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ينذر باخلطر، أو عن شرِق أوسط على وشك أن " هالل شيعي"يرى هذا التقرير بأنه على النقيض من الفكرة اليت تتحدث عن وجود 
 والسبب هو وجود .ينقسم تبعاً للطوائف اإلسالمية، يشهد الواقع املشاهد بأن الدول اليت تضم سنة وشيعة لن تشهد اضطرابات

ويف العديد من احلاالت، جند أن الشيعة أكثر اهتماماً بتغيري حصة متثيلهم داخل بلدام . خالفات أساسية داخل اتمعات الشيعية
ن، ألن واألمهية املتزايدة للشيعة العرب يف العراق تشكل خطراً بقدر ما توفر فرصة إليرا. منهم باالرتباط بإيران أو ببناء حتالف شيعي

احتمال دخوهلم يف منافسة مع إيران على زعامة اتمعات الشيعية يف اخلليج العريب ال تقل عن احتمال انضمامهم إىل إيران يف حتالف 
  .شيعي

  :مقدمة الزيتونة

هذه دراسة أخرى من ضمن دراسات خمتلفة صدرت عن مراكز دراسات ذات تأثري على مراكز صناعة القرار 
ملتحدة األمريكية، تصب يف خانة النقد املباشر وغري املباشر للسياسة األمريكية يف الشرق األوسط، وهي يف الواليات ا

سياسة قائمة على تعظيم جوانب من اخلطر اإليراين الذي يتهدد املصاحل األمريكية يف املنطقة، والتهويل على دول 
احة باألنظمة والنظم االجتماعية القائمة على حد املنطقة كلها من خطر يهدف إىل تنفيذ مشروع سياسي عقدي لإلط

الذي يهدد املنطقة باالنقضاض " التنني اإليراين"سواء، مما يستدعي سياسة أمريكية سياسياً وعسكرياً من أجل مواجهة 
هلا من وكغريها من الدراسات املماثلة، ختطئ هذه الدراسة سياسة اإلدارة األمريكية احلالية، وتبني . عليها بأي حلظة

خالل التحليل املفصل أن وجود الشيعة أعداد كبرية من الشيعة موزعني على دول املنطقة، ال يعين بالضرورة أن هلم 
وتبني أيضاً، أن إيران نفسها، هي دولة براغماتية، . أجندة واحدة متطابقة مع الطموحات السياسية اإليرانية املفترضة

وأمهية هذه . ة أكثر مما يهمها انتشار جتربتها السياسية أو العقدية يف املنطقةمها مصاحلها السياسية واالستراتيجي
الدراسة أا صادرة عن شخصية إسرائيلية، تراقب عن كثب انعكاسات الصراع اإليراين األمريكي ملا له من تداعيات 

  . على الوضع اإلسرائيلي

  )٢٨( ترمجات الزيتونة سلسلة
 ٢٠٠٨مارس / آذار
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  نص الترمجة

  املقدمة

 ه حتذيراً شديداً يف تعليق٨/١٢/٢٠٠٤ يف ، يف مقابلة نشرا الواشنطن بوست،ألردين عبد اهللا الثايناأطلق امللك 
  : قال فيه٣٠/١/٢٠٠٥ اليت كان من املزمع إجراؤها يف ،على االنتخابات العراقية

إذا هيمنت األحزاب أو السياسيون املوالون إليران على احلكومة العراقية اجلديدة، ميكن أن يربز هالل جديد "
 تغيري توازن القوى لىيهيمن عليها الشيعة أو حكومات متتد من إيران إىل العراق وسوريا ولبنان، تعمل عمن حكومات 

وأضاف . "التقليدي بني الطائفتني اإلسالميتني الرئيسيتني وتشكل حتديات جديدة ملصاحل الواليات املتحدة وحلفائها
اليت يشكل الشيعة جزءاً من السكان فيها على بأن بروز هالل شيعي جديد سيزعزع استقرار الدول اخلليجية 

ما بعد إىل وستؤدي في. ستكون مشكلة كبرية. كحىت اململكة العربية السعودية ليست مبنأى عن ذل ":وقال. اخلصوص
  ...".زيادة احتمال اندالع صراع شيعي سني

صري حسين مبارك حملطة بعد هذه املقابلة، عبر قادة عرب آخرون عن خماوف مشاة، حيث قال الرئيس امل
 ، من الشعب العراقي%٦٥فالشيعة يشكّلون ... العراق ميلكه الشيعة بالتأكيد" بأن ٨/٤/٢٠٠٦ يف ،العربية الفضائية

  . "وهناك جمموعات شيعية كبرية يف كافة هذه الدول، والشيعة موالون إليران دائماً
وقد عمل . عنف بني الشيعة والسنة بباكستان وأفغانستانيشهد العراق صراعاً سنياً شيعياً، كما أن هناك أعمال 

