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حتول كثرية  وإشكاليات معوقات  هناك أن شك ال
األمريكية، اإلدارة تبنتها التي االسرتاتيجية تطبيق دون
العامل عىل لفرضها بوش، جورج الرئيس والتي يقودها

الكبري. األوسط بالرشق ُتعرف والتي اإلسالمي
هــذه فـــرض يف اإلشــكــالــيــات هـــذه وإحـــــدى
يف والشيعة السّنة بني العالقات هي  االسرتاتيجية
الواليات تتغلب أن يمكن فكيف اإلسالمي، العامل 
املعروفة ضوء حماوالهتا يف اإلشكالية هذه عىل املتحدة
مساعدة عوامل إىل وحتويلها الصعوبات استغالل يف

خمططاهتا؟ لتنفيذ
اإلقليمية (النتائج دراســة  جــاءت اإلطــار  هذا يف
والتي العراق)، يف الشيعي النفوذ إحياء عىل املرتتبة
سياسة يف متخصص أستاذ وهو نرص»، «فايل  هبا قام
األمن شــؤون  بقسم  آسيا وجنوب األوســط  الــرشق
بمدينة الكائنة البحرية العليا للمدرسة التابع القومي
الدراسات مركز حلساب  كاليفورنيا، بوالية مونرتيه 
ماساشوسيتس ومعهد والــدولــيــة االسرتاتيجية
واشنطن (ذا جملة  يف وُنرشت ،(MIT) للتكنولوجيا
٢٧ بتاريخ ٢٠٠٤م  صيف يف الصادرة كوارترييل)

مارس.
املصالح أن الكاتب ــظ الح ــة؛ ــدراس ال ــذه ه يف
ترتبط الكبري؛ األوســط الرشق منطقة يف األمريكية
النامجة والفرص األخطار  من بكلٍّ وثيق بشكل اآلن

عىل العراق يف تويل زمام األمور من الشيعة متكني من
.- تعبريه - حد

الباحث: يقول
أن السياسة)  (واضعي الساسة عىل يتوجب هنا
أقىص إىل منها لإلفادة  احلقيقة تلك يف مليًا يفكروا
االستعداد عىل باحلرص ذلك ويكون ممكنة،  درجة
الفعل ردة تشّكله الــذي  التهديد عىل املبارش للرّد 
وذلك العراق، حكم من  الشيعة متكني  جتاه  السّني
هتيؤها التي الفرص واستغالل  هلا، نطاق أوسع يف
سواء. حدٍّ  عىل املنطقة يف املتزايدة الشيعّية السلطة 
كمحدد الطائفي البعد أمهية الساسة يدرك مل إذا أما
مدى روا  يقدِّ ومل  بأرسها املنطقة لسياسات رئيس
أرجاء شتى عىل العراق التي يشهدها  التغيريات تأثري
حتقيق أهدافها يف السياسة األمريكية فسُتخفق املنطقة؛
عن تسفر أن يمكن الطائفية فالتوّترات املنشودة.
العالقات خيص فيام ســارة  غري مستقبلية مفاجآت
حتقيق تعيق أن يمكن كام املنطقة، بدول األمريكية
دعائم ــاء وإرس السالم،  نرش  من املرجوة ــداف األه
بلدان يف والتطور التقّدم عجلة ودفــع االستقرار، 

وشعوهبا. الكبري األوسط الرشق منطقة
الطائفي الشقاق أن دراسته: يف الباحث  ويستنتج 
رصاع نتاج  هو احلــايل وقتنا يف العراق هيــّدد الــذي 
ردة فعل جمرد املنطقة، وليس يف متأصل عميق اجلذور
بمعنى العراق؛  يف اجلارية احلديثة  للتطورات مبارشة
وتفلت العراق يف  ألمور احلكم الشيعة توّيل  إن آخر:
السّني التطرف خيلق  مل السّنة أيدي من السلطة زمام

مئ [ك٣ردُّ [ئألر,طش
[ئنجل[ة ل [ئخنّنِ خصّ,ّـ“[ئألوًجت

ه,ئِ“ألنبجل
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دور أدى بل  -؛ الباحث  تعبري حد عىل - العدم من 
صورة يف جديدًا لظهوره دافعًا العامل املحفز، وأوجد

وقوة. جرأة أكثر
بالتفجريات االستنتاج ذلك عىل الباحث واستدل
املنرصمة التسعة األشهر يف الــعــراق شهدهتا التي
كربالء، [بالعراق]،  اإلسكندرية بغداد،  من كلِّ يف
كثري بحياة وأودت أخرى، شيعّية ومعاقل النجف،
التفجريات تلك أن إىل باإلضافة األشخاص،  من
وخلَّفت ٢٠٠٤م، مــارس  ــل أوائ يف اندلعت التي
أرضحة داخــل ُقتلوا  ، مصّليًا ١٤٣ حــوايل  ــا وراءه
االحتفال أثناء يف  وكربالء بغداد يف مقدسة  شيعية 
الشيعي؛ التقويم يف األقــدس اليوم  عاشوراء، بيوم
نحو عىل مشاهبة مشاهد األذهـــان إىل أعــادت قد
السّنية اجلامعات  شنَّتها التي اهلجامت وهي مذهل
أوائل منذ رشيف ومزار وكويتا، وكاراتيش مشهد يف

التسعينيات.
مشاعر تسترشي ع الباحث أن توقَّ استنتاج آخر ويف
لتجتاح طائفية صورة توّترات يف معاداة أمريكا بالتتابع
ما عىل غرار الكبري؛ األوسط الرشق أنحاء منطقة كل
ففي قطرة. الغيث أول ُيَقال فكام العراق، يف حدث
تلك شهد الذي اليوم يف وحتديدًا مارس شهر أوائل
الشيعة احتفاالت أثناء يف  اندلعت التي  التفجريات
الوهابية احلركة شيوخ أحــد أدان عــاشــوراء؛ بيوم
عىل الشيعية والشعائر الطقوس الكويت دولــة يف
خالص «مظهر  بأهنا ووصفها اإلنرتنت، عىل موقعه
من أصيًال ركنًا لون يشكِّ وأهنم الوثنية»، مظاهر  من
وتل «واشنطن، من  كــًال يضم الــذي  « الــرشِّ «حمــور
والذي الشيعة»، لدى املقّدسة النجف  ومدينة أبيب، 
النفط، من ثروات اخلليج العريب عىل يسعى للسيطرة

