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لدراستين  ملخصة  ترجمة  العدد  هذا  في  ننشر 
استراتيجيتين تناولتا ملف الساعة العابر للحدود، 
التي  األمة  هذه  ينخر جسد  أخذ  الذي  الملف  هذا 
تغرق في سبات عميق والتي غابت عنها شمس 
الحضارة واإلبداع واالبتكار منذ مدة طويلة جدًا، 
أال وهو »ملف الطائفية« الذي نّظر له جيدًا شيخ 
األذكياء  وتالميذه  لويس«  »برنارد  المستشرقين 
من »تيار المحافظين الجدد«، والذي نّظر له كذلك 
نصر«  رضا  »ولي  األصل  اإليراني  األمريكي 
مؤلف كتاب »انبعاث الشيعة« ونحن بدورنا نؤكد 
وغيره  الملف  هذا  ومواجهة  تحدي  اليمكن  بأنه 
من الملفات الساخنة إاّل من خالل امتالك وتنمية 
الذي  االستراتيجي«  »الوعي  مهارة  وتطوير 
بشكل  الجوانب  كل  من  الساحة  أبعاد  يستوعب 
العواطف  عن  بعيدًا  وناضج،  ومنطقي  عقالني 

والمشاعر االنفعالية المشتعلة واآلنية.
في  الخطر  ناقوس  تدق  »الطائفية  تقرير  ففي 
في  باحث  ماثيسن/زميل  توبي  للكاتب:  الخليج« 
كلية  في  أوسطية  والشرق  اإلسالمية  الدراسات 
في  المنشور   ، كامبردج  جامعة  في  بمبروك 
المرموقة،  األمريكية  بوليسي«  الفورين  »مجلة 
إشارة واضحة إلى أنه إذا كانت دول الخليج جادة 
فينبغي عليها  المنطقة  في استتباب االستقرار في 
للديمقراطية  المؤيدة  اإلسالمية  الحركات  تمكين 
من االنخراط في العملية السياسية، وعلى الغرب 
الخطاب  حدَّة  لتخفيض  الخليج  في  حلفاءه  حّث 
الطائفي وبخالفه فإن الحرب األهلية الطائفية التي 
تمتد اآلن من بيروت إلى البصرة قد تعود لتطارد 

دول الخليج ومؤيديها الغربيين، ويتطرق الكاتب 
إلى شيعة البحرين والسعودية قائاًل: يشّكل الشيعة 
-60( السكان  من  العظمى  الغالبية  البحرين  في 
70%( ولكن األسرة الحاكمة من السّنة، لذا عمدت 
الرسمية  اإلعالم  وسائل  استخدام  إلى  السلطة 
بأنها طائفية،  لُتظِهر االحتجاجات  الرسمية  وشبه 
االستقطاب  استراتيجية  البحرين  دولة  واّتبعت 
الرئيس بشار األسد في  تمامًا كما فعل  الطائفي، 
الشرعية  نزع  إلى  تهدف  كانت  والتي  سوريا 
نظام  من  السنية  األقلية  وتخويف  المعارضة  عن 
على  الحصول  لغرض  محتمل  بديل  سياسي 
الوالء التام للعائلة الحاكمة، في الوقت نفسه، فإن 
إمبراطورية وسائل اإلعالم السعودية التي تسيطر 
تناقلت مسألة  العربي  على معظم وسائل اإلعالم 
في  الشيعة  كل  واتهمت  البحرينية  االحتجاجات 
دول الخليج بالتخطيط النتفاضة بإيعاز من إيران، 
في  الشيعة  كبير ضد  بقدر  الرواية موجهة  وهذه 
البحرين والسعودية حيث يوجد )2 - 3( ماليين 
نسمة يتمركزون بشكل رئيس في المنطقة الشرقية 
فبدأوا  البحرين  انتفاضة  حفزتهم  بالنفط،  الغنية 
السعوديون  وكان  بهم،  خاصة  احتجاجية  بحركة 
دعت  عندما  الشوارع  إلى  خرجوا  من  هم  فقط 
السعودية  فصل  إلى  االجتماعية  اإلعالم  وسائل 
عن الربيع العربي على نطاق المنطقة في 2011، 
وقد طالب بعض السعوديين باإلفراج عن السجناء 
بقيت في  تلك  االحتجاج  ولكن حركة  السياسيين، 
المنطقة الشرقية ولم تمتد إلى بقية أنحاء البالد، 
بالقول:  الخليج  دول  إلى  الكاتب نصيحته  ويوّجه 

الطائفية تدّق ناقو�س اخلطر يف اخلليج
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بالقلق حقًا  الخليج تشعر  كانت دول  إذا 
تقبلهم  أن  فينبغي  الشيعة،  والء  بشأن 
بالتساوي  بالكامل  حقوقهم  وتمنحهم  كمواطنين 

مع أقرانهم.
المنحدر  في  الكويت  دخلت  »هل  تقرير  وفي 
الباحثين  أحد  روبين،  مايكل  للكاتب:  الطائفي؟« 
الناطق  األمريكي  المشروع  معهد  في  األساسيين 
باسم المحافظين الجدد، تأكيد على أن النهج األفضل 
للواليات المتحدة هو تبّني فهم أكثر دقًة للطائفية 
من  تأتي  ال  الطائفية  بأن  واالعتراف  اإلقليمية 
الشيعة الذين غالبًا ما يرفضون النفوذ اإليراني، 
بل من السنة الشباب الذين ينظرون إلى المجتمع 
احتواء  فإن  الواقع،  وفي  لهم،  كنموذج  السعودي 
وإشراك الشيعة المعتدلين في الكويت بالحياة العامة 
قد يكون الحل األفضل لمواجهة النفوذ اإليراني، 
الشيعة  من  العظمى  الغالبية  أن  الكاتب  والحظ 
والحكومة  مواطنين  أنفسهم  يعّدون  الكويت  في 
االقتصادي  النسيج  في  أشركتهم  جانبها  من 
العوائل  وتعد  للبلد،  والسياسي  واالجتماعي 
الكويت وذلك  العوائل في  أغنى  بين  الشيعية من 
لمواطنيها  الحكومة  توفرها  التي  الفرص  يعكس 
بغض النظر عن الطائفة. ولدى الشيعة العديد من 
المساجد والحسينيات وبعض رجال الدين يتقاضى 
راتبًا من الحكومة ومع هذا ال تتدخل األخيرة في 
في  ملحوظ  تمييز  يوجد  الجوامع وال  أئمة  تعيين 
الدينية  قبول الطالب الشيعي في الجامعات سوى 
منها التي ال تستقبل سوى السّنة، واكتسب الشيعة 
الكويتيون أيضًا نفوذًا في البرلمان الكويتي، ولكن 
في  الكويت  وتحولت  لعددهم،  مماثلة  بنسبة  ليس 
الوقت الحالي إلى قاعدة مستقلة متكونة من طلبة 