ومما . بعض رجال الدين السنة واجلهاديون اإلرهابيون السنة على زيادة حدة االنقسام السني الشيعي يف الشرق األوسط
زب اهللا زاد من االنطباع بوجود صراع طائفي يف الشرق األوسط انتقاد القادة السعوديني واملصريني واألردنيني حل

سلسلة ب، وهي األعمال اليت تسببت ٢٠٠٦متوز  /ئيل يف يوليواضد إسر" غري املسؤولة تصرفاته"الشيعي اللبناين على 
  .من الضربات اإلسرائيلية املوجعة اليت استهدفت لبنان

راع اء مفاعيل الصما يثري الدهشة هو مدى احتوفلكن على الرغم من شبح الصراع الطائفي اإلقليمي هذا، 
وحىت يف لبنان، مل تؤد تصرفات حزب اهللا إىل أية ردات فعل عنيفة معادية . العراق حىت يومنا هذاالسني الشيعي يف 

ويف الكويت، يناضل الشيعة من أجل التكامل السياسي واالجتماعي على . للشيعة من قبل السنة أو املسيحيني هناك
  .قدم املساواة مع مواطنيهم من العرب السنة

  إدارة احلكم تتغلب على نشر التشيع: اخلطر اإليراين

 نـواحي   ،يتبع قيادـا  " هالل شيعي "يغيب عن كافة التعليقات اليت تتحدث عن رغبة إيران املزعومة يف إنشاء             
" يهالل شيع "أوالً، ال يوجد دليل واضح على أن إيران سعت يف يوم من األيام إىل بناء                .  تتعلق بالسياسة اإليرانية   مهمة

 عهد آية اهللا اخلميين إىل إشـعال ثـورة          يفثانياً، حىت يف املرحلة الثورية األكثر حدة، دعت إيران          . يف الشرق األوسط  
  .ليست باإليرانية وال بالشيعيةإسالمية وحدوية تتميز بأا إسالمية وخالية من التمييز القومي أو الطائفي، وهي دعوة 
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، يتعني أن يكون هذا الفقيه إيرانياً وشيعياً، لكن إيران مل تـصغ هـذا املبـدأ                 بديهياً. تؤمن إيران بوالية الفقيه   
وأكثر من استهوم هذه الفكرة هم اجلماعات الدينية الشيعية الراديكالية، وخباصة يف لبنان والعـراق               . بعبارات طائفية 

ورفـضهم  . العلمانيني فضالً عن أغلب السنة    والرافضون هلذا املبدأ اإليراين هم من الشيعة غري الراديكاليني و         . والبحرين
وهذا يعين أنه بـرغم أن      . نابع من اعتقادهم بأن الثورة اإلسالمية وسيلة لتوسيع املصاحل االستراتيجية القومية اإليرانية           

  .اعتراضات املسلمني الشرق أوسطيني على هذا املبدأ هلا صبغة طائفية، لكن جوهر اخلالف ليس طائفياً
، وهو أن "اهلالل الشيعي"لذي يساور العديد من مبدأ الثورة اإلسالمية اإليرانية هو املفتاح لفهم مسألة  إن القلق ا  

يديولوجيته الدينيـة يف    أفالنظام اإلسالمي اإليراين سعى، يف حقبة ما بعد اخلميين، إىل نشر            . مصاحل الدولة هي املهيمنة   
وبدالً من أن   . حل السياسية اإليرانية وبسبب اعتقاده بصحة هذا املبدأ        بغرض الدفع باملصا   ؛خمتلف أرجاء العامل اإلسالمي   

يف الشرق األوسط، قدمت إيـران هلـا املـساعدات    " عمود إيراين خامس"تعترب إيرانُ اتمعاِت الشيعية العربية مبثابة      
مع القوى الشيعية والقوى    والرعاية بغرض نشر رسائل الوحدة اإلسالمية اليت تدعو إليها وصاغت حتالفات استراتيجية             

بأعداء "مل يكن املذهب الشيعي القاسم املشترك هلذه التحالفات وهذه الرسائل السياسية وإمنا من يوصفون  . غري الشيعية 
  .وإسرائيل والواليات املتحدة) ٢٠٠٣ سنةلغاية (وهم صدام حسني احلاكم يف العراق " اإلسالم

ا مع سوريا، وهي دولة تديرها طبقة حاكمة علمانية مـن الناحيـة              هل مهمشكلت إيران اإلسالمية أول حتالف      
 .املشتركني" أعداء اإلسالم "غري أن القوة اجلامعة هلذا التحالف ليس التشيع وإمنا          . اإليديولوجية، ومع حزب اهللا بلبنان    

مثل آية اهللا علي خـامنئي      من الواضح أن القادة اإليرانيني      . واألمر نفسه ينطبق على عالقات إيران مع الشيعة بالعراق        
والرئيس حممود أمحدي جناد يريدون توسيع النفوذ اإليراين إن مل يكن رعاية اتمعات الشيعية بالشرق األوسـط مـع                 

