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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 في مجلس العالقات الخارجيةعقدها  لما ورد في الندوة النقاشية التي الثانيالقسم  في هذا العدد ترجمة

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

فيما هذا القسم يدور حول . في المنطقةآثار ومضامين بروز الهالل الشيعي مشاركاَ والتي كانت تدور حول 

السادس  هذه الندوة في العدد ملخص وأن تمت ترجمة سبق  وقد.إذا كان ظهور الشيعة من دواعي القلق

  .واألربعين

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

يبدو واضحاً ان بؤرة تركيز الواليات المتحدة على العراق أصبحت النجف ، والمسؤولون األمريكيون الذين يزورون 

يستاني كان ينبغي ان يسألوا أنفسهم بم شعروا النجف ويحاولون االلتقاء بالسيستاني والناس ذوي العالقة مع الس

أنا لم اذهب الى هناك منذ سنوات ولكني أظن انها ما زالت . عندما نظروا الى النجف الشبيهة بمدن العصور الوسطى 

  . على حالها ولم تصبح في حال افضل مما كانت عليه عندما كنت هناك 

 نرسووهي ليست مكاناً يحتمل أن تظهر فيه ديمقراطية جف
 

يقول ولي نصر في مقالته التي ستصدر في الشؤون الخارجية ان الشرق األوسط الذي سينبثق من حرب العراق قد ال 

وهذا ما سوف نبحثه في الساعة المقبلة  –يكون أكثر ديمقراطية ولكنه بكل تأكيد سيكون أكثر شيعية وسيكون أيضاً 

السياسة األمريكية وهي انهم كلما زادوا في دفع الديمقراطية وهنا كما أعتقد تكمن مفارقة لصانعي . أكثر إيرانية  –

فإن ذلك سيأتي بحقوق لألقليات مثل الشيعة ويكون معناه مزيداً من النفوذ اإليراني الذي ال يبدو في هذه ، الى أمام 

 ةاللحظة أنه من أفضل أصدقاء الواليات المتحد
 

ذا مبعث قلق ؟ إسحاق نقاش لديه كتاب جديد في طريقة الى الصدور ويقول في كتابه ان الشيعة في ولذا فهل ه

وهو يصف المرحلة . الشرق األوسط بما في ذلك ايران ولبنان قد تحولوا من العنف الى التكيف وتسوية الخالفات 

ن المتزنين  يؤمنون ببلد يديره ويقول ان السيستاني ورجال الدي. الراهنة بوصفها مرحلة ما بعد الخميني 

 لوالسيستاني وأتباعه يتزايد اإلهتمام بهم في المنطقة بما في ذلك داخل ايران كما يقو، وليس األئمة، السياسيون
 

وكما قلتم وكان . إليرانية ما الذي فعلته سياسة الواليات المتحدة في الخليج أدت الى ذلك ؟ الى ظهور هذه الحالة ا

لدينا الكثير من المسائل مع . فإن ايران ال تشعر بأنها من أصدقاء الواليات المتحدة المفضلين اآلن، كالمكم صحيحاً

اإليرانيين ، والى درجة ما بروز يقظة  الشيعة والقوة السياسية للشيعة تمد إيران بأكثر من حلبه تلعب فيها بسياسات 

 ةوهذا ما سيكون سبباً في قلق الواليات المتحد، ي الخليج الفارس
 

، والمستوى الثاني هو ما سيفعله بروز اليقظة السياسية للشيعية والسلطة  السياسية لهم  في أماكن مثل البحرين

  ،والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، حيث يستقر األسطول الخامس للواليات المتحدة 
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 نوفي جنوب لبنا، حيث تقع أهم مشاريع انتاج النفط  
 

أظن ان الشيعة في المملكة العربية السعودية والبحرين وفي كل مكان آخر في . ال أعتقد أنه بالضرورة غير مؤكد 

انهم يتبعون .  يكنون بالضرورة معاداة الغرب ومعاداة األمريكان مثلما كانوا في الماضي الخليج على سبيل المثال ال

 نانهم يسعون الى االندماج والتهدئه  كما ذكر ستيف. سياسة وطنية في معظمهم 
  

والناس اآلن يقولون حسناً ، هل بروز الشيعة تهديد ؟ وهم على وجه الخصوص ال يتحدثون عن البحرين ولكنهم 

اني . يتكلمون عن العراق وعما اذا كان هذا العراق وجزء منه سوف يصبح جزءاً مكمالً لإلمبراطورية اإليرانية 

 ال تسمع ذلك من اإليرانيين او بصراحة من الشيعة اسمع ذلك كثيراً من القيادات السنية ومن الصحف السنية وأنت

 ةالعراقيين الذين ال يريدون ان يصبحوا امتداداً ألي جه
 

أعتقد ان السياسة األهم التي إليران في العراق ليست بالضرورة النهوض بالطائفة الشيعية ولكن منع الهيمنة 

ومن ثم يصبح ذلك نهوضاً بالطائفة الشيعية ، وليس ذلك الن اإليرانيين يظنون ان .  السياسية السنية على العراق

الشيعة سوف يتصرفون كما لو كانوا وكالءهم او امتداداً لسلطتهم ، بل ألنهم يعلمون ان الطائفة الشيعية في العراق 

ية ان تبرر احتكارها للسلطة بإتباع لقد حاولت الطائفة السن. لها تكيف عالمي مختلف عن ذلك الذي للطائفة السنية

 يأيديولوجية انتقالية عدوانية مستندة الى أساس قومي عرب
 

اذا كان بروز الشيعة يخلق بعضاً من عدم االستقرار في أماكن مثل البحرين ولبنان او أماكن أخرى وادى الى المزيد 

 من الديمقراطية فهل هذه مصلحة أمريكية ؟
 

ولذا فإن تغييراً من نوع ما في النظام السياسي في البحرين على سبيل المثال ، يمنح الشيعة دوراً أكثر تمثيالً في 

 أي أنه سوف يخدم المصالح األمريكية، السياسة سيكون أكثر مجلبة لالستقرا
 

  اذا ما اصبح للشيعة قوة اكبر في بالد مثل لبنان والبحرين والكويت وغيرها فهل يخدم ذلك 

 مصالح الواليات المتحدة ؟
 

والمشكلة التي . اذن فالشيعة بالتأكيد تمتد حقوقهم السياسية الى مناطق مثل البحرين والسعودية والعراق بالتأكيد 

. ع آل خليفة في البحرين ومع آل سعود في المملكة العربية السعودية دخلناها هي اننا مازلنا في حاجة الى العمل م

وما يعنيني هو أنني لست معنياً بحالة األسطول الخامس ولكني معني حول رد فعل هذه األنظمة التي مازلنا في حاجة 

 هللعمل معها بخصوص بروز دور الشيعة وفهمهم للتهديد وما يتعين علينا من رد فعل بأزائ
 

هل يرون الجهود األمريكية في المنطقة على انها جهود تبذل . كيف ينظر السعوديون او السنة عموماً الى ما حدث 

  من اجل تخريب مصالحهم وتسليم األمور الى الشيعة ولذا فهم يقاومون ولذا يتصاعد العنف 

 ؟ومن ثم فإن مصالحنا في النهاية ال تجري حمايتها 
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ان الحرب في العراق لم تؤد الى تعقيد المصالح األمريكية في الخليج وألسباب واضحة فقط ولكنها عقدت ايضاً 

 مصالح الشيعة في الخليج 
 

ولكن وبالنسبة للطائفة الشيعية كذلك ـ فإن إعادة تركيب ميزان القوة في العراق كان له تأثير مضر على مصالح 

 كالتي أثارها سؤال، على وجه الدقة، الشيعة في المملكة العربية السعودية وتماماً لالسباب
 

ولذا فبقدر ما أدى العراق الى اختالف في الموازنة اإلقليمية فقد أرسى قواعد أهداف وطنية معينة للمجتمعات الشيعية 

 يضاًأليس في المملكة العربية السعودية فقط بل في البحرين 
 

يحاولون إيجاد معادلة في ما بين الشيعة والتطرف الذي لم يعد هو المسألة وذلك ألن الشيعة وأحزابهم وقواهم 

  ؤوا يدركون أن من الممكن لهم أن يحصلوا على السلطة من خالل صناديق االقتراع السياسية بد

 مواالندماج في داخل مجتمعاته
 

وان مدهم بالقوة ينبغي االّ يكون بالضرورة . أنا أعتقد أنكم بدأتم ترون ان الشيعة قد اصبحوا حالة أمر واقع سياسياَ 

قد يكون مؤذياً للنخبة الحاكمة في السعودية ، وقد يكون مؤذياً للنخب السنية في المنطقة ولكني ال . مؤذياً لألمريكان 

 قها ينبغي أن تحكم سياساتنا أعتقد أن وساوس النخب السعودية وقل
 

وقد يكون من الجيد ان السعوديين قد اصبحوا اكثر قلقاً بعض الشيء واكثر عصبية في ما يتعلق بإصالحاتهم الداخلية 

في مجتمعهم السياسي وبموجب مناهجهم التي تذم الشيعة بطريقة تخلوا من أي قدر من التصالح في حين أننا نركز 

 واليهود وما شاكل ذلكعلى وصفهم للمسيحيين 
 

وأنا . ولذا فإن حصول الشيعة على القوة يجبر النخب الحاكمة على التحرك صوب درجة معينة من التحديث السياسي 

 ئلست واثقاً من أن هذا سي
 

سيكون هناك تمثيل اكثر للشيعة في لبنان بصرف النظر عما اذا كانوا يمثلون حزب اهللا ام حركة امل ، وهذه حقيقة 

لشيعة مهمشين وانا لست واثقاً ، ولو انه امر غير جيد ان من الضروري ان يبقي ا.ديموغرافية بخصوص لبنان

 وبالدرجة الثانية في المملكة العربية السعودية من اجل استقرار المجتمع السعودي ككل 
 
وبالنسبة للعراق فال مفر من صعود الشيعة الى القدرة، وهذا ال يأتي معادالً بأي حال من األحوال الى كون الشيعة 

 ئإيران وأنا ال أظن أن هذا بالضرورة أمر سيتابعين إليران ، ولكنه قد يأتي بعالقات طيبة بين العراق و
 

والمسؤولون األمريكان كانوا يقولون بعكس ذلك أي ان ما ننشده هو . ان هناك تعويقاً للشيعة في السعودية كرد فعل 

 داالستقرار ولذا فحقوق اإلنسان مجمدة في هذه البال
 

لو ألقيت نظرة على البحرين و ما يقومون به بصورة رسمية وغير رسمية من أجل منع الشيعة من التعبير عن 

.. أنفسهم أليقنت بأن ما يحدث العكس ، وذلك أما من خالل القسر وأما بدعوة السعوديين للمجيء الى البحرين 
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  نيين ويصوتون بما يمنح الوفاق سعوديون سنة يأتون الى البحرين ويصبحون مواطنين بحري

  من التعبير عن ذاتها وعن مطالبتها بفتح الدستور
  
 

عندها مثل ما في لبنان حيث يجري اإلعداد لمعركة عنيفة من أجل تغيير العملية اإلنتخابية التي سوف تسمح للشيعة 

  من  % ٤٠الغة  مقاعد المجلس النيابي مقابل تسبتهم السكانية الب % ٢١بالحصول على اكثر من ، 

 معدد السكان الذين يفترض انهم يمثلونه
  
 

ولكن الظهور بمظهر المناصر للشيعة او الملتزم جانبهم على وجه التحديد سوف يخدم هذه المصالح بصورة جذرية 

 ةسوف يعاد تحريكها ببساطاعني ان القوى المضادة للشيعة التي وجدت وكانت موجودة في الماضي . في النهاية 
  
 

ولذا فمن . أي ان الشيعة يعيشون في القسم الشرقي من المملكة العربية السعودية حيث يوجد جميع نفط البالد 

 حدة وكيف تتعامل معه الناحية الستراتيجية فإن هذا مصدر قلق مهم للواليات المت
  
 

ولذا فهذه مسألة شديدة الحساسية ، واعتقد أنكم تعلمون أني عندما كنت مع فريق األزمات الدولية سمعنا ان هذا كله 

ينبغي ان يوضع في سياقه مع ضغط من أجل اإلصالح ، من أجل اإلصالح السياسي والدمقرطة ، وقد ال يكون ذلك 

 باإلصالح السياسي الذي يمهد ساحة اللعهو الطريق الصحيح ولكن نوع من 
  
 

حزب اهللا ليس بالتأكيد المنظمة الشيعية الوحيدة المتطرفة على الرغم من مجال عملها الواسع وخدماتها االجتماعية 

 وحقيقة ان ممثلي حزب اهللا قد تصرفوا بمسؤولية في البرلمان اللبناني
  
 

 ؟ يؤثر بروز الشيعة وإحساسهم بالهوية في العراق وأماكن اخرى على اللبنانيين كيف
 
 

لقد تصرفوا بمسؤولية بوصفهم أعضاء في الحكومة وفي المجلس التشريعي الذي كانوا فيه منذ منتصف 

. عني اذا ما شاهدتم تلفزيون المنار فلن نصدق ان هذه المجموعة معتدلة أ؟ولكن ماذا نعني بقولنا معتدلين.لتسعيناتا

