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 الكاتب:

تاذ والي نصر: أستتاذ فتي مستم الدراستات العليتا يالكليتة ال زريتةو سميت  وأست

مشتتارف فتتي مجلتتس العالمتتات الخارجيتتةو ومؤلتت  لتتتا.  صتتزو  الشتتيعة   

وهتت  الصتتراخ داإلتت  اإلستتالم يتتيم الفتترن المختلفتتة متتم  تت ن  ت ييتتر صتتور  

 المستق  ؟  

 

 ترجمة: مومع األلولة

 

نجزتتا فتتي  -عنتتدما أستتقطا صتتدام  ستتيم -ملختت :  ن اإلدار  األمريكيتتة

الشتتيعيةم ممتتا ستتاعد علتت    عطتتاج جميتتع الصتتال يات والزريتتات ل غل يتتة

انطالن ال عث الشيعي مم جديد وعل  نطتان واستعو وهتما متم  ت ن   إلتال  

 التواسن الطائفي والديني في العران والشرن األوسط لسنوات مادمة 

 

 النموذج العرامي:

الزر. في العران أثرت ت ثيراً يال اً في ت يير منطقة الشرن األوسطو ولكم 

انتتا تتومعتت  وا تتنطمو فعنتتدما أستتقطا الزكومتتة لتتيس علتت  الوجتت  التتمي ل

م ظنا أن ت يير النظام سوف يستاعد 2003األمريكية صدام  سيم في عام 

علتت  جلتتب الديمقراليتتة للعتترانو ومتتم ثتتم  لتت  يتتامي المنطقتتةو وظنتتا  دار  

يوش أن معن  السياسة هو العالمة يتيم األفتراد والدولتةو لتما فشتلا فتي هتما 

األوسط يرون أن معن  السياسة أيضتاً هتو وجتود   يث  ن الناس في الشرن

تواسن في القوى ييم لوائ  المجتمتعو  ضتافة  لت  أن لايتراً متم العترامييم 

يتترون أن ستتقول صتتدام هتتو فرصتتة إلمامتتة ديمقراليتتة  تتر   ال أنهتتم يتترون 

أيضتتاً فتتي ستتقول  فرصتتة لتصتتزيم األوضتتاخو متتم  يتتث توسيتتع القتتو  يتتيم 

لمجتمتتع  ويقستتقال صتتدام  ستتيم تكتتون اإلدار  القتتوى الرئيستتة الفاعلتتة فتتي ا

األمريكيتتتة متتتد نجزتتتا فتتتي  عطتتتاج لافتتتة الصتتتال يات والزريتتتات ل غل يتتتة 

الشتتيعيةو ممتتا ستتاعد علتت  انطتتالن ال عتتث الشتتيعي متتم جديتتد وعلتت  نطتتان 
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واسعو وهما مم   ن   إلال  التواسن الطتائفي والتديني فتي العتران والشترن 

 األوسط لسنوات مادمة       

 

  الرغم مم أن  ال يوجد  يج يَُسم ِّ  لت  الشتيعةو أو  تت  ميتاد  مو تد  وعل

للمجتمع الشيعيم  ال أن الشيعة يشترلون في عقيد  متماسكةو فمنم االنشقان 

 ثتتر إلتتالف علتت  أ قيتتة متتم يتت تي  -علتت  الستتنة فتتي القتترن الستتايع المتتيالدي

متتم  يتتث  فتتقنهم متتد لتتوروا مفهومتتاً واضتتزاً لهتتم -للخالفتتة يعتتد الن تتي مزمتتد

رؤيتهم للشريعة اإلسالمية واإلسالم يجميع ممارسات و والعدد الك ير للشيعة 

% متم ستكان 90اليوم يجعلهم ليانًا موي اً وفاعالًم  يث  ن الشتيعة ألاتر متم 

% متم الستكان فتي منطقتة الخلتيا الفارستيو و توالي 70 يرانو وألار متم 

 140نتتي ألاتتر متتم يع–% ممتتم يستتكنون التتدو  متتم ل نتتان  لتت  يالستتتان 50

والكاير منهم ممم ظلوا لفتتر  لويلتة مهمشتي  -مليون  يعي العدد اإلجمالي

 الدور يدؤوا يطال ون يزقون أل رو ودور سياسي ألار فعالية 

 

ومد أسهما األ داث األإلير  في العران في استتنفار  تيعة الستعودية موهتم 

اج االنتخايتتات % متتم عتتدد الستتكان اإلجمتتالي يالمملكتتة و ففتتي أثنتت10 تتوالي 

م ظهر أن المنالق ذات األغل ية الشيعية لانا نس ة متم 2005المزلية لعام 

أدلتتوا ياألصتتوات ضتتع  مايالتهتتا فتتي المنتتالق األإلتترى  ومتتد  تتث  ستتم 

الشتتيعة علتت  التتمها. لالنتختتا.و  -أ تتد متتاد  الشتتيعة فتتي الستتعودية -الصتتفار

يقفوا لي يستفيدوا مم  مقارناً السعودية يالعرانو مضمناً أن الشيعة ين  ي أن

المشتتارلةو ولتتان الشتتعار:  فتترد وا تتدو صتتوت وا تتد و التتمي لتتان يزتتث 

الشيعة عل  المشارلة في االنتخايات تسمع صداه في ل  مكانو فشيعة ل نان 

% متتم  جمتالي عتتدد ستتكان ل نتان  متتد انتهجتتوا 45مالتميم يصتت  عتددهم  لتت  

% 75يمالتون  توالي األسلو. نفس و ولملك ستيفع   تيعة ال زتريم مالتميم 

متتتم تعتتتداد الستتتكان هنتتتاف م  يتتتث ستتتيتدفقون  لتتت  صتتتناديق االمتتتتراخ فتتتي 

 االنتخايات ال رلمانية المق لة في الخري  القادم     

 

 ن تزرير العتران متد ول تد روايتط ثقافيتة وامتصتادية وسياستية يتيم الطوائت  

متتم مو فقتتد سار متتتات ا الف 2003الشتتيعية فتتي الشتترن األوستتط منتتم عتتام 

النجت  ويعتض المتدن المقدستة  -متم ل نتان و تت  يالستتان -الزجاج الشتيعة

الشتتيعية فتتي العتترانو ممتتا أوجتتد  تت كة انتقاليتتة تضتتم: المتتدارس الشتتيعيةو 

والمساجدو والزسينياتو ورجا  الديم الشتيعةم التميم يريطتون العتران يكت  

 زتريم المجتمعات الشيعية األإلرىو يما في ذلك  يتران وهتي األهتم  وفتي ال
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تصدرت صور المرجع الشيعي اإليراني آيتة   إلتامنتيو والتمعيم الشتيعي 

ويدأت العروض الدينية  -المعيم الرو ي لزم.   -مزمد  سيم فض   

الشتتيعية فتتي الظهتتورو ويتتدأ الشتتيعة فتتي ارتتتداج العمتتائم والع تتاجات الشتتيعية 

 التقليدية والظهور يها دون إلوف  

 

 سا  العران لم تجع  الشترن األوستط ألاتر ديمقراليتةو لما فمم اليقيم أن م

ولكتتم متتم الواضتتم أنهتتا ستتتجع  للشتتيعة نفتتوذاً أمتتوى فتتي الشتترن األوستتطو 

واألسوأ مم ذلك أن  يمجرد صعود الشيعة للستلطة تجتدد األمت  لتدى الشتيعة 

في منطقة الشرن األوسطو مما تس ب في   داث االضطرايات في المنالق 

 السنية  

 

ااث  م. ال عث أسا  عق ات ل ير  أمام الشيعة للوصو   ل  السلطة  ن اجت

في العرانو وهما س ب هام في تمرد السنة المستمرو ورد الفع  الستني را  

ينتشر  ل  أوسع مم  دود العران مم سوريا  ل  يالستانم ممتا ستمم لشت م 

الصتراخ علتت  الزتتدود متم أجتت  الستتلطة يتتالظهور يتيم الستتنة والشتتيعةم ممتتا 

متم ظهتور  -ملتك األردن -يهدد استتقرار المنطقتةو ومتد  تمر الملتك ع تد  

 هال   يعيو مم ييروت  ل  لهران في الشرن األوسط ذي السياد  السنية   

 