وستستمر إيران يف اسـتخدام تأثريهـا الـديين ومواردهـا           . العراق األولوية بسبب قرم من إيران     يف  احتالل شيعة   
لكـن هـدف    . سية وأجهزا االستخبارية وهيبة قدرا النووية يف رفع شأن هذه اتمعات          االقتصادية ومهاراا السيا  

:  وهي مصاحلها االستراتيجية اجلوهرية   دف إىل دعم     إيران ليس تقوية إيديولوجيتها ومذهبها وثقافتها ونشرها، وإمنا       
وردعها، وحماربة إسرائيل ورمبا السيطرة علـى       احلد من اهليمنة األمريكية، وحتقيق التوازن مع القوى اإلقليمية األخرى           

  .  واحدوالعراق يقع يف قلب هذه االستراتيجية ألنه يشكل فرصة وحتدياً إليران يف آن. املصادر النفطية اإلقليمية

  البؤرة العربية الشيعية اجلديدة: اخلطر العراقي

 وغالبية  ، ألم يشكلون غالبية السكان يف العراق      ؛ميثل شيعة العراق اجلالية الشيعية األكثر أمهية يف الشرق العريب         
 ،لكن الربيطانيني الذين استعمروا العراق سلّموا مقاليد السلطة لألقلية العربية الـسنية           . العرب الشيعة يف اخلليج العريب    

ـ  ،متيز احلكم السني بالقمع واحملاباة    . ١٩٢١ سنةونصبوا فيصل بن الشريف حسني ملكاً على العراق          ي التمثيـل    وبق
الشيعي غري منصف وهو ما محل السياسيني الشيعة على املطالبة بنصف احلقائب الوزارية يف كل وزارة ملكية، وحبصة                  

، ثارت العشائر الشيعية على احلكومة ولكنـها        ١٩٣٣ سنةوعقب وفاة امللك فيصل     . مشاة يف سائر الدوائر الرمسية    
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غري أن هذا التمرد أدى إىل زيادة متثيل زعماء العشائر الشيعية يف            . راقيتعرضت للقمع على يد اجليش وسالح اجلو الع       
  . الربملان

 حزب الدعوة اإلسالمية حملاربة نظام عبد       ، تقريباً ١٩٥٨ يف سنة    ، بزعامة حممد باقر الصدر    ،شكل القادة الشيعة  
وعندما عاد حزب البعث إىل احلكم      . ي للشيوعية ومعاٍد لنظام احلكم اإلسالم      الذي كان يزعم بأنه موالٍ     ،الكرمي قاسم 

 هكذا ارتفع متثيل الشيعة يف ثالث     و. ، بذل جهوداً منسقة لتشجيع مجاهري الشيعة على االنضمام إىل احلزب          ١٩٦٨ سنة
لكنهم مل حيظوا بتمثيل منصف يف اجليش وال        .  والقيادة اإلقليمية والوزارة   ، هي جملس قيادة الثورة    ؛مؤسسات حساسة 

 يف  موبعد سقوط نظام البعث، أجريت انتخابات حقق فيها الشيعة فوزاً كاسحاً سواء يف الربملان أ              . ألمنيةيف األجهزة ا  
، مبا يف ذلـك الـس       )من أصل مثانية عشر   (جمالس البلديات حيث سيطرت األحزاب الشيعية على أحد عشر جملساً           

، تنحـى   ٢٠٠٦ سنةو.  رئيساً للحكومة املؤقتة    زعيم حزب الدعوة   ،وأصبح إبراهيم اجلعفري  . البلدي للعاصمة بغداد  
  .اجلعفري وتوىل رئاسة الوزارة نوري املالكي وهو أيضاً من حزب الدعوة

  سوريا ولبنان": للهالل الشيعي"اجلناح الغريب 

. من اهلالل الشيعي، أي لبنان وسوريا، أبعد ما يكون عن االرتباط الوثيق بإيران        " اجلناح الغريب "ميكن القول بأن    
فعالقات الشيعة يف سوريا مع إيران حمدودة وسبباً لإلشكاليات، كما أن جوهر حتالف سوريا مع إيران هو الصراع مع                   

وميكن أن ينفرط عقد هذا التحالف، الذي يضم حزب اهللا أيضاً، يف حال توصلت سـوريا وإسـرائيل إىل                   . إسرائيل
  . اتفاقية سالم، أو إذا مت نزع سالح حزب اهللا

  االتصال الشيعي املُشِكل: ن يف سورياالعلويو

على العكس من الشيعة بلبنان، تعرض العلويون يف مشال غرب سوريا لقمع وحشي على يد السلطات العثمانية                 
 العلويني منذ أن استوطنوا جبـل الناصـرية         ،سوريا بدون انقطاع تقريباً   ارضت الغالبية السكانية السنية يف      وع. السنية

