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مقدمـــــــــة
الد ْو ِل َّيــة ذات التوجهــات
تشــير قــراءة الواقــع واســتقراء التاريــخ إلــى أن الوحــدات َّ
ســع َّية عــاد ًة مــا تلجــأ إلــى حزمــة مــن اآلل َّيــات املرحليــة لتنفيــذ اســتراتيج ّياتها
التَّ َو ُّ ِ
والد ْو ِلـ ّـي
التــي صاغهــا صنــاع قرارهــا وفــق مجاالتهــا احليويــة يف احمليطــن اإلقليمـ ّـي َّ
معــا لتحقيــق األهــداف املرجـ َّـوةَ ،ب ْيــد أن ُص َّنــاع قــرار اجلمهوريــة اإليران َّيــة كوحدة دول َّية
ً
بــن هــذه الوحــدات ،أعــادوا بعــد الثَّ ــورة عــام  1979إحيــا َء مــا اصطلــح رواد علــم السياســة
اس َّية على تسميته بـ»اجليوبوليتيك ِّ
يعي» ،كآلية أو كنظرة جيو-
الس َي ِ
واجلغرافيا ِّ
الش ّ
سياسـ َّية لتنفيــذ االســتراتيج َّية العليــا املتمثلــة يف إجنــاز البنــاء اإلمبراطــوري املزعــوم.
ومــن ثــم تُلقِ ــي هــذه الدراسـ ُة الضــو َء علــى واقــع ومســتقبل «اجليوبوليتيك ِّ
ـيعي»
الشـ ّ
كآليــة لتنفيــذ االســتراتيج َّية اإليران َّيــة ال ُعليــا منــذ عــام  ،1979وحتديـ ًدا فتــرة صعــوده
الس َي ِ
اسـ َّية
منــذ عــام  ،2003عــام ســقوط العــراق ،بتحديــد مجاالتــه احليويــة وأغراضه ِّ
ومنهجي
علمي
لتحليل
والد ْو ِل َّية،
ٍ
الد ْولَــة اإليران َّيــة يف الدائرتني اإلقليم َّيــة َّ
خــارج نطــاق َّ
ّ
ّ
للمخططــات واملطامــع اإليران َّيــة وآل َّياتهــا الســتهداف امل َ
َّ
ِنطقــة ال َع َر ِب َّيــة وغيرهــا
ســليم
مــن املناطــق ذات األولويــة يف االســتراتيج َّية اإليران َّيــة ،ثــم حتليل دوافع حت ُّول القيادات
اإليران َّيــة مــن الســهر علــى تصديــر ال َّثــورة ونظريــة أم القــرى إلــى رؤيــة نظــرة جيــو-
سياسـ َّية لتنفيذ االســتراتيج َّية اإليران َّية واآلل َّيات التي يســتخدمها هؤالء القادة ،رغب ًة
منهــم يف إجنــاح املشــروع ِّ
ـيعي والســيطرة علــى ال ـ ُّد َول الواقعــة يف نطــاق مجالهــا
الشـ ّ
احليــوي ذي األولويــة.
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وتســعي هــذه الدراســة لإلجابــة عــن تســاؤل رئيســي مفــاده :مــا مصيــر ومســتقبل
اجليوبوليتيــك ِّ
املمتدة والتحالفات اجلديدة
ـيعي يف ظـ ّل التحـ ُّوالت اخلطيرة واألزمات
َّ
الشـ ّ

التي تشــهدها منطقتنا يف الوقت الراهن؟ وهل ســيترتب على اجليوبوليتيك ِّ
ـيعي حال
الشـ ّ
اســتمراره يف امل َ
ِنطقة ظهور نظريات مضا َّدة أو جيوبوليتيك مضا ّد للجيوبوليتيك ِّ
ـيعي
الشـ ّ
الد ْولَــة َف ِار ِسـ َّية يف محيــط ُسـ ِّني ،إيران َّيــة يف محيــط عربـ ّـي؟ وهل تســعي إيران
لكــون هــذه َّ
إللغــاء احلــدود بــن الـ ُّد َول ذات األقلِّ َّيــات ِّ
املتماســة جغراف ًيــا؟ وهــل متتلــك إيــران
الشــيع َّية
َّ
ـيعي يف تلــك امل َ
القــدرات واألدوات الكافيــة لتمريــر اجليوبوليتيــك ِّ
ِنطقــة املضطربــة
الشـ ّ

أمن ًيــا املتشــرذمة سياسـ ًيا؟ وكيــف صــارت الـ ُّد َول املســته َدفة بعــد النظــرة اجليو-سياسـ َّية
للدولــة اإليران َّيــة؟ وهــل ســتتوقف إيــران عــن مشــروعاتها ال َّت َو ُّســعِ َّية يف اإلقليــم والعالَــم إذا
والد ْو ِل َّيــة ،أم إنهــا دولــة مــن طــراز «ســوبر» ستســتمر يف
َبدلَــت التحالفــات اإلقليم َّيــة َّ
مــا ت َّ

الس َي ِ
اسـ ّـي يف ال ُّد َول املســته َدفة؟
مشــروعاتها ال َّت َو ُّســعِ َّية وتنشــر الفوضى وعدم االســتقرار ِّ
واعتمــدت هــذه الدراســة منهــج «دراســة احلالــة» لكونــه ير ِّكــز علــى ظاهــرة أو حالــة
مــا قائمــة ضمــن ســياق وأ ُ ُطــر الواقــع بجمــع املعلومــات عنهــا وحتليلهــا مــن خــال معرفــة

فلســفتها وركائزهــا وســماتها وأدواتهــا ومــدى تنفيذهــا يف الواقــع للوقــوف علــى واقعهــا

ويفضــل اســتخدامه عنــد الرغبــة يف دراســة حالــة ،سياسـ َّية كانــت
واستشــراف مســتقبلها،
َّ
أو جيو-سياســ َّية أو غيرهمــا ،حتتــوي علــى عديــد مــن العوامــل واملتغيــرات املرتبطــة،

وحينمــا تكــون هــذه العوامــل وتلــك املتغيــرات رغــم تعقيدهــا ميكــن مالحظتهــا فــإن منهــج

دراســة احلالــة يكــون مناسـ ًبا لالســتخدام ،وهــو مــا ينطبــق على الدراســة املاثلــة بني أيدينا
بتركيزهــا علــى «اجليوبوليتيــك ِّ
ـيعي» آليـ ًة أو ظاهــر ًة ،ومــن ثــم ال بــد مــن بيــان ســماتها
الشـ ّ
ً
حتليل علم ًيا
ومرتكزاتها ومجاالتها احليوية ودوافعها وآل َّيات تنفيذها لتقييمها وحتليلها
منطق ًيــا ســلي ًما ،وبيــان عوامــل قوتهــا ونقــاط استشــراف مســتقبلها َو ْف ًقــا لهــذا املنهــج.
ويف ضــوء املنهــج املســتخ َدم ميكــن تقســيم الدراســة إلــى ســتة أجــزاء :يتنــاول (األول)

الس َي ِ
اسـ َّية واجليوبوليتيك فرق
مقاربــة نظريــة للجيوبوليتيــك عمو ًمــا ،وهــل بني اجلغرافية ِّ

أم همــا متطابقــان ،باإلضافــة إلــى املفاهيــم األخــرى املرتبطة به كمفهوم احلدود الشــفافة

واملجــال احليــوي واملصـ َّـدات اجلغرافيــة .ويعــرض (الثاني) ملعنى ومرتكــزات اجليوبوليتيك
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ـيعي .ويحلل (الثالث) املجاالت احليوية للجيوبوليتيك ِّ
ِّ
ـيعي .ويتطرق (الرابع) إلى
الشـ ّ
الشـ ّ
دوافــع التحــول نحــو اجليوبوليتيــك ِّ
ـيعي يف االســتراتيج َّية اإليران َّيــة بعــد فشــل مبــدأ
الشـ ّ

تصديــر ال َّثــورة ونظريــة أم القــرى يف التطبيــق .ويســتعرض (اخلامــس) بالتحليــل آل َّيــات
وأدوات التحــول نحــو اجليوبوليتيــك ِّ
ـيعي يف االســتراتيج َّية اإليران َّيــة كالتَّشـ ُّيع الناعــم
الشـ ّ

وتســييس التَّش ـ ُّيع والتَّش ـ ُّيع اخلشــن ،ثــم إدمــاج امليليشــيات ِّ
الشــيع َّية يف أنظمــة احلكــم
بالـ ُّد َول املســته َدفة .ويقــدم (الســادس) واألخيــر تقيي ًمــا موضوع ًيا للجيوبوليتيك ِّ
ـيعي.
الشـ ّ
ً
أول -مقاربة نظرية للجيوبوليتيك :Geopolitics

بدايــ ًة يُعنــى «اجليوبوليتيــك  »Geopoliticsأو اجليو-سياســ َّية بدراســة تأثيــر الســلوك

السيَ ِ
لصنَّــاع القــرار يف وحــدة دول َّيــة مــا ،يف زحزحــة وتغييــر األبعــاد اجلغرافيــة
ِّ
ــي ُ
اس ّ
الد ْو ِل َّيــة األخــرى ،إلــى حيث تقــف مصاحلها،
الد ْولَــة جتــاه الوحــدات َّ
(حــدود املــكان) لتلــك َّ
الد ْولَــة لتنمــو وتتمـ ّدد إلــى مــا وراء احلــدود،
والبحــث عــن االحتياجــات التــي تتطلّبهــا هــذه َّ

وبعبــارة أخــرى تُعنــى اجليوبوليتيــك بالسياســة املتعلقــة بـ»الســيطرة علــى األرض» وبســط
الد ْولَــة يف أي مــكان تســتطيع الوصــول إليــه ،فالنظــرة اجليو-سياس ـ َّية لــدى دولــة
نفــوذ َّ
الد ْو ِلـ ّـي تتعلــق برغبتهــا يف أن تكــون الع ًبــا فاعـ ًـا ومؤ ِّثـ ًرا
مــا علــى املســتوى اإلقليمـ ّـي أو َّ
يف أوســع مســاحة ممكنــة يف حــدود أهدافهــا وطموحاته ــا(.)1

وبينمــا لــم يفــ ّرق بعــض األدب َّيــات املتخصصــة بــن «اجليوبوليتيــك» و«اجلغرافيــا
الس َي ِ
اســ َّية» كمفهــوم واحــد يعكــس َعالقــة تأثيــر وتأ ُّثــر بــن اجلغرافيــا والسياســة
ِّ
متامــا
عمومــا ،تناولهمــا بعــض األدب َّيــات األخــرى كمفهومــن متضا َّديــن
ً
ً
الس َي ِ
اســ َّية تهتــ ّم
« »Political geographyو« »Geopoliticsمــن منطلَــق أن اجلغرافيــا ِّ
بـ»دراســة احلقائــق اجلغرافيــة» -املســاحة واملــوارد الطـــبيعية كال ِّن ْفــط والغــاز واليورانيــوم

السيَ ِ
اسـ ّـي اخلارجـ ّـي،
واألنهــار واملمــرات واملضايــق -املتاحــة للدولــة وأثرهــا علــى الســلوك ِّ
بعبــارة أخــرى هــي الطريقــة التــي تؤ ِّثــر بهــا احلقائــق اجلغرافيــة علــى ثقــل وموقــع ونفــوذ
ال ـ ُّد َول داخل ًيــا وخارج ًيــا وحــدوث التح ـ ُّوالت يف موازيــن القــوة لعديــد مــن الــدول ،فمثـ ًـا
حتولــت بســببها أثينــا ســاب ًقا إلــى إمبراطوريــة بحريــة ،وإســبرطة إلــى قــوة بريــة ،ويف املقابل

دخلــت بســببها دول عديــدة صراعــات وحرو ًبــا طويلــة علــى مــر التاريــخ ،وال تــزال حتى وقتنا
34
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الراهــن ،فــا تــزال امل َ
ِنطقــة مثـ ًـا بســببها متــوج بالصراعــات واألزمــات املمتــدة (.)2
أمــا اجليوبوليتيــك فتُعنَــى َ -و ْف ًقــا لتلــك األدب َّيــات -بالعكــس متا ًمــا ،ممــا تعنيــه اجلغرافيــا
الس َي ِ
اس ـ َّية بتركيزهــا علــى «أثــر السياســة علــى اجلغرافيــا» ،ومــن ثــم تشــغل اجلغرافيــا
ِّ
السيَ ِ
اس َّية نفسها بالواقع واحلقائق ،يف حني تك ِّرس اجليوبوليتيك أهدافها للمستقبل ،وقد
ِّ
السيَ ِ
وص َّنــاع القــرار يف دولــة مــا ينظــرون إلــى
بــدا
ً
واضحــا أنــه إذا كان اجلغرافيــون ِّ
اسـ ّيون ُ
الد ْولَــة كوحــدة اســتاتيكية لهــا حــدود جغرافيــة قانونيــة معت َرف بها دول ًيــا تلتزم بها وحتميها
َّ