ان ذلك . ولذا فكما تعلمون ان علينا ان نلقي نظرة على ما يحدث في ضواحي بيروت لدى تقديم الخدمات االجتماعية 

 نولذا فهي ذات حدي.  في جميع أنحاء المنطقة هو النوع نفسه من القصة اإلسالمية التي تجدها
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وهذا يتطلب قدراً معيناً من . هناك الكثير من التناقضات والمفارقات فمن جهة أنت تريد ان ينسحب األمريكيون 

وفي الوقت نفسه أنت تريد في العراق هيكالً فيدرالياً يحدد طابع المجتمع وحكومة مركزية ضعيفة مع . تقرار االس

  الحكومات المركزية الضعيفة تاريخياً ال تمتلك جيوشاً مركزية قويةأقاليم قوية ، وذلك ألن 
 
 

. ولذا فهناك الكثير من الموازنات الصعبة  .ولذا فأنت ال تريد العراق ان يبرز مرة أخرى بوصفه عامل عرقلة لتأثيرك

واإليرانيون بارعون في موازنة مجاميع من المصالح المختلفة ، ولكني أظن ان أهم قلق هو اإلنسحاب النهائي 

 رللقوات األمريكية وهذا يتطلب كما قلت درجة ما من االستقرا
 
 
واذا ما نظرت الى قيادات األحزاب السياسية العراقية فإن األحزاب السياسية الشيعية تقول بصورة واضحة انهم ال 

يريدون استنساخ النموذج اإليراني وان لهم هويتهم الخاصة ومصالحهم الخاصة وهم يدركون ان عليهم ان يبقوا في 

  ولذا فنحن جزء من العراق برغم حقيقة كوننا .العراق في السياق السياسي والوطن العراقي 

 ة بقينا في المنفى في إيران مدة طويل
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 من هذا بالقسم الثانيمرحباً  : يثان برونرإ

سام لبروز الشيعة والهالل االختبار ذي الثالثة أق

نا أ . ريثان برونإنا أ. الشيعي في الشرق األوسط 

نائب محرر الشؤون الخارجية في التايمز ولدينا 

  . ثالثة متكلمين رائعين اليوم للساعة المقبلة 

مرة أخرى أذكركم سريعاً إلغالق جميع أجهزتكم       

 ان الندوة اليوم سوف تـسجل       وااإللكترونية وتذكر 

نصل الى مرحلة سؤال وجـواب رجـاءاً        وعندما  

. انتظروا الميكرفون وقدموا أنفسكم عندما تسألون       

 دقيقة ثم   ٤٠سوف نقوم بذلك مدة نصف ساعة او        

  . اطلب منكم ان تشاركوا 

 من  ستيفن كوكهمأن كما أظنكم تعلمون ،المتكلمون

 مـن   تـوبي جـونز   مجلس العالقات الخارجية و   

 األزمـات   سوارثمور وكان يعمل فـي مجموعـة      

يضاً مـن مجلـس     أ الذي هو    راي تاكيه  و ةلدوليا

  . العالقات الخارجية 

بروز قوة الـشيعة ،     وهكذا فموضوعنا اليوم هو     

 ومن الواضح ان     للقلق ؟  ما يدعو هل قوة الشيعة    

ن أل، ن يكون نعم    أ،  الى درجة ما   ،جواب ينبغي ال

  . جميعاً هنا دنا ووج  سبب هوهذا 

الواليات المتحدة على   ركيز   بؤرة ت  يبدو واضحاً ان  

النجف ، والمسؤولون األمريكيون    أصبحت  العراق  

الــذين يــزورون النجــف ويحــاولون االلتقــاء 

بالسيستاني والناس ذوي العالقة مع السيستاني كان       

ينبغي ان يسألوا أنفسهم بم شعروا عندما نظـروا         

نا لم  أ. الى النجف الشبيهة بمدن العصور الوسطى       

 منذ سنوات ولكني أظن انها مـا        هناكالى  اذهب  

زالت على حالها ولم تصبح في حال افضل ممـا          

وهي ليست مكانـاً    . كانت عليه عندما كنت هناك      

   . جفرسونن تظهر فيه ديمقراطية أيحتمل 

ومن جهة أخرى اذا ما حصل هناك أي نوع مـن           

 وهذا ما يبدو    ،التغيير في الطبيعة السياسية للعراق    

ن هذا هـو المكـان      إ ف ،لنه سوف يحص  أواضحاً  

على   النسبي  التركيز معطياَ،تنشأ منه   الذي سوف   

  . الشيعة والسلطة في البالد 

 في مقالته التـي ستـصدر فـي         ولي نصر يقول  

الشؤون الخارجية ان الشرق األوسط الذي سينبثق       

كثـر ديمقراطيـة    أ ال يكون    قدمن حرب العراق    

يضاً أكثر شيعية وسيكون    أولكنه بكل تأكيد سيكون     

كثر أ – وهذا ما سوف نبحثه في الساعة المقبلة         –

ـ   أوهنا كما   . إيرانية    لـصانعي   ةعتقد تكمن مفارق

ـ السياسة األمريكية وهي انهم كلما زادوا في         ع دف

ن ذلك سـيأتي بحقـوق      إ ف  ،الديمقراطية الى أمام  
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قليات مثل الشيعة ويكون معناه مزيداً من النفوذ        لأل

نـه مـن    أهذه اللحظـة    اإليراني الذي ال يبدو في      

  . فضل أصدقاء الواليات المتحدة أ

 لديه كتاب اشقسحاق نإولذا فهل هذا مبعث قلق ؟ 

جديد في طريقة الى الصدور ويقول في كتابـه ان          

الشيعة في الشرق األوسط بما فـي ذلـك ايـران           

تكيف وتـسوية   وا من العنف الى ال    ولولبنان قد تح  

 بوصـفها   وهو يصف المرحلة الراهنة    . الخالفات

ويقـول ان السيـستاني     . مرحلة ما بعد الخميني     

يـديره  يؤمنـون ببلـد      رجال الدين المتـزنين     و

تباعـه  أ والسيـستاني و   ، وليس األئمة  ،السياسيون

في المنطقة بما في ذلك داخـل       يتزايد اإلهتمام بهم    

   . ايران كما يقول

طلب من كـل    أسوف  . ولذا دعونا نبدأ مناقشاتنا     

طرق الى موضوع الندوة المتعلق     واحد منكم ان يت   

ببروز الشيعة وهل ذلك مـصدر قلـق للواليـات          

  . ن يبدأ أ ستيفنالمتحدة  وسوف اطلب من 

   . انثيإشكراً جزيالً . بالتأكيد  : ستيفن كوك

 ولكنه ليس   ، انا اعتقد انه نعم    ،مستوياتعدة  على  

بمعنى ان تنظر الواليات المتحـدة الـى الـشيعية          

لقد . بحد ذاتها    أو تهديداَ  ً,و مذهبا  ا ،بوصفها ديناً 

،  ،خـرى   األ  على عدد من المستويات    استوقفتني  

  . لواليات المتحدة لمصدر قلق  ،مع انها 

ما الـذي  . مسألة إيران هل هي  ،والً وكما ذكرتم  أ

سياسة الواليات المتحدة في الخليج أدت الى       فعلته  

لتم وكما ق . ذلك ؟ الى ظهور هذه الحالة اإليرانية        

فإن ايران ال تشعر بأنهـا      ، وكان كالمكم صحيحاً  

لدينا . ن اآل  المفضلين أصدقاء الواليات المتحدة  من  

  ما الى درجة والكثير من المسائل مع اإليرانيين ،       

 الشيعة والقوة السياسية للـشيعة تمـد        يقظة   بروز

سياسات الخلـيج   ب هافي بأكثر من حلبه تلعب      إيران

 سبباً في قلق الواليـات       وهذا ما سيكون   ،الفارسي  

   . المتحدة

 اليقظـة   والمستوى الثاني هو ما سـيفعله بـروز       

 في أماكن    لهم    السياسية السلطة  لشيعية و السياسية ل 

 حيث يـستقر األسـطول الخـامس        ،مثل البحرين 

 والمنطقة الشرقية في المملكـة       ،للواليات المتحدة 

  انتـاج  أهم مـشاريع  حيث تقع    ،العربية السعودية 

ماذا تفعل هذه األمور     .  وفي جنوب لبنان    ،طالنف

في السياسة الداخلية لهذه الدول ؟ ومن ثم فكيـف          

تصوغ الواليات المتحدة سياسة جديدة للتعامل مع       

هذه الدول ؟ حتى في األماكن التي ليس فيها قـدر           

 من السكان الشيعة ، أماكن مثل مصر فهناك         كبير

ـ  ،قدر كبير من القلق من قوة الشيعة        نتيجـة   اذ وه

طبيعية للتركيز على الديمقراطية فـي المنطقـة ،         

تـابع  تحتى ان األنظمة في الحقيقية ، بـدالً مـن           

اإلصالح الديمقراطي وتفـسح المجـال األوسـع        

للديمقراطية ستفعل اموراً أخرى ، وقد رأينا شـيئاً         

  . من ذلك خالل الشهور القليلة الماضية 

  هل هي مسببة للقلق ؟  : برونر

 الى انها   ستيفننعم وقد أشار     : جونز. تي  توبي  

انتم تعلمون انها مسألة تتعلق بعـدد       . تسبب القلق   

وعلى الـرغم   . من األماكن من الناحية الجغرافية      

 –من تعقيد النظر الى الشيعة بوصـفهم مجتمعـاً          

واظن قد تحدثنا عن ذلك هـذا الـصباح ، هنـاك            

احتمال ان ينظر الشيعة الـى أنفـسهم بوصـفهم          

ـ جتمعاًم  يتحـدث  ،كذلك ،ولي نصر واعتقد ان  

عن هذا في مقالته ، ونظرهم الى أنفسهم بوصفهم         

  التاريخية والسياسية المبررات مجتمعاً له عدد من 
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ـ هل هي تهديد لمصالح     مصدرة  يالشيعولكن هل   

. ن ؟  ربما تكونأليست كذلك اآل؟ ةالواليات المتحد

الكثيـر  عني ان   أتكون ؟   ن  أ لضروريليس من ا  

يعتمد على الطريقة التي تتحرك فيها األمور فـي         

يضاً على الطريقة التي تتابع     أ ولكنه يعتمد    ،العراق

فيها الواليات المتحدة سياستها في الشرق األوسط       

  . وفي جنوب آسيا 

أظـن ان   . ال أعتقد أنه بالضرورة غيـر مؤكـد         

الشيعة في المملكة العربية السعودية والبحرين وفي       

لمثـال ال   ا سـبيل    علىان آخر في الخليج     كل مك 

رب ومعاداة األمريكان   غبالضرورة معاداة ال  يكنون  

انهـم يتبعـون سياسـة      . مثلما كانوا في الماضي     

االنـدماج  انهم يسعون الـى     . في معظمهم   وطنية  

   .  ستيفن كما ذكروالتهدئه 

ن طيبة ولكني اعتقد ايضاً وبسبب      ولذا فاألمور اآل  

تحركون والديمقراطية لم تحرز    كون اإلصالحيين ي  

مكاناً لجذورها حقاً فنحن غير واثقين مـن كثيـر          

 أو بعض االنواع االخـرى      يديولوجياأل. األمور  

كاريزمية او حركة سياسية يمكن     ال اتشخصيمن ال 

 .خـر آاتجاه  ب بهوتذهب  وتعطل كل ذلك    ان تظهر   

  . وقد رأينا ذلك على مدار التاريخ 

مور في الوقت الراهن فـي      ني اعتقد ان األ   إولذا ف 

ولكني اعتقد وكما هـي الحـال مـع         ، حال طيبة   

ن األمور ال   إأكثرية الحاالت في الشرق األوسط ف     

  . يمكن التكهن بها خالل السنوات الخمس القادمة 

 وذلـك   ،حسناً اعتقد اني أخالف ذلك     : اي تاكيه ر

ولذا فليس لنا   ) ضحك(من اجل المخالفة في الندوة      

  . تفاق الكثير من اإل

مران وهما ما اذا كـان      أوالً وقبل كل شيء هناك      أ

بروز الشيعة هو خطر متزايد للـسياسة األمنيـة         

 – ١٩٧٩ وكان فـي     ،األمريكية واألنظمة الحليفة  

 ان الثـورة اإلسـالمية مرعبـة        ا عندما بد  ١٩٨٠

وفي ذلك الوقت كان    . ودموية بشكل ال هوادة فيه      

 المحلية سـواء    ما رأيناه هو ان الطوائف الشيعية     

أكانت في المملكة العربية السعودية ام في البحرين        

 تهديـد وفي أماكن أخرى مثل الكويت استثمرت ال      

لتحـاول   ،أو ادراك التهديد االيرانـي     ، اإليراني

تفاوضها من اجل مصالحها الوطنيـة فـي        اعادة  

الحيـاة الـسياسية    لتحاول االنـدماج فـي      ، دولها

مملكة العربية السعودية   واالقتصادية في الكويت وال   

ن أنهم لم يكونـوا يريـدون       إ ف ،وفي ذلك المعنى  . 

