
 ورقة للنقاش
 

 علي األمين

  
تنطلق هذه الورقة من ثابتة أّن المملكة العربية السعودية تشّكل اليوم الدولة العربية الوحيدة 
القادرة على التصدي للنفوذ االيراني في المنطقة العربية، وهي التي اخذت على عاتقها هذه 

تلك التي كان يؤمل منها المهمة وسط تراجع وانكفاء العديد من الدول في العالم العربي السيما 
ان تشكل خطوط دفاع ومصدر حماية امام االختراقات الخارجية، وتحديدا مصر وسوريا 

 والعراق.

المملكة التي بدأت "مرحلة الحزم" بعاصفة الحزم، ال يكفيها العمل العسكري الختراق 
ا الجديد "األرض" و"البيئات الحاضنة". وإذ يتطّلع كثيرون في العالم العربي إلى وجهه

وإدراكها لحساسية موقعها ودورها التاريخي في إعادة صيانة األمن القومي العربي ومستقبل 
الشرق األوسط، وإلى أنها رافعة قيادة عملية الخروج من الدرك الذي وصل إليه العالم العربي 

 من الضعف والتراجع، فإّنه ال بّد من "نزول المملكة على األرض".

عة في العالم العربي أهمية خاصة في هذه المرحلة، بعدما نجحت إيران ويكتسب عنوان الشي
إلى حّد كبير في السيطرة والتحكم بأكثرية هذا المكّون، في غياب "البديل" أمام الشيعة، لبنانيين 

 وعربًا.

لنتذّكر هنا قّصة العاصفة التي راهنت الشمس من يجبر رجاًل على خلع معطفه. بدأت 
شتّدت كلما تمّسك الرجل بمعطفه أكثر... وإذ استسلمت، الحت الشمس، فخلع العاصفة، وكلما ا

 وهو يبتسم فرحًا. هالرجل معطف

كما لو أّن العاصفة هي العسكر والشمس هي السياسة. لن يبتسم الشيعة العرب للمملكة ودول 
قت الخليج بالعواصف فقط. كان إعالن "الحزم" تاريخيًا ومطلوبًا منذ عقود، لكن حان و

 الشمس كي يشعر الشيعة العرب بالدفء السعودي، بدل الخوف والريبة.

قد ال يكون من المبالغة في شيء القول إّنه حصل خطأ كبير في ترك مئات وآالف الشخصيات 
والكوادر الشيعية اللبنانية على قارعة السياسة، والتحالف مع "حزب اهلل" تارة و"الرئيس نبيه 

لحصص السياسية في لبنان. وهذا أحد أسباب تجّبر حزب اهلل وتحّوله بري" أطوارًا، لتقاسم ا
من حزب محلي إلى قّوة تريد لنفسها حصصًا في الدول المجاورة، سوريا واستطرادا العراق، 

 وفي دول الخليج البعيدة عن لبنان، بداًل من االلتهاء بلبنان.

ية يكفي "صورة" شيخ أو ناشط أو هذا ما جنته أيدي الذين اعتبروا أنه داخل الطائفة الشيع
انتخاب نائب شيعي في هذه الدائرة أو تلك، أو توزير شخيصة وسطية، إلحداث تغيير جدّي. 

 وتبّين أّن "الصورة" تبقى صورة، وال تحدث أّي تغيير عميق.

اآلن جاء وقت العمل مع الذين دفعوا ويدفعون يوميًا أثمانًا باهظة إيمانًا منهم بأّن مستقبل 
لشيعة هو في مالقاة العرب والتحالف معهم، وفي رفض المشروع االيديولوجي اإليراني الذي ا

 يتغّول على الشيعة والسنة والمسيحيين والدروز وعلى الدولة.



على أكتاف أهل الحزم في المملكة العربية السعودية تقع حاليًا مهمة تاريخية، هي مواجهة مع 
بية. وهذه المواجهة ال يمكن أن تنجح في غياب العمل المباشر النفوذ اإليراني في المنطقة العر

مع المكّونات الشيعية المعارضة للسياسة اإليرانية في لبنان أّوال، والمنطقة ثانيًا. والسنوات 
األخيرة شاهدة على فشل الطريقة القديمة، منذ "التحالف الرباعي" مع حزب اهلل بعد  11الـ

 في بيروت، إلى يومنا هذا. اغتيال الرئيس رفيق الحريري

فقد استثمرت إيران سياسيًا وثقافيًا وماديًا في المكّون الشيعي بهدف تحويله إلى حاضنة وأداة 
لنفوذها، ونجحت كثيرًا، بغياب أّي "بديل". إذ وّفرت السياسات العربية المناخ المالئم الندفاع 

 آن.الكثير من الشيعة إلى هذا الخيار المتاح، والقاتل في 

من هنا يمكن االشارة إلى ثالثة محاور تشّكل مساحة جهد وتفّكر في مقاربة الموضوع الشيعي 
 داخل العالم العربي، ضمن سياق مواجهة النفوذ اإليراني وتهديده لوحدة الدول والمجتمعات.

