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 ورشة العمل 

 عروبة الشيعة العرب : العالقات المعطوبة 

 

  ورقة عمل 

 

عقود الماضية يجد الان المتتبع للخارطة الديمغرافية في الوطن العربي على مدى 

على الرغم  الحديثة  اصبحوا احد المكونات االساسية في الدولة العرب الشيعةبأن 

في الدول  اطراف دولية واقليمية بعض الدول لهم ، وهذا التجاهل اوجد من تجاهل

يجاد الشرخ في الصف العربي ، وهذا يدل وا تعمل على التأجيج الطائفي العربية

 . ان الموقف العربي ضعيفا وسهل االختراق على

فاصبح الشيعة العرب احد االوراق الضاغطة التي يمكن العمل عليها في زيادة 

 واالحتقان في الوطن العربي . التوتر

سعت كل دولة على حدة على حسب اهدافها  الدولية واالقليمية فبعد الضغوط

 السياسية في ادماج الشيعة العرب في العملية السياسية .

وبالرغم من تلك سياسة االدماج اال ان بعض الدول العربية ال تزال في بداياتها 

 االولى  .

 الشيعة العرب و بين ومتوترة غير واضحة هناك عالقات ول بأنه ليسوال يمكن الق

في الدولة الواحدة  بالرغم من مناداة العديد بقوة اللحمة الوطنية  االخرى االطراف

 في الدولة  .

 العالقات مع الشيعة العرب يجب العمل بالتالي : تلك العادةففي وجهة نظري 

من دون تدخالت دولية او قيام مشروع عربي تشترك فيه جميع الدول العربية  -1

بشكل تدريجي من خالل النقاط بحيث يتم اعادتها اقليمية العادة تلك العالقات 

 التالية :

 .احتواء الشيعة العرب وادماجهم في العملية السياسية بشكل سريع  - أ

ولبنان باعتبارهم احد اهم وابرز  البدء باحتواء الشيعة العرب في العراق  - ب

ي الوطن العربي وبسبب التدخالت االيرانية السافرة مكونات الشيعة العرب ف

 في هذه الدولتين .
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 االخذ بالتجربة العمانية في هذا المشروع العربي .  - ت

 

 زيادة اللحمة الوطنية في الدولة من خالل النقاط التالية : -2

والعمل واالماكن التأجيج الطائفي في المساجد والمنابر والجامعات  منع - أ

 .العامة

 من تسول له نفسه القيام بذلك .كل معاقبة  - ب

التخلص من االشارات الدالة والكتابات المحرضة في الكتب المدرسية    - ت

 والجامعية .

 ادماج الشيعة العرب في مكونات الدولة وعدم عزلهم او نبذهم .     - ث

 

 