 ن  يقتتتاف السياستتتات العدائيتتتة الطائفيتتتة ستتتوف يتطلتتتب  رضتتتاج المطالتتتب 

قتة الشيعيةو وتهدئة غضب السنةو و سالتة مختاوفهم فتي العتران وع تر المنط

ي سرهاو و رلتة التتواسن هتمه ستوف تكتون مرلميتة فتي السياستات الشترن 

أوسطية للعقد القادم  وهما مم   ن  أيضاً  عاد  تعري  العالمات ييم أمريكا 

والمنطقةو فما سرعت  أمريكا في العران سوف تزصده فتي ال زتريم ول نتان 

 والسعوديةو ويعض المنالق األإلرى في الخليا الفارسي       

 

ومتتع هتتما فتتقن ظهتتور الشتتيعة ال يزتتتاج ألن يكتتون مصتتدر ملتتق الواليتتات 

المتزد و ومع أن  أثار ملق يعض  لفاج أمريكا في المنطقةم فهو فتي الزقيقتة 

يهدي الواليات المتزد  فتر  جديتد  لمتايعتة مصتالزها فتي المنطقتةو وينتاج 

ة الجستتور متتع  تتيعة المنطقتتة يمكتتم أن يعتتد أوضتتم  نجتتاسات وا تتنطم نتيجتت

 تدإللها المش وه في  ؤون المنطقة  

 

الدولتتة ذات  -والنجتتا  فتتي هتتمه المهمتتة متتم  تت ن  أن يشتت   اهتمتتام  يتتران

التي لها  ت كة واستعة ومعقتد   -األغل ية الشيعية والقو  المتنامية في المنطقة
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مم الت ثير عل  الشيعة في الشرن األوسطو ويصور  ملزوظتة فتي العترانو 

اإليرانية اليوم تمي   ل  الترليم عل  المستائ  النوويتة والعالمات األمريكية 

والخطا. العسكري لقاد   يرانو وعل  إللفية الزر. في العرانو فهم لديهم 

 تضمينات م ا ر  للمستق   السياسي للشيعة ولمنطقة الشرن األوسط نفسها   

 

 العالمات اإليرانية:

رانم  يتث لانتا الدولتة م مد لع تا  يتران دوراً ينتاًج فتي العت2003منم عام 

األولتت  التتتي ترستت  وفتتداً رستتمياً  لتت  ي تتداد للمزادثتتات متتع مجلتتس الزكتتم 

العراميو ويهما اعترفا يالسلطة التي نص  تها الواليات المتزتد و ومتد أمتدت 

 يران العران يالدعم الماليو و مكانية الدفع ا ج  للصادراتو وساعدت في 

مة والكهرياج في العرانو ويعد وصو  رئيس  عاد  أعمار ال نية التزتية للطا

التتتمعيم الشتتتيعي للزكومتتتة العراميتتتة  -التتتوسراج الستتتايق  يتتتراهيم الجعفتتتري

مو سار لهتران وفتد عرامتي 2005 ل  مكت ت  فتي ي تداد فتي أيريت   -المؤمتة

عل  أعل  مستوىو وتوصلوا  ل  اتفامات تتعلق يالتعاون األمني مع  يترانو 

ران مستاعد ً ماليتةً يقيمتة مليتار دوالر والعديتد متم واتفقوا عل  أن ترست   يت

الصتتفقات التجاريتتةو و تتملا  متتداد  يتتتران للعتتران يالكهريتتاجو فتتي مقايتتت  

 ال ترو  العرامي الخام والمنتجات ال ترولية المكرر  

 

والت ثير غير الرسمي إليران في العران أوسع مجاالًو في آإلر ثالثة أعوامم 

متتاييم  - تت كة غيتتر عاديتتة متتم الزلفتتاج والعمتتالجفقتتد نجزتتا  يتتران فتتي ينتتاج 

ويصور  ت تدو  -عمالج المخايرات السرييمو والمسلزيمو ورجا  العصايات

جلية وذلك لوجود رجا  لها فتي األ تما. الشتيعية المختلفتةو لمتا أن العديتد 

متتتم القتتتاد  فتتتي األ تتتما. الشتتتيعية المختلفتتتة ماتتت  المجلتتتس األعلتتت  للاتتتور  

ومنهم اثنان يعت ران متم ل تار القتاد   -و و م. الدعو اإلسالمية في العران

النالقيم يلسان األ ما.و  يراهيم الجعفري رئيس الوسراج الستايق ورئتيس 

متد مضتتوا ستنوات النفتتي فتي  يتتران م تت   -التوسراج الزتتاليو ونتوري المتتالكي

م  ممليشيا المجلس األعل  للاور  اإلسالمية 2003رجوعهم للعران في عام 

و وفيالق يدرو مد تلقا تتدري اتها فتي  يتران وُسودت المعتدات متم في العران

مِّ َتت  الزتترس الاتتوري اإليرانتتي و وولتتدت  يتتران أيضتتاً الصتتالت يمقتتتدى 

الصدر المي ألهب المشاعر ذات مر  يخطايات  القاسية ضد  يرانو لما أنهتا 

ساندت المنشقيم عم  رلة الصدرو ما   م. الفضيلة في ال صتر و ودعتم 

الاوري اإليراني جيش الصدر الملقب يالمهديو فتي مواجهاتت  ضتد  الزرس

مو ومنم ذلك الزيم فقد دريا  يران 2004القوات األمريكية في النج  عام 
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الكتتوادر السياستتية والعستتكرية لجتتيش الصتتدرو ومتتد مولتتا  يتتران األ تتما. 

الشتتتيعية فتتتي االنتخايتتتات لمتتترتيم متتتتتاليتيمو واستتتتخدما القنتتتا  الفضتتتائية 

رانية  العالم  ذات الشع ية في تقديم الدعم والمساعد  لهمو وساعدت فتي اإلي

صتتتفقات السمستتتر  متتتع األلتتترادو ومتتتد جتتتميا األ تتتما. الشتتتيعية أصتتتوات 

الناإل يم ياالعتماد علت   ت كات العمت  فتي مجتا  الخدمتة االجتماعيتةو وفتي 

مجا  السياسة ع ر جنو. العتران وذلتك فتي أ توا  لايتر  ومتد تتم هتما عتم 

 ق الدعم المالي والمساند  مم م    يران لري

 

مدى همه الصالت لم يستعد الزكومتة األمريكيتة  يتث  نهتا لتم تتومتع  تدوث 

مشتتكالت منهتتا ولكنهتتا فتتي الوامتتع ستت  ا العديتتد متتم المشتتكالت ألمريكتتاو 

وتشتتتتكوا أمريكتتتتا متتتتم أن  يتتتتران تتتتتدعم المقتتتتاتليم والعصتتتتايات اإلجراميتتتتة 

ريكتا لهتران يتستميم الترأي العتام العرامتي والمسلزيم في العرانو وتتهم أم

يك  ما هو ضد أمريكاو ويتسليم المقاتليمو ومد فشلا أمريكا فشالً ذريعاً في 

تومع الت ثير اإليراني فتي العتران ألنهتا لتم تتدرف متدى التعقيتد فتي العالمتات 

ييم الدولتيمم ويخاصة لإلرث الناتا عم الزر. التي تما ييم الدولتيم فتي 

 ات الامانين

 

ولكتتم  رث الزتتر. لتتم يقستتم  تتيعة العتتران و يتتران لمتتا ظتتم المخططتتون 

األمريكتتانو ومتتد اإلتفتتا عتتم التتمالر  المميزتتة التتتي تمتتا ضتتد الشتتيعة فتتي 

م واليتوم يقلتق 1991العرانو  ثر مزاولة االنتفاضة الفا تلة التتي تمتا عتام 

 تتيعة العتتران متتم ستتيطر  الستتنة علتت  ي تتداد ألاتتر متتم ملقهتتم متتم التتت ثير 

إليراني فتي العاصتمة العراميتةو  ضتافة  لت  التروايط العستكرية والسياستية ا

فهناف العديد مم الروايط األسرية ييم  عو. الدولتيم وذلتك نتيجتة موجتات 

 الهجر  الشيعية مم و ل  ال لديم 

 

