
 1اإلقلیمیة لألزمة السوریة ومخاطر االصطفاف الطائفي في المنطقة العربیةالمؤثرات 
 مقدمة

ألقت أحداث األزمة السوریة الضوء على مجموعة من المشاكل االجتماعیة الكامنة في العدید 
 من دول المنطقة.

 وتحاول ھذه الورقة مناقشة تأثیر األزمة السوریة على أمن الخلیج العربي من خالل محورین
 رئیسین:
االرتباط الوثیق بین األمن الداخلي لدول الشرق األوسط ومنظومات األمن  -أ

 اإلقلیمي والدولي
 تأثیر القوى االجتماعیة العابرة للحدود على النظم السیاسیة في العالم العربي -ب

الدراسات الجادة في القضایا السیاسیة من منظورھا االجتماعي إلى ظھور فقد أدى غیاب 
 المشكالت، ومن أبرزھا: العدید من 

 العالقة بین الدولة والمجتمع، توتر  -1
 غیاب آلیات التعامل السلیم بین المجموعات السكانیة داخل إطار المجتمع، و -2
ختالل التوازن في طبیعة الدور السیاسي للجماعات اإلثنیة والمذھبیة إضافة إلى ا -3

 منظومات األمن اإلقلیمي والدولي. وتأثیراتھا على
الكلمة الموجزة أحاول إلقاء النظر على المؤثرات اإلقلیمیة لألزمة السوریة من خالل  في ھذه

استعراض عالقة النظام السوري بالجماعات المذھبیة العابرة للحدود، وانعكاس ذلك على 
 األمن اإلقلیمي منذ اندالع الثورة السوریة في شھر مارس من العام الماضي.

 دعم الشبكات المذھبیة العابرة للحدود أوالً: دور النظام السوري في
بدأ الرئیس السوري السابق عھده باتخاذ عدة إجراءات لالستفادة من العنصر الطائفي في 
سیاستھ الخارجیة، حیث عمد إلى توظیف العوامل المذھبیة واإلثنیة في تعاملھ مع دول الجوار، 

 ویمكن استعراض ذلك من خالل مثالین رئیسین:
حیث تعاون النظام السوري مع هللا" اللبناني وشبكاتھ في الخلیج العربي: دعم "حزب  -1

االستخبارات اإلیرانیة في تأسیس كیانات سیاسیة ومیلیشیات مسلحة على أسس طائفیة في 
لبنان، وقامت عالقة وطیدة بین نظامي دمشق وطھران، خاصة في تنسیق عملیات إمداد 

 جنوب لبنان.  "حزب هللا" بترسانة أسلحة متطورة في
وقد استفادت طھران من عالقة التعاون مع دمشق فسارعت إلى تأسیس وجود مرجعي لھا في 
السیدة زینب بدمشق، إلى جانب إقامة عدة مكاتب لتمثیل زعامات طائفیة في العراق ولبنان، 

 وأخذت ھذه المكاتب تشرف على نشاط إقلیمي واسع النطاق.

اتخاذ فروع "حزب هللا" الخلیجیة من دمشق قاعدة لممارسة وتحدثت العدید من المصادر عن 
نشاطھا العابر للحدود، وعلى رأسھا تنظیم "حزب هللا الحجاز" الذي أسسھ أحمد المغسل بعد 

 لقاء بینھ وبین أحد المسؤولین العسكریین اإلیرانیین في دمشق.

																																																													
عقده مركز البحرین ، الذي "الحقائق اإلقلیمیة واالھتمامات الدولیة عبر األقالیم"مؤتمر أمن الخلیج: ألقیت في  ورقة1 

 .2012یونیو  13للدراسات اإلستراتیجیة والدولیة والطاقة في البحرین، بتاریخ 



 الحركة الشیرازیة: وفروعھا في الخلیج العربي -2
ة اإلیرانیة اندمج الشیرازیون في برامج "تصدیر الثورة"، وانتقل كادرھم في أعقاب الثورف

التنظیمي إلى طھران حیث سخروا طاقتھم في دعم الثورة اإلیرانیة لقناعتھم بعالمیتھا، إال أن 
وقوع الخالف بین نظام "والیة الفقیھ" وتیار "والیة الفقھاء" الشیرازي، اضطر أغلب كوادر 