مــع عــدم االعتــداء علــى حــدود الـ ُّد َول األخرى املجــاورة يف اإلقليم ( ،)3فإن اجليو-سياسـ ّيني
يع ُّدونهــا كائ ًنــا عضو ًيــا يف حركــة متطــورة وفــق «املجــال احليــوي» ينمــو ويتمــدد ،يتغــذى على
الد ْولَــة ومكانتهــا للوصــول
دوافــع َم ْذ َه ِب َّيــة أو إمبرياليــة أو براغمات َّيــة أو قوميــة لتعظيــم قــوة َّ
الد ْولَــة «الســوبر» إقليم ًيــا ودول ًيــا أو علــى أقل
إلــى حتقيــق األهــداف االســتراتيج َّية وتدشــن َّ
الد ْولَــة وتعزيــز الدفــاع عنهــا مســتق َب ًل،
تقديــر تكويــن مصـ َّـدات جغرافيــة تُســهِ م يف قــوة َّ
لص َّنــاع القــرار تَشـ َّكلَت اإلمبراطوريــات والقــوى الكبرى يف
فبســبب النظــرة اجليو-سياسـ َّية ُ
وقت من األوقات ،وبسببها ً
أيضا اندلعت الصراعات واحلروب بني ال ُّد َول واإلمبراطوريات
ســاب ًقا ،وبســببها تَف َّك َكــت اإلمبراطوريــات والـ ُّد َول ِّ
االتاديــة الكبــرى ً
أيضــا نتيجــة احلــروب
ـتراتيجي ،والتــي تكلّفهــا أمـ ً
ـوال طائلــة للتســليح،
التوســع والعمــق االسـ
التــي خاضتهــا بهــدف
ُّ
ّ
مــا يــؤ ِّدي إلــى تف ُّككهــا يف النهايــة ،ومــن ثــم تهتــم اجليوبوليتيــك مبــا يلــي (:)4
ِ َّ
 -1احلـدود الشـفافـة.
 -2املجـال احلـيوي.
اخلارجي.
 -3التم ُّدد
ّ
املصدات اجلغرافية.
-4
َّ

احلـدود الشـفافة
املصدات اجلغرافية
َّ

اهتمامات اجليوبوليتيك

التمدد اخلارجـي
ُّ

املجال احليوي
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الس َي ِاس َّية واجليوبوليتيك)
(جدول يوضح الفرق بني اجلغرافيا ِّ
اجليوبوليتيك Geopolitics

الس َي ِاس َّية Political geography
اجلغرافيا ِّ
تدرس احلقائق اجلغرافية وأثرها على السياسة.

السيَ ِ
اس َّية وأثرها على اجلغرافيا.
تدرس السياسة والقرارات ِّ

ً
حتليل موضوع ًيا.
الد ْولَة
تهت ّم بتحليل بيئة َّ

الد ْو ِل َّية.
بالد ْولَة من ناحية مطالبها وأهدافها على مستوى السياسة َّ
تهتم َّ

الد ْولَة كما هي كائنة.
تُعنَى بدراسة َّ

الد ْولَة كما يجب أن تكون.
تُعنَى بدراسة َّ

هي األصل الذي تفرعت منه اجليوبوليتيك.

ت ُعنَى باملطالب املكانية للدولة.

وتقدم اجليوبوليتيك ً
مفس ًرا جوهر ًيا يف النزاعات والصراعات الدائرة مطلع القرن
أيضا ِّ

التوسع والتم ُّدد جغراف ًيا والسيطرة على املوارد ،وهو الدور الذي يؤ ّديه
احلادي والعشرين بهدف
ُّ
بعض ال ُّد َول يف الوقت الراهن يف مِ َ
نطقة الشرق األوسط كإيران وروسيا وغيرهما من الدول (،)5
الد ْول ِّي َو ْف ًقا للجيوبوليتيك:
وميكن حتديد ثالثة مصادر رئيس َّية للصراع
اإلقليمي أو َّ
ّ
 -1الصراع من أجل السيطرة على املناطق اجلغرافية.
 -2الصـراع من أجـل السيطرة على املـوارد.

الصراع من أجل الهيمنة اآليديولوجية وامل َ ْذ َه ِب َّية.
ّ -3
الصـراع مـن أجـل املناطق اجلغرافية
نظرية
الصراع َوفقً ا
للجيوبوليتيك
الصراع من أجل املوارد

الصراع من أجل الهيمنة املذهبية

اجليو-سياسي بالنسبة إلى أي دولة قد يكون إما بدوافع آيديولوجية
وهكذا ،فإن التفكير
ّ
وإما بدوافع َم ْذ َه ِب َّية ،كما قد يكون بدوافع قومية عنصرية كالنازية والفاشية والصهيونية،
الد ْو ِلـ ّـي علــى
وقــد يكــون بدوافــع اســتعمارية نفعيــة كالرأســمال َّية ،وعليــه يكــون الصــراع َّ
36
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الد ْو ِل َّيــة نتيجــة تأييــد دول
النُّ ُفــوذ
والتوســع والســيطرة علــى األرض ،والتأثيــر يف ال َع َلقــات َّ
ُّ

ومعارضــة دول أخــرى للتوســع والســيطرة علــى حســاب أمنهــا ومصاحلهــا ،ودفــاع الـ ُّد َول
عــن مصاحلهــا ومجاالتهــا احليويــة ،ومحاولــة فــرض الـ ُّد َول ســيطرتها وهيمنتهــا على دول
أخــرى ،ومــا شــابه ذلــك مــن أعمــال ،تكون مــن احلالة اجليو-سياسـ َّية (.)6

ثانيا -معنى ومرتكزات اجليوبوليتيك ِّ
يعي:
ً
الش ّ
-1املقصود باجليوبوليتيك ِّ
يعي:
الش ّ

يف ضــوء املقاربــة النظريــة الســابقة ملفهــوم اجليوبوليتيــك ميكــن القــول إن اجليوبوليتيــك
اسـ ّـي ال َّت َو ُّســعِ ّي ِّ
ِّ
الس َي ِ
ـيعي إلــى ما وراء
ـيعي  Shiite Geopoliticsيُ َ
قصــد بــه «الفكــر ِّ
الشـ ّ
الشـ ّ

احلــدود اإليران َّيــة أو إلــى حيــث تقــف املصالــح اإليران َّيــة َو ْف ًقــا ملجالهــا احليــوي للســيطرة
بالد ْولَــة اإليران َّيــة أو لتكويــن مصـ َّـدات جغرافيــة خــارج
علــى األرض واملســاحة التــي تليــق َّ
بالد ْولَــة اإليران َّيــة لتحقيــق الهــدف النهائــي املرجــو مــن
الد ْولَــة رويـ ًدا رويـ ًدا ترتبــط َّ
حــدود َّ
َّ
الد ْولَــة
التوســعَ ،و ْف ًقــا الســتراتيج ّيات
الد ْولَــة باعتبــار أن َّ
ومخططــات صانعــي قــرار تلــك َّ
ُّ
اإليران َّيــة هــي قائــدة مشــروع اجليوبوليتيــك منــذ انتصــار ال َّثــورة .)7( »1979
ً
وارتباطــا مبــا ســبق ،فــإن اجليوبوليتيــك ِّ
ـيعي يتمحور حول ُمج َمل السياســات اإليران َّية
الشـ ّ

ضمــن نطــاق املجــال احليــوي للدولــة اإليران َّيــة مــن خــال اســتراتيج َّية َم ْذ َه ِب َّية/تاريخيــة/

دركــون ،حتـ ِّدد «املجــال احليــوي» للدولــة اإليران َّيــة وتُع ِلــي
أع َّدهــا صنــاع قــرار ُم ِ
براغمات َّيــة َ
مــن مبــدأ «احلــدود الشــفافة» للتم ـ ُّدد اجلغــرايف إلــى حيــث تقــف املصالــح اإليران َّيــة مــع
إعطــاء أولويــة للــدول املســته َدفة لتكويــن احلــزام ِّ
ـيعي ،وعــاد ًة مــا تقــع تلــك الـ ُّد َول يف
الشـ ّ
املجــال احليــوي األول إليــران ،علــى أن يتــم ذلــك مــن خــال :التَّشـ ُّيع الناعــم لدعــم وتعزيــز
التَّش ـ ُّيع يف ال ـ ُّد َول املســته َدفة التــي بهــا أعــداد قليلــة مــن ِّ
الشــي َعة ،أو تســييس وعســكرة
وإدمــاج التَّش ـ ُّيع يف األنظمــة احلاكمــة يف ال ـ ُّد َول املســته َدفة التــي بهــا جت ُّمعــات شــيع َّية

الس َي ِ
اسـ َّية كالعــراق وســوريا ولبنــان واليمــن ،ومــن ثــم تشــكيل
يُعتـ ّد بهــا يف تغييــر املعادلــة ِّ
قــوى وأذرع تابعــة للنظــام اإليرانـ ّـي مــن ضفــاف البحــر األبيــض املتوســط شـ ً
ـمال إلــى بحــر
العــرب جنو ًبــا ،مــرو ًرا بالضفــة الغرب َّيــة للخليــج ال َع َر ِبـيّ (.)8
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ويشــير مصطلــح احلــدود الشــفافة إلــى أن «حــدود ال ـ ُّد َول أصبحــت ممتــدة إلــى حيــث
الد ْولَــة علــى أراضــي دول أخــرى ،وفــرض سياســاتها
تقــف مصاحلهــا» ،ومِ ــن ثَـ َّم فوجــود َّ
َ َ
وت ُّكمهــا يف مِ ل َ َّفــات دول تبــدو مســتقلَّة يف الشــكل ،إذ تظـ ّل الـ ُّد َول نظر ًيــا كاملــة الســيادة
ومســتقلَّة ،وهــو مــا بــات أم ـ ًرا مألو ًفــا .لننظــر مثـ ًـا إلــى احلضــور اإليرانـ ّـي يف ا ِملل َ َّفــات

اإلقليم َّيــة وأمريــكا الالتينيــة أو القــارة اإلفريقية ،رغم بعد املســافات واحلدود اجلغرافية،
السوري ،أو احلضور األمريكي يف آسيا
وسي واألمريكي والصيني يف ا ِملل َ ّف
ّ
واحلضور ال ُّر ّ
الوســطى أو يف شــرق آســيا ،أو لننظــر إلــى مناقشــة الكونغــرس األمريكــي يف عديــد مــن

املــرات حلقــوق اإلنســان أو املــرأة يف بعــض الــدول ،إلخ ،لنعرف معنى احلدود الشــفافة (.)9
ومبطالعــة األدب َّيــات اإليران َّيــة التــي تناولــت اجليوبوليتيــك ِّ
ـيعي بالدراســة والتحليــل
الشـ ّ

ـيعي والهــال ِّ
يتبــن أن اإليران ّيــن يف ِّرقــون بــن اجليوبوليتيــك ِّ
ـيعيُ ،مقِ ِّريــن بــاألول
الشـ ّ
الشـ ّ
رافضني الثاني باعتباره شــيطنة َ -و ْف ًقا لتلك األدب َّيات-من نتاج ما يُ َسـ َّمى بـ»أعداء ال َّثورة
الد ْو ِل َّيــة اإليرانـ ّـي دياكو حســيني يف
اإليران َّيــة» ،ويعكــس ذلــك مثـ ًـا تأكيــد أســتاذ ال َع َلقــات َّ
مقالــة لــه نُشــرت عــام  2014يف معــرض تعريفــة اجليوبوليتيك ِّ
ـيعي ،وجود اســتنتاجني
الشـ ّ
َ
مرتبطــن باملفهــوم ،هما:
ً
مناقضــا ملفهــوم الوحــدة
األول أنــه ال يتماشــى والسياســة اخلارج َّيــة اإليران َّيــة لكونــه
بخاصــة
أعـ َّـده مــن يُ َسـ َّـم ْون أعــداء ال َّثــورة اإليران َّيــة،
اإلســام َّية َو ْف ًقــا للفكــر اإليرانـ ّـيَ ،
َّ
للشــي َعة بــدأَت يف إثــارة ِشــي َعة امل َ
الواليــات املُتَّحــدة ،وهــو «أن إيــران كمركــز ِّ
ِنطقــة إلعــادة
ـاس مــع مفهــوم الهــال ِّ
ـيعي الــذي يبــدأ
النهــوض لالســتفادة منهــم كأداة بحيــث تتمـ ّ
الشـ ّ
امتــداده َ -و ْف ًقــا لألدب َّيــات اإليران َّيــة -مــن جبــل عامــل جنوبـ ّـي لبنــان وبعــد بــاد مــا وراء