العراق. يف احلكم أمور تويل عن السّنة وحيجب
عددهم من حيث الشيعية احلالة بعرض الباحث بدأ
التي والدول أمجع، العامل يف السّنة  عدد  إىل ونسبتهم
من بالرغم أنه الباحث والحظ  فيها. غالبية لون يشكِّ
املنطقة أرجاء يف سائر الشيعة من كبرية أعداد انتشار

متتع تكفل مل العدد كثرة فإن  -؛ ذكــره تقدم  كام  -
كان السّني فاملذهب متعادل،  سيايس  بنفوذ الشيعة
مجيع واجهة ل يشكِّ اآلن حتى يزال طويلة وال فرتة منذ
إيران باستثناء الكبري،  األوســط  الرشق  منطقة دول
العربية. السياسية بالثقافة األمر يتعلق عندما خصوصًا
العراق جنوب أهوار من الشيعي املذهب معتنقو أما
من عريضة قاعدة لوا شكَّ فقد كاراتيش؛ أحياء وحتى
ِقَبل من والتهميش تعرضت لالضطهاد املستضعفني،
يشّكل السّنة التي واملجتمعات احلاكمة السنّية األنظمة
اختالفها عىل السكان عدد حيث من األغلبية فيها

أماكنها. وتنوع
يرى الشيعية؛ احلالة يف اإليرانية الثورة أثر وعن
١٩٧٩م عام  يف اإليرانية الثورة انــدالع أن  الباحث
الشيعّية اجلامهري مهم شحذت التي الرشارة يمثل كان
للمرة الشيعّية  اهلوية عن  والدفاع  جهودهم لتعبئة
النموذج خطى عىل للسري  اجلــرأة ومنحتهم  األوىل، 
سنحت عضالهتم كلام يستعرضون فأصبحوا اإليراين،
التي حقوقهم اســرتداد عىل وحيرصون الفرصة،  هلم

املنطقة. أرجاء سائر يف ُحرموا منها
الشيعة وضع عىل اإليرانية الثورة دور  يقترص  ومل
تثبيت عىل  حرصت بل السلطة؛  نحو  الطريق بدء يف
املادي الدعم بتقديم وذلك الطريق، ذلك خطاهم عىل
ومؤازرة مكان،  كل يف  للشيعة واملؤسيس واملعنوي
الربملاين والتمثيل املدنية احلقوق نيل أجل من كفاحهم

والسيايس.
العامل؛ الشيعة يف قضايا دعم يف اإليراين وعن الدور
لتلك دعمها يف أجزلت  قد  طهران  أن  الباحث  يرى
أو املادي التمويل صعيد عىل سواء الشيعية احلركات
احلركات تلك شوكة تقوية هبدف السيايس؛ الدعم 
التي البالد حكومات عىل ممارسة الضغط إىل ودفعها
الشيعّية املصالح ختدم تدابري خاصة لتهيئة إليها تنتمي
أقدمت فقد املثال؛ سبيل عىل اخلصوص. وجه  عىل 
بكل طهران بمباركة - باكستان يف الشيعة مجاهري
القوانني تنفيذ يف للحكومة رفض اإلذعان عىل تأكيد -
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١٩٧٩م، عام الباكستاين الدستور عليها نصَّ التي
التي اإلسالمية  األحكام إىل  أصلها يف تستند والتي
مذهبًا السّني املذهب وتعلن والسّنة، القرآن  دها  حدَّ

رسميًا للبالد.
بعض عىل احلصول يف نجحت  ــر  األم هناية ويف
القوانني، تلك تنفيذ خيص فيام اخلاصة االستثناءات
اعتناق املذهب إىل الباكستانيني من دفع املزيد وهو ما
اخلميني السابق  اإليراين الرئيس خر يدِّ ومل  الشيعي،
يف باكستان؛ مطالب الشيعة ومصاحلهم دعم جهدًا يف
رصحيًا هتديدًا  حيمل علنيًا ترصحيًا أصدر إنه حتى 
وقد احلّق، ضياء اجلنرال السابق الباكستاين للرئيس
(عىل سيلقى «ضياء احلق أن عىل الترصيح ذلك نص
إذا إيران؛ شاه  القاه الذي نفسه املصري اخلميني) يد
الشيعة معاملة  «إساءة عىل  العسكري نظامه  جترأ ما

باكستان». يف
الشيعية اجلالية  أقدمت فقد ــرى؛ أخ ناحية من
الوطني جاناتا هباراتيا حــزب دعــم عــىل اهلند يف
التي والوطنية اإلقليمية االنتخابات يف اهلندويس
عن انشقاقها  بذلك معلنة التسعينيات؛ يف جــرت
مصاحلها اخلاصة، محاية هبدف هناك اإلسالمية اجلالية
التي والسّنة الشيعة بني املستمرة التوترات عقب وذلك

الثامنينيات. أواخر يف لوكناو مدينة يف اندلعت
حشد عىل الطائفي اإليـــراين املوقف  يقترص ومل
املمكنة، الوسائل بشتى ودعمها الشيعّية األقّليات
العلوية الطائفة  فيها  ساند  فتوى  اخلميني  أصدر فقد
من فرعًا األصل  يف ُتَعدُّ  والتي سوريا، يف احلاكمة
مظلة حتت وأدخلها عرشي، االثنا الشيعي املذهب 
أهنا يرون والشيعة السّنة أغلبية أن رغم عىل اإلسالم

اإلسالم. عن خارجة طائفة
نظام عىل  رشعية الفتوى تلك أضفت فقد وهكذا
قاعدة اقتصار عانى والــذي  العلوي، األسد حافظ
الذي الوقت  يف العلوية؛ األقلية عىل يف سوريا نفوذه
ِقَبل من الضغوط من الكثري وطأة حتت فيه نظامه وقع
طهران أن ذلك؛ من املسلمني. واألهم مجاعة اإلخوان