هـؤالء  "، أصدر اإلمام تقي الدين ابن تيمية فتواه اليت جاء فيها            ١٣٠٥ سنةو. يف القرن العاشر  ) ذقيةالقريب من الال  (
واملشكلة ... وهم يتظاهرون أمام املسلمني بأم شيعة     . الناس الذين يسمون بالناصرية أشد كفراً من اليهود والنصارى        

لعداء السني، نظر الشيعة أيضاً إىل العلويني نظرة احتقار، ووصف          وباإلضافة إىل ا  ". هي أم ال يؤمنون باهللا وال بالنيب      
وكانت النتيجة أن العلويني شكلوا جمتمعاً فقـرياً        .  وبأم ال ينتمون إىل مذهب التشيع      ،علماُء الشيعة العلويني بالغالة   

  .ات من القرن املاضيي حىت عقد اخلمسين،ومهمشاً اجتماعياً وثقافياً يف سوريا
 فعمدت سلطات االنتداب الفرنسية إىل حتسني أوضاع العلـويني          ،ع العلويني بسوريا بفضل الفرنسيني    تغري وض 

 وعملوا علـى    ١٩٢٢سنة،العلوية   "الدولة" ومنحوا العلويني حكماً ذاتياً مؤسسني بذلك        ،اة الوطنيني العرب السنة   
موا بتجنيد العديد من شباب الطائفة يف فرقة شكلت القطـاع      كما قا . تطوير البنية التحتية االقتصادية يف املنطقة العلوية      

اسـتوىل  ،  ١٩٦٣ سنةو. األكثر فاعلية يف اجليش السوري املولود حديثاً، وهو ما أعطى نفوذهم السياسي ذراعاً قوية             
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حق،  على احلكم إثر انقالب عسكري، ويف وقت ال        ،يديولوجية الرئيسية للضباط العلويني   حزب البعث، وهو اهليئة األ    
  .أصبح حافظ األسد دكتاتور سوريا

ومن أجل التأكيد على متسكهم باإلسالم،      . املشكلة اليت واجهها العلويون باستمرار هي كيفية تعريفهم ألنفسهم        
كما أقاموا روابط مع العلماء الشيعة اللبنانيني واعتمدوا املذهب اجلعفري يف مذهبهم            ". العلويني املسلمني "مسوا أنفسهم   

وبدالً من ذلـك، آثـر العلويـون        . لكن الطائفة العلوية مل تدعم هذا القرار باالنضواء حتت العباءة الشيعية          . ئيالقضا
لكن هذه الرغبة يف التكامل واألجندة العروبية لغالبية العلويني السوريني وقادم فـشلت يف              . التكامل ضمن أمة عربية   

محلة مناوئة للعلويني بتنظيم مظاهرات معادية للبعـث يف أواخـر           تال ذلك شن    . كسب رضى غالبية السنة السوريني    
رب واندلعت ح . ١٩٧٦لبنان يف سنة    التدخل السوري يف احلرب األهلية يف       الستينات مث حتولت إىل أعمال عنف بعد        

 ١٩٨٢؛ ةسنسوريا عندما سحق اجليش السوري مترد اإلخوان املسلمني مبدينة محاة           أشبه ما تكون باحلرب األهلية يف       
وبالنظر إىل رفض العرب السنة الـذي ال يعـرف اهلـوادة            . مما أدى إىل مقتل عشرين ألفاً جلّهم من املدنيني األبرياء         

، أصدرت مثاين شخصيات دينية علوية بياناً مـشتركاً         ١٩٧٣ ففي سنة . عت الطائفة إىل كسب ود الشيعة     للعلويني، س 
ويف مستهل الثمانينـات،    .  اليت تلتزم بتعاليم علي والقرآن     ،شيعة اإلثين عشرية  جاء فيه أن الطائفة العلوية تنتسب إىل ال       

.  مما ترك انطباعاً بأن العلويني من مجلة الـشيعة         ؛ الدعم لسوريا  ،لة حديثاً  املشكّ ،قدمت اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية   
اضرات يف القرى العلوية، فيما أُرسل العديد من        ودعي العديد من رجال الدين الشيعة اإليرانيني واللبنانيني إىل إلقاء حم          

  . الشباب العلويني حلضور االحتفاالت الشيعية بإيران
وأقرب .  وإمنا على السياسة الواقعية  ،ال تعتمد استراتيجية البقاء اليت يتبعها النظام السوري على اخلطاب السياسي          

فكـل  . تيجية املشتركة ال التشيع املزعوم    و املصاحل االسترا  احللفاء إىل سوريا يف ذلك مها حزب اهللا وإيران، والسبب ه          
من األطراف الثالثة حباجة إىل اآلخر إلفشال ما ينظر إليه على أنه حماولة أمريكية إسرائيلية إلضعاف مركزه، سواء عرب                   

