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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 في مجلس العالقات الخارجية ورد في الندوة النقاشية التي عقدها  لماالثالثالقسم  في هذا العدد ترجمة

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

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

 وأن تمت ترجمة سبق وقد .تحدة في الشرق األوسطملهالل الشيعي على سياسة الواليات الإنعكاسات ظهور ا

  .السادس واألربعين هذه الندوة في العدد ملخص

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

 النظر عن فبصرف. انها مشكلة التهميش . الشيعة في العالم العربي وفي جنوب آسيا يتشاركون في مشكلة واحدة 

وهم على عالقة مع بإيران . وهم باألساس يطلبون الشيء نفسه . كونهم أقلية ام أكثرية فأنهم مهمشون عن السلطة 

 وهي عالقة ثقافة ومعتقد وال تعني انهم تحت سيطرة إيران
 

جتمع السياسي في سبيل المثال فبعد سقوط طالبان انشغلت الواليات المتحدة كثيراً في احتواء الشيعة داخل الم

ودين الشيعة . ان من المستحيل على شيعي ان يكون رئيساً لهذه البالد . ألفغانستان الول مرة في تاريخ أفغانستان 

انها طريقة جيدة ألنتزاع القوة من المؤسسة السنية القائمة من . وعقيدتهم األن معترف بهما في الدستور األفغاني 

. وال يريدون الثورة بالضرورة ؛ ون التفرقةاجل احتواء الشيعة الذين ال يريد  

نهم يريدون فقط االعتراف بهم كمواطنينإ  
 

وانا أعتقد جازماً بأن الواليات المتحدة ال . ثم ان لدينا النموذج العراقي الذي اصبح مشوشاً جداً ألسباب عديدة 

 ان المسألة بالنسبة للواليات المتحدة هو .تستطيع اتخاذ قرار ان تستمر في انتزاع السلطة لصالح الشيعة في نهجها 

 كيف نستطيع ان ننجح في إيجاد الكثير من أمثلة أفغانستان واألقل من أمثلة العراق ؟
 

 ولكن ما أعطاه االحتالل األمريكي في العراق للشيعة هو فرصة للمطالبة بالسلطة في بالدهم
 

الشيعة هم األكثرية في لبنان فكيف نمنع . قوقاً في بالدهم انهم يريدون ح. نعم هناك عدد من المجتمعات الشيعية 

 عنهم حقوقهم ؟ وستكون النتيجة مألوفه لديكم
 

 لست أعتقد اننا نحتاج الى سياسة خاصة بالشيعة وأعتقد أن سياسة كهذه ستكون غلطة كبيرة
 

سهم سيتغيرون من خالل ممارسة ولذا أعتقد بأن النظام السني ينبغي ان يفسح الطريق الى التغيير والشيعة أنف

. الشيعة األن يطالبون بالسلطة في لبنان . السلطة السياسية   

ن تصل الى السلطة حتى تكون قد تغيرت من حيث التعريفأما   
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للسنة (لقد اعتاد السنة ان يقولوا . هناك تعبير سني مثير لالهتمام وهو يأتي من العراق ولكني سوف اقدمه لكم 

اننا األن ) . ضحك(أنفسنا بما فيه الكفاية ) لطمنا(ولكن الشيعة اليوم يقولون ال ال ذلك يكفي لقد ) عة اللطمالحكم وللشي

وليس هناك . ليس هناك ما يهددنا. السلطة والجيش والسفارات واألعمال والمال وسلطة الدولة : نريد ما كان لكم 

عة العراق ان يحصلوا عليها في بالدهموال ينبغي ان يكون ما يهدد قوة أمريكا التي يحاول شي  
 

الفكرة هي أن الشيعة سيطالبون بالسلطة السياسية وفي شؤون العالم العربي وانه سيكون سلمياَ وليس بالقوة 

.وينبغي ان نكون راغبين بقبولها .وستكون لعبة تسابق  سياسية  

ونوال ينبغي أن نخشى مما يقوله لنا االردنيون أو المصريون و اآلخر  
 

وقبل كل شيء ومن الناحية اإلستراتيجية فقد استفاد اإليرانيون كثيراً مما حدث في العراق ليس ألن العراق صار 

 شيعياً ولكن ألن العراق قد توقف عن كونه بعثياً
 

عاش الشيعة وفي الحقيقة فأن إنت. ان العراق البعثي والعراق القومي العربي كان دائماً تهديداً إليران منذ عهد الشاه 

وأعتقد ان اإليرانيين ينظرون بالشكل نفسه الى . في العراق ووصولهم الى السلطة هو األكثر أهمية ألنهم ليسوا سنة 

البحرين وكذلك الى المملكة العربية السعودية ، وهم ال ينظرون بشكل امبريالي الى جماعات الشيعة الصغيرة ولكنهم 

وحقد العرب بخصوص ايران لم يكن اال شيئاً .  العرب سيكونون أصدقاء إليران يعتقدون ان المزيد من عالم الشيعة

 متضمناً في أيديولوجية القومية العربية
 
واآلن وفي داخل إيران ، اظن ان النقاش كان بين غالة الشيعة الذين بدأوا بالتبشير بأن هذا العصر هو عصر الشيعة 

 وان المعركة يجب ان تنتقل الى الوهابيين
 

إيران تريد ان تصبح قوة إقليمية . ولكن من الواضح ان اإليرانيين يخشون الطائفية ألنها ال تخدم أهداف إيران 

 ولكنها ال تريد االتحاد مع القوى المناهضة إليران والمناهضة للشيعة المحيطة بها
 

ط اكثر مع البحرين ومع العراق من اقصد ان اإليرانيين لهم رواب. ولكن أعتقد ان األمر يختلف من حالة الى أخرى 

أعتقد ان الشيعة . وأعتقد ان من الخطأ االعتقاد بأن ايران هي دوماَ تحت السيطرة . تلك التي مع السعودية 

ان خطوط االتصال هذه تجري . لهم أثر كبير في ايران في ما يتعلق بتفكيرها حول العراق ، العراقيين في سبيل المثال

ة اهللا السيستاني له قدر كبير جداً من التأثير في العراق اآلنآي: على الجانبين   
 

ان من المعروف ان صهره يتشاور مع آيات اهللا الكبار في إيران حول كل قرار يتخذه ويستحضر ، في سبيل المثال

ايران رئيس السلطة القضائية في ،  في سبيل المثال–هناك اكثر الرجال قوة في إيران . أفكارهم والعكس صحيح 

واعظم آيات اهللا في إيران ولدوا في النجف وتربوا في النجف ونفوا من العراق في ظل نظام صدام حسين . عراقي 

 في السبعينات والثمانينات ، وهم يعكسون مصالح العراقيين الشيعة 
 

هذان هما .  كثيراً وفي اعتقادي فليس من مصلحة العراقيين الشيعة ان تزداد الهوة بين الواليات المتحدة وإيران
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ومن أجل . عمودا قوة الشيعة في العراق ، وكلما زاد اإلحتكاك بين إيران والواليات المتحدة كان ذلك أسوأ لهم 

إيضاح ذلك على األقل من خالل فهمي فقد كان هناك الكثير من التأثير على آية اهللا الخامنئي ليقرر الموافقة عى 

راق خليل زادإجراء مباحثات مع سفيرنا في الع  
 
كلما طال امد عدم االستقرار او الحرب األهلية والصراع الطائفي في العراق فإن على الشيعة واحزابهم في العراق ان 

 يتجهوا لالعتماد اكثر على إيران
 

على وهو أمر مقرف بالنسبة للشيعة عندما يطلقون هذا االسم ) أبو عمر(لقد علمت ان خليل زاد يكني في بغداد بإسم 

أحد ألنه يعني ان الذي يطلق عليه االسم مناصر للسنة ويريد قتل الشيعة ولذا يبدو لي ان العراق طالما بقي غير 

 مستقر فإن المزيد من الشيعة جماعات واحزاباً واشخاصاً سوف يزداد ميلهم نحو ايران
 

انهم .. أنصتوا . امر غير صحيح تماماً ان فكرة اعتماد الشيعة العراقيين على إيران هو ،هذا بالتأكيد غير صحيح 

: دعوني اوضح ذلك . فيلق بدر وجيش المهدي انهم بعيدون عن األرض ، يعيشون بعيداَ عن األرض ، هذه العصابات

ان . ثقوا بي لقد جبت العراق شماالً وجنوباً .. ان لديهم نفطهم الخاص بهم ومواردهم الخاصة بهم ولديهم مسلحوهم 

  على إيران هي زائفة تماماًفكرة اعتمادهم
 
أعني ان ديمغرافياَ ،المنطقة تعني عاجالً ام اجالً ضمن كل بلد ـ ليس ألن هناك مناصرين للشيعة ، ولكن داخل كل 

بكلمة أخرى فإننا مقبلون على أن نواجه عنفاً طائفياً او . بلد سيطالب الشيعة بالسلطة والسنة سوف يقاومون ذلك 

عتمد ذلك على ما ستراه المنطقة ككل في النموذج من العراقتسويةً طائفيةً وي  
 

 أعني أن جزءاً مما حاولت أن أفعله –ولكني أعتقد أنكم تستطيعون القراءة . وهذا تحذير ، أنا لست شخصاَ سياسياَ

ال . عربية أن ينظروا أو يقرأوا من خالل عيون ، في هذه المناقشة اليوم وفي أماكن أخرى هو ببساطة أخبروا الناس

ريتشارد على حق تماماً ، أعني انه أكد .  تغشكم شخصيات تأتي وتمثل لكم هذه المشكلة حول هذا الهالل الشيعي 

وذلك يمثل سبب كره الفلسطينيين للمشروع . تلك الحقيقة المهمة وهي ان المناقشة تستمر دون ذكر للفلسطينيين 

المنطقة . ي المنطقة وحرف الناس عن البحر المتوسط بإتجاه الخليج األمريكي في العراق الذي أعاد رسم الخارطة ف

 تعاد خارطتها ، والتوازن يعاد رسمه
 

المنطقة تصبح مجموعة من الجماعات والمذاهب . ليس هناك أغلبية سنية في العالم العربي اذا ما أقتطعت مصر 

 ويتغير مكان الشيعة في هذا المشهد ويعاد رسم خارطة المنطقة
 

ليس علينا ان نقفز عندما يذكر . ليس علينا ان نخشى الشيعية األصولية ، علينا ان نفهم األمور بموجب معاييرها 

التسعة عشر شخصاَ ، .  الذين هاجمونا لم يكونوا شيعة ٩ / ١١ ففي –احد من الناس الشيعية األصولية لسبب مهم 

لعربية عندما تحاول تخويفنا كانوا شباباً سنياً صالحاً وعلينا ان نذكر األنظمة ا  

ننا نجابه مشكلة اخرى هي السنة المتطرفونأ  
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 واآلن قد ال يكون العراق حقيقياً لمدة أطول وحدوده معرضة إلعادة الرسم ولكن ما يحدث في العراق 

 هو الذي سيقرر العراق
 

أعتقد اننا . ندما نرى الشيعة كفرصة واظن اننا نخطئ ع. ولكن يبدو لي حقاً اننا نخطئ عندما نرى الشيعة كتهديد 

  حسناً ؟–يجب ان تكون لنا سياسة حول البحرين وسياسة حول الملكة العربية السعودية وقد تكون مختلفة جداً 
 
ولذا يبدو لي ان ما ينبغي االٌ نفعله هو ان ننظر الى الشيعة بوصفهم تهديداً سياسياً وال بوصفهم فرصة سياسية ولكن 

يقية ان هذه البلدان لديها من االستقرار وفرص البقاء ما ال يتوفر لغيرهاان نقبل حق  
 

األول هو اننا يجب ان نتعامل مع ايران . ان صانعي السياسة لو اصغوا الى هذه المناقشة فإن هناك أمرين مهمين 

ام ام ال فهو يلعب دوراً اقليمياً وسواء أكنا نحب النظ. وانا أعتقد ان هذا مهماَ جداً . بشكل أوسع من المسألة النووية 

وثانياً فإن ذلك يعني كما تعلمون ، اذا كان احتواء ايران حول المسألة النووية يعني بناء نوع من جدار األمن . أوسع 

 حول إيران فإن ذلك يقع ضمن هذه المسألة
 
 

 وفي آخر – نيسان ٢٨نفسه في ولم يكن الشيعة هم الذين اتوا بهذه المسألة ، بل السنة بدءاً من صدام حسين 

ومنذ ذلك الوقت اصبح هذا  . ١٢٥٨شريط له حيث اتهم الشيعة بخيانة العراق كما خانوا الخالفة العباسية في 

 الخطاب العراقي مشروعاً ايرانياً حول كون الشيعة يخونون الشعب العربي

  وقد تسرب ذلك الى التحاور والتبادل السياسي
 

في الحقيقة يمكن للمرء ان ينظر الى . ات الجهاديين وكما قال فؤاد فهم ليسوا ظاهرة شيعية نحن نقلق حول فعالي

في األقل نصف المنطقة ال تؤمن باأليديولوجية السلفية وهي مهددة من قبلها. الشيعة بهذه المعايير على انهم فرصة   
 

علق بالحرية في المسألة الدينية والمدرسة إن داخل السنية هناك مدارس معينة للفكر ليست ودية قطعاً في ما يت

 السلفية هي تماماً غير ودية ، ولكن ال أظن ان هذه صفة تنطبق على السنة جميعاً
 

 انهم حقاً على غير استعداد –انا أعتقد انهم ليسوا على استعداد لتقبل العراق الجديد : هذا زمان اختبار العالم العربي 

م يرون هذا النزاع على انه نزاع بين األمريكان وقوانين الجاذبية وهم يعتقدون ان انه. ، وهم يأملون ان يفشل 

انهم يعتقدون اننا سنغادر وعندما نغادر فإن النظام القديم سيعود الى الظهور . قوانين الجاذبية هي التي ستبقى   
 

نا حتى لو غادرنا فإن الطائفة الشيعية قد ولكن ذلك اليهم ألن. لقد كان هذا وهماً عربياً دائماً اذا شئت ان تقول ذلك

. لم يعد هناك من يرجع أبناء مدينة الصدر الى رعب األمن . لقد ذهبت مخاوف الشيعة في العراق نهائياً . تحررت 

 لقد حدث هذا ، النظام قد تغير
 

 ، طالما كان العراق ولكني أعتقد انه طالما كان العراق ساحة حرب. بالتأكيد، قد تأخذ القضية خمس عشرة سنة 

 ساحة لعب وليس العباً في المنطقة فإنه سيكون أهم بؤرة جيوبولتيكية في المنطقة 
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 وستزداد التوترات بعض الشيء بسبب ذلك
 
ولكن للمرة األولى في التاريخ السياسي للعراق وللمرة األولى فمنذ الغزو األمريكي للعراق قد حدث شيء في العراق 

من الناحية التاريخية كانت السلطة للسنة وبقي الشيعة زمناً . هو معادلة لإلرهاب ظهرت في العراق للمرة األولى ، و

صدقوني ان السنة اآلن يخافون الشيعة هذا أمر جديد ألن السنة كانوا . يطالبون بالسلطة العسكرية والسياسية 

واآلن هناك موازنة لإلرهاب وواحد .  التهميش يعتقدون انك اذا استطعت طرد األمريكان فستعيد الشيعة واألكراد الى