  

 أّواًل: المستوى المحلي السعودي:

  
االستراتيجية اإليرانية القائمة على استخدام أّي استراتيجية تعتمدها المملكة في مواجهة 

األقليات الشيعية كرأس حربة لمشروعها، ال بّد أن تبدأ بتحصين المجتمع السعودي وتعزيز 
وحدته الداخلية. وذلك بإعطاء الشيعة السعوديين، داخل المملكة، المزيد من الرعاية، بدءًا 

ن، وتأكيد أّنهم يتساوون في الحقوق والواجبات، بإلغاء أّي تمييز بينهم وبين المواطنين السعوديي
وليس انتهاًء بمواجهة أّي ثقافة تحاول تعميم خطاب التكفير داخل المجتمع، بين الشيعة 
والسّنة،... الرسالة األولى إلى الشيعة العرب من حكومة المملكة وقيادتها الرشيدة يجب أن تبدأ 

 من داخل المملكة نفسها.

  

  توى العربي:ثانيا، على المس
  

الهوية العربية للمملكة هي التي يجب أن تتقّدم في ظّل مواجهة النفوذ اإليراني. يجب إيراز أّن 
السعودية راعية هوية عربية وعمق إسالمي متنّوع، فليس دورها أن تكون "حامية أهل السّنة 

تشويهها،  والجماعة". يجب ترميم الصورة، تلك المشّوهة أو التي يحاول خصوم المملكة
بتصويرها حليفًا موضوعيًا للتيارات السنّية المتطّرفة. وبالتالي على قيادة المملكة أن تتصّدى 
بحزم وقّوة لكل الحمالت الدينية ضّد المذهب الشيعي وأن تحظر االتجاهات الدينية التي تكّفر 

 المذاهب األخرى وأن تحرمها الحضن الدافىء.

ربي، فإّن استرجاع الدول العربية من الفّخ اإليراني يبدأ ببناء وألن المملكة هي "القائد" الع
جسور الثقة مع الشيعة العرب، بالتزامن مع ترميم عمقها السنّي في لبنان. بناء الثقة مع شيعة 
العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها. وذلك ال يتّم دون تصميم تصّور لجبهة عربية واسعة 

العرب مكاٌن واضٌح ودافىٌء فيه. والمطلوب هو الوصول إلى بناء  تواجه إيران، يكون للشيعة
 الدول العربية. عالقة عميقة مع المجتمع الشيعي الديني والمدني داخل 



ال بّد من الشروع سريعًا وفورًا في إنشاء شبكة من العالقات الشخصية واإلعالمية، والحقا 
وادر الشيعة العربية في مواجهة المشروع السياسية والمؤسساتية، للتعاون بين القدرات والك

اإليراني، والمساهمة في تشكيل صورة واضحة لخّطة عمل عربية ينهض بها الشيعة العرب 
وتنهض بهم لدعهم والتشبيك معهم في المواجهة التي تدّق األبواب.على أال ُيهَمل بتاتًا العمل 

بل السعي الدائم، مهما كّلف  الحثيث على عدم قطع التواصل مع مرجعيات النجف الشيعية،
األمر، لفتح القنوات وتعزيز العالقات، ال سيما في لحظة مواجهة النفوذ اإليراني. فالعراق 
يبقى حجر الرحى في هذه المواجهة ويجب أن ُتحظى المرحلة السابقة والحالية للعالقة 

ي وحيال كل السعودية مع العراق بمراجعة نقدية وهادئة على المستوى الرسمي والشعب
 المكّونات العراقية.

  

 ثالثًا: على المستوى اللبناني:

  
في لبنان قّدمت المملكة العربية السعودية مساعدات إلى الحكومة والشعب اللبناني. وعلى سبيل 
المثال ساهمت في إعادة إعمار جزء من ضاحية بيروت الجنوبية وقرى الجنوب. لكّنها قّدمت 

قيادات سنية عبر الحكومة، أو إلى حزب اهلل مباشرة. أي أّنها ساهمت هذه المساعدات إما إلى 
في تعويم "حزب اهلل" بعد الحرب التي افتعلها مع إسرائيل، بأن ساعدته على "تهدئة" بيئته 
الحاضنة. تلك التي كان يمكن أن "تنقلب" عليه لوال األموال التي أغدقها على عائالت القتلى 

 .وأصحاب البيوت المهّدمة

أيضًا فشلت المملكة في "االستثمار" السياسي واإلعالمي لمساعداتها تلك. على عكس إيران 
التي دفعت أمواال لحلفائها، بشكل مباشر، وربطت بين هذه األموال وبين شراء الوالءات 

 وتعميق حضور كوادر الحزب وسياساتها في وجدان الشيعة اللبنانيين.

