحظة الحرجة ؟ ماذا يحتمل         

 اذا كان ما يحدث هو ما وصفته ،         –يحصل؟وماذا

فأين ستذهب الواليات المتحدة في المرة القادمة       

  ين سيذهبون ؟ أاو 

انه ليس جواباً سهالً ، الن الجواب يكون         : نصر

الف بين العراق ويوغسالفيا هو ان      ان االخت 

  . مرتبط ببقية العالم العربي –العراق 

الشيعة ال يهتمـون بمـا يحـدث فـي األردن ،            

الفلسطينيين ، المصريين السعوديين قـد يفكـرون        

 ;هذه هـي مـشكلتنا    . بفيدرالية الجنوب في العراق   

  . انها ليست مشكلة اإليرانيين . نها ليست مشكلتهم إ

لـدينا  . ، وليس هناك حل سـهل       نحن في ورطة    

مجتمع ذو سيادة وسيطرة فـي العـراق وعبـر           

ل في العراق وفي    ءولدينا مجتمع قد تضا   . المنطقة  

قرب أهؤالء الذين تضاءلوا كانوا تقليدياً      . المنطقة  

والذين سيطروا لم نتحدث معهم حقاً خـالل        . إلينا  

اقصد ، الجعفري هـو اول      .  سنة الماضية    ٢٥ال  

ي صارت لدينا معه مشاورات خـالل ال        قائد شيع 

مأزقنا هو كيف نـدير هـذين       ، سنة الماضية    ٢٥

 المجتمـع الـشيعي     –العاملين في الشرق األوسط     

الصاعد والمجتمع السني الهابط ضمن اطار نفـس        

  السياسة ؟ 

ة نحن  طبسط ور أاقصد ، انه يستطيع ان يقول ان        

 سارت األمور في العـراق بـصورة        اذافيها هي   

ن هذا يعني انها ستسير بصورة خاطئة       إ ف صحيحة

بكلمات أخرى ، لكي تـسير      . في كل مكان آخر     

ن إاألمور بصورة صحيحة في العراق فهذا يعني        

وهذا يشبه  . تفكك  البلد    يالشيعة ستتولى السلطة او   

وكما . هناك تاريخ واتفاق    . سيناريو اليوغسالف   

. يمكن التفاوض وجعلهم يأخذون جانبهم      ، تعلمون

هو ما ينبغـي ان     " المكان اآلخر "ولكن تشعب هذا    

ن عراق ناجح قد    إوبكلمة أخرى ، ف   . نتعامل معه   

عنـي ، اذا مـا      أ. يعني تفكيك العربية السعودية     

 في العربية السعودية بـدأوا      –الشيعة في العراق    

 – ال يريدون االنفصال ، ال يريـدون         –بطلب ما   

   . عوديةيريدون ان يكونوا مواطنين للعربية الس

 القائـد الـشيعي     –أتذكر قول القائد الـسعودي      

 قال انا أصوت في هذه االنتخابـات        –السعودي  

حـسناً  . ني إنسان في االنتخابات السعودية    أألثبت  

عني ، يسيطر عليهم الوهـابيين      أبقية السعوديين   

النجديين ، برغبة او من دون رغبة الحجازيين ،         

    والجحفيين ، والسيريين والشيعة  

 بأصـابعهم بالعربيـة     بالعبـث وحالما يبدأ الشيعة    

  .ن األمور ستسير نحو التصعيد إف. السعودية 

ن ، ما يحدث في العربية السعودية ليس مـن          اآل

هموم عبـد العزيـز الحكـيم او السيـستاني او           

  .هتماماتنا إالجعفري ولكن من 

ن علينا  إهي  ، وهذه الورطة الكبيرة التي نحن فيها     

لسياسات التي ال تؤدي الى التشعب بل       ن نفكر با  أ
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علينا ان نفكر اقليميـاً      . الى التركيز على العراق   