وفي أوائ  الس عينياتو وفي  لار  ملت  لفرض العروية عل  العرانو لرد 

م  يعة العران ذوي األصو  اإليرانيةو ومد صدام  سيم عشرات ا الف م

استقر المقام يهتؤالج فتي ديتيو والكويتاو ول نتانو وستورياو والجتمج األل تر 

 منهم يالط ع استقر في  يران 

 

ويعض الالجتيم العرامييم في  يران مد  ققوا  نجاسات ملموسةو  يث يترس 

نتي  وهنتاف منهم رجتا  ديتم  تيعةو وأيضتاً متاد  فتي الزترس الاتوري اإليرا

وهتتو أ تتد ل تتار مستشتتاري -نقطتتة أإلتترى وهتتي أن آيتتة   مزمتتد تستتخيري
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إلامنتني وعميد المدرستة المزافظتة ذات التت ثير الك يتر والمستما  يالمدرستة 

مد تلق  مع غيره مم الكاير مم ل ار المستؤوليم الرستمييمو  -الزقانية في مم

مد رجع تسخيري  ل  و -أي في مم -ول ار رجا  الديم الشيعة تعليمهم هناف

م لفتتتر  مصتتير  لإل تتراف علتت  العمتت  فتتي مؤسستتت  2004النجتت  فتتي عتتام 

المسما  ي ه  ال ياو التي تستامر عشرات المالييم مم الدوالرات في تشييد 

مشتتتاريع ومنشتتتةت ل يتتتة فتتتي جنتتتو. العتتترانو وتشتتتجيع الصتتتالت الاقافيتتتة 

 يتث يقتدم التدعم والتجارية ييم  يران والعرانو ومد رجع ا ن  ل  لهران 

 والمشور  لسياسات الزكومة تجاه العران 

 

مو لجتت  1991وإلتتال  الامانينتتات ويعتتد المتتمايم التتتي تمتتا ضتتد الشتتيعة عتتام 

أل  عرامي عريي  يعي  ل   يرانو وفي الستنوات المظلمتة  100ألار مم 

للشتتيعة فتتي التستتعينات نجتتد أن  يتتران و تتدها هتتي التتتي متتدما لهتتم التتدعم 

 ر. العران فتقن الكايتر متم الالجتتيم رجعتوا  لت  العتران  والم وىو ومنم

ويمكم أن تجدهم ا ن مشت ليم في المدارسو ومرالم الشرلةو والمساجدو 

والمتاجرو والمزالمو والمليشيات والمجالس الق ليتة متم ي تداد  لت  ال صتر و 

 لما يشت لون في الزكومة أيضاً 

 

ران ع ر السنوات أوجد العديد متم واالنتقا  المتكرر للشيعة ييم العران و ي

العالمتتات العميقتتة يتتيم المجتمعتتات الشتتيعية فتتي التتدولتيمو ونتيجتتة لتتملك فتتقن 

القومية العرامية التي أملا الزكومة األمريكية أن تكون يمااية الزصم ضتد 

  يران أث ا يطرن عديد  أن  ملئ يالاقو. أمام الهوية الشيعية 

 

يتتة فتتي التتدولتيم متقاريتتة يطريقتتة إلاصتتةو والتتروايط يتتيم المجتمعتتات الدين

فالمنفيون العراميون في  يران امتريوا مم أن يكونوا  آيتات    مات  مزمتد 

آيتة   ستايق  -لتاظم الزتائري -رئيس السلطة القضائية اإليرانية - هرودي

م التمعيم الستايق 2003متت  عتام  -مزمد يامر الزكتيم  -مم االتجاه الصدري

التمي أ ترف علت  ت ستيس العديتد متم  -سالمية فتي العترانلزم. الاور  اإل

المؤسسات الدينية العرامية في لهران وممو وهمه المؤسستات لتان لهتا أل تر 

ت ثير عل   يران في الامانينياتو يفض  الدور المي لع ت  يعد ذلك في انفتا  

يتر  يعة ل نانو الميم اتجهوا لالمعتاد  ل  النج   يث الت ثير اإليرانيو ولا

مم ل ار رجا  الديم الشيعة وإلريجي المدارس الشيعية العرامية فتي  يتران 

متتد التزقتتوا يالمؤسستتة السياستتية اإليرانيتتةو والعديتتد متتم القضتتا  فتتي الستتلطة 

هم عراميتون ومري تون يصتور  ل يتر   -منهم الشهرودي -القضائية اإليرانية
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ون  لتت  يلتتدهم متم إلتتامنتيو ومتتد رجتتع هتتؤالج  المرجعيتات الدينيتتة  العراميتت

مم ليتولتتتوا المناصتتتب فتتتي العديتتتد متتتم المستتتاجد 2003األصتتتلي يعتتتد عتتتام 

والزستتينيات فتتي جنتتو. العتتران ومتتد أوجتتدوا مزتتوراً هامتتاً للتعتتاون يتتيم متتم 

 والنج  

 

ولان سائداً يصور  ل ير  يعد ذلك ل قاً للزكمة األمريكية التي انتشرت فتي 

ن  ر  فتقن النجت  ستتعادي وا نطم م   الزر. أن  يمجرد أن تص م العرا

م نجتد المتدينتيم تعاونتتا ستوياًو 2003ممو وتتزدى آيات   اإليرانييمو ومنم 

وال يوجتتد أي  تتقان متتمه ي يتتيم المرجعيتتات الشتتيعية فتتي المتتدينتيمو أو أي 

 -العرامتي -هجر  جماعية للمنشقيم مم مدينة  لت  أإلترىو والمرجتع األل تر

 www.sistani.orgور عل  اإلنترنا هو: آية   السيستاني ل  مومع مشه

والمقر الرئيس ل  في ممو ومعظتم أمتوا  الملتا  التتي يجمعهتا ممالتوه تزفت  

 في  يران 

 

وعلتتت  التتترغم متتتم التوستتتالت متتتتم أصتتتوات منشتتتقيم فتتتي  يتتتترانم  ال أن 

المرجعيات الدينية في النج  تزاف  عل  هدوئها يصور  يملؤها الشك تجاه 

وهم يعمتدون  لت  عتدم  سعتاج الستلطات الدينيتة فتي متم  السياسات اإليرانيةو

 ولهران 

 

وهتتمه العالمتتات ال تشتتم  فقتتط الصتتفو  يتت  تمتتتد  لتت  عتتوام النتتاسم فالتتمها. 

المتكرر للمدن ذات األضر ة في العران لتان لت  تت ثير عتالفي دينتي علت  

فمنم اإليرانييم ويخاصة الط قات االجتماعية األلار تدنياً التي تساند النظامو 

م هناف متات ا الف مم اإليرانييم ساروا المدن المقدستة فتي النجت  2003

لريالجو وهمه النمعة عتمست الشتع ية المتمايتد  للنمعتة الدينيتة فتي  يترانو 

والكاير مم الش ا. اإليراني في أثناج العشر ستنوات الماضتية اعتتادوا علت  

 -اإلمتام الاتاني عشترالتع ير عم تقديستهم للرمتوس الدينيتة للشتيعةو ويخاصتة 

ومد اعتاد الكاير مم اإليرانييم عل  اعت ار آيتة    -المسيم الشيعي المنتظر

م ألاتر متم ذي م ت و والكايترون 2003السيستاني المر د الرو ي لهتم منتم 

يدفعون ل  سلاواتهم  وعل  الرغم مم أن الكاير مم اإليرانييم ال ياقتون فتي 

نهم ير  تتون لايتتراً يق يتتاج الهويتتة والاقافتتة متتادتهم ومرجعيتتاتهم الدينيتتةو فتتق

 اإليرانية في العران 
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والتجار  واألعما  التجاريتة ت عتا فتي اسديادهتا العالمتات الدينيتة المتمايتد  

ييم الدولتيمو فالزجاج اإليرانيون الميم ي تون فتي أفتواج ل يتر   لت  الفنتادن 

فتتي األراضتتي واألستتوان فتتي النجتت  ولتتريالج يتت تون ومعهتتم االستتتامارات 

وال نتتاج والستتيا ةو وال ضتتائع اإليرانيتتة منتشتتر  فتتي لتت  مكتتان فتتي جنتتو. 

