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  السعودية تفتح املعركة الطائفية
  ٢٠١٢- ١٧-أغسطس  /املركز العريب للدراسات املستقبلية

، مبا فيها قضية التغيري الدميقراطي، والصراع الصراع السني الشيعي أصبح طاغياً على غريه من القضايا      

، بالتمدد اإليراينالصراع كان اىل وقت قريب مفتوحاً تكتيكياً ملواجهة ما أُمسي . وطنيةمع اسرائيل، والتنمية ال

. قلعة تصدير احلروب الطائفيةوملنع تأثريات الربيع العريب من الوصول اىل السعودية نفسها اليت تعترب اليوم 

من قبل أتباع النظام السعودي  يف الداخل هناك دعوات. األمر توسع أخرياً، داخل اململكة السعودية وخارجها

ويف اخلارج . سوى أقلية حمصورة يف جند، رغم أن الوهابيني ال ميثلون الستئصال املخالف املذهيب قتالً وطرداً

أُلبست تبدو املعركة واضحة املعامل وكأن ال عالقة هلا بالدميقراطية بقدر ما هلا بتصفيات حسابات سياسية 

تستعيد الرياض بعضاً من مكانتها الضائعة ولتعوض شيئاً من خسائرها الكثرية  ، من أجل أنلبوساً طائفياً

  .خالل العقدين املاضيني

  :الوضع على األرض اليوم يبدو كالتايل

، وهي يف أمهيتها حسب راكمت اخلالف السين الشيعي وفجرت الصراع الطائفيهناك عدة بؤر سياسية 

  :الترتيب التايل

. سياسياً أكثر من كونه صراع من أجل احلرية والدميقراطية/ يأخذ منحى طائفياً حيث الصراع :سوريا/ أ

ـ حسب املصلحة السياسية ـ مع نظام األسد دور يف حتويل وجهة  ايران وحزب اهللاوكان الصطفاف 

  .الصراع السياسي الثوري اىل صراع طائفي رديف

 جناح للشيعةوصدام حسني على أنه  حيث نظر بعض السنة اىل سقوط نظام حزب البعث :العراق/ ب

إسقاط احلكم السني يف العراق، ولّد حمفّزات الستعادة العاصمة اإلسالمية الثانية يف . وداعميهم الغربيني

ال ميكن أن نسمح بأن تكون عاصمة : (وحسب امللك عبداهللا، فإنه قال .دمشق، كنوع من التعويض

هذا الكالم نقله نصاً سعد احلريري يف زيارة سابقة اىل بغداد اىل ). العباسيني وعاصمة األمويني بيد الشيعة

  .رئيس الوزراء نوري املالكي

انه اختراق . اعتداء شيعي على ممتلكات سنيةهناك، نظر اليها على أا  األكثرية الشيعيةفثورة  :البحرين/ ج

م السنة اىل الثورة البحرينية إال على اا لذا مل ينظر معظ. على يد فئة أقليةلدوائر مصاحل بقيت مغلقة لقرون 

  .ثورة طائفية حمركة من اخلارج، ورفضوا ربطها بالربيع العريب، بل مبؤامرة تستهدف السنة

، سبب مشكلة إن من جهة النموذج، أو من صعود جنم حزب اهللا. حيث صراع املذاهب والطوائف :لبنان/ د

حني هاجم  ٢٠٠٧مازاد املشكلة هو أحداث أيار . السياسي القائم جهة ختفيض مكانة سنة لبنان يف النظام

  .واعترب األمر إهانة للسنة، مجيع السنةحزب اهللا بريوت، حيث جرى تضخيم املشكلة، 
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/ قرناً متواصالً، ومل ينته حكم اإلمامة الزيدية إال بعد ثورة ١٢فمع أن الزيدية حكموا اليمن حنو  :اليمن/ هـ

إال أن ظهور العامل الزيدي من جديد مطلع القرن الواحد والعشرين، عرب احلوثيني يف .. ١٩٦٢انقالب عام 

، ومازاد األمر سوًء أنه حدث بالفعل ما صعدة، دق جرس اإلنذار، بأن هناك من يريد أن حييي حكم اإلمامة

ر، رأته السعودية مشكلة، هذا األم. الثقايف والفقهيميكن تسميته باإلحيائية او النهوض الزيدي على املستوى 

نفوذها السياسي ال حيفظه بشكل مستدام إال ألا ـ ويف كل مكان يف العامل العريب واإلسالمي ـ ترى أن 

والسعودية ختشى من أية جتربة اسالمية تنافس مرجعيتها شيعية . وهايب مواز للنفوذ السياسي/ نفوذ مذهيب

األهم ان السعودية وجدت أن توسع نفوذ احلوثيني  .نية أو إخوانيةجعفرية أو زيدية شيعية أو حىت سنية طالبا

. يف كل اليمن الزيدية منتشرونيف مشال اليمن، يعين تطويق نفوذها السياسي يف الداخل اليمين عامة، حيث 

إن النهوض الثقايف : مبعىن آخر. سياسيا للسعودية من اجلنوب) شيعياً(تطويقاً كما أا رأت يف ضتهم 

  .من الصراع، وتفجرياً لهالسياسي الزيدي املتمثل يف احلوثيني، اعترب جزًء و

. فطاملا اعترب متردهم على سياسة التمييز الطائفي عمالً عدوانياً على احلكم الوهايب :الشيعة يف السعودية/ و

ن الغرض هو إضعاف ، وأن أجندم غري وطنية، وأحيركون من اخلارج اإليراينوصار من املعتاد اامهم بأم 