بهذا الشيء ، وعلينا ان نؤشر الطريق ونمسك بيد         

السنة وهم يهبطون وان نكون قادرين على األخذ        

بيد الشيعة وهم يرتفعون ، وان نفكـر بالـسياسة          

 أخرى ،   بكلمة . عتقد أننا نفتقدها  أاإلقليمية والتي   

ليس لدينا في الحقيقة سياسة شـرق أوسـطية ،          

 لـدينا سياسـات فـي       –بمعنى السياسة اإلقليمية    

  .ولكن ليس لسياسة اإلقليم ،مناطق المشكلة المعينة

حسناً ، دعوني اضغط علـيكم فـي هـذا          : بالنك  

 هنا أثير سؤال مهم حول ما اذا كان         –الشأن قليالً   

 المقدمة في ثورة    ن يكونوا في  أستطاعة الشيعة   إب

الـسنوات التـي   . واسعة ضمن العالم اإلسـالمي   

سبقت الثورة اإليرانية ، كان هناك عدد من العلماء         

 قد وضعوا في    – علي شريعتي ، مثالً      –ن  ياإليراني

والسنة لـيس فـي     / المقدمة فكرة إنقسام الشيعة     

الحقيقة ذو أهمية كبيرة للوصـول عبـر القـادة          

الشيعية والجماهير الـسنية    الشيعة الى الجماهير    

كذلك ، وقد استقبلت بصورة حسنة على أمـل ان          

نكون رأس الحربة في الحركة لقلب الـدكتاتوريات    

  .القمعية من الشاه فنازالً 

  هل هناك احتمال خلق حركة مماثلة اليوم ؟

ان األمور جميعها تعتمد على ، كما قلت ،          : نصر

ـ         . راق  على نجاح السيستاني فيما يحدث فـي الع

واحدة منها ان الشيعة ،     . االحتمال قائم لعدة أسباب   

وا مـن  ؤوحيث انهم قد جا . قد عانوا من الثوريين     

دخل ،  السنوات المظلمة للثورة ، ولكن في الحقيقة      

.  ال يوجد شيعة جهاديين      .العديد من السلفية فيها     

كما تعلمون يهاجمون لندن او باريس على األقـل         

  .هذه هي المسألة في الوقت الحاضر ، 

 في الوقت الحاضر    – النموذج العامل    –النموذج  

في الحقيقة هو النموذج الذي ترغـب الواليـات         

ن تراه في بقية دول المنطقـة ، والـذي          أالمتحدة  

وهـذا ال يعنـي ان      . لديمقراطية  ليعني احتضانه   

ولكـن  . الشيعة ديمقراطيون ، بمعنى الليبراليـة       

. ة يعني ان هناك بداية      رؤيتهم للديمقراطية كوسيل  

فضل المناظرات في العالم اإلسالمي     أن  إوكذلك ف 

. اقصد ، انظروا الـى إيـران        . هي بين الشيعة    

انظروا الى مناظرات حزب اهللا او الـى رجـال          

اعني ان حـزب اهللا قـد التحـق         .الدين في لبنان  

اذا ما قرأت فتاوى رجـال      . بالعملية الديمقراطية   

ن فيها عن صبغ االضافر     إن ف الدين الشيعة في لبنا   

ومكانة المرأة في القوى العاملة اكثرممـا لـدى         

  .مواقع االنترنت السلفية منها

. ولكن هذا ال يعني ، ان كل شـيء قـد أنجـز              

ن هناك رابطة ما مفقودة بين هـذا        أالمشكلة هي   

النوع من الثقافة في االنفتاح السياسي بين الشيعة        

   .فقد أصبحت في الحقيقة موجة مد

. والزالت هناك حقيقة النظام اإليراني قائمة هناك        

هناك مخاطر في العراق على شكل حرق العمليـة         

 – مرة ثانية    –ولكن  . برمتها وسيطرة الميليشيات    

مر مهم للواليات   أالنظر الى الشيعة بمنظار إقليمي      

 .ن ترى خارطة هـذا األمـر        أالمتحدة ، تستطيع    

رق األوسط ليسوا   على األقل نصف السكان في الش     

  . سلفيين او ال يهتمون بالسلفية 

اذا ما فكرت فـي     . ان هذا متراس مهم ضد البقية       

 وخالل ايام كان هناك   –ايلول ، فقد كان هناك فقط       

سيل من الدعم الخارجي للنـاس فـي نيويـورك          

وواشنطن وشجب وإدانة اإلرهاب بين السكان في       

الف مكانين األول في طهران حيث نزل مئـات اآل    
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خر الى الشوارع على ضوء الشموع ، والمكان اآل       