العترانو والمدينتتة الزدوديتتة مهتتران تعت تتر متم أل تتر النقتتال  دإلتتاالً لل ضتتائع 

اإليرانية في العرانو ويص  ا ن  جتم التجتار  يتيم التدولتيم  لت  ألاتر متم 

لتدى اإليترانييم ويخاصتة مليار دوالرو وما  همه الروايط التجارية أوجتدت 

 –وهتتتم األنصتتار التقليتتتديون للقيتتاد  المزافظتتتة فتتي  يتتتران –تجتتار األستتوان

 االهتمام يقرساج االستقرار في جنو. العران للزفاظ عل  مصالزهم 

 

وعلتت  التترغم متتم  قيقتتة اإلرث التتمي ترلتتت  الزتتر. العراميتتة اإليرانيتتةو 

يتيم العتر. والفترسو التتي والقومية العراميةو ويخاصة االإلتالفات العرمية 

س  ا تاريخياً الخالفات ييم  يران والعرانو ولكم همه العوام  ال ين  ي أن 

ن تالي فتتي الت ليتد عليهتتام فالعتتداج العرمتي ال يمكتتم أن يكتتون هتو لتت   تتيجو 

ف ل ر مرجع  يعي في العران  يرانتيو ورئتيس الستلطة القضتائية اإليرانيتة 

سوف تستمر فتي التت ثير علت  العالمتات  عرامي وعل  الرغم مم أن العرمية

العرامية اإليرانيةو ولكم ا ن صدام سقطو ويدأ  تيعة العتران فتي الظهتورو 

وهتتتما متتتم  تتت ن  أن يلقتتتي يظاللتتت  علتتت  العالمتتتات المعقتتتد  والعميقتتتة يتتتيم 

 المجتمعات الشيعية في الدولتيم 

 

 وهتتتمه العالمتتتات تطتتتورت  لتتت  درجتتتة التكتتتات  يتتتيم المجتمعتتتيم الشتتتيعييم

إلدرالهما أنهما يواجهان إلطراً مشتترلاً متم الستنةو وال  تيج يقتر.  تيعة 

العران مم  يران ألار مم  راسة واست سا  المقاومة السنيةو ويخاصتة فتي 

الوما المي ضعفا ثقتهم في وا نطمو التي مررت    الميليشيات الشتيعية 

 و عطاج تناسالت أل ر للسنة عل   سا. الشيعة 

 

منم إلمس سنواتو لانا  يران ما تما  مزالة يجدار مم  مخاوف السنة: -

األنظمة السنية المعادية: العران والسعودية مم ال ر.و ويالستتان و كومتة 

لال تتان فتتي أف انستتتان متتم الشتترنو ومتتد ر تتب اإليرانيتتون يانهيتتار الجتتدار 

السنيو وهم يرون صعود الشيعة في المنطقتة لزتارس ضتد رجتوخ القوميتة 

يتتتةو ومتتتد استتتترا وا لايتتتراً يستتتقول صتتتدامم  يتتتث  ن السياستتتة الستتتنية العدائ

الخارجية اإليرانية انش لا تماماً يالعران إلال  الخمسيم عاماً الماضية منم 

مو فقتد أملتق العتران 1958سقول المملكة العرامية أمام القومية العريية عتام 
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. ال عاي الشاه في  يرانو وهتدد الجمهوريتة اإلستالميةو ومتد ستيطرت الزتر

العراميتتتة اإليرانيتتتة علتتت  أو  عشتتتر ستتتنوات متتتم ثتتتور  آيتتتة   الخمينتتتيو 

 وضريا االمتصاد اإليرانيو وأثرت يالسلب عل  المجتمع اإليراني 

 

فلو وجتدت  ستتراتيجية  يرانيتة ل يتر  فتي العتران اليتومو فلكتي تضتمم عتدم 

عود  العران متم جديتد لتهديتد لهتا وتضتمم عتدم استتعاد  الستيطر  للقوميتة 

العرييتتة المعاديتتة إليتتران التتتي يتمعمهتتا الستتنةو التترئيس اإليرانتتي مزمتتود 

أ مدي نجاد ولاير مم متاد  الزترس الاتوري اإليرانتي ولت  متم  تارف فتي 

 تتر. العتتران علتت   يتتران يتترون أن التهدئتتة فتتي العتتران هتتي تنفيتتم لهتتدف 

 استتراتيجي افتقتتدوه فتي أثنتتاج الصتراخو ويعتقتتد اإليرانيتون أن العتتران التتمي

يزكم  الشيعة سيكون مصدراً ل ممو وهم يعتقدون أن مم ال ديهي أال يقاتت  

 الشيعة يعضهم يعضاً وهم يزكمون الدولتيم 

 

ل  هما عماج ص ير للسنة في المنطقةو الميم يتملرون نتائا تطلعات  يران 

األيديولوجية في الامانينياتو وهم ملقون ا ن يش ن لمو اتهتا فتي المنطقتةو 

الي ريتتتع متتترن  دعمتتتا لهتتتران األ تتتما. الشتتتيعية والميليشتتتيات فمنتتتم  تتتو

و رلتتتتات التمتتتترد فتتتتي ال زتتتتريم والعتتتتران والكويتتتتاو ل نتتتتانو يالستتتتتان 

والسعوديةو ومد ريطتا الاتور  اإليرانيتة الهويتة الشتيعية يتالنظر  المتطرفتة 

م وتفجيتتر الاكنتتات 1979تجتتاه ال تتر. لمتتا عكتتس ذلتتك أسمتتة الرهتتائم عتتام 

م فتتي ييتتروتو واستتتمرت 1983لل زريتتة األمريكيتتة عتتام العستتكرية التايعتتة 

لهتتران فتتي دعتتم اإلرهتتا. التتدوليو وفتتي النهايتتةو فتتقن الاتتور  اإليرانيتتة لتتم 

 يتث المتد الشتيعي التمي  -عتدا ل نتان -تمض في تزقيق أهدافها في أي مكان

 أثرت في   يران أضز  ال  يج 

 

وريتتة منهكتتةوو التت عض يقتتو  أن الجمهوريتتة اإلستتالمية ا ن أصتت زا دلتات

وا إلرون مع هما ملقون مم تجدد لمو ات  يران في المنطقةو وهتي تتدعم 

ذلك لتيس ياأليديولوجيتة ولكتم يالقوميتةو وتترى لهتران نفستها متو   مليميتةو 

ومرلم الت ثير الشيعي والفارستي فتي المنطقتةو يتدأ متم العتران و لت  وستط 

 انستتان وصتدام فتي آسياو و يث  ن  يران تزررت مم تهديتد لال تان فتي أف

العرانو فقنها ترلب موجتة المتد الشتيعيو وتستع  فتي ذلتك يكت  موتهتاو متم 

 إلال  القو  النووية التي تمتلكهاو  ل  المطال ة ياعتراف دولي يمصالزها 
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الميم يزاولون  يجاد منطقة أل ر مم النفوذ اإليرانتي  لت   -القاد  في لهران

يترون أنشتطة  يتران فتي  -القريتب  د ما مري تة متم فكتر  روستيا  الختارج 

ولكتم أ تد متنهم  -جنو. العران  ظهاراً لزالة تعاظم القو  التي عليها  يران

ال يصر عل  تزقيق  لم الخميني ي ن يزكم  يعة العرانو و لت   تد متا فتقن 

هدف لهران في جنو. العران هو يتم  ذلتك النتوخ متم التت ثير االمتصتادي 

 مي يملت  في غر. أف انستان منم التسعينات والاقافي والسياسي ما  ذلك ال

 

علتت  التترغم متتم أن لهتتران تتومتتع يصتتور  جليتتة أن تلعتتب دوراً رئيستتاً فتتي 

العرانو فهتي ال تهتدف أو ال تقتدر علت  جعت  الدولتة تتزتو   لت  جمهوريتة 

  سالمية 

 

ويمكم التن ؤ أن النمو ال ارس إليران يعقد العالمات ييم الطوائ  الدينيتة فتي 

طقةو فالزكومات السنية استخدما لمو ات لهران لزج  لمقاومة لٍ  المن

متتم: مطالتتب الستتكان الشتتيعة فتتي تلتتك التتدو و ونتتداجات وا تتنطم لإلصتتال  

واألردنو والستتعوديةو  م يتتدأ متتاد  الستتنة فتتي مصتترو2003السياستتيو فمنتتم 

توجي  اللوم إليران مم أج  الفوض  التتي ست  تها فتي العترانو مزتمريم أن 

 يران سوف يكون لها تت ثير ونفتوذ ل يتر فتي المنطقتة  ذا وصت  الشتيعة  لت  

مقاليتتد الزكتتم فتتي ي تتدادو ومتتد ردد التترئيس المصتتري  ستتني م تتارف ذلتتك 

ؤهم إليران ولتيس للتدو  التتي التزمير في أيري  الماضي مائالً:  الشيعة وال

 يقطنوها  

 