الس ـ ُعودِ َّية والهضبــة
النهــر وســواحل اخلليــج ال َع َر ِبـ ّـي،
َّ
ـرقي ُّ
بخاصــة املناطــق ال ِّنفْطيــة شـ ّ
اإليران َّيــة ،حتــى قلــب جبــال خراســان الكبــرى"( ،)10أي ميتـ ّد الهــال ِّ
ـيعي الــذي طرحــه
الشـ ّ
مستشــار األمن القومي األمريكي خالل الفترة  1981-1977زبغنيو بري جينســكي وملك
األردن عبــد اهلل الثانــي ،مــن لبنــان التــي يتحكــم فيهــا حــزب اهلل ِّ
ـيعي املؤمتِ ــر بأمــر
الشـ ّ
ـوي يتعامــل مــع إيــران كمــو ِّكل لــه يف ســوريا
إيــران ،مــرو ًرا بســوريا التــي يحكمهــا نظــام علـ ّ
وأنهــا حبــل اإلنقــاذ لــه ،فالعــراق الــذي يحكمــه حيــدر العبــادي املوالــي إليــران ،فاخلليــج
38
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الش ّ

يفسر اجليوبوليتيك ِّ
يعي
ال َع َرب ِّي" ،من ثم َّ
الش ّ
لتترجــم أهــل ِّ
بالهــال ِّ
الشــي َعة مقابــل
ـيعي
َ
الشـ ّ
السـنَّة الذيــن ال مييلــون إلى إعادة نهوض
أهــل ُّ
ِّ
الشــي َعة يف العراق ولبنان والبحرين ،وكل ذلك
بهــدف نشــر ظاهــرة «إيــران فوبيــا» ،فمفهــوم
الهــال ِّ
ـيعي َو ْف ًقــا لتلــك األدب َّيات بعيد عن
الشـ ّ
اإليراني.
الفكــر
ّ

هالل الزبيدي ،الهالل الشيعي إلى أين؟؟
املصدر :شبكة أخبار العراق

الثانــي أنــه يتماشــى -علــى حــد قولــه -مــع السياســة اإليران َّيــة ،وهــو «أن ِّ
الشــي َعة تأثُّ ـ ًرا
بالعوامــل واملفاهيــم التــي رافقــت ال َّثــورة اإليران َّيــة  1979إلعــادة نهــوض ال ُه ِو َّيــة يســعون

إلحيــاء حقــوق مواطنتهــم وإعــادة تصميــم األنظمــة احلاكمــة يف الـ ُّد َول املوجودين بهــا َو ْف ًقا

ملفاهيــم التَّشـ ُّيع ،مثــل العدالــة والنضــال ضـ ّد الظلــم ونصــرة املســتض َعفني ،وهــذه املفاهيــم
العال َّيــة واملبــادئ الدميقراطيــة» ،ومن ثــم فاجليوبوليتيك ِّ
ـاس مــع القيــم َ
ـيعي يجمع
تتمـ ّ
الشـ ّ
اإلسالمي كا َّف ًة والعمل على وحدة املسلمني ،ويف سياقه تدعم إيران جماعات
دول العالَم
ّ
ُس ِّن َّية مثل حركة حماس «التي تعارض الظلم واالستبداد وتقاوم لعودة األراضي احملتلة»،
الد ْولَــة ،وإمنــا ال ُه ِو َّيــة ،وهــذا التفســير يختلــف عــن التعريــف
فبِن َيــة اجليوبوليتيــك ليســت َّ
األول الــذي طرحــه مــن يُ َسـ َّمون أعــداء ال َّثــورة اإليران َّية (.)11
وقد مر اجليوبوليتيك ِّ
يعي َو ْف ًقا لألدب َّيات اإليران َّية بثالث مراحل أساسية:
الش ّ

األولــى :ضعــف اجليوبوليتيــك ِّ
ــيعي (منــذ القــرن التاســع عشــر حتــى ال َّثــورة
الش ّ
اإليران َّيــة (.)1979
الثانيــة :إحيــاء اجليوبوليتيــك ِّ
ـيعي (مــن ال َّثــورة اإليران َّيــة  1979حتــى  2003تاريــخ
الشـ ّ
ســقوط العــراق).

الثالثة :صعود اجليوبوليتيك ِّ
ص َّدام حســن
ـيعي (من  2003حتى اآلن) عقب ســقوط َ
الشـ ّ
الد ْولَــة الذيــن يش ـ ِّكلون ثلثــي ســكانها،
يف العــراق  2003ورفــع الضغــط عــن ِشــي َعة هــذه َّ
للشــي َعة يف أن يف ِّكــروا يف رفــع ظلــم املاضــي ض ـ ّد املجتمــع ِّ
مــا أوجــد فرصــة ِّ
ـيعي،
ِ َّ
الشـ ّ

وهــو مــا انعكــس إيجا ًبــا علــى ِشــي َعة امل َ
ِنطقــة بالكامــل ،علــى نحــو أ َّدى إلــى تَ َو ُّســع النُّ ُفــوذ
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الش ّ

صـ َّـدام ،وزيــادة مطالــب ِّ
الشــي َعة يف دول مجلــس التعــاون
اإلقليمـ ّـي إليــران بعــد ســقوط َ
اخلليجـ ّـي حتــت تأثيــر وضــع العــراق (.)12
مِ ــن ثَ ـ َّم يبــدو يف وجهــة النظــر اإليران َّيــة أن مفهــوم اجليو-سياس ـ َّية ِّ
الشــيع َّية هــو واقــع
جغــرايف ،لكــن فكــرة الهــال ِّ
موجــه مــن ناحيــةِ
آيديولوج َيــا ال ـ ُّد َول
ـيعي هــي مشــروع َّ
ْ
الشـ ّ
السـنَّة يف امل َ
املعاديــة إليــران وا ُ
ِنطقــة ،مــن أجــل ضمــان بقــاء حكمهــم ،ومــن ناحيــة
حلـ َّكام ُّ
أخــرى أداة لنفــوذ وحضــور الواليــات املُتَّحــدة وحلفائهــا يف مِ َ
نطقــة الشــرق األوســط (،)13
ومِ ــن ثَ ـ َّم و ّفــر اجليوبوليتيــك ِّ
ـيعي إليــران الفــرص التاليــة:
الشـ ّ
اإليراني يف القضايا ال َع َر ِب َّية.
• تنامي الدور
ّ

• تنامي النُّفُوذ اإليراني جتاه احلركات الفلسطينية.
ِنطقة ونفوذهم ملواجهة السياسات األمريكية يف امل َ
الشي َعة يف امل َ
• زيادة قوة ِّ
ِنطقة.
اإلقليمي إليران يف قالب أنها قوة إقليم َّية.
• إعادة طرح الدور
ّ
• دعم الشعوب املظلومة يف امل َ
ِنطقة (.)14

وتنتقــد األدب َّيــات ذاتهــا فكــرة الهــال ِّ
ـيعي بذِ ْكرهــا أن «حديــث امللــك عبــد اهلل الثانــي
الشـ ّ
عــن هــال ِشــيعِ ّي يســتحوذ علــى أكبــر مصــادر الوقــود األحفــوري يف العالَــم -مــن مضيــق
التوســع اإليرانـ ّـي ودعــم
هرمــز حتــى بحــر اخلــزر -يريــد أن يد ّمــر إســرائيل عــن طريــق
ُّ

توســيع العمليــات امليدانيــة حلمــاس وحــزب اهلل ،هــذا أمــر غيــر واقعـ ّـي الهــدف منــه تعزيــز
تقــارب الـ ُّد َول ال َع َر ِب َّيــة مــع الواليــات املُتَّحــدة والـ ُّد َول األوروبيــة للضغــط علــى إيــران مــن

ناحيــة والوقــوف أمــام موجــة املطالبــة با ُ
حل ِّر َّيــات يف الـ ُّد َول ال َع َر ِب َّيــة مــن ناحيــة أخــرى (،)15
وقــد ت ََسـ َّبب مصطلــح «الهــال ِّ
ـيعي» مــن وجهــة نظــر األدب َّيــات اإليران َّيــة يف مــا يلــي:
الشـ ّ
والسنَّة يف امل َ
• زيادة اخلالفات امل َ ْذ َه ِب َّية بني ِّ
ِنطقة.
الشي َعة ُّ
السنَّة يف امل َ
• انحراف ما يُ َس َّمى «ثورات الربيع ال َع َرب ِّي» على يد ا ُ
ِنطقة.
حل َّكام ُّ
• تَ َوتُّر ال َع َلقات بني إيران وبعض دول امل َ
ِنطقة.
• ترويج ثقافة «إيران فوبيا» و«شيعة فوبيا» يف امل َ
ِنطقة.
• زيادة منافسة ال ُّد َول ال َع َر ِب َّية بامل َ
ِنطقة يف التسليح.

• إضعاف الوحدة الوطن َّية بني ِّ
والسنَّة داخل احلدود اجلغرافية اإليران َّية.
الشي َعة ُّ
40
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الش ّ

مــن ثــم ينبغــي القــول إن الهــال ِّ
ــيعي َ -و ْفــق األدب َّيــات اإليران َّيــة -هــو أداة ،ميكــن
الش ّ
للواليــات املُتَّحــدة وحلفائهــا اإلقليم ّيــن علــى أثــر التمســك بهــا حتقيــق أهدافهــم ،مثــل
احلضــور القــوي للواليــات املُتَّحــدة يف امل َ
ِنطقــة ،وبيــع الغــرب األســلحة ال َع ْس ـ َك ِر َّية للــدول
ال َع َر ِب َّيــة بامل َ
ِنطقــة ،وتقليــل الضغــوط اإلقليم َّيــة علــى إســرائيل ،والضغــط علــى إيــران يف
ـامي يف إطــار الوحــدة
هيئــة عقوبــات .يف حــن تنظــر إيــران إلــى قضايــا العالَــم اإلسـ ّ
ـيعي والهــال ِّ
اإلســام َّية .ويف إطــار إثبــات االختــاف بــن اجليوبوليتيــك ِّ
ــيعي
الش ّ
الشـ ّ

ميكــن اإلشــارة إلــى أه ـ ّم هــذه النقــاط:
الشــيع َّية مبِ َ
واقعــي وأثــر جغــرا ّ
يف للــدول ِّ
• اجليوبوليتيــك ِّ
نطقــة الشــرق
ــيعي أمــر
ّ
الش ّ
األوســط ،يف حــن أن الهــال ِّ
ـيعي أمــر آيديولوجــي وبنيــة فكريــة للغــرب وحلفائهــم
الشـ ّ
اإلقليم ّيــن يف الشــرق األوســط.
يعي انسجام واستقرار ،يف حني أن الهالل ِّ
• اجليوبوليتيك ِّ
يعي أمر مؤ َّقت.
الش ّ
الش ّ
واقعي ،أما يف الهالل ِّ
• التقارب يف اجليوبوليتيك ِّ
يعي فخياليّ (.)16
يعي أمر
الش ّ
ّ
الش ّ
ولكــن يف ضــوء املقاربــة النظريــة ومفهــوم اجليوبوليتيــك الــذي يُع ِلــي مــن مســألة احلــدود
الشــفافة فــإن محــاوالت األدب َّيــات اإليران َّيــة إخفــاء حقيقــة أن مــا تعتــرف بــه مــن أن
ـيعي) ســيؤ ِّدي بشــكل مباشــر إلى ما يســمى بـ»الهالل ِّ
(اجليوبوليتيك ِّ
ـيعي» يف ظ ّل
الشـ ّ
الشـ ّ
مفاهيــم ال َّثــورة اإليرانيــة القائمــة على تصدير ال َّثورة ونصرة املســتض َعفني ،حســب زعمها،
بــات أمـ ًرا غيــر واقعـ ّـي ،وأن اجلانــب اإليرانـ ّـي يتملّــص مــن حقيقــة املشــروع الــذي يعمــل
عليــه ويتجــه نحــو تبريــرات تعــزف علــى وتــر األُ َّمــة اإلســام َّية ومجابهــة الظلــم والطغيــان
توجهــات النظــام اإليرانـ ّـي
والصهيو-أمريكيــة ،يف حــن ال يُخفِ ــي ذلــك علــى أرض الواقــع ُّ
اسـ ّـي وال َّت َو ُّســعِ ّي عبــر بوابــة األقلِّ َّيــات ِّ
السيَ ِ
الشــيع َّية.
ومشــروعه ِّ
 -2ركائز اجليوبوليتيك ِّ
يعي:
الش ّ

ركائز اجليوبوليتيك ِّ
يعي
الش ّ
الوزن النسبي
توا ُفر العنصر امل َ ْذ َهب ِّي
للدولة املَر َكزِ ية (إيران) .يف الدول املستهدفة .غياب الدور األمريكي.
َّ
َ
ُّ َ

بروز فاعلني دوليني
جدد حلفاء إليران.