وبعد . إخراج سوريا من لبنان أو عرب فرض عقوبات على إيران أو تشجيع احلكومة اللبنانية على نزع سالح حزب اهللا                  
، وهـي جبهـة     "جبهة موحدة "، مت اإلعالن عن تشكيل      ٢٠٠٥نيسان   /ن أُجرب السوري على مغادرة لبنان يف أبريل       أ

  .٢٠٠٦حزيران  /تعززت بعد التوقيع على امليثاق العسكري اإليراين السوري يف يونيو
 يف اهلوية السورية    يعرف النظام السوري أنه حباجة إىل توزيع رهاناته، وهذا هو سبب عدم بروز العنصر الشيعي              

 تزال حباجة إىل دول مثل اململكة العربية السعودية وتركيا ملناصرا، على الرغم من              مافدمشق  . ألا تنفّر الدول السنية   
ني سوريا سياسة معتدلـة، ولكنـها       لكن هذه الروابط مع الدول املعتدلة ال تعين تب        . خالفاا احلادة معهما يف املاضي    

 فضالً عن كوا خياراً بديالً يف حال تبني أن حتالفها مع حزب اهللا ومـع                ،ا لكسب غطاء تلك الدول    سعى من جانبه  ت
  ".اهلالل الشيعي"بالنسبة إىل سوريا، مصلحة الدولة دليل أعظم أمهية من دورها املزعوم يف . إيران باهظ الكلفة
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  لبنانل الفريد للشيعة يف التحّو

ة من نوعها يف الشرق األوسط العريب جعلتهم خمتلفني بشكل ملحوظ عن لبنان جتربة فريدخاض الشيعة يف 
ز، فهذه املعاناة مل تصل إىل حد االضطهاد الذي يفعلى الرغم من معانام التارخيية من التمي. الشيعة اآلخرين يف املنطقة

باستمرار يف السياسة على فعلى العكس من شيعة العراق، شارك شيعة لبنان . تعرضت له اتمعات الشيعية األخرى
 ونتيجة .مدى عدة أجيال، من خالل زعمائهم اإلقطاعيني أوالً، مث من خالل حركتيهم الشعبيتني أمل وحزب اهللا

إىل جمتمع نشط ومتحرك وواثق بنفسه على الصعيد " حمرومة"لذلك، حتولوا من شرحية سكانية سلبية ومقسمة و
  .تقبل البالد رمبا كان أعظم من تأثري أي جمتمع آخروأضحى هلم تأثري حاسم يف مس. السياسي

 على املدى مهمةالعراق، وكان لذلك نتائج لشيعة يف عامل العثمانيون الشيعة اللبنانيني باحترام فاق احترامهم ل
ذكر فخالل الفترة املمتدة بني القرن السابع عشر والتاسع عشر، لعب العديد من العائالت الشيعية، وخنص بال. البعيد

وادي البقاع كجباة للضرائب وكحكّام حمليني تابعني احمليطة مبدينة بعلبك يف  يف املنطقة مهماًآل حرفوش، دوراً 
  . للعثمانيني

متيز شيعة لبنان على مر التاريخ بأم كانوا جزءاً من الدولة دائماً، وإن كانوا حيتلون مكانة متدنية، فكانوا أقل 
ويف أيام االنتداب الفرنسي، غير الفرنسيون هذا االجتاه التارخيي . ر الطوائف غري اإلسالميةشأناً من السنة على غرا

وقد رفض العديد من الشيعة التركيبة السياسية . ١٩٢٠ يف سنةوا دولة لبنان الكبري بتشجيع من املوارنة عندما أنشؤ
 إىل جانبهم عرب توزيع مناصب تهم استطاعوا استماللكن الفرنسيني.  ألا مثلت اهليمنة املارونية والفرنسية؛اجلديدة

وعلى العكس من اللبنانيني السنة، دعم أغلب . زعمائهم، وعلى اخلصوص يف الس التمثيلي إدارية سياسية على
 ١٩٤٣ يف سنةلبنانيني لرحيل الفرنسيني، اجتمع قادة البالد ومع استعداد ال. ١٩٢٦الشيعة الدستور اللبناين للعام 

 يف املائة من ٢٠ ما يقاربتفاق على ترتيبات غري رمسية لتقاسم السلطة، فحصل الشيعة، الذين كانوا يشكلون لال
على منصب رئيس الربملان وعلى متثيل يتناسب مع نسبتهم من عدد السكان يف ، ١٩٣٢السكان وفقاً إلحصاء العام 
شيعة يف املرتبة الثالثة بعد املوارنة الذين حصلوا على الرئاسة  أن ذلك وضع الوعلى الرغم من. الربملان ويف اإلدارة العامة