، لم تذكره الصحافة ، كان كراجي بين الـشيعة ،           

 ، الذي MQMوالذي نظمه حزب يحرك الشيعة ،     

تحدى البشتون والعناصر المناصرة للجهاديين في      

باكستان في التجمع في وسط كراجـي السـتنكار         

  .اإلرهاب في نيويورك 

لكنـي ال   ،  نتعلق بهـا     ةقشقصد ، قد تكون هذه      أ

ن لدينا الكثير من االشياء االخرى نحـاول        إعتقد  أ

نـه  أعتقد  أولكثير من االعتبارات ،     . دفعها لالمام 

نبعاث الشيعة ومـا يعنيـه      إن نأخذ   أمن المهم لنا    

بجدية ، بعيداً عن صغائر األمـور التـي تـدير           

   .الصراع الطائفي في العراق

  . من الشيء فضلأن تتعلق بقشة أ : بالنك

  .تفضل . دعنا نرى هنا في الخلف 

  . من معهد الشرق األوسط شريكلي سو: سائل 

 ما رأيـك بمـن يقـول ، ان    –تُرى الى أي مدى  

مجلس األمن القومي األمريكي يفضل على المدى       

ن يتعامل مع فيدرالية تسيطر عليها الشيعة       أالبعيد  

ـ           ا في العراق ال تتبع مبدأ والية الفقيه ولـيس له

تجـاه  إتأكيد على قم ولكنها بدالً من ذلك تنظـر ب         

فهل سياسة الواليات المتحدة ستفـضل      . النجف  

  ذلك مقابل إيران فيما يخص تلك النتائج ؟ 

أستطيع القول ، ان الفكـرة هـي ان مـا            : نصر

وصفته يصعب علينا تطبيقه بالقوة ، ولـيس مـن          

كما اننا ال   . المحتمل ان يحدث بسرعة او بسهولة       

ستطيع ، في الحقيقة ، ان نشخص ما يجري بدقـة       ن

فقد يكون في ذلك توهين     . متناهية بين النجف وقم     

. او مغاالة من قدرات النجف في الوقت الحاضـر          

ن المنافسة بين االثنين اقرب للشبه      إعني  أ –قم هي   

ن يرمي كل   أ منها من    رداييل وهارف بالمنافسة بين   

  .خر  على اآلةطرف الحجار

 سـنة  ٣٠ – ٢٠عتبـارات   إنجف من عدة    ولكن ال 

  و  المـوارد  واقصد ، من ناحية الثروة      .خلف قم   

عدد الطالب ، نوع البنى التحتية للتعليم والـسلطة         

 من خـالل    والنجف اضعفت من خالل الحصار      ،

ن من خالل انعـدام األمـن ولكـن         الحروب،واآل

عتبارات حالياً ، الشيعة    إالصحيح ايضاً ، من عدة      

نا ال أتحدث عن    أ و –في عدة مستويات    على األقل   

الحكومة اإليرانية ، وانما عن رجال الدين الشيعة        

 مهتمون جداً في توطيد المكاسب التي حـصلوا         –

عنـدما يعـززوا هـذه      . عليها من فتح العـراق      

ا بالتـشاجر   والمكاسب فمن الممكن عندها ان يبدؤ     

