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التوغل اإليراض  ي  الماطقة العربية، وتصريد ت بعض عن   ضضي  دديدا  ذاا م  سهبنا  ي  الددي ال

من خط ب ومم ره ت سدجت مش عر  وم  ذلى الك ،المسؤولين اإليراضيين عن السيطرة على سربع عواصم عربية

 .الت  سصندت ب لاسنة للكثيرين ي  رسس ق ئمة المبددات للع لم العرب  الغضب ي  الش رع العرب  ضد طبران

ك ضت قد بدست هاوات طويلة قنل الثورة السورية، لكاب  لم  )وحزب اهلل من خلفب (صديح سن شيطاة ذيران 

م  هم  حياب  بمدور المق ومة سو المم ضعة وك ضت صور األمين الع م  بل ك ضت ذيران تقود تجد ضفع   حياب ،

 ق ئمة الشخصي ت، كم  تصدر األخير اهلل تمأل الكثير من النيوت على امتداد الع لم العرب  للدزب حسن ضصر

السي هية المدنوبة ي  الع لم العرب  ويق اهتطالع رسي سدرته مؤهسة زغن  لدس ب د معة ميرالضد ع م 

 .)وضقلته الدكتورة ي طمة الصم دي ي  دراهة لب ( 6002

 

وخالل سقل من عشر هاوات على هذا االهتطالع، بل سقل من هت هاوات على الثورة السورية، ال يصعب القول 

مؤشرات وضصر اهلل قد تغيرت بصورة درام تيكية واليتة، ولعل من سهم الدزب ذن الصورة الذهاية عن ذيران و
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 26لرسي الشبير للاخب العربية الذي سدراه مركز الجزيرة للدراه ت بداية الع م الد ل  وسظبر سن %الك اهتطالع ا

 ."ب تت سهوس مم  ك ضت عليه قنل بداية الثورات العربية"مابم يرون سن صورة ذيران ي  الع لم العرب  

ن حثين والسي هيين ليس من دديد ي  هذا الكالم، بل هو مم  يلمسه كل مت بع سو مبتم يضال  عن ال

والاشط ء، بيد سن الاليت سن ذيران مستمرة ي  هي هتب  وتغولب  وتمدده  رغم م  يمكن تسميته بد لة 

 ي -ي  عج لة تا هب المق ل  ولو-والتدشيد ضده  ي  الع لم العرب ، وهو م  يودب ذع دة الاظر  التجييش

 .وسهمب  من ودبة ضظري سربعة ة لموادبة ذيرانالمتنع)ذن صح التعنير ي  هذه الد لة( االهتراتيجي ت 

 

ي  المق م األول ثمة اعتم د واضح على خط ب شع رات  شعنوي مب دم للافوا اإليراض  المتزايد ي  الماطقة، 

سو " الصفوي- األمريك -"المشروع الصبيوض  هيم  هوري  والعراق، يتوهل صف ت ومصطلد ت من عياة 

، بغض الاظر عن مدى بعد دزء مبم ماه عن التوصي  العلم  الواقع  المجوه " "ضظ م المالل سو "المجوس" 

 .الصديح، ومن المؤه  سن الكثير من الن حثين والسي هيين يقعون ي  هذا المطب

 ،الط ئف  –مش عر المتأدجة ضد طبران ويعتمد التدشيد المذهن  لعب على وتر الخط ب ع طف  ي وها ك

و س)وليس بسنب الظلم( سو لصق كل ضقيصة ببم سو اهتعدائبم بسنب المذهب  ةالتعميم على كل الشيعمثل 

، وهو خط ب تغذيه الجرائم المستمرة ي  تعمد التدري  والتشويه عنر مواد ذعالمية مضللة سو غير دقيقة

 سي ح ل. على-والعربية  اإليراضية-سكثر من بلد عرب  على يد الميليشي ت الط ئفية 

 

عرب  للوقوف ضد ذيران ي  الماطقة وموادبتب  ي  سكثر من دنبة، هيم  ي  اليمن،  وها ك مسعى رهم 

لكاب  موادبة تفتقد ذلى رؤية واضدة واهتراتيجية موحدة والتف ف ك مل كم  هو واضح، كم  سضب  لم تؤت حتى 

 .دول الت  تقوده الذي يمكن سن ترضى به ال ىاآلن ولو الدد األدض

 

تعويل على تغير اإلدارة األمريكية وآم ل معلقة على بعض التصريد ت الت  سدلى بب   وها ك، سخيرا  ومؤخرا ،

وي لالتف ق الاو ريضه-لدقة لبعضب   من-الرئيس الماتخب دوض لد ترامب خالل حملته االضتخ بية ويبم ماب  

الكت ب ت عاه، وهو تعويل يمكن تلمسه ي  بعض ترادع الموقع مع ذيران ورغنته ي  تعديله و/سو ال

 والمق الت بل والتصريد ت السي هية الرهمية.
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وى على مست ةتؤت سي ثمر لم-هلما  ددال  ببذه التسمية  ذن-ي  التقييم، من الواضح سن هذه االهتراتيجي ت 

على تندل هريع ي  الموق  األمريك  من ذيران كم  سن الره ن  ب .ولغكنح دم ح طبران ي  الماطقة سو وق  ت

لماطقة من لغ به وال يقوم على سهس متياة كم  سهلفت ي  مق ل  األهنوع الف ئت. يكثير من وقض ي  ا

التصريد ت الشعنوية الت  سطلقب  ترامب خالل الدملة االضتخ بية لن تتدول لسي ه ت ث بتة للنيت األبيض، 

عب  الت  هيضمدددات الوراء اآلمع يير و لكم  سن م  رهمه من مع لم مندئية لسي هته الخ ردية هوف تاضنط ب

 مؤهس ت األمريكية المختلفة.ن والالمستش رون والمس عدو

 

ن قول ذ، ال يانغ  سن ضفقد الماطق العمل  النسيط، والذي يسعقد المش كل السي هية واالقتص دية ي  حتى

دل يدور لثم تشخيص سهن بب ، ب عتن ر سن اابتداًء سولى خطوات حل سي مشكلة تكمن ي  االعتراف بودوده  

الت العالج مع اإلصرار على األهن ب المؤدية لتف قم المشكلة  وسم  االدتب د ي  مد حول مع لجة هذه األهن ب.