عندما املسلمني؛ اإلخوان جلامعة العون يد مدَّ رفضت
محاة مدينة  يف انتفاضتها قمع عىل األسد نظام أقدم
وحشية. الوسائل أكثر مستخدمًا  ١٩٨٢م عام يف
األمر حقيقة يف كــان  دمشق)  - (طهران فتحالف 
بوصفها التوسعية إيران أهداف ختدم خطة جزءًا من
أن كام املنطقة. مستوى  عىل األكرب الشيعي املجتمع
ق حتقِّ التي القوة من باملزيد إيران يمد  التحالف ذلك
التحالف مواجهة يف القوى ميزان يف املوازنة من نوعًا 
أثناء يف  العراق دعم والذي اإلقليمي، السّني العريب
يف جهدًا خر تدَّ مل فسوريا اإليرانية، العراقية احلرب
عىل سواء  احلرب، فرتة خالل اإليــراين املوقف دعم
حيث العسكري، الصعيد أو  الدبلومايس الصعيد
بنرش وذلك بغداد، عىل عسكرية ضغوطًا مارست
حدودها طول عىل  املسلحة  قّواهتا من غفرية أعداد

العراق. مع
إيران؛ التحالف ذلك خدم فقد أخرى؛ ناحية من
وتقديم لبنان، يف  اهللا حزب تأسيس من  نها  مكَّ حيث 
فرتة الثامنينيات طوال املنظمة لتلك الدعم أنواع شتَّى
لبنان، يف األمريكي الوجود ملقاومة والتسعينيات
يف الشيعة مجاهري بني اإليراين النفوذ قاعدة وتوسيع

عىل حدٍّ سواء. لبنان
ذكرها؛ السابق املكاسب تلك من كل الرغم وعىل
ورسيع يسري هتديد سوى اإليرانية الثورة  ل تشكِّ فلم
الطائفة لصورة وأساءت املنطقة، يف السنّية للهيمنة
املذهب أبرزت حيث العاملي، الصعيد عىل  الشيعية
للغرب، وبؤرة رئيسة مناوئة ثورية الشيعي بوصفه قوة
لزيادة السيايس اإلسالمي، ووسيلة والتطرف للتشدد
وهكذا؛ املنطقة. أنحاء يف شتى الشيعّية نفوذ اجلاليات
القوى ميزان تغيري يف الثورة بعد ما إيران أخفقت فقد
لبثت وما املنطقة، أرجاء مجيع يف والسّنة الشيعة بني
األمر. هناية يف  الشأن ذلك يف  حماولتها عن  ختّلت  أن
اخلليج يف الشيعة دوافع مخدت الثامنينيات؛ وقبيل هناية
لبنان- يف اهللا حزب باستثناء - وباكستان وأفغانستان
الدوافع تلك املنطقة، يف األوسع بالنفوذ الفوز  نحو
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نتيجة عن تسفر مل لكنها ــران إي دعمتها طاملا  التي
باءت الذي الوقت  ويف الواقع. أرض عىل ملموسة
حسني ام صــدَّ نظام خللع العسكرية إيــران محلة فيه
من املنطقة يف السّني النفوذ متكن الذريع؛ باإلخفاق 

هناية األمر. يف اإليرانية الثورة حتّديات عىل التغلب
ظهور يف  املاثل التحّدي فيحلل الباحث ويميض
أن منذ أنه فيذكر  املنطقة،  داخل شيعية دولة العراق 
وحتى السلطة،  من ام صدَّ املّتحدة الواليات  أزاحت
الضغط ممارسة يف السيستاين استمر ــايل؛  احل وقتنا
إقامة إىل اللجوء فكرة لقبول  املّتحدة  الواليات عىل 
للشيعة ستكون الغلبة ألن  وذلك وطنية؛ انتخابات
االنتخابات تلك ستضمن حيث بالتأكيد، العراق يف
منذ األوىل للمرة يف العراق احلكم الشيعة عىل سيطرة
بغداد عىل السنّية  العثامنية اإلمرباطورية استولت أن 
العراق يف الشيعة أّن من وبالرغم ١٥٣٣م. عام  يف
موحد؛ موقف واحد عىل والثبات الوحدة إىل يفتقرون
سيكون هلا الشيعية الدينية والقيم والثقافة فإن السياسة
يفوق العراق عىل نحو مستقبل يف تشكيل حموري دور
واألكراد السّنة  من  كلٌّ  يامرسه قد دور كل بالتأكيد

هناك.
العريب البلد سيكون العراق إن الباحث: ويقول
ما وهو املنطقة، يف  الرصحية الشيعّية اهلوية  ذا األول
برمتها، املنطقة دول إىل بالنسبة  كبريًا  حتديًا  ل يشكِّ
العربية؛ البلدان كّل بني مكانة األبرز البلد فالعراق هو
وقلب العربية القيادة مقر املايض يف كانت ألهنا ذلك
السنّية، للسيادة نت مكَّ والتي العباسية، اخلالفة دولة
عىل العباسيون أقدم (حيث  بقسوة  الشيعة وقمعت
بغداد مدينة  يف الشيعية الرموز من جمموعة اغتيال
يف العراق خري اآلن املوجودة وأرضحتهم حوهلا، وما
يف اآلن اجلاري التحول هنا؛ فإن ومن ذلك). شاهد عىل
من بدعم اهليمنة الشيعّية إىل السّنية السيادة العراق من

مسبوقة. غري رمزية أمهية له الواليات املّتحدة
عىل شيعّية هيمنة من اليوم العراق يشهده ما إن
الشيعية زمامها املراجع يملك الصعيد السيايس، والتي

سيامرس الشيعي اإلحياء  أّن بالتأكيد يعني البارزة؛
للبالد الثقايف  اإلطار تغيري يف  وحتميًا  حموريًا دورًا
بني العالقات يف سيؤثر ما وهو فيه، الدين ومكانة
يف أو العراق داخل سواء كبري، بشكل والسّنة الشيعة
تكون أن املتوقع فمن املثال، سبيل عىل كلها املنطقة
األسايس املحدد العامل الشيعية والعقائد الترشيعات
سياسة صياغة يف اإلسالم سيؤديه الذي الدور حلجم
عىل بالقوة العراق يف السّنة سُيجرب حيث العراق،
فتطبيق الشيعي. الترشيع ملقتضيات وفقًا العيش 
العالقات ختص  التي الشيعّية اإلسالمية القوانني
التجارة؛ أو املــرياث أو الرضائب  نظام أو األرسيــة
ما وهو السّنة، وليس الشيّعة ترحيب موضع ستكون
من بدًال الطائفية اهلويات حول الدائر النزاع سُيلهب