يصبحوا بديالً عن إيران ولكنهم كـانوا يحـاولون         

استخدام الحضور اإليراني من اجل الحصول على       

عالقات مختلفة مع األنظمة السنية التي هم تحـت         

ن يقولون حسناً ، هل بـروز       والناس اآل . حكمها  

هم علـى وجـه الخـصوص ال        الشيعة تهديد ؟ و   

يتحدثون عن البحرين ولكنهم يتكلمون عن العراق       

وعما اذا كان هذا العراق وجزء منه سوف يصبح         

اني اسـمع   . جزءاً مكمالً لإلمبراطورية اإليرانية     

ذلك كثيراً من القيادات السنية ومن الصحف السنية        

وأنت ال تسمع ذلك من اإليرانيين او بصراحة من         

اقيين الذين ال يريـدون ان يـصبحوا        الشيعة العر 

  .  جهة ةامتداداً ألي

عتقد ان السياسة األهم التي إليران فـي العـراق          أ

ليست بالضرورة النهوض بالطائفة الشيعية ولكـن       

ومن ثم  . منع الهيمنة السياسية السنية على العراق       

يصبح ذلك نهوضاً بالطائفة الشيعية ، وليس ذلـك         

الشيعة سوف يتصرفون   الن اإليرانيين يظنون ان     
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كما لو كانوا وكالءهم او امتداداً لـسلطتهم ، بـل           

ألنهم يعلمون ان الطائفة الشيعية في العراق لهـا         

. تكيف عالمي مختلف عن ذلك الذي للطائفة السنية       

لقد حاولت الطائفة الـسنية ان تبـرر احتكارهـا          

تباع أيديولوجية انتقالية عدوانية مـستندة      إللسلطة ب 

   . قومي عربيالى أساس 

يـضاً هويـة    أن لديها   إوفي حالة الطائفة الشيعية ف    

لسياسة خارجية وتكيفاً ينطوي على الرغبـة فـي         

تحسين عالقات العراق مع جيرانه غير العـرب ،         

ـ          ن إوهذا يتظمن إيران وتركيا ، وبهذا المعنـى ف

كثر في ان يعيشوا بـسالم مـع        أحتماالت  إهناك  

 وامـر جيـد     ،راقإيران وهو امر جيد بالنسبة للع     

 انـه جيـد بالنـسبة       أقولي  ن ولك ،بالنسبة إليران 

  . للواليات المتحدة 

واحدة من أهم المشاكل التي حدثت فـي الـشرق          

 األقل في الخليج خالل الـسنوات       علىاألوسط او   

الثالث الماضية هي مشكلة االحتكاك والتوتر بـين      

او هذه التـوترات    تالشت  واذا ما   . العراق وإيران 

ـ ي ان خل   تماماَ  لست متأكداَ  نيإنقصت ف  ا أكثـر   ج

من الطويل   هو بالظرورة  قضية ضد األ      استقراراَ

  .ةمد للواليات المتحداأل

طلب منك الرد على ما قاله      أدعني   . راي : رونرب

 وهو ما قرأته انا عند افتتاح هـذه النـدوة    نقـاش 

ن فـي مرحلـة     والتي قال فيها ان إيران ليست اآل      

 كتب ذلك كما يبدو قبل سـنة ،         وقد. عدوانية جداً   

. او انتم تعلمون كم هو الوقت الالزم لظهور كتاب 

وانا اريد ان اعرف ما اذا كنتم تعدون ذلـك عفـا            

ون انه مازال صحيحاً مع مـا       قدعليه الزمن ام تعت   

   . حمدي نجادأإنستمع اليه من الرئيس 

كما كانت عليـه    ة  يرييتغلم تعد إيران قوة      : تاكيه

لثمانينات عندما كانوا يتكلمـون حـول       في مطلع ا  

 ةيرييتغلم تعد قوة    . البحرين بوصفها اقليماً ايرانياً     

. ن قوة األمر الواقع والخطاب الالهب       بل هي اآل  

نه ال  إواذا ما نظرت الى خطاب النظام اإليراني ف       

يظهر أي تبدل عما كان عليه حال سياسة الخلـيج          

 والخطاب  .عما كانت عليه زمن الحكومة السابقة       

الالهب يركز كثيراً علـى إسـرائيل والواليـات         

وهذا الى حد ما سبب كون إيـران قـد          . المتحدة  

حاولت دائماً التغلب على التفرقـة الطائفيـة فـي          

ستخدام إالشرق األوسط لتصبح قوة شرق أوسطية ب      

هاتين المسألتين ألنها لو طرحت نفسها بوصـفها        

سـيكون  قليمي  ن تأثيرها اإل  إقوة شيعية حصراً ، ف    

ذا ما طرحـت نفـسها   إ ف،ي حال أوعلى  . محدود  

بوصفها عدواً إلسرائيل ومقاومة للوجود األمريكي      

ن من المحتمل ان تكون لهـا       إفي الشرق األوسط ف   

   مصر –جاذبية أعلى في الشارع العربي الواسع 

  ولكن ألي غرض ؟  : برونر

تأثيراً اكبـر فـي     يكون لهم   من ناحية ان     : تاكيه

 في المنطقة ومن ناحية ما      مناقشاتال) بعض من ؟  (

 الفلسطينية ومـا    –يجري في المسألة اإلسرائيلية     

وأن يكون لهـم    يحصل في لبنان وما شاكل ذلك ،        

  . صوت في مجالس السلطة 

 .  راي اني أريد فقط ان ارد على شيء قاله        : كوك

اذا ما قبلنا باستقرائك انها ليست قوة عدوانية وانها         

وأنها انتقلت في خطابها حـول       ةيرييتغقوة  ليست  

ن ذلك ال يوجد بالـضرورة      إأمور مثل البحرين ف   

اختالفاً في ما يتعلق مثالً بسياسة البحرين التي فيها  

 القيادة التي يسيطر عليها السنة في     –قيادة البحرين   

البحرين ، والطريقة التي تتعلق بالواليات المتحدة       
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من المنطقة وكيف ترد وقلقها حول أمنها الخاص وا 

ومن الواضـح ففـي     . الواليات المتحدة على ذلك     

كافة أنحاء منطقة الخليج وخارجها هناك جهد يبذل        

الشيعي شبح  الهالل    ستخدام  من الجانب العربي إل   

. جل أغراض سياسية    أكما فعل الملك عبد اهللا من       

وفكرة ان نقول ان اإليرانيين لديهم ذلـك التـأثير          

 و أ ةيرييتغالنظر عما اذا كانوا قوة      الهائل بصرف   

ثر فـي النخبـة التـي    أمراً واقعياً ام ال ، له     أقوة  

تستمر الواليات المتحـدة فـي العمـل معهـا ،           

  . ومنظورها للتهديد 

.. ان األمـر هـو      .. دعني  .. انا اعني    : برونر

مـا  : واحدة منها هي    . هناك كل أنواع المشاكل     

 بكلمـة  ـيكـا   هي مصالح أمريكا ؟ حـسناً كأمر 

 بعضاً من عـدم      يخلق  الشيعة ز برو كان اذا   أخرى

االستقرار في أماكن مثل البحرين ولبنان او أماكن        

أخرى وادى الى المزيد من الديمقراطية فهل هـذه         

  .  هذا سؤال واحد مصلحة أمريكية ؟

ثم بعد ذلك ، بالطبع السؤال الثاني هو هل تستطيع          

 –ل سنية شيعية     مسائ –ان تفصل ما يحدث داخلياً      

  عما تفعله إيران او ما قد تفعله ؟ 

ني سوف اطلب منا جميعاً ان نقـسم هـذه          إولذا ف 

  . األمور لكي ال تصبح مندمجة 

عبر الشيعة  ي أنالمصلحة األمريكية   من   هل   :توبي

   في بعض هذه الدول ؟ تهمعن قو

 هـو   ىسمعني اذا كان هدفها األ    أ.. حسناً   : جونز

نها قد قدمت خدمة في ما      إطقة ف حفظ األمن في المن   

يتعلق بتغيير طبيعة القوة فـي األنظمـة الـسنية          

المهيمنة ، وانتم تعلمون انها بطبيعة حكمها فهـي         

استفزازية ، انهم الناس الذين في الحقيقة يسمحون        

ل خليفة وبيت   آ  الى الحكومات السنية ،       بالسيطرة

خرين من الذين يديمون حياة الثـورة       آل سعود و  آ

ليس الشيعة هم الذين يـستمرون فـي        . سالمية  اإل

.  بوصفه شخصية رمزية     خميني في قبضتهم  المسك  

ناس مثل رئـيس وزراء     أان الذين يفعلون ذلك هم      

عب الورقـة   لالبحرين الذي يثير المشاعر العدائية ب     

ظنه بذلك يغـضب الطائفـة الـشيعية        أالطائفية و 

كثـر  أفيتسبب في تبرير استمرارها بالقيام بأعمال       

  استفزازاً او نوعاً من السياسة العدوانية ؟ 

يراً من نوع ما في النظام السياسي في        ين تغ إولذا ف 

 سبيل المثال ، يمـنح الـشيعة دوراً         علىالبحرين  

كثـر مجلبـة    أكثر تمثيالً في الـسياسة سـيكون        أ

  . نه سوف يخدم المصالح األمريكية أ أي ،لالستقرا

د فقط وليس علـى     ولكن على المدى البعي    : ربرون

  . المدى القريب 

كون تحسناً أظن ان من غير المؤكد انه س        : جونز

انـه األسـطول    . مشكلة في المدى القريب حقـاً       

ال اعتقد ان البحرينيين الشيعة يهتمـون       . الخامس

  . ن في البحرين  موجوداً اآلبكون األسطول الخامس

عندما . اعني سأذكر قصة قصيرة      . ة فرص هناك

 أقـوم   ٢٠٠٥ او   ٢٠٠٤البحـرين فـي     كنت في   

بالبحث في تقريـر حـول البحـرين ، اجتمعـت           

 ووجهت إليهم عدداً مـن      حزب اهللا ببحرينيين من   

األسئلة حول ما كانوا يفعلون وما خطهم السياسي        

وما يحاولون تحقيقه وقد تلقيت عدداً من األجوبـة         

 مـاذا   :ولكني توجهت بسؤال يقول     . غير المقنعة   

جل اإلصـالح   أيات المتحدة فعله من     تستطيع الوال 

 ولم يكن لهم جواب جيـد       في مجتمعات الشيعة ؟   

راء مجموعـة   آولكني استطلعت   . حول هذا ايضاً    
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 شاباً في قرية للشيعة وكـانوا قـد         ١٥مكونة من   

 حيـث احتـشد     )سـترة (  قريـة    قاموا بسباق في  

وقـد  . لسباق رالي السيارات     من الناس    ٨٠,٠٠٠

 الطائفة الشيعية مـن سـلطة        ما تطالب به    ان بدا

سياسية ، وكانوا يحاولون الحصول علـى رضـا         

الظهار الحكومة من خالل حمل علم دولة البحرين        

وقد قـالوا ان ذلـك      . ةّمأ بوصفهم    للبحرين والئهم

  . فضل من حمل علم حزب اهللا أرمز 

الطريقـة التـي    وفي نهاية المحادثة سألتهم عـن       

 ان تخدم مصالحهم  تستطيع فيها الواليات المتحدة     

ننـا  إوقد قالوا حسناً اذا اعتقدتم ان هذا مناسب ف        . 

في األسبوع القادم سنقوم بمظاهرة نحمل فيها العلم        

، اعتقد انه كانت هناك فرصة      ) ضحك(األمريكي  

ى أ حين ر  ٢٠٠٥ و حتى في     ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣في  

الشيعة الواليات المتحدة ربما بوصفها مسانداً فـي        

تم قراءة العراق بطرق مختلفة ،      وكانت ت . المنطقة  

هناك قصص تدل على انهم في السعودية يفعلون        و

   . الشيء نفسه

هل سيكونون عنصر عدم استقرار فـي البحـرين         

من السكان   % ٧٠على وجه الخصوص حيث هم      

؟ وهل سيقومون بمعاملة السنة كما عوملـوا هـم          

على مسار التاريخ ؟ هذا سؤال تـصعب اإلجابـة          

  . عنه 

 مسألة أخرى إقليمية الى حد مـا        شنقاّن يثير   واآل

ان الشيعية هي قوة للفكر الـسياسي       عندما يقول   

 ،   وانهم يسعون الى الدمقرطـة     التقدمي في المنطقة  

وانا اعني انه نعم    . وهي أمور تتعقد اإلجابة عنها      

انهم يقودون اإلصالح ألنهم خارج السلطة ولذا       .. 