 إلى الخروج من إیران وااللتجاء إلى سوریا.الحركة الشیرازیة 
متعت تنظیمات الحركة الشیرازیة الخلیجیة بدعم سیاسي من قبل النظام السوري، وفي دمشق ت

واتجھ عدد من المعارضین من شیعة الخلیج العربي إلى سوریا لإلقامة فیھا، وكانوا مزیجاً 
ى المدینة المنورة، وانتمى أغلبھم إلمن: الكویتیین، والبحرینیین، واإلحسائیین، ومن شیعة 

حركة "الطالئع الرسالیین" وفروعھا: "منظمة الثورة اإلسالمیة في الجزیرة العربیة"، 
انتقل عدد من كوادرھا إلى دمشق، "جبھة تحریر البحرین" التي و"منظمة العمل اإلسالمي"، و

قام في دمشق خالل الفترة: منھم: جعفر العلوي، وعلى المحفوظ، وعبد الھادي الخواجة الذي أ
 ، وأسس بھا "لجنة الدفاع عن المعتقلین السیاسیین في البحرین".1983-1989

وال بد من التنبیھ إلى أن السیاسة الخارجیة للرئیس السابق لم تكن تقتصر على توظیف النزعة 
لعمال االتناقضات اإلثنیة كما ھو الحال في دعم حزب الطائفیة فحسب؛ بل كان یستخدم كذلك 

 للضغط على تركیا، مما أدى إلى توتر العالقة بین دمشق وأنقرة. الكردستاني
 

 مشكلة اختالل التوازنات بعد حافظ أسد:
وعلى الرغم من ھذه السیاسة المثیرة للجدل إال أنھ ال بد من االعتراف بأن حافظ أسد كان 

ً في المحافظة على التوازنات اإلقلیمیة واستخدام أوراق   التصعید والتھدئة طول فترةبارعا
 حكمھ التي امتدت نحو ثالثة عقود.

؛ حیث لم یكن الولد 2001لكن ھذه التوازنات سرعان ما انھارت بعد تولي بشار الحكم عام 
ي فسرعان ما فقد السیطرة على الملف اللبنانبمستوى والده في المحافظة على تلك التوازنات، 

مثلت وان، كما فقد زمام المبادرة في القضیة الفلسطینیة؛ بعد انسحاب القوات السوریة من لبن
ً لنزعات طھران العدائیة التي ضاقت دول  سیاسة االنخراط ضمن المنظومة اإلیرانیة دعما
مجلس التعاون بھا ذرعاً، خاصة وأن خالیا "حزب هللا" المدعومة من قبل سوریا قد استھدفت 

 ھذه الدول في أمنھا واستقرارھا.
 تأثیر أحداث الثورة السوریة على دول الجوارثانیاً: 

من خالل رصد مؤثرات األزمة السوریة الراھنة على منطقة الخلیج العربي؛ یمكن استعراض 
 ثالثة مؤشرات مھمة لوجود ذلك التأثیر:

 االصطفاف الطائفي اإلقلیمي-1
فقد حظیت حركات العنف الخلیجیة المعارضة بدعم النظام السوري، الذي وفر المالذ اآلمن 

 والتسھیالت وحریة الحركة لقادة ھذه المنظمات وكوادرھا. 
، بدأ كبار المسؤولین من العام الماضي وعندما اندلعت الثورة السوریة في شھر مارس
یة ضد حكومات دول مجلس التعاون، وأخذ السوریین یھددون باستخدام ورقة المعارضة الشیع

اإلعالم الرسمي السوري یھدد بتأزیم األوضاع اإلقلیمیة، وكان لوزیر الخارجیة ولید المعلم 
السبق في التلویح بتفجیر األوضاع في المنطقة، كما ھدد مفتي البالد بإشعال األزمات في 

 مختلف الدول التي تدعم المعارضة السوریة.



ران إلى جانب النظام السوري ضد المطالب الشعبیة أثر في انحسار شعبیة وكان لوقوف إی
 مفھوم "المقاومة"، وخاصة في لبنان حیث أصبح "حزب هللا" في موقف محرج. 