  . لبنانمن دور الشيعة يف تركيبة السلطة يف وبعد السنة الذين حصلوا على رئاسة الوزارة، زادت هذه التركيبة 
من بعدهم ومل يأبه الفرنسيون، و. على الرغم مما تقدم، مل يطرأ حتسن على الوضع االجتماعي االقتصادي للشيعة

. املوارنة والزعماء اإلقطاعيون كثرياً لضمان حصول الشيعة على حصة منصفة على صعيد اخلدمات الصحية والتعليمية
 وتوجهوا إىل بريوت حيث أصبحوا شرحية مهمشة ،ومع تغير االقتصاد اللبناين، نزح العديد من فقراء الشيعة من الريف

ياً سريعاً استدعى وجود قيادة دينامية مل دالطائفة تشهد تغرياً اجتماعياً واقتصاحدث ذلك فيما كانت . اقتصادياً هناك
برزت تلك القيادة أخرياً يف الشخصية الكاريزمية لإلمام موسى الصدر الذي . تكن القوى التقليدية قادرة على توفريها

 الس اإلسالمي الشيعي األعلى ١٩٦٩ يف سنةوأسس . ١٩٥٩ يف سنة وانتقل إىل لبنان ،ولد مبدينة قم اإليرانية
ويف السنة التالية، بعد أن غرق لبنان . عندما أسس حركة احملرومني١٩٧٤ يف سنةوترأسه، واستمر يف بناء املؤسسات 

وقد مسحت هذه املؤسسات . "أمل"يف أتون حرب أهلية، أسس ميليشيا خاصة عرفت باسم أفواج املقاومة اللبنانية 
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 احلرب األهلية أسهمتو. متالك هوية مستقلة عن الوصاية السنية اليت مورست على مر التاريخ عليهمللطائفة الشيعية با
، ١٩٧٩ سنة، والثورة اإلسالمية بإيران ١٩٧٦ سنة، والتدخل السوري العسكري يف لبنان )١٩٩٠-١٩٧٥(اللبنانية 

 يف تطرف الشيعة اللبنانية وتعميق إىل حد بعيد) ٢٠٠٠-١٩٨٢(واالجتياح اإلسرائيلي واحتالل جنوب لبنان 
  .إحساسهم بالقدرة على االعتماد على النفس

 أمانةٌ عامة وهو يتلقّى توجيهاته من جملس  احلزبقاد. ١٩٨٢  سنةأسس عدد من رجال الدين الشيعة حزب اهللا
عد اغتياله على وب.  عباس املوسوي١٩٩١  سنةخلفه أمني عام للحزب، كان الشيخ صبحي الطفيلي أولو. الشورى

بتمتع احلزب . ، خلفه الشيخ حسن نصر اهللا، وال يزال يقود املنظمة من ذلك احلني١٩٩٢شباط  /يد إسرائيل يف فرباير
وأدى الدور الذي لعبه .  ضد إسرائيل والواليات املتحدةمهمةبالتنظيم اجليد ودعم إيران، حقق جناحات عسكرية 

ة األوىل يف وجه إسرائيل إىل تنامي شعبيته على حساب منافسته حركة أمل احلزب بوصفه القوة العسكرية املقاتل
 راح ضحيتها مئات ١٩٨٠ و١٩٨٧وحتولت هذه املنافسة إىل معارك بني الطرفني بني عامي . العلمانية واألكثر اعتداالً

اهللا حاز على اليد  وبدا واضحاً أن حزب ١٩٩١  سنةومت التوصل إىل هدنة بفضل وساطة إيرانية وسورية. الضحايا
  .الطوىل

يف أعقاب التوقيع على اتفاق الطائف، زاد التمثيل الشيعي يف احلكومة اللبنانية إىل مخس وزارات بعد أن كان هلا 
 نائباً من ١٧ نائباً مقارنة بـ١٢٨ من أصل ٢٧ويف الربملان، ارتفع عدد النواب الشيعة إىل . وزارة وحيدة قبل احلرب

  . قبل الطائف٩٩أصل 
أظهرت املفاوضات اليت سبقت التوصل إىل اتفاقية الطائف أن قدرة حزب اهللا على التأثري حمدودة بفعل تنوع 

فقد هدفت السياسة السورية إىل احملافظة على قوة احلزب من أجل حتييد اخلطر . الطائفة الشيعية واملوقف السوري
غري . موعة طاغية تنفّر السنة يف سوريا والبالد العربية األخرىاإلسرائيلي، على أالّ يكون بالغ القوة حبيث يتحول إىل جم

أن ما كان يهم إيران هو قدرا على االستفادة منه يف الصراع مع إسرائيل، وهو ما أوجد درجة من التوتر يف التحالف 
ا أن احلزب قادر على وبالتايل تبقى العالقات بني إيران وحزب اهللا قوية طامل. اإليراين السوري فيما خيتص بلبنان

  .ويف حال مت نزع سالح احلزب، فقد يعتري الضعف عالقاته مع إيران. احملافظة على قدراته العسكرية