وعلى الدولة ومؤسساتها يمكن فهمه، لكن في المقابل كان الغضب السعودي من لبنان مفهوم، 
يجب أن تقّدم المملكة، ودول الخليج من ورائها، بديال لهؤالء الهاربين من جحيم حزب اهلل، 
وإعادة تقييم اإلجراءات العقابية تجاه لبنان لتبدو موّجهة ضّد حزب اهلل وبيئته وليس ضّد 

 هم.اللبنانيين كّلهم وال ضّد الشيعة كّل

  

 على المستوى التنفيذي لبنانيًا:

  
في لبنان تحديدا فإّن الشيعة يشّكلون ثقال ال يمكن تجاوزه في المعادلة اللبنانية. وليس كافيا 
وصف "حزب اهلل" بأّنه إرهابي، وال تجفيف منابعه المالية، وال حشره في الزاوية السياسية 

 عربيًا.

اخل البيئة الشيعية من أجل تجميع الكوادر والقدرات المطلوب وفي الموازاة، أوال العمل د
والشخصيات والناشطين والجمعيات والهيئات المدنية والروحية، ممن هم في األساس 
 يخوضون المواجهة ضّد حزب اهلل، وبعضهم من دون دعم ومن دون التفكير بهذا الدعم أصال.



ائجه حاالت سنّية تشّكل خرقًا كبيرًا هذا العمل قامت به إيران داخل البيئة السنية، وحصدت نت
على المستوى األمني والسياسي واإلعالمي، أبرزها عبد الرحيم مراد في البقاع و"سرايا 
المقاومة" العابرة للمناطق، وفيصل كرامي في طرابلس وأسامة سعد في صيدا وكمال الخير 

 في المنية وغيرهم.

المعارضة لحزب اهلل، من دون االكتفاء  المشروع المضاّد يستوجب دعم الحاالت الشيعية
بالركون إلى أسماء "محروقة" شعبيا. والتوّجه، عوضًا عنها، إلى ناشطين وكّتاب شباب، 
صادقين في مشروعهم، ويمارسون معارضتهم قبل الدعم المتوّقع وبعده، ويدفعون أثمانًا، 

ونها وهم مؤّهلون ليكونوا ويعيشون في بيئة حزب اهلل، حيث ينتّقلون ويعلنون آراءهم ويكتب
 رأس الحربة في مواجهة المشروع اإليراني.

هؤالء يرى فيهم حزب اهلل خطرا جّديا، ويعرف أّن وجودهم وكتاباتهم ونشاطاتهم وآراءهم 
تكون مؤثرة أكثر بكثير من خطابات الزعماء المذهبيين المعادين )سنة ودروز ومسيحيين...(. 

ن مشروعية مواجهة إسرائيل ولهم تاريخ في العمل المقاوم، إن واألهّم أّن بعض هؤالء يملكو
بالعمل السياسي أو العسكري أو المدني، وكثيرون منهم ملتزمون دينيًا، ويعارضون مبدأ والية 
الفقيه، وبالتالي ال يمكن اتهامهم في وطنيتهم أو "شيعيتهم". وهم ينطلقون في معارضتهم 

نانيتهم وبمشروع الدولة وبعروبتهم واقتناعهم بأّن إيران المشروع اإليراني من تمّسكهم بلب
تستخدم الشيعة العرب وقودًا لصراعاتها وليس حّبا بهم وبتشّيعهم. وبالتالي هؤالء ليسوا 
مّتهمين بانحيازهم إلى "أهل السّنة" بل هم يرون مصلحة الشيعة في المشروع العربي وفي 

 التفاهم مع "أهل السّنة".

الدول الخليجية أن تستثمر وجود مئات رجال األعمال الشيعة في لبنان والخليج، كما أّنه على 
مّمن يرتبطون بنظام مصالح معها، في استثمار نفوذهم ودورهم لدعم هذا الخيار الشيعي 
العربي، ماليًا ومعنويًا. ويمكن أن تبّدي هؤالء المستثمرين على غيرهم في اإلمساك بمشاريع 

ل األعمال الشيعة على االلتصاق أكثر بالشيعة المستقلين العروبيين، بدل خليجية، لتشجيع رجا
أن تبّدي دول الخليج محسوبين على حركة "أمل" مثال أو على شخصيات ترتبط بالرئيس نبيه 

 بري أو بحزب اهلل، كما جرت العادة.

التي تحمل بذور وفي هذا السياق يجب التأكيد على رعاية المملكة للتيارات المدنية والحقوقية 
التغيير داخلي البيئة الشيعية خصوصًا، واللبنانية عمومًا، وذلك خالل تشبيك الشيعة العروبيين 

 مع المستقلين في الطوائف األخرى.

