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 ورقة بعنوان

 عروبة الشيعة العرب : العالقات المعطوبة

 المطيري نواف . د

 االيرانيةو الخليجية الشئون في متخصص وباحث اكاديمي

 2016 ابريل 09

 في كبير بشكل ساهمت الباردة الحرب بعد ما الدولي النظام في التحوالت ان              

 طرأت التي تلك فيها بما فيه السائدة والقيم الهيكل، ، الفواعل مستوى على كبيرة تغيرات احداث

 مستوى إلى للدولة المؤسسي البقاء على الحفاظ مستوى من انتقاله و التقليدي األمن مفهوم على

 ذلك الى اشار وقد االجتماعية واالقتصادية، ، السياسية بأبعاده المتعدد و الشامل األمن مفهوم

 خشبة والعشرين الحادي القرن في العالمية السياسة ان"  بقوله ناي جوزيف" األمريكي المفكر

 غير من كالفاعلين آخرون ممثلون يزاحمها بدأ إذ الوحيد، الممثل الدولة فيه تعد لم حيث مسرح،

 التفاعالت يختزل ال والذي الدولية، العالقات في التعددي المنظور تعمق على ويؤكد الدول،

 في الدول غير من الفاعلون يحدثها بات التي التأثيرات يراعي وإنما الدولة، في السياسية

 وظائفها وتداعي الدولة، سيادة انكشاف مع ترافقت والتي, والعالمية واإلقليمية الداخلية السياسات

 عن فضال ، التأثيرات تلك لتنامي ممهدة بيئة هناك بدت وبالتالي واالجتماعية، والتنموية األمنية

 تنافس في معها والدخول الدولة تحدي إلي ذلك تعدي بل, تأثيراتهم ومضامين أشكالهم، تغير

 في اهلل حزب حالة في كما الحدود خارج ارهابية اعمال لتنفيذ واذرع والسلطة الشرعية علي

 . لبنان

 :العربية المنطقة في ورقة الشيعة العرب استخدام 

ان جميع القرائن تشير الي ان الفوضى والتطرف الغير مسبوق في الوطن العربي        

 إليران  الدور االكبر في احداثهااتضح ان تغذيها وتؤججها  كان نتيجة لمؤثرات خارجية 

 االسلحة كافة مستخدمة الفوضى خلق وعبر خارجي عدو بوجود االال تعيش  الفقيه واليةف

 اهدافها لتحقيق وكالء عبر او مباشر وبشكل والخفاء بالعلن واالعالمية لعسكريةقتصادية وااال

 الف 120 بلغ الذي الشعبي الحشد عبر العراقيةالحالة  في  يتضح كما  العدوانية التوسعية

 بزمام والتحكم العراق ارض على طهران يد وبسط الرسمي الجيش ضعف من اكثر أي عنصر

 . االمور

 الحوثيين اقليه عبر اليمن خطف وحاولت ايران تغلغلت اليمن في الفوضى تصاعد ومع

 مخططات وافشلت حاصرتهم" الحزم عاصفه"  ان  اال اليمن شعب من% 2 يتجاوزون ال الذين

 . التوسعية ومخططاتها ايران

 من% 12 سوى يشكل ال الذي"  اهلل حزب" عبر القرار طهران خطفت لبنان في

 اجواء  وعبر والسالح بالمال  دعمه خالل من وذلك كأقلية وصفه  يعكس ما  البرلمانية المقاعد

 . والتصفيات الفوضى
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 االسد بشار نظام حماية واالنقسامات الفوضى اجواء عبر ايران تحاول  سوريا وفي

 الف300 على والقضاء"  السنة"  من كلهم سوري ماليين سبعة نحو تشريد الى ذلك أدى بحيث

 . أخرين

 العاهل  الثاني عبداهلل الملك منه حذر الذي"  الشيعي الهالل"  ايران ترسم وبذلك

 االمبراطورية امجاد واعادة المنطقة دول في بتدخالتهم االيرانيون اعترف وقد ، االردني

 : العلنية وتصريحاتهم االحتاللية  تحركاتهم عنه كشف ما وهذا الفارسية

 اربع على فعاًل تسيطر ايران ان"  قال مصلحي حيدر السابق االيراني االستخبارات وزير -