  .والتخاصم علناً بشأن الملفات الدينية وما شابه 

ن الدرس األكثر أهمية في العـراق       إعتقد  أني  ولك

هو نجاح سلطة الـشيعة مـن خـالل المـشاركة           

ومن ثم يـأتي دور األمـور       . وصناديق االقتراع   

الدينية ، وهو ما ينبغي تركـه للـشيعة ليقـرروه           

ن دفع هذا األمر بقـوة ، فـي         إعتقد  أو. بأنفسهم  

محاولة فرض النجف كنموذج سيؤدي في الحقيقـة      

هذا في الحقيقة نوع من قبلـة       . النتيجة  الى عكس   

ن تكون النجف متشددة دينيا     أنت ال تريد    أ.الموت  

   . شرعيتها ستفقد حينذاكنها أل

سنأخذ . ولي ، لدينا عشرة دقائق باقية فقط         : بالنك

مجموعتين من عدد من االسئلة ثم نتـرك اإلجابـة          

  .سنبدأ من قرب الممشى هناك . اليك 

مـن وزارة    . ستيف مـايرو  نا  مرحباً ، ا  : سائل  

  . الدفاع 
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على ضوء ازدياد االهتمام العام بسوريا مـؤخراً ،         

على الرغم من انها تاريخياً كانت نسبياً علمانية ،         

 الشيعي يلعب دوراً في –كيف نرى اإلنقسام السني 

األشهر القادمة او السنتين بشكل من أشكال التغيير    

  المحتمل في النظام السوري ؟ 

. دعونا نأخذ اثنان آخران ؟ السيد هنـاك          : كبالن

  .وأنت سيدتي هل لديك سؤال ايضاً ؟ حسناً 

  . ، الهيئة التنفيذية المشتركة ارغديفيد اب: سائل 

هل يحتمل ان نرى سياسات هذه الطائفة تتغيـر ؟          

هل يحتمل ان نرى بعض الـسلفية خـارج         . مثالً  

  حمدي نجاد ؟ أايران يلتفون حول 

. أخـر  . ناً ، لم ال نأخذ سؤال إضافي     حس : بالنك

  .السيد هناك في الخلف 

  .، من الويكلي التركية حسن هزار : سائل 

كيف ترى النموذج التركي لإلسالم التركي ؟ كيف        

ن يكــون نموذجــاً لإلســالم العــالمي ، أيمكــن 

وخصوصاً في الشرق األوسط ؟ ان سبب سـؤالي         

  ، يتـامنرج هذا هو ان هناك سوء فهم هائل عن         

مثالً ان األتراك واألكراد سنة     . في تعريف اإلسالم    

 ال  –ولكن السعودية الذين يسمون أنفسهم سـنة        

  .لهذا السبب سألت هذا السؤال . يقبلوهم كمسلمين

ثير رئيس في الحقيقة من عدة      أان لسوريا ت   : نصر

أحدها هو ، على األقل سابقاً ، فقـد كـان           . طرق  

ليمياً يقتدى به او ال يقتدى به قإهناك دائماً ، نموذجاً  

. بين حزب اهللا ، سـوريا وإيـران         " ثورة شيعية "