الحوزات العلمية الشيعية بسبب انتقال بعض رجال 
الدين إليها، وساعدت األحداث في العراق وإيران 
على زعزعة الهدوء النسبي الطائفي في الكويت، 
فبعد القمع البعثي الذي واجهه أعضاء حزب الدعوة 
اإلسالمية في العراق، انتقل بعضهم إلى الكويت، 
الشيرازي  وأتباع  الدعوة  بين  التنافس  فهيمن 
المتواجدين في الكويت منذ سنوات على الساحة 
من  التنافس  وانتقل  المحلية  الشيعية  السياسية 
وبعد  أيضًا،  الجامعة  طالب  إلى  المساجد  داخل 
الكويتيون  الشيعة  قام  للكويت  العراقي  االجتياح 
باالحترام  يحظون  جعلهم  مما  الغزو،  بمقاومة 
بين  العالقات  وتوترت  السّنة،  أوساط  بين  مجددًا 
من  البارزين  الدين  ورجال  إيران  في  الشيعة 
الكويتية  الحكومة  فاستفادت  الكويت  الشيعة في 
من هذا االنقسام وسعت الستمالة الشيعة للوقوف 
بالترشيح  لهم  وسمحت  اإليراني،  النفوذ  بوجه 
الكويت،  البرلمانية بعد عملية تحرير  لالنتخابات 
وخالل حقب التوتر انتصرت دائمًا الهوية القومية 
أو  البحرين  عكس  على  الكويت  في  المتماسكة 
المملكة العربية السعودية، حيث تميزت القيادات 
الشيعة،  مواطنيها  ضد  بنشاطات  بالقيام  السنية 
رعاياه  الحتضان  الكويتي  النظام  استعداد  ولكن 
الدولة  تقوية  على  عمل  عنهم،  والدفاع  الشيعة 
الداخلية  االضطرابات  ضد  وتحصينها  الكويتية 
ومن  المنطقة،  في  األخرى  الدول  تصيب  التي 
األخيرة  اآلونة  في  الطائفية  على  الشواهد  أكبر 
استصدار قوانين تنص على إعدام كل من يسب 
المقدسات السنّية في حين لم يصدر قانون مماثل 

بحق من يتطاول على مقدسات الشيعة.
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ترجمة وتلخي�س: لقاء حامد
مراجعة: د. ن�صر حممد علي

الكاتب: توبي ماثي�صن/زميل باحث يف الدرا�صات الإ�صالمية
وال�صرق اأو�صطية يف كلية مبربوك يف جامعة كامربدج

جملة الفورن بول�صي - 2013/10/8

الحركات  تمكين  عليها  فينبغي  المنطقة،  في  االستقرار  استتباب  في  جادة  الخليج  دول  كانت  إذا 
اإلسالمية المؤيدة للديمقراطية من االنخراط في العملية السياسية، وعلى الغرب حّث حلفائه في 
تمتد اآلن من  التي  الطائفية  األهلية  الحرب  فإن  الطائفي وبخالفه  الخطاب  لتخفيض حدَّة  الخليج 

بيروت إلى البصرة قد تعود لتطارد دول الخليج ومؤيديها الغربيين

يصف الكاتب المملكة العربية السعودية وبخاصة 
الرياض حيث العمران والتطور على أوّجه ثم ينتقل 
إلى مدينة األحساء والقطيف اللتين تعدان المركز 
الرئيس للش���يعة هن���اك واصفًا البل���دات والقرى 

المحيطة بهم���ا بأنها قديمة 
والبنايات متهاوية والبطالة 
مرتفعة بين أوساط الشباب، 
ويشكو الشيعة من التمييز 
الممارس���ات  في  الطائفي 
الدينية والتوظيف الحكومي 
وّلد  وقد  القضائي  والنظام 
ذلك ش���عورًا لديه���م بأنهم 

ُيعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.

وأردف الكاتب قائاًل: عندما اندلعت االحتجاجات 
السعودية  عمدت  الخليج  دول  2011في  عام 
والبحرين إلى التحشيد الطائفي لقمع األصوات 
المطالبة باإلصالح؛ ففي البدء تدفقت عشرات 
اآلالف من الشيعة وبعض السّنة إلى الشوارع 
للمطالبة باإلصالح السياسي فكان رّد الحكومة 

جعل  مما  المحتجين  على  النار  أطلقت  أن 
التظاهرة تحمل طابع التطرف وتدعو إلى إزالة 

األسرة الحاكمة.

يشّكل الشيعة في البحرين الغالبية العظمى من السكان 
األس���رة  ولكن   )%70-60(
الحاكمة من السّنة، لذا عمدت 
السلطة إلى استخدام وسائل 
اإلع���الم الرس���مية وش���به 
الرسمية لُتظِهر االحتجاجات 

بأنها طائفية.

اّتبع���ت دول���ة البحري���ن 
االستقطاب  اس���تراتيجية 
الطائفي تمامًا كما فعل الرئيس بش���ار األسد في 
س���وريا والتي كانت تهدف إلى نزع الش���رعية 
عن المعارضة وتخويف األقلية الس���نية من نظام 
سياسي بديل محتمل لغرض الحصول على الوالء 
التام للعائلة الحاكمة. وبعد شهر من االحتجاجات 
تدفقت القوات الس���عودية عبر الجسر الذي يربط 
المنطقة الش���رقية الس���عودية م���ع البحرين لقمع 
المعارضة، وفرض ملك البحرين حالة الطوارئ، 

الطائفية تدق ناقو�س اخلطر يف اخلليج
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وجرت حملة م���ن االعتقاالت والتعذيب 
والفصل الجماعي م���ن العمل واإلعدام 
خ���ارج نطاق القضاء الذي هو أساس���ًا ضد أفراد 

الطائفة الشيعية.

في الوقت نفسه، فإن إمبراطورية وسائل اإلعالم 
السعودية التي تسيطر على معظم وسائل اإلعالم 
العرب���ي تناقلت مس���ألة االحتجاج���ات البحرينية 
واتهمت كل الش���يعة ف���ي دول الخليج بالتخطيط 
النتفاضة بإيعاز من إيران، وهذه الرواية موجهة 
بقدر كبير ضد الش���يعة في البحرين والس���عودية 
حيث يوجد )2 -3( ماليين نسمة يتمركزون بشكل 
رئيس في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، حفزتهم 

فبدأوا  البحري���ن  انتفاضة 
بحرك���ة احتجاجية خاصة 
الس���عوديون  به���م، وكان 
فق���ط هم م���ن خرجوا إلى 
دعت  عندم���ا  الش���وارع 
وسائل اإلعالم االجتماعية 
الس���عودية عن  إلى فصل 
نطاق  على  العربي  الربيع 

المنطقة في 2011، وقد طالب بعض السعوديين 
باإلفراج عن الس���جناء السياس���يين، ولكن حركة 
االحتجاج تلك بقيت في المنطقة الشرقية ولم تمتد 

إلى بقية أنحاء البالد.

لمواطنيها  الحقيقية  المظالم  معالجة  من  وبداًل 
السياسية،  اإلصالحات  ببعض  القيام  أو  الشيعة 
البحرين، كان رد فعل  المحتجون في  كما طالب 
دول الخليج متمثاًل باستعمال القوة المفرطة ضد 
المتظاهرين والقيام بتنسيق إقليمي مضاد للثورة 

ونشر خطاب الكراهية الطائفية الشرسة التي كان 
لها أثرها على أعمال المتمردين في سوريا، في 
حين تم منع الشيعة والسنة من توحيد دعواتهم 
في  الشيعة  صورة  تشويه  أّدى  وقد  لإلصالح، 

الخليج إلى ظهور الطائفية الخليجية. 

الش����يعة المحليون واألجانب من لبنان أو جنوب 
شرق آسيا مهمشون بش����كل جماعي وُيشار لهم  
كطابور خامس وذلك بدوره كان سببًا في انهيار 
النسيج االجتماعي في منطقة الخليج وخارجها، 
وفي الوقت الذي يوجد فيه  العديد من اإلسالميين 
الس����نة في الخليج ممن يمّول����ون المتمردين في 
س����وريا، فإن والء كثير من الش����يعة  الخليجيين 
لنظ����ام األس����د وح����زب 
وقد تصبح س����وريا  اهلل، 
بعد ذلك مح����ورًا لصراع 
بالوكالة، مما يشكل سابقة 
بين  للعالق����ات  خطي����رة 
منطقة  في  والشيعة  السنة 

الخليج وخارجها.