  الدول اخلليجية": للهالل الشيعي"اجلناح الشرقي 

يفتقر اجلناح الشرقي للهالل الشيعي، الذي يضم الكويت والبحرين وشرق اململكة العربية السعودية، إىل 
  . اسك، وهو أقل تأثراً بالتوجيهات اإليرانية من اجلناح الغريبالتم

  حنو التكامل الكامل؟: الشيعة يف الكويت

. لصباح احلاكمةالكويت بأنه استثنائي بسبب السياسة الليربالية نسبياً اليت تنتهجها عائلة ايتميز وضع الشيعة يف 
وحرصت عائلة الصباح على . ذي يقل عدده عن مليون نسمة ال، يف املائة من الشعب الكوييت٣٠ يشكل الشيعة حوايل

الشيعةَ احلرية الكاملة يف احلاكمة كما منحت العائلةُ . جعل الشيعة الكويتيني على قدم املساواة مع األغلبية السنية
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يشارك فيها والنتيجة هي عملية تكامل بارزة . ةمهم ووفرت هلم فرصاً اجتماعية واقتصادية ،ممارسة شعائرهم الدينية
 واملهنيون واملوظفون ، والتجار من أبناء الطبقة الوسطى،على اخلصوص أفراد الشيعة املنتمون إىل الطبقة املوسرة

ت النهج الديين ومبدأ والية الفقيه املطبق بإيران بسبب تأثرها بالثورة . ونالعامغري أن أقلية من شيعة الكويت تبن
، نظم املسلّحون من هذه األقلية )١٩٨٩- ١٩٨٠(عراق يف احلرب العراقية اإليرانية وبسبب دعم الكويت لل. اإليرانية
وعلى سبيل .  وعمليات إرهابية استهدفت نظام الصباح واملصاحل الغربية بالكويت، وقاموا بأعمال شغب،مظاهرات

وردت . ال األمري الشيخ جابر الصباحاملثال، قام املسلحون الشيعة، مبساعدة من الشيعة العراقيني واللبنانيني مبحاولة اغتي
  .  وأصدرت أحكاماً باإلعدام يف حقهم، واعتقلت عناصر شيعية كويتية وغري كويتية،السلطات باختاذ تدابري قاسية

  العراق بوصفه منوذجاً؟: شيعة البحرين

 تزال ما حيث ،ة البلد الوحيد يف اخلليج العريب الذي يعاين من االضطرابات بسبب سكانه الشيعهيالبحرين 
فعلى مدى أجيال، تعرضت الغالبية . األغلبية الشيعية تكافح من أجل نيل حصتها من الكعكة السياسية واالقتصادية

  . واليت قدمت أصالً من قطر،الشيعية لعمليات قمع وحشية على يد آل خليفة السنية احلاكمة بالبحرين
، وهي جمموعة من املسلحني البحرينيني الشيعة الذين ١٩٨١ ةسنشكلت إيران اجلبهة اإلسالمية لتحرير البحرين 

 ولعب الورقة ،غري أن النظام البحريين سحق املتمردين الشيعة بقسوة. سعوا إىل إسقاط األمري وإقامة مجهورية إسالمية
 ومع اشتداد الضائقة . بقصد التفريق بني السنة والشيعة،إيراين" طابور خامس"الطائفية بتصوير الشيعة عموماً على أم 

لكن .  استخدموا فيها احلجارة١٩٩٨ و١٩٩٤االجتماعية واالقتصادية، نظّم العديد من الشيعة انتفاضة بني عامي 
  .احلكومة جنحت يف احتواء أعمال الشغب وعاقبت مرتكبيها مبن فيهم متزعم احلركة، اجلمري

فقد أُعجب العديد .  بالنسبة إىل البحرينيني الشيعة أنه كان نقطة حتول٢٠٠٣ سنةأثبت الغزو األمريكي للعراق 
من الشيعة غري املسلحني بنموذج القوة الشيعية املتصاعدة بالعراق، وعلى اخلصوص املوقف املعتدل وشبه الدميوقراطي 

. الدميوقراطيةلكن يبدو أن البحرينيني السنة أكثر انشغاالً باحتمال خسارم للسلطة منهم بدعم . الذي تبناه السيستاين
. زادت من سوء العالقة بني الفريقني يف البحرينيف العراق كما أن مشاهد العنف الطائفي املتصاعد بني السنة والشيعة 

 شارك فيها سامراءويف مشهد يظهر تأثر شيعة البحرين مبا جيري يف العراق، نظّمت مظاهرات بالبحرين عقب تفجري 
  .أكثر من مائة ألف شخص

  زنادقة أم سعوديون؟:  يف السعوديةالشيعة

فغالباً ما قامت السعودية، املتأثرة . عاىن الشيعة يف شرق السعودية على مدى سنني من العزلة والقمع الوحشي
بشدة بالوهابية، بقمع الشيعة، وعمدت إىل تدمري أضرحتهم وإجبارهم على اعتناق مذهب أهل السنة وحرمتهم من 