من جذوره. القضاء عليه
احلكم جملس احلايل للسلطة داخل التوزيع ويرّجح
- التخمني سواء حدٍّ عىل - الشيعّي واملجتمع العراقي
املراجع أحد يكون قد القادم البالد بأن رئيس  القائل 
يف العراق األمور ملجريات واملتأمل (اآليات). الشيعية
هذا عىل الرئيس املنافس أن يدرك احلايل الوقت يف
األعىل املجلس رئيس احلكيم العزيز عبد هو املنصب
السياسية (إحدى املنظامت العراق يف اإلسالمية للثورة
املراجع الشيعية أحد تويل إمكانية البارزة)، إن الشيعّية
مجهورية شبح بظهور ُتنذر العراق يف السلطة لزمام
املوجودة نظريهتا تشبه  العراق يف شيعّية إسالمية

إيران. يف
ذلك ما جيب االلتفات إليه يف أهم فإن حال؛ كل عىل
شيعّية إسالمية مجهورية قيام عن سيصدر ما الشأن هو
تعانيه الذي الطائفي  الشقاق صعيد عىل  نتائج من
ويف العراق داخــل فالسّنة احلــايل، وقتنا يف العراق
املنتمني الشيعة  أن يرون املجاورة؛ العربية البلدان
وفيلق العراق  يف  اإلسالمية للثورة األعىل  للمجلس
يد عىل بت ُدرِّ جمند  ١٠,٠٠٠ من مؤلفة  (قوات البدر
ام) صدَّ نظام ملحاربة إيران يف الثوري احلرس  قوات 
اللبنانية الشيعّية امليليشيات مع بعيد حد يتشاهبون إىل
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عىل وجودهم واحتاملية اهللا، أمل وحزب حلركة التابعة
قاسية إىل األذهان صورًا ُتِعيُد العراق رأس السلطة يف
يف غامرها لبنان خاضت التي املريرة األهلية  للحرب

القريب. املايض
ميليشيات هبا قامت التي األخــرية العمليات إن
الطوائف بني وقوة عنفًا األكثر املهدي (القوات جيش
مقتدى الشيعي الزعيم بقيادة العراق) يف الشيعية
قوى الستعراض األساس  يف هدفت  والتي الصدر،
عّززت قد أهنا عن تزد مل الناشئ؛ الشيعي التيار ذلك
املنطقة ودول العراق مجاهري  نفوس يف تلك املخاوف
يف اغتيال كانت سببًا التي املفّخخة فالسيارة بأرسها.
وأودت احلكيم،  باقر  حممد العراقي الشيعي الزعيم
أقــدس ــدى إح ــارج خ آخــريــن ١٢٥شــيــعــّيــًا بحياة
عام أغسطس شهر أواخر يف الشيعة لدى األرضحة
يف وبغداد كربالء شهدهتا التي ٢٠٠٣م، والتفجريات
تفيش عىل  مؤرشًا  فقط تكن  مل  ٢٠٠٤م؛ عام مارس
العراق؛ يف األمنية احلالة وتذبذب االستقرار عدم
التي البدء  رشارة مثل ُتَعدُّ نفسه  الوقت يف لكنها
العراق حدود ويالته  تتخطى طائفيًا نزاعًا ستسعر

بأرسها. لتجتاح املنطقة
-ُيرجى تكتيكي حتالف عىل السهل من يكون ولن
االحتالل ملقاومة العراق يف والسّنة  الشيعة بني عقده 
اجلائز فمن األحداث. تلك أثر يمحو األمريكي- أن
بتخطي الشقاق من السّنة والشيعة العراق يقوم أهل أن
تركيز جهودهم من ليتمكنوا بينهام؛ املتأصل  الطائفي
ذلك أن املؤكد من لكّن املّتحدة، الواليات مواجهة يف
بعد أخرى مرة السطح عىل سيطفو رسعان ما الشقاق

االحتالل. زوال
عىل املرتتبة اإلقليمية النتائج الباحث ويستعرض

فيقول: العراق يف الشيعي الرتاث إحياء
سيرتتب العراق الشيعي يف الثقايف الرتاث إحياء إن
صعيد عىل فقط النطاق، ليس بارزة وواسعة عليه نتائج
تطورات؛ من وما سيعرتهيا املستقبلية للعراق السياسة
ستشهدها التي  الطائفية  التطّورات صعيد  عىل  ولكن

أيضًا القريب املستقبل يف الكبري األوسط الرشق منطقة
القّوة ميزان يف ترجيح كّفة تتمثل النتائج وأهم تلك ،
تربط التي والدينية الثقافية فالروابط الشيعة. ملصلحة
حتى لبنان حدود من املمتدة يف املنطقة الشيعة مجاهري
أمهية ذات - مسبقًا  ذكرنا كام - هي باكستان حدود 
يد للقمع عىل الشيعة خضوع أن كام عظيمة، سياسية
سيدفعهم كاملني عقدين مدى عىل السنّية األنظمة
ومكانة أفضل بحقوق جديد من للمطالبة بالتأكيد
الدينية العالقات إن السيايس. امليدان  يف شأن ذات
الشيعّية الدينية  واملعاهد ــدارس امل بني واملؤسسية
وضوحًا األكثر  العالقات هي والــعــراق؛ ــران إي يف
واملنظامت وممثليهم الشيعية املراجع شبكة تربط التي
املمتدة الدينية  واملعاهد واملــدارس املتعددة الشيعية
زنجبار يف إىل مدينة اهلند، الواقعة يف لوكناو مدينة من