  …)حممد قسيت !  (منوذج احلكم السني اإلسالمي الوحيد والصحيح يف العامل

من سبعة اشخاص مقره السعودية، وله مكاتب سرية هذا و قالت مصادر واسعة االطالع أن هناك طاقما 

يف عدة دول، يهدف اىل شراء ذمم بعض االفراد يف الساحة السورية، ومحلهم على “ داخل البيوت والشقق”

  .االنشقاق، وذلك يف اطار احلرب الدعائية اليت تشنها أطراف املؤامرة االرهابية الكونية على الشعب السوري

، وهلم بندر بن سلطان ومسري جعجع ، وسعد احلريرين من بني أعضاء هذا الطاقم وقالت هذه املصادر أ

، وأشارت املصادر اىل أن هناك أجهزة مبيزانية مالية ضخمةمساعدون رمسيون يف دول عربية وأجنبية، ويتمتع 

  .ب موقعهاستخبارية تقوم بأدوار يف هذا اال، ويعرض على كل من ينشق مبالغ مالية وشقق سكنية كل حس

رئيس الوزراء السوري املنشق والذي اقيل قبل انشقاقه كان على اتصال مع “ حجاب”وذكرت املصادر أن 

عمالء يعملون يف مكاتب للحريري وبندر بن سلطان، وقاموا باغرائه ماليا للمجيء اىل الرياض وترؤس وفد 

كبري يف متويل املؤامرة االرهابية على سوريا يف املؤمتر الذي دعا اليه امللك السعودي الذي يساهم بشكل 

وتضيف املصادر أن هذا امللف هو جزء من احلرب االعالمية اليت تشن على دمشق، ومل تستبعد  .سوريا

مسرحية ”املصادر أن يصار اىل تشكيل حكومة سورية يف املنفى برئاسة حجاب، يف اطار البحث عن خطوات 

عد النجاحات اليت حيققها اجليش السوري ضد املسلحني االرهابيني، للتأثري على الشعب السوري ب“ وسينمائية

  .ويف ضوء اعتقال اجليش للعشرات من الضباط السعوديني واالتراك والقطريني يف االراضي السورية
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  السعوديةتقسيمتدعمقطـر
        ٢٠١٢- ١٧-أغسطس/ املستقبليةللدراساتالعريباملركز

السيمااألخريةاألعوامخاللعديدةصفقاتعلىحصلتحجمها،تفوقأدوارراءشعنالباحثةقطرإمارة

أمواهلاارهابمنسوريةتسلمملكمااإلمارةهذهلدغاتمنالثائرونيسلمملحيثالعريبالربيعموجةيف

  .…عنهبديالًلتكونسعودآلنفوذمقاسعلىترتسمجاسمآلأحالمبدتمؤخراًلكنواعالمها،

السابقنيالدبلوماسينيرؤية“الرمالعلىحدود”عنوانحتتمقالةيف“ Vanity Fair”جملةتناولت

. والعراقالسعوديةالعربيةاململكةتقسيممعكانواومجيعهم. األوسطالشرقملستقبلالسياسينيواحملللني

  .السعوديةاململكةعلىالدورويبقىفعلياًمقسمالعراقإنحيث

الذياألمردويالتعدةإىلالسعوديةتقسيممقاالمايفبيتريزورالفديفيمايكلاألمريكيانرحاقتوقد

تزوداليتللدولاخلامسةاملرتبةيفيقعاألوسطالشرقإنحيث.النفطلتصديرالسعوديةاحتكارسيدمر

ودولوكندافنزويالمنألخريةاالفترةيفأمريكاعلىالنفطوارداتزادتوقد. بالنفطاملتحدةالواليات

  .واملكسيكونيجريياالغربيةأفريقيا

الدولعلىاالعتمادكميةتقليصإىلساعيةًحقوهلابتطويراملتحدةالوالياتبدأتفقدذلكإىلباإلضافة

تقسيميساعدأنالطبيعيومنوأوروبا،الصنيإىليذهبالعريباخلليجمنوالنفط. للنفطاملصدرة

  .املتحدةللوالياتاالستراتيجينيباملنافسنيالتحكمعلىوديةالسع

وقد،األمريكينيقبلمنالسعوديةاململكةإىلالضربةلتوجيهجاهزاإلعالمياألساسأنالصحيفةوأكدت

احتمالعن٢٠٠١سبتمرب١١أحداثبشأنإفاداماتقدميعندالشيوخجملسيفأمريكيانعضوانأعلن

الدولةقطر،استخداماألمريكينيإمكانيف: الصحيفةوتابعت. األحداثيفالسعوديةالعربيةةاململكتورط

اململكةإلضعافاألسد،بشارنظامإلسقاطكبريةجهوداًوتبذلالقذايفمبعمراإلطاحةيفنشاطهاأثبتتاليت

بنمحدقطرأمريفيهيقولو،فيديوجودحولاالنترنتيفمعلوماتظهوربعدوباألخص. السعوديةالعربية

  .القطرينيبأياديحتمياًسيقعالسعوديالنظامإنخليفة

عرضمنهطلباوبريطانيااملتحدةالوالياتحكومةأنأكدقطرأمريأنيقالذلكإىلباإلضافة: وأضافت

ومن. احلاكمظامبالنباإلطاحةرغبتهماعنمعربنيالسعوديةالعربيةاململكةيفالوضعحولمفصلتقرير

أهمأحدتعدقطرأنيفشكوكأييوجدالأنهإالاملهتمة،األطرافأحدمنتضليالهذايكونأناملمكن

.“العريبالربيع”ممويل