ك يبـررون   فهم يريدون حصة متساوية وهم يـذل      

 فـي مجـاالت     لكنهم رجعيون و. فكرهم السياسي   

اعني أنكم تعلمـون ان شـيعة البحـرين       . أخرى  

يتمسكون بأكثر قيم إيران والعراق محافظة في ما        

انهم ليسوا  . يتعلق بحقوق المرأة في سبيل المثال       

  . على وجه الدقة ، ليسوا تقدميين اطالقاً تقدميين

ألمريكيـة ان نـرى     ولذا فهل مما يخدم المصالح ا     

النساء يصبحن تابعات مرة اخرى في مكان يتمتعن    

  . فيه بالحقوق 

سوف نتكلم عن موقفهم من المرأة ، هـل        : برونر

  هم اكثر رجعية من النظام القائم ؟ 

  ) . ضحك(أوه نعم  :جونز

  . هذه أخبار طيبة  : ربرون

ن في البحـرين    ان المعركة التي تدور اآل     : زجون

 األحوال الشخصية طالمـا أثـرت       هي حل قانون  

الموضوع ، وما يتعلـق بـالطالق والمواريـث         

والوصاية على األطفال والشيعة البحرينيون يقودهم 

عدد من رجال الدين قد شنوا معارضة عنيفة على         

تنظـيم  محاوالت الحكومة السنية التـي تحـاول          

الشريعة اإلسالمية وان تضمن حقوق النساء عندما       

  …وقد كان الشيعة أقوى . اكم يقفن أمام المح

فقط من اجل إعطـائكم فكـرة ، ان هـذا            : كوك

المجتمع السياسي وبالنظر لكونه ال يملك احزابـاً        

 المعبرة الـى حـد      )الوفاق(ن الجمعية السياسية    إف

بعيد عن سياسات الشيعة هي التي تقوم بالكفاح من         

اجل إعادة فتح الدستور واعطاء مجلـس النـواب         

ولكن يبدو ان تلك هي جماعة      . السلطة  مزيداً من   

تتسم بالديمقراطية وهو أمر عظـيم وهـو جيـد          

ولكن في الوقت نفسه     . بالنسبة للواليات المتحدة  

ن موقفهم من النساء عنيف في الحقيقـة ، ولقـد       إف

اقترح واحد من زعماء الوفاق جعل الشبابيك فـي         
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بيوت البحرين بموجب القانون غير قابلة لالنفتـاح       

 الخارج وكان هناك مقترح إعطاء المزيد من        على

الحقوق للمرأة في النظام السياسي وكـل طـرف         

  . يقاتل بأقصى ما يمكنه من اجل ما يريده 

ـ  ن إولكن ذلك يثير استغرابي ففي إيران ف      : ربرون

مـن  ، دور المرأة السياسي وغير ذلك اكثر تقدمية      

 المجتمعات السنية     اكثر   مما هو في   ،وجهة نظري 

  ما هي القضية ؟ . صولية األ

 ان  توبي وسـتيفن  يقول  . حسناً انا اقصد     : تاكيه

مفـاهيم  الطبقة الدينية الشيعية التي برزت لـديها        

سـوأ مـن    أنها  أال أظن   .  حقوق المرأة     عن ةسيئ

) . ضحك(نظرات رجال الدين السنة في السعودية       

  . انا اعني ان كانت هذه هي المسألة 

  .  المسألة المهمة أظن ان تلك هي : برونر

ل للوصول الى هـذا     انضلاأنه يمكن   عني  أ : تاكيه

 درجة عالية من المـوارد      ه يتطلب  ولكن ،المستوى

 عـدم   وقدرة وقوة للوصول الى هذا المستوى من      

  . تحريم التصويت بسبب الجنس 

ـ  ،في حالة ايران   رث الثـورة   إ ي أعتقـد أنـه    نإ ف

 اإليرانية التي حركها رجال ونـساء ماركـسيون       

  . ليبراليون محافظون 

  . غير مرتبطين بالشيعة على وجه التحديد  : برونر

تحـالف  بهـا   ان الطريقة التي جاء      .نعم : تاكيـه 

تامـاً   يقابله حرمانـاَ  بالثورة الى السلطة لم     هؤالء  

  الكثير اعني هناك .  بعد الثورة    ةعوشرم ال وقللحق

من النساء في الجامعات في إيران ، اكثـر مـن           

ن ذلك ال يعكس سوق     إف، ي حال   أ ى وعل .الرجال  

 توما زال  % . ٢٠وقد انخفض الرقم الى     . العمل  

هناك سياسات إقصاء ، مناصب حكومية ال يمكن        

ولكن النساء لـديهن    . للنساء المشاركة فيها جميعاً     

كـان هنـاك    ، لبعض الوقت   . دور شعبي واضح    

عدد في دوائر العدل اإليرانية من النساء اكثر منه         

ال يقول الناس أن هؤالء     ، ناآل. مجلس النواب    في

 اعني ان ليس كل امـرأة        ،النساء محافظات جداَ  

. برالية وما شـاكل ذلـك       يهي محامية للسياسة الل   

  .  في المجتمع الشعبي الندماجاولكن هناك مزيد من 

 اذا  :ريد منك ان تجيب عن سؤال       أ  راي  :برونر

 لبنـان   ما اصبح للشيعة قوة اكبر في بـالد مثـل         

والبحرين والكويت وغيرها فهل يخدم ذلك مصالح       

  الواليات المتحدة ؟ 

 ربما كان ذلك    –الشيء الغريب حول هذا      : تاكيه

انعكاساً للحرب ضد العراق ، هناك تميز لهويـة         

الشيعة حتى بالنسبة الى الشيعة العلمـانيين حيـث         

ـ         ن احزابـاً   إانهم يشعرون انه في كل األحـوال ف

ي يمكن ان تحمي مصالحها ويـرون       شيعية هي الت  

هـذا  . انهم ينبغي ان تكون هويتهم الحزبية شيعية        

الجزء المثير لالهتمام حيث انك يمكن ان تكـون         

علمانياً ويكون هناك مظهر لهوية معينة يفـرض        

  . عليك تصورك السياسي 

ما هي المصالح األمريكيـة     السؤال المطروح هو    

  في منطقة الخليج ؟ 

  . كيف يمكننا ان نقوم بتعريفها : صحيح  : برونر

كيف تعرف مصالح أمريكا في الخلـيج ؟         : تاكيه

اذا ما حصل عدد من األمور ، وحقاً ليس هناك بلد     

يريد ان يصبح بلداً تصحيحياً واذا بقي العراق بلداً         

موحداً مع درجة معينة من عدم النظام في الداخل         

حقاً ودرجة معينة من العنف ولكن برغم ذلك فأني         

 على وجـه التحديـد       ستيفن علم ماذا يثير قلق   أال  
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اعنـي ان الجنـود     . حول ما نقوم به في الخليج       

جداً وهو منع   محدد  األمريكيين معدين للقيام بعمل     

. وحماية الحدود اإلقليمية    ،بلد من مهاجمة بلداً آخر    

اذا كانت هذه الحدود اإلقليمية ليست تحت التهديـد         

  هناك وماذا يفعل ؟   طول الخامس فلماذا اذن كان األس

بعثات انا ال اقترح عدم تدخل أمريكا في الخليج ،          

 رجال  ،معلمون امريكان كتاب أمريكان      ، ةأمريكي

مريكان ومصالح تجارية امريكية ، ولكـن       أعمال  أ

علينا ان نوازن بـين الحـضور األمريكـي مـع           

الحضور العسكري األمريكي وهل هذا هو الـدور        

 يجري لعبة في الخلـيج ؟ اذا كـان          المناسب الذي 

الخليج بحساب التوتر يتجه نحو كونه منظماً لنفسه        

فهل هناك ضرورة للوجود السياسي الكبيـر فـي         

  المنطقة ؟ 

 يذهب  – دعني أسألك السؤال نفسه      ستيفن : برونر

 ان   قالت كوندوليزا رايس  أظن ان    –من راي اليك    

 خالل   قال في السنتين األخيرتين انه      بوش الرئيس

ن السياسة األمريكية كانـت تتركـز       إف،  عاماً   ٦٠

على االستقرار في المنطقة وانظر ماذا تلقينا مـن         

ولذا فقد أصبحت لـدينا سياسـة        . ٩ / ١١ذلك ،   

جديــدة حيــث اننــا نعنــي بــالحقوق الفرديــة 

وهـذا سـوف    . والديمقراطية في هذه المجتمعات     

ـ          . ي  يخدمنا تماماً في امور فشلنا فيها فـي الماض

 ما اذا ني أخمن ان ما أريدك التحدث فيه هوإولذا ف

كنت تعتقد ان الشيعة صالحة للنموذج المطلـوب        

وما اذا كنت تعتقد انهم على حق حين يقولون ان          

ما مضى قد فشل وان هذه هي طريقة التقدم الـى   

  .  وفي بضع دقائق رجاًء ،األمام

  من ان القسم األخير  . بالتأكيد بطبيعة الحال     : كوك

 كـان ان التركيـز علـى        رايـس ملة الوزيرة   ج

االستقرار قد جلب للمنطقة عدم االسـتقرار وانـا         

أريد ان أتتناول المسألة من هذا األمر ، في الحقيقة          

كانت المنطقة مستقرة الى درجة هائلة في كثير من    

. الوجوه وهذه هي المـشكلة التـي وقفنـا فيهـا            

ا غير مستقرة   والسياسة األمريكية لم ترد ان نجعله     

بل أرادت ان تحقق بعض الديناميكية في العمليـة         

  .السياسية هناك 

ن اذا كان في مصلحة الواليـات المتحـدة ان          واآل

تطور الديمقراطية وحقوق األفراد وسائر األشـياء       

األخرى التي أمضى الرئيس ووزيـرة الخارجيـة        

السنوات الثالث والنصف الماضية يتكلمان فيهـا ،        

ة بالتأكيد تمتد حقوقهم الـسياسية الـى        اذن فالشيع 

 . مناطق مثل البحرين والسعودية والعراق بالتأكيد     

والمشكلة التي دخلناها هي اننا مازلنا في حاجة الى 

ل سعود في   آ معل خليفة في البحرين و    آالعمل مع   

وما يعنيني هو أننـي     . المملكة العربية السعودية    

كني معنـي   لست معنياً بحالة األسطول الخامس ول     

حول رد فعل هذه األنظمة التي مازلنا في حاجـة          

وفهمهـم  للعمل معها بخصوص بروز دور الشيعة       

 ، حيث   هلتهديد وما يتعين علينا من رد فعل بأزائ       ل

انه ما زالت هناك حرب في العراق ومازال هنـا          

ـ  . قلق حول االنتشار النووي اإليراني       ني إولـذا ف

قـل هنـاك     األ علىاعتقد ان في الوقت الحاضـر     

مصلحة وطنية بوجود األسطول األمريكي الخامس      

ولذا . وكذلك في وجود القطعات العسكرية في قطر      

فنحن في حاجة الى االستمرار في العمل مع هؤالء         

وبطبيعة الحال مع المسألة برمتها المتعلقة بالوقوف       

 هذاأن االمر يخص    ني اعتقد   إولذا ف . االرهابضد  

تطـوير  ل المجـرد    الـشعور العـريض   النوع من   

ال . الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحقوق السياسية 
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الذي لذلك  التأثير  ولكن  . يمكن ان يكون امراً سيئاً      