وأدت المواقف السیاسیة لكل من إیران و"حزب هللا"، وكذلك حكومة المالكي العراقیة في دعم 
 الطائفي:النظام السوري إلى بروز ظاھرة االصطفاف 

فقد وقفت الدول المنعتقة من الحكم الشمولي في تونس ولیبیا ومصر والیمن إلى جانب الشعب 
السوري في ثورتھ، في مقابل الحركات والتنظیمات المرتبطة بإیران والتي انحازت إلى جانب 

 النظام السوري وتبنت نظریة المؤامرة.
اآلونة األخیر حول خطورة ذلك  ویمكن استعراض مجموعة من الدراسات التي ظھرت في

 االصطفاف وتأثیره على التوازنات اإلقلیمیة، وعلى أمن دول مجلس التعاون بصفة خاصة.
 دور األزمة السوریة في إذكاء التوتر المجتمعي في بعض دول المنطقة: -2

حیث وقفت بعض المجموعات السكانیة والجماعات السیاسیة في الخلیج العربي إلى جانب 
ام السوري، في حین انحازت مجموعات أخرى ضد النظام وقامت بأنشطة سیاسیة النظ

 وفعالیات خیریة لدعم المعارضة.
والحقیقة ھي أن حالة التوتر المجتمعي نتیجة الختالف المواقف الشعبیة من أحداٍث سیاسیٍة 

توتر الخارجیة، لم تأِت على خلفیة األزمة السوریة فحسب؛ بل یمكن رصد حاالت سابقة من 
المجتمعي في الخلیج العربي على خلفیة الموقف من مشكلة الحوثیین في الیمن، وفي غیرھا 

 من حاالت التصعید السیاسي الذي تقوم بھ إیران بین الفینة واألخرى.
ولإلمعان في االستفادة من حالة التوتر المجتمعي تلك؛ دأب اإلعالم السوري على تأجیج تلك 

 یفھا:الخالفات ومحاولة توظ
فعلى إثر مقابلة تلفزیونیة أجراھا الرئیس السوري في شھر فبرایر الماضي، وكرر فیھا 
تھدیدات سابقة بإمكانیة تدھور األوضاع األمنیة في المنطقة؛ سربت وسائل اإلعالم تفاصیل 
اجتماع لھ مع كبار مسؤولیھ األمنیین، وقیل إنھ أوعز إلیھم بالتحرك الفتعال أزمات في مناطق 

ختلفة من الدول العربیة المناوءة لھ، وما لبثت أن خرجت مظاھرات في بعض قرى البحرین م
 تھتف لبشار.

وظھر في موقع رسمي لجھة معارضة في البحرین خطاب موجھ للسفیر األمریكي یدعوه 
لحضور إحدى الفعالیات، وعقد الخطاب مقارنة بحضور السفیر األمریكي في دمشق روبرت 

في سوریا على الرغم من وصفھا بعدم السلمیة والنزوع إلى العنف، وھاجمت فورد لمظاھرات 
الرسالة المعارضین السوریین لحكم بشار، وتحدثت عن: "عدم وجود عدد كبیر من 

 المتظاھرین (في حماة) وغیاب السلمیة في تحركات المعارضة"!!

 ):Proxy warsتصاعد احتماالت حروب الوكالة ( -3
الدراسات في األشھر األربعة الماضیة بعض مالمح تأثیر االصطفاف  تناولت العدید من

الطائفي على أمن منطقة الخلیج العربي، ورجحت بعض ھذه الدراسات إمكانیة تصاعد وتیرة 
 "حروب الوكالة" في المنطقة على خلفیة األزمة السوریة:

في الصطفاف الطائفقد توقعت دراسة بریطانیة في شھر أكتوبر الماضي، أن تؤدي حالة ا -
إلى زیادة التوتر اإلقلیمي في الشرق األوسط، خاصة مع تضاؤل فرص التفاوض السلمي 
حول برنامج إیران النووي، وسعي الوالیات المتحدة وحلفائھا إلى زیادة العقوبات االقتصادیة 

 على نظام طھران الذي سیبادر إلى التصعید من طرفھ.