يف مشيجان. ديربورن مدينة وحتى تنزانيا،
والتغيريات اآلن العراق تشهده الذي االنفتاح إن
تقّوية عىل سيعمالن إيـــران؛  يف  اجلــاريــة التدرجيية
بإيران «قم» مدينتي  يف يقع ومركزها الروابط، تلك
التي التغيري ريــاح وستؤدي بالعراق، و«النجف»
عقب العراق يف بدأت والتي بأرسها، املنطقة ستجتاح
األمريكية املتحدة الواليات بقيادة العسكرية  احلملة
خمتلف بني  املتبادلة الصالت  توطيد  يف فاعًال دورًا

املتباينة. ومؤسساهتا الشيعّية اجلاليات
حممد إيران رئيس  هبا قام  التي الناجحة  الزيارة إن
بغداد؛ سقوط من قليلة  فرتة بعد لبنان إىل خامتي 
الروابط، هذه أمهية تأكيد إىل  األول املقام يف هدفت 
وفود أثبتها واقعة  حقيقة إىل حتول  ما رسعان وهو
شهر يف أوائل كربالء إىل إيراين حاّج ألف مائة حوايل

عاشوراء. احتفال إلحياء مارس
إثقاًال أقل القادمة السنوات تكون أن املتوقع ومن
الصارمة واأليديولوجية القومية بالقيود للشيعة
يف للشيعة سيتيح ما وهــو االستبدادية، واألنظمة
التارخيية الفرتة طوال هبا حيظوا مل فرصة فريدة املنطقة

جديد. من إقليمية قوة لتصبح احلديثة
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نتائج عىل الرتكيز  البحث  حيــاول  املقال هناية ويف 
األمريكية املصالح عىل الشيعي الرتاث إحياء تأثريات

فيقول: املنطقة يف
الشيعي الــرتاث إحياء أن ترى السنّية الدوائر إن
النيات وجود عل األول  املقام يف يربهن العراق يف
األمريكية املتحدة  الواليات تضمرها التي «الرشيرة»
سبتمرب من عرش احلادي أحداث منذ اإلسالم  نحو
العقيدة إلضعاف  كبرية مــؤامــرة أهنــا أي ٢٠٠١م
تعتقد بل الغرب،  لسلطان وإخضاعها اإلسالمية 
اإلسالم رحاب من العراق اغتصبت قد واشنطن أن
الشيعة. من  الرافضة براثن بني هبا  لتلقي «الصحيح»
مهًام عندما ُبْعدًا الطائفية تشّكل املشاعر فإن وهكذا؛
القصور يربز هنا  ومن العراقي، بالشأن األمر  يتعلق 
حيث املنطقة؛ يف املّتحدة الواليات سياسة يف  اخلطري
التي الغاضبة الفعل لــرّدة كافيًا  انتباهًا  تعر مل  إهنا
االحتالل تلت التي الفرتة يف العريب العامل  اجتاحت
السنّية اجلامعات  خاص وبشكل للعراق، األمريكي
كتعبري متسارعًا تناميًا  شهدت التي الناشئة  املتطرفة
نتيجة السّنة أهل انتاب  الذي النفيس  اإلحباط عن

املنطقة. يف السنّية اهليمنة انحصار
املعادي الطائفي اخلطاب أدى ذلك؛ فقد عالوة عىل
يف مركزيًا سواء - دورًا عىل حدٍّ واألمريكان - للشيّعة
قضايا تناول يف األمريكية السياسة تصّورات  تشكيل
عىل العربية البلدان وقضايا ككل، اإلسالمي العامل
األمريكي يتضح تأثري الوجود حيث اخلصوص؛ وجه

. وضوحًا أكثر اجلامهري بشكل مشاعر العراق يف يف
يف املتخصص -املؤرخ دوران سكوت مايكل ويعربِّ
إن بقوله: الفكرة  تلك  عن األوسط - الرشق شؤون
الفتاوى إصدار عن يتوانون ال الوهابيني الدين علامء
واملامرسات االعتقادات تسّفه  التي  اخلطب إلقاء أو
وإهنم اإلسالم. يف هلا أصل بدعة ال بوصفها الشيعّية
البغض ربــط إىل اآلن سارعوا بل بذلك  يكتفوا مل
التي يكنها الشيعي بمشاعر الكراهية السّني للمذهب
مشوهة صورة برسم ألمريكا، وذلك سّني عريب كل

من أعداء اخلامس» «الطابور أهنم عىل للشيعة تظهرهم
عىل [الشيعة] الزنادقة خطر «إن الصحيح. اإلسالم
أهنم كام اليهود والنصارى». عن خطر يقل ال املنطقة؛
عىل قوي تأيت كربهان العراق يف احلرب فكرة أن أكدوا

[الشيعة]». والزنادقة أمريكا بني الروابط «قّوة
الطريق سلكت املتحدة ــات ــوالي ال أن شــك ال
احتالل لقضية الطائفي البعد مع تعاملها الصعب يف
وعي عىل تكون  أن عليها  يتوجب  هنا  ومن العراق، 
السياسة حدود  عند تتوقف ال القضية هذه  بأّن تام
لتصبح شأنًا بعيد حدٍّ إىل تتخطاها بل العراقية؛ املحلية
الذي اخلطر الداهم بأرسها. إن املنطقة سياسيًا خيص
املتحدة األمريكية يتمثل اليوم الواليات مصالح د هيدِّ
نحو واندفاعهم مترد الشيعة يف الوهايب، ال التطرف يف
أذربيجان يف ولنقل  املناطق من العديد ففي السلطة، 
والسّنة الشيعة  من كل يعيش حيث املثال، سبيل عىل
ال السنّية، اإلسالمية العقيدة تظهر جنب، إىل جنبًا
التطرف عىل الشباب ع يشجِّ أسايس الشيعية، كمحرك
قوة احلايل عرصنا يف يمثل السّني فالتشّدد السيايس.
العداء تظهر ومتنامية ال عنيفة ذات طبيعة أيديولوجية

. أيضًا فّتاك بشكل بل لألمريكان فقط للشيعة
بايل من املمتدة املنطقة يف السّني التشدد  ويفرز
تضم التي املتطرفة الشبكات  العديد من بغداد، حتى 
األخطر من نوعها هي العنارص اإلرهابية جمموعة من
تنظيم أن  من وبالرغم  نشاطاهتا. طبيعة حيث من
األيديولوجي اجلوهر يمثل حيًا  نموذجًا  ُيَعدُّ القاعدة
وتتشعب متتد نشاطاته فإن السنِّي؛ للتشّدد والسيايس
القاعدة تنظيم  نشاط  خطورهتا يف تتعدى إهنا حتى