  . هتماميإ موضع   العربية هوعلى النخب

حسناً ، المشكلة هي اننا ال نعرف نهايـة          : برونر

ننا سنجد  إرنا الى العراق ف   ظولكن اذا ما ن   . القصة  

 ،ين يقولون ان األمر لم يكـن مهمـاً        الكثيرين الذ 

 في الحقيقة ان مساعدة الشيعة في العـراق         ;حسناً  

ل الحياة في العراق كما انها      احوألم تؤد الى تحسن     

لم تُحّسن حال مصالحنا في المنطقة ، ولكن بعيـداً          

  . عن هذا هو نهاية القصة 

 ان تتكلم عن    توبي المشكلة هي ، وربما تستطيع يا     

كيف ينظـر   ن دعنا نتحدث عن      واآل –ذلك دقيقة   

هـل  . السعوديون او السنة عموماً الى ما حـدث         

يرون الجهود األمريكية في المنطقة علـى انهـا         

جهود تبذل من اجل تخريب مـصالحهم وتـسليم         

األمور الى الشيعة ولذا فهم يقاومون ولذا يتصاعد        

ن مصالحنا في النهاية ال تجـري       إالعنف ومن ثم ف   

  حمايتها ؟ 

حسناً انا اعني اني تحدثت عن ذلك فقلت         : نزجو

ان الحرب في العراق لم تؤد الى تعقيد المـصالح          

األمريكية في الخليج وألسباب واضحة فقط ولكنها       

   . عقدت ايضاً مصالح الشيعة في الخليج

اذا ما نظرتم ملياً الى منحنى بروز الشيعة اذا مـا           

ودية وقد كان ذلك في السع    . شئتم ان تدعوه هكذا     

 سياسياً  نشطينوالشيعة كانوا   . قبل حرب العراق    

في المملكة العربية السعودية منذ نهايات السبعينات       

وفي بدايات التـسعينات    . وكانوا في حالة مواجهة     

وتوصـلوا الـى توافـق      هادئين ساكنين   اصبحوا  

ل سعود ولم يؤد ذلـك      آسياسي مع الحاكمين من     

 الحكومـة   ولم يكن هناك ضغط على    . الى نتيجة   

  . السعودية من اجل التعامل بعدالة مـع الطائفـة          

 غير الكثير من األمور في المملكة العربية    ٩ / ١١

السعودية ومن تلك إعطاء األمل لحركة اإلصالح       

. التي برزت بعد ذلك بقليل وفي حـدود سـنتين           

 ة أغلبية الحركة هم جماعة شـيعية نـشط        توكان

 مـن اجـل     كانت ناشطة خالل عقدين من الزمن     

إصالحات ليبرالية إسالمية او ّسمها ما شئت فـي         

وفي . وقد أوهنت حرب العراق جهودهم . المملكة 

كثير من الوجوه عانت حركـة اإلصـالح مـن          

التعويق الن ضغط الواليات المتحدة على المملكة       

  . اتجه الى أماكن أخرى 

إعادة ن  إفـ    كذلك ولكن وبالنسبة للطائفة الشيعية   

ان القوة في العراق كان له تأثير مضر        ميزتركيب  

على مصالح الشيعة في المملكة العربية الـسعودية        

 التـي أثارهـا   ، على وجه الدقة  ، لالسبابوتماماً  

بيت دراك وفهم ليس    إوهؤالء لهم عالقه ب   . سؤالك

 المساندين  ل سعود فقط بل في ما بين رجال الدين        آ

دهم  لما يحصل على حدو    ،في العربية السعودية  لهم  

 او الـشيعة    –هو ان العـراق     فهمهم  و. الشمالية  

مـصالح  ال إصـطفوا الـى جانـب     العراقيين قد   

. اإلمبريالية األمريكية الحتالل هذا البلد العربـي        

وقد اضر ذلك بمصالح المنطقة فـي مـا يتعلـق           

بالتكيف اإلسالمي وكـذلك بتكاتفهـا وبوحـدتها        

ولذا ينظـر الـى الواليـات المتحـدة         . السياسية  

 والـى   ، في عـدم االسـتقرار     توصفها قوة تسبب  ب

وافقون على ذلك الوضع من اجل مالشيعة بوصفهم 

وفـي المملكـة العربيـة    . مصالحهم االنتهازيـة   

 فقد كان لذلك نتائج مؤثرة حقـاً علـى          ،السعودية

انهـم مـازالوا قـادرين علـى        . الطائفة الشيعية   
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المشاركة في السياسة الداخلية ولكنهم ال يملكـون        

  . لحضور الوطني نفسه الذي كانوا يملكونه سابقاً ا

ولذا فبقدر ما أدى العراق الى اختالف في الموازنة 

رسى قواعد أهداف وطنيـة معينـة       أاإلقليمية فقد   

للمجتمعات الشيعية ليس فـي المملكـة العربيـة         

  . السعودية فقط بل في البحرين ايضاً 

  هل تود التحدث عن ذلك ؟  ..  راي :برونر

ن هناك شيئين يحدثان عنـدما      أعتقد  أنعم   : كيهتا

يجـاد  إيحـاولون   يناقش الناس مسألة الشيعة ثـم       

معادلة في ما بين الشيعة والتطرف الذي لم يعد هو   

ن الـشيعة وأحـزابهم وقـواهم       المسألة وذلـك أل   

ن أن من الممكـن لهـم       أوا يدركون   ؤالسياسية بد 

يحصلوا على السلطة من خالل صناديق االقتـراع       

ن أحزاب  إوثانياً ف . داخل مجتمعاتهم واالندماج في   

الشيعة السياسية وما شاكل ذلك هـي بالـضرورة         

انـا لـست    .  مناهضة ألمريكا    رسالة حقيقية في  

اعني ان كل لجنـة يجـب ان    . مستعداً لقبول هذا    

 ولي نـصر    كان يكون لها شيعيها الشوفيني ، ولما     

  . نا أغير حاضر فسيكون ذلك هو 

نكم بدأتم ترون ان الشيعة قد اصـبحوا        أعتقد  أنا  أ

وان مدهم بالقوة ينبغي االّ      . اَمر واقع سياسي  أحالة  

 قد يكون مؤذياً     .يكون بالضرورة مؤذياً لألمريكان   

للنخبة الحاكمة في السعودية ، وقد يكـون مؤذيـاً          

ن أعتقـد   أللنخب السنية في المنطقـة ولكنـي ال         

ن تحكـم   أوساوس النخب السعودية وقلقها ينبغي      

وقد يكون من الجيد ان السعوديين قـد        . سياساتنا  

اصبحوا اكثر قلقاً بعض الشيء واكثر عصبية في        

ما يتعلق بإصـالحاتهم الداخليـة فـي مجـتمعهم          

السياسي وبموجب مناهجهم التـي تـذم الـشيعة         

 في حين أننا لتصالحبطريقة تخلوا من أي قدر من ا

ا شـاكل   كز على وصفهم للمسيحيين واليهود وم     رن

ن حصول الشيعة على القـوة يجبـر        إولذا ف  . ذلك

النخب الحاكمة على التحرك صوب درجة معينـة        

ن هذا  أنا لست واثقاً من     أو. من التحديث السياسي    

  . سيئ 

وثانياً فنحن نميل الى النظر الى هذه الحركة على         

وجه التحديد على انها شيء يمكن للواليات المتحدة        

سيكون هناك تمثيل   .  عليه   ان تستخدمه او تسيطر   

اكثر للشيعة في لبنان بصرف النظر عما اذا كانوا         

يمثلون حزب اهللا ام حركة امـل ، وهـذه حقيقـة       

لو وانا لست واثقاً ، و    .ديموغرافية بخصوص لبنان  

انه امر غير جيد ان مـن الـضروري ان يبقـي            

الشيعة مهمشين وبالدرجة الثانيـة فـي المملكـة         

 اجـل اسـتقرار المجتمـع       العربية السعودية من  

 وبالنسبة للعراق فال مفـر مـن         .السعودي ككل 

، وهذا ال يأتي معادالً بأي      قدرةصعود الشيعة الى ال   

حال من األحوال الى كون الشيعة تابعين إليران ،         

ولكنه قد يأتي بعالقات طيبة بين العراق وإيـران         

  . ن هذا بالضرورة أمر سيئ أظن أوأنا ال 

 هـو ان مـا      توبيان يتكلم عنه    ان ما ك   : برونر

ان هنـاك   حدث نتيجة لحرب أمريكا على العراق       

. تعويقــاً للــشيعة فــي الــسعودية كــرد فعــل 

والمسؤولون األمريكان كانوا يقولون بعكس ذلـك       

أي ان ما ننشده هو االستقرار ولذا فحقوق اإلنسان         

  . مجمدة في هذه البالد 

ل  حول ما كنـت تقـو      توبيولذا فهناك شعور يا     

 وملعون  ،ك ملعون لو فعلت   نيؤدي الى اإلحساس بإ   

 ، فنحن الذين ساعدنا على      ثم الجحيم  اذا لم تفعل ،   

خلق هذا الموقف ونحن دخلنـاه ونحـن جعلنـاه          
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فـالمرء  ولذا  . وهم سيقومون بالرد  ، فوضوياً تماماً 

   ما هي السياسة المناسبة ؟   مندهشاَتساءلي

حـدوث  ن  أ علـى    )راي( ولن أوافـق     ،ال : كوك

ر النخبة السنية فـي     سيجبالشيعة   ة السياسي ةاليقض

لقيت ألو  . المنطقة على اتباع منهج تحديث سياسي     

نظرة على البحرين و ما يقومـون بـه بـصورة           

جل منع الـشيعة مـن      أ من   ةوغير رسمي رسمية  

يقنت بأن ما يحدث العكس ،      التعبير عن أنفسهم أل   

ديين وذلك أما من خالل القسر وأما بدعوة الـسعو        

سعوديون سنة يأتون الى     .. للمجيء الى البحرين  

البحرين ويصبحون مواطنين بحرينيين ويصوتون     

بما يمنح الوفاق من التعبيـر عـن ذاتهـا وعـن            

 مثل ما في لبنـان حيـث        ،مطالبتها بفتح الدستور  

العملية تغيير جل أعداد لمعركة عنيفة من يجري اإل 

ـ  ،لـشيعة   سوف تسمح ل  نتخابية التي   اإل ، دها  عن

اعد المجلـس   قم % ٢١اكثر من   بالحصول على   

مـن   % ٤٠ مقابل تسبتهم السكانية البالغة     النيابي  

  .  الذين يفترض انهم يمثلونهمعدد السكان 

ن أتكلم حول أني في الحقيقة أريد     إولذا ف  : برونـر 

 ان يحاول اإلجابة     توبي سألأن  أود  ألبنان ولكني   

  . عن سؤالي 

عاً من اتباع سياسة شـيعية      يبدو لي ان نو    : جونز

الطريق الخطـأ   ، على وجه الدقة     ،في المنطقة هو  

ان أي نوع من السياسة يهدف الى زيادة        . اتباعه  

قوة الطائفة الشيعية ينبغي ان يوجه الى الحكومات        

ن هؤالء هـم ملكيـات      إ ف ، وفي الخليج  –الحاكمة  

جل التعامل مـع مختلـف المـسائل        أ من   –سنية  

لما تعاونوا فيهـا مـع الواليـات        المعقدة التي طا  

واقع ينطـوي   يجاد  إالمتحدة في الماضي من اجل      

   .  على مشاكل

ن الوقوف ضد الشيعة بطبيعـة الحـال لـيس          أو

انـه  .  سابقاً   رايكما ذكر   ، النهاية له بالضرورة  

في .  شيعي  –ليس خالداً بوصفه نتاج صراع سني       

مـر  المملكة العربية السعودية تستطيع القول ان األ      

ولكن فـي   . مختلف عما هو عليه في مكان آخر        

كان ذلك بعـد     . ١٩٧٩الحقيقة فقد كان ذلك بعد      

 حيث جرى تـسييس مناهـضة       الخمينيةالظاهرة  

 طريقـة   هابوصفوتسويغها  الشيعة وجرى تبريرها    

للقتال لمناهضة السوفيات والمناهـضين إليـران       

الجهاديين في أفغانستان وفي الوقت نفسه احتـواء        

  . ميني في الخليج الخ

ولذا فقد وجد ذلك بطريقة ينبغي عليـك التعامـل          

. معها وكان على الواليات المتحدة ان تالحظ ذلك         

ولكن الظهور بمظهر المناصر للشيعة او الملتـزم        

جانبهم على وجه التحديد سوف يخدم هذه المصالح        

اعنـي ان القـوى     . بصورة جذرية في النهايـة      

دت وكانت موجودة فـي     المضادة للشيعة التي وج   

   . الماضي سوف يعاد تحريكها ببساطة

نـك  أعتقد تعني   أن السياسة المالئمة كما     إوهكذا ف 

ل خليفـة   آل سـعود و   آتستمر في التركيز علـى      

والتحدث معهم حول اإلصالح والمسائل الـسياسية       

 .حتى تفسح مجال ميدان لعب واسع       التي ما ان تُحل     

 فـي   وهذا أمر صعب وعلى وجـه الخـصوص       

ولكن النتائج الناجمة عن القيام     . العربية السعودية   

 واظن ذلك يتعلق بالنقطة التي      –بفعل شيء مغاير    

 اعتقد ان هناك مـشكلة متوقعـة        –  راي جاء بها 

ناجمة عن تهمـيش الـسعوديين وجعلهـم غيـر          

والمشكلة الناجمـة   . مرتاحين مع طائفتهم الشيعية     

عديد مـن   عن عدم التعامل مع السعوديون حول ال      

 السعوديون قـد  ناذا كا: المسائل ذات العالقة هي     



 التحدي الصهيوين                 )٩١(اكز األحباث اإلستراتيجية مر العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                ٢٧ من ١٨                                            ٢٠٠٧ - باطش            