الخلي���ج  دول  كان���ت  إذا 
تش���عر بالقلق حقًا بشأن والء الش���يعة، فينبغي 
أن تقبلهم كمواطني���ن وتمنحهم حقوقهم بالكامل 
بالتس���اوي مع أقرانهم، ولكن السياس���ة الحالية 
والعقاب الجماعي نّفرت الكثير من ش���يعة الخليج 
ودفعت بمجموعات صغيرة من نشطاء المعارضة 
إلى العودة لتعزيز العالقة مع إيران، وهناك دالئل 
على أن إيران وحزب اهلل في لبنان يحاوالن مرة 
أخرى الوصول إلى نش���طاء المعارضة الشيعية 
البحرينية والسعودية. وذلك من شأنه إعادة تنظيم 
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بعض جماعات المعارضة الش���يعية الخليجية مع 
إيران أو المليش���يات الش���يعية في أنحاء المنطقة 
كرّد فعل على الطائفية ف���ي دول الخليج والثورة 
المضادة والحملة الشرسة على أي شكل من أشكال 

المعارضة وهذه  حقيقة واقعة ينبغي تجنبها.

تس���لط االس���تراتيجية الطائفية ف���ي دول الخليج 
أيضًا الضوء من جان���ب آخر على تحّول العالقة 
مع اإلسالم السياس���ي في الخليج ودعمها للحملة 
ضد جماعة اإلخوان المس���لمين في مصر. وفي 
الوق���ت الذي ُينظ���ر فيه لدول الخلي���ج كمرّوجة 
لإلسالم السياس���ي، ُيالحظ أن لديها أيضًا عالقة 
غامضة جدًا مع الحركات اإلس���المية في منطقة 

األوسط، وبصرف  الشرق 
النظر ع���ن قطر، ال توجد 
تدع���م  خليجي���ة  دول���ة 
السنية  اإلسالمية  الحركة 
العربية الرئيسة واإلخوان 
المسلمين من دون تحفظ. 
الخليج  دول  بعض  وكانت 
الرئيسيين  المس���اندين  من 

لالنقالب العس���كري األخير ض���د الحكومة التي 
يهيمن عليها اإلخوان في مصر مثل المملكة العربية 
الس���عودية، واإلمارات العربية المتحدة، والكويت 
التي تعهدت فورًا ب��� 12 مليار دوالر كمساعدات 
للحكومة الجدي���دة. وذلك يعود س���ببه جزئيًا إلى 
أن أفكار حركة اإلخ���وان ومؤيديها القطريين ال 
تتالءم مع األجندة المعادية للديمقراطية والطائفية 
الت���ي تراها هذه األنظمة ضروري���ة لبقائها، كما 

أن صعود نموذج اإلس���الم السّني كبديل 
عن السياسة كان ينبغي تجنبه بأي ثمن، 

وخطاب الكراهية الموّج���ه ضد مؤيدي اإلخوان 
ف���ي كل من مصر والخليج، يع���ّد مماثاًل لخطاب 

الكراهية الموجه ضد الشيعة.

اختتم الكاتب مقاله بالقول: إذا كانت دول الخليج 
جادة في اس���تتباب االستقرار على المدى الطويل 
ف���ي المنطقة، فينبغ���ي عليها تمكي���ن الحركات 
اإلس���المية المؤيدة للديمقراطية م���ن االنخراط 
في العملية السياس���ية س���واء في الداخل أو في 
المنطقة ككل. ويج���ب على الغرب أاّل يختار مرة 
أخرى أحد الجانبين في هذه الخالفات اإلس���المية 
الداخلية، حيث كان التدخل 
العراق ع���ام 2003  في 
أحد األحداث الرئيسة التي 
مّهدت الطريق لالستقطاب 
الطائف���ي الحال���ي، وبداًل 
المتمردي���ن  دع���م  م���ن 
في  الس���ّنة  اإلس���الميين 
في  واالس���تمرار  سوريا 
االستماع إلى الروايات التي تقول بالتهديد الشيعي 
والمنبثقة من العواصم الخليجية، على الغرب حّث 
حلفائه في الخليج لتخفيض حّدة الخطاب الطائفي 
والتف���اوض على عقد اجتماعي جديد، وفيما عدا 
ذلك، فإن الحرب األهلية الطائفية التي تمتد اآلن 
على نحو فّعال من بي���روت إلى البصرة قد تعود 

لتطارد دول الخليج ومؤيديها الغربيين.
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ر�صالة من العراق

ترجمة وتلخي�س: لقاء حامد
مراجعة: د. ن�صر حممد علي

الكاتب: نبيل خوري/زميل اأقدم يف جمل�س �صيكاغو
ملنطقة ال�صرق الأو�صط والأمن الوطني لل�صوؤون العاملية

القاهرة لل�صوؤون العاملية* -2014/3/24

الخالف  في  تكمن  بل  والشيعة،  السنة  بين  العالقات  في طبيعة  األنبار التكمن  إن مشكلة محافظة 
الجوهري حول تنفيذ الفيدرالية، إذ لم يكن لدى العراقيين مفاهيم واضحة بشأن الفيدرالية المقترحة 
بعد سقوط صدام حسين عام 2003، وكان يراودهم الشك في أن الغرب هو مصدر هذه األفكار ألنه 
يريد تمزيق العراق مع غيره من البلدان العربية إلبقائه في حالة من الضعف واالنقسام، فسارعت 
التوترات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية إلى الظهور وال سيما في ظل حكومة المالكي

أشار الكاتب في بداية مقالته إلى أنه في أواخر شهر 
شباط الحظت وزارة الخارجية األمريكية وجود صفقة 
أسلحة بين إيران والعراق بحدود 195 مليون دوالر 
المالكي  ذلك فسارعت حكومة  احتجاجًا على  وقّدمت 
قد  إيران  بأن  اعترفت  لكنها  الصفقة،  هذه  إنكار  إلى 

صفقة  لعقد  بالفعل  تنافست 
وزارة  مع  خفيفة  أسلحة 
كانت  التي  العراقية  الدفاع 
مناقصة  في  ذلك  ُطرحت  قد 
دولية. كانت الواليات المتحدة 
تشعر بالقلق، فالعراق يساعد 
العقوبات  نظام  لكسر  إيران 
تجارة  يمنع  الذي  الدولية 
وينتقد  إيران.  مع  األسلحة 

تصرفات  بغداد  في  الحكوميين  المسؤولين  من  العديد 
أو  السياسية  توجهاتهم  ذلك  في  تدفعهم  حكومتهم، 
االيرانية  األسلحة  شراء  صفقة  وراء  يقف  الدينية. 

المساعدات  إيصال  في  التلكؤ  هما:  مهمان  عامالن 
العسكرية األمريكية إلى العراق، والتحالف السياسي 

بين إيران وحكومة المالكي.