 من أسباب هذا التصور للحرب األهلية ال يخيفني وعلى وجه الخصوص بسبب موازنة اإلرهاب
 

ان الجهاديين والسنة العرب والبعثيون السابقين يعلمون ان لديهم قوة ، وهم بالفعل لديهم قوة ويعلمون ايضاً ان 

لقد تعلموا اآلن األنثربولوجيا بعض الشيء وهو علم . عة يستطيعون ان يقاتلوا جيش المهدي وفيلق بدر والشي

وأعتقد اننا قد وصلنا الى نقطة مختلفة تماما ، وهي ان شخصين يمكن ان يقتال، الجنس البشري وعاداته ومعتقداته

 في التاريخ السياسي للعراق
 

يدور في العراق بجعله ميدان لعب إليران والمملكة العربية هذا هو ما . فيبدو ان هناك حرباً بالنيابة في المنطقة 

 يمكن ان ٢ + ٦ان صفقة . انهما يتصرفان بوصفهما دولتان ، الى حد بعيد . السعودية حول مصالحهما الوطنية 

لكة تتحقق او ان عملية يمكن ان تبدأ بذهاب كبار دبلوماسيي السنة والشيعة مدعومين من قبل دول الغرب ، الى المم

العربية السعودية وإيران وبدء عملية من شأنها تقرير ما اذا كانت الحرب بالنيابة هذه يمكن السيطرة عليها في أثناء 

 تخطيط الواليات المتحدة لإلنسحاب
 

ى نحن ننظر ال. وانا أعتقد جزئياً في ما يتعلق بالحرب األهلية اننا دوماً ننظر الى نماذج مألوفة في التاريخ الحديث 

الميليشيات المألوفة مثل يوغوسالفيا ولبنان والى من يرعاها من األجانب ألنكم تعلمون ان التطهير العرقي يجب ان 

قد ال تكون هناك حرب أهلية كاملة ولكن ان لدينا صراعاً أهلياً كامالً وقد . تكون له سلطة منظمة ومركزية للقيام به 

ؤدي حقيقة الى حرب أهليةيغير هذا الخارطة العامة للبلد دون ان ي  
 

وقد قال السفير البريطاني في العراق انه سيكون هناك استفتاء في كركوك . انا اعني ان االكراد قد طهروا عرقياً 

 عندما تصبح كردية بالكامل ، وهذا ما يحدث ، وهذا هو السبب في ان جيش المهدي وفيلق بدر

  يتحركان نحو الشمال لمنع ذلك من ان يحدث
 

، وقد نشهد. األماكن المجاورة لبغداد يجري تطهيرها ونحن ال نعلم ما هي السلطة المركزية التي تقوم بتنظيم ذلك 

 حيث ان أعداداً كبيرة من الناس كانت تموت دون ١٩٤٧فإن األمر يشبه ما حدث في الهند في عام ، كما كنت أقول

 وجود حرب أهلية ودون حتى وجود ميليشيات
 

ان ما ينجم من الصراع في .  فليست المسألة الشيعية هي التي تشغل إسرائيل او آخرين في المنطقة بكلمة أخرى

العراق ، أي أني لو كنت في إسرائيل فإني سأشعر بالقلق مما يأتي من األنبار وانتم تعلمون ، ان هذا سيؤدي بشكل 

بكلمة أخرى فليس بروز الشيعة . ألة الفلسطينية من األشكال الى إقالق األمن في األردن  وهو ماله تأثير على المس
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 ما يهم ، بل ان ما يثيره العنف الطائفي في العراق في حالة التسليح العام الحالي وهو ما ينبغي ان يقلق الناس حقاً
 

اق أعتقد ان المدى القصير برغم ما يحصل في العراق وفي سياسة العر. أنا أعني أن لدي مدى قصيراً ومدى بعيداً 

انا في الحقيقة . وأعتقد ان لها تأثيراً سيتوسع الى سائر أنحاء العالم . نفسها فإن الطائفية تتقدم وليس في ذلك شك 

، اكثر تفاؤالً ليس بسبب ما يحصل في العالم الشيعي ولكن أعتقد انه في العالم السني  

 الجهاديون والتكفيريون تلقوا ضربة
 

والتكفيريون كما أعتقد كانت أيديولوجيتهم تقابل بالتشجيع ثم صارت يمكن احتمالها هؤالء الناس يخسرون العراق ، 

 وهم مثل السعودية يستيقظون على حقيقة ان ذلك قد يهزمهم
 

.انهم فقط يريدون سلطة في بلدانهم . وأنا أكرر هذا إن الشيعة ليسوا هم الذين يغذون المسألة الطائفية   

ة المتشددين هم الذين يدفعون مسألة الطائفية الى التصعيدوالسن، ن المؤسسات السنيةإ   
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  :ندوة ظهور الهالل الشيعي 

نعكاسات على سياسة الواليات  اإل

  المتحدة في الشرق األوسط 

  )هيئة األنباء الفيدرالية : نسخة مسودة ( 

أستاذ  جميد خدوري : فؤاد عجمي : املتكلمون 
نيتزة . تش أسة بول لدراسات الشرق األوسط ، مدر

  .للدراسات الدولية العليا ، جامعة جونز هوبكرت 

أستاذ مساعد للعلوم : غريغوري غوز الثالث . ف أ
  . جامعة فرمونت. السياسية قسم العلوم السياسية 

قدم ، دراسات الشرق    أمساعد زميل   :   نصر   .رآ.ويل  
 البحريـة درسة  امل. األوسط جملس العالقات اخلارجية     

  . سات العليا للدرا

رئـيس جملـس    : هاس  . ن  أريتشارد  : مدير اجللسة   
  .العالقات اخلارجية 

  . نيويورك ،  جملس العالقات اخلارجية – ٠٠٦ /٦/ ٥

  ــــــــــــــــــــ

ــشارد   ــاس . ن أ ريت ــون :ه ــان الواقف  ان ك

سيجلسون وان كان الجالسون سيبقون جالـسين ،        

 الثالـث الجـزء   اسمحوا لي بأن ارحب بكم فـي        

لقد . واالخير من هذا العمل الخارج على المألوف        

 و  لـستيف هـاينز   ية  ألنكنت مهمالً في شكري ع    

  .  لدعمهم اليوم خوان روكفلراألمنحة 

كل واحد مـن    . هذه الندوة محيرة من حيث غناها     

ن ا. ثبـات ذلـك      يساري كـاف إل    الثالثة الذين الى  

 إمكانية الوصول الى هؤالء الثالثـة يـشبه حقـاً         

   .اكتشاف كنز 

المهم هو  . لن أتحدث عن حياتهم فهي في الكتاب        

 وانتم تجلسون   –الرابطة التي جمعت هؤالء الثالثة      

   . لست اقصد عليها بل فيها وهي المجلس …فيها 

 هنا بوصفه زميالً اقدم يقوم بعمل مميز        غريغ غوز 

. ، وعلى وجه الخصوص حول الخليج الفارسـي         

القاته مع الشهرة هي انه      ، وأحدى ع   فؤاد عجمي و

، وكونه متكرر الظهور    عضو في مجلس مديرينا     

 كما هـي حـال      )الشؤون الخارجية  (في صفحات 

قـدم هنـا    أ هو مساعد زميل     لي نصر و ، و  غريغ

  ) .الشؤون الخارجية(ولديه مقالة سوف تظهر في 

ولذا فبالنسبة ألولئك المعتقـدين مـنكم بنظريـة         

ـ    المؤامرة وان المجلس يسيطر ع     ن إلى العالم ، ف

  .هذه ذخيرة مضافة لهم 

 في الجلستين كـان فـي       األنان ما سمعناه حتى     

لما هو عليه حـال الـشيعة فـي         األولى تخطيطاً   

ما اذا كان علينا ان     ، وعالجت الثانية    عالمهم حقاً   

ولست متأكداً تماماً ما اذا كنا قد أتينـا          . ننشغل به 

ثيـر مـن    وفي الحقيقة فقد كان هناك الك     . بجواب  

المناقشات حتى ان المرء ليـشعر ان هنـاك فـي           

 ان صح التعبير ، بين مناقشاتهم عن      ، الغالب دمجاً 

  تهديد أيرانـي    مزعوم أو محتمل او    تهديد شيعي 

  .مزعوم أو محتمل 

دعنا نبدأ من   . ولذا دعنا كما يقال نكشف عن ذلك        

الى أي مدى ، عندما يتكلم المرء عن : هناك وهو 

ة عالمية يستطيع ان يفصلها عـن       الشيعة كظاهر 

 ، وما اذا كانـت سياسـة   جوانب معينة عن ايران   

 هل هنـاك  ، لذلك    هي مثاالَ  ةعالفايران الخارجية ال  

 لجماعـات   ة تقف معارضة ببساط   "ةشيعة عالمي "

 من الناس يتخذون الشيعة توجهاً دينياً لهـم         ةمتفرق
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ك تدفع ثمـن    ألن لماذا ال نبدأ بك      ولي. هنا وهناك   

  . وئ الجلوس الى جانبي مباشرة مسا

 انه سـيكون مـن      أعتقد حسناً ،    :نصر  . ر  آولي  

الخطأ االعتقاد بأن هناك شيئاً يشكل طليعة شـيعية         

 . موحدةمسيطر عليها من مكان واحد وانه حركة        

  . ال يوجد شيء من هذا 

الشيعة في العالم العربـي وفـي جنـوب آسـيا           

لة التهميش  انها مشك . يتشاركون في مشكلة واحدة     

فبصرف النظر عن كونهم أقلية ام أكثرية فـأنهم         . 

وهـم باألسـاس يطلبـون       .مهمشون عن السلطة    

وهم على عالقة مع بإيران وهـي       . الشيء نفسه   

عالقة ثقافة ومعتقد وال تعني انهم تحـت سـيطرة          

 وفي الحقيقة فغالباً ما يتم تعريف الـشيعة         .إيران  

اعنـي ان   . يران  في العالم العربي بأنهم عمالء إ     

الطبيعي للشيعة ان ينظروا الى إيران بوصفها من        

هناك روابط عمـل    . الديانة نفسها ومستعدة للدعم     

، وتجارة وروابط عالقة دينية ، في سبيل المثـال          

ن اإليرانيين الشيعة هاجروا الى المـشرق قبـل         إف

وهناك مئات اآلالف من اإليـرانيين      . زمن طويل   

نجف في العـراق بالطريقـة      الذين هاجروا الى ال   

  . نفسها 

 األخطاء التي نقـع فيهـا هـو         أكبرظن ان من    أ

االعتقاد بأن احتواء ايران سيؤدي الـى احتـواء         

االول هـو   : نا بذلك نحقـق شـيئين       ألنالشيعة ،   

ترسيخ الطائفية بوصفها اداة في السياسة الخارجية       

نـا  ألن،األمريكية وحقيقة علـى ارض المنطقـة        

واذا . ن نحتوي العراق ونتعامل معه      سنحتاج الى ا  

ن ذلك  باألسـاس     إكان ذلك يعني احتواء الشيعية ف     

ـ   . يعني سياسة خارجية طائفية      ن ذلـك   إوثانيـاً ف

ظمة التي توصف بأنها تتبع األنسيؤدي بنا الى دعم 

سياسة استبدادية في هيكلها والتي تحاول الظهـور        

   .حتواء الشيعية إبمظهر الحامي في ما يتعلق ب

قول ان لدينا ن  دعنا،اذن، لنتيجةا هكذا هي :هاس 

ذا لم تكـن    إف، سياسة إيران ، ومنفصالً عن ذلك     

هناك طليعة شيعية فماذا لدى الواليات المتحدة بعد    

ذلك ؟ هـل للواليـات المتحـدة سياسـة تعنـي           

بالديمقراطية ؟ هل لديها سياسة تعني بالتغيير في        

كـم  ألن سبيل تطوير االقتـصاد فـي المنطقـة ؟        

تتعاملون مع الكثير من الدول ذات السكان الشيعة        

  فما هي نتائج سياسات ذلك التحليل ؟ 

 – ان سياسات الديمقراطيـة      أعتقد.  حسناً   :نصر  

بكلمة . ان قطار الديمقراطية قد غادر محطته تواً        

أخرى ان اإلدارة سواء كانـت علـى خطـأ او           

   .  واصبح ملقى األنصواب قد ألقت بمكعب نردها

هنـاك  . وقد زادت التوقعات في ما بين الـشيعة         

طرق صحيحة لفعل هذا وهنـاك طـرق تكتنفهـا          

. نحن دوماً ننسى النموذج األفغـاني       . الصعوبات  

في سبيل المثال فبعـد سـقوط طالبـان انـشغلت           

الواليات المتحدة كثيراً في احتواء الـشيعة داخـل         

خ المجتمع السياسي ألفغانستان الول مرة في تـاري       

ان من المستحيل على شيعي ان يكون       . أفغانستان  

ودين الـشيعة وعقيـدتهم األن      .  البالد   هرئيساً لهذ 

انها طريقـة   . معترف بهما في الدستور األفغاني      

جيدة ألنتزاع القوة من المؤسسة السنية القائمة من        

 وال  ;اجل احتواء الشيعة الذين ال يريدون التفرقـة       

 انهم يريـدون فقـط      .يريدون الثورة بالضرورة    

  . االعتراف بهم كمواطنين 

ثم ان لدينا النموذج العراقي الذي اصبح مشوشاً 

وانا أعتقد جازماً بأن الواليات . جداً ألسباب عديدة 
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المتحدة ال تستطيع اتخاذ قرار ان تستمر في انتزاع 

ان المسألة . السلطة لصالح الشيعة في نهجها 

كيف نستطيع ان ننجح بالنسبة للواليات المتحدة هو 

يجاد الكثير من أمثلة أفغانستان واألقل من إفي 

  أمثلة العراق ؟ 

 غريـغ  دعني انتقل اليـك وانـت و       فؤاد: هاس  

بالطبع مرحب بأن تأتيا بما تريدان من األفكـار         

  .  او في السابق ناآلحول ما نتكلم عنه 

ي ال ادعـي  ألند الى األوليات   ودعني اع .. حسناً  

هـل هنـاك أي     نتم الثالثة خبراء ،     اني خبير وا  

شيء حول األيدلوجية الشيعية او حول ما يمكن        

المأزق السياسي الشيعي في عالم اليوم      بتسمية  

، يمكن ان يتسبب في جعلهم مشكلة محتملـة ام          

 يبدو لي بعـد     ان هناك فرصة للواليات المتحدة ؟     

ذلك ان المرء يجب ان ال يتكلم طبقـاً الحتمـال           

 هناك فرصة برغم ما قيل قبل ذلك        ربما. الخطر  

حول اإلبداع الثقافي والديمقراطية وما شاكل ذلك       

 .  