العالمتتات الستتيتة متتع الستتنة تقلتتق القيتتاد  اإليرانيتتةو وعلتت  التترغم متتم تمايتتد 

نفوذهتتا فتتقن لهتتران تزتتتاج  لتت  مستتاند  جيرانهتتا وتريتتد إلطتتب ود الشتتارخ 

العريي لمقاومة الض ط الدولي عل  يرنامجها النتوويو و تت  ا ن نجتد أن 

العقدية الممه يةو وتتجنب معتادا  الستنةو ويتدالً متم   يران تتزا   الخالفات

ذلك  اولا لسب الدعم في المنطقة لتصعيد وتير  الموم  في المنطقتة متع 

الواليات المتزد  و سرائي و ومد الم اإليرانيون العنت  الطتائفي فتي العتران 

يما في ذلك تفجيتر ضتريم العستكري فتي ستامراج فتي ف رايتر متهمتيم يتملك 

صهيونية  يمزاولة   داث انشقان ييم المسلميمو و يران في نفس  عمالج ال

الومتتتا تواصتتت  نشتتتالها النتتتووي يدرجتتتة ل يتتتر م لكتتتي تؤلتتتد وضتتتعها فتتتي 

 المنطقةم ولتقل  مدر  وا نطم عل  الوموف في لريقها 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



تالمي العقو :  ن التطلعات اإليرانية تترف وا نطم ولهران في مواجهتة  -

لك فقن  يران استفادت لايراً متم الت يترات التتي معقد  وغاض ةو ويعد ل  ذ

أ تتدثتها أمريكتتا فتتي لتت  متتم لتتايو  وي تتدادو ولكتتم وا تتنطم يمكنهتتا عرملتتة 

تنامي الت ثير اإليراني في لت  متم أف انستتان والعترانو والوجتود العستكري 

فتتي المنطقتتة يهتتدد الجمهوريتتة اإلستتالمية فتتي العتتران يصتتف  إلاصتتةو فتتقن 

للزكومتتة ي تتتدو أنهتتا مختلفتتة تمامتتتاًو فزتتيم لانتتتا األهتتداف مصتتير  المتتتدى 

وا نطم تزاو  الخروج مم الم سنو لانا  يران غير سعيد  يرؤية القتوات 

األمريكية متورلة هنافو فطهران فضلا سياسة الفوض  الخالمة مأي التي 

يمكم التزكم فيها  في العترانو يوصتفها لريقتة إليطتاج التقتدم التمي تزترسه 

لمتزد  ومم ثم تا ط  ماسها تجاه سعيها لت يتر النظتام فتي  كومة الواليات ا

  يران 

 

تجع  الموم  الزالي مختلفاً عم ذلتك التمي  تدث فتي  –وهمه اإلستراتيجية 

مو عندما عملا  يران مع 2001أف انستان يعد سقول لال ان في أواإلر عام 

 أمريكا عل  تنصيب  كومة  امد لترسايو ومتد تتم ذلتك يكيفيتة غيتر متقنتةم

تعاونا لهران يصور  ل ير  مع أمريكا ألنها لانا في ا تياج لملك يمعن  

أن: العمتتالج والشتتيعة ومتزتتدثي الفارستتية فتتي أف انستتتان يكونتتون أمليتتة متتم 

 يتتث عتتدد الستتكان ولتتم يكونتتوا فتتي مومتتع يستتمم يزمايتتة مصتتالم  يتترانو 

 و سايات لهران يعتد  تر. العتران مختلفتةم فلتم تنزتم المصتالم اإليرانيتة

الم ا تتر  متتع نظيرتهتتا فتتي الواليتتات المتزتتد  وذلتتك ألن مومتتع لهتتران فتتي 

العران أموى مما لانا في أف انستان وذلك يفض   الة األغل ية الشيعية في 

العرانو وهم يرون أن م دأ يتوش التمي ث تا إلطتؤه فتي العتران هتو لريقت  

نطم غير م ا ر  لقتاد   يتران للتشتكيك فتي صتدن النوايتا وراج نتداجات وا ت

يت ييتتر النظتتام فتتي  يتترانو ورغ تتتهم الزدياتتة فتتي تصتتعيد وتيتتر  التتتوتر فتتي 

المنطقتتة علتتت  وا تتتنطمو يشتتت ن نشتتتالاتها النوويتتتةو وذلتتتك يتتتد  علتتت  أنهتتتم 

يعتقتتدون أنهتتم نجزتتوا  لتت   تتد ل يتتر فتتي هتتما الهتتدفو يمعنتت  أن  يتتران ا ن 

 ان تعت ر نظير أموى ألمريكا مما لانا علي  في يداية الزر. عل  العر

 

ومع هما وعل  المدى ال عيد فقن المصالم األمريكيتة واإليرانيتة فتي العتران 

يمكتتم أن تتفتتقو فكتت  متتم وا تتنطم ولهتتران تريتتدان استتتقراراً دائمتتاً هنتتافو 

وا نطم ألنها تريد س  اً للفرار مم الورلة التي ومعتا فيهتام ولهتران ألن 

  علت  ت ثيرهتا فتتي االستتقرار فتي العتران يزفت  أمتم مومعهتتا داإلليتاً ويزتاف

المنطقةو فقيران تخاف لايراً مم نشتو.  تر. أهليت  فتي العترانو فتالزر. 
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تتم المنطقتتة وستتتطو   يتترانو  يتتث ستنتشتتر  لتت  منتتالق  متتم  تت نها أن تقس ِّ

العتتر. وال لتتوش واأللتتراد فتتي  يتترانو و يتتث تصتتاعدت وتيتتر  النماعتتات 

لكي أن العرميتتتة  ومتتتد أوضتتتم نائتتتب وسيتتتر الخارجيتتتة اإليرانتتتي ع تتتاس متتتا

الفوضتت  فتتي العتتران ال تختتدم المصتتالم القوميتتة اإليرانيتتةو فتتقذا لتتان ييتتا 

جتتارف يزتتترن فمعنتت  ذلتتك أن ييتتتك فتتي إلطتتر  وي تتدو أن  يتتران ال تشتتعر 

يااللمتنتتان  يتتث  نهتتا وضتتعا نفستتها فتتي متاعتتب وذلتتك يتعيتتيم مستتتوليها 

 األمنييم وماد  الزرس الاوري في مناصب مزافظيم للمنالق اإليرانية 

 

وهنتتتاف مجموعتتتتان داإلتتت  العتتتران تستتتتطيعان أن تقنعتتتا القيتتتاد  اإليرانيتتتة 

يالتعاون مع وا تنطم متم أجت  مصتلزتهاو المجموعتة األولت  هتم الالجتتون 

العراميون الميم يمالون لويي لمصالم  يعة العران في لهرانو ومد  جعوا 

يشت ن  يران عل  المضي متدماً فتي  جتراج المزادثتات متع الواليتات المتزتد  

العرانم ألنهم يرون أن  يران وأمريكا هم القط ان األساسيان اللتمان عليهمتا 

ترتكتتم متتوتهمو وتصتتعيد وتيتتر  األ تتداث يتتيم الزكتتومتيم ال يختتدم المصتتالم 

الخاصتة يشتتيعة العتران وهتتما اللتويي ال يريتتد أن يترى العتتران وهتي تصتت م 

عة الاانية مؤلفت  رهينة للموم  الدولي تجاه يرناما  يران النوويو والمجمو

مم العديتد متم اإليترانييم ذوي االهتمتام الك يتر يقدستية المتدن العراميتة ذات 

 األضر ة الشيعية 

 

فك  التفجيرات الك ير  التي  دثا فتي النجت  ولتريالج أودت يزيتا  الكايتر 

مم اإليرانييمو والترأي العتام اإليرانتي يتومتع متم لهتران الت ليتد علت  أمتم 

ر همه المجموعة أعط  لخامنتي الزجتة للتدإلو  فتي  توار همه المدنو وت ثي

 م ا ر مع وا نطم يخصو  العران 

 