حساء والقطيف ما بني ثالثة وسبعة يف كل الشيعة الذين يتركزون من الناحية اجلغرافية يف األيش. رعايتها ومساعداا
كان للثورة اإلسالمية يف إيران وقع كبري على الشيعة . املائة من سكان اململكة البالغ عددهم اثنني وعشرين مليوناً

إىل تنظيم انتفاضة يف املقاطعة الشرقية ضد ما مسوه  ،را بقيادة الشيخ حسن الصف،السعوديني مما دفع اإلسالميني الشيعة
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وبعدها، اختفت املعارضة الشيعية السعودية أو . سحق السعوديون االنتفاضة بال رمحة". غري الشرعي"النظام السعودي 
طها ذهبت إىل املنفى، فيما واصلت جمموعة مسلحة صغرية، حزب اهللا السعودي، القتال ضد النظام، وهي جمموعة ترب

ر موقفاً براغماتياً ودافع وأنصاره عن التعددية والدميوقراطية وحقوق اويف النهاية، تبنى الصف. بإيران عالقات وثيقة
  . اإلنسان

  اخلالصة

 هذه اخلرافة، ميكن أن تنظر ومن خالل دحض. أقرب للخرافة إىل حد بعيد" هالل شيعي"ما يحكى عن إن 
جمتمعات متنوعة تعمل على تقسيمهم بقدر ما تعمل : الشرق األوسط على حقيقتهمالواليات املتحدة إىل الشيعة يف 

  .على توحيدهم؛ شركاء حمتملني يف بعض األماكن، وأعداء يف أماكن أخرى
فالعراق املقسم يشكل مزجياً من الفرص . تفضل طهران عراقاً موحداً يهيمن عليه الشيعة على أن يكون ضعيفاً

 يزال من غري الواضح كيف ستتطور العالقة بني إيران والعراق، لكن وما.  جتنبه على األرجحتفضل طهرانواألخطار 
  .النتيجة النهائية قد ال تستهوي إيران

 وقاموا ،وجدت األحزاب واملنظمات الشيعية يف الشرق األوسط العريب يف الثورة اإليرانية مصدر إهلام يف البداية
لكن تلك املقاربة تغريت إىل .  فاشلة يف البحرين والكويت واململكة العربية السعوديةمبساعدة من اإليرانيني بانتفاضات

 واالستعداد املتزايد للدول العربية اليت يهيمن ،حد بعيد والفضل يف ذلك يعود إىل التغريات اليت شهدا السياسة اإليرانية
وبات هناك أعداد متزايدة من الشيعة الذين يفضلون . عةعليها السنة يف اخلليج العريب لالنفتاح أكثر على سكاا الشي

ويف هذا الصدد، حقق الشيعة الكويتيون .  ويرفضون اامات السنة بأم موالون إليران،التكامل االجتماعي والسياسي
عميقة يف  يزال يكن رغبة ماوحىت حزب اهللا اللبناين غير مواقفه بالسعي إىل التكامل، وإن يكن . أعظم النجاحات

  .  باعتبار أن الشيعة يشكلون األغلبية فيه،االستحواذ على السلطة املركزية يف لبنان
لكن بصرف النظر عن التطورات . العراقيف التحدي الرئيسي الذي يواجه الواليات املتحدة هو دئة األوضاع 

ت ليربالية جتاه سكاما من الشيعة وعلى اجلارية هناك، ينبغي لواشنطن أن تشجع السعودية والبحرين على تبني سياسا
وسوريا، رمبا تكون الواليات املتحدة وإسرائيل قادرتني على إبعاد يف لبنان وفيما يتعلق . تسهيل تكاملهم يف الدولة

فاحلكومة العلوية العمالنية السورية دخلت يف حلف استراتيجي مع إيران . سوريا عن حتالفها مع إيران وحزب اهللا
وقد زال أحد هذين العدوين، والعدو اآلخر على . مية من أجل جلم منافسها العراق ومعادلة عدوها اإلسرائيلياإلسال

بالدخول مع سوريا يف حوار بناء، يصبح من املمكن التوصل إىل اتفاق أمريكي . استعداد للدخول يف حمادثات سالم
أن التوصل إىل من رغم وعلى ال. يا يف مقابل السالمسوري حول العراق وإعادة إسرائيل مرتفعات اجلوالن إىل سور

 وبسبب املشكلة احمللية املتمثلة ،ذلك يبدو بعيد االحتمال يف املستقبل املنظور بسبب العداء األمريكي اإلسرائيلي لسوريا
  .اهلهيف كيفية تسويق هذا التوجه اجلديد يف السياسة يف أوساط شعبها، لكنه احتمال يظل قائماً وال ينبغي جت

  
 