)بغض الاظر عن مدى صدة ضسنتب  ي تج ه يصب ييم  حذر ماه سياشت ين ويق الجملة الرائجة على لس ضه 

 . ذليه(

كن )يمظ هرة، ي  مقدمتب  هير طبران ماذ عشرات الساين لقد تمدد الافوا اإليراض  ي  الماطقة لعدة سهن ب 

ويق رؤية واضدة واهتراتيجية مدددة تدور حول مفبوم الري دة ي  الع لم اإلهالم  وتصدير تأريخب  ماذ الثورة( 

النروييسور سحمد داود قدمه  عمل  لم ي  تطنيق ، وه  رؤية اهتف دت من الثورات العربية وارتداداتب  الثورة

"العمق ي  كت به وعالقتب  ب لتغيرات اإلقليمية والدولية المبمة "الاظرية االهتراتيجية" عن  غلوسو

 .االهتراتيج "

خطى هذا المشروع ب الهتف دة من الفراغ الد صل ي  الع لم العرب  بسنب الصراع ت رعت ذيران من هقد ل

حرك ت اإلهالم "خطر" المؤثرة على موادبة  النياية وح لة الفوضى واالضقس م وتركيز عدد من الدول العربية

ن خالل مالسي ه  ودعمبم و/سو قي دتبم للثورة المض دة، وتغييب دور سقوى الدول العربية وسكثره  تأثيرا  

  )والخ رد ، بيام  ه هم التدخل العرب دعم اضقالب عسكري قتل اإلضس ن واالقتص د والدولة واألرض ي  آن مع  

رة السورية ي  تشظ  الثوار واقتت لبم النيا  سكثر مم  سي د ي  توحيد صفويبم والوصول ي  الثو بشكل ع م(

 .ذلى األهداف الت  خردوا من سدلب 
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الماطقة يدقن دم ء سبا ئب   ة طبران وذع دة ش ء من التوازن ذلىذن الرغنة الص دقة الدقيقية ي  موادب

 والسي دة يتطلب م المتن دل لدرمة الدم ء والنالدويؤهس لمستقنل من العيش المشترك على سه س االحترا

وقفة مرادعة د دة للمرحلة الس بقة من الجميع بال اهتثا ء، هيم  الف علين المؤثرين. ثم ه  تستودب 

الحق   مع لجة األهن ب الرئيسة الت  سوصلت الد ل ذلى م  ه  عليه اليوم، من خالل تغيير الاظرة وتعديل 

)وهو األمر الذي م  زال غ ئن   رغم جبود ي  السي هة اإلقليمية وتوحيد ال الصدام الداخليةووق  ح لة  السي ه ت

 .التغا  به كثيرا (

سكثر من الك، تتطلب اللدظة الت ريخية من الدول العربية واإلقليمية الف علة ح لة صدق وصراحة وتص لح مع 

 ئف  اللذين ال يفيدان ذال ذيران وح لة التخوي  الشعوب، واالبتع د عن الخط ب المذهن  وهي هة التأديج الط

ئبم تدت راية مشروعب . كم  يفترض سن تناى لضم ن والئبم واضضوا"الشيعة العرب" الت  تسعى لاشره  بين 

مناية على يبم صديح لالهتراتيجية اإليراضية وسهس  على سهس علمية عقالضية"هي ه ت الموادبة" 

ر قوتب ، وهو مدور سه ه  يجب سن يستفيد من الدراه ت العميقة مشروعب  وطريقة تفكيره  وعا ص

ذيران "دراهة هذا المق م  ي على هنيل المث ل والن حثين المجيدين المختصين ي  الشأن اإليراض ، ولعل  ساكر 

 عنالت  صدرت عن الن حثة الرصياة د. ي طمة الصم دي والثورات العربية: هردي ت با ء المركزية اإليراضية" 

 مركز الجزيرة للدراه ت مؤخرا .

 

 ذن-هذه األخيرة لتصديح المس ر للدول واألضظمة، تقع المسؤولية الكنرى على ي  كل الك وألن الدور األهم 

الجنبة الداخلية وتدديد النوصلة وتجاب الصراع ت النياية واهتعداء  وترميم-ك ضت ص دقة يعال  ي  تودبب  

اإلصرار على ضفس الرؤى والسي ه ت والخط ب اإلعالم  واضتظ ر واقع مختل  سو الشعوب وقواه  الدية. سم  

ظ  التش تؤدي ذال ذلى مزيد من نوالسي ه ت الد لمة الت  ل الرغنىضت ئج ذيج بية يليس ذال غرق   ي  التدليل 

سم م حرب ط ئفية ال  ُق، بيام  تستمر ذيران ي  تغولب  وتُـمبَّـُد الطريوالترادع وذراقة الدم ء وخس رة األوط ن

المش هدة  ي -األكنر من هذه الد لة  الرابح-تنق  ي  الماطقة وال تذر، ييم  يستمر المشروع الصبيوض  

 ومراكمة اإلضج زات واهتثم ر الفرصة الت ريخية على سكمل وده.