وما سالا  يران تسع  جاهد  لتزقيق االستقرار في العرانو  ذا لم تستفد مم 

الفوضتت  المنظمتتة هنتتافو أي عنتتدما ال تعتتد تشتتعر يالتهديتتد نتيجتتة الوجتتود 

ي العتتران ال تتتتواجم متتع األمريكتتيو والمصتتالم اإليرانيتتة لويلتتة المتتدى فتت

نظيرتها في الواليات المتزد و فسياسة الواليات المتزد  الزالية تجاه العران 

هي التي جعلا سياستات ال لتديم فتي العتران علت  و تك التصتادمو ومتم ثتم 

فقن التزدي الرئيس لوا نطم في العران هو ت يير لام  لمومفها متم  يتران 

جهتتة ألاتتر المشتتال  الملزتتة فتتي و  تتراف لهتتران فتتي المستتاعد  علتت  موا

 العران 
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 تجهيم مسر  األ داث:

أهم مشكلة تواج  العران في الشهور المق لة ستكون المنامشتات الدستتوريةو 

ويخاصة تلك التي تتناو  مسائ  ما : الفدراليةو وليفية توسيع عوائد النفطو 

ن أمنتع ومد  دث يعد سيار  سلماي إللي  ساده السفير األمريكي في العران أ

الشيعة واأللراد يالموافقة علت  ت ييتر الدستتورو التمي  تارف فيت  الستنة فتي 

مو ومنتتم ذلتتك الزتتيم 2005االستتفتاج التتمي تتتم االتفتتان عليتت  فتي أواإلتتر عتتام 

ت متت  وا تتنطم فتتي اتفتتان يعيتتد الستتنة المعتتتدليم  لتت  العمليتتة السياستتيةو ممتتا 

يةو ولكتم الطمو تات يؤدي يدوره  لت   ضتعاف المقتاتليم فتي المقاومتة الستن

في هما االتفان ليس أليد و فالشتيعة والستنة واأللتراد مختلفتيم علت  الزكمتة 

مم وجود    وسط يدون ضت ط إلارجي لمتا أن  كومتة الواليتات المتزتد  

لم تعد لديها القو  السياسية إلج ار أ د علت  تقتديم تنتاسالت أو تل يتة مطالتب 

  م. ما دون المخالر  يقيعاد  م. آإلر 

 

 ن  ضعاف موم  الواليات المتزد  في العران جع  مم الضروري يالنس ة 

 لوا نطم أن تتج   ل  جيران العران 

 

و ذا فشلا المنامشات الدستورية فقتد يتترف الستنة العمليتة السياستية يرمتهتاو 

و تتت  لتتو  تتارف الستتنة فتتقن التفتتاهم متتع الشتتيعة متتد يصتت م ألاتتر تعقيتتداًم 

 لتصاعد العن  في جنو. العران  ويخاصة في ظ  وجود   ارات

 

وإلال  السنوات الاالث األإلير و  تارف الشتيعة فتي األنشتطة السياستية لمتا 

ماوموا استفماسات المقاتليم السنةو ولان هتما يوجت  عتام متم أجت  اعتقتادهم 

ي ن مساند  السياسة األمريكية مم   نها أن تختدم مصتالزهمو ولكتم لتو أنهتم 

ريصة عل   راج تعاون السنة ألار مم مكاف تهم أدرلوا أن وا نطم ا ن  

علتت  ث تتاتهم فقتتد يتتديرون ظهتتورهم  لتت  العمليتتة السياستتيةو وهتتما متتم  تت ن  

  تعا  ثتور  الشتتيعةو ومتد ال يزتتتاج الشتيعة  لت  استتتخدام ستال هم يالضتت ط 

عل  الواليات المتزد م  يث أن عددهم و ده يكفي لت يير التواسن السياستي 

م جمع السيستاني الزشود لخمسة أيام للتظاهر ضتد 2004ر للدولةو ففي يناي

 إلطط الواليات المتزد  لجع  انتخايات ما يعد صدام ينظام القائمة الزميية 

 

وفي أوائ  العتام الزتالي جمتع الزشتود فتي الشتوارخ لال تجتاج علت  تفجيتر 

ضتتريم العستتكريو ولتتي يتتتيقم متتم أن  كومتتة الواليتتات المتزتتد  متتد فهمتتا 

لشيعةو وتعتمد  يران عل  نفوذهتا يتيم الشتيعة فتي جنتو. العتران مدى مو  ا
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وهتتما يجعلهتتتا متتتادر  علتتت   فتتت  النظتتتام هنتتتاف  لتتت   تتتيم ت إلتتتم المنامشتتتات 

 -الدستورية لريقها  وتؤلد  يران أن العداج المتنامي يتيم األ تما. الشتيعية

لتم يخترج  -ما  مجلس الاور  اإلسالمية فتي العتران ومتوات مقتتدى الصتدر

ان السيطر  ولم يهدد استتقرار جنتو. العتران لمتا لتم يقتوض ستلطة عم نط

 الزكومة في ي داد 

 

 ن الزفاظ عل  اتزاد الشيعة وال قاج عل  الهدوج في جنو. العران متم أهتم 

أهداف الواليات المتزد و والتعاون مع  يران ضروري جداً مم أج  تزقيتق 

متم و عتاد  اإلعمتار فتي هما الهتدفو والتعتاون اإليرانتي يل تي ا تياجتات األ

 العرانو لما يدعم الزكومة المرلمية في ي داد 

 

ولكم الزفاظ عل  هما التعاون يتطلب مم الواليات المتزد  أن تواج  مضايا 

أوستتع فتتي  لتتار عالمتهتتا متتع  يتترانو فستتوف تنهتتي  يتتران دعمهتتا المتتالي 

ن  ذا والعسكري للميليشيات الشيعية والعصايات اإلجرامية في جنو. العرا

 تلقا مم وا نطم ضمانات أمنية ل ير  

 

م يالطريقة 2003الموم  الزالي في العران مشاي  لمايل  في أف انستان عام 

التتتي تظهتتر فيهتتا المصتتالم اإليرانيتتة واألمريكيتتة متشتتايكة ولكتتم الفتترن أنهتتا 

ألار تعقيداً والرهان أعل و ف عد ستقول لال تان فتي أف انستتان عملتا  يتران 

ات المتزد  عل    ضار تزال  الشتما  ومتم فيت  متم الشتيعة  لت  مع الوالي

 المجرى الرئيس للعملية السياسية 

 

ومد نامشا  يتران وأمريكتا يصتور  مكافتة علت  إللفيتة متؤتمر يتون مستتق   

أف انستتتانو ولتتر  االتفامتتات التتتي تستتاعد فتتي ت ليتتد النجتتا  الم كتتر لنظتتام 

د فتتي تتتاريخ العالمتتات لتترسايو ومتتد وعتتدت عمليتتة يتتون يفتتتم فصتت  جديتت

األمريكية اإليرانيةو ولكم لم تكترث أمريكا يتدعيم الصلة ينظام لانا تعتقد 

 أن  سيسقط سريعاًو ومد فقدت فرصة هامة آنماف 

 

والصتتتعويات التتتتي فتتتي العتتتران اليتتتوم تقتتتدم فرصتتتة ثانيتتتة ل يتتتر  لوا تتتنطم 

مستتتق    ولهتران لتتيس فقتتط لتط يتع عالماتهمتتام ولكتتم لتهيتتة المجتتا  إلدار 

التوتر ييم السنة والشيعةو فصعود الشتيعة للستلطة فتي العتران يعطتي ماتاالً 

للشيعة في ل  مكان في الشرن األوسطو و مرار هما النمتوذج واإلت تاره متم 

   ن  أن يفامم التوتر ييم السنة والشيعة 
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فمم األفض  لوا نطم أن تش   لهران ا ن في العران يدالً متم أن تنتظتر 

شتتر المشتكلة فتتي المنطقتتةو وعلت  التترغم متم أن وا تتنطم ولهتتران  تت  تنت

مختلفتان في تزلي  إلالفاتهما الرئيسة ويخاصتة النتماخ علت  يرنتاما  يتران 

النوويو ولكنهم في أي وما مريتب متد يتفقتان علت  يعتض الخطتوات  تديد  

األهمية في العرانو ما : تزسيم األمم في جنو. العرانو و   الميليشيات 

ةو و منتتاخ األ تتما. الشتتيعية يزتت  وستتطو ولكتتم  ن لتتم تستتتطع  يتتران الشتتيعي

والواليتتتات المتزتتتد  التوصتتت   لتتت  أرضتتتية مشتتتترلةو وفشتتتلا النقا تتتتات 

الدستوريةو فقن النتائا ستكون رهي ةو وفي أفض  األ وا   ن العران سيقع 

فتتتي مجموعتتتة متتتم التخ طتتتات و االضتتتطراياتو وفتتتي أستتتوأ األ تتتوا  فقنتتت  

أهليتتة لاملتتة وتامتتةو و ذا انهتتار العتتران فتتقن الزتتر.  ستتينملق  لتت   تتر.