اصبحوا غير مرتاحين من الشيعة وغير مرتاحين       

ن ما سوف يفعلونه هو فـتح بـاب         إمن العراق ف  

  .. الجهاد وترك ال 

حسناً أظن ان السعوديين ليس لهم مصلحة        : جونز

اعني ان .  قطعاً هذا االمر أكثر من ذلكفي متابعة 

لة محلية كانوا يحـاولون ان يحلوهـا ،         لديهم مشك 

ولكن الشيء الذي فعلوه هـو جعـل التكفيـريين          

المناهضين للـشيعة يـصبحون ذوي أيديولوجيـة        

وانتم تعلمـون   . راسخة في المجتمع وفي الطائفة      

أنـا اقـصد    . ذلك قدرة محتملة على التحريك      لان  

ة مـن المـشكالت والـسعوديون       لانها تخلق سلس  

يعون انتهاج سياسة تّدخل تجذب     يدركون انهم يستط  

 أي ان الشيعة يعيشون في القسم الشرقي        .الشيعة  

من المملكة العربية السعودية حيث يوجد جميع نفط        

ـ    . البالد   ن هـذا  إولذا فمن الناحية الـستراتيجية ف

مصدر قلق مهم للواليات المتحدة وكيف تتعامـل        

ولذا فهذه مسألة شديدة الحساسية ، واعتقـد        . معه  

ني عندما كنت مع فريق األزمـات       أكم تعلمون   أن

ه ينبغي ان يوضـع فـي       لمعنا ان هذا ك   سالدولية  

جـل  أجل اإلصالح ، مـن      أ مع ضغط من     قهسيا

اإلصالح السياسي والدمقرطة ، وقد ال يكون ذلك        

هو الطريق الصحيح ولكن نوع مـن اإلصـالح         

  . السياسي الذي يمهد ساحة اللعب 

 حول لبنان ، وحول مـا        تكلم قليالً   ستيفن  :برونر

اذا كان بروز الشيعة وحزب اهللا يخدم المـصالح         

  . األمريكية هناك 

حزب . اوالً موضوع أوسع . حسناً بالتأكيد  : كوك

اهللا ليس بالتأكيد المنظمة الشيعية الوحيدة المتطرفة       

على الرغم من مجال عملها الواسـع وخـدماتها         

قد تصرفوا  االجتماعية وحقيقة ان ممثلي حزب اهللا       

  . بمسؤولية في البرلمان اللبناني

كيـف يـؤثر بـروز الـشيعة        ن هي   والمسألة اآل 

وإحساسهم بالهوية في العراق وأماكن اخرى على       

 فـي عـداد     اَمـر أ وانا اعتقد ان هناك      اللبنانيين ؟ 

ان حـزب اهللا والـشيعة ال بـد انهـم           . المفارقة  

 من هذه التطورات ولكن فـي       باإلرتياحيشعرون  

نهم محددون في ما يمكنهم القيام به       إت نفسه ف  الوق

تستطيعون النظـر الـى المظـاهرات       . من عمل   

الحاشدة بعد اغتيال رفيق الحريري في لبنان فـي         

 . يستطيع ان يرفع أعالمه      حين ان حزب اهللا لم يكن     

  . ية ملقد اجبروا على ان يعزفوا على نغمات قو

  . ين فعلوا الشيئ.. لقد فعلوا الشيئين  : برونر

ولكنهم كانوا يشيرون الى سـائر الـسكان         : كوك

. اللبنانيين انهم معنيون بلبنان برفاهية اللبنـانيين        

ن او  يولم يكونوا بالضرورة تحـت إدارة الـسوري       

ن على الرغم مما يعتقده الكثيـرون مـن         ياإليراني

  انهم   .وهكذا فقد حجموا من بعض الوجوه     . الناس  

تجـدد مـن الوطنيـة      ن محددون بهذا النوع الم    اآل

رفيـق  غتيال  اللبنانية وهو نتيجة غير مقصودة إل     

نهم يعرضون  إولكن في الوقت نفسه ف     . الحريـري 

عندما أشارت الحكومة الجديـدة     . المزيد من القوة    

 الى محكمة جزاء    الحريريالى رفع قضية اغتيال     

مل وسببوا أ ا حزب اهللا وممثلوادولية ، خرج ممثلو  

على أثرها رئيس الـوزراء     للحكومة أزمة اضطر    

  . اللبناني الى االستقالة 

هذا النوع من الحوار سيكون هو نفسه الذي يتكرر         

عند الكالم عن نزع سالح حزب اهللا ولـذا فمـن           

 توصف علـى انهـا      شبعاالمهم ان تكون مزارع     
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تحت االحتالل اإلسرائيلي لكي يبقـى حـزب اهللا         

 لـيس األمـر ان      –منظمة مقاومة ألن سـالحه      

رائيل تحتل مزارع شبعا او ان شبعا هي جـزء          إس

ن سالح  من هضبة الجوالن او من لبنان ، ولكن أل        

 .انه معادل سياسي لبناني     حزب اهللا ينظر اليه على      

وقد يكون لهم الوزن    . ليست لديهم القوة السياسية     

الديموغرافي في مناطقهم ولكن بسبب الطريقة التي 

ـ        ست لـديهم   تنتخب فيها المؤسسات في لبنـان لي

طريقة لتكسير هذا النظام بطريقـة تجعـل مـن          

  .  بها النظام السياسي  يدعمونأسلحتهم حقاً القوة التي

قد تصرفوا بمسؤولية بوصفهم أعـضاء      ل : برونر

في الحكومة وفي المجلس التشريعي الذي كانوا فيه        

ولكن ماذا نعنـي بقولنـا      .منذ منتصف التسعينات  

 فلن  المنارتم تلفزيون   معتدلين ؟ اعني اذا ما شاهد     

ولـذا فكمـا    . نصدق ان هذه المجموعة معتدلـة       

تعلمون ان علينا ان نلقي نظرة على ما يحدث في          

. ضواحي بيروت لدى تقديم الخدمات االجتماعية       

ان ذلك هو النوع نفسه من القصة اإلسالمية التـي          

ولـذا فهـي ذات   . تجدها في جميع أنحاء المنطقة   

   .حدين 

د التوجه الى الحضور ولكـن اود ان        أري : برونر

هل تعتقد ان ايران    .  سؤاالً واحداً اوالً     راياسأل  

 سيتعاونان في العراق ؟والواليات المتحدة في النهاية     

واذا كان كذلك هل سيخدم ذلك مـصلحة الجميـع          

جبار الواليات المتحدة على التفاوض مـع بلـد         إب

  . واجبار إيران على لعب دور واقعي 

ن مستوى عدم الثقة بين البلدين عاٍل أعتقد أ  :تاكيه

نهما يستطيعان حقاً أني لست متأكداً من  أالى درجة   

ان يتعاونا ألننا نرى مشاريع ايران بوصـفها ذات         

تأثير سيئ فـي حـين ان اإليـرانيين يـرون ان            

. الحضور الدائمي لألمريكان مضاد لمـصالحهم       

 نأن عدم الثقة هنـا يمكـن        مرث  إوهكذا فهناك   

يعوق التعاون البراغماتي في ميـادين المـصالح        

المشتركة ، وعلى وجه الخصوص مثـل العـراق       

 على قدميه ووجود حكومة موحـدة فيـه         هووقوف

  . حو األمام نوتتقدم 

ن المـصالح اإليرانيـة     أعني في هذا الخصوص     أ

ومن اجل ان يبقـى العـراق       . تشمل اموراً عدة    

راطية وهو ما   موحداً ينبغي مواصلة العملية الديمق    

يزيد من قوة الشيعة ويعد في النهاية لرحيل القوات         

والطريقة التي يمكن فيها تحقيق هـذا       . األمريكية  

. كله يتوقف على قدر من االستقرار في العـراق          

. وبهذا المعنى فهناك شيء من المصالح المشتركة        

رث إولكن مستوى عدم الثقة بين البلدين هو مجرد         

  . لعدم الثقة 

 تعتقد ان إيـران تريـد العـراق ان         كعل : ونربر

يحتفظ بمستوى معين من الفوضـى فـي الوقـت          

الحاضر لجعل الوضع اكثـر صـعوبة بالنـسبة         

للواليات المتحدة ؟ ام انك تعتقد انهما فعالً يريدان         

نـسحاب  استقرار الوضع من اجل فسح المجال إل      

  الواليات المتحدة ؟ 

هناك الكثيـر   ) ضحك(انها موازنة صعبة     : تاكيه

من التناقضات والمفارقات فمن جهة أنت تريد ان        

وهذا يتطلب قدراً معيناً من     . ينسحب األمريكيون   

وفي الوقت نفسه أنت تريد في العراق       . االستقرار  

هيكالً فيدرالياً يحـدد طـابع المجتمـع وحكومـة       

مركزية ضعيفة مـع أقـاليم قويـة ، وذلـك ألن            

اريخيـاً ال تمتلـك     الحكومات المركزية الضعيفة ت   

ولذا فأنت ال تريد العـراق      . جيوشاً مركزية قوية    

. ان يبرز مرة أخرى بوصفه عامل عرقلة لتأثيرك 
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. ولذا فهناك الكثيـر مـن الموازنـات الـصعبة           

واإليرانيون بارعون في موازنـة مجـاميع مـن         

المصالح المختلفة ، ولكني أظن ان أهم قلق هـو          

مريكية وهذا يتطلـب    نسحاب النهائي للقوات األ   اإل

   . كما قلت درجة ما من االستقرار

حسناً ، اذن اعتقد ان لدينا نصف سـاعة او مـا            

 رجـاًء   جـو . يقارب من ذلك وسنرحب بأسئلتكم      

  . خبرنا من أنت أ

   .جو كالين من مجلة تايم. هالً أ : السائل

  .حمدي نجاد أ بالرئيس   انا حقاً مهتم بإيران وبخاصة    

ستطالع حول وجهات نظـركم     وقد أكون محباً لال   

حول تأثيره على المؤسسات اإليرانية رقم واحد ،        

هم من ذلك عالقته بأفراد الحـرس       ورقم اثنان واأل  

الثوري وهل لذلك من اثر على ميزان القوى داخل         

ايران وما لذلك من اثر علـى فعاليـات الحـرس           

  . الثوري وحزب اهللا في سائر انحاء المنطقة 

س اإليراني بشكل مـن األشـكال       ان الرئي  : تاكيه

يمثل جيالً ، جيالً شاباً من المحافظين الـذين هـم           

متزمتون وانعزاليون الى حد مـا وذلـك ألنهـم          

ن لهم  إترعرعوا في بالد منعزلة عن الغرب ولذا ف       

  . وجهات نظرهم المختلفة جداً 

 لقـد   –اين يقف في ما يتعلق بهذا النظام السياسي         

حلة اإلصالحية ، ان فكـرة      قلت دوماً ، خالل المر    

كون الرئيس غير مناسب ؟ هي فكـرة متـصدعة       

 اإليرانـي   ن ان كون الرئيس   واقولها اآل . وخاطئة  

ب هي فكرة متـصدعة     ناسمجرد من القوة وغير م    

 وهـو   اَي دستور الَيمثتان لديه حضوراً و   . وخاطئة  

يمثل حركة ولديه عالقة كما قلتم بالحرس الثوري        

ن وجهة نظره ال    إولذا ف . ألمن  وبأجهزة ا ) يجسالب(

وقد ال تكون بارزة فـي حكومـة        . يمكن إغفالها   

تحالف تمثل الثورة اإلسالمية في ايـران ولكنهـا         

صوت في تحديد   ك ،يجب ان تؤخذ بعين االعتبار      

شكل السياسات اإليرانية وفـي بعـض الوجـوه         

  . محتواها 

وفي ما يتعلق بسياسة ايران الخاصة بأفغانـستان        

 أولئك الذين هـم     …ق اظن انك كنت تسأل      والعرا

دوماً في أيدي وزراء المخابرات والحرس الثوري       

ان الـسفير اإليرانـي     ، ألوية الحرس الثـوري ،       

 ،  الحالي في العراق له خلفية في الحرس الثوري       

 من هاتين المنظمتين ،   نهم يخرجون من واحد     إولذا ف 

ومن الواضح انهم تحـت سـمع وبـصر هـاتين        

  . بالقوة االحتفاظ  على نين اللتين تصراالمنظمت

سـأل مـا اذا     أفي الحقيقة اني كنت      : السائل •

كانت العالقة بالحرس الثوري تمثل أي نوع مـن         

التهديد للمؤسسات اإليرانية او ما اذا كانوا يتلقون        

التعليمات مباشرة من الحـرس الثـوري او انـه          

يجبرهم على التصرف بشكل معين في العـراق        

  . انتم تعلمون . ان وفي لبن

هذا اكثر مركزية وبخاصة حول     .. حسناً   : تاكيه

أمور لها أهمية خاصة مثل العراق ، وهي مازالت         

. تذهب الى مكاتب القادة الكبار ، وما شاكل ذلك          

الّ يفعل شيئاً   أواذا ما أخبرته مكاتب القادة الكبار ب      

ولكن المشكلة هي ليست مسألة من . ما فلن يفعله 

.  على من كما في قصة النيويورك تـايمز          يهيمن

المـشكلة   . نحن نتكلم عمن يحشد القوة ضد من      

ليس هناك تحشيد للقـوى بـل       . هي تقابل العقول    

انا اعني ان شخـصاً يقـف ضـد         . هناك إجماع   

التفاوض مع الواليات المتحدة حول المسألة النووية      

ن القادة األدنى   إولذا فعلى األكثر ف   . هو قائد كبير    
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ليسوا على قدر من األهمية وال من األهمية بمكان         