لقد عملت حقاً من اجل هذه  . شكراً  : فؤاد عجمي   

لقـد قمـت    . عمله في محاضراتي    أالندوة ما ال    

مر غيـر معتـاد فـي       أببعض التحضيرات وهو    

لقد قمت ببعض التحضيرات وهـو      . محاضراتي  

تستطيعون ان تـسألوا    ) . حكض(امر غير معتاد    

) . ضـحك (طالبي جميعاً وسيشهدون على ذلك      

انا شيعي او علـى     .وانا أعاني من بعض العوائق    

االقل لقد ولدت هكذا ، هذا هو المـذهب الـذي           

وقبل عـشرين   . لقد ولدت في لبنان     . ولدت فيه   

األمام المختفـي    (سنة كتبت كتاباً اظن ان عنوانه     

 وكان بالنـسبة    )لبنانموسى الصدر والشيعة في     

لقـد  . كان مبكراً جداً  . مقدمة لمسألة الشيعة    لي  

شأ ان اقـدم نفـسي      أي لم   ألنتقدمت نحوه بتردد    

شأ ان ينظر الي المثقفون أي لم ألنبوصفي شيعياً و  

. بعد كل شيء هو شيعي      .. ه  آ: العرب فيقولوا   

نه لـم يـنجح     إي حال ولذا ف   أوقد فعلوا ذلك على     

  ) . ضحك(

ن لـدي مقتبـسين لكـم       إوبالتحضير لليوم ف  واألن  

انا اشعر مثـل النـاس الـذين        . مثيرين لالهتمام   

كمـا  : "يستطلعون رأي الكٌتاب فيقـول المؤلـف        

كمـا  : عليك دوما أن تقـول      " . ذكرت في كتابي  

الهبـة  (ومن كتابي المـسمى     . ذكرت في كتابي    

العرب واألمريكـان والعراقيـون فـي       : األجنبية

مريكان والعرب والعراقيـون فـي      األ( او   )العراق

ربعة أسابيع ، قـد   بأالعراق الذي سيصدر بعد ذلك      

 وهو بريمرواحد في بدايات عهد . جئت بنموذجين   

 وكـان   ٢٠٠٣ حزيران   ٤ في   بريمرمن مذكرات   

 يقابل الرئيس بوش في القاعدة األمريكية في        بريمر

كان الرئيس يريد ان يعلم من رجلـه فـي          . قطر  

ا كان المشروع األمريكي في العراق      العراق ما اذ  

) هل سيستطيعون إدارة بلـد حـر ؟       (سوف ينجح   

بعض القادة السنة فـي المنطقـة       (يسأل الرئيس   

يشكون في ذلك انهم يقولون ان الشيعة كذابون ما      

  )  هو انطباعك؟

مر يقال من   أهذا  . ن جميع الشيعة كذابون     إ ف األنو

ـ         ي العـالم   قبل قادة لم يقولوا الصدق ألي انسان ف

، ولديهم كلمة سر عامـة      ) ضحك(حول أي شيء    

حـسناً   : بريمروقد كان جواب    .  تتصف باالخفاء 

انا ال أوافق لقد قابلت عدداً من الشيعة المعتدلين         .. 

. الصادقين وانا واثق من اننا نستطيع التعامل معهم       

 األنو . ٠٠٣ حزيران   ٤لقد كان هذا كما قلت في       

لـق  أ. وراء في التـاريخ     دعنا نرجع خطوة الى ال    
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انه مأخوذ مـن الدبلوماسـية      . نظرة على المشهد    

الغاضبة التي قادت الى تأسيس العراق فـي عـام          

 وهي تتحدث الـى     بيل غرترودهذه هي    . ١٩٢١

  .  نقيب أشراف بغداد ينالعبد الرحمن الكي

 يجلس وراء أبواب مقفلـة      النقيبوهي تتكلم مع    

معظم الذين يتكلمون ان : بطبيعة الحال ويقول لها 

ولكـن  . ضدك هم أناس ليس لهم اسم وال شرف         

 ضد الشيعة   تمييزليس لدي    . أحذرك من الشيعة  

مثل كل أصـدقائي ، ان بعـضاً مـن افـضل            . 

ـ   ) . ضحك(أصدقائي هم من اليهود       يدلـيس ل

 ضد الشيعة ولكن اديـري عينيـك علـى          تمييز

ان الشيعة يتـصفون    صفحات التاريخ وستجدين    

 الذي يعبدونه   يالحسين بن عل  ، الم يقتلوا     بالغدر

 له ولكن إله اليوم ؟ في الحقيقة انهم ال يعبدونه ك        إك

 غرترودبيـل  شخص ذكي وكان يعتقد ان       النقيب

  . تصدق ما نقله عن التاريخ ، وقد كانت كذلك 

ان الشيعة يتصفون بالوثنية وعـدم       : النقيبقال  

لقـد وصـف     . ال تضعي ثقتك فيهم    ،   االستقرار

 النظام الـذي انبثـق فـي        يلي خدوري إالمرحوم  

والسؤال الذي  .  سنياً   –لو  غنأ العراق بكونه نظاماً  

 كان النظام اليوم في العراق    اذا  يطرح اليوم هو ما     

 شيعياً  –مريكياً  أانه ليس نظاماً     .  شيعياً – أمريكياَ

لعـراق  فـي ا  ولكن ما أعطاه االحتالل األمريكي      

 ال  .بالسلطة في بالدهم    للشيعة هو فرصة للمطالبة     

ثقـوا  . يمكنهم احتكار العراق وهم لن يفعلوا ذلك        

بي لقد ذهبت الى العراق ست مرات وقابلت كـل          

 الى العـراقيين    ية اهللا السيستاني  آ الناس هناك من  

 في العراق ليست الغول الشيعيان فكرة   . العاديين  

 الهالل الـشيعي  واحدة من مشاكل    .  خرافة   سوى

دما قال ملك االردن ان هنـاك هـالالً         عن. حقيقية  

شيعياً يمتد من ايران الى العراق الى سورية الـى          

 ما هي   توقعوا. لبنان فهناك مشكلة واحدة صغيرة      

انها مشكلة  ) ضحك(ليس هناك شيعة في سوريا      .. 

صغيرة ، ولكن األطروحة جيـدة جـداً وكيـف          

تستطيع ان تجعل هذه المشكلة تتعارض مع هـذه         

 في سـورية وهنـاك      علويون هناك   األطروحة ؟ 

العلويون ليسوا شيعية   . عداء بين العلويين والشيعة     

 بالـشيعة ، أي  حسني مباركولذا فما الذي يعنيه   . 

الشيعة الموالين إليران ؟ يبدوا انه يقوم بعمل يريده         

. منه ملك المملكه العربية السعوديه و االمريكـان         

ل الشيعي ؟ الهالعبـد اهللا  ما معنى أن يقول الملك   

انه يعني ساعدوني ، اسـتثمروا لـدي وسـأكون          

 نعم هناك عـدد مـن       .ميناً للنظام السني    أحارساً  

. انهم يريدون حقوقاً في بالدهم .المجتمعات الشيعية

الشيعة هم األكثرية في لبنان فكيف نمنـع عـنهم          

   . حقوقهم ؟ وستكون النتيجة مألوفه لديكم

مر يقع أفي بالدهم وهو ن هناك مطلباً شيعياً إولذا ف

  . فيه أنصار أمريكا 

 . غريغدعني ادفعه الى .  دعني اتبع ذلك :هاس 

فمما قلناه هذا الصباح يبدو واضـحاً ان الـشيعة          

مسحوقون وهو ما يحملهم على التفرقة ويحركهم       

، انهم يمسكون بالجانب األقصر من العصا فـي         

 هي  هذا الشرق األوسط الذي فيه الغالبية المهيمنة      

 اذا كنا نـدخل حقبـة       .من السنة ومن االمريكان   

فلـيس  أيحقق فيها الشيعة الكثير من مطامحهم       

 من المجازفة او مما هو غير       ئاَهناك في هذا شي   

  مرغوب فيه من وجهة النظر األمريكية ام ال ؟ 

 أعتقدنا  أ .حسناً   : غريغوري غوز الثالث  . ف  أ

وانا ال   . ان منطقة الخليج تحت الهيمنة الشيعية     

 ان  أعتقـد اني  .  ان المشرق سيصبح كذلك      أعتقد
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لقـد  . األمر يتعلق بمسألة الديموغرافيا الصرفة      

 انكـم عنـدما كـسرتم       ولي  و فؤادقال كل من    

 –ن ديموغرافيا ذلك    إالقبضة السنية على العراق ف    

ـ  –في جلـسة سـابقة      ) راي( وقد ذكر ذلك   ن إ ف

 يبدو  .مراً ال مفر منه     أديموغرافيا ذلك أصبحت    

لي ان هناك مفارقة في ذلك ، ولذا استعدوا لهـا           

التـداخل  فمن جهة فهناك الكثير مـن       ) . ضحك(

غالبية الشيعة  .  الحدود بين المناطق الشيعية      عبر

 فـي   ية اهللا السيستاني  آ السعوديين ينظرون الى  

وهـذا  . النجف بوصفه مرجعهم ومصدر تقليدهم      

ومما ال   . تأثير مهم عابر للحدود ال يمكن إنكاره      

شك فيه ان الثورة اإليرانية في تصاعد ال يمكـن          

ومما ال شك فيه ان الثورة اإليرانية فـي       . إنكاره  

 ثورة أرادت تصدير    ةتصاعد مدها الثوري مثل أي    

الثورة وخلق روابط بعضها تآمري مع جماعـات     

 ولـذا فهنـاك     .الشيعة من عموم أنحاء المنطقة      

  . لشيعة روابط مهمة عابرة للحدود بين ا

 واظن اننا قد تركنا هـذا خـارج نطـاق           –وثانياً  

 الجزء الثـاني مـن هـذه        – األنمناقشاتنا حتى   

المفارقة هو ان الدولة في هذا الجزء من العالم هي          

عامل نقلل أهميته نحن الذين من خارج المنطقـة         

نحن نقع فـي مـصيدة      . عندما ننظر الى األشياء     

وسـط ضـعيفة    االعتقاد بأن الدول في الشرق األ     

مر رسـمه المـستعمرون وال      أ ووهشة وزائفة وه  

مـر  أ ان هذا من األساس      أعتقدنا  أو. حد  أيهتم به   

  . ينطوي على الخطأ 

هم العوامل الـسياسية فـي هـذه        أان الدولة هي    

لقد اقتضت الحاجة قوة أمريكا إلسـقاط       . األماكن  

نحن . وقد فعلنا ودمرناها كلياً     . الدولة في العراق    

غز ونحطم النظام بل دمرنـا الدولـة بتـدمير          لم ن 

ولكن . الجيش وقلب البيروقراطية رأساً على عقب       

لم يحدث ذلك   . حتاج الى قوة أمريكا للقيام به       إذلك  

حتى في الثورة اإليرانية كان     . في أي مكان آخر     

هناك تغيير هائل من األسفل ولكن الدولة اإليرانية        

وية جداً وهو مـا     ان هذه الدول ق   .تم الحفاظ عليها  

يفسر الموقف الذي يجد الشيعة أنفسهم فيه ، وهي         

التي تمنع قيام هالل شيعي او موجة شيعية او مـا           

  . شاكل ذلك 

 ولـي   فؤاد و  والجانب الثالث من المفارقة كما قال     

هو حكام هذه البلدان ، الحكام السنة حيـث يوجـد           

غلبيـة  أشيعة أقلية او كما هي الحال في البحرين         

 انهم ليسوا كاذبين ، انهم قلقون حـول         أعتقدية  شيع

ما يعنيه ذلك في بلدانهم ، وهم بشكل ما يبيعـون           

ن لدينا مفارقة في ثالثة شعب      إولذا ف . دورهم هذا   

ننا إظن ان من وجهة نظر السياسة األمريكية ف       أو. 

نقول ليس هناك هالل شيعي لـيس هنـاك تهديـد     

. بلـدان   نحن نتعامل مع الجماعات في ال     . شيعي  

ولدينا سياسات مختلفة جداً وهذا من حيث األساس        

 .ولذا فهو ليس تبـدالً كبيـراً         . األنهو ما نفعله    

 اننا نحتاج الى سياسة خاصة بالـشيعة        أعتقدلست  

  . ن سياسة كهذه ستكون غلطة كبيرة أ أعتقدو

 كيف سأقول   – اذن هل نحتاج الى سياسة       :هاس  

وغني . ن الشيعة    سياسة ديمقراطية م   ة ؟ أي  –هذا  

عن القول انها ال تتمتـع بدرجـة مـن الـسلطة            

. السياسية بأي شكل تتساوى مع القوة الديمغرافية        

جالً هل سوف تواجه الواليات المتحدة      آعاجالً ام   

بـين  ، خياراً صعباً بدرجة تخرج على المـألوف      

تيت بها قبل زمن طويـل      أالرقص مع الفتاة التي     

  .  هناك او مواجهة ثورة ديمقراطية
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نا متشكك جداً حول الديمقراطية في الشرق       أ غوز

. األوسط من وجهة نظر المـصالح األمريكيـة         

 ان الـرأي    أعتقد.  عالقة بالشيعة    ةوليس لهذا أي  

العام في العالم العربي ألسباب عديدة جداً هو ضد         

واذا كـان لـديك     . أمريكا في الوقت الحاضـر      

  .  السياسة ن الرأي العام يؤثر فيإديمقراطية ف

سأكون حذراً جداً جداً حول تطور الديمقراطية في        

أي مكان من العـالم العربـي كهـدف للـسياسة           

ني ضـد اإلدارة حـول هـذا        إولذا ف . األمريكية  

وأعتقـد ان   . الموضوع في األقل خطابات اإلدارة      

سنتعامل مـع   : السياسة األميركية ينبغي ان تكون      

نـتم تريـدون    اقصد اذا ك  . ما يحصل في بالدكم     

الديمقراطية واذا ما حصل ذلك واذا ما أطيح بكـم          

وجاءت حكومة أخرى فسنتعامل مع تلك الحكومة       

ولكن أعتقد ان من الخطأ لنا ان نشير الى         . ايضاً  

النخب الموجودة من خالل الضغط ألنجاز عمليات       

ديمقراطية صحيحة األن تأتي بحكومات يـصعب       

ولكننـا ينبغـي    . ا  على أمريكا القيام بالتعامل معه    

ايضاً ان تكون لدينا سياسة واضحة لعمالئنا فـي         

اننا نعتقد ان علـيكم ان      .. انظروا  : المنطقة تقول   

تقوموا ببعض األشياء من اجل استقرار األوضاع       

ألننا ال نستطيع ان نأتي اليكم للمـساعدة اذا مـا           

  . وقعتم في مشكلة 

طرح سؤاالً ذا عالقـة بطريقـة       أدعني  : هاس  

ان الكثير من عالقاتنا مع     . ختلفة بعض الشيء    م

الشيعة كانت مبنية على الحقائق الجيوبوليتيكيـة       

  . ستثناء إيران ليسوا مهيمنين إفهم ب

 –تصوروا اننا نتحرك نحـو الـشرق األوسـط          

 الشيعة  – هناك   األنواضح ان في العراق ونحن      

 وهذا ما يمكن ان يحـدث       الوضع على   نيسيطرو

اذا سيفعل ذلك بالسياسات الشيعية م. في أي مكان 

؟ ماذا سيحصل للشرق االوسط لو انعكست هـذه         

وهل ذلـك   ،  ؟وكيف سيبدو الشرق االوسط    ةالدور

  . جيد ام سيئ للواليات المتحدة 

 عربـي    جـرح  هناك..  هناك نوع من     :عجمي  

.  العرب والشيعة العرب     –نا بقينا حيث العرب   ألن

أن  اننا يمكن    دأعتق هنا و  واليإيران مرة أخرى ،     

  . نتوصل الى إيران من خالل طريقة مختلفة 

ن ما حدث في العالم العربي خالل العقود الثالثـة   إ

وسآخذكم خالله بصورة   . األخيرة كان ثورياً تماماً     

مر يحس به العرب بصورة عميقة      أوهو  . سريعة  

  . جداً 

 تم االستيالء على دمشق المدينـة       ١٩٧٠في عام   

البورجوازيين السنة من قبل جنـود   التي يفاخر بها    

. العلويين ، حافظ األسد والعصابات المحيطة بـه         

 بيروت المدينة التي يفـاخر      ١٩٨٤ – ١٩٨٣في  

بها البورجوازيون السنة والتي ما كـان الـشيعة         

يستطيعون حتى ان يتحركوا فيها ، غرب بيـروت         

حتى في زمن حياتي عندما جاءت عـائلتي الـى          

وب ، اصبح غرب بيـروت      غرب بيروت من الجن   

 ومـا قالـه     ٢٠٠٣ثم جاء عام    . مستودعاً للشيعة   

 ١٠٠٠  كان يمكن ان يـستمر        ه صحيح فأن  غريغ

  . طحنا بهذا ألقد . سنة 

: تية  آلايرات  يالتغن العالم العربي قد واجهته      إولذا ف 

ر في بيروت   ي ، والتغي  ١٩٧٠ير في دمشق في     يالتغ

 ، ولـذا    ٢٠٠٣ير في العراق في     ي والتغ ١٩٨٤في  

   .ةفهذا يعد صدمة للسن

وهو ايضاً  .  مصالح السنة    حاصرن هذا ي  إ ف ناآلو

وفكرة اننا يجـب ان     . انه يغيرهم   . يغير الشيعة   
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 الشيعية يجب ان يصار الى جعلهـم        الموجةنخاف  