 "  الشيعة لكل وهي الحدود تعرف ال االيرانية الثورة وان"  عربية عواصم

 ايران"  سوريا باحتالل يعترف ساّلمي حسين العميد  االيراني الثوري للحرس العام القائد -

  إليران االستراتيجي العمق ان"  واضاف"   سوريا في السياسي والقرار باألرض حاليًا تمسك

 باليمن(  الحوثيون) اهلل وانصار ، سوريا في الوطني الدفاع وقوات ، بالعراق الشعبي الحشد هو

 " اعدائها ضد الجبهات ويديرون ،

 الحرب"  بقوله ايام قبل التوجه هذا صراحة يعلن خامنئي على"  الفقيه الولي"  الثورة مرشد -

 صياغة:  المرعب الوضع لمواجهة والسبيل ايران في اإلسالمي النظام على األخطر الناعمة

 .." والتوجهات والسلوك التطبيق في الثوري الفكر

 جنائز بتشييع وتقوم مقدسة حرب بانها المنطقة في الوضع خامنئي ايران ُتظهر لذلك

 من وتجعل العراق في يقتلون الذين الثوري الحرس عصابات وهم"  الحرم شهداء"  تسميهم من

 . التوسعية العدوانية اهدافها لتحقيق"  طروادة حصان"  الطائفية

اضافة الي ما تقدم ساهمت مؤثرات وعوامل داخلية وخارجية اخرى في ظهور تلك  

 النزاعات الطائفية المهددة للسلم واالمن في الوطن العربي نذكر منها

 .الحروب نتيجة  والفوضى, المؤسسات وانهيار ،  القومية الدولة ضعف  -

 في التأثير الوالءات ما دون القومية مثل الطائفية ) حزب اهلل( من تمكن التي الموارد توفر -

 .القومية الدولة

 اإلعالم ووسائل ، االجتماعي االتصال شبكات وساهمت الدول، بين والتمدد االنتشار سرعة -

 بوجود سيما ال المجتمعية، المحاكاة وتعميق الخبرات، نقل في دورا لعبت التي والفضائيات

 . المذهبي للطرح النفاذية من دعمت متشابهة بيئات

 واالستقرار االمن وتحقيق السيادة ،مثل تحتكرها كانت التي بالوظائف  للقيام الدولة قدرة عدم -

 . الداخلي

 .االخر واقصاء الكراهية خطاب انتشار -

 . والسلطة المجتمع بين المتوترة العالقة -
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 :  المنطقة العربية شئون في ايران تدخالت اساليب

 بعضها عن وعزلها التعاون مجلس دول عالقة زعزعة محاولة عن ايران  تتوانى ال  سياسيًا  -

 . االخر للبعض وتتودد علنًا بعضها فتعادي

 مجلس دول في  الشيعية واالقليات االنسان حقوق هدر عن اكاذيب ايران تبرز اعالميا -

 !.. للسنه واحد مسجد سوى طهران في يوجد وال ايران في السنة تسحق هي بينما  التعاون

 على العزف وتحاول المجلس بدول الحاكمة االنظمة داخل مشكالت اعالمها عبر وتلفق تخلق -

 ..الطائفي البعد

 وكشفت المجلس دول بشؤون وتدخلها ايران لسياسة واضحًا يبدو  والعدوان العصابات اسلوب -

 ، والصورة بالصوت ذلك حقيقة والسعودية والبحرين الكويت داخل ايران تزرعها التي الخاليا

 المجتمع بين الفتنة إلثارة المجلس دول داخل  العدائية واالعمال  التفجيرات ببعض تقوم وكذلك

 . االمن لزعزعة والشيعي السني والمكون الخليجي

 ابناء من المجلس دول مواطني من إليران اتباع بخلق الخليجية بالعواصم ايران سفارات تقوم -

 مواالتهم على الفقيه بوالية يؤمنون من وخاصة ايران اهداف لترجمة وتسخرهم الشيعية الطائفة

 !.. ألوطانهم

 1+5 مجموعة اليه توصلت الذي النووي االتفاق خالل من المنطقة دول إرعاب ايران تحاول -

 الواقع بينما فريد ايراني ونصر الغرب مع جديدة صفحة بانه الحدث وتوظيف 2015 يوليو في

 . كذلك ليس

 المقترحات لترميم العالقة بين المكونين السني والشيعي  

 تنسف فالزيدية العاطفة ال الحاجة منطلق من يكون طهران لدى الحلفاء اختباران       

:  لصالحها االقليات توظف إيران لكن الشيعة يري كما ( النواصب) من واشد الشيعي المذهب