شاسعة. بمراحل
املتطرف الثوري النشاط  يبدو أخــرى؛  ناحية من
قد فإيران مستهلكة، قــوة  مثل جوهره يف للشيعة
منهكة دكتاتورية دولة جمرد  احلايل وقتنا يف أصبحت
من جمموعة ظهرت حيث اهلاوية؛ حافة عىل تتأرجح
تشبه املعارصة، إيران يف وغري املسبوقة اجلديدة األفكار
السابقة الفرتة يف سادت التي تلك األفكار بعيد حد إىل
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األفكار تلك وتقوم السوفييتي، االحتاد عهد لنهاية
والتحول الثورية التمردية نبذ النزعة عىل األساس يف

التحّرري. مطلب التغري إىل
مشبوبًا األوىل اللحظة منذ السّني التشّدد نشأ  لقد
األمريكية؛ املتحدة الواليات جتاه العداء بمشاعر
عنفًا األكثر التنظيم هو كان  القاعدة تنظيم أن  غري
خالل من ذلك ويتضح املشاعر.  تلك عن التعبري  يف 
أمثال من الوهابيني من واملتشددين العلامء خطاب
إىل احلايل وقتنا يف يرمي السّني فالتطرف الزرقاوي،

أساسيني: هدفني
منطقة يف  األمريكي النفوذ  من  التخلص األول:

الكبري. األوسط الرشق
بأرسها. املنطقة عىل السنّية اسرتداد اهليمنة والثاين:

يمكن ال  سّنية أولــويــات اهلــدفــان ــذان ه ويمثل
ظل يف خصوصًا حتقيقها؛ يف  التهاون أو التساهل
لتمكني املتحدة الواليات تقدمها  التي التسهيالت
خلع عقب العراق يف األمــور زمام تويل من الشيعة
فإن هنا؛  ومــن الدكتاتوري. السنّي احلكم نظام
الوحيد احلل هي العراق  يف املّتحدة  الواليات هزيمة
عليها حصلت التي املكاسب عكس سيضمن  الذي
ويف ــاص، خ بشكل البالد  تلك يف الشيعة مجاهري
بجالء الفكرة هذه وتتضح عام، بشكل برمتها املنطقة
بوصفهم الشيعة الزرقاوي التي أشار فيها إىل رسالة يف
املرتّبصة، والعقرب املحتال واألفعى الكؤود، «العقبة
مضيفًا الزعاف»،  والسّم املرتبص،  والعدو  اخلبيث،
معركة غامر العراق] داخل [أي هنا نخوض «إننا :
ضد العدو املحتل، ورصحية واضحة أحدها مزدوجة؛

املسترتة». واخليانة البواح الكفر ضد واألخرى
خضم يف ــدر ص لــه ــويت ص تسجيل أحـــدث  ويف
املهدي؛ جيش وضّد الفلوجة يف األمريكية العمليات
د عىل وشدَّ الشيعي، للمذهب تسفيهه الزرقاوي كرر
الوجود حماربة عن أمهية يقل ال ألتباعه التصدي أن
اندلعت التي التفجريات وُتَعدُّ العراق، يف األمريكي
أخرى، شيعّية مقّدسة وأماكن والنجف، كربالء يف

التصدي عىل عزم السّني التطرف أّن عىل دليل خري
والتسبب - ناحية من - العراق يف الشيعي لإلحياء 
لتشويش العراق  يف طائفية أهلية حرب نشوب يف
-. ولعل أخرى ناحية - من هناك األمريكية اخلطط
أكرب عيل اإليراين الزعيم دفع  الذي السبب هو ذلك
الصدر مقتدى دعــوة لرفض رافسنجاين هاشمي
االحتالل مواجهة يف والسنّي الشيعّي لتوحيد الصف
عنارص شنته الذي املسلح التمرد األمريكي، ومباركة
شتى يف عليهم والثناء العراق، جنوب يف املهدي جيش
الذي الوقت يف املغاوير؛ باألبطال ووصفهم املواقف

باإلرهابيني. ونعتهم الفلوجة يف فيه املتمّردين هاجم
الرشق سكان من  الشيعة  مجاهري  أن من وبالرغم
األمر- ظاهر  يف - يمثلون آسيا وجنوب األوســط
حماولتها احتواء املّتحدة يف للواليات الطبيعيني احللفاء
تستطيع لن املّتحدة الواليات  فإن السّني؛ التطرف
دون علني بشكل العراق  يف  الشيعي اإلحياء مؤازرة
واإلرضار العريب العامل يف الكثريين  سخط إثــارة
ذات الــدول خصوصًا معهم؛ املتبادلة بالعالقات
واخلليج العريب اجلزيرة العربية شبه يف الوهايب التوجه
مثل املنطقة؛ يف للشيعة معاداة األكثر الدول تعد والتي
وحيث املتحدة، العربية واإلمــارات قطر، الكويت،
االسرتاتيجية األمهية ذات األمريكية املصالح توجد

وقتنا احلايل. يف العظمى
عام لإلعالن  مستعدين غري أنفسهم  الشيعة أن كام
املّتحدة الواليات مع  ومصالح عالقات  من يربطهم 
منتهى يف  فــرتة يف  هلــم حليفًا أو  منقذًا  بوصفها 
التيارات بعض فــإن ــرى؛ أخ ناحية  من اخلــطــورة.
أمثال من اليوم، عراق يف القوي النفوذ الشيعّية ذات
اآلونة يف نموًا واضحًا شهد الصدر الذي مقتدى تيار
الوجود األمريكي ملقاومة اآلن قواهتا حتشد األخرية،
حقيقية عالقات إىل واشنطن افتقار إن حيث البالد. يف
مثل عام، بوجه املنطقة يف البارزة الشيعّية القوى مع 
لبنان، يف اهللا  وحزب إيران يف اإلسالمية اجلمهورية 
ترمي التي املحاوالت إعاقة كل يف رئيسًا  سببًا ل يشكِّ
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الشيعية. - األمريكية الروابط لتوثيق
ـــإلدارة ل وتوجيهاته نصائحه الــبــاحــث وخيــتــم