وّقعت الق���وات الجوية األمريكية مؤخ���رًا عقدًا بقيمة 
838 ملي���ون دوالر عن طريق ش���ركة »مايكل بيكر 
العمالقة  األمريكية  الدولية« 
لبناء قاعدة جوية في العراق 
من ش���أنها أن توفر الصيانة 
وتدري���ب  الغي���ار  وقط���ع 
الموظفين لالستعداد الستقبال 
طائ���رات F-16 التي بيعت 
لس���الح الجو العراقي، وفي 
انتظار الموافق���ة النهائية في 
الكونغرس عل���ى صفقة األس���لحة الخفيفة وصواريخ 
هيلفاير وطائرات األباتش���ي وذخائ���ر أخرى متنوعة 
ف���ي طريقها إلى بغداد. وهناك عقد بما يقرب من مليار 
دوالر لسالح الجوي األميركي، وما ذلك إال غيض من 

*مجلة دورية تصدر عن مدرسة الشؤون العالمية والسياسات العامة في الجامعة األمريكية في القاهرة.
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فيض فيما يتعلق بالمبيعات العس���كرية الخارجية إلى 
العراق البلد المتجه بوض���وح ليصبح أحد أهم عمالء 
الس���الح األمريكي. وحيث إنه ل���م يعد هناك أي جندي 
أمريكي على األراضي العراقية، وليس ألمريكا خطط 
ألي تمركز في العراق في المستقبل المنظور، فإن فائدة 
الوالي���ات المتحدة من هذه المبيع���ات الكبيرة يجب أن 
ُينظر إليها من الناحية التجارية والمنافع المستمدة من 
استخدام تلك االس���لحة من ِقبل القوات العراقية، وهنا 
تكمن الصعوبة، فقد لوحظ انتهاك لحقوق اإلنس���ان من 
ِقبل قوات األمن الداخلي في العراق والقوات المس���لحة 
العامة بعد سقوط صدام. ويعد استمرار الحرب الجارية 
في المنطقة الغربية من العراق أحد المؤش���رات السلبية 
التي ال تتمثل فقط بمواجهة مش���روعة مع قوات تابعة 
لتنظيم القاعدة قادمة عبر الحدود الس���ورية، بل  أيضًا 
مع قوات العش���ائر السنية المدافعة عن المنازل والمدن 
ض���د قوات الحكومة المركزية. لذا فإن اس���تخدام هذه 
األسلحة هو محل خالف كبير. وهناك درجة عالية من 
االستقطاب بين المسؤولين والصحفيين والعلماء حول 
الوضع في غرب البالد والغالبية الس���نية فيها وكذلك 
الحدود الس���ورية المتفجرة. أما المس���ؤولون الشيعة 
فهم يدافعون عن سياس���ات حكومتهم في استخدام القوة 
لقمع الفوضى في المناطق التي ينعدم فيها القانون على 
نح���و متزايد والتي تقوم بإيواء العناصر اإلرهابية التي 

تدعمها جهات خارجية.

ومن المفارقات أن بعض المسؤولين الشيعة لم يثيروا 
صخبًا في العلن ولكنهم أظهروا تعاطفًا في الخفاء مع 
ال  الذين  األبرياء  والمدنيين  السنية  العائالت  معاناة 
يرغبون بالتعامل مع الحملة العسكرية لرئيس الوزراء 
استعادة  يعملون على  الذين  الجهاديين  المالكي وال مع 

وقد  األنبار،  مدينة  شوارع  على  السيطرة 
هيمنت قوات تابعة لتنظيم القاعدة بعد سقوط 

غرب  سنية  أغلبية  تقطنها  التي  المنطقة  على  صدام 
العراق، وكانت أصوات السنة تتعالى بالشكوى صراحة 
ضد الحكومة عبر المحطات التلفزيونية التابعة لهم أو 
في  السنة  العربي عمومًا، وألن  اإلعالم  عبر وسائل  
التي  القمع  حملة  مواجهة  فضلوا  لذلك  أقلية،  الحكومة 

شنتها الحكومة ضد إخوانهم في األنبار.  

ليست  األنبار  المشكلة في محافظة  أن  الكاتب  والحظ 
في  تكمن  إنها  بل  األساس،  في  والشيعة  السنة  بين 
الخالف الجوهري حول تنفيذ الفيدرالية، ولم يكن لدى 
العراقيين في البداية مفاهيم واضحة بشأن الفيدرالية 
المقترحة بعد سقوط صدام حسين عام 2003، وكان 
األفكار  هذه  الغرب هو مصدر  أن  في  الشك  يراودهم 
مع  إلى جنب  جنبًا  العراق وحسب،  تمزيق  يريد  ألنه 
غيره من البلدان العربية إلبقائه في حالة من الضعف 
واالنقسام، فسارعت التوترات بين الحكومة المركزية 
ظل  في  سيما  وال  الظهور  إلى  المحلية  والحكومات 

حكومة المالكي.

الميليشيات  ضد  المالكي  حمالت  أن  فيه  شك  ال  مما 
بغداد والبصرة في عام 2008 و 2011  الشيعية في 
االنطباع  وأعطت  البداية  في  شعبيًا  دعمًا  اكتسبت  قد 
بالنزاهة، ولكن شعبيته في المناطق الجنوبية الشيعية 
الشرطة  تكتيكات  ضد  الشكاوى  وتصاعدت  تراجعت 
المسؤولين  وفساد  السجون  في  والتعذيب  القاسية 
البصرة،  في  وخاصة  الخدمات  ونقص  الحكوميين 
المنطقة الغنية بالنفط حيث البطالة وانقطاع الكهرباء 
احترام حقوق  واإلهمال وعدم  السكن  أوضاع  وسوء 
المواطنين  ِقبل  من  المقدم  الطلب  وإهمال  اإلنسان 
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إلجراء استفتاء على الحكم الذاتي للمنطقة.

وي���رى الكات���ب أن حمل���ة المالك���ي ض���د 
المعارضة الس���نية في غرب العراق بدأت بشكل جدي 
مع خس���ارته أمام خصمه الرئيس على رئاسة الوزراء 
اياد عالوي الذي نجح في الحصول على أصوات السّنة 
عام 2010. المالكي - الذي حصل حزبه على أصوات 
أقل من عالوي في االنتخابات البرلمانية - فاز  برئاسة 
الوزراء عن طريق تش���كيل تحالف أوسع في البرلمان 
ودمج وتوحيد قاعدة س���لطته الش���يعية بع���د ذلك. في 
عام 2011 وبعد االنس���حاب الكامل للقوات األمريكية 
من العراق، اتهم المالكي نائب الرئيس الس���ني طارق 
الهاشمي برعاية فرق إرهابية، والذ األخير بالفرار إلى 

الشمال في المناطق الكردية.

وفي أعق���اب االنتفاضات العربية في تونس ومصر بدأ 
س���ّنة األنبار حركة احتجاجية على ش���كل اعتصام في 
ساحة عامة، واستخدم المالكي - الذي فشل في أن يستميل 
المعارض���ة بوع���ود في وظائف ومناص���ب حكومية- 
أحداث سوريا كذريعة إلغالق ساحة االعتصام بالقوة، 
معلنًا أنه أصبح م���الذًا لإلرهابيين. وأخذ مقاتلو الدولة 
اإلس���المية في العراق والشام داعش بالتسلل إلى المدن 
السنية العراقية. حاصرت قوات المالكي وقصفت المدن 
الرئيس���ة في الفلوجة والرمادي، مع وقوع اش���تباكات 
يومية متصاع���دة، لكن الحكومة امتنعت حتى اآلن عن 

شنِّ هجوم واسع النطاق على تلك المدن.

والمفارقة الالفتة للنظر هي أنه في الوقت الذي تطّوق 
فيه قوات المالكي داعش، يتم ترك الحدود مفتوحة مع 
وجود ثغرات واسعة لحركة المرور في االتجاهين من 
وإلى سوريا. كما أن هناك تعاطفًا من قبل  القبائل السنية 

مع أقاربهم من المتمردين السنة عبر الحدود في سوريا 
وتقوم تلك القبائل بتقديم المساعدة بمختلف األشكال لهم. 
السنة  الجهاديين  أحرزت حركة  األخيرة  األشهر  وفي 
في العراق نفسه تقدمًا واضحًا في مختلف المدن. من 
ناحية أخرى، تم استخدام حدود العراق البرية والجوية 
مرارًا من ِقبل الميليشيات الشيعية وكذلك من ِقبل إيران 
لمساعدة نظام بشار األسد. اشتكى مسؤولون في وزارة 
األمن من الفوضى على طول الحدود السورية ولم تقف 
الحكومة العراقية رسميًا إلى أحد جوانب الصراع الدائر 
داخل سوريا، ولكن من الواضح أنها شددت اإلجراءات 

على العراقيين السنة. 