اعني خذوا في سبيل المثال العالقات بين . معتدلين 

 الشيعة في لبنان    األن. شيعة العراق وشيعة لبنان     

. لم يؤيدوا الحرب األمريكية ضد العـراق قطعـاً     

ني بمرارة  وأستطيع ان أخبركم ان في النجف ، كلم       

هم يشكون او يعتقدون اني ألنحول الشيعة في لبنان 

  . من اصل لبناني وانهم يجب ان يخبروني ذلك 

ولذا أعتقد بأن النظام الـسني ينبغـي ان يفـسح           

تغيرون من  الطريق الى التغيير والشيعة أنفسهم سي     

 ألنالـشيعة ا  . خالل ممارسة السلطة الـسياسية      

مـا ان تـصل الـى       . يطالبون بالسلطة في لبنان     

  . السلطة حتى تكون قد تغيرت من حيث التعريف 

هناك تعبير سني مثير لالهتمام وهـو يـأتي مـن          

لقد اعتاد السنة ان . العراق ولكني سوف اقدمه لكم 

 ولكن الشيعة   )طمللسنة الحكم وللشيعة الل   (يقولوا  

أنفسنا بما  ) لطمنا(اليوم يقولون ال ال ذلك يكفي لقد        

:  نريد ما كان لكم      ألناننا ا ) . ضحك(فيه الكفاية   

السلطة والجيش والـسفارات واألعمـال والمـال        

وليس هناك  . ليس هناك ما يهددنا   . وسلطة الدولة   

وال ينبغي ان يكون ما يهدد قوة أمريكا التي يحاول          

  . راق ان يحصلوا عليها في بالدهم شيعة الع

ـ ، هل لي ـ دعوني أقف هنا  :هاس   أعتقـد ي ألن

   .ة مهمةأنها نقط

 ةذا كان لدينا موقف في العراق للشيعة فيه االسبقي        إ

فهـل تقـول ان     ، قد يشبه لبنان واماكن اخرى      ، 

 ؟ـ على وجـه  ة كلمة مناسبةالشئ محتمل  ـ أي 

، تميـز  م، ستعمل كلمة   أاظن انني س  ، الخصوص  

 ينبغـي   ة الـسياسي  ة للـسلط  ةبشأن ممارسة الشيع  

  .الوقوف عنده 

 أر يد أن اعلق  ـ أن هذا يظهـر    حسناَ:عجمي 

مدى التفاف كل من رئيسنا ومدير نـدوتنا حـول          

لني نفس السؤال   أأريد أن اقول أنه قد س      .ةالحكوم

 ـ اغفروا لى شعوري بـالفخر ـ    ةوبنفس الطريق

 الماضي في البيـت      االسبوع بوشسألني الرئيس   

هل على النـاس أن     ،  لسؤال ةهذه االجاب .االبيض  

كاديميين ام ال ؟ بعـض االكـاديمين        يستشيروا األ 

ـ بعض االكاديمين  قد ـ هناك  ) ضحك(أستشيروا

ويمكـن أن   ، ثمن يجب أن تدفعه لكـي تستـشار         

وينبغي أن  ) ضحك  ( نتحدث عن هذا الثمن فكريا      

 من عـالم      معيناَ اَتكونوا راغبين أن تشاركوا نوع    

ولكن السؤال هو هل أنـت      . المفكرين والسياسين   

أعني هل هناك شئ ثـوري       ، على صواب تماماَ  

   .ة ذو مطبات لفترسيكون ركوباَ،متأصل ؟ نعم 

 السياسية  ة بالسلط سيطالبون ة هي أن الشيع   ةالفكر

 وليس  وفي شؤون العالم العربي وانه سيكون سلمياَ      

وينبغـي ان   .ةسابق  سياسـي    وستكون لعبة ت   ةبالقو

وال ينبغي أن نخـشى ممـا        .انكون راغبين بقبوله  

 . خـرون يقوله لنا االردنيون أو المصريون و اآل      

مما يثير االهتمام ان ملك االردن الذي جاء        ، فمثال  

ـ    ، يوتحدث عن الهالل الشيع     ةخلف ابواب مغلق

أسـتطيع  ، انتم تعلمـون    ، يقول للناس فى العلن     

ـ    الهاشميون، ن  نح، مساعدتكم    ة على عالقة طيب

وتستطيعون أن تفهمـوا الموضـوع       . ةمع الشيع 

 اما ان تكون خائفـاَ    ) . ضحك  ( خر    آبشكل أو ب  

 ان  ةخـر  خـشي    آمن الهالل الشيعى مثل شخص      

. ـصحيح ؟ أقصد أن ذلك هراء        كامالَ يصبح قمراَ 

لناس لتنازل  ال ب ينبغي عليك أن تكون راغباَ    ،أعني  

   . ببلدهمةالمطالب
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 األننحـن   .  دعوني أتتبع مظهراً واحـداً       :هاس  

نتكلم حول الكلفة المحتملة لحوار بـين الواليـات         

المتحدة وايران حول المسألة النووية وهو ما يمكن        

  . ان يتوسع ليشمل كل أنواع العالقات 

يران فيها الى   ا هل هناك طريقة ما تنظر        :ألنسؤا

تهم فـي   نتائج ذلك على مكانة الشيعة في مجتمعـا       

 في  شيعياَالمنطقة ؟ وبالطريقة نفسها هل هناك بعداَ

  التفكير اإليراني عندما يقومون بالتفاوض ؟ 

 حسناً خالل السنوات الـثالث او األربـع         :نصر  

الماضية كان هناك نوع من الحوار الخافت حول        

وقبل كـل شـيء ومـن      . ذلك في داخل العراق     

رانيون كثيـراً   ستراتيجية فقد استفاد اإلي   الناحية اإل 

 العراق صار شيعياً ألنمما حدث في العراق ليس 

   . العراق قد توقف عن كونه بعثياً ألنولكن 

ان العراق البعثي والعراق القومي العربـي كـان         

وفي الحقيقـة   . دائماً تهديداً إليران منذ عهد الشاه       

نتعاش الشيعة في العـراق ووصـولهم الـى         إفأن  

وأعتقد . هم ليسوا سنة    ألنالسلطة هو األكثر أهمية     

ان اإليرانيين ينظرون بالشكل نفسه الى البحـرين        

وكذلك الى المملكة العربية الـسعودية ، وهـم ال          

ينظرون بشكل امبريالي الـى جماعـات الـشيعة         

الصغيرة ولكنهم يعتقدون ان المزيـد مـن عـالم          

وحقـد  . الشيعة العرب سيكونون أصدقاء إليران      

 يكن اال شيئاً متـضمناً      العرب بخصوص ايران لم   

  . في أيديولوجية القومية العربية 

 وفي داخل إيران ، اظن ان النقاش كان بين          نآلوا

التبشير بأن هذا العـصر     بغالة الشيعة الذين بدأوا     

هو عصر الشيعة وان المعركة يجب ان تنتقل الى         

وفي الحقيقة فقد كان هناك     . وقد فشلوا    . الوهابيين

ة في إيران تجاه سياسة المملكـة       الكثير من المرار  

العربية السعودية في أفغانستان وباكستان بوصفها      

. حتواءهم  إسياسة عنيفة مضادة للشيعة وتستهدف      

وهناك ايضاً اولئك الذين يعتقدون ان افضل شيء        

إليران هو ان تحاول ان تصبح قوة إقليمية مهمـة          

وتصرف النظر عن الطائفية وتركز على إسرائيل       

وهناك شيء من المنطق يبدوا     . يات المتحدة   والوال

  . حمدي نجاد ونهجه أفي هجوم 

ولكن انتم تعلمون ان الحكام السنة مـازالوا فـي          

والواليات المتحدة لـديها    . قصورهم في المنطقة    

عالقات جيدة مع هؤالء القادة ولكنهم ال يتحكمون        

في الشارع ، وفي الحقيقة ، كان من الجيد إليران          

 هذا الموقف     تقف ان شئتم ، أن   ، البطولةكنوع من   

 التي صورت الرسـول     يكاتوريةضد الصور الكار  

 ذلـك   ألنمحمد ، وإسرائيل ومسألة الهولوكوست      

يوجد نوعاً من الوحدة اإلسالمية التي ترتفع فـوق         

 ان اإليرانيين   أعتقدوانا  .  السنية   –المسألة الشيعية   

يقـة   قد توصلوا الى قرار ان تلك هـي الطر         األن

بـا مـصعب    أتذكروا دوماً ان    . الواجب انتهاجها   

 عندما اصدر فتواه حول قتل الشيعة في        الزرقاوي

 طريقة ، كانـت     ةأي مكان وفي أي زمان وفي أي      

هناك مقابلة مع نائب قائد الحرس الثوري اإليراني        

وهذا نادراً ما يحدث وقد قال الرجل القوي اليران         

ئاً اسـمه   الجنرال انه ال يـصدق ان هنـاك شـي         

 لتفرقة  هالزرقاوي ، وان الصهاينة هم الذين ارسلو      

وقد كان ذلك قبل مدة طويلة من خطاب . المسلمين 

 ولكن من الواضح ان     . حول إسرائيل    حمدي نجاد أ

ها ال تخدم أهـداف     ألناإليرانيين يخشون الطائفية    

إيران تريد ان تصبح قوة إقليمية ولكنها ال        . إيران  
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لقـوى المناهـضة إليـران      تريد االتحـاد مـع ا     

  . والمناهضة للشيعة المحيطة بها 

تصور انك  . تجاه آخر   إدفعك في   أ دعني   :هاس  

واحد من المؤثرات التـي تـؤثر فـي الـسياسة           

الخارجية اإليرانيـة ، وكـل األمـور متـساوية          

واألحداث في العراق كما يصورها تعبير سوفيتي       

رة قديم قد دفعت تحالف القوى في اتجاهناـ الثـو        

 كيف نصف   –اإليرانية في العقود الثالثة الماضية      

 للسياسة الخارجيـة     واضحاَ ذلك ، هل هناك بعداَ    

االيرانية يجعل ايران تقول ان هذا الوضع يجعل        

السعودية الدولة السنية االقوى في الخليج ، حسناً        

 هنحن نختلف بخصوص هذا في كثير من الوجو       . 

انها وسـيلة   . ا  دعنا نلعب بالورقة الشيعية هن    .  

هل هذه هي الطريقـة      .  القوي جارالألضعاف    

  التي يجب ان نفكر فيها هنا ؟ 

اقصد ان السجالت ال تظهر انهم      .  جزئياً   :نصر  

بكلمة اخرى ، منـذ     . يفعلون ذلك بطريقة عدائية     

ن إيران قد شاركت الى حٍد بعيد       إسقوط العراق ف  

مع النظام السعودي وعلى وجه الخصوص مـع        

 الذي تربطه روابط جيدة مع بعض       عبد اهللا لك  الم

  . من أفراد القيادة اإليرانية 

. من حالة الى أخرى     ولكن أعتقد ان األمر يختلف      

اقصد ان اإليرانيين لهم روابط اكثر مع البحرين        

وأعتقـد  . ومع العراق من تلك التي مع السعودية        

 تحـت   اَان من الخطأ االعتقاد بأن ايران هي دوم       

أعتقد ان الشيعة العراقيين في سـبيل        . السيطرة

ثر كبير في ايران فـي مـا يتعلـق          ألهم  ، المثال

ان خطوط االتصال هذه    . بتفكيرها حول العراق    

 له قدر   ية اهللا السيستاني  آ: تجري على الجانبين    

في سـبيل    . نآلكبير جداً من التأثير في العراق ا      

ان من المعروف ان صهره يتشاور مـع        ، المثال

ت اهللا الكبار في إيران حول كل قرار يتخـذه          آيا

 هناك اكثر    . أفكارهم والعكس صحيح   يستحضرو

رئـيس  ،  في سبيل المثال   –الرجال قوة في إيران     

واعظم آيات  . السلطة القضائية في ايران عراقي      

اهللا في إيران ولدوا في النجف وتربوا في النجف         

ونفوا من العراق في ظل نظام صدام حسين فـي          

بعينات والثمانينات ، وهم يعكـسون مـصالح        الس

وفي اعتقـادي فلـيس مـن        . العراقيين الشيعة 

مصلحة العراقيين الشيعة ان تزداد الهـوة بـين         

هذان هما عمودا   . الواليات المتحدة وإيران كثيراً     

 بين  اإلحتكاكقوة الشيعة في العراق ، وكلما زاد        

ومن . سوأ لهم أان ذلك كإيران والواليات المتحدة 

جل إيضاح ذلك على األقل من خالل فهمي فقـد          أ

ية اهللا الخامنئي   آكان هناك الكثير من التأثير على       

جراء مباحثات مع سفيرنا في     إليقرر الموافقة عى    

   .خليل زادالعراق 

هـو  ، ولذا دعني اندفع في ميدان واحـد         :هاس  

واحدة من الطرق التي يمكن فيها فهـم العـراق          

نـوح   وقد أشار الـى ذلـك        –بصورة واضحة   

.  في اندفاعه نحو الحرب االهلية       – قبالً   فيلدمان

انه مـن    . مالكوم غالدويل وذلك مشابه لما يقوله     

الصعوبة بمكان القول متى يكون بلد فـي حالـة          

. سأقول انه ليس هناك حرب أهلية       . حرب أهلية   

ولكن هناك  . وقد نعلم او ال نعلم بها عندما نراها         

ما هي نتـائج    . تصور حدوث ذلك    . بوادر ذلك   

ذلك على المجتمعات في الشرق األوسـط حيـث         

  يوجد سكان شيعة ؟ 

وربما أسـتطيع القـول     . علم  أ انا حقاً ال     :عجمي  

عني أ – انا   األنو) . ضحك) (كما قلت في كتابي   (
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 –انظروا ان الصراع السني . من الصعب ان نعلم 