عنصر اإلدراك لدى
اإليراني.
صانع القرار
ّ
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الش ّ

اإليراني يف تطبيق النظرية اجليو-
االستراتيجي ال يستوي لصانعي القرار
كان التفكير
ّ
ّ
سياسـ َّية لتحقيــق أهدافهــم ال َّت َو ُّســعِ َّية دون توا ُفــر مرت َكــزات مع َّينــة للجيوبوليتيــك ِّ
ـيعي
الشـ ّ
كما يشــترط اجليو-سياسـ ّيون يف تطبيق النظرية على الواقع امللموس لتحقيق أغراضها،
فــإذا مــا نظرنــا إلــى اجليوبوليتيــك ِّ
ـيعي فســنجد لــه مرتكــزات على النحــو التالي:
الشـ ّ
أ -الــوزن النســبي للدولــة املَر َك ِز َّيــة (إيــران) بامتالكهــا قــد ًرا ال يُســتهان بــه مــن معـ َّـدل القــوة
وأه ُّمهــا املوقــع اجلغــرايف والكتلــة البَ ِّر َّيــة
الشــاملة « »Total Powerاملا ِّد َّيــة وغيــر املا ِّد َّيــةَ ،

الواســعة والبحريــة املمتـ َّـدة علــى اخلليــج ال َع َر ِبـ ّـي وبحــر عمــان ،وامتالكهــا مضيــق هرمــز

املشــرف عليهمــا ،وقوتهــا االقتصاديــة مبــا يف ذلــك ثرواتهــا الطبيعيــة بامتالكهــا احتياط ًيــا
نفط ًيــا يُ َقـ َّـدر بـــ 158,400مليــار برميــل (تقديــرات «أوبــك») جعلهــا يف املرتبــة الرابعة َ
عال ًيا
والس ـ ُعودِ َّية وكنــدا ،وقوتهــا ال َع ْس ـ َك ِر َّية التقليديــة وفــوق التقليديــة ،وقوتهــا
بعــد فنزويــا ُّ

السـ ِّن ّي ولتحقيــق
الناعمــة ،وهــذه مرتكــزات رئيسـ َّية لتفعيــل التمـ ُّدد امل َ ْذ َه ِبـ ّـي يف احمليــط ُّ
االســتراتيج َّية اإليران َّيــة ،كمــا هــو حــال الواليــات املُتَّحــدة يف االســتراتيج َّية الرأســمال َّية
وروســيا يف االســتراتيج َّية الشــيوع َّية ،إلخ (.)17

والد ْو ِل َّيــة َو ْف ًقــا لنظريــة قلــب األرض
وتشــغل إيــران مكانــة بــارزة يف املعادلــة اإلقليم َّيــة َّ

تنــص يف أحــد عناصرهــا علــى أن مــن يســيطر علــى مناطــق
« »heartLandالتــي
ّ
فاأله ِّم َّيــة األصليــة
الســاحل ،يســيطر علــى مناطــق الظهيــر ،ومِ ــن ثَـ َّم علــى قلــب العالَــم.
َ

أه ِّم َّيــة مِ َ
نطقــة
هــي لســواحل اخلليــج ال َع َر ِبـ ّـي وخليــج عمــان وبحــر العــرب ،ومِ ــن ثَـ َّم كانــت َ
الظهيــر اإليران َّيــة ( .)18وإذا كانــت إيــران ح َّق َقــت جناحــات يف فــرض إرادتهــا علــى مضيــق
هرمــز ،وهــو منفــذ اخلليــج ال َع َر ِبـ ّـي اجلنوبــي ،فــإن طموحاتهــا تصــل إلــى الســيطرة علــى
منفــذه الشــمالي ،وهــو نهــر شـ ّ
ـط العــرب الــذي يبلــغ طولــه نحــو  204-200كيلومتــرات
مــن بدايتــه يف القرنــة إلــى مصبــه يف اخلليــج يف رأس البيشــة جنــوب الفــاو ،أمــا عرضــه

فمتفــاوت ،فهــو عنــد املصــب يبلــغ أكثــر مــن كيلومتريــن ،يف حــن يبلــغ عنــد البصــرة نحــو

كيلومتــر واحد (.)19

ب -التركيبــة امل َ ْذ َه ِب َّيــة للــدول احليويــة املســته َدفة التــي تشــمل أعدا ًدا من ِّ
الشــي َعة التابعني

للمرجع َّيــات اإليران َّيــة أو املتعاطفــن معهــا ،وتُعتبــر اإلثنــا عشــرية هــي الطائفــة الكبــرى،
42
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وتليهــا اإلســماعيلية ،ثــم الزيديــة بنســب صغيــرة .ويتــراوح عــدد ِّ
الشــي َعة يف العالَــم بــن
 200-150مليــون نســمة ،بنســبة  %13-10مــن إجمالــي عــدد املســلمني يف العالَــم ،ويعيــش
منهــم مــا بــن  135-115مليو ًنــا يف قــا َّرة آســيا مبــا يعــادل نحــو ثالثــة أربــاع عــدد ِّ
الشــي َعة
الكلِّـ ّـي ،ويعيــش الربــع الباقــي يف شــمال إفريقيــا ،ويتــراوح عددهــم بــن  35و 40مليــون

نســمة ( ،)20ويتركــز معظــم ِّ
الشــي َعة -نحــو  -%80-68يف أربــع دول :إيــران ( 70-66مليو ًنــا)،
وباكســتان والهنــد والعــراق (قرابــة  90مليــون نســمة) ،ويتركــز وجود ِّ
الشــي َعة اإلثنا عشــرية
بنســبة كبيــرة يف إيــران والعــراق وأذربيجــان والبحريــن ،وبنســبة مهمــة يف كل مــن الكويــت
السـ ُعودِ َّية ،ويف
ولبنــان ،ويف مناطــق عــدة كالقطيــف واألحســاء واملدينــة املنــورة يف اململكــة ُّ

مســقط والباطنــة يف ســلطنة عمــان ،وباقــي دول اخلليــج ال َع َر ِبـ ّـي وباكســتان والهنــد ويف
دول آســيا الوســطى ،ويعيــش ِّ
السـ ُعودِ َّية والهنــد ،أمــا
الشــي َعة اإلســماعيلية يف جنــران يف ُّ
ِّ
الشــي َعة الزيديــة فيتركــزون يف اليمــن (.)21

ت -غيــاب الــدور األمريكــي مقابــل بــروز فاعلــن جــدد حلفــاء إليــران على الســاحة َ
العال َّية
خــال فتــرة حكــم الرئيــس األمريكــي بــاراك أوبامــا (مــن بدايــة  2009إلــى نهايــة )2016
وضعــف الهيمنــة الكونيــة لواشــنطن علــى توجيــه السياســات يف الشــرق األوســط ويف بقيــة
قياســا إلــى مــا كان يســود يف املاضــي بعــد انتهــاء
مناطــق العالَــم التــي تشــهد صراعــات
ً

احلــرب البــاردة وزوال القطبيــة الثنائيــة ،فلــم ت ُعــد الواليــات املُتَّحــدة اآلن هــي الالعــب
العال َّيــة وامل َ
َ
ِنطقــة ال َع َر ِب َّيــة ويعمــل علــى ترتيــب
الرئيســي الــذي يرســم مســتقبل السياســة
أوضاعهــا خدم ـ ًة ملصاحلهــا اإلمبرياليــة ،ولــم ت ُعــد ً
أيضــا وحدهــا القــادرة علــى تســوية
صراعــات امل َ
ِنطقــة ،مقابــل بــروز أقطــاب دول َّيــة حليفــة إليــران تســعي للعــب دور أكبــر
خصوصــا ،وروســيا ِّ
االتاديــة -احلليــف
الد ْو ِل َّيــة عمو ًمــا والشــرق أوســطية
يف الســاحة َّ
ً
ـص ،مبوقعهــا اجلغــرايف يف شــرق أوروبــا وعلــى تخــوم قارة آســيا
القــوي إليــران -بشــكل أخـ ّ
وغناهــا بال ِّنفْط والغاز وإرث ِّ
وبتعدادهــا البشــري وتاريخهــا احلضــاري ِ
االتاد الســوفييتي

ً
وأيضــا العمــاق الصينــي -احلليــف الثانــي إليــران
الســابق يف املقــدرة ال َع ْسـ َك ِر َّية النوويــة،
وروســيا -صاحــب االقتصــاد الثانــي َ
فرنســا وتركيــا ،وقــد انعكــس ذلــك إيجا ًبــا
عال ًيــا ،ثــم
ً
علــى النظــرة اجليو-سياسـ َّية اإليران َّيــة (.)22
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ث  -وأخي ـ ًرا توا ُفــر عنصــر اإلدراك  perceptionلــدى صانــع القــرار اإليرانـ ّـي مبقـ َّـدرات
والد ْو ِلـ ّـي
الد ْولَــة القوميــة املا ِّد َّيــة وغيــر املا ِّد َّيــة وحــدود الــدور اإليرانـ ّـي والظــرف اإلقليمـ ّـي َّ
َّ
َّ
ومخططاتها
الذي يُتِيح إليران دو ًرا ف َّع ًال ومؤ ّث ًرا م ّكنها من امل ُ ِض ّي يف تنفيذ استراتيج ّيتها
ال َّت َو ُّ ِ
والد ْو ِل َّية ،مع إعطاء األولوية
ســع َّية على حســاب ال ُّد َول الكائنة يف الدائرتني اإلقليم َّية َّ
للدائــرة اإلقليم َّيــة حيــث اســتغلّت إيــران «ســوء اإلدراك» لــدى بعــض صانعــي القــرار يف

ال ـ ُّد َول ال َع َر ِب َّيــة لتعزيــز دورهــا رغــم امتــاك ال ـ ُّد َول ال َع َر ِب َّيــة موق ًعــا اســتراتيج ًيا ومــوارد
نفطيــة هائلــة ،فقــد متتلــك دولــة مــا قــدرات ما ِّد َّيــة وغيــر ما ِّد َّيــة ،ولكــن ليــس بالضــرورة أن
تكــون لديهــا القــدرة أو الرغبــة يف حتقيــق سياســة خارج َّيــة ف َّعالــة ،ويف بعــض األحيــان قــد
الد ْولَــة إال قــد ًرا محــدو ًدا مــن تلــك القــدرات ،ولكنهــا قــد حت ِّقــق أهدا ًفا سياسـ َّية
ال متتلــك َّ

الس َي ِ
اسـ ّـي عنصــر اإلدراك (.)23
تفــوق قدراتهــا إذا مــا توافــر لــدى قائدهــا ِّ
ثالثا -املجاالت احليوية للجيوبوليتيك ِّ
ً
يعي:
الش ّ
معلــوم أن ألي نظريــة جيو-سياسـ َّية مجــاالت

صنَّــاع القــرار ذوو النظــرة
حيويــة يح ِّددهــا ُ

اجليو-سياســ َّية يف دولــة مــن الــ ُّد َول جتــاه

والد ْو ِلـ ّـي ،ولهــذا الســياق
محيطهــا اإلقليمـ ّـي َّ
ثالثــة مجــاالت حيويــة -هــي الـ ُّد َول واملناطــق

التحرير تنشر خريطة اكتمال البدر الشيعي يف
اخلليج العربي .املصدر :موقع التحرير

املســته َدفة -ملرحلــة صعــود اجليوبوليتيــك
ِّ
ـيعي َو ْف ًقــا لـ»اخلطــة التنمويــة اإليران َّيــة اخلامســة» لعــام  2003ضمــن إطــار ميثــاق
الشـ ّ
أفــق العشــرين عا ًمــا (األفــق العشــريني) لتحويــل إيــران بحلــول عــام  « 2025إلــى املركــز

األ َول إقليم ًيــا ،وذلــك علــى النحــو التالــي:

أه ِّم َّيــة إليــران املتم ِّثــل يف مجموعــة مــن ال ـ ُّد َول القريبــة
• املجــال احليــوي األول :األكثــر َ
جغراف ًيــا وذات العنصــر امل َ ْذ َه ِبـ ّـي كالعــراق وســوريا ولبنــان واليمــن فاخلليــج ال َع َر ِبـ ّـي ،وهــي
الـ ُّد َول التــي اصطلُــح علــى تســميتها يف القامــوس اإليرانـ ّـي بــدول «البــدر ِّ
ـيعي» ( ،)24وما
الشـ ّ
الد ْو ِل َّيــة خلامنئــي علــي أكبــر واليتــي عــن أن «الســاحل اجلنوبــي
حديــث مستشــار الشــؤون َّ
أه ِّم َّيــة
إليــران واخلليــج ومضيــق هرمــز وعجمــان ،هــي حدودنــا االســتراتيج َّية األكثــر َ
44
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لتكويــن البــدر ِّ
ـيعي» إال دليــل علــى ذلــك ،والســتحواذ تلــك ال ـ ُّد َول علــى املجــال األول
الشـ ّ
للجيوبوليتيــك ِّ
ـيعي عــدة مبـ ِّر َرات:
الشـ ّ
• التركيبــة املَذْ َه ِب َّيــة لتلــك الـ ُّـد َول التــي تشــتمل علــى جت ُّمعــات شــيع َّية يَدِ يــن بعضهــا،

تقليد ًيــا أو دين ًيــا أو سياس ـ ًيا ،بالــوالء للمرشــد اإليرانـ ّـي ،وتشــير التقديــرات إلــى أنهــم
ميثلــون  %60-55يف العــراق ،و %20يف ســوريا ،و %30يف اليمــن ،و %35-25يف لبنــان،
و %60-55يف البحريــن (.)25