وخُلص الكاتب إلى القول: تتدفق المساعدات العسكرية 
األمريكي���ة إل���ى العراق ف���ي الوقت ال���ذي تكثر فيه 
الخالفات السياس���ية مع حكومة المالكي حول القضايا 
الداخلي���ة والخارجية الهامة. وفي نهاية واليته الثانية 
ظهر للمالكي سجل سيئ في مجال حقوق اإلنسان. فقد 
فش���ل في الحفاظ على تماس���ك البالد، ولم يتمكن من 
إنعاش االقتصاد العراقي على الرغم من الثروة النفطية 
الهائلة في البلد، وعلى مس���توى السياسة الخارجية، 
فقد فش���ل في توجيهها في مسار متوازن. كما أن ميله 
تجاه إيران ونظام األسد تسبب في امتداد خطير لألزمة 
الس���ورية إلى داخل العراق مع تدهور كارثي للوضع 
األمني  ، فضاًل على سوء عالقات البلد مع دول مجلس 
التعاون الخليجي وعل���ى وجه الخصوص مع المملكة 
العربية الس���عودية، وقد تنهار تل���ك العالقات بالكامل 
ف���ي حال فوز المالكي بفترة والية ثالثة في االنتخابات 
القادمة، وبس���بب هذه الظروف مجتمعة يجب أن تقلق 
الواليات المتحدة بش���أن إجراء صفقة أس���لحة بقيمة 

195 مليون بين العراق وإيران.
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ترجمة وتلخي�س: لقاء حامد
مراجعة: د. ن�صر حممد علي

جمل�س العالقات اخلارجية
2014/3/11

العراق، والرقة في شرق سوريا، هو  الفلوجة والرمادي في غرب  إن احتالل داعش لمدن مثل 
جزء ال يتجزأ من خطة لتدمير الدولة العراقية وإيجاد خالفة إسالمية، األمر الذي يضع المصالح 

األمريكية في استقرار العراق واألمن اإلقليمي على المحك

هذه المقالة هي استعراض لجواب قّدمه »ديفيد بالكر«، 
زميل في مؤسسة ستانتون لألمن النووي، إلى مجلس 
إزاء  المتحدة  الواليات  موقف  الخارجية عن  العالقات 

عودة نشاط تنظيم القاعدة في العراق، وجاء فيه: 

القاعدة  تنظيم  فرع  حققها  التي  األخيرة  المكاسب  إن 
الرئيس في العراق »الدولة اإلسالمية في العراق وبالد 
الشام )داعش(« تشكل خطرًا كبيرًا، كما أنها إشارة غير 
مشجعة بالمرة، إذ إن سيطرتها على الفلوجة تثير األسى 
التي  األمريكية  الدماء  تذكرنا  لو  وخاصة  واإلحباط، 
سالت لتحرير هذه المدينة في عام 2004. إن احتالل 
داعش لمدن مثل الفلوجة والرمادي في غرب العراق، 
والرقة في شرق سوريا، هو جزء ال يتجزأ من خطة 
ومن  إسالمية.  خالفة  وإيجاد  العراقية  الدولة  لتدمير 
استقرار  في  المهمة  المتحدة  الواليات  فإن مصالح  هنا 

العراق واألمن اإلقليمي أصبحت على المحك.

لمساعدة  هامة  خطوات  المتحدة  الواليات  اتخذت  وقد 
العراقيين في معركتهم ضد داعش، ويخطط البنتاغون 
طراز  من  هجومية  هليكوبتر  طائرات  ست  لتأجير 
أباتشي للعراق، ويمكن أن تصل قريبًا في هذا الصيف، 
والتي  إضافية،  هليكوبتر  ل��� 24 طائرة  مبيعات  تليها 
ينبغي أن تصل إلى بغداد في غضون السنوات الثالث 

المقبلة، وستساعد هذه المروحيات الجيش العراقي على 
الرغم  على  أكبر،  بفعالية  داعش  معسكرات  مهاجمة 
من أن المسؤولين األمريكيين بحاجة إلى التأكد من أن 
حكومة المالكي لن تستخدم هذه الطائرات ضد األقليات 

أو الخصوم السياسيين.

وقد زودت الواليات المتحدة العراق أيضًا بصواريخ 
طيار   دون  من  طائرات  بتسليم  تقوم  وسوف  هيلفاير 
العراق على  تساعد  والتي سوف  العاجل  القريب  في 
بين  اإلرهابيين  تدفق  لوقف  الغربية  منطقته  مراقبة 

سوريا والعراق.

المس���ؤولون األمريكيون يس���عون لتقديم المس���اعدة 
وبق���وة ويجب أن يس���تمروا بالضغط عل���ى الحكومة 
العراقية لمعالجة المظالم الس���نية الت���ي وّفرت أرضًا 
خصبة لتجنيد المتطرفين الس���نة في العراق، ومع ذلك 

فإن النفوذ األميركي سيكون محدودًا. 

وأخيرًا، من المهم أن نالحظ أن قيادة القاعدة المركزية 
كما   2014 عام  شباط  في  داعش  من  علنًا  تبرأت  قد 
صّرح كبار مسؤولي التنظيم، ويمكن للواليات المتحدة 
أن تسعى إلى إثارة االنقسامات بين داعش والجماعات 

الجهادية األخرى ومواصلة نزع الشرعية عنها.

كيف يجب اأن يكون رّد فعل الوليات املتحدة على عودة 
القاعدة يف العراق؟
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هل دخلت الكويت يف املنحدر الطائفي؟

ترجمة وتلخي�س: لقاء حامد
مراجعة: د. ن�صر حممد علي

الكاتب: مايكل روبني
معهد امل�صروع الأمريكي - 2013/8/14

إن النهج األفضل للواليات المتحدة هو تبّني فهمًا أكثر دقًة للطائفية اإلقليمية واالعتراف بأن الطائفية 
ال تأتي من الشيعة الذين غالبًا ما يرفضون النفوذ اإليراني، بل من السنة الشباب الذين ينظرون 
إلى المجتمع السعودي كنموذج لهم، وفي الواقع، فإن احتواء وإشراك الشيعة المعتدلين في الكويت 

بالحياة العامة قد يكون الحل األفضل لمواجهة النفوذ اإليراني

يبدأ الكاتب باإلش���ارة إلى نقاط مهمة بشأن دولة 
الكويت ووضعها الداخلي وهي:

• االنقس���امات الدينية والتغي���رات الديموغرافية، 
تزيد من عدم االستقرار السياسي في الكويت مما 
يفتح الباب أمام النفوذ اإليراني، وبالتالي ستؤدي 

إلى زيادة العنف الطائفي.

• النف���وذ اإليران���ي ف���ي 
بي���ن  يتأرج���ح  الكوي���ت 
لك���ن  والج���زر،  الم���د 
الشيعة الكويتيين يرفضون 
التجاوزات اإليرانية نتيجة 
لجهود ح���كام الكويت في 
كمواطنين  معه���م  التعامل 

أصالء في المجتمع.

• الكويت تمثل حليف���ًا مهّما للواليات المتحدة في 
الشرق األوسط، ويجب عليها إدراك أن استقرارها 
يعتمد على التواصل مع المعتدلين الكويتيين من 

السنة أو الشيعة على السواء.