ـ     اَ مميت اَالشيعي صراع  داً وهـو    جداً وهو بدائي ج

. وقد كان ظن المعتدلين انه سـيزول        . محير جداً   

،  بـه جيلـي    ىاقصد ان ذلك كان الزعم الذي تباه      

وفـي  . الذي ظـن ان الطائفيـة سـوف تـزول           

 ظهر الصراع السني خمينيالالثمانينات ومع بروز 

وقد ظهر مرة أخرى مـع      .  الشيعي مرة اخرى     –

الـسر الرهيـب للقوميـة      .. والسر  . بعض القوة   

 هي انها إسالم سني مـستتر       وليالعربية كما قال    

هذه هي الطريقة التي اتبعت في      . ومسيحية عربية   

دراسات الشرق األوسط التي كانت بصورة عامـة        

غير متقاطعة مع الشيعة ، ذلك انها تعتمـد علـى           

دعاءات السنية وكتابـات المـسيحيين      خليط من اإل  

السني اذن فقد كان هناك الصراع      . العرب للوقائع   

وقد تصاعد خالل الثورة اإليرانية ثـم      .  الشيعي   –

وقد تراجع عندما قام صدام بضم الكويت       . تراجع  

واكتشف الناس ان السني يمكن ان يناهض السني ،        

ثم .  الشيعي تالشى    –وبغتة بدا ان الصراع السني      

لقد كان موجوداً علـى      . األنتصاعد مرة أخرى    

ة سبات وان أي شيء     الدوام ويبدوا انه كان في حال     

انا . أي شيء يعيد اليه الحياة      .. يمكن ان يحركه    

 ان الحرب األهلية هي مـستقبل       أعتقدشخصياً ال   

ي أقول ذلك في كتاب ـ فأني  ألنالعراق ولكن ـ   

   …) ضحك(مضطر الى 

هل أستطيع ان أقـول شـيئاً        .. ريتشارد :غوز  

 ان مستقبل العـراقيين هـو       أعتقدي  ألنحول ذلك   

كلما طال امد   . جهة التي سيتجه اليها ذلك كله       الو

عدم االستقرار او الحـرب األهليـة والـصراع         

ن على الشيعة واحزابهم في     إالطائفي في العراق ف   

اننا  . العراق ان يتجهوا لالعتماد اكثر على إيران      

نـا  ءلن نكون هناك لوقت أطول وقد كان وقت بقا        

لقـد   طويالً ، وقالت حكومتنـا حـسناً         األنحتى  

 ينبغـي   األن في الحكم ولكننا     األنوضعنا الشيعة   

 خليل زادلقد علمت ان . ن نضع السنة في الحكم أ

مر مقـرف   أوهو  ) بو عمر أ(سم  إيكني في بغداد ب   

بالنسبة للشيعة عندما يطلقون هذا االسم على أحد        

ه يعني ان الذي يطلق عليه االسم مناصر للسنة         ألن

ي ان العراق طالمـا     ويريد قتل الشيعة ولذا يبدو ل     

ن المزيد من الشيعة جماعـات      إبقي غير مستقر ف   

 واحزاباً واشخاصاً سوف يزداد ميلهم نحو ايران      

 سيزداد قلق الحكام السنة     أعتقدوالى هذا الحد كما     

وبخاصة في الخليج مـن رؤيـة العـراق غيـر        

المستقر الذي يحكمه الشيعة بحكـم الـديمغرافيا        

 وهكذا  –رباً من إيران    والجماعات الشيعية تزداد ق   

. سيكون هناك توازن سياسي على أسس طائفيـة         

  . سوأ نتيجة يمكن حدوثها أن تلك هل أظن أو

هذا بالتأكيد غير   .. هل لي بثانية واحدة     : عجمي  

ان فكرة اعتماد الشيعة العراقيين علـى       ،صحيح  

انهم .. أنصتوا . إيران هو امر غير صحيح تماماً 

فيلق ، رض ، هذه العصابات    عن األ  يعيشون بعيداَ 

. بدر وجيش المهدي انهم بعيدون عـن األرض         

ان لديهم نفطهم الخاص بهم     : دعوني اوضح ذلك    

ثقـوا  .. ومواردهم الخاصة بهم ولديهم مسلحوهم      

ان فكـرة   . بي لقد جبت العراق شماالً وجنوبـاً        

  . اعتمادهم على إيران هي زائفة تماماً 

   ؟ فؤاد ياإقليمي  اال يحتاجون الى حليف:غوز 

ان لديهم ذلك ، ولكنه قتال داخل العراق        : عجمي  

والفكرة في الحقيقة هي تذكروا ما قلنـاه فـي          . 

البداية ان فكرة ان الشيعة على وشكك االستحواذ        

  .  انه امر معقد جداً –على العراق 
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مـا   . فؤادذلك ليس ما كنت أقوله يا     ..  ال   :غوز  

بحاجة الى حلفـاء    قلته هو انه هؤالء األشخاص      

 ان لديهم نوعاً من الوالء البدائي الى قم         أعتقدوال  

ولكـن  . أو انهم سيفعلون ما تطلبه منهم يـران         

 سوف تجبرهم ـ حالما يستقر  ةالسياسيات العراقي

العراق فستكون لهم مصالحهم التي تبعدهم عـن        

قليميـاً  إن حليفـاً    إولكن في حالة القتال ف    . ايران  

لـيس لـذلك   .  ، كما يبدو لـي       تمس الحاجة اليه  

عالقة كبيرة بالوالء الطـائفي ، سـيكون ذلـك          

  . لمن هم أصدقاؤهم موازنة للقوة السياسية ومعرفة 

 ثـم  األن لقد خطر لي سؤال ثاني او سـؤ :هاس  

افتح النقاش أود ان أعود جزئياً الى العراق ولكن         

. الى العالقات بين الواليات المتحدة وإيران ايضاً        

مور التي يقول الناس ان الواليات المتحدة       احد األ 

ينبغي ان تضعها على جدولها هـو نـوع مـن           

ـ التباحث عن األمن اإلقليمي مع إيران كما         ن أو  ل

ي أ وال يبدو لي سبب لذلك على        –ذلك دافع مهم    

 والكثيرون من زمالئي يقولـون ان ذلـك         –حال  

ثر ذلك علـى    أما  . صحيح وان علينا التمسك به      

عني هل يجعل   أ بين السنة والشيعة ؟      المصادمات

كثر مرغوبـاً فيهـا     أكثر أهمية او    أذلك األمور   

تجـاه  إقل عملية ؟ عندما ينظـر المـرء ب        أولكن  

المستقبل لهذا الجزء من العالم االٌ يبدو من بعض         

ة الخطأ ، هذا    يالوجوه أن هذه هى  الجبهة الرئيس      

 الشيعي الخطأ في المنطقة ، ام ان        –الخط السني   

ذلك ، مرة ثانية ، سيعتمد كلياً على كيفية تطـور           

فلنفترض ان العراق يظل في . األمور في العراق 

 شـيعي لعـدة     –حالة فوضى وهناك نزاع سني      

سنوات قادمة بصرف النظر عما اذا كان سيصعد        

، ، هل سيبقى هذا     الى درجة الحرب األهلية ام ال       

ال عني اننا نتكلم طـو    أهو الجبهة الخطأ األهم ؟      

النهار ونحن على وشك ان نحرز مكاناً في كتاب         

 لألرقام القياسية في طول مدة المناقـشة       غينـيس 

حول هذه المنطقة من العالم هذا دون ذكر للقضية         

قبل عشر سنوات لم يكـن      ) . ضحك(الفلسطينية  

 بوصفه الجبهة الخطأ    األنهذا ليحدث وهو يظهر     

 –لسنية  في هذه المنطقة من العالم وهو العالقات ا       

  . الشيعية 

ي ايـضاً لـدي كتـاب       ألن سأقول نعم ،      :نصر

ال ولكن في الحقيقة ومن بعض      ) ضحك(سيصدر  

 ما يحدث في العراق يحتمل ان يحدث        ألنالوجوه  

 الصراع على السلطة في     ألنفي أماكن أخرى ،     

لبنـان والبحـرين والمملكـة      أماكن أخرى مثل    

 انـا ال    – أعتقـد وانا  .  لم ينته    العربية السعودية 

منياً ولكن من الضروري للواليات     أاسميه مؤتمراً   

 –عنـي الجيـران   أالمتحدة ان تجلب الجيران انا   

  المملكة العربية السعودية واألردن وإيـران      وهم

الى مناقشة إقليمية حول العراق كتلك التي حدثت        

وسبب ذلك هو انه ليس الـشيعة       . في أفغانستان   

في الخارج بـل ان     وحدهم لهم اهتمام بأي حليف      

واستطيع ان أخبركم ان الحلفاء     . المتمردين كذلك   

الطبيعيون لهم صادف ان يكونوا حلفاؤنا ايـضاً        

وهم انفسهم الذين يتكلمون عن الهالل الـشيعي ،         

او انه سيكون سعودياً ان لم يكونوا بالفعـل قـد           

 انه لـيس مـن      أعتقد ولكن   ناآلتورطوا في ذلك    

 ان  أعتقـد و. اً فحـسب    المهم ان نأتي بهم جميع    

واحداً من نواتج اإلتيان بإيران هو تفادي صراع        

الصدريين والمجلس األعلـى للثـورة      شيعي بين   

 ذلك يجعل مسألة األمن     ألن فيلق بدر  ،   اإلسالمية
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 ويجعل األمور ناآلفي العراق اسوأ مما هي عليه 

  . اصعب بالنسبة للواليات المتحدة 

و ، الجيران أنفسهم     ايضاً ان مشاركة   أعتقدولكني  

الذين يحتمل ان يكونوا هم  أنفسهم حاضرين فـي          

نقاش حول البحـرين وحـول المملكـة العربيـة          

سـيوجد اطـاراً    ، خرآالسعودية وحول أي مكان     

لهبوط اكثر سالسة بالنسبة للطائفيـة ، الملزمـة         

تباع ذلك ، بصرف النظر عما سـتكون عليـه          إب

المنطقـة  ، افياَعني ان ديمغر  أ. النتائج في العراق    

تعني عاجالً ام اجالً ضمن كل بلـد ـ لـيس ألن    

هناك مناصرين للشيعة ، ولكن داخـل كـل بلـد           

سيطالب الشيعة بالسلطة والسنة سـوف يقـاومون        

ن نواجـه   أننا مقبلون علـى     إبكلمة أخرى ف  . ذلك  

عنفاً طائفياً او تسويةً طائفيةً ويعتمد ذلك على مـا          

  . ذج من العراق ستراه المنطقة ككل في النمو

 اننا نستثمر في العراق ولـيس نـساعده         أعتقدانا  

. فحسب في هذه النقطة ولكن نجلب الجيران ايضاً         

نحن فعالً نستثمر من اجل طريقة أوسع للتعامل مع       

  . طريق التشكل في منطقة هي 

دعني اذن فقط أسألك بما يشبه الـسؤال        : هاس  

 تكون قد   ويمكن ان . نفسه ، ثم نفتح مجال النقاش       

 ، مع كل شيء تكلمنـا        ولي .أعطيت جوابك تواً    

نا صانع سياسـة سـابق وسـؤالي        أ –حوله هنا   

 مـن ال    اَواحد.. ثم ماذا ؟ حسناً     : المفضل هو   

 في  ٢ + ٦انك تناقش نسخة عراقية من      ) ثم ماذا (

  . أفغانستان 

  .  صحيح :نصر 

 انه يجب ان يكون هناك نوع من اآلليـة          :هاس  

لتعامل مع مستقبل العراق لكل أنـواع       اإلقليمية ل 

ونواتج السياسة األخرى التي تنـضج      . األسباب  

من هذه المناقشة ما هي ؟ تصور انك تجابه هـذا           

 او أي   رايسمع الرئيس او مع وزيرة الخارجية       

ماذا اذن على الواليات المتحدة ان تفعل       . نسان  إ

بخالف ذلك اذا ما تصورنا أنها ستـصبح اكثـر          

  دما تستمع الى هذه المحادثة ؟  عناَذكاء

وهـذا  ،  سياسـياَ  نا لست شخصاَ  أ :فؤاد عجمي   

 –ولكني أعتقد أنكم تستطيعون القـراءة       . تحذير  

فعلـه فـي هـذه      أن  أن جزءاً مما حاولت     أعني  أ

المناقشة اليوم وفي أماكن أخـرى هـو ببـساطة       

و يقرأوا مـن خـالل      أن ينظروا   أ، خبروا الناس أ

م شخصيات تأتي وتمثـل     ال تغشك  . عيون عربية 

  . لكم هذه المشكلة حول هـذا الهـالل الـشيعي         

كـد تلـك   أعني انـه    أعلى حق تماماً ،     ريتشارد  

الحقيقة المهمة وهي ان المناقشة تستمر دون ذكر        

وذلك يمثل سبب كره الفلـسطينيين      . للفلسطينيين  

عاد رسـم   أللمشروع األمريكي في العراق الذي      

الناس عـن البحـر     الخارطة في المنطقة وحرف     

المنطقة تعاد خارطتها ،    . تجاه الخليج   إالمتوسط ب 

  . وازن يعاد رسمه توال

تحدث معي صديق لي و كانت مـن اللحظـات          

النادرة التي تستمع وتتعلم فيها ما هـو مخـالف          

 –قال شيئاً لي عندما كنا نـتكلم عـن          ، لكالمك  

لقد قـال انـك لـو         ، مفكر كويتي شيعي كبير   

 فهي بلد مـن     –ن العالم العربي    اقتطعت مصر م  

. األطراف تاريخياً وحضارياً فـي كـل شـيء          

أستطيع ان اتكلم ساعتين حول هـذا الموضـوع         

  ، ولذا سنترك مـصر ،      ناآلولكن ذلك ال يعنينا     

ليس هناك أغلبية سنية في العالم العربي اذا مـا          

المنطقة تصبح مجموعـة مـن      . قتطعت مصر   أ
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كان الشيعة في هذا    الجماعات والمذاهب ويتغير م   

  . المشهد ويعاد رسم خارطة المنطقة 

ليس علينا ان نخشى الشيعية األصولية ، علينا ان         

ليس علينا ان نقفز    . نفهم األمور بموجب معاييرها     

عندما يذكر احد من الناس الشيعية األصولية لسبب        

يكونوا شيعة   الذين هاجمونا لم     ٩ / ١١ ففي   –مهم  

 كانوا شباباً سنياً صـالحاً      ،  التسعة عشر شخصاَ   .

