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 المذھب الشیعي مؤتمر أمن الخلیج: إیران عمدت إلى تسییس

للصراع الطائفي في تأجیجھا  طھران الحاضر الغائب بین الملف النووي والشكوى من
 المنطقة

 المنامة: عبید السھیمي 

كانت إیران الحاضر الغائب خالل جلسات مؤتمر أمن الخلیج الذي دخل أمس یومھ الثاني في 
العاصمة البحرینیة المنامة، فعلى مدى الیومین ناقش خبراء ومشاركون في مؤتمر أمن الخلیج 
المخاطر التي تواجھ دول الخلیج الست، حیث برزت الجارة األقرب للدول الست أكبر مھدد 

 طقة الخلیج. لألمن في من

واصل مؤتمر أمن الخلیج العربي الذي ینظمھ مركز البحرین للدراسات االستراتیجیة و
والدولیة والطاقة (دراسات)، بالتعاون مع المعھد الملكي للدراسات الدفاعیة واألمنیة ببریطانیا 

التي  ة(روسي)، مناقشاتھ ألبرز قضایا ومھددات أمن الخلیج العربي في ظل األحداث المتواتر
 تشھدھا المنطقة. 

وناقش المؤتمر في جلسات الیوم الثاني الصراعات الطائفیة، وتأثیرھا على المنطقة ككل 
وبروز تجاذبات القوى السیاسیة الطائفیة ومدى تأثیرھا على دول المنطقة، وأخذ المشاركون 

 یعة. تأثیر األحداث في العراق وسوریا كمساھم في تأزیم العالقة بین السنة والش

، إن الدعم السوري للحركات العابرة »دراسات«وقال الدكتور بشیر زین العابدین، من مركز 
للحدود لم یتعرض للدراسة المعمقة، في إشارة منھ إلى دور سوري في الدفع إلى أزمة طائفیة 

 في الخلیج. 

وأضاف بشیر أن سوریا نشطت بشكل كبیر في دعم حركات اإلسالم السیاسي الشیعیة، رغم 
أن النظام في دمشق نظام علماني، وتابع أن األسد األب دعم حزب هللا اللبناني، وتشكل الحزب 
بالتعاون بین النظام السوري واالستخبارات اإلیرانیة، كما تأسست الكثیر من الحركات الشیعیة 

 اصمة السوریة دمشق. في الع

ودلل بشیر على ذلك بھجرة الحركة الشیرازیة إلى دمشق، كما تأسس ھناك أیضا حزب هللا 
 الحجاز والكثیر من مجموعات العمل السیاسي الموجھة إلى دول الخلیج العربي. 

وأشار بشیر إلى تھدیدات نظام دمشق بأن لدیھ جماعات شیعیة یمكن أن یحركھا في دول 
ندما اندلعت الثورة السوریة، وقال إن ذلك قد یؤدي إلى قیام حرب بالوكالة عندما الخلیج ع

تتحرك ھذه الجماعات. وأكد بشیر أن المنطقة العربیة تعاني االصطفاف الطائفي عند أي حدث 
 یقع خارج حدود الوطن. 
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