يبلغ عدد س���كان الكويت 2,7 مليون نسمة تقريبًا، 

نصفهم من المواطنين الكويتيين، يش���كل الش���يعة 
مابين ربع إل���ى ثلث المواطني���ن، وهم متنوعون 
ِعرقّيا - عرب وفرس وهنود - وكذلك ُيصّنفون وفقًا 
للوقت الذي قضوه في البالد. كل الشيعة الكويتيين 
يتبعون نظريًا مصدرًا واحدًا للتقليد الديني، يدفعون 
الخمس إليه أو الضرائب الدينية. ويقس���م المجتمع 
الش���يعي الكويتي عادة إلى 

خمس مجموعات:

• العجم: من أصول فارسية 
إي���ران في  هاج���روا من 
النص���ف الثاني من القرن 
الثامن عشر ويشكلون أكبر 

مكّون شيعي في الكويت.

• الحس���اوي: أصلهم من 
المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

• البحران���ي أو القاللي���ف: الذي���ن ينحدرون من 
البحرين وال يميلون إلى السياسية.

• بعض الش���يعة العراقيين: الذي���ن هاجروا من 
البص���رة أو مدينتي النجف وكرب���الء، وقد عاد 
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العديد ممن ليست لديهم الجنسية الكويتية الرسمية 
إلى العراق منذ سقوط صدام.

• الشيعة اللبنانيون وعمال جنوب آسيا: بما في ذلك 
بعض الشيعة اإلسماعيلية، الذين استقروا مؤخرًا 
ف���ي الكويت، فضاًل على ذلك هناك 45,000 من 

اإليرانيين يعيشون ويعملون في الكويت.

الشيعة  من  العظمى  الغالبية  أن  الكاتب  والحظ 
والحكومة  مواطنين  أنفسهم  يعّدون  الكويت  في 
االقتصادي  النسيج  في  أشركتهم  جانبها  من 
العوائل  وتعد  للبلد،  والسياسي  واالجتماعي 
الكويت وذلك  العوائل في  أغنى  بين  الشيعية من 
لمواطنيها  الحكومة  توفرها  التي  الفرص  يعكس 
بغض النظر عن الطائفة. ولدى الشيعة العديد من 
المساجد والحسينيات وبعض رجال الدين يتقاضى 
راتبًا من الحكومة ومع هذا ال تتدخل األخيرة في 
في  ملحوظ  تمييز  يوجد  الجوامع وال  أئمة  تعيين 
الدينية  قبول الطالب الشيعي في الجامعات سوى 

منها التي ال تستقبل سوى السّنة.

النشاط السياسي للشيعة في الكويت

نمت الطائفية في الش����رق األوسط بشكل مضطرد 
منذ قيام الثورة اإلس����المية في إيران، وكان ظهور 
النفط ف����ي البالد كمصدر رئي����س للطاقة قد حّول 
الكوي����ت من حالة الركود الدين����ي إلى مركز كبير 
للنشاط الشيعي، كما تحس����نت مستويات المعيشة 
بس����بب الثروة النفطية، مما أّدى إلى زيادة نس����بة 
الخمس المحتملة التي يمكن أن ُتجمع من الكويت، 
وقد أدركت األوس����اط الش����يعية ذلك فأرسل آيات 
اهلل الكب����رى ممثلين عنهم لجمع الخمس من داخل 
اإلمارة الغنية، واكتسب الش����يعة الكويتيون أيضًا 

نفوذًا في البرلم����ان الكويتي، ولكن ليس 
بنسبة مماثلة لعددهم، وتحولت الكويت في 

الوقت الحالي إلى قاعدة مس����تقلة متكونة من طلبة 
الحوزات العلمية الشيعية بسبب انتقال بعض رجال 
الدين إليها. س����اعدت األحداث في العراق وإيران 
على زعزعة الهدوء النس����بي الطائفي في الكويت، 
فبعد القمع البعثي الذي واجهه أعضاء حزب الدعوة 
اإلس����المية في العراق، انتقل بعضهم إلى الكويت، 
فهيمن التناف����س بين الدعوة وأتباع الش����يرازي 
المتواجدين في الكويت منذ س����نوات على الساحة 
السياس����ية الش����يعية المحلية وانتقل التنافس من 

داخل المساجد إلى طالب الجامعة أيضًا. 

الثورة اإليرانية تهز الكويت

قد زلزل  اإليرانية  الثورة  نجاح  فإن  للكاتب  وفقًا 
الخميني  أرسل  نجاحها  فبعد  الكويت  في  الوضع 
طالبه للدعوة إلى الثورة والتبشير بها وقام أتباع 
انتصار  وبعد  أيضًا.  لها  بالترويج  الشيرازي 
الثورة اإلسالمية بدأ الخميني بمهاجمة الكويت في 
تصريحاته داعيًا إلى وحدة المسلمين عبر الحدود 
سيادة  أساسًا  ونافيًا  كبرى،  إسالمية  حكومة  في 
مساعدة  من  الكويتية  الحكومة  حّذر  كما  الكويت 
ناقش  ثم  الضالين،  واألفراد  لإلسالم  المعارضين 
بعد ذلك إمكانية تصدير الثورة إلى الكويت، فشّكل 

أتباع الخميني حزب اهلل الكويت.

أمير  جابر  الشيخ  قام  الخميني  نفوذ  تزايد  ومع 
الكويت بعزل الشيعة من المناصب الحساسة في 
مما  األمنية،  واألجهزة  والشرطة  النفطي  القطاع 
سبب استياءهم، وزادت الخالفات حّدة بين الكويت 
وإيران بعد أن بدأت وسائل اإلعالم الكويتية تشير 
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باسم  اإليرانية  خوزستان  محافظة  إلى 
في  العرب«  »أرض  أو  »عربستان« 
إشارة ضمنية إلى عزم العراق على ضمها إليه. 
العراق  إلى  مادية  مساعدات  الكويت  قدمت  وقد 
الكويت  طهران  واتهمت  إيران،  ضد  حربه  في 

بالسماح للعراق باستخدام موانئها.

وبعد االجتياح العراقي للكويت قام الشيعة الكويتيون 
باالحترام  يحظون  جعلهم  مما  الغزو،  بمقاومة 
بين  العالقات  وتوترت  السّنة،  أوساط  بين  مجددًا 
من  البارزين  الدين  ورجال  إيران  في  الشيعة 
الكويتية  الحكومة  فاستفادت  الكويت  الشيعة في 
من هذا االنقسام وسعت الستمالة الشيعة للوقوف 
بالترشيح  لهم  وسمحت  اإليراني،  النفوذ  بوجه 

لالنتخابات البرلمانية بعد عملية تحرير الكويت.

الدوامة السياسية في الكويت

غّي���ر غزو العراق الذي قادت���ه الواليات المتحدة 
في ع���ام 2003 التوازن���ات اإلقليمية، وافترض 
العدي���د من المحللين الغربيين أن اإلطاحة بصدام 
سوف تمّكن إيران خصوصًا والشيعة عمومًا في 
المنطقة، وهناك تحذيرات حول ما يسمى بالهالل 
الش���يعي تعكس انحي���از العرب الس���نة التقليدي 
ووصفهم الش���يعة بأنهم يمثلون الطابور الخامس، 
كما قام السلفيون باس���تفزاز الشيعة والقول بأنهم 
مش���ركين والتحري���ض على الفتن���ة الطائفية في 
مس���اجدهم وخالل المناس���بات الدينية، مما حدا 
بالبرلمانيين الش���يعة أن يطالب���وا وزير األوقاف 

بتضييق الخناق على تحريض السّنة ضدهم. 