. ن يواجهوا بهـا الموقـف     أالطريقة التي يريدون    

  . كثر من ذي قبل أوهكذا تصبح درجة اإلجماع 

 نجـاد  -تقي ثقفي  سميإصباح الخير ،     : السائل

  الجامعـة  مأنـد   أأي  وانا من تكساس من جامعة      

ـ        ا العالمية على الحدود بين تكساس والمكسيك وان

  . حاضر هنا لالستمتاع بهذه المناقشة 

ستمع الى خفايا متعلقة في ما تقدمون وهو ما     أأنني  

يفترض قدراً معيناً من األمر الواقع في دور الدين         

والتوترات الدينية بين الشيعة و السنة في ما يتعلق         

ستقرار النظام السياسي في إيران وفي ما يتعلق        إب

الديمقراطيـة مـن    بالرغبة في اإلصالح والحركة     

 وهو ما يزعم انه هدف السياسة الخارجية        –ناحية  

 ولكن على الناحيـة األخـرى       –للواليات المتحدة   

  . نحن ال نريد ان نعيش مع النتائج 

ان سؤالي هو كيف نرى التـوتر بـين مختلـف           

الشيعة ضد السنة يلعبـون فـي       . العناصر الدينية   

نية لم يكن   دعنا نقل الحركة العلما   . المشهد األوسع   

هناك ذكر لذلك في محادثاتكم وانا لدي شعور أنكم         

تفترضون ان هاتين هما القوتان المهيمنتان الواحدة       

  . مقابل األخرى 

 الذي ذكر   دور المرأة وهناك سؤال ذو عالقة حول      

 ان  هـو ،  بهذا االمـر   ان مما يتعلق  . عدة مرات   

نعرف اننا ندافع عن سياسة الدمقرطـة ، ولكـن          

ة في هيئة تقديم نسخة يى إعالن الديمقراطعندما نر 

الشيعة من دور المرأة و أحكام الميراث والـزواج         

وما شاكل ، نحن نميل الى قبوله بوصـفه نتيجـة           

طبيعة وحصيلة للعملية الديمقراطية حتى ولو سار       

ذلك على الضد من األفكار األساسية للديمقراطيـة        

  . الغربية 

هي تعمل فـي    كيف نرى هذه التضادات جميعاً و     

 والسؤال األخير ذو الداللة هـو       ;المستقبل القريب   

يـصبح الحجـاب    كم سيمضي من الوقت قبل ان       

   وفي عموم الشرق األوسط ؟ اختيارياً في إيران

اعتقد انه قبل حرب العراق لـم       .. بالتأكيد   : كوك

 الشيعية ظاهرة كما    –تكن مسألة التوترات السنية     

ـ    . ن  هي اآل  ذا الموضـوع كـان     وانا اعتقد ان ه

موجوداً دائماً ، ولكن غزو العراق أوجد هذا التوتر 

  . بصورة مباشرة وغير مباشرة لسوء الحظ 

هنـاك العديـد مـن      . ن هذا سؤال للعلمانيين     واآل

 –العلمانيين ولكن ما ان بدأت التـوترات الـسنية          

نضواء تحـت أحـد     الشيعية حتى اختار هؤالء اإل    

عة العلمـانيين والـسنة     ولذا فحتى الشي  . الجانبين  

العلمانيين ، وألنهم يحتاجون الى الحماية في مكان        

ون مما سيحدث في البحرين او      فمثل العراق او يخا   

نهم إالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ف      

وانا اعتقد ان هذا سيناريو     . يتجهون الى جماعاتهم    

وحتى في العالم الـسني     . بائس يدور في المنطقة     

األوسع فهناك قلق وهناك اختيار للوقوف في مقابل        

وقد قال الـرئيس مبـارك فـي        . الجانب الشيعي   

منتصف آذار ان من الواضح ان العراقيين الشيعة        

 إليران مما هم للعراق وتـساءل عـن         اَاكثر والء 

  . نوعية عروبة الشيعة العرب في العراق 

 ولذا فأني اعتقد ان هذا هو اختالق ، اختالق غير         

ح غير مرغوب فيه للغزو والفشل فـي        تموفق ونا 

يجاد عملية سياسية ناجحة او في الحقيقة سوء فهم         إ

لمحركات السياسة الخفيـة وخفايـا االختالفـات        
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الطائفية وهي تتحرك في العراق وفـي المنطقـة         

  . عموماً 

ن بقدر ما يتعلق األمر بالديمقراطية وحقـوق        واآل

 محاولـة تقـدم     ن ذلك يؤشر التعقيد فـي     إالمرأة ف 

وقد تكون معالجة   . ير في المنطقة    ياإلصالح والتغ 

حادة حين يكون هناك أناس يجري انتخابهم وأنت        

وهذه مشكلة فلسطين ومصر    . ال تحب ما يمثلون     

وأنا لست متأكداً ان لدي جواباً جيـداً        . وكل مكان   

 ولكنـه   ، حيال ذلـك   هحول ما ينبغي علينا ان نفعل     

ة هدفاً لتهم مثل عدم الثبـات     يجعل الواليات المتحد  

  . والمعايير المزدوجة والنفاق 

خر من المسألة هو ماذا تعنيه      والجانب اآل  : برونر

ختـاره  تهل تعني ببساطة ان مـن       . الديمقراطية  

األكثرية يتسلم السلطة ؟ ام ان هناك فهماً فلـسفياً          

برالية وحقوق اإلنـسان التـي   يأوسع ذو عالقة بالل 

   وندعوها بالديمقراطية ؟نتحدث عنها حقاً

حسناً اني أظن ان ذلك يعتمد على مع مـن           : كوك

ـ  في  ولكن  . تحدث  ت ن وجهـة النظـر     إالمنطقة ف

  مناولمن يهتمون. الديمقراطية تعتمد على األغلبية 

بهذه القضايا وعالجوها فمن الواضح انها أوسع من    

. انه حكم القانون ، وتطـوير المؤسـسات         . ذلك  

سكان المنطقة يذهبون الى صـناديق  ولكن اذا كان  

االقتراع ويقولون حسناً هذه هـي الديمقراطيـة ،         

  بـوش   مـشاكل إدارة    مـا مـن    وهذا الى درجة  

فتقارها الى الستراتيجية الواضحة في ما يخـص        إل

نعم لقد تكلموا حول الديمقراطية والحريـة       . ذلك  

وكانوا مؤثرين في ما يتعلق بذلك ولكنهم توقفـوا         

تسقط نك إمن دون الرؤية األوسع ف. د عند ذلك الح 

لنفـاق  امثـل   د من المـشاكل     ئفي مثل هذه المصا   

  . والمعايير المزدوجة 

ان الجزء الثاني من سؤالك هو كما       .. نعم   : جونز

.  يقال    يمكن أن  اعتقد يعبر عن ذلك بأفضل شكل     

اعني انه من المفارقة ومـن الـصعوبة بمكـان          

ة لنا ال يرضـينا ان      والتعقيد ، وفي النهاية فبالنسب    

  . تحدث مثل هذه األمور 

ولكن انتم تعلمون اني أسـتطيع ان اربـط ذلـك           

بالسؤال السابق وهو التنسيق داخل الطائفة الشيعية       

وبين الشيعة والسنة عندما يتعلق األمر بالجماعات       

العلمانية و أين يوجد الدين والعلمانية وما شـاكل         

  ه ؟ ذلك وماذا يحدث عندما يوجد ذلك كل

في المملكة العربية السعودية وألن الشيعة ليس لهم        

هناك ذلك الوزن الديموغرافي الذي هو لهـم فـي     

مـاً  ي زعماء الشيعة قدراً عظ    لدىمناطق أخرى ، ف   

ان القوة المهيمنة على السياسة فـي       . من المرونة   

المملكة العربية السعودية هي الدين بطبيعة الحـال        

لمناقشة سياسـة   قدمه  يوضعون في الم  ولكن الذين   

 لهم  وانهم رجال أعمال ا   . السعودية هم تكنوقراط    

خبرة في الغرب او ان لهم عالقـات عمـل مـع            

سعوديين آخرين بحيث يكون الدين هـو الجـزء         

  . المركزي مما يحاولون تحقيقه 

 اعني ان الـسعوديين     –عتبار  وبأخذ ذلك بنظر اإل   

ـ . الشيعة يفكرون طوال الوقت بأنهم شـيعة         ي وف

البحرين هناك تنـسيق بـين الوفـاق وجماعـات          

المعارضة العلمانية ، البعثيين السابقين والشيوعيين      

السابقين وسائر الناس الـذين يحـسبون أنفـسهم         

وهم يعملون معـاً ولكـن الحقيقـة        . ديمقراطيين  

المعارضة العلمانية تتصل   . السياسية مختلفة تماماً    

وتعلمـون  . من السكان  % ٦٥بالوفاق ألنها تمثل  

انهم مستعدون للتنازل عن حقوق النـساء عنـدما         

. يصل األمر الى اإلصالح السياسي في الدستور        
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نهم يدركون ان األمر    إومهما تكن أهدافهم الكبرى ف    

  .معقد 

على الرغم من المشاكل    ،عتقد ان اإلصالح    أولكني  

 ايضاً فرصة   روفتالتي تأتي بها صناديق االقتراع      

وانا ال اعلـم    . عودية والبحرين   في أماكن مثل الس   

ما يأتي به على األمد القصير ولكنه أمر مؤمل كما       

والمـشكلة  . تعلمون عند النظر في ما قد يحصل        

السياسية لهذه األماكن هي أننا ليس لنـا مجتمـع          

مدني في هذه األماكن ولكن لدينا الكثير من الناس         

ن أ مشتركاً وليست لديهم فرصة      اَنتماءإيتشاطرون  

   . اَينظموا أنفسهم او يتعاملون مع بعضهم بعض

براليين في المملكـة العربيـة      يلقد خطر لي ان الل    

السعودية هم اكثر شعبية مما يتـصورون اذا مـا          

رجعنا ذلك الى أمور مختلفـة تتعلـق بالـشخص          

ولذا فمن الواضح ان اإلسالمي السني      . اإلسالمي  

ين على  برالييفي المملكة العربية السعودية يرى الل     

نهم خطر وهو يأخذ هذا الخطر على محمل الجد         أ

بـراليين  يولذا فهـل علينـا ان نعتقـد بـأن الل          . 

دين ولبراليين اإلسالميين غير موجيوالعلمانيين او ال

ألنهم ال صوت لهم في المملكة العربية السعودية ؟         

ام هل انهم موجودون وهم بحاجة الى فرصة مـن       

  . بالتأني من ؤأنا جل ان يعملوا لمصلحتهم ؟ واأ

 المرأة سوف تتقدم في     ائلعتقد ان مس  أولذا فأني ال    

هذا العالم المثالي ولكنها في افضل حال نأمـل ان          

  . كون هنا ت

 ،نأريد فقط ان أتابع ما سـألت عنـه اآل          : برونر

 سياسة علمانية فـي     ةالمسألة هي اذا كان هناك أي     

في  عندما كنت    –وانا اعني حتى اذا كان      . الدين  

المملكة العربية السعودية في كانون األول الماضي       

وكانت النساء تحاول تحسين مصالحهن وحقوقهن      

 ينببنة ال إفقد فعلن ذلك من خالل مناقشة ما فعلته         

بكلمة أخرى هـو ان عليـك ان        . وما شاكل ذلك    

وحتى في الجلـسة األولـى      . تقاتل على األرض    

ساساً أنها  وكو شيعتحقيقة ال عندما بدأ النقاش حول     

حركة سياسية ألنها تتعلق بمن يجـب ان يخلـف          ل

عني لقد وجدت ان من الصعب التمييـز        أ.. ي  بالن

 مـن   –بين السياسي والديني من المناقـشات ألن      

ـ    تعلم ان كان  أسيخلف البني ؟ انا ال        ة هنـاك أي

  .  في المنطقة ةعلمانيات سياس

 اني اعتقـد ان      توبي – متأسف   –انا اعتقد    : كوك

لحكمة بالنسبة للنـساء ان يحـاولن تحقيـق         من ا 

 بطريقة فيها نوع من الـسياسة        بالتحدث مصالحهن

  . العامية 

عتـصار  إلقد قامت حقاً ب   . سيفهمها الناس    : كوك

وبـالرغم  . قول  أحب ان   أ العلمانية كما    اتالسياس

ني أقول ان هناك القليـل     إني قد أكون مبالغاً ف    أمن  

   . العلمانية اتجداً من السياس

كما قلت في السابق ان الشيء المهم لي هو  : تاكيه

ان األشخاص العلمانيين يحتاجون الى االسـتقواء       

السياسي ذي العالقة باألحزاب الدينيـة الن هـذه         

األحزاب الدينية اليوم تبرز بوصفها احزاباً شعبية       

. قادرة على التنظيم وكل شيء تفكر فيه الـسياسة          

  .  تنظيماً انها فقط أحزاب سياسية افضل

حزب نك ستجد ان    إذا كنت شيعياً علمانياً ف    إولذلك ف 

 او ما شاكله بوصـفه ممـثالً لمـصالحك          الدعوة

جتماعية ، ثم هل ان عليك ان تعيش مع بعـض        اإل

  . المحددات 
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وفي ما يتعلق بالحجاب والى اين يتجه هناك أخبار         