 اإلمليمية هي التي ستقرر مصيره 

 

ومد تدإل  ترليا و يران وجيران العران مع العر.  ل  الصراخ ي ية  ماية 

مصتتالزهم ومزاولتتة لملمتتة متتا ت قتت  متتم العتترانو وستتتكون الج هتتة الرئيستتة 

 200ن ولكنهتا ستتنتق   تماً هي نفسها التي لانا في  ر. العران مع  يترا

مي  نزو ال ر.و وستت ع نفس النها في العم  مم إلال  ي دادو التي تفصت  

 المنالق ذات السيطر  الشيعية عم المنالق ذات السيطر  السنية 

 

والدو  التي ساندت  يران في  ريها متع العتران فتي الامانينيتات متم القترن 

 ران سوف تساند السنة الماضي ستساند الشيعةم والدو  التي ساندت الع

 

ويمكم مقارنة العران أ ياناً يفيتنتام فتي أو  الست عينيات أو يوغوستالفيا فتي 

أواإلر الامانينياتو ولكنها تتشاي  ينس ة ل يتر  متع الهنتد ال ريطانيتة فتي عتام 

مو فلتتم يكتتم هنتتاف  تتر. أهليتتة فتتي الهنتتدو وال ميليشتتيات مستتلزة وال 1947

ول معرلتتة وال نتتماخ علتت  األرض تطهيتتر عرمتتي مرلتتمي متتنظم وال إلطتت

ومتتع هتتما متتات ماليتتيم النتتاس أو أصتت زوا الجتتتيمو ولقتتد تتتم تقستتيم الجتتيش 

الهندي ال ريطاني المزترف  ل  أمسام  يث الدولة نفسها مسما  لت  منطقتة 

ذات غال يتتتة هندوستتتية ومنطقتتتة ذات أغل يتتتة مستتتلمةو وألنهتتتم لتتتم يستتتتطيعوا 

أو التتتزكم فتتي العنتت  ييتتنهم فقتتد  تضتتييق الفجتتو  الواستتعة يتتيم المجمتتوعتيم

 اضطرت اإلدار  ال ريطانية المستعمر   ل  اتخاذ مرار سريع ياالنسزا. 
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تمالا في أن األملية التي اعتقدت  -لما في العران اليوم  -والمشكلة في الهند

أن لهتتا الزتتق الواضتتم يتت ن تزكتتم فتتي مقايتت  م تتو  العمليتتة السياستتيةم لل تتا 

 ير المستسلمة تناسالت مم األغل ية غ

 

العن  الطائفي ال شع والتطهير العرمي المي أصتا. العتران هتو نتمير  تؤم 

سنة  وسوف يكون ألار  ؤماً  ذا استمر الوضتع  60لما  دث في الهند منم 

فتتي العتتران فتتي التتتدهور ممتتا يهتتدد منطقتتة الشتترن األوستتط ي لملهتتا يخطتتر 

 الصراخ الطائفي الديني ييم السنة والشيعة 

 

منتا   تيعية علت   نايت  ستات  و عتر. ستات  لخلخلتة  47صري: يا ث م

 عقيد  السنة

 المصدر: مومع: مفكر  اإلسالم

 مقاالت ذات صلة

 هجري  1/6/1430 -ميالدي  26/05/2009تاريخ اإلضافة: 

       275سيار : 

 

---------------------------------------------------------------------

----------- 

 

منتا   تيعية يتتم ياهتا ع تر  47لش  يا ث مصتري أن هنتاف متا ال يقت  عتم 

القمتتر الصتتناعي المصتتري  نايتت  ستتات  والعريتتي  عتتر. ستتات و متتا يتتيم 

 ترفيهية و وارية وتعليمية ودينية وتراثية أو منوات ل لفا  

 

ومتا  الهيتام سعفتان:  هتالني الترمم التتمي ممتا يق صتائ  عتم تلتك القنتتواتم 

منا   يعية موسعة ما ييم  34اعي المصري   ناي  سات  علي  فالقمر الصن

منتتوات ل لفتتا و ومنتتوات  إل اريتتة و واريتتةو ومنتتوات امتصتتادية وتعليميتتةو 

 ومنوات فنية وتراثيةو وأإليًرا القنوات الدينية التي تما  األلارية في القائمة 

 

والي وأضاف المعفان:  أما يالنس ة للقمر الصناعي  عر. سات  فعليت   ت

 منا   يعية وغال هم موجود عل  الناي  سات   13
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وألد المعفان في مقا  ل  يصزيفة  المصريون  اإللكترونيتة أن جميتع تلتك 

القنتتوات تصتتاد مادتهتتا اإلعالميتتة وفتتق العقيتتد  الشتتيعيةو وموجهتتة لخلخلتتة 

 عقيد  أه  السنة والجماعةو ي  والسعي لتشييع أل ر مدر ممكم منهم 

 

أن تلتتك القنتتوات تكاتتر متتم الطعتتم غيتتر الم ا تتر فتتي أهتت  الستتنة وأ تتار  لتت  

ياستخدام ا ترافي لش هات تصطنعها ويعجم عم ردها المشاهد الستني غيتر 

 المزصم ياألدلة الشرعية 

 

 إلطور  عل  مصر:

وما  سعفان:  ن  وجد نفس  يعد ال زث أمام ت شير  يعي ممنها يقتزم ييوت 

ممتتتار الصتتتناعية التتتتي تشتتترف عليهتتتا أهتتت  الستتتنة والجماعتتتة متتتم إلتتتال  األ

  كومات أه  السنة 

 

وأضاف:  في ظ  المطتامع الفارستية للدولتة اإليرانيتة فتي المنطقتة العرييتة 

ويخاصة مصرو فقن وجود همه القنتوات علت  ممتر صتناعي مصتري يشتك  

إلطور  غير عاديتة علت  األمتم القتومي المصتريو وتكتويم مطتاخ عتريض 

رموس الشتتيعية يتت  والمتشتتيعيم أ يانتتاًو و ينهتتا متتم المصتترييم المفتتتونيم يتتال

 سيكون والؤهم إليران وليس لمصر  

 

وأ ار  ل  أن إلطر التشيع والوالج إليران ومتها مد يطو  ييتوت المستتوليم 

 أنفسهم والمستق لة لهمه القنوات ع ر التلفاس لتخت  دوائر المستولية مستق الً 

 

  األمم القتومي المصتري وذلتك ولالب في إلتام مقال  يضرور  الزفاظ عل

يقيتتام الزكومتتة يتتالوم  الفتتوري لتلتتك القنتتواتو وتشتتكي  لجتتان فزتت  تضتتم 

إل راج  اذميم يالش ن والمل  الشيعي مهمتها رصد وصد االإلتران الشيعي 

لإلعالم السني وال لدان السنيةو وتكاي  الجرعتات اإلعالميتة الستنية لتوعيتة 

اد الطرو ات العقدية عنتدهم ومتوامفهم أه  السنة يخطور  المد الشيعي وفس

 الفاسد  مم القرآن والسنة والصزاية وأمهات المؤمنيم 

 

وأضتتتاف أنتتت  ين  تتتي علتتت  الزكومتتتة أن تزتتتمف ال أن تشتتتفر لافتتتة القنتتتوات 

الشتتيعية عتتم أجهتتم  االستتتق ا  المنمليتتة متتم م تت  ر. ال يتتا الستتني  تتت  ال 