• اجلــوار اجلغــرايف لتلــك الــدول ،فهــذه الـ ُّد َول تتميــز بقربهــا اجلغــرايف للدولــة اإليران َّيــة
ذات االســتراتيج َّية ال َّت َو ُّس ِــع َّية ،وتو ّفــر هــذه احلقيقــة اجلغرافيــة ميــزة نســبية يُعت ـ ّد بهــا

التوســع والتمـ ُّدد ،وتَعـ ُّدد البدائل
لتنفيــذ املشــروع اجليو-سياسـ ّـي ،حيــث قلــة التكاليــف يف
ُّ
يف حتقيــق األهــداف املرجـ َّوة مــن واقــع القــرب اجلغــرايف ،وتتيــح ســرعة ا ِّتخــاذ قــرار بعينه
إذا ت ََطلَّــب تنفيـ ُذ الهــدف.
السن ِّّي» يف مواجهة ما يسمي بـ»املشروع ِّ
يعي»
• ليس فقط غياب ما يسمي بـ»املشروع ُّ
الش ّ
الس ـ ِّن َّية املَر َك ِز َّيــة
علــى حســاب ال ـ ُّد َول الواقعــة يف اإلقليــم ،بــل غيــاب َّ
الد ْولَــة أو ال ـ ُّد َول ُّ
السـ ِّن ّي يف مواجهــة املشــروع ِّ
ـيعي ،وهــو مــا
القــادرة علــى إحيــاء وحمــل لــواء املشــروع ُّ
الشـ ّ
احملصلــة النهائيــة وض ًعــا وظر ًفــا مالئ ًمــا إليــران ومشــروعها ِّ
ـيعي يف الوقــت
أتــاح يف
ِّ
الشـ ّ
الــذي تتبايــن فيــه مواقــف الـ ُّد َول اإلســام َّية وال َع َر ِب َّيــة مــن طبيعــة املشــروع ِّ
ـيعي والدور
الشـ ّ
اإليراني يف امل َ
ِنطقة ،فهناك دول مواجهة للمشروع اإليراني ،ودول متح ِّفظة وثالثة مؤ ِّيدة
ّ
وداعمــة بطريقــة أو بأخرى (.)26

اإليراني»،
• ليس فقط غياب ما يسمي بـ»املشروع ال َع َر ِب ّي» يف مواجهة ما يسمي بـ»املشروع
ّ
الد ْولَــة الــدور أو الـ ُّد َول ال َع َر ِب َّيــة القويــة القــادرة علــى إحيــاء وحمــل لواء املشــروع
بــل غيــاب َّ
ِــي
ِــي (باســتثناء املســاعي والتحــركات ُّ
الســ ُعودِ َّية كبــوادر يف إطــار التحالــف ال َع َرب ّ
ال َع َرب ّ
ـامي نحــو هــذا الــدور) ،مقابــل ســيادة املشــروعات اإلقليم َّيــة كاملشــروع اإليرانـ ّـي،
واإلسـ ّ
باإلضافــة إلــى املشــروعني اإلســرائيلي والتركــي ،وقــد ســاءت أوضــاع الـ ُّد َول ال َع َر ِب َّيــة أكثــر
وأكثــر منــذ انــدالع ثــورات الربيــع ال َع َر ِبـ ّـي مطلــع عــام  2011وتَـ َر َّدت أوضاعهــا االقتصاديــة
الس َي ِ
اسـ َّية وأصبحــت تربــة خصبــة ومــا ًذا آمنًا للجماعــات اإلرهابية
وتشــرذمت مك ِّوناتهــا ِّ
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(تنظيــم القاعــدة ثــم «داعــش») ،وكانــت النتيجــة الفشــل ال َع َر ِبـ ّـي يف صياغــة مشــروع عربـ ّـي
يحـ ِّدد موقــف العــرب مــن املشــروعات الثالثــة ،واالرتقاء إلــى املصلحة ال َع َر ِب َّيــة ال ُعلْيا ،التي
يقــف خلفهــا املشــروع ال َع َر ِبـ ّـي ،ويتقــدم على ســواه (.)27
املجــال احليــوي الثانــي :يشــمل دول القوقــاز وآســيا الوســطى وشــمال غــرب آســيا وبحــر

قزويــن ،ورغــم مــا متثلــه هــذه الـ ُّد َول مــن مصـ َّـدات أمــام األطمــاع ال ُّروسـ َّية التاريخيــة ،مــع
مــا تكتنــزه تلــك الـ ُّد َول مــن مــوارد وعوائــد اقتصاديــة إضافيــة ،تعمــل مــع غيرهــا كخطــوط
إمــداد َم ْذ َه ِب َّيــة لصالــح املشــروع ،ولــم تعـ ِ
ـط إيــران هــذا املجــال أولويــة كاملجــال احليــوي األول
خلضوعه للمجال احليوي لروسيا التي باتت حلي ًفا إليران يف مِ لَفَّات امل َ
بخاصة ا ِملل َ ّف
ِنطقة،
َّ
ـيؤجل معــه تنفيــذ اخلطــة اإليران َّيــة يف هــذا املجــال مسـ ً
ـتقبل ،يف حــن
الســوري ،علــى نحــو سـ َّ
السـ ِّن ّي يف
اســتخدمت أســاليب االختــراق الناعــم مســتغِ لَّة االســتنفار ال ُّروسـ ّـي ضـ ّد الصعــود ُّ

اجلمهوريــات اإلســام َّية بعــد هزميتهــا منــه يف أفغانســتان التــي تعتبرهــا إيران جــز ًءا تاريخ ًيا
منهــا ،فتقدمــت بديـ ًـا يهـ ِّدئ مــن َر ْوع الـ ُّروس ،لتعمــل إيــران ومشــروعها ضمــن اســتراتيج َّية

السـ ِّن ّي صاحــب األرض يف اجلمهوريــات ذات ال َعالقــة ســاب ًقا ِّ
باالتــاد
املواجهــة مــع اإلســام ُّ

السوفييتي السابق.

املجــال احليــوي الثالــث :يشــمل بقيــة دول الظهــور امل َ ْذ َه ِبـ ّـي مبــا فيهــا مصــر واملغــرب وتونــس،
ومن ثَم يأتي بعدها يف األولوية باقي دول العالَم المتالك أوراق ضغط متعددة على الساحة

بخاصة يف إفريقيا والصني والهند والواليات املُتَّحدة وال ُّد َول الغرب َّية ،حيث يستفيد
الد ْو ِل َّية،
َّ
َّ
ِّ
الشــي َعة مــن منــاخ احلريــة واالنفتــاح والدميقراطيــة يف تكويــن جماعــات ضغــط تســاعد يف
احلفــاظ علــى املشــروع وأدواتــه ،ومــن خــال تكويــن أقلِّ َّيــات تابعــة والئ ًيا لهــا (.)28

رابعا-عوامل صعود اجليوبوليتيك ِّ
اإليرانية:
االستراتيجية
يعي يف
ً
َّ
َّ
الش ّ

جملــة مــن الدوافــع واألســباب تقــف وراء التحــول يف آل َّيــات تنفيــذ االســتراتيج َّية اإليران َّيــة
ال َّت َو ُّ ِ
اإليراني منذ انتصار ال َّثــورة اإليران َّية  1979لتكريس
ص َّنــاع القــرار
ســع َّية التــي أعدهــا ُ
ّ
الزعامــة اإليران َّيــة وتدشــن اإلمبراطوريــة ال َف ِار ِس ـ َّية نحــو مرحلــة صعــود اجليوبوليتيــك
ِّ
ـيعي ،هي:
الشـ ّ
-1فشــل مبــدأ تصديــر ال َّثــورة :نظر ًيــا يُعتبــر «مبــدأ تصديــر ال َّثــورة» أحــد املبــادئ الرئيســية
46
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االستراتيجية اإليرانية منذ 1979
مبدأ
تصدير الثورة

نظرية
أم القرى
وإحياء
اجليوبوليتيك

صعود
اجليوبوليتيك
ِّ
الشيعِ ّي

التــي رافقــت قيــام ال َّثــورة اإليران َّيــة  1979ومح ـ ِّد ًدا أصيـ ًـا ضمــن مح ـ ِّددات السياســة
اخلارج َّية اإليران َّية منذ اندالع ال َّثورة ،باإلضافة إلى مح ِّددات أخرى تاريخية وبراغمات َّية،
قصــد بــه نشــر املذهــب ِّ
الد ْولَــة اإليران َّيــة والعمــل على قيــام ثورات
ـيعي خــارج حــدود َّ
ويُ َ
الشـ ّ
مشــابهة لل َّثـ ْورة اإليران َّيــة يف اخلــارج وقتــال حــكام املســلمني الرافضــن ذوي ال َعالقــة مــع
الشــيطان األكبــر ،يف إشــارة إلــى الواليــات املُتَّحــدة ،وأن تصبــح إيــران مركـزًا داع ًمــا للــدول
واجلماعــات املســتض َعفة كافــة ضـ ّد سياســات الـ ُّد َول املتن ِّفــذة يف العالَــم ،وقــد تَبَـ َّـن ذلــك

يف حديــث املرشــد اإليرانـ ّـي الســابق اخلمينــي يف أحــد خطاباتــه « :1980/2/11ســنص ِّدر
ثورتنــا إلــى كل دول العالَــم ،مطال ًبــا بتكــرار هــا يف البلدان اإلســام َّية األخرى كخطوة أولى
التوحــد مــع إيــران يف دولــة واحــدة» ،وكــذا نــص املــادة  154مــن الدســتور اإليرانـ ّـي
نحــو
ُّ
علــى «التــزام إيــران العمــل علــى إقامــة حكومــة احلــقّ يف أرجــاء األرض وحمايــة الكفــاح

ـرعي للمســتض َعفني يف أي مكان» (.)29
الشـ ّ
ـامي مــن
وبعــد جنــاح ال َّثــورة اســتفاد قائدهــا آنــذاك مــن حالــة االســتياء ال َع َر ِبـ ّـي واإلسـ ّ
ال َع َلقــات اجليــدة آنــذاك بــن إســرائيل وشــاه إيــران ،وراحــوا ير ِّوجــون ِلَــا سـ ّموه بالنهــج
املغايــر لنهــج الشــاه محمــد رضــا بهلــوي بقطــع ال َع َلقــات مــع إســرائيل واعتبــار القــوى

الكبــرى املؤيــدة إلســرائيل قــوى ظاملــة للــدول املســتض َعفة ،وبــدؤوا يف تشــغيل وتوظيــف
الد ْولَــة احليــوي ،ولكــن اصطــدم املنهــج
مبدئهــم جتــاه ال ـ ُّد َول املســته َدفة ضمــن مجــال َّ
اإليرانـ ّـي ببعــض املعوقــات التــي أ َّدت إلــى فشــل املبــدأ ،منهــا:

أ -احلــرب العراقية-اإليران َّيــة التــي دامــت لـــ  8ســنوات ( ،)1988-1980وهــو مــا أعــاق
مســألة تصديــر ال َّثــورة ،فبــدأت إيــران ال َّثــورة تبحــث عــن «حلفــاء» و«أذرع» وتنظيمــات بـ ً
ـدل
الد ْولَــة اجلديــدة.
مــن دول كحائــط دفــاع عــن َّ
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ب  -حالــة عــدم الثقــة والتوتُّــر التــي خلقهــا املبــدأ مــع معظــم النظــم ال َع َر ِب َّيــة آنــذاك التــي
اعتبــرت أن فك ـ ًرا جدي ـ ًدا يتش ـ ّكل يف امل َ
ِنطقــة ومي ّثــل خط ـ ًرا علــى مســتقبلها ،ألن هــدف

الس ـ ِّن ّي مــن جانــب،
الس ـنَّة أو القضــاء علــى املذهــب ُّ
اإلمــام اخلمينــي تشــييع املســلمني ُّ
وعــدم اســتقرار مِ َ
نطقــة اخلليــج ال َع َر ِبـ ّـي نتيجــة احلــرب العراقية-اإليران َّيــة مــن جانــب
تتوجــس مــن املشــروع اإليرانـ ّـي وتلجــأ إلــى دعــم
آخــر ،األمــر الــذي جعــل الـ ُّد َول اخلليج َّيــة ّ
العــراق يف حربــه ضـ ّد إيــران (.)30

ت -تزايــد الــدور الغربــي يف امل َ
ص ـ ّدام للكويــت واحلــرب
ِنطقــة بعــد ذلــك نتيجــة احتــال َ
هاجســا إليران
التــي خاضتهــا قــوات التحالــف ضـ ّده لطــرده من الكويت ،األمر الذي شـ ّكل
ً

جعلهــا تُظهِ ــر حــذ ًرا يف ا ِّتخــاذ خطواتهــا ،كل ذلــك ّ
عطــل مســيرة التصديــر ،ومــن ثــم بــدا
لص َّنــاع القــرار اإليرانـ ّـي أن إيــران بت َب ِّنيهــا هــذا املبدأ تدخل مســتنق ًعا أشــبه بالذي
ً
واضحــا ُ
دخلتــه فرنســا التــي تَك َّبـ َدت خســائر جســيمة يف أثنــاء تصديــر ال َّثــورة الفرنســية وحروبهــا
الفاشــلة يف أوروبــا ،فتَ َو َّقــف العمــل بهــذا املبــدأ ،ولــن يتحقــق ليحـ ّل محلّــه أســاليب جديــدة

يف محاولــة لتنفيــذ االســتراتيج َّية اإليران َّية ال َّت َو ُّســعِ َّية (.)31

 -2فشل نظرية أم القرى :نتيجة فشل مبدأ تصدير ال َّثورة يف توطيد أركان االستراتيج َّية

اإليران َّيــة ُولــدت «نظريــة أم القــرى» أو «دار اإلســام» منــذ ثمانينيــات القــرن املنصــرم
كخارطــة طريــق جديــدة علــى يــد محمــد جــواد الريجانــي ( ،)32وتقــوم هــذه النظريــة التــي
ُطرحــت يف كتــاب الريجانــي «مقــوالت يف االســتراتيج َّية الوطن َّيــة» علــى:

أ -حتويــل مدينــة قــم -إحــدى أهــم املــدن اإليران َّيــة التــي تُعتبــر احلــوزة العلميــة فيهــا
مقدســة للعالَــم االســامي بـ ً
مركـزًا دين ًيــا علم ًيــا ِّ
ـدل
للشــي َعة بعــد النجــف -إلــى عاصمــة َّ
مــن مكــة املكرمــة.