وم���ن أكبر الش���واهد على الطائفي���ة في اآلونة 
األخيرة استصدار قوانين تنص على إعدام كل من 

يسب المقدسات السنّية في حين لم يصدر قانون 
مماثل بحق من يتطاول على مقدس���ات الشيعة. 
وأصبحت حكومة الكويت استباقية أكثر لغرض وأد 
الفتنة الطائفية، فقدمت الرعاية الصحية للمحتفلين 
بذكرى عاشوراء من الش���يعة ومنعت التجمعات 
العام���ة لمدة وجيزة واس���تخدمت قوانين ضد من 
يعمل على تقوي���ض الوح���دة الوطنية ويحّرض 
على الطائفية. وبعد اندالع ثورة البحرين وجدت 
الحكومة الكويتية نفس���ها في مرمى الطائفية، إذ 
أرسلت قوات للمشاركة في قمع الثورة نزواًل عند 
رغبة بعض البرلمانيين السلفيين مما أثار حفيظة 

المسؤولين الشيعة.

التراجع عن حافة الهاوية

على الرغم من تزايد ح���ّدة التوتر الطائفي خالل 
الس���نوات الصعبة التي تلت الثورة اإلسالمية في 
إيران، إال أن الغالبية العظمى من الش���يعة أثبتوا 
والءه���م للكويت ورفضهم المح���اوالت اإليرانية 
لالس���تفادة منهم في تحقيق أهداف سياسية، األمر 
الذي جعل من النظام اإليراني عدوانيًا مع الكويت 
على نحو متزايد، واتهمت األخيرة إيران بالتجسس 

عليها وإنشاء خاليا لمراقبتها.

ونتيجة لذلك كله طالب90 % من الكويتيين بما في 
الوافدين  الشيعة  بترحيل  الشيعة  من  الكثير  ذلك 
المرتبطين بحزب اهلل أو الحرس الثوري، وربما 
بسبب المؤامرات اإليرانية والمشاعر العامة كانت 
تسمية  في  األوروبي  االتحاد  من  أسرع  الكويت 
حزب اهلل كجماعة إرهابية، وقد زادت التوترات 
بعدما هدد برلماني إيراني بالقيام بعمل عسكري ضد 
الكويت. وساهم صعود حزب الدعوة والجماعات 
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الشيعية األخرى في عراق ما بعد صدام من حّدة 
مسؤولون  ورصد  الكويت،  في  الطائفي  التوتر 
في أجهزة األمن الكويتية عمليات التعبئة الطائفية 
الذي  المشروعة  غير  األسلحة  على  والتدريب 
يجري من ِقبل المتطرفين السعوديين والعراقيين 

في الصحراء الغربية للكويت.

والس����ؤال المهم اآلن: هل ستشهد الكويت عنفًا 
طائفيًا مماث����اًل لما يجري 
والبحرين  الع����راق  ف����ي 

وشرق السعودية؟ 

الكوي���ت بلد متن���وع دينيًا 
والتنوع غالبًا ما يوّلد عدم 
االس���تقرار وقد زاد الشلل 
واالنتخاب���ات  السياس���ي 
المتك���ررة من هذا التوتر، 

والطائفية يمك���ن أن تكون أداة مفيدة بالنس���بة 
للسياس���يين الش���عبيين، ولكنه���ا أداة لتدمي���ر 
للمجتمع. وعلى الرغم م���ن وجود صحافة حرة 
نسبيًا في الكويت ووسائل إعالم اجتماعية، إال أنها 
قد تكون أحيانًا أداًة لتفاقم التوتر، وخاصة ألولئك 

الذين يسعون لنشر التحريض الديني.

وخالل حقب التوتر انتص����رت دائمًا الهوية القومية 
المتماس����كة في الكوي����ت على عك����س البحرين أو 
المملكة العربية الس����عودية، حي���ث تميزت القيادات 
الس���نية بالقيام بنشاطات ضد مواطنيها الشيعة، ولكن 
اس���تعداد النظام الكويتي الحتضان رعاياه الش���يعة 
والدف���اع عنهم، عمل عل���ى تقوية الدول���ة الكويتية 
وتحصينها ضد االضطراب���ات الداخلية التي تصيب 

الدول األخرى في المنطقة.

وقد سعت عناصر من إيران وحزب اهلل 
وربما بعض الش���يعة العراقيين لتوسيع 
معركته���م إلى الكويت، ولك���ن المملكة 

العربية السعودية واإلخوان المسلمين واالتجاهات 
الس���نية األخرى يمكنهم أيض���ًا لعب دور خطير. 
وبإمكان الس���لطات الكويتية الحفاظ على السالم 
بين الطوائف، أو االستمرار بالثقافة الديمقراطية 
السياس���ية، ولكنها قد تكون مضطرة عن قريب 
االثنين،  بي���ن  لالختي���ار 
يخل���ق  االختي���ار  ه���ذا 
معضلة لصّناع السياس���ة 
األمريكيين الذين يشجعون 
والتح���رر  الديمقراطي���ة 
أن  يري���دون  ال  ولكنه���م 
للخطر،  النظ���ام  يتعرض 
وهو ال���ذي أثبت جدارته 

كشريك موثوق به بالنسبة لواشنطن.

وفي الختام يرى الكاتب أن النهج األفضل للواليات 
المتحدة هو تبّني فهم أكثر دقًة للطائفية اإلقليمية 
واالعت���راف بأن���ه في بع���ض األحي���ان ال تأتي 
الطائفية األكثر خطورة من الشيعة الذين غالبًا ما 
يرفضون النفوذ االيراني، بل من الس���نة الشباب 
الذين ينظرون إلى المجتمع الس���عودي كنموذج 
له���م، وفي الواقع، فإن تبّني وإش���راك الش���يعة 
المعتدلي���ن بالحياة العامة ف���ي الكويت، قد يكون 
أفضل حل لمواجهة النف���وذ اإليراني، إذ إن تلك 
الشراكة س���تعمل على تقويض الجهود اإليرانية 
الرامية لتصوير ش���يعة الكويت بأنهم بحاجة إلى 

حماية طهران.
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قالت مؤسسة مالية سويسرية يوم الخميس )13 آذار( 
متناول  في  )المستقبل  بعنوان  لها  تحليلية  دراسة  في 
انفيستورز لألخبار  برو-أكتف  موقع  نشرها  اليد(، 
االقتصادية، واطلعت عليها )المدى برس(: إن »كاًل من 
كبيرة  أرباحًا  سيحققون  وتركيا  وبغداد  كردستان  إقليم 
من خالل توصلهم لتسوية يتم من خاللها االتفاق على 
 تصدير النفط عبر تركيا«، مؤكدة أنه »أمر وشيك«.
بتوصل  تفيد  تقارير  »هناك  أن  المؤسسة  وأضافت 
األطراف إلى اتفاق تقريبي على بعض النقاط األساسية 
وتقاسم  المشترك  التسويق  عملية  مثل  المشكلة  في 
العوائد مع تحديد الموازنة االتحادية«، مشيرة إلى أن 
»هذا التقدم تحقق بمساعدة اكتمال إنشاء البنى التحتية 
األميركي  الدعم  وكذلك  تركيا  عبر  التصدير  ألنبوب 
الموجه للبلد قبيل االنتخابات البرلمانية القادمة والذي 
بغداد  في  لالجتماع  أخرى  أربيل مرة  في جلب  ساعد 
والجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة المركزية«.

من  ايكستين  دانييل  االقتصادي  الخبير  قال  جانبه  من 
مؤسسة )UBS( المالية: إن »توقعاتنا التخمينية تشير 
إلى أن التصدير عبر األنبوب سيؤدي إلى تحقيق عوائد 
مالية لخزينة الدولة تقدر من 8 إلى 9 مليارات دوالر 
االقتصادية  البراغماتية  »تؤدي  أن  متوقعًا  سنويًا«، 

والسياسية إلى جمع األطراف سوية لالتفاق«.