المطلوب أن يكون هناك مشروع سياسي يجمع هؤالء في أسرع ما يمكن. مشروع يملك أذرعًا 
ت نفسه يضع نصب عينيه أهدافا مرحلية قابلة إعالمية ومدنية واجتماعية ودينية، وفي الوق

للتحقيق خالل أشهر، وأخرى متوّسطة وطويلة المدى قابلة للتحقيق خالل سنوات. نظرّا ألّن 
تغيير الرأي العام، والتشبيك في الميدان وعلى األرض يحتاج إلى وقت وثقة واستمرارية وإلى 

لشيعي، ومطمئنة إلى المستقبل وإلى الجدّية رسائل سياسية عربية وسعودية جاذبة لهذا المكّون ا
 في تغذية هذا المشروع واحتضانه.

هذا ألّن إيران سبقت العرب إلى الميدان الشيعي ثالثين عامًا استثمرت خاللها في الفقه 
والمجتمع واإلعالم والمال والسياسة والميدان والعسكر واألمن، بمليارات الدوالرات، وال 



عمره أشهر، بل يمكن مواجهتها بمشروع جدّي متدّرج وواضح  يمكن هزيمتها بمشروع
وناضج، ويكون متحّررًا من التبعية ألّي طرف سياسي محلّي في لبنان، حفاظا على استقالليته 

 أمام الرأي العام الشيعي.

  
 اللتقاط اللحظة التاريخية:

أّي وقت مضى لتقّبل نحن اليوم في لحظة تاريخية، حيث الواقع الشيعي بات جاهزًا أكثر من 
 4مشروع جديد، وطني وعربّي خصوصا. ذلك أّن الشيعة اللبنانيين في قلب المجزرة منذ 

آالف بين قتيل وجريح ومعّوق ومفقود. ويندر أن  10سنوات، وخسرت بيئة حزب اهلل نحو 
تجد عائلة شيعية لم تفقد أو لم يصب أحد أفرادها في الحرب السورية أو في التفجيرات 

 لضاحية.با

أضف أّن الشيعة محاصرون في أرزاقهم، في أفريقيا وأوروبا والخليج وأميركا ولبنان. 
وبالتالي هم جاهزون لـ"يسمعوا" رأيا آخر، وليجّربوا طرقًا مختلفة، شرط أن يكون البديل قاباًل 

"األمان" للحياة وفاعاًل ومؤّثرًا. فمثل أّي مجموعة بشرية، يريد الشيعة اللبنانيون "السلم" و
و"االزدهار". خصوصا أّن مشروع حزب اهلل لم يؤّمن استثمارات )ال مصانع وال مؤسسات 
منتجة( وال فرص عمل )خارج العسكر( وال تعليم )ال جامعات في الجنوب والبقاع( وال 
مستشفيات وال نجح في حماية الشيعة اللبنانيين من الخطر األمني أو السياسي بل زادهم فقرًا 

 وتهديدًا. وخوفًا

  
 الخطوات الداهمة:

ال بّد من تشكيل مجموعة عمل سياسية، فيها أذرع إعالمية وتنموية واجتماعية ودينية، من 
خالل أطر قانونية رسمية، تعلن عن نفسها، وتشّكل مرجعيات متعّددة لكن تصّب في الفكرة 

ب تنّوعها، إعالميون نفسها، لدعم أطياف المعارضة الشيعية الفاعلة. يدير هذه األطر، بحس
وصحافيون مدنيون من جهة، وشيوخ وفقهاء من جهة أخرى، وترتبط بأطر سياسية )بعضها 
موجود ويمكن العمل على تعديالت عليه(. كّل هذا يكون مترابطًا ضمنّيًا لكن في أطر مختلفة 

ساريين ومتباعدة شكلية، الستقطاب كّل أنواع الشيعة المواجهين لحزب اهلل، من مدنيين وي
ومستقلين ومتدّينين... إلى مؤسسات وأطر مدنية أو دينية، إلى جانب العمل على استقطاب 
مئات الوجهاء إلى أطر اجتماعية، ومئات الشيوخ إلى أطر دينية، إلنشاء حوزات تعمل على 

 تعرية والية الفقيه، وتنتج أفكارا فقهية مضاّدة لمعامل الفقه اإليرانية.

فورًا في عمل مؤسساتي جدّي وواضح، يجمع نخبة من الشباب الشيعة ال بّد من الشروع 
المقاومين للمشروع اإليراني، والقادرين على ترجمة هذه المقاومة في يومياتهم، ليشكلوا نواة 

 مشروع شيعي لكن بالضرورة في سياق مشروع نهوض عربي واعد.

 لم يفِت األواُن بعد... لكّنه على وشك.

 