 . الخ علوية ، أباظية ، إسماعيلية ، زيديه

 بهذا علنا معه تتعامل ال إيران إن إال وفاسق ملحد الشيعة رؤية وفق النصيري المذهب ومؤسس

 .اإلطار

 وضعها المجلس لدول إن الشك لكن  اإليرانية الحالة في يصح"  بالمثل المعاملة"  مبدأ لعل

 بالمثل المعاملة" مبدأ وفق خاصة أسلوبا األمر يتطلب وهنا ومضمونا شكال إيران عن المختلف

 : كالتاليمع المكون الشيعي العربي  التعامل خيارات وتتخلص"

 .االخر تقصي التي الدعوات ورفض التسامح ثقافة نشر-1

 غرسها التي واالنسانية الحضارية الجوانب ترسخ جديدة رؤية وفق المناهج صياغة اعادة -2

 .االسالم
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 واالجتماعي والثقافي الديني السلوك في ذلك يتجلى وان الوطنية الوحدة مبادئ نشر -3

 .والسياسي

 الحقيقية الصورة ايضاح في االعالم ووسائل المدني المجتمع  ومؤسسات الدين علماء دور -4

 .والعنف والتطرف الغلو عن البعيد المعتدل الوسطي لإلسالم

 وتعزيز الطائفية نبذ و التطرف من تحصينها للمجتمعات العربية و الذاتية القوة بناء -5

 .الطوائف لكل العربية الهوية

 و والقومية والمذهبية العرقية االقليات مع للتعامل عربية و خليجية موحدة رؤية وضع -6

 الحاصل االستراتيجي االشتباك اساس على العرب للشيعة احتواء استراتيجية تطوير

 من ايران و جهة من المتحدة العربية االمارات و السعودية العربية المملكة بين االن

 العراق. و سوريا و اليمن البحرين مملكة في اخرى جهة

اللحمة  وتعزيز والعربي  الخليجي واإلعالمي السياسي الخطاب توحيد يتعين -7

 . وحدة الشعوب العربية  من النيل إيران لمحاوالت للتصدي الوطنية 

 اليمن في والحوثيين لبنان في اهلل حزب مثل المنطقة دول في إيران أنصار دور تحجيم -8

 على وتعريتها إليران الموالية العدائية المجاميع هذه وقف وضرورة العراق في الشعبي والحشد

 .سوريا في األسد نظام ذلك في بما عدوانها ووقف حقيقتها

 بلغته اإليراني الداخل مخاطبة خالل من الخيارات هذه كل تحقيق في اإلعالم سالح توظيف -9

 ال السالم وحالة اإليراني الداخل في الظلم حالة وتكشف الفارسية تتحدث فضائية قناة على

 .المضلل اإليراني اإلعالم يصورها كما والعدوان اإلرهاب

 الذي اإليراني العام الرأي في الصورة وتصحح بالفارسية تتحدث إذاعة إيجاد جانب إلي -10

الصورة  إليصال المعتدلين اإليرانيين المعارضين تحييد إلي إضافة ، للسنة عداء النظام شحنه

 . الحقيقة لإلسالم

 من مكونة من الدول العربية القرار صنع فيومشتركة  متقدمة دوائر وجود ضرورة -11

 للتعامل للخيارات القرارات ألفضل للوصول ودعمها الدراسات ومراكز المتخصصين الباحثين

 . معها التعامل صور وبلورة الفجوة التي خلقتها حالة االستقطاب الطائفي مع

 سيادة دولة القانون والعدالة. -12

 مع للتعاملومبادرات من الجانب الشيعي العربي  مشتركة حلول تبني ضرورة  واخيرا

 تنامي يشكله لما األمني والتعاون المشتركة الجهود وتوحيد الوطنية للحدود العابرة الظاهرة هذه

 القيم تعزيز وكذلك المنطقة لدول واألمن لالستقرار حيوي تهديد منالتنافر المذهبي   ذلك

 يساهم الذي األمر. والعداء الطائفية الخصومة، من بدًلا والسياسي الثقافي المجال في واالعتدال

 اإلنسان حقوق احترام ، االجتماعية العدالة التكامل، األمن، بسيادة يتميز جديد عهد تدشين في

 .والحرية

 