"، بین تدھور Karen Leighة الصحفیة "كارن لي" "وفي الفترة ذاتھا ربطت الكاتب -
األوضاع األمنیة في سوریا، ومسار األزمة السیاسیة في البحرین والمنطقة الشرقیة بالمملكة 
العربیة السعودیة، وأشارت الكاتبة إلى قلق عدد من المحللین الغربیین من احتمال نقل حالة 

 دیدٍة من التصعید األمني الذي قد یتضمن التخطیطالتنافس الدیبلوماسي "البارد" إلى مرحلٍة ج
لعملیات تفجیر تھدد أمن دول الخلیج العربي، وتوقعت الكاتبة أن تشھد البحرین بدایة انتقال 

 التوتر من مرحلة المظاھرات الشعبیة وإثارة الشغب إلى تطویر تقنیات التفجیر عن بعد. 
ي الوالیات المتحدة األمریكیة عقب اإلعالن ویمكن تتبع العدید من الدراسات التي ظھرت ف -

عن إحباط محاولة اغتیال السفیر السعودي بواشنطن في شھر أكتوبر الماضي، حیث تحدثت 
إحداھا عن احتمال اندالع حرب بالوكالة بین القوى الفاعلة في الدول التي تشھد توترات 

ردود أفعال عنیفة في  سیاسیة على خلفیة األزمة في سوریا، واحتمال لجوء طھران إلى
 المنطقة، 

وجود أدلة تؤكد وعلى إثر ذلك ظھر تقریر أمني أمریكي في شھر مایو الماضي یتحدث عن 
دول، ومن بین أھدافھم  7تورط إیران و"حزب هللا" في التخطیط الغتیال دبلوماسیین في 

 مسؤولین سعودیین.
 یمي:أثر الجماعات العابرة للحدود على منظومات األمن اإلقل

تعیدنا تلك التقاریر إلى مقدمة ھذه الدراس�������ة، والمتعلقة بأثر الجماعات العابرة للحدود على 
 منظومات األمن اإلقلیمي، 

وتكمن اإلش���كالیة في أن الثقافة العربیة قد نزعت في العقود الماض���یة إلى التغاض���ي عن ھذه 
التجاھل بدل الترش����ید، القوى الفاعلة في ص����یاغة الخطاب الس����یاس����ي واالجتماعي، وآثرت 

واإلنكار بدل االعتراف بوجود مكونات ال بد من التعامل معھا بس�������یاس�������ة مغایرة للمفاھیم 
 القومیة ونزعات الحكم المركزي.

وكانت النتیجة ھي أن وقوع االختالل األمني في سوریا قد انعكس على جمیع الدول المجاورة 
 المجتمعیة تتشابھ في ھذه الدول إلى حد كبیر.نظراً ألن ظروف التأسیس ومالمح تكون البنیة 

 ثالثاً: توصیات
بناء على ماسبق فإنھ من المھم أن تبادر دول المنطقة إلى االعتراف بدور العناصر الفاعلة 
خارج إطار الدول، وأن تضع آلیات جدیدة للتعامل معھا وفق إستراتیجیة أمنیة إقلیمیة شاملة، 

 ومن ذلك:
جمیع مكونات المجتمع، والتعامل معھا على أسس راسخة من العدالة ضرورة االعتراف ب -1

 االجتماعیة وتحقیق المساواة.
راجعة خارطة القوى االجتماعیة الفاعلة في العالم العربي، والروابط السیاسیة م -2

واالقتصادیة التي تؤلف بینھا، وإعادة تقییم السیاسات الداخلیة فیما یتناسب مع متغیرات 
 المرحلة.

إقصاء خطاب التشدد ودعم عناصر االعتدال داخل المجتمع الخلیجي باعتبارھا حجر  -3
 األساس في أي سیاسة إصالحیة تسعى إلى ترسیخ مفاھیم المواطنة والعیش المشترك.

دعم قطاع البحث العلمي إلجراء دراسات جادة تھدف إلى تقدیم أطروحات جدیدة للتعامل  -4
نیة في الخلیج العربي، وتبني مشاریع الحوار المجتمعي بین ھذه مع مختلف المجموعات السكا

 الفئات.
	