تحـاول   وعلينا ان نذكر األنظمة العربية عنـدما      

تخويفنا اننا نجابه مـشكلة اخـرى هـي الـسنة           

   .المتطرفون 

 ، على الرغم مـن  فؤادتفق مع أني  أظن  أ :غوز  

 ان بعـض أصـدقائي فـي القـاهرة          أعتقداني  

سيعترضون على الفكرة القائلة بحذف مصر مـن   

و أنها كانت على الدوام هامـشية       العالم العربي ا  

أظنكم تعلمون أن خطي في العمل يعتمد       ) ضحك(

عتماده على مـاذا    إكثر من   أماذا ال نفعل    ،  على  

ملك أجوبة ذكية حول الخـروج      أي ال   ألننفعل ،   

ولـذا فمـا     . ناآلمن المشكالت التي نحن فيها      

ينبغي االٌ نفعله هو رؤية هذا الشيء مـن خـالل      

 اننا يجب ان نرى هذه      أعتقدانا   . موشور الطائفية 

ن قد ال يكون    واآل. الدول على انها أشياء حقيقية      

عادة العراق حقيقياً لمدة أطول وحدوده معرضة إل      

الرسم ولكن ما يحدث في العراق هو الذي سيقرر         

ليس السعوديون وال األردنيون وال حتى      . العراق  

جاد يإ المهمةعني ان من األمور     أاإليرانيون وانا   

ن ذلـك   أظـن   أ وال   ٦ + ٢تصال و   إمجموعات  

  . ختالفاً كثيراً إسيسبب 

ولكن يبدو لي حقاً اننا نخطئ عندما نرى الشيعة         

واظن اننا نخطئ عندما نـرى الـشيعة         . كتهديد

أعتقد اننا يجب ان تكون لنـا سياسـة         . كفرصة  

حول البحرين وسياسة حـول الملكـة العربيـة         

 ألن  حـسناً ؟   –جداً  السعودية وقد تكون مختلفة     

. الشيعة هم أغلبية في البحرين وهم مسألة مهمة         

ن الشيعة هم أقلية    إوفي المملكة العربية السعودية ف    

صغيرة الى حٍد ما ، واظن ان لو كانـت هنـاك            

نهم إانتخابات اليوم في المملكة العربية السعودية ف      

سوأ من كونهم في ظـل      أسوف يكونون في حال     

  . المملكة 

يبدو لي ان ما ينبغي االٌ نفعله هو ان ننظـر           ولذا  

الى الشيعة بوصفهم تهديداً سياسياً وال بوصـفهم        

فرصة سياسية ولكن ان نقبـل حقيقيـة ان هـذه           

البلدان لديها من االستقرار وفرص البقاء مـا ال         

  . يتوفر لغيرها 

كل صوت فـي صـنع       ل  لقد سمعت غالباً   :هاس  

  .  سيئاً القرار السياسي ، وال يبدو غالباً

ان صانعي السياسة لو    ضيف ،   أن  أا  أرجو :نصر  

. ن هناك أمرين مهمين     إ هذه المناقشة ف   ىاصغوا ال 

األول هو اننا يجب ان نتعامل مع ايـران بـشكل           

 اَوانا أعتقد ان هذا مهم    . أوسع من المسألة النووية     

كنا نحب النظام ام ال فهـو يلعـب         أوسواء  . جداً  

ن ذلـك يعنـي كمـا       إوثانياً ف . دوراً اقليمياً أوسع    

تعلمون ، اذا كان احتواء ايـران حـول المـسألة           

النووية يعني بناء نوع من جدار األمن حول إيران         

  . ن ذلك يقع ضمن هذه المسألة إف

 اننا نتأرجح بين الرغبة في نفي وجود        أعتقدثانياً  

الطائفية ثم محاولة رؤية كـل شـيء بموجـب          

ا ما نظرتم الى المنطقة ولكن اذ. المعايير الطائفية 

نهم سـيرونها   إنفسها وبخاصة في العالم العربي ف     

 .انهم يرون العراق طائفياً منذ اليوم األول        .طائفية
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ولم يكن الشيعة هم الذين اتوا بهذه المسألة ، بـل           

 – نيسان ٢٨السنة بدءاً من صدام حسين نفسه في   

وفي آخر شريط له حيث اتهـم الـشيعة بخيانـة           

 . ١٢٥٨ا خانوا الخالفة العباسية فـي       العراق كم 

ومنذ ذلك الوقت اصبح هذا الخطـاب العراقـي         

مشروعاً ايرانياً حول كون الشيعة يخونون الشعب       

العربي وقد تسرب ذلك الى التحـاور والتبـادل         

  . السياسي 

 اننـا    أعتقدو. وليس من المناسب لنا ان ننكر ذلك        

من  وجوه عدة ينبغي ان نكون حـساسين حـول           

نحن ننظر الى   . المزاج السياسي في العالم العربي      

 نحن نقلق حول فعاليات الجهاديين      .العداء ألمريكا   

فـي  .  فهم ليسوا ظـاهرة شـيعية        فؤادوكما قال   

الحقيقة يمكن للمرء ان ينظر الـى الـشيعة بهـذه           

فـي األقـل نـصف      . المعايير على انهم فرصة     

هي مهددة  المنطقة ال تؤمن باأليديولوجية السلفية و     

  . من قبلها 

ولكن هناك طريقة واحدة للنظر الى مـا يقولـه          

هناك شيء آخر مهم    .  السياسة   االرئيس وصانعو 

   .معرفة االتجاه السياسي للشارع وهو 

  .  شكراً :هاس 

دعني أتخلى عن احتكاري لألسئلة وافتح المجال       

مرة أخـرى   . لدينا الكثير من األيدي     . لآلخرين  

فون ، قدموا أنفـسكم واطرحـوا       انتظروا الميكر 

سؤالكم ، واذا ما أردتم ان تأتوا بتعليق اجعلـوه          

  . قصيراً ولتكن أصواتكم عالية الى النهاية 

معهـد الالهـوت     من   دونالد شريفر  انا   :السائل  

 فـي  ينالمسيحيبان بعضاً من اتصاالتنا      . المتحد

العراق تقول انهم كانوا احراراً الى حٍد مـا فـي           

ولكوني . حسين في ممارسة طقوسهم     زمن صدام   

مهتماً بشؤون الدين لمدة طويلة وبالنقاشات الدينية       

حول الحرية الدينية ، هل هناك أي شيء للتفاضل         

بين السنة والـشيعة بخـصوص فهمهـم لهـذا          

الموضوع بشكل سياسي ؟ هل الطرفان مـشكوك        

كثر وداً مع أحدهما  أفيهما حول هذه المسألة ام ان       

  نية المدنية السياسية من اآلخر ؟ الحرية الدي

) . ضـحك ( الي   فؤادال ادري لماذا ينظر     : غوز  

أستطيع ان أخبركم من خالل خبرتي فـي شـبه          

كثر أعمالي ،   أ بممارسة   الجزيرة العربية حيث قمت   

ن داخل السنية هناك مدارس معينة للفكر ليـست         إ

ودية قطعاً في ما يتعلق بالحرية في المسألة الدينية 

درسة السلفية هي تماماً غير ودية ، ولكن ال         والم

  . أظن ان هذه صفة تنطبق على السنة جميعاً 

 اني أريد العودة الى سـؤال طـرح فـي           :نصر  

أظن اننا يجب االٌ نمزج مـسألة       . الجلسة السابقة   

 فالمسألة التي تقـوم     ناآلو. الطائفية مع العلمانية    

تقـاد  بالتعامل معها هي الهوية وما اذا كـان االع        

 أعتقـد انا ال   . الديني يستخدم بصورة فظة ام ال       

ذلك ، انتم تعلمون هناك فرق كبير في ما اذا كان           

السنة يهيمنون اقصد السنة األصوليون ام الشيعة       

األصوليون واظن ان االثنين ليسا صالحين لحرية       

ولكن المسألة  . ممارسة الدين بالنسبة للمسيحيين     

 ام ال بـل هـل همـا         ليست ما اذا كانا علمانيين    

  . طائفيان ام غير طائفيين 

 ،  مجلس العالقات الخارجية   ،   وولتر ميد : السائل

لدي سؤال حول القومية العربية قد يكون موجهـاً         

.  ولكن ربما لآلخرين ما يودون قوله ايضاً         لفؤاد

هل ان ظهور نظام غير سني في العراق يـسبب          

نوعـاً  ظهور نوعاً جديداً من القومية العربيـة ،         
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اقرب الى الواقعية ومتعدد الثقافات فـي العـالم         

  . العربي 

 ان  أعتقـد اقصد انا   . هذا سؤال صعب     :عجمي

هناك امراً واحداً حول العـالم العربـي اليـزال          

ي ولدت هناك وقضيت شطراً مـن       ألن –يحيرني  

) ضحك (-حياتي وانا اؤرخ له وهذا ليس تحيزا        

ـ    .   ليس تحيزا     – ـ  ةيمكنك النظر الى أي   ة هزيم

لقـد كتبـت    ) ضـحك . (وتسميها نصراً لشعبنا    

 يخص هـذا    – شاباً   ت عندما كن  )المأزق العربي (

  . الموضوع 

 ان النخب الثقافية والسياسية     ناآل أعتقدولذا فأني   

انهم ، في سبيل المثال  . هي في حالة غضب شديد      

يرون ما يحصل في العراق وهم غاضبون جداً ،         

 وقد اشاحوا بوجوههم ولكنهم قضوا سنين ينظرون

عن المقابر الجماعية واإلرهاب الـذي مارسـه        

سموه تقدماً ، وشددوا على فـضائل       أ و التكريتيون

التعاون بين المسلحين وسائر الجماعات في حزب       

 والحقيقة هي ان مؤسـس البعـث كمـا          –البعث  

رثوذكـسي  أ وهو ميشيل عفلقتعلمون جميعاً هو   

  . وما شاكل ذلك 

انا أعتقد انهـم    : ر العالم العربي    هذا زمان اختبا  

 انهـم   –ليسوا على استعداد لتقبل العراق الجديد       

. حقاً على غير استعداد ، وهم يأملون ان يفـشل           

انهم يرون هذا النزاع علـى انـه نـزاع بـين            

األمريكان وقوانين الجاذبيـة وهـم يعتقـدون ان         

انهم يعتقـدون   . قوانين الجاذبية هي التي ستبقى      

ن النظام القديم سيعود    إدر وعندما نغادر ف   اننا سنغا 

لقد كان هذا وهماً عربياً دائمـاً اذا        . الى الظهور   

ولكن ذلك اليهم ألننا حتى لو       .شئت ان تقول ذلك   

لقـد  . ن الطائفة الشيعية قد تحـررت       إغادرنا ف 

لم يعـد   . ذهبت مخاوف الشيعة في العراق نهائياً       

رعـب  هناك من يرجع أبناء مدينة الصدر الـى         

  . لقد حدث هذا ، النظام قد تغير . األمن 

 . جامعة بوستن  من   نورتون. ر  آ. أي   :السائل  

مع احترامي للتعليقات حـول الحـرب األهليـة         

لـصقت الفتـة الحـرب األهليـة فـي          أفلطالما  

والحقيقة فقد استفاق األمريكيون في     . الصراعات  

 وقالوا نحن في حـرب      فورت سمنر  بعد   ١٨٥١

لبنانيون خالل السنة األولى او السنتين      وال. أهلية  

ين من صراعهم لم يصنفوا صراعهم على       تاألولي

انه حرب أهلية ولذا فكما تعلمون ، وعندما نتكلم         

ننا يمكن ان نتناقش حول ما اذا       إبصورة ذاتية ، ف   

كانت هناك حرب أهلية ام ال ، ولكن يبدو لي اننا           

ن نستطيع ان ننظر الى هذه األمثلـة ونكتـشف ا         

بعض المؤسسات باقية وبعض األحزاب السياسية      

باقية ويمكن ان نسمي ذلك حرباً اهلية تجوزاً وانا         

  .ال ارى ان ذلك ما يحدث في العراق اليوم 

انـا  . ولكن سؤالي يتعلق بمظهرٍ آخر للعـراق        

علينا ان نقول ان المعلقون في هذه       ، غريغ غوز و

 جـداً   الندوة والندوات األخرى قد قاموا بعمل جيد      

قتراح التفريق في المنظـور بـين الجماعـات         إب

والمذاهب ليس فيها انتحارياً فردياً او قـاتالً فـي        

  . سبيل المثال 

لقد استخدم  . ولكن دعونا ننظر الى العراق لحظة       

) . عندما يـستقر العـراق    ( عبارة قال فيها     غريغ

يمكن ان العراق لن يستقر في أي زمـن         .. حسناً  

دثون عن خمس او سبع او تسع   الناس يتح . قريب  

سنوات قادمة ألمريكا ، ماذا يحدث لو ان الكارثة         

في العراق تأخذ سبيل التعاظم وانا استخدم عبارة        

قيلت تواً ؟ كيف سـيؤثر ذلـك فـي تقـديراتكم            
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، في سبيل المثال  ، لالستقرار اإلقليمي ودور ايران   

  في العراق وفي أي مكان آخر ؟ 

نـك ينبغـي ان تكـون        ا أعتقـد  ال انا ال     :غوز  

جيوبولتكياً جيداً لتقول انه طالما بقي العراق غير        

مستقر ، وليس هناك حكومة تسيطر علـى ارض         

ـ      ن المنطقـة   إالبلد وتمارس العالقات الخارجية ف

 الالعبـين سـوف     ألنسوف تكون غير مستقرة     

يرون كالً من التهديدات والفرص حسب الطريقة       

ثر رغبـة فـي     انهم اك . فيهاالتي يمضي العراق    

 ان مـن الغريـب ان       أعتقـد التدخل وانا حقـاً     

 تركيا وسائر البلدان العربية     –األطراف اإلقليمية   

وإيران تتدخل في العراق اكثـر ، ويحتمـل ان          

 العديدون  ألننا هناك و  ألنيكون ذلك الى حٍد بعيد      

 وبخاصة فـي الـدول العربيـة        أعتقدمنهم كما   

مندهش من  وانا  . مشوشون عما يجب ان يفعلوه      

شدة عدم فعالية السعوديين بخصوص القـضية       

 ، في النهايـة     ديك ولكن انتم تعلمون ،      .العراقي  

لقد استقر  .  كل شيء يستقر     وسوف يستقر االمر  

  لبنان ، صح ؟ 

.  قد تأخذ القضية خمس عشرة سنة        ،بالتأكيد :غو

ولكني أعتقد انه طالما كان العراق ساحة حرب ،         

حة لعب وليس العبـاً فـي       طالما كان العراق سا   

نه سيكون أهم بؤرة جيوبولتيكيـة فـي        إالمنطقة ف 

المنطقة وستزداد التوترات بعض الشيء بـسبب       

  . ذلك 

ان نوع من االمتياز وبخصوص مسألة      .. انتبهوا  

الحرب األهلية وكون الحـروب األهليـة تبـدوا         

واضحة للعيان ، مرة أخـرى بوصـفي صـانع          

السياسة ال يتمتعون سياسة سابق أعتقد ان صانعي      

لو كنت اجلس في الحكومة لكنـت       .  الترف   بهذا

طالق بدأت  ناإلراغباً في ان استوثق من ان لحظة        

وان ديناميكية الحرب األهلية أصبحت الديناميكية      

 هناك نتـائج سياسـية      ألنة في العراق ،     يالرئيس

وهذا تقدير مهم للقـضية     . واضحة تنتج من ذلك     

ة ما تبقى هـو للقـائمين       ن مواجه إوكما اظن ، ف   

بالمخابرات في الواليات المتحدة لكـي يكونـوا        

قادرين على تشخيص متى لم تعـد الديناميكيـة         

ة هي المقاومة السنية بل هـو الـصراع         يالرئيس

ان ذلك ينطبق على مختلف السياسات ،       . الطائفي  

 ال مفر منه او     اَرام،عندما تظن ان ذلك قد اصبح       

  . اصبح حقيقة جديدة 

هناك شيء مهـم    .  هذه نقطة جيدة جداً      :جمي  ع

انا ال اذكر هذا فـي كتـابي        . يحدث في العراق    

ولسوء الحظ فقد خطر لي ذلـك بعـد ان كانـت       

ولكن للمرة األولـى    . تجارب طبع الكتاب أمامي     

نـذ  مفي التاريخ السياسي للعراق وللمرة األولى ف      

الغزو األمريكي للعراق قد حدث شيء في العراق        

 لإلرهاب ظهرت في    معادلة األولى ، وهو     للمرة

من الناحية التاريخية كانت السلطة للسنة      . العراق  

وبقي الشيعة زمناً يطالبون بالـسلطة العـسكرية        

ن يخـافون   صـدقوني ان الـسنة اآل     . والسياسية  

مر جديد ألن السنة كانوا يعتقدون انك       أالشيعة هذا   

اذا استطعت طرد األمريكـان فـستعيد الـشيعة         

ن هنـاك موازنـة     واآل. األكراد الى التهمـيش     و

 للحـرب   التصورلإلرهاب وواحد من أسباب هذا      

األهلية ال يخيفني وعلى وجه الخصوص بـسبب        

  . موازنة اإلرهاب 

ان الجهاديين والسنة العرب والبعثيون الـسابقين       

يعلمون ان لديهم قوة ، وهم بالفعل لـديهم قـوة           

لـق بـدر    ويعلمون ايضاً ان جيش المهـدي وفي      
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ن لقد تعلمـوا اآل   . والشيعة يستطيعون ان يقاتلوا     