فيقول: األمريكية؛
الفوز أجل من العراق يف الدائر الرصاع الطائفي إن
عىل السهل من يكون لن  أنه كام ينتهي، لن بالسلطة
وذلك املستمر، النزاع هذا جتّنب املّتحدة الواليات
العربية اململكة مع ــدى امل الطويل  حتالفها بسبب
مارسته مؤخرًا الذي والدور ،- ناحية من السعودية -
من السيطرة ومتكينهم العراق يف الشيعة شوكة تقوية يف
يتوجب عىل املنطلق هذا ومن هناك. زمام السلطة عىل
الدائر الطائفي الرصاع يولوا أن واشنطن يف الساسة
، جديًا اهتاممًا السلطة أجل من والسّنة الشيعة بني
من - العراق يف أهلية حرب  نشوب لتجّنب  وذلك 
بوصفه املتصاعد  السّني  للتطرف  والتصدي  ،- جهة
املنطقة دول  عىل دامهًا   خطرًا يشكل جديدًا  حتديًا

.- جهة أخرى - من بأرسها
منطقة ويف العراق، يف األمريكية السياسة فنجاح
مدى عىل النهاية يف يتوقف الكبري، األوسط الرشق
السرتاتيجية وفقًا بالسري املتحدة  الواليات  التزام
العنارص تضافر عىل األســاس يف تستند  واضــحــة، 

اآلتية:
(الشيعي القوى ميزان يف التوازن أمهية  إدراك *
عىل للحفاظ ــد  األوح السبيل بوصفه السّني)؛ -
يف األمريكية املصالح وتعزيز  اإلقليمي  االستقرار 
سيكون السلطة أجل من الطائفي الرصاع إن املنطقة.
يف واالستقرار  السالم مستقبل يف األعظم  التأثري له
- املنطقة الرشق وحتى آسيا جنوب من املنطقة املمتدة
وحتى بالقوقاز مرورًا الوسطى، آسيا دول تضم التي
األمريكية باملصالح يرض أنه كام العريب-،  اخلليج
اجلهود عرقلة إىل باإلضافة  كبري، بشكل املنطقة يف 
النمو وإنعاش الديمقراطية دعائم إلرساء األمريكية

االقتصادي.
لن والسّنة الشيعة بني القوى ميزان يف التغّري إن
السيايس الكيان تشكيل يف  حمــوريــًا  دورًا ــؤدي ي

نفسه الدور ليؤدي أثره  سيمتد بل  فقط؛ العراق يف
واململكة وأذربيجان،  وباكستان  وأفغانستان  لبنان  يف
التطّورات تزيد أن املتوقع ومن السعودية.  العربية
مدى عىل الرصاع  ذلك تفاقم  من العراق  يف اجلارية

القادمة. السنوات
الساسة عىل يفرض العراق  يف احلــايل الوضع إن
عىل احلرب أولويات جانبًا يضعوا أن األمريكيني
مليًا ليتفكروا  للتحالفات؛  احلالية واخلريطة اإلرهاب
سياسة املنطقة. يميز الذي السّني) - البعد (الشيعي يف
املّتحدة الــواليــات تقوم أن جيب ذلــك؛ عىل وبناًء
دول مع التعامل يف لسياستها أشمل إطار باستحداث
املتشابكة العالقة إدراك  عىل  أساسه يف يقوم املنطقة؛
يف ومصاحلها ولبنان إيران مع عالقاهتا بني جتمع التي
نفوذ وتنامي ودول اخلليج ودول جنوب آسيا، العراق
هذا مثل أن شك بأرسها. ال املنطقة الشيعي يف التيار
والرتابط التامسك من نوعًا سينشئ السيايس اإلطار 
املتحدة الواليات  تنتهجها التي  السياسة يف املنطقي
ومنطقة العراق يف مع األوضاع تعاملها يف  األمريكية
االستقرار سيضمن كــام الكبري،  األوســـط ــرشق ال
يف العراق عىل احلرب فيه تسبَّبت وقت يف اإلقليمي
لفرتة املنطقة ساد الذي  السيايس بالتوازن اإلخالل

طويلة.
العراق، يف الشيعة مع مواجهات  حدوث جتّنب  *
بإجراء السيستاين  فمطالبة السيستاين، مع خصوصًا
جسيمة؛ أخطار عىل تنضوي مبارشة وطنية انتخابات
الذي الدور هتمّيش إىل زيادة بالتأكيد ستؤدي إهنا حيث
مستقبل العراق، باإلضافة إىل تعريض يف السّنة سيؤديه
من الرغم وعىل للخطر. العراق  يف  العلامنية احلكومة
انتشارًا األكثر التيار وخصوصًا الشيعة، إبعاد فإن هذا؛
حيمل السيستاين نفسه، يمثله والذي بينهم، واعتداًال 
األكثر الدين  رجل  بوصفه فالسيستاين أعظم، خطرًا 
مفتاح استقرار يملك الشيعية؛ اجلامهري من ِقَبل أتباعًا
منطقة يف مكان كل ويف  العراق  يف  الشيعّية الطوائف

الكبري. األوسط الرشق
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برشعيته السيستاين  احتفاظ  ُيَعدُّ املنطلق؛ هذا ومن
املعتدل تأثريه عىل لإلبقاء األمثل السبيل هو السياسية
عىل والقضاء وأتباعه الصدر وإبعاد الشيعة، مجاهري يف
أمريكا، ضد والعداء احلقد نريان إرضام يف جهودهم
من املتطرفني استفزازات  عىل الرّد  من الشيعة ومنع
اهلجوم بعد بباكستان، كويتا مدينة يف حدث كام السّنة،
الشيعة ضد السّنة من املتطرفون شنَّه  الذي اإلرهايب 
رضورة يعني وهــذا ٢٠٠٤م،  عام  مــارس أوائــل يف
من الشيعة بتمكني املطالبة يف السيستاين استمرار
يف السياسية السلطة من األكرب النصيب عىل احلصول
الذي يف صورة العميل السيستاين يظهر وأال العراق،