ب  -تشكيل حكومة إسالم َّية َ
عال َّية واحدة للدول ال َع َر ِب َّية واإلسالم َّية تكون إيران مركزها.
للولي الفقيه سلطة الوالية على األُ َّمة اإلسالم َّية جمعاء بعد السيطرة عليها (.)33
ت -يكون
ّ

ويشــير الواقــع إلــى أن هــذه النظريــة ً
أيضــا فشــلت فشـ ًـا ذري ًعــا كســابقتها ولــم تســتطيع
ـامي بـ ً
ـدل مــن مكــة،
إيــران تنفيــذ أي مــن بنودهــا كتحويــل قــم إلــى عاصمــة للعالَــم اإلسـ ّ
لعــدم واقعيــة النظريــة مضمو ًنــا وهد ًفــا ومحتـ ًوى ،ووجــود نظــام إقليمـ ّـي ودول ذات ســيادة
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بر ًؤى سياس َّية مغايرة للرؤية اإليران َّية وحتالفات إقليم َّية ودول َّية مع هذه ال ُّد َول املسته َدفة
منوذجــا تنمو ًيــا يَ َ
حظــى بال َقبُــول أو أدوات
باملشــروع اإليرانـ ّـي وعــدم امتــاك إيــران ذاتهــا
ً
للســيطرة ،ومــن ثــم راحــت ت ُِشــيع الفوضــى واحلــروب يف أربــع دول عرب َّيــة (العــراق وســوريا
واليمــن ولبنــان) مــن خــال إذكاء الطائفيــة بدعــم الطائفــة ِّ
السـ ِّن َّية
الشــيع َّية ضـ ّد الطائفــة ُّ
السـلْطة لتدعمهــا يف مشــروعها.
بهــدف ســيطرة تلــك امليليشــيات علــى مقاليــد ُّ
صـ َّـدام
 -3الغــزو األمريكــي للعــراق  :2003م َّثــل الغــزو األمريكــي للعــراق وإســقاط نظــام َ
َّ
مخططاتهــا امل َ ْذ َه ِب َّية يف العراق
ُحســن يف مايــو  ،2003فرصــة ســانحة إليــران لبــدء تنفيــذ

وصعود اجليوبوليتيك ِّ
يعي ،مستغِ لَّة يف ذلك االنشغال بالدور األمريكي كقوة «احتالل
الش ّ

مباشــر» ،ومـ ّدت نفوذهــا بقــوة إلــى الداخــل العراقــي ،حتــى أصبحــت الالعــب األبــرز علــى
الســاحة العراقيــة ورق ًمــا يف املعادلــة الداخليــة ،رمبــا أكثر من احملت ّل املباشــر ذاته ،ودخلت

موضوعني أساسـ َّيني :األول يتم ّثل يف اســتغالل األخطاء التي وقعت فيها اإلدارة
من ثنايا
َ
السـلْطة إلــى العراقيــن خــال الفتــرة االنتقاليــة بترســيخها نظــام
األمريكيــة لعمليــة نقــل ُّ
احملاصصــة الطائفيــة ،والثانــي العمليــة االنتخابيــة العراقيــة ،مســتخدمة يف ذلــك إحــدى
أهـ ّم وأخطــر أدواتهــا يف العــراق ،وهــي حتريــك الطائفــة ِّ
الشــيع َّية العراقيــة وميليشــياتها
َ
وجعــة ملــدة ثمانــي ســنوات
املسـلَّحة ،ال ســيما أن إيــران بعــد أن خاضــت حر ًبــا قاســية و ُم ِ

مــع العــراق يف ثمانينيــات القــرن املاضــي ،أصبحــت أجهزتهــا األمنيــة واملخابراتيــة الســرية
الس َي ِ
اس ـ َّية وامل َ ْذ َه ِب َّيــة داخــل العــراق ،وتوغلــت
والعلنيــة علــى درايــة واســعة بالتضاريــس ِّ
الشــيع َّية َّ
وشـ َّكلَت امليليشــيات ِّ
الد ْولَــة ال َع َر ِب َّيــة َ
وأط َرتهــا ،إلــى أن وصــل بهــا األمــر
إيــران يف َّ
ضـ ّم احلشــد ِّ
إلــى دفــع ولـ ّـي األمــر العراقــي رئيــس الــوزراء إلــى َ
ـيعي باجليــش العراقــي
الشـ ّ

لتقنــن أوضاعــه رســم ًيا وقانون ًيا (.)34

 -4ثــورات الربيــع ال َع َر ِبـ ّـي  :2011أســهمت ثــورات الربيــع ال َع َر ِبـ ّـي التــي اندلعــت مطلــع عــام

وتوســعها يف
( 2011يف تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن وســوريا) يف توســيع إيــران مت ُّددهــا
ُّ
َّ
مخططاتهــا وأطماعهــا نتيجــة انشــغال
ال ـ ُّد َول ال َع َر ِب َّيــة ،إذ بــات التوقيــت مالئ ًمــا لتمريــر

والد ْو ِل َّيــة
عديــد مــن ال ـ ُّد َول ال َع َر ِب َّيــة يف أمورهــا الداخليــة ،وانشــغال الفواعــل اإلقليم َّيــة َّ
أيضــا بتلــك املوجــة الثوريــة وأثرهــا علــى مصاحلهــا يف امل َ
ً
ِنطقــة ،ودخلــت إيــران يف تلــك
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بخاصــة يف مصــر وتونــس وليبيــا واليمــن،
الـ ُّد َول مــن ب َّوابــة تأييدهــا ثــورات الربيــع ال َع َر ِبـ ّـي
َّ
الس َي ِ
اسـ ّـي مــن ال َّثــورة اإليران َّيــة عــام
معتبــرة إياهــا «صحــوة إســام َّية» اســتلهمت حراكهــا ِّ

والتوســع ،وعندما طالت الثورات
 1979لكون ذلك يتماشــى واملصالح اإليران َّية يف التم ُّدد
ُّ
ال َع َر ِب َّيــة حليفهــا الســوري َّ
مب َع َّداتهــا احلربيــة
بشــار األســد تَ َد َّخلــت بجنراالتهــا ال َع ْسـ َك ِر َّية و ُ
ـتراتيجي يف امل َ
ِنطقــة (- )35كمــا
يف ازدواجيــة واضحــة للحيلولــة دون ســقوط حليفهــا االسـ
ّ
اإليراني لكونها
أه ِّم َّية يف الفكر
سـ َّ
ـيتبي يف اجلزء الالحق من الدراســة -إذ متثل ســوريا َ
ّ
تخــدم اســتراتيج َّية إيــران الواســعة بامل َ
ِنطقــة ،فتمثــل الرابــط احليــوي بــن طهــران وحــزب
اهلل الــذي يُعتبــر أحــد أهـ ّم ُمخ َرجــات ال َّثــورة اإليران َّيــة ،وهــم أعضــاء يف محــور املقاومــة
ضـ ّد إســرائيل والطموحــات الغرب َّيــة يف امل َ
ِنطقــة ،كمــا تؤ ِّمــن ســوريا لطهــران الدفــاع عــن
ممـ َّرات عبــور الســاح للحــزب يف لبنــان مــن ناحيــة ،والتصـ ّدي َ -و ْف ًقــا لالســتراتيج َّية

اإليران َّيــة  -للمحــور اإلقليمـ ّـي ال َع َر ِبـ ّـي الــذي يهــدف إلــى احتــواء القــوة اجليو-سياسـ َّية

املتزايــدة إليــران مــن ناحيــة أخــرى ،ومــا تصريــح رجــل الديــن اإليرانـ ّـي مهــدي طيــب
أه ِّم َّيــة ســوريا يف السياســة اإليران َّيــة بقولــه« :إذا هاج َمنــا األعــداء
عــام  2014حــول َ

وكانــوا يريــدون أخــذ إمــا ســوريا وإمــا محافظــة عربســتان (خوزســتان) ،فــإن األولويــة
هنــا احملافظــة علــى ســوريا ،فــإذا حافظنــا علــى ســوريا معنــا فــإن بإمكاننــا اســتعادة
خوزســتان ً
أيضــا ،ولكــن فقدنــا ســوريا ال مي ِّكننــا أن نحافــظ علــى طهــران» إال دليــل

على ذلك (.)36

آليات وأدوات صعود اجليوبوليتيك ِّ
يعي
خامساَّ -
ً
الش ّ
اإليرانية:
االستراتيجية
يف
َّ
َّ
ترتبــط مرحلــة صعــود اجليوبوليتيــك ِّ
ـيعي التــي ســبقها فشــل كل مــن «تصديــر ال َّثــورة»
الشـ ّ
ُ
اصطلــح علــى تســميته بـ»مراحــل التمـ ُّدد ِّ
ـيعي» ،تبــدأ
و«نظريــة أم القــرى» بــأدوات مــا
الشـ ّ

مبــا يســمى بالتَّشــ ُّيع الناعــم  Shiite Softثــم تســييس التَّشــ ُّيع Politicization Shiite
مــرو ًرا بالتَّشــ ُّيع اخلشــن  Shiite Hardثــم إدمــاج التَّشــ ُّيع بالن ُُّظــم احلاكمــة Merging

ص َّنــاع القــرار منــذ انتصــار ال َّثــورة اإليران َّيــة  1979حتى
 ،Shiiteفهــذه األدوات يســتخدمها ُ
وقتنــا الراهــن ،أخـ ًذا يف االعتبــار توقيــت اســتخدام كل أداة يف دولــة مــن الـ ُّد َول املســته َدفة
50
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فتنشــط تلــك األدوات بشــكل تتابعــي ،فهنــاك دول يف مرحلــة نشــر التَّشــ ُّيع وأخــرى يف
املرحلــة الرابعــة اآلن كالعــراق.
ً
وارتباطــا مبــا ســبق ،فهنــاك دول تشــهد يف وقتنــا الراهــن مرحلــة واحــدة ،وأخــرى تشــهد

مرحلتــن متتابعتــن ،وثالثــة تشــهد ثــاث مراحــل بشــكل تتابعــي ،ورابعــة تشــهد جميــع
وص َّنــاع القــرار اإليران ّيني ،مــع التركيز على آليتي
املراحــل ،حســب االســتراتيج َّية اإليران َّيــة ُ
التَّشـ ُّيع اخلشــن (عســكرة التَّشـ ُّيع) وإدمــاج التَّشـ ُّيع يف النظــم احلاكمــة لبروزهمــا عالنيــة
بالتزا ُمــن مــع بــدء احلديــث عــن صعــود اجليوبوليتيــك ِّ
ـيعي عقــب الغــزو األمريكــي
الشـ ّ
للعــراق  ،2003كأداتــن رئيســيتني لتطبيقهمــا علــى النحــو التالــي:
التمدد ِّ
يعي
مراحل
ُّ
الش ّ
املرحلة األولى

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

املرحلة الرابعة

التشيع الناعم

تسييس التشيع

التشيع اخلشن

إدماج التشيع

 -1التَّ شـ ُّـيع الناعــم (التبشــير بال َّتشـ ُّـيع) :أســوة مبفهــوم القــوة الناعمــة «»Power Soft
الس َي ِ
اس ـ َّية األمريكــي جوزيــف نــاي « »Joseph Nyeيف تســعينيات القــرن
ألســتاذ العلــوم ِّ

املنصــرم الــذي يعتمــد علــى األدوات الثقافيــة يف حتقيــق األهــداف ،يعنــي التَّشـ ُّيع الناعــم
نشــر الفكــر ِّ
ـيعي اإلثنــا عشــري بالـ ُّد َول املســته َدفة مــن خــال االختــراق الناعــم عبــر
الشـ ّ
أدوات ثقافيــة بعي ـ ًدا عــن تســليحها وعســكرتها ،مثــل:

• إنشــاء املراكــز وتنظيــم املؤمتــرات للتقريــب بــن املذاهــب اإلســام َّية لكســر احلاجــز
الس ـنَّة جتــاه ِّ
الشــي َعة.
النفســي لــدى أهــل ُّ
• إقامــة كيانــات خيريــة بدعــوى مســاعدة احملتاجــن من خالل بناء املدارس واملستشــفيات
التــي مت ِّكنهــا من بَــثّ موا ِّدها.