وأكد ايكستين أن »استيراد النفط الخام والغاز من كردستان 
سيحقق فائدة لتركيا حيث سيوفر لها ثالثة مليارات دوالر 

سنويًا في قائمة االستيراد من أماكن أخرى«.

وكان وزير الطاقة التركي تانير يلدز قد رفض في شباط 
الماضي االدعاءات التي تشير إلى تصدير النفط عبر 
ميناء جيهان التركي من دون موافقة الحكومة العراقية، 

وأكد أن أي برميل نفط لن يمر من دون موافقة بغداد.

وكشفت كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، في )15 
شباط 2014(، أن أربيل اقترحت تشكيل لجنة مشتركة 
النفط )سومو(، مرجحة  تسويق  لإلشراف على شركة 
سيعّجل  ما  النفطي  الملف  بشأن  التفاق  التوصل  قرب 
حين  في  الحالي،  للعام  العامة  الموازنة  إقرار  إمكانية 
الحكومة  أن  النيابية،  المالية  اللجنة  أعضاء  أحد  عد 
االتحادية »ال تقف« ضد مطالب اإلقليم، المتعلقة بالنفط 
ومستحقات الشركات والبيشمركة، بل تريدها أن »تتم 
كتاًل  آخر  عضو  اتهم  فيما  القانونية«،  للسياقات  وفقًا 

سياسية بأنها »غير جادة« في تمرير الموازنة.

حّملت  البرلمانية  الكردستاني  التحالف  كتلة  وكانت 
أربعة  الحالي  العام  موازنة  تأخير  مسؤولية  الحكومة 
على  ينطوي  للجدل«  »مثير  بنحو  وإعدادها  أشهر، 
 400 بتصدير  إلزامه  خالل  من  لإلقليم  »عقوبات« 
ألف برميل نفط يوميًا، وفي حين استغربت من استناد 
»غير  صحافية  تصريحات  إلى  االتحادية  الحكومة 
من  اإلقليم  في  النفطي  اإلنتاج  حجم  بشأن  موثوقة« 
دون الحرص على تدقيقها، وعّدت أن إقرار الموازنة 
ودعت  وأربيل،  بغداد  بين  األزمة«  »يعقد  باألغلبية 
إلى إعادتها للحكومة لتعديلها بنحو يضمن حقوق أبناء 

الشعب كافة لتسهيل إقرارها في أسرع وقت ممكن.

إعداد: د. حيدر حسني آل طعمة

اتفاق اأربيل وبغداد واأنقرة على ت�صدير النفط
�صيحقق اأرباحًا للجميع
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نقل���ت وكالة رويت���رز لألنباء عن ش���ركة دي.ان.
او إنترناش���ونال النرويجية للطاقة، يوم االثنين )17 
آذار(، أن الش���ركة بدأت اإلنت���اج من بئرين جديدين 
في حقل »طاوكي« بمنطقة كردستان العراق، وذلك 
بمعدل يبلغ 37  ألف برميل يوميًا. وكانت الش���ركة 
قد قالت الش���هر الماضي إن الطاق���ة اإلنتاجية لحقل 
طاوكي س���تزيد إلى 155 ألف برميل يوميًا في نهاية 
العام الجاري، ومن المس���تهدف الوصول بها الحقًا 
إل���ى 270 ألف برميل يوميًا. وتعتزم الش����ركة بناء 

خ����ط أنابي����ب ث����اٍن لتصدير 
مزي����د من النفط إل����ى تركيا 
من حق����ل طاوكي في خطوة 
من المرّجح أن تثير استياء 
الحكومة المركزية في بغداد. 

فيما أعلنت المؤسسة الكورية 
العراق  ف����ي  النفط  لتنقي����ب 
عن اكتش����اف نفط����ي جديد 

في كردس����تان العراق. وذكرت المؤسس����ة في تقرير 
إخباري تابعته »المسلة« أن مشروعًا مشتركًا للتنقيب 
عن النفط يضم المؤسس����ة الكوري����ة للنفط تمكن من 
اكتش����اف االحتياطي الجديد ف����ي »حقل هاولير« في 
إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أن »حفرة البانان 
للتنقي����ب الرابعة« في حقل هاولي����ر ُأنتج فيها بنجاح 
4,320 برميل من النفط الخفيف يوميًا في اختبارات 

الحفر العيني التي بدأت في كانون الثاني الماضي.

وأضافت الشركة أنه تم أول استخراج للنفط من حقل 
هاولي���ر في آذار من العام الماضي بعد أن اكتش���فته 
المؤسسة الكورية وشركة أريكس للبترول السويسرية 
بصورة مشتركة، ويقَدر احتياطي النفط بحدود 600 
مليون برميل في الحقل المذكور. وأتبع هذا االكتشاف 
اكتشاف ثاٍن في تشرين األول وثالث في تشرين الثاني 
من العام الماضي. وتملك المؤسسة الكورية 15% من 
حصة حقل التنقيب بينما تملك شركة أريكس للبترول 
65% وتملك حكومة إقليم كردس���تان الحصة المتبقية 

وقدرها %20.

وجدير بالذكر أن ش���ركات 
من  كبرى،  عالمي���ة  نفطية 
بينه���ا ش���ركة »توت���ال« 
كانت  الفرنس���ية  النفطي���ة 
ق���د أعلنت خالل األش���هر 
األخيرة اكتشافها احتياطيات 
»كبي���رة« للنفط والغاز في 
منطقة كردس���تان العراق، ووصفتها باالكتش���افات 
المش���جعة جدًا، بع���د اختبارات نفذته���ا على اآلبار 

المكتشفة حينذاك. 

ويقدر احتياطي النفط في إقليم كردستان بحوالي 45 
مليار برميل، أي حوالي 30% من إجمالي االحتياطي 
العراقي والذي يكفي إلمداد كوريا الجنوبية بإجمالي 

حاجتها من النفط لمدة 50 عامًا.

إعداد: د. حيدر حسني آل طعمة

 زيادة الإنتاج النفطي يف كرد�صتان والك�صف
عن احتياطات جديدة



1- إيجاد وبناء الوعي االستراتيجي الشمولي .

2 - إشاعة ثقافة وطريقة التفكير االستراتيجي المعولم بين النخب المتصدية   

     للعمل العام .

3 - إيجاد ثقافة ووعي التواصل مع كل ألوان وتيارات المجتمع .

4 - إيجاد جسور التقارب والتفاهم مع اآلخرين، وإشاعة ثقافة احترام اآلخر

     والتسامح معه .

5 - محاربة ثقافة التعصب وعدم احترام اآلخر وال سيما المعارض .

6- إشاعة روح الشورى والديمقراطية .

7 - نبذ ثقافة العنف واإلرهاب . 

8 - تعميم ثقافة احترام حقوق اإلنسان .

9 - تشجيع مؤسسات المجتمع المدني .

أهداف املركز



1 - النشرة االستراتيجية اليومية.

2 - التقرير االستراتيجي األسبوعي.

3 - التقرير االستراتيجي الشهري.

4 - )التقرير االستراتيجي الفصلي( كل ثالثة أشهر. 

5 - التقرير االستراتيجي السنوي. 

6- دراسات وأبحاث ومقاالت مترجمة تتعلق بالعراق خاصة. 

7 - كتب استراتيجية ملّخصة. 

8 - كراسة المتابع االستراتيجي التي تسلط الضوء على الموضوعات

     واألحداث العالمية االستراتيجية الكبرى.

اإلصدارات املقرتحة