وبخصوص سوريا في وقت ما من السبعينات ، من         

 في لبنان   موسى الصدر خالل فتوى من قبل األمام      

 ، أعطت لقادتها صفة الشيعة ومن       خمينيوآية اهللا   

  .ثم مسلمين 

 كمـا   .ولكن بعكس ذلك في العراق في هذا الشأن         

 اذا سميتموهم شيعة    –ن األقلية الشيعية    إتعلمون ، ف  

ـ     – األغلبيـة  بن يتحكمـون    و حكومة أقلية ، البعثي

ن إن اذا ما تنصلت سوريا ف     اآل. السكانية من السنة    

لها تأثير على نوع القرار المتخذ من قبل حزب اهللا          

 . لوسـيلة ا، حيث سيكون في عزلة تامة عن هذه         

مجمـل الحـوار الـذي      كما ان لها مضامين على      

قصد نـوع التـسنن الـذي مـن         أ و نتحدث عنه ،  

ن أن ينبعث في سوريا حيث من المحتمل       أالمحتمل  

  .يحركه األخوان المسلمين والسلفية 

وفي الحقيقة ، هذا هو المـأزق الـشامل للنظـام           

لقد ارتعب النظام السوري من العـراق       . السوري  

قليـة  أحدها نموذج سقوط نظام األ    . من عدة وجوه    

وهيمنة األغلبية من خالل االنفتـاح الـسياسي اوالً         

وقبل كل شيء من خالل تغيير النظـام ، متبوعـاً           

ثانياً ، هناك تهديـد الواليـات       . باالنفتاح السياسي   

المتحدة لسوريا ، الذي الزال يعتبر جدياً تماماً على         

وكنتيجة لذلك ، اعتقد ان سـوريا       . النظام السوري   

ب الذي اتبعته إيران في العراق ،       تتبع نفس األسلو  

 وبكلمـة   ;وهي سياسة الفوضى المسيطر عليهـا       

شغال الواليات المتحدة أطول فتـرة      إاخرى استمر ب  

   .ممكنة لتتحاشى تركيز اهتمامها عليك

ولكن السوريين ، مثلهم مثل السعوديين ، يعلمـون         

وهو نفس  . ان اللعب مع المتمردين هو لعبة خطرة        

بكلمة . انستان وقد يحدث هنا ايضاً      ما حدث في أفغ   

ان السوريين قد ارتعبوا من انبعاث الشيعة       أخرى ،   

كما ارتعبوا كذلك من ظهور التطرف      . في العراق   

عنـدما  واعتقد ان الـسوريين      . السني في االنبار  

 ،  ١٩٧٥ينظرون الى االنبار فيشاهدوا لبنان عـام        

ني عندما سيطر الراديكاليون على النظام الفلـسطي      
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مهدداً نظام األقلية المسيحية في لبنان وقـد اعتبـر          