األمريكية. الوصاية حتت البالد حيكم
الشيعّية، الغالبية  ذات البلدان  بــأّن االعــرتاف *
حتقيق من متكنهم بأهلية تتمتع والعراق، إيران مثل
من أفضل نحو عىل والديمقراطية  االقتصادي  النمو
من كلٌّ تتمكن  أن املرجح فمن  السّنة. من جرياهنم
عىل وذلك األهداف، هذه  إنجاز من  والعراق إيران
تركيا)؛ (باستثناء هلم املجاورة السنّية البلدان عكس
قبضة من حتررتا قد والــعــراق إيــران من  كال ألن
للتمتع العراقيني أمام  املجال  أفسح مما الدكتاتورية؛
املدين املجتمع متكن فيه الذي الوقت يف بالديمقراطية،
السياسات من املايض رواسب عىل القضاء من إيران يف
كال يف الشيعي التيار يعد  مل واآلن األيديولوجية.
األيديولوجية؛ النوع من السياسات ذلك يفرز البلدين
ذلك يف عمله يواصل الذي السّني التيار عكس عىل 

تغيري. أدين دون
استفادوا الذين - الشيعة يتقبل أن املتوقع ومن
هلم تؤول أن ح ُوَيَرجَّ حسني، ام صدَّ نظام سقوط من
عقب وذلك العراق، يف النظام السيايس عىل السيطرة
األمريكية االئتالفية احلكم سلطة يد من انتقال السلطة
إجيابية أكثر بشكل الديمقراطية فكرة - العراقيني إىل
للنظام سياساهتم بتصاعد  يتميزون الذين  السّنة من

العراق. املتحدة يف ِقَبل الواليات من املفروض
جدًال األكثر املناقشات فــإن ــك؛ ذل عىل ــالوة ع

املعارص، عاملنا  يف اإلســـالم دور  حــول وشــمــوًال 
والنمو بالديمقراطية اإلســالم عالقة تتناول والتي
الشيعة املسلمني أوساط يف إال  تدور  ال االقتصادي،

السّنة. من املسلمني وليس (باستثناء تركيا)،
حتررت الشيعّية، والتي البلدان تكون املتوقع أن ومن
الديكتاتورية األيديولوجيات سيطرة من سياساهتا
العربية والقومية إيــران يف اإلسالمي التشدد (مثل
الديمقراطية يف مبدأي تبّني يف الدول أوىل العراق)، يف
ُيرجى كام العاملي، االقتصاد يف واالنفتاح السياسة،
والتطور التغيري إحداث يف حموريًا دورًا تؤدي أن هلا

اإلسالمي. العامل يف
السياسة صّناع  تنتاب التي  املخاوف  إىل وبالنسبة
العراق، يف الشيعي  النفوذ تصاعد بسبب األمريكيني 
هي عليها؛ الضوء تسليط يتم أن جيب التي فاحلقيقة
من نوعًا  العاجل القريب يف  ستنتج العملية هذه أّن 
واملصالح املّتحدة الواليات مصالح بني التقارب
يستحيل الــذي  التقارب ذلك  العراق، يف الشيعية
ومن السنّية. والبلدان الواليات املّتحدة بني ما وجوده
حياولوا أن صّناع السياسة األمريكيني عىل يتوجب هنا
البلدان اإلجيابية يف التغيريات عجلة دفع بشتى السبل
من مهًام بوصفها مظهرًا والتعجيل بوقوعها؛ الشيعّية

املنطقة. يف الشيعي النفوذ تنامي مظاهر
يف املذهب الشيعي نفوذ فيه يتنامى الذي الوقت ويف
الكبري؛ األوسط الرشق منطقة أرجاء مجيع ويف العراق
تنظيم عنارص  يتزّعمه الذي السّني التطرف أن نجد
الفلسطينية، محاس وحركة العراقية، واملقاومة القاعدة،
بمرحلة أيضًا يمر أفغانستان، يف الطالبان وفلول مجاعة
أعلنها التطرف السّني التي احلرب إن القوي. املد من
الوقت يف الشيعي واملذهب املّتحدة الواليات عىل
العنف من  دوامــة إىل برمتها املنطقة ستجر احلــارض 
لرفض السّني اجلانب من حماولة يف وذلك الطائفي،
العراق يف املتحدة الواليات ِقَبل من املفروض النظام 
يستلزمها التي للتغيريات والتصدي  ،- ناحية من -

البالد. يف الشيعي التيار تنامي نفوذ
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جهة، من السّني التطرف له  الذي يشكِّ التحدي إن
يف شامل سيايس تغري حــدوث  يف اآلمــال وتصاعد
الشيعي السيايس النفوذ ظهور صاحبت العراق والتي
جهة من الكبري  األوسط الرشق منطقة يف جديد من
فكر تطوير األمريكي اجلانب من  يستوجبان أخرى؛
اإلسالم مع التعامل يف  مغاير سيايس وإطار جديد،

اإلسالمي. التطرف وحتّدي
قضية اجلديد األمريكي املنظور يويل أن جيب كام
منطقة يف  والسّنة الشيعة بني القوى ميزان  يف التغري 
باإلضافة االهتامم الوفري، ذلك الكبري األوسط الرشق
بني العالقات  تطور عىل الضوء تسليط  رضورة إىل
واملذهب والوهابية األمريكية  املّتحدة الــواليــات
سيطرة حتدي احتواء يف الرغبة لت شكَّ فقد الشيعي.
يف العلامنية األنظمة عىل اإلسالمي السيايس التطرف 
األمريكية السياسة يف صياغة األسايس العامل املنطقة،
الرتويج كان حني يف املاضيني؛  العقدين مــدار عىل
للسياسية األوحد  اهلدف هو والديمقراطية للتعّددية

األخرية. الفرتة يف املنطقة يف األمريكية
املتحدة الــواليــات رغبة تعدُّ ــرى؛ أخ ناحية من
أولويات هي أوىل السّني التشّدد يف احتواء األمريكية
سعيها يف توّجهها جيب أن والتي املنطقة، يف سياستها
بني املوازنة  من  متكنها مقبولة، لصيغة التوّصل نحو

يف املنطقة. ومصاحلها املتشعبة العراق يف سياستها