• تنظيــم البعثــات الدراســية الســتقبال الدارســن يف قــم -تشــمل  300معهــد دينــي يديرها
َ
العالــي املمـ َّول مــن األجهــزة االســتخبارية ،ويــدرس فيهــا أكثــر
ـامي
ومي ّولهــا املركــز اإلسـ ّ
مــن  50ألــف طالــب مــن  70دولــة مــن إفريقيــا وآســيا وأوروبــا وأمريــكا ،مــن مختلــف
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أنحــاء العالَــم ،بهــدف غســل عقولهــم وحشــوها بأفــكار التَّش ـ ُّيع ،ثــم إعادتهــم إلــى دولهــم
ومجتمعاتهــم دعــا ًة ِّ
مبشــرين.
• إخــراج األفــام واملسلســات يف قالَــب ف ِّنــي ودرامــي باهــر مســتخدمني أعلــى التقنيــات،

ما يؤ ِّدي
ليصيــب يف النهايــة الثوابــت ال َعقَدِ َّيــة والفكريــة للمشــاهد علــى األق ّل بالتخلخــلَّ ِ ،
إلــى كســر احلاجــز النفســي ،وتهيئته ل َقبُــول مفاهيم التَّشـ ُّيع (.)37
• تدشــن عشــرات القنــوات الفضائيــة واملواقــع اإللكترونيــة املتنوعــة غيــر احملايــدة ،كقنــاة

اإليراني.
«العالم» ل َبثّ األخبار املفب َركة وطمس احلقائق ونشــر األكاذيب لصالح املشــروع
ّ
• الســياحية الدين َّيــة للــدول املســته َدفة للتأثيــر علــى عقــول شــعوبها و َقبُــول التَّشـ ُّيع ،فمثـ ًـا

الســياحة الدين َّيــة م َّكنَــت ِّ
للشــي َعة يف ســوريا ،إذ يزورهــا ســنو ًيا مــا يقــارب مليو ًنــا و500
بخاصــة يف مِ َ
مــا أعطــى رجــال الديــن ِّ
الشــي َعة
ألــف إيرانـ ّـي،
نطقــة الزينبيــة بدمشــقَّ ِ ،
َّ
ا ُ
حل َّجــة يف الوجــود الدائــم لدرجــة بلــوغ حــوزة الزينبيــة املرتبــة الثالثــة علــى مســتوى العالَــم

بعــد قــم والنجــف.

بخاصــة الـ ُّد َول األوروبيــة واألمريكيــة،
• اســتغالل منــاخ احلريــة النســبي يف بعــد الــدول،
َّ
ً
ضغوطــا اقتصاديــة صعبــة مــن خــال
لتشــييع أبنــاء اجلاليــات اإلســام َّية الذيــن يعانــون

املراكــز ِّ
الشــيع َّية بتلــك الـ ُّد َول التــي تقـ ِّدم إغــراءات ماليــة يف ســبيل التَّشـ ُّيع ،ولعــل للمراكــز
ِّ
الشــيع َّية يف هولنــدا وبلجيــكا وإيطاليــا وأمريــكا دو ًرا بال ًغــا يف هــذا الشــأن (.)38
التَّشيع (تغيير الوالءات):
 -2تسييس
ُّ

هو املرحلة الثانية يف مراحل التم ُّدد ِّ
قصد به إضفاء
يعي لتحقيق األهداف املرج َّوة ،ويُ َ
الش ّ
طابــع «سياسـ ّـي» علــى املســألة ِّ
الشــيع َّية بعــد تكويــن جيــوب شــيع َّية مــن خــال أدوات نشــر
التَّشـ ُّيع يف ال ُّد َول التي ليس بها جت ُّمعات شــيع َّية ،أو لتحريك وتوجيه األقلِّ َّيات ِّ
الشــيع َّية يف
َّ
ومخططات
الـ ُّد َول التــي تَشـ َهد عــد ًدا يُعتـ ّد بــه لتصيــر مس َّيســة خلدمــة أغراض وطموحــات

اسـ َّية عبــر ربــط ِّ
السيَ ِ
الشــي َعة يف الـ ُّد َول املســته َدفة
َمــن ن ّفــذ التســييس لتحقيــق أغراضــه ِّ
الشــيع َّية بدولــة املركــز إيــران ،ومــن ثــم يَعتبــر هــؤالء ِّ
بتســييس طائفتهــا ِّ
الشــي َع ُة اخلاضعــون

للتســييس يف الـ ُّد َول املســته َدفة إيــرا َن وطنهــم األول ،بينمــا يصيــرون عمــاء ضـ ّد وطنهــم
األصلــي لصالــح وطنهــم األول إيــران ،الــذي يعملــون ألجلــه ويأمترون بأمرة خدمـ ًة ألهدافه.
52
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منهجــا انقالب ًيــا ،يقوم على حتويل احلالة ِّ
الشــيع َّية «العاد َّية»
بعبــارة أخــرى اعتمــدت إيــران
ً
السـ َّكان ،ثــم ح َّولَتهــا إلــى مجموعــات انعزاليــة يف
إلــى وضعيــة التمايــز علــى غيرهــا مــن ُّ
الســلوك (جتــاه اآلخــر داخــل املجتمعــات) وغيــرت انتماءهــا (إذ نقلــت انتماءهــا إلــى
إيــران بـ ً
السـ َّكانية التــي ح َّولَتهــا
ـدل مــن أوطانهــا) ،حتــى صــارت تلــك املجموعــات والكتــل ُّ

يف وضعيــة عدوانيــة جتــاه الـ ُّد َول واملجتمعــات التــي كانــت جــز ًءا منهــا ،أو إلــى مجموعــات
تعــادي محيطهــا وتعمــل علــى تغييــر عقيدتــه بالتبشــير بعــد تسييســها( ،)39وللتســييس عــدة
وســائل ،منهــا:

السيَ ِ
اسـ َّية
• تشــكيل حــركات وأحــزاب سياسـ َّية مواليــة بالـ ُّد َول املســته َدفة لتغييــر املعادلــة ِّ
لصالــح املشــروع اإليرانـ ّـي ،فنشــأ عــدد ال حصــر لــه مــن احلــركات واألحــزاب ِّ
الشــيع َّية يف

بخاصــة يف منطقتنــا ال َع َر ِب َّيــة ،منهــا حركــة «أمــل» و«حــزب اهلل» يف
عديــد مــن دول العالَــم،
َّ
لبنــان ،واملجلــس األعلــى وحــزب الدعــوة وال َّت َّيــار الصــدري ،إلــخ ،يف العــراق ،وحــزب العمــل
ـامي والدعــوة وجمعيــة الوفــاق ِّ
ـامي الوطني،
الشــيع َّية يف البحريــن ،والتحالــف اإلسـ ّ
اإلسـ ّ
َ
وت ُّمــع العدالــة والســام بالكويــت ،وحــزب احلــق واألُ َّمــة وحركــة الشــباب املؤمــن («أنصار
اهلل» حال ًيــا) يف اليمــن ،وحــزب الوحــدة يف تونــس ،وحركــة الصابريــن يف فلســطني ،وحــزب

الوحــدة اإلســام َّية يف أفغانســتان ،وحركــة تطبيــق الفقــه اجلعفــري يف باكســتان ،واحلركــة
اإلســام َّية ِّ
الشــيع َّية يف نيجيريــا ،واملجلــس الوطنــي لإليران ّيــن األمريك ّيــن «نايــاك» يف
الواليــات املُتَّحــدة ،كل هــذه احلــركات واألحــزاب تســهر علــى حتقيــق مصالــح إيــران يف

هــذه الــدول ،ســواء بالضغــط علــى حكوماتهــا كمــا يف حالــة "حــزب اهلل" ،اللبنانــي أو يف

إفشــال أي حت ُّركات سياسـ َّية ال تتواءم مع مصاحلها مثلما فعلت يف اليمن حينما أوعزت
اسـ ّـي يف اليمــن ،وصـ ً
السيَ ِ
ـول إلــى
إلــى احلوثيــن بضــرورة إفشــال املبــادرة اخلليج َّيــة للحـ ّل ِّ

تقــدمي الدعــم ال َع ْسـ َك ِر ّي لهــم حتــى احتــال العاصمــة صنعــاء يف ســبتمبر .)40(2014
• االحتواء والتحالف مع باقي فرق التَّش ُّــيع لفرض الزعامة على العالَم ِّ
مبف َرداته
ـيعي ُ
الشـ ّ
امل َ ْذ َه ِب َّيــة املختلفــة إلــى حـ ّد التناقــض ،ولكســب جغرافيــا جديــدة وزيــادة أعــداد املنتســبني

بخاصــة مــن
الس ـ ِّن َّية،
َّ
إلــى فرقتهــم ،مســتفيدة مــن وجــود طوائــف ِشــيع َّية داخــل ال ـ ُّد َول ُّ
جتمعهــم عناصــر النشــأة ،ومصــادر التل ِّقــي ،ويتَّفــق كثيــر مــن األصــول ال َعقَدِ َّيــة بينهــم،
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حتــت دعــوى عــودة الفــرع العلــوي إلــى أصلــه ِّ
ـيعي اجلعفــري ،وكان للجهــود املب ِّكــرة يف
الشـ ّ

ســتينيات القــرن املاضــي حلســن الشــيرازي العراقــي مــن اجلانــب اإلثنــا عشــري دوره امله ّم
يف دعــوة العلويــن ،وتشــجيع النابهــن مــن أبنائهــم للدراســة يف قــم ،فضـ ًـا عــن جناحــه يف
األه ِّم َّيــة بعــد النجــف وقــم،
تأســيس احلــوزة الزينبيــة يف دمشــق لتكــون احلــوزة الثالثــة يف َ

ومن بعد الشــيرازي ســار موســى الصدر ومحســن احلكيم ومحمد حســن فضل اهلل على

نهجــه ،حتــى نشــأ ال َّت َّيــار اخلصيبــي اجلديــد بــن النصيريــة يف ســوريا ،ليدعــو إلــى أنــه ال
فــرق بــن اإلثنــا عشــرية والنصيريــة إال يف الفــروع التــي ال تقــدح يف أصــل املذهــب ،وقــد
أســفرت هــذه اجلهــود عــام  1980عــن ا ِّتخــاذ قــرار يف القرداحة الســورية ،مقـ ّر النصيرية،

ـاب مــن العلويــن للدراســة يف حــوزات قــم ،ليتخصصــوا يف املذهــب
بإرســال قرابــة  500شـ ّ
ـتراتيجي بعيــد املــدى بــن النظــام النصيــري وال َّثــورة
اجلعفــري ( ،)41وهكــذا نشــأ حلــف اسـ
ّ
اخلمينيــة ،تَ َو َّث َقــت ُعـ َراه بعــد تَ َو ِّلــي بشــار األســد احلكــم ليتحـ َّول مــن حتالــف إلــى هيمنــة

إيران َّيــة بعــد عــام  ،2000وهيمنــة كاملــة بعد اندالع ما يُ َسـ َّمى ثورات الربيع ال َع َرب ِّي .2011
َّشيع):
َّشيع اخلشن (عسكرة الت ُّ
 -3الت ُّ

وهــي املرحلــة الثالثــة مــن مراحــل التم ـ ُّدد ِّ
ـيعي ،ويقصــد بهــا «عســكرة املجموعــات
الشـ ّ
ـليحا وجتنيـ ًدا وإرسـ ً
السـ َّكانية ِّ
ـال للتشــكيالت ال َع ْسـ َك ِر َّية
الشــيع َّية يف اخلــارج ،تدري ًبــا وتسـ ً
ُّ
واملقاتلــن ال َع ْس ـ َك ِر ّيني وغيــر ال َع ْس ـ َك ِر ّيني ،وحتويلهــا إلــى وضعيــة قــادرة علــى الوصــول
إلــى ســلطة احلكــم يف بلدانهــا بقــوة الســاح إن متكنــت ،أو تفكيــك وإضعــاف الـ ُّد َول التــي
الس ـ َّكانية ِّ
الشــيع َّية ،لتصبــح إيــران أقــوى ،يف حــن تدخــل
تعيــش فيهــا تلــك املجموعــات ُّ

تلــك الــ ُّد َول يف وضــع اجلاهزيــة لالحتــال ،عبــر افتقارهــا إلــى القــدرة علــى مواجهــة