األنثربولوجيا بعض الشيء وهـو علـم الجـنس         

وهـي ان شخـصين     ، البشري وعاداته ومعتقداته  

وأعتقد اننا قد وصلنا الى نقطـة       ، يمكن ان يقتال  

  . مختلفة تماما في التاريخ السياسي للعراق 

ـ     . شكراً  : هاس   ون هناك العديد من الناس يرفع

ال . شـراكهم   سـأفعل مـا بوسـعي إل      . ايديهم  

  . تكرهوني اذا لم استطع 

فـي   أي.نأ. يـو  مـن رزيبل لو  السفير   :السائل  

  . الواليات المتحدة 

ؤسس قليالً على ما قاله     ن ادعن.  صحيح   :السائل  

يبدو لي انه بـصرف      . ة في ما يتعلق بالبيئ    ولي

، النظر عما اذا كانت هناك حـرب أهليـة ام ال          

هذا هو  .  في المنطقة    ةبدو ان هناك حرباً بالنياب    في

ما يدور في العراق بجعله ميدان لعـب إليـران          

والمملكة العربية الـسعودية حـول مـصالحهما        

انهما يتصرفان بوصفهما دولتان ، الى      . الوطنية  

 يمكن ان تتحقـق او      ٢ + ٦ان صفقة   . حٍد بعيد   

 ان عملية يمكن ان تبدأ بذهاب كبار دبلوماسـيي        

السنة والشيعة مدعومين من قبل دول الغـرب ،         

الى المملكة العربية السعودية وإيران وبدء عملية       

من شأنها تقرير ما اذا كانت الحرب بالنيابة هـذه          

يمكن السيطرة عليها في أثناء تخطيط الواليـات        

والفائدة للمنطقة ستكون فـي      . نسحابالمتحدة لإل 

ا ذا عالقـة    ان الواليات المتحدة سيكون انسحابه    

بنوع من الصفقة بين الـسعوديين واإليـرانيين ،         

والدول الغربية في النهاية سترضى بالصفقة ومن       

ثم تنسحب الواليات المتحدة مـن المنطقـة مـع          

سحاب لن يتسبب في حرب     ناإلالتوثق من ان هذا     

  . إقليمية بالنيابة تشمل المنطقة 

  اوالً وقبل كل شيء سأقول ، انتم تعلمون        :نصر  

 ان السعوديين يبدون حـضوراً      غريغعندما يقول   

 ان المملكة   أعتقد. محدوداً فأني غير مقتنع بذلك      

العربية السعودية واألردن جميعاً متورطون فـي       

انهـا  ، وجزئياً نحن ال نريـد ان نعلـم       . العراق  

سياسة ال تسأل ، ال تخبر ، وفي الحقيقة نحـن ال       

 ، انـا     انا اعنـي   –ولكن  . ننظر الى ذلك بشدة     

 ان كل واحد يستثمر فـي البنيـة التحتيـة           أعتقد

  . نسحاب الواليات المتحدة إللحرب بعد 

وانا أعتقد جزئياً في ما يتعلق بالحرب األهلية اننا         

. دوماً ننظر الى نماذج مألوفة في التاريخ الحديث 

نحن ننظـر الـى الميليـشيات المألوفـة مثـل           

 األجانب  يوغوسالفيا ولبنان والى من يرعاها من     

ألنكم تعلمون ان التطهير العرقي يجب ان تكـون         

قد ال تكون   . له سلطة منظمة ومركزية للقيام به       

هناك حرب أهلية كاملة ولكن ان لـدينا صـراعاً     

هلياً كامالً وقد يغير هذا الخارطة العامـة للبلـد          أ

  . دون ان يؤدي حقيقة الى حرب أهلية 

وقد قـال    . انا اعني ان االكراد قد طهروا عرقياً      

السفير البريطاني في العراق انه سـيكون هنـاك         

استفتاء في كركوك عندما تصبح كردية بالكامل ،        

وهذا ما يحدث ، وهذا هو السبب في ان جـيش           

المهدي وفيلق بدر يتحركان نحو الشمال لمنع ذلك        

  . من ان يحدث 

بغداد يجري تطهيرها ونحن ال     لاألماكن المجاورة   

طة المركزية التي تقـوم بتنظـيم       نعلم ما هي السل   

ن األمر يشبه   إف، كما كنت أقول  ، وقد نشهد . ذلك  

عداداً أ حيث ان    ١٩٤٧ما حدث في الهند في عام       

كبيرة من الناس كانت تموت دون وجود حـرب         

 أعتقدولذا فأنا  . أهلية ودون حتى وجود ميليشيات
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حـول  ) ريتشاردالنقطة التي اثارها    (انه حتى من    

 اننا ينبغـي ان نمـسك       أعتقدة ، انا    صنع السياس 

بفكرة انها لم تبـدأ وان مـن الممكـن ان يـتم             

الـسؤال  . نحن في المنتصف من ذلك    . استبعادها  

هو كيف يمكن إيقافها بدالً من التفكير في انها لم          

تحدث ، وبكل االحتماالت وبالنظر لطيبة قلب كل        

  . واحد فهي لن تحدث 

ك طريقة تستطيع    حرب النيابة ، هل هنا     :السائل  

الدول من خالل الجهود الدبلوماسية يمكن ان تبذل        

لجمع الجانبين وبخاصة ايران والسعودية من اجل       

  . الحد من حرب النيابة هذه 

.  ان هذه حرب بالنيابة      أعتقد ولكن انا ال     :غوز  

 أعتقدوال  . اظن ان هذا سوف يقرر على األرض        

 أعتقدو . ان السعوديين لديهم الكثير من األوراق     

ان اإليرانيين لديهم أوراق اكثر بقليل ولكـنهم ال         

ان لـديهم تـأثيرات     . يسيطرون على احـزابهم     

والسعودية قد يكون لديهم تأثيرات على حـزبين        

.  انا ال أتحدث عن الحكومة السعودية –من السنة 

الكثير من أموال السعودية تـذهب الـى التمـرد          

 أعتقـد ن ال   ولك. السني وليس هناك شك في ذلك       

. ان الحكومة السعودية لديها الكثير من األوراق        

غـازي  . وقد حاولوا لعب بعض األوراق مبكراً       

تقالية ناإل الذي كان أول رئيس خالل الفترة        الياور

 جـزء مـن     أكبرفي العراق عاش في السعودية      

  . حياته الشخصية 

  .  ولديه جنسية سعودية :نصر 

سناً ؟ ولكنه قـد     لديه جنسية سعودية ، ح    : غوز  

 ان هذا هو النـوع مـن        أعتقدانا ال    . ناآلنحي  

. القوة التي تستطيع سلطة خارجيـة ان ترتبهـا          

ربما يكون من الممكن ان يتحادث بعضهما مـع         

البعض اآلخر من خالل اتفاقيات لضبط الـنفس ،        

ولكن هذا شيء سيتم تقريره علـى األرض فـي          

القـوى  العراق وانا لست متأكـداً حقـاً مـن أن           

  . الخارجية تستطيع ترتيبه 

حتى  . شركة فينبل للقانون  ،  بيتر بيلك    :السائل  

.  أمريكيا في الحرب في العراق       ٢٤٧٧اليوم قتل   

مـاذا  ، وحيث ان السنة والشيعة يمارسون ذلـك      

  يجب ان يكون موقف قوات الواليات المتحدة ؟ 

موضـوع   انا حقاً سأجعل ذلـك خـارج         :هاس  

ال أريد ان اجعل ذلك جـزءاً        .  الى حٍد ما   البحث

انا اعتـذر ،    . من نقاش ستراتيجي حول العراق      

 التركيز هو على مـا سـيأتي مـن سياسـة            ألن

. الواليات المتحدة حيال فعالية الشيعة في المنطقة        

 ان هذا يأخـذنا     – انا اعتذر    –ان هذا يتطلب منا     

  . بعيداً جداً عن الموضوع 

مثـل  .. ازي  ، شركة نم   حسن نمـازي  : السائل  

المشاركين في الندوة لقد تحدثتم عن ردود فعـل         

 مختلفة ولكنكم أهملتم دولة واحدة في الشرق        دول

ما هي سياسة إسـرائيل     . االوسط وهي إسرائيل    

  ازاء تسلم الشيعة السلطة ؟ 

 سياسة إسرائيل حول تسلم الشيعة السلطة       :هاس  

هل هناك سياسة ما ؟ هل يجب ان تكون هناك          . 

   ما ؟ سياسة

انا أعتقـد ان لـديهم مـشكلة        ..  حسناً   :غوز  

  . صغيرة مع حزب اهللا في لبنان 

هذه هي الهيمنة التي يقلقـون      ) مبتسماََ (:عجمي  

  . بشأنها حقاً 
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عندما ينظر .  هل يتعلق األمر بالديناميكية :هاس 

اإلسرائيليون الى سياسات فلسطين المستقبلية فهل      

نت تجلس في تل ابيب أو اذا ك ..  شيعياَهناك بعداَ

 هل هناك بعداَ  القدس وتنظر الى هذا الموضوع ،       

   في القضية الفلسطينية ؟ شيعياَ

 من يسخر من    – بشكل ما    – حسناً  هناك     :عجمي

هذه التصنيفات الزائفة وهو ان اإليرانيين يتدخلون     

عني ان إيران كما نعلم هي هذه الدولة الكبيرة         أ. 

لى لبنـان   ادما يذهبون   وعن. في الخليج الفارسي    

وعندما يذهبون  الى فلـسطين      . يجدون حزب اهللا  

ان األمر هو حول المال     . فهناك الجهاد اإلسالمي    

 أعتقـد دفع ومن ينفذ مآربك ؟ وانا ال        ي الى من    –

ـ ان االمر يتعلـق بهـذه        ـ األنواع  األن  مـن   ةيق

األيدلوجيات وهي ليست من نوع الحرب بالنيابة       

غريغ انا اظن ان    . السفير   االتي كان يتحدث عنه   

ان من السخف التحدث عن هذه      .  على حق    غوز

.  أن هناك خلط لألمـور       أعتقدانا  . الحالة القوية   

 وال  –عندما حاول السعوديون التدخل في العراق       

يك قـائالً   يتستطيعون التدخل اذا لم تخبر دبلوماس     

 اعني  –اذهبوا الى البلد واذا كنتم تخشون الذهاب        

عنـدما اذهـب الـى      -شاهد أي سعوديين  انا لم أ  

العراق ، بالمناسبة انهم يظنون انكم مجانين عندما        

تقولون سنذهب الى العراق، يظنون ان فيك شيئاً        

  . ما ليس على يرام 

عندما كان السعوديون يحاولون ان يقولوا شـيئاً        

 وزير الداخليـة الـذي      بيان جبر عن العراق فان    

 سعود الفيصل ه الى    للمالية اتج  اَصار اليوم وزير  

 نصيحة من بدوي    ة نحن ال نحتاج الى أي     :وقال  

نا وارث حضارة عمرهـا آالف      أ . يركب الجمل 

كثر الرجال شعبية فـي     أوعندها صار   . السنين  

عنـي ، دعنـي     أنا  أ) . ضحك(العراق لقوله هذا    

  . كن صادقاً أ

 سأقول فقط دعونا ننظـر لألمـر بـشكل     :نصر  

ـ   .مختلف تماماً    رى فليـست المـسألة      بكلمة أخ

الشيعية هي التي تشغل إسرائيل او آخـرين فـي          

ان ما ينجم من الصراع في العـراق ،         . المنطقة  

ني سأشعر بـالقلق    إني لو كنت في إسرائيل ف     أأي  

مما يأتي من األنبار وانـتم تعلمـون ، ان هـذا            

سيؤدي بشكل من األشكال الى إقالق األمن فـي         

. مسألة الفلسطينية   األردن  وهو ماله تأثير على ال      

بكلمة أخرى فليس بروز الشيعة ما يهم ، بـل ان           

ما يثيره العنف الطائفي في العـراق فـي حالـة           

التسليح العام الحالي وهو ما ينبغي ان يقلق الناس         

  . حقاً 

 وتصاعد السياسات اإلسالمية هو أيضا  ما :غوز 

ينبغي ان يثير القلق في إسرائيل ، وهذا يتقـاطع          

المجموعات اإلسالمية السنية   ، عنيأ. فية  مع الطائ 

والشيعية ربما ال توافق على كل هذه األمـور ،          

ولكنهم يبدون متوحدين برفضهم قيـام عالقـات        

عادية مع إسرائيل او ان إسـرائيل هـي دولـة           

هذا شيء تقترب منه قوميتنا . شرعية في المنطقة 

ولكـن ال دري    . بعد ان تلقت عدداً من الهـزائم        

انه امـر   . طرف من المذاهب يتفرقون     على أي   

السياسات اإلسالمية  يسبب التوحد ، يمكن تسميته      

   .المذهبية 

.  العالمية   يآ.بي.مأ  .جوناثان باريس  :السائل  

لقد طرح سؤالي من خالل العديد مـن األسـئلة          

حمـدي  أاني أحاول الدخول الـى رأس       . السابقة  

نجاد وخطابه المناهض إلسـرائيل والمنـاهض       

 يصبح زعيماً اسالمياً    ألنغرب في محاولة منه     لل
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متطرفاً وهو ما يقع ضمن شـعارات كـالً مـن           

وما يذكرنا بـذلك هـو رحلتـه        . الشيعة والسنة   

 حيث هناك الكثير من الشباب      جاكارتااألخيرة الى   

ولذا فهل لـه    . السنة الذي يثقون به كما تعلمون       

نوع من الجاذبية الخارقة للحدود ، وهل سيصعد        

  ذلك من الخطاب المتطرف ؟ 

اظن ان المسألة على العكس مـن       ..  حسناً   نصر

 أي ان الجهة التي جاء منها وهي الحـرس        . ذلك  

الثوري ، المحاربون القدامى وما شـاكل ذلـك ،        

 ، والمناهضين   هذه الفئة من المناهضين للسامية    

إلسرائيل ويشكل ذلك شعوراً قوياً جداً في داخلها        

بلوماسية هو يعرض ما في عقله وبطريقة غير د . 

ولكنه قد تعثر في امر يتعلق بـسياسة ايـران          . 