ولكـن  . تهديداً للنظام السوري من عدة جوانـب        

نهم ال يستطيعون وضـع كـل هـذه         أالمشكلة هي   

  .األمور في صورة واحدة متناسقة 

فـي حـوار    ، ةالسلفية ، النظام اإليراني فى الحقيق     

عميق بهذا الشأن ، اشبه ما يكـون بالمقيـاس، ان           

ال يعرفـون   .  الزرقاوي   –حوار الظواهري   ، مشئت

كيف يتعاملون معها ، وبصورة جوهرية ،  انبعاث         

الشيعة ما بعد هذه النقطة ، دور الواليات المتحـدة          

وكذلك رد فعل السنة من حيث ان انبعـاث         فيها ،   

لنأخذ مثالً ،   .الشيعة في العراق قد يستمر في التوالد      

ية الـسعودي الـى     مرة ثانية ، رحلة وزير الخارج     

نيويورك وواشنطن قد أحـدثت كمـاً هـائالً مـن           

النقاشات في ايران حيـث يعتقـد اإليرانيـون ان          

السعوديين يمهدون لمواقع جديدة للواليات المتحـدة       

  . مما قد يعني تهميش الشيعة 

ولكن اإليرانيين ، بـصورة رئيـسية ، يعتبـرون          

هناك مجموعـة سـلفية فـي       . السلفية خطراً كبيراً  

ستان ، مارسـت قطـع رؤوس المـسؤولين         شبلو

 –األمنيين اإليرانيين ، وفي الحقيقة ، قد أرسـلت          

شريط فيديو تقول ان هذه كانت هدية الفتتاح عهـد          

كما كان هناك تفجيرات بشكل     . حمدي نجاد   أرئاسة  

مستمر في محافظة كازاخستان اإليرانية وكذلك في       

 اإليرانيين  نإ ولعدة اعتبارات ، ف    المنطقة الكردية ،  

نهم بقيـة نفـس     أبالنهاية ينظرون الى السلفية على      

 . التحالف الذي قيدهم خالل الثمانينات والتسعينات     

نهم سعداء بالسلفية بصورة رئيسية ، ألنهم يأخذون        إ

ولكنهم ،  . بيد الواليات المتحدة الى مستنقع العراق       

كما هو حال السوريين والسعوديين ، قلقون اذا مـا          

  .وا السيطرة بشكل واضح استطاع

األمـر  .  وعندنا الجواب األخير عن إسالم تركيا       

 –متعلق بمسألة الديمقراطية في ايران الن األتراك        

 على االقل الطريقة التي     – في السلطة    AKحزب  

يفهمه بها اآلخرون المعتمدة على فعالية المجتمـع        

المدني على التخلي عـن فكـرة دولـة إسـالمية           

عن مناقشة الحضور اإلسـالمي      ،وبصورة رئيسية 

في العملية السياسية ، برادع الديمقراطية ليس لهذا        

 نستطيع القول   .األمر صوتاً قوياً في العالم العربي       

ان النموذج السيستاني يختلف مـن هـذه الناحيـة          

. اعتماداً على ان الديمقراطية ستقوي هوية الشيعة        

، ان ذلك ولكنك ال ترى مناقشات كثيرة على ما اذا ك        

  .مناسباً او ممكناً في العراق ام ال، عمليا

ـ           : بالنك  يحسن ، ربما لدينا من الوقـت مـا يكف

هل . لتعليق واحد او اثنين ثم تعليق نهائي من ولي          

. ألحدكم تعليق مختصر او سؤال ؟ او من األفضل          

 بقليل فقط من األفكار     –ان تترك ولي يغادرنا بقليل      

  .لكي ننهي اللقاء الختامية األكثر أهمية 

ن نفكـر بهـذا     أهم شـيء هـو      أاعتقد ان   : ولي  

ن العراق مأزق   إاقصد ،   . الموضوع بشكل إقليمي    

. لنا ، ولكن العراق هو مجرد رأس الجبل الثلجي          

ن نأخـذ   أومن المهم   ، ان كل ما يحدث في العراق       

األمر بجدية ، من ناحية الحـرب العالميـة علـى           

  .ث للسلفية والجهادية اإلرهاب ومن ناحية ما يحد

. نبعاث الشيعة بجدية تامة     إن نأخذ موضوع    أوثانياً  

عرض سياسـتنا الخارجيـة     نن لم نفعل فس   إعتقد  أو

 وال يمكن احتـواء الـسياسة اإليرانيـة         . للخطر  

 سياسة لبنان وسوريا والسياسة     والسياسة السعودية   

العراقية مالم تكن لدينا فكرة تاريخية عن المنطقة ،         

نها مجتمعة سوياً ، تتحرك سـوية ويعتمـد         إي  عنأ
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ن هـذا هـو     أعتقد  أو، بعضها على البعض األخر   

  .األمر األكثر أهمية 

ننا ذهبنا الى العراق ولدينا رؤية إقليمية ،        إقصد ،   أ

هـذا  . ن يغّير اإلقليم    أن العراق يستطيع    إمعتقدين  

ولكن ونحن في مكان ما على هـذا  ، الزال صحيحاً 

قليمياً وبدأنا نفكر بـالعراق     إي التفكير   الخط توقفنا ف  

ولكن علينا ان نستمر بالنظر    . وبكيفية إبقاءه موحداً    

  .الى الصورة األعم واالشمل 

عظيم ، حسن ، ارجوا مشاركتي بـشكر      : بالنـك 
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