 القيـود األخبار الجيدة هي ان     . جيدة وأخبار سيئة    

األخبـار  . ة ال يبدو انها ستصبح أقوى       االجتماعي

  .  االجتماعية ستبقى القيودالسيئة هي ان 

انـا  أنا من ايران     . نادر توليبزاد سمي  إ : السائل

  . لوثائق بافي شركة خاصة 

سؤالي األول هو اني اعتقد انه فات كل واحد منكم          

 لـيس   –يرانـي   إعالم  إان يالحظ انه ليس هناك      

 مسموح له في    –ني منظم   يراإعالم حكومي   إهناك  

الواليات المتحدة ألن سياسة الواليات المتحدة هي       

ـ   ٢٧ او   ٢٦ د وبع ،هكذا ن واحـداً مـن   إ عامـاً ف

معوقات الحوار قد كان غياب الصحافة اإليرانيـة        

  . في التلفزيون وحول ما يتعلق بالحكومة 

 في – وأنا من شركة خاصة      –لقد كانت لدينا أزمة     

 وليس هناك   –خبار من ايران    أننا ليس عندنا أي أ    

 –صحفيون من إيران يأتون الى الواليات المتحدة        

ولم تكن هناك فرصة لقـاء اإليـرانيين بالنخـب          

لدينا في إيران كل عام     . السياسية والعكس صحيح    

وهنا أريد  .  من الصحفيين األمريكان     ١٠٠حوالي  

ــيالمفكــرســأل أان  واألكــاديميين ن ين و المثقف

ا لم يضغطوا على حكومة الواليات      األمريكان لماذ 

 للصحافة اإليرانية   لجاداحضور  الجل  أالمتحدة من   

في الواليات المتحدة وبخاصة التلفزيون وهو مـا        

 ؟ هـذا    الخطر المـستمر    ، حالى  الخطر ال يقوي  

  سؤالي األول لماذا ؟ 

ن يالمفكـر هو مـا مـدى تـأثير        ،وسؤالي الثاني   

يمية في األزمة   والنخب األكاد ن االمريكان   يوالمثقف

الكـوارث  يمنعـوا   ان  كـم يـستطيعوا     الراهنة ؟   

في األزمة  هم  ؟ ما مدى تأثير    الجيل   تواجه هذا تيال

 او هل لهم أي تأثير اصـالً ؟ هـل هـو             ،الراهنة

  ؟ فاعال ن يكون أالمحتمل حضور ضعيف ام ان من 

ن لديها  لقد كنت تحت انطباع ان ايران اآل       : تاكيه

مي لوكالة لديها مراسل    نوع من مدى أخباري إسال    

  .في األمم المتحدة . في نيويورك 

ليس هناك فريق عمـل     ) خارج الميكرفون  (سؤال

مراسلين إيرانيين للتلفزيون سياسة ست وعـشرين       

  . سنة مضت 

وفي ما يتعلق   . انه سؤال مهم حقاً     .. نعم   : تاكيه

نا أو. كتب شيئاً ال أفكر في القراء       أني حين   إبي ف 

  ) .ضحك(كون على حق غالباً ما ا

من الجيد ان يكون المرء علـى حـق ،           : برونر

عالم اإليراني وحضوره في    ولكن في ما يتعلق باإل    

علم الكثير حول ذلك ويبدو     أالواليات المتحدة انا ال     

ومـن المؤكـد ان الدبلوماسـيين       . انك على حق    

 مـيالً حـول     ٢٥اإليرانيين ال يسمح لهم بتخطي      

 انه نوع من الحظر الـشامل       اعني. األمم المتحدة   

  . أن هذا االمر مساعداَوال يبدو لي

  هل تريد التحدث بهذا االمر بأي شكل؟ 

 ربمـا يـستطيع     –ان فهمي هو ايـضاً       : جونز

 ولكـن مـن     – أقـوالي    ااآلخرون ان يـصححو   

المستحيل ان لم يكن من الصعب جداً جداً للباحثين         

يـة  اإليرانيين ان ينشروا فـي المجـالت األكاديم       

ـ واالنواع االخرى التي ربما     –األمريكية   ا ليس له

 اعني ما مدى    –عالم األخرى    وزن وسائل اإل   نفس

  . عمق هذا وما مدى صعوبته 

جامعـة   مرة أخرى من     ديك بليت . نعم   : السائل

أظن ان إجماع األكاديميين جميعاً هـو        . كولومبيا

على ان الجماعات األكاديمية التي تعرف شيئاً عن        
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ان ما  . ق األوسط تأثيرها صفر على السياسة       الشر

يؤلمني ان هذه نكتة يمكن ان يضحك لها أي واحد          

 ذهنيوواحد من األسئلة في     . كما لو لم تكن كذلك      

هو هل حاول األكاديميون ترتيـب أنفـسهم فـي          

   ؟محاولة لجعل أنفسهم يحاولون التأثير

عني انه شيء واحد ان تكتب مقالة وتأمل في ان          أ

لك قراء لكن اذا ما نظرت الى الطريقة التي         يكون  

نهم إيتصرف بها األكاديميون في الدول األخرى ف      

ال يصلون دوماً الى النتيجة المؤسفة التـي تقـول          

وهذا هو السبب الذي يجعـل      .  التأثير   اانهم عديمو 

السؤال مثيراً لالهتمام وذلك ألنه يتحدث عن فكرة        

ـ   ينبغي ان يك   نيالحقيقين  يالمفكران    نـوع   مون له

 بعض  ممعين من القراء او الحضور وان يكون له       

 وقد كان هناك دائمـاً      –التأثير وانا اعتقد ان هناك      

 منذ خمسين عاماً دراسـات منتظمـة للـشرق          –

وبعـد  . األوسط من اجل الحصول على الخبـرة        

ن الشرق األوسط   إخمسين عاماً من ذلك التاريخ ف     

  . ه نكتة كثر منأ مشكلة ،نعظم اآلأهو مشكلة 

وهي ال تتعلق فقط بالناس     . بطبيعة الحال    : برونر

ـ        مالذين هم في هذه الغرفة على الرغم مـن ان له

ـ  . لـويس  واألستاذ   عجميعالقة باألستاذ     موله

ولـيس  . عالقة مع أناس جادين لديهم معلومـات        

معنى ذلك انه ليس هناك صلة بين الكثيرين مـن          

 يحاولون رؤيـة    الناس الذين في الميدان األكاديمي    

  . األمور بصورة مختلفة كما اعتقد 

وبوصفي كنـت    . جون بريدماس سمي  إ : السائل

 عاماً فقـد كتبـت      ٤٠رس قبل   غفي الكون عضواَ  

وكان الغرض   . ١٩٦٦قانون التربية العالمية لسنة     

منه توفير األموال االتحادية للكليات والجامعـات       

خـرى  من اجل دراسة الدول األخرى والثقافات األ      

 نوجونـس وقد وقعه الـرئيس     . واللغات األخرى   

رس بنساً واحداً من    غواصبح قانوناً ولم يبذل الكون    

اجل تفعليه واظن ان هذا هو سبب وقوع الواليات         

المتحدة بالمشاكل في فيتنام والعراق وإيران وهـو        

الجهل بالتاريخ وبالثقافات وبالبلدان وباللغات التي      

  .تختلف عنا 

هذا العام أصدرت لجنـة التطـوير       في شباط من    

االقتصادي تقريراً يدعو الى المزيد من االستثمار       

.  العالمية ودراسـة اللغـات األجنبيـة         التربيهفي  

واللجنة تتكون من مائتي خبير اقتصادي وعدد من        

ن ونحـن اآل  . القادة الجامعيين كنت واحداً مـنهم       

ن من  نضغط على جامعة نيويورك حيث اعمل اآل      

   . مركز للحوار مع العالم اإلسالميشاء جل إنأ

أتذكر الحديث قبل عدد من السنوات مع جماعة من         

خبـارهم  إ  و سفراء األمم المتحدة من دول إسالمية     

انهم اذا ما أرادوا االّ يربط المواطنون األمريكيون        

 بوصفه رمزاً لإلسالم فعلـيهم ان       أسامة بن الدن  

 قاليـدهم جزاء البنـاءة مـن ت      األ سبتدريينشغلوا  

وعلى الباقين منا تقع مسؤولية اإلصغاء       . وتراثهم  

بداء هذا التعليق ولكني سأكون مهتماً      إلقد قمت ب  . 

بمعرفة المدى الذي ذهب اليه حضور تلك النـدوة         

ن جهـود األكـاديميين     أمن حيـث التأكـد مـن        

 تبذل حقاً لدراسة العالم اإلسالمي على       نيياألمريك

  . وجه الخصوص 

 منذ تركـت    اكان هناك بالتأكيد انفجار   لقد   : كوك

الجامعة قبل ثالث سـنوات مـن حيـث الطلبـة           

وأعضاء الكادر التدريسي الذين يهتمـون بالعـالم        

اإلسالمي ويهتمون بدراسة اللغة العربية وبدراسة      

عتقد اننا ما زلنا فـي      أني  إولذا ف . اللغة الفارسية   
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ار دامته واالستمر إبداية الطريق والسؤال هو كيفية      

  . فيه 

كان هناك كتيب من هذا النوع بعد حرب الخلـيج          

والسؤال هو كيف نديم هذا النمط بحيـث         . ىاألول

  . نطور خبرتنا 

 العالقـات   مجلـس  مـن – بيت منصور  : السائل

  . الخارجية 

هذا التعليق وعالقة السؤال في النهاية سوف يـتم         

ن قـوة   أن أوضح   أحب  أو . يا ر تناولها من قبل  

خاصة الشيعة فـي ايـران تـسهم فـي          الشيعة وب 

  . استقرار الشرق األوسط 

ان اكبر حزب سياسي  ،ةخر من المناقشآفي جانب 

 المجلس األعلى للثورة اإلسالمية   في العراق وهو    

وفـي الوقـت    . له عالقات قوية جداً مع إيـران        

ن الحكومة اإليرانية تـزود الجماعـات       إالراهن ف 

متقدمـة وهـي    الشيعية بـالمتفجرات وتقنياتهـا ال     

ولديهم . مسؤولة عن موت الجنود األمريكان هناك       

ن طهران سـيكون  إعالقات قوية جداً مع طهران ف     

 النفط العـالمي ومـع وجـود        إمدادلها نفوذ على    

مطامح لها في الحصول على الطاقة النووية مـن         

وهذا بشكل مـن    . خالل برنامجها النووي الحالي     

القسم من العالم   سبب االستقرار في هذا     ياألشكال    

  ؟ ةوهو أمر جيد للواليات المتحد

ليها اهل القنبلة النووية اإليرانية التي ينظر        : تاكيه

انا انظر أليها على انها     . الكثيرون على انها تهديد     

  ) . ضحك(فرصه ألغراض شخصية 

هل المجلس األعلى للثورة اإلسالمية واآلخرون ،       

مجلس األعلى زو الفوز االنتخابي للع أي شيء تلىا

للثورة اإلسالمية والدعوة وما شاكل ذلك ؟ لمـاذا         

 لماذا نجـح المجلـس األعلـى للثـورة           ؟ نجحوا

  اإلسالمية في بغداد ؟ 

 .بسبب قدرتهم التنظيمية    نا اعتقد ان جزءاً من ذلك       أ

واذا ما  . والقسم اآلخر هو إنشاء هويتهم الخاصة       

ن إ ف نظرت الى قيادات األحزاب السياسية العراقية     

األحزاب السياسية الشيعية تقول بصورة واضـحة       

دون استنساخ النموذج اإليراني وان لهم      يانهم ال ير  

هويتهم الخاصة ومصالحهم الخاصة وهم يدركون      

ان عليهم ان يبقوا في العراق في السياق السياسي         

ولذا فنحن جزء مـن العـراق       . والوطن العراقي   

في إيران مـدة    برغم حقيقة كوننا بقينا في المنفى       

  . طويلة 

وحزب الدعوة كان ايضاً في سورية وفـي لبنـان    

ولم يكن له خيار في ظل نظام       . وفي أماكن أخرى    

نا ال أظـن ان هـذا       أولكن  . صدام حسين القمعي    

  . سيستخدم ضدهم 

ستبدأ بمشاهدة  . وفي حالة نضج المجتمع السياسي      

  كبيرة بينها وبـين    فاصلةالمنظمات الشيعية تضع    

ران وعلى وجه الخصوص في مواجهـة هـذه         إي

)  ؟   أو( المسألة المعينة وهي ان تقويتهم ينتج عنها      

ولذا فأنـا اعتقـد ان هـذا        . تبعية وطنية إليران    

  . سيتغير وسوف يستمر في التغير 

انا اعتقـد   . وفي ما يتعلق ببرنامج إيران النووي       

انه مهما حدث بخصوص رد الفعـل األمريكـي         

ا يجب ان نتكيف للعيش في الـشرق        ننإوالدولي ف 

األوسط حيث هناك قوة أخرى لها قابليـة نوويـة          

وينبغـي ان   . ناضجة وبنية نووية تحتية متقدمـة       

يتسبب ذلك قيادة خطى الواليات المتحدة وسـائر        

الفاعلين اإلقليميين والدوليين لكي يكون رد فعلهـم        
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ير التحالفات الستراتيجية فـي الـشرق       يتجاه تغ إب

 ، ألني اعتقد ان هذا هو الطريـق الـذي           األوسط

 فيه األمور بصرف النظر عـن أي مـن          تسيرس

وربما بدرجة أعلى . الخيارات غير المرغوب فيها 

ة بين الواليات   ييرات الدبلوماسية والسياس  يمن التغ 

المتحدة وإيران يمكن ان تفرض درجة معينة مـن         

وفي هذه النقطـة    . التعويق على البرنامج النووي     

 المفاوضات التي ستحدث لن تفترض ان إيران        نإف

سوف تفكك برنامجها النـووي ولكـن لتحديـده         

  . وتنظيمه 

  . ن هذه هي النهاية أعتقد أ.. حسناً : برونر 

   . تيفن وتوبي ورايسسأقول شكراً 

 .) تصفيق.      ( دقيقة ١٥الغذاء بعد 

 
 
 