ثمينًتتا فتتي يتتد م شتتري تكتتون أستترت  وأينتتاؤه الصتت ار يتت  وهتتو نفستت  صتتيدًا 

الشيعةو مؤلتدًا أن  يتران  ن لانتا فتي مات  هتما المومت  فقنهتا لتم تق ت  يت ن 
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يوجتتد علتت  أرضتتها منتتا  وا تتد  ستتنية تتتدعو للمتتمهب الستتني وتنطتتق يالل تتة 

 الفارسية 

 

 مشروخ مانون يالكونجرس لتصني  منوات يـ اإلرهايية :

انون مقتتدم  لتت  ويتت تي ذلتتك الكشتت  فتتي الومتتا التتمي لالتتب فيتت  مشتتروخ متت

الكتتونجرس األمريكتتي  دار  التترئيس يتتاراف أويامتتا يتصتتني  متتانزي إلدمتتة 

القمتتتر االصتتتطناعي ألريتتتع فضتتتائيات عرييتتتة منظمتتتات   رهاييتتتة  دوليتتتة 

 ومراجعة عالمة الواليات المتزد  مع الدو  التي ترع  همه القنوات 

 

رهتتا ت تتث وذلتتر مشتتروخ القتتانون عتتددًا متتم القنتتوات الفضتتائية العرييتتة اعت 

وفقًا لمشروخ  - التزريض عل  العن  ضد الواليات المتزد  واألمريكييم  

ومنها منتا  األمصت  الفلستطينيةو والتموراج والرافتديم العراميتتانو  -القانون 

وجميعها تُ ث عل  القمر االصطناعي المصري ناي  ساتو والقمتر العريتي 

 عر. سات 

 

النائ تتتان الجمهتتتوري جتتتس  التتتمي تقتتتدم يتتت  -وجتتتاج فتتتي مشتتتروخ القتتتانون 

 القنتوات  -ييليراليس والتديمقرالي جوسيت  لراولتيو فتي مجلتس النتوا. 

التلفميونية ما  األمص  والموراج وغيرها التي ت ث التزريض عل  العن  

ضد الواليات المتزد  واألمريكييم تساعد المنظمات  اإلرهاييتة  الخارجيتة 

 مع الت رعات والدعاية  في وظائفها الرئيسة مم تجنيد العناصر وج

 

لمتتتا يطالتتتب مشتتتروخ القتتتانون اإلدار  األمريكيتتتة يتتت ن تُصتتتن   فتتتي مائمتهتتتا 

للمنظمات  اإلرهايية  مانزي إلدمة القمر االصطناعي المتعامد  مع منتوات 

المنار واألمص  والرافديم والموراجو أو أي مزطة أإلرى تملكها أو تش لها 

 نظمات   رهايية  منظمات تصنفها الواليات المتزد  لم

 

ويطالتتب مشتتروخ القتتانون أيًضتتا ياتختتاذ   جتتراجات عقاييتتة  ضتتد متتتانزي 

إلدمات القمر االصطناعي التميم ي اتون منتوات المنتار واألمصت  والرافتديم 

والموراج  أو أي مزطة أإلرى يملكهتا ويشت لها   رهتاييون و يزستب نت  

 مشروخ القانون 

 

ريم عل   ظر يث همه القنوات ويزث مشروخ القانون الزكومات والمستام

 وعدم االستامار لدى مانزي إلدمات القمر االصطناعي التي ت اها 
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التمي تتم تقديمت  فتي الستادس متم متايو الزتالي  -لمتا يزتث مشتروخ القتانون 

اإلدار   -وأُ يتتت   لتتت  لجنتتتة الشتتتؤون الخارجيتتتة يمجلتتتس النتتتوا. لدراستتتت  

ها للتدو  التتي ترعت  هتمه األمريكية عل  مراجعة ل يعتة عالمتهتا ومستاعدت

 القنوات 

 

ويدعو المشروخ الرئيس أوياما  ل   تقديم تقرير للكون رس عم التزتريض 

 عل  العن  المعادي للواليات المتزد  في الشرن األوسط  

 

يملر أن أعضاج الكون رس المواليم لـ  سرائي   اعتتادوا فتي الستايق انتقتاد 

ر  األولتت  التتتي ينتقتت  االنتقتتاد  لتت  المزطتتات العرييتتةو ولكتتم تعت تتر هتتمه المتت

 األممار االصطناعية وموفري إلدمة يث المزطات 

 

 وثيقة تنظيم ال ث الفضائي:

ولتتان وسراج اإلعتتالم العتتر. متتد ومعتتوا فتتي ف رايتتر متتم العتتام الماضتتي فتتي 

القاهر  عل  وثيقة تتضمم ما اعت رت  ضتوايط للقنتوات الفضتائية فتي العتالم 

وجو. تزم  اإلعالم مسؤولية ما يسم  يتـ  ماية العريي والتي تن  عل  

 المصالم العليا للدو  العريية  

 

وأتا ا الوثيقة للدولة العريية التي ترى أن أي منا  فضائية انتهكا األ كام 

الوارد  في اإللار أو في القانون المزلي الزق في سزب تترإلي  القنتا  أو 

  ة عدم تجديده أو  يقاف  للمد  التي تراها مناس

 

ينتتتدا تهتتتدف  لتتت  وضتتتع م تتتاد  تنظتتتيم ال تتتث  13ويتضتتتمم النظتتتام الجديتتتد 

مزطة تلفميونية عريية تمتلكها وتديرها نزو  400الفضائي وعم  ألار مم 

 هيتة لل ث في الدو  العريية  60

 

 غض الطرف عم القنوات اإليا ية:

 ومتتا  أستتتاذ اإلعتتالم يجامعتتة القتتاهر  التتدلتور صتتفوت العتتالم:  لتتم تتعتترض

الوثيقتتة لل تتراما اإليا يتتة و لقتتات الجتتد  والشتتعوذ  واإلعالنتتات الوهميتتةو 

لكنها رلتمت فتي ينودهتا علت  لتالم فضتفاض يصتلم لمقصتلة لمزاست ة أي 

 يرناما أو منا  لمجرد عرض الرأي المخال  للزكومات  
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% متتم متتواد القنتتا  متتم 30وانتقتتد الفقتتر  التتتي تتزتتدث عتتم ضتترور  وجتتود 

مشترفو وما :  م    مترار هتمه الفقتر و هت  ست   التوسراج اإلنتاج العريي ال

العر. أنفسهم أيم هي ال نية والهيك  لإلنتاج ال رامجي العريتي المشتترف؟  

الوثيقة تجاهلا ال زث في ليفية يناج ال نية التزتيتة لإلعتالم العريتي والتفتا 

 يالزديث عم العقويات  

 

 تجريم االستق ا  أيًضا:

اتتتتب المصتتتري ع تتتد الزلتتتيم منتتتدي  الوثيقتتتة ي نهتتتا ووصتتت  اإلعالمتتتي والك

 -ووستتط نصتتائم أإلالميتتة ال جديتتد فيهتتا  - سياستتية يامتيتتاس و ومتتا :   نهتتا 

دسا العديد مم التع يرات التي تعيد فكر  القدسية للمؤسسات الزالمتة ع تر 

الزديث عتم عتدم تجتريم الرمتوس الولنيتةو وهتو تع يتر فضتفاضو والهتدف 

 عارضة في الفضائيات  يوضو  لان مواجهة الم

 

واعت تتر أن  أإلطتتر متتا تضتتتمنت  الوثيقتتة هتتو تجتتريم لتتتيس فقتتط ال تتثم يتتت  

االستق ا و ما يعني: أن األنظمة العريية مد تمهب  ل   د ال يتخيل  عق  يت ن 

 تعتق  مم يشاهد منا  تعت رها همه الوثيقة غير مطايقة للشرول  

 

 مصيرها الفش :

ألنها ال تملك آلية عملية لمنتع ال تث الفضتائي  وألد أن مصير الوثيقة الفش م

للقنتتوات العرييتتةو وملتت  متتم اإلجتتراجات العقاييتتة التتتي توعتتدت يهتتا الوثيقتتة 

القنوات المخالفةو مستشهدًا يقنا  الجمير  التي أغلقا مكات ها في العديتد متم 

 العواصم العرييةو لكنها ظلا رائد  اإلعالم العريي 
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