إيــران» .هــذا هــو احملــور الرئيســي يف محــاور العمــل اخلارجـ ّـي إليــران ،ومــا بقــي يف مظلــة
األهــداف اإليران َّيــة ويف مســاحة الوســائل املتبعــة هــو تفاصيــل أو إجــراءات تدور حول هذا

ـتراتيجي ،وتلــك هــي املضامــن العليــا يف الفكــر والتخطيــط اإليرانـ ّـي ســواء
الســلوك االسـ
ّ
ً
الس َي ِ
اسـ َّية
كانــت
خططــا اســتراتيج َّية تفصيل َّيــة أو كانــت مجموعــات مــن ِحـزَم املمارســات ِّ
واملجتمعيــة والدبلوماســية واإلعالميــة واالقتصاديــة ،إلخ (.)42

ومعلوم أن الهدف النهائي هدف نظري ومعنوي -حتى يتحقق -وأن اخلطط االستراتيج َّية
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هــي خطــط ال تتحقــق علــى األرض دفعــة واحــدة ،بــل عبــر مراحــل وســلوك وتكنيــكات

وممارســات متعــددة األشــكال واألنــواع والتوقيتــات ،فــإن عســكرة التَّش ـ ُّيع -التــي تقــوم
عليهــا خطــط بنــاء وعمــل احلــرس الثــوري اإليرانـ ّـي ومــا يرتبــط بــه -هــي الظاهــرة العملية
اجلاريــة منــذ بدايــة اعتمــاد خطــة الوصــول إلــى حتقيــق هــدف البنــاء اإلمبراطــوري ،أو
واضحــا أن عســكرة
السـلْطة يف إيــران ،1979وفــى ذلــك يبــدو
ً
منــذ ســيطرة اخلمينــي علــى ُّ
التَّش ـ ُّيع تعتمــد مجموعــة مــن اخلطــط أو ِح َز ًمــا مــن اخلطــوات واإلجــراءات ال يقتصــر

تنفيذهــا علــى دول احمليــط اجلغــرايف لدولــة املركــز (إيــران) ،بــل هــي حركــة تتمـ ّدد يف كل
بخاصــة ال َع َر ِبـ ّـي ،إذ لســنا أمــام بناء إمبراطوري َف ِار ِسـ ّـي ذي طبيعة إقليم َّية،
أنحــاء العالَــم،
َّ
الد ْو ِلـ ّـي.
بــل أمــام خطــة بنــاء قــوة إمبراطوريــة علــى الصعيــد َّ

وتُعتبــر العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن مــن أكثــر النمــاذج الواقعية لعســكرة التَّشـ ُّيع وتكوين
ـيعي» ،لتركيبتهــا امل َ ْذ َه ِب َّيــة وض ّمهــا نســبة مع َّينــة مــن ِّ
مــا يُ َسـ َّـمى بـ»احلــزام ِّ
الشــي َعة
الشـ ّ

والتابعــن للمرجع َّيــات الدين َّيــة اإليران َّيــة ،ووقوعهــا يف مِ َ
نطقــة مضطربــة أمن ًيــا متشــرذمة
سياسـ ًيا منــذ انــدالع ثــورات الربيــع ال َع َر ِبـ ّـي مطلــع  2011يف أربــع دول عرب َّيــة ،بينها ســوريا
واليمــن اللتــان حتولــت فيهمــا الثــورات إلــى حــروب وصراعات أتاحت موطئ قــدم للفواعل

والد ْو ِل َّيــة ومــن بينهــا روســيا ،اللتــان باتتا حليفتــن ودودين ،إذ
اإلقليم َّيــة ومــن بينهــا إيــرانَّ ،

التقــت املصالــح علــى حســاب أمــن واســتقرار الـ ُّد َول رغــم اخلالفــات التاريخيــة املعهــودة
بينهمــا ،باإلضافــة إلــى حالــة الفــراغ التــي تعيشــها امل َ
ِنطقــة بغيــاب الفواعــل ال َع َر ِب َّيــة املؤ ِّثرة
َّ
املخططــات واملشــروعات اإليران َّيــة ،قوبــل ذلــك بغيــاب الــدور األمريكــي
القــادرة علــى درء
ال َف َّعــال واملؤ ِّثــر يف عهــد الرئيــس أوبامــا ،وبُعــدِ ه عــن «سياســة اإلجلــام اإلقليم َّيــة» .ويف
ِّ
املؤشــرات علــى عســكرة التَّش ـ ُّيع يف ال ـ ُّد َول األربــع ،وإن كانــت دول أخــرى
مــا يلــي ابــرز

شــهدت عســكرة للتشـ ُّيع:

أ -التدريــب والتجنيــد :يــد ِّرب فيلــق القــدس حتــت قيــادة اجلنرال قاســم ســليماني (اجلهة
املكلَّفــة بتنفيــذ األعمــال ال َع ْسـ َك ِر َّية خــارج احلــدود) املقاتلــن ِّ
الشــي َعة مــن ســوريا والعــراق

واليمــن ولبنــان وأفغانســتان وغيرهــا مــن ال ـ ُّد َول ســواء داخــل تلــك ال ـ ُّد َول أو يف الداخــل

اإليرانـ ّـي يف :معســكر «اإلمــام علــي» شــمالي طهــران ،و«أميــر املؤمنــن» غربــي طهــران،
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و«مرصــاد» شــيراز الــذي يُعتبــر مــن أهـ ّم مراكــز تدريــب املقاتلــن األجانــب بهــدف اإلعــداد
ضمــن امليليشــيات املسـلَّحة وتنســيق حتركاتهــا للســيطرة علــى مفاصــل الـ ُّد َول املســته َدفة.
ب  -التســليح والدعــم :قدمــت إيــران ماليــن الــدوالرات للميليشــيات املسـلَّحة العراقيــة،
كمــا قدمــت األســلحة لتلــك امليليشــيات ،إذ تَل َ َّقــت «عصائــب أهــل احلــق» مثـ ًـا مــن إيــران
شــهر ًيا مــا يقــارب مليو ًنــا ونصــف مليــون دوالر أمريكــي لتمويــل  10-5آالف مقاتــل،
وتَل َ َّقــى حــزب اهلل عبــر البوابــة الســورية صفقــات التسـلُّح التــي ُقــدرت مباليــن الــدوالرات
الس َي ِ
اسـ ّـي اللبنانــي
ليكــون شــوكة قويــة علــى األرض اللبنانيــة وورقــة ضغــط علــى ال ِّنظــام ِّ
لالســتجابة للمطالــب اإليران َّيــة ،ويف اليمــن لطاملــا أرســلت إيــران شــحنات التسـلُّح بشــكل
متــوال للحوثيــن ،ويف ســوريا قدمــت ماليــن الــدوالرات لتســليح األســد وامليليشــيات
ٍ
ِّ
الشــيع َّية املقاتلــة بصفوفــه (.)43

ج  -إرس ــال املقات ــلني :لــم تكتـ ِ
ـف إيــران بتدريــب وجتنيــد وتســليح امليليشــيات املس ـلَّحة يف
ســوريا والعــراق واليمــن ،إذ متدهــم باملقاتلــن ال َع ْســ َك ِر ّيني وغيــر ال َع ْســ َك ِر ّيني املد َّربــن
حلســم املعــارك هنــاك لصالــح املكــون ِّ
ـيعي واالســتحواذ علــى أكبــر قــدر مــن الرقعــة
الشـ ّ
السيَ ِ
الس ـلْطة ً
اس ـ َّية يف تلــك ال ـ ُّد َول لصالــح
أيضــا للتح ُّكــم يف املعادلــة ِّ
اجلغرافيــة ومــن ُّ

املشــروع اإليرانـ ّـي ،ودالئــل ذلــك مــا يلــي:
• تَـ َدا ُول وســائل االعــام ال َع َر ِب َّيــة واألجنبيــة صــور قيــادات احلــرس الثــوري اإليرانـ ّـي يف
أثنــاء مشــاركتهم يف املعــارك الدائــرة بتلــك الـ ُّد َول تنفيـ ًذا وإشــرا ًفا وتوجي ًهــا ألوامــر الوالــي

الفقيــه ،ومنهــا صــور اجلنــرال قاســم ســليماني يف معــارك الفلوجــة واملوصــل ،ثــم يف حلب.
• االعترافات الرسمية لكبار اجلنراالت اإليران ّيني ،ومن أبرزها االعتراف الرسمي لقائد
احلــرس الثــوري اإليرانـ ّـي محمــد علــي جعفــري يف ســبتمبر  2012بــأن «لبــاده َع ْسـ َك ِر ّيني
رفيعي املســتوى يف ســوريا لدعم نظام الرئيس بشــار األســد» ،واعترافه اخلطير يف يناير
اإليراني يف  5دول
 2016بـ»وجــود مــا يقــرب مــن  200ألــف مقاتل مرتبط باحلرس الثوري
ّ

هي ســوريا والعراق واليمن وباكســتان وأفغانســتان» ( ،)44واعتراف القائد باحلرس الثوري
حســن همدانــي يف مايــو ُ - 2014ق ِتــل يف حلــب أكتوبــر  -2015بــأن «بــاده مســتمرة يف

قتالهــا بالبلــدات الســورية ،وسترســل مزيـ ًدا مــن املقاتلــن الباســيج للقتــال يف ســوريا» (،)45
56
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وإعــان جلنــة الدفــاع بالبرملــان العراقــي عــام  2015امتالكهــا وثائــق تُث ِبــت وجــود  30ألــف

مقاتــل إيرانـ ّـي يف العراق.
• مقتــل قيــادات َع ْسـ َك ِر َّية إيران َّيــة يف العــراق وســوريا ،إذ ُقـ ّدر عــدد القتلــى اإليران ّيــن يف
قائد/ع ْسـ َك ِر ّي منــذ عــام  ،2011أبرزهــم يف العــراق اجلنــرال
العــراق وســوريا بنحــو 700
َ
حميــد تقــوي الــذي ُقتــل يف ديســمبر عــام  ،)46(2014إذ قــال علــي شــمخاني ،رئيس املجلس
األعلــى لألمــن القومــي اإليرانـ ّـي« :لــو لــم ِ
تسـ ْل دمــاء أنــاس مثــل تقــوي يف ســامراء لســالت
دماؤنــا يف إيــران» ( ،)47ويف فبرايــر  2016أشــاد خامنئــي بهــؤالء املقاتلــن بقولــه« :لقــد
ُ
َ
الضط ِررنا إلى
ض َّحــوا بأنفســهم هنــاك حتــى ال يصــل األعــداء إلــى داخــل إيــران ،ولوالهــم
مواجهــة األعداء يف كرمانشــاه وهمــدان» (.)48

د -تكويــن امليليشــيات املسـ َّلحة :لــم تكتـ ِ
ـف إيــران بحشــد عشــرات آالف املقاتلــن األجانــب
يف صفــوف امليليشــيات ِّ
الشــيع َّية التــي عـ َّززَت وجودهــا بفِ ـ َر ٍق مــن قــوات احلــرس الثــوري
للقتال يف العراق وســوريا ،حيث شــكلت ميليشــيات مسـلَّحة حتت أســماء مختلفة جتاوزت

 50ميليشــيا يف العــراق وســوريا:
 -1العــراق :شـ ّكلت إيــران احلشــد الشــعبي ِّ
ـيعي ،كتائــب حــزب اهلل العراقــي ،وحركــة
الشـ ّ

النجبــاء ،وعصائــب أهــل احلــق ،ولــواء أبــو الفضــل العبــاس ،وجيش اإلمام املهــدي ،وكتائب
الشــباب الرســالي ،وســرايا عاشــوراء ،وســرايا الســماء ،وســرايا اخلراســاني ،وكتائب ســيد

الشــهداء ،ولــواء ذو الفقــار ،ولــواء الصادقــن ،ولــواء اإلمــام علــي ،ولــواء اإلمــام احلســن،

وفيلــق الوعــد الصــادق ،إلــخ.

 -2ســوريا :أعلنــت إيــران يف أغســطس  2016عــن تشــكيل قــوات َع ْسـ َك ِر َّية شــيع َّية عابــرة
للحــدود حتــت عنــوان «اجليــش ِّ
ـيعي احلــر» بقيــادة قائد فيلق القدس قاســم ســليماني،
الشـ ّ

مق ّرهــا ســوريا (ويتكـــون مــن :لــواء «فاطميــون» ويضــم ِّ
الشــي َعة األفغــان ،ولــواء «زينبيــون»
ويتشـ َّكل مــن ِشــي َعة باكســتان ،ولــواء «حيدريــون» ويضــم ِشــي َعة العــراق ،ولــواء «حــزب اهلل»
الــذي يتفــرع إلــى جناحــن ،يتش ـ ّكل األول مــن ِشــي َعة لبنــان واآلخــر مــن ِشــي َعة ســوريا،

وأغلــب عناصــر حــزب اهلل يف ســوريا ينحــدرون مــن ِشــي َعة دمشــق ،ومن جميــع هذه األلوية