الخارجية ، وكان هناك آخرون يقولون تماماً بما        

 وحزب اهللا يتبع    –قد يعد سياسة خارجية خمينية      

 أي انك بمجـرد ان تركـز علـى          –الخط نفسه   

. نك بشكل ما تلغي الخطوط الطائفيـة        إإسرائيل ف 

. نظام اإليراني قد وجد نفعاً كبيراً        ان ال  أعتقدوانا  

 تباع في دمشق وفي بيروت      هانه محبوب وصور  

كثر منه في إيران او في أظنه محبوباً في مصر أو

. األقل ان سياسته حول إسرائيل ، هي المفـضلة          

ن أحد الجنراالت الباكستانيين الذي     إوفي الحقيقة ف  

 او  ناآلكان في عملية ضد الجهاد قال انه اصبح         

 مغناطيساً للمتطرفين وذلك ناآلن إيران أصبحت ا

 أعتقدني إولذا ف. ناجم عن هذا النوع من المواقف 

كما تعلمون ان خطابه بشكل ما يناسب اللحظـة         

 انه مـدفوع بهـذا النـوع مـن          أعتقدولكني ال   

  . الحسابات 

مجلـس العالقـات     ،   راشيل برونـسن   :السائل  

لى سؤال ن أعود مرة أخرى اأهل لي  . الخارجية

ربـاَ   ؟ اظن انه بالغ حين قال انها ح        لويرالسفير  

بالنيابة ولكني أظنه جاء بنقطة مثيـرة لالهتمـام         

وقد . وهي ان الجيران لهم دوافع لفرض تأثيرهم        

فلـيس  ، يكونون اكثر أهمية بالنسبة لما يجـري      

مجرد وجود نوع من االتفاق بين الطرفين علـى         

اذا لم  ، نتائجاألرض يعني بحد ذاته الوصول الى       

ولذا فهل هنـاك    . يؤمن بها الجيران األبعد كذلك      

دور للواليات المتحدة كما نعتقد حول النقاش مـع    

إيران بخصوص قضيتها النووية لكي نقول اننـا        

حقاً نريد ان ننسحب من العراق ويبدو ان هنـاك          

الذي ينبغي ان نكون جـديين      . تصميماً على ذلك    

ران الذين قد تكون لهم    بشأنه هو كيفية إشراك الجي    

أسباب طائفية وجيوبولتيكية وعرقية لكي يتدخلوا      

  في العراق بعد رحيلنا ؟ 

ما يتعلق بمسألة الحرب بالنيابة انا أوافق       : نصر  

 حول الواليات   غريغ وفؤاد على ما ذكره كل من      

المتحدة وسائر الالعبين على األرض ولكـن اذا        

لك والحرب  كانت الواليات المتحدة غير مهتمة بذ     

مستمرة ، فأن هناك الكثير جداً من الدوافع ، في          

األقل كما تعلمون ، تجري مناقشتها في إيـران ،          

 إيران لن تحتمل منطقة كردية      ألنربما للتوغل ،    

ذات حكم ذاتي تام تغذي انتفاض االكـراد فـي          

 او  ناآلالمنطقة الكردية من ايران وهو ما يحصل        

بـين اإليـرانيين    ان المشاكل من البصرة تمتـد       

 أعتقـد ولذا فـأني    . العرب الشيعة عبر الحدود     

جزئياً ان ما يحجم إيران هو ان إيران لها دوافع          

في جعل الواليات المتحدة منشغلة فـي العـراق         

ولكن ليس الى حـد الـذوبان او انهـا ال تريـد             

ه عندئٍذ  ألنللواليات المتحدة ان تنسحب بسهولة ،       

انيون بأنهم سحبوا الى     ، سيشعر اإلير   أعتقد، كما   



 صهيوينالتحدي ال                 )٩٣(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٣٠ من ٢٨                                   ٢٠٠٧ - كانون الثاين            

داخل القضية بصرف النظر عما اذا كـان ذلـك          

وعندها بصرف النظر عن الحقائق . يعجبهم ام ال 

ـ . على األرض او القوى التي على األرض         ن إف

  . إيران من المحتمل ان تظهر كقوة إقليمية 

نها يجـب   إ انه اذا كان هناك دبلوماسية ف      أعتقدنا  أ

ـ  الـسيناريو    ان توجه لمحاولة صرف هذا     ي ألن

 ان كل إنسان في المنطقة وعلى الرغم مـن    أعتقد

ن لديهم مصلحة مشتركة في     إاختالف مصالحهم ف  

ـ ان ال يكون أي أحد متورطاً في العـراق           ه ألن

والكـل  . عصي على التنبؤ وهو غـالي الـثمن         

يفضل ان تقوم الواليات المتحدة بالمهمة وليس هم        

هـذه إحـدى    وتلك بداية جيدة ، بكلمة أخـرى        . 

أوراق المساومة للواليات المتحدة في محاولتهـا       

  . الحصول على نوع ما من اإلجماع 

 لطيف ان يكون هنـاك دعـم لزعامـة          :هاس  

  ) . ضحك(الواليات المتحدة 

نا دائمـاً   أ. ديك بوليه جامعة كولومبيا      :السائل  

حذر النقاشات المتعلقة بالسياسة التي تتركز على       أ

ه يبدو لي ان بعضاً من      ألن ،   عوامل واضحة جداً  

اشد أعمال مناهضة الشيعة تحدث فـي باكـستان    

وان ذلك يحدث منذ عدة سنوات خلـت والتـأثير          

السلفي في باكستان ونفود السعودية كبير وتستطيع 

اني أتساءل فقط عما اذا كـان العنـف         . إدامته  

ن أين يمكن   أالطائفي لم يأخذ مظهراً واسعاً يبين       

 بأن هناك دائماً    اَو جميعاً نعيش اعتقاد   نا نبد ألنيقع  

دكتاتوراً باكستانياً موجوداً وسوف يعيش الى األبد       

ونتأكد من ان ال شيء يحدث هناك مـن وجهـة           

  . النظر األمريكية 

 دعني أوسع ذلك ، هل نحن في حقبة فيها          :غوز  

هم أالعالم العربي واإلسالمي ليست الطائفية فيهما       

ولكنها ستصبح الديناميكية   الديناميكيات من جديد    

األكثر أهمية ألسباب متعددة وعندها سيكون األمر   

متأخراً ونتساءل عما اذا كان ذلك سيصل الى حٍد         

ال يستطيع من هو خارج المنطقـة ان يتـصرف          

  . حيال ذلك بذكاء 

أعتقد . ن لدي مدى قصيراً ومدى بعيداً       أعني  أنا  أ

ق ان المدى القصير برغم ما يحصل فـي العـرا         

ن الطائفية تتقدم وليس    إوفي سياسة العراق نفسها ف    

وأعتقد ان لها تأثيراً سيتوسع الـى       . في ذلك شك    

انا في الحقيقة اكثـر تفـاؤالً       . سائر أنحاء العالم    

ليس بسبب ما يحصل في العالم الـشيعي ولكـن          

الجهاديون والتكفيريون  ، أعتقد انه في العالم السني    

كفيريين الذين يعلنون    ان الت  أعتقدو. تلقوا ضربة   

ان الشيعة ليسوا مسلمين وهم نسخة متطرفة مـن         

اظـن ان   . السعوديين الوهابيين لوثت اإلسـالم      

 ان النـاس    أعتقدهؤالء الناس قد نحوا جانباً وانا       

يتبعون الرابحين واظنهم سوف يخـسرون فـي        

واظن انه ليس بسبب الديموغرفيا     . العراق ايضاً   

هؤالء الناس  .  األخرى   فقط بل بسبب كل األشياء    

يخسرون العراق ، والتكفيريون كما أعتقد كانـت        

أيديولوجيتهم تقابل بالتشجيع ثم صـارت يمكـن        

احتمالها وهم مثل السعودية يستيقظون على حقيقة       

 ان التاريخ الطبيعـي     أعتقد . ان ذلك قد يهزمهم   

للسنة التكفيريين انهم تضاءلوا ولكـنهم مـازالوا        

يق السقوط ، الى درجـة ان       مهمين ولكن في طر   

في العالم السني أصبحت الطائفية المتطرفة تميل       

  .  بعد عقدين  أعتقدالى الهبوط وستزول كما 
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ن أطلـب منـه   أ دعني فؤاد قبل ان يتكلم  :هاس  

كيف . يتطرق الى شيء معين في سياق الجواب        

أقول هذا ؟ ان لديك قطعة نقود احد وجهيها هـو           

ويـستطيع  .  هو التعددية    الطائفية ووجهها اآلخر  

المرء ان يرى ظهور واسع النطاق للشيعة وليس        

ذلك بالضرورة عالمة على طائفية ال مفر منهـا         

ل ؤهل هذا تفـا   . ولكن على المزيد من التعددية      

  . ان هناك عنصراً يجعلها تعمل حقاً ، مفرط؟

مراً أاني اتعاطف مع هذا ، وهناك       ..  ال   :عجمي  

 كما تعلمون ونحن    غريغ هليخر مهم جداً أشار إ    آ

هؤالء النـاس هـم     . في الحقيقة نتكلم عن الدول      

الطائفيـة تـستطيع فقـط ان       .  النظر جداً    ابعيدو

اعني ان ذلك يذكرني بقصتي     . تأخذك الى هناك    

 السياسة الحقيقية لهذه المجتمعـات ان       –المفضلة  

:  حاكم مصر قـائالً      لمحمد علي شخصاً ما جاء    

م هناك وثيقة ال تـصدق كتبهـا        ايها الحاكم العظي  

نريـد  ، األمير واسمها   ميكيافيلي يسمى   فلورنسي

ان نترجمها لك لنجعلك تُسير امور بالدك وتستأثر  

. وهكذا ترجموا الكتاب له وبدأ يقرأ فيه        . بالقوة  

انا افعل اكثر من ذلك في : "ثم القى به جانباً وقال 

   "ما هو ذلك ؟"انتم تعلمون ) ضحك" (يوم واحد

 عن عبـد    ة ويقول السعوديون عين القص    :هاس  

  . العزيز 

واذن فما الذي نتكلم عنه ؟ فـي        .  تماماً   :عجمي  

اآلونة األخيرة وقع النظام العلوي في سورية في        

 – منـه    جزءاَمشكلة ، صحيح ؟ مقتل الحريري       

.. تحديات القوة األمريكية في العراق الـخ الـخ          

نظام العلوي فـي   ال–قاذ السنة  نإل من جاء    توقعوا

انهـم يقفـون    . دمشق ؟ حكام مصر والسعودية      

اليوم مع بشار األسد ويواجهون واشـنطن فـي         

ال يريدون لـه ان     . هم قلقون عليه    ألنالمنطقة ،   

  . يسقط 

ـ أولذا ، نعم للطائفية تأثير في الناس ولكن           اًساس

وحكمة هؤالء النـاس    . المسألة هي حول السلطة     

لماذا يملكـون قـصوراً     الذين في السلطة توضح     

كبيرة وحسابات مصرفية ضخمة وطائرات فارهة      

اذن ال تقلقـوا    . ويحكمون بلداناً كبيرة    .. الخ الخ   

 اليـوم . ال تضيعوا الوقت بالقلق بشأنهم     . بشأنهم  

ل آكان قلقاً علـى     ،  في سبيل المثال   توبي جونز 

ل سـعود يـستطيعون     آسعود ، ال تقلقوا عليهم ،       

ل سعود لوقت   آود ، وقد اهتموا ب    ل سع آهتمام ب اإل

  . طويل 

ن الطائفية هي عامل كما قلت ، ويمكن ان         إولذا ف 

نتعامل معها ولكن الدافع األساس للسلطة وحفـظ        

  . النفس هو قوي جداً جداً 

 لوليطرح نسخة من ذلك السؤال      أ دعني   :هاس  

، اذا كان المرء يتكلم عما يصاحب بروز الشيعة       : 

 او  اَالجيدة ان يحـدث أمـر     فقد يكون من األمور     

األول هـو ان ديناميكيـة      . اثنان او كالهما معاً     

الشيعة نفسها ليست متسمة بالتهديد وثانياً مـا اذا         

كان اإلسالم السني الذي يتعين عليه ان يحتويهـا         

هو حقاً صالح لالحتواء ، وعما اذا كان لديه من          

. ليعطيها مساحة ومكاناً    المرونة والتحمل في داخله     

هل هذا سيناريو يمكن فهمه ام ال ؟ انه يحتاج الى           

  . شيء من الجانبين 

 ، اذا   فؤاد جازماً كما يقول     أعتقد حسناً انا    :نصر  

كان هيكل القوة الموجود حالياً يقاوم التهديدات ،         

. ويفعلون ذلك من خالل ازدياد إدانـة الطائفيـة          

في سبيل المثال فمن الممكن     . التعددية ال تخدمهم    
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 مكان مثل المملكة العربية السعودية ، اذا كنت         في

ن التعريف الكامـل للدولـة      إحقاً تضم الشيعة ، ف    

الوهابية وعالقاتها مع سائر الدول يجب ان يعـاد         

  . ترتيبها كلية 

وبعد ذلك ، وانت تعلم ، في أماكن مختلفة هنـاك           

في سبيل المثال ، قال     . نسخ متعددة من اإلسالم     

رلمان في مصر مقالة مثيرة     واحد من أعضاء الب   

ان اإلسالم السني المـصري     لالهتمام جداً حول    

مفضل لدى الشيعة ألن الساللة الفاطمية اتخذت       

ضرحتهم أوعدد كبير من     لنفسها مالذاً في مصر   

وتـستطيع ان   . هناك ، في مختلف أنحاء مـصر      

وأنت ترى ضـريح    . ترى ذلك حتى في القاهرة      

. يزوره النـاس    أخت األمام الحسين وهو مكان      

ورأسه مدفون في جامع كما يقـال فـي وسـط           

ما نوع السنية التـي  : ولكن السؤال هو . القاهرة  

 غريـغ ن  أعنـي ،    أسوف تهمين على المشهد ؟      

دعونا نأمـل   . يقول ان التكفيريين هم في تدهور       

  . ذلك ولكن ذلك قد يأخذ وقتاً 

 وباكـستان   –ن المثال الباكستاني    أعني  أنا  أولكن  

يها قدر كبير من التعددية واسالم متسامح يشمل        لد

السنة والشيعة ولكن خالل مـدة عـشرين سـنة          

 .بدأت االمور تختلف    وخالل محاولة احتواء ايران     

ن المتشددين السنة الـذين يـشنون       إوفي الحقيقة ف  

 يخافون ما تأسس هناك خالل      ناآلحمالت العنف   

  . القرون 

ان الـسنة    ان المـسألة ليـست       أعتقدولذا فأني   

من الواضح انهم   . والشيعة يستطيعون العيش معاً     

يستطيعون اذا ما التزموا بهيكل سلطة يحمي نفسه        

ن إكـرر هـذا     أنا  أو. من تصاعد شبح الطائفية     

. الشيعة ليسوا هم الذين يغذون المسألة الطائفيـة         

ان . انهم فقـط يريـدون سـلطة فـي بلـدانهم            

ن هـم الـذين     والسنة المتشددي ، المؤسسات السنية 

  . يدفعون مسألة الطائفية الى التصعيد 

قـدم  أدعـوني   . تهاء  نإلهذا مكان جيد ل   : هاس  

الشكر الى الرجال الثالثة الحكماء على يساري ،        

 الـذين  ستيفن كوك وروكفلروالى مؤسسة أخوان   

والى أولئك  . قوة تنظيمية خلف هذه الندوة      كانوا  

ى العـاملين   الذين شاركوا في الندوات السابقة وال     

هنا ، والـيكم جميعـاً لتعليقـاتكم ، واهتمـامكم           

ولذا  شكراً لكم جميعاً ومـرة أخـرى          . تحملكمو

. شكراً لهؤالء الرجـال الثالثـة الـى يـساري           

  ) . تصفيق(

  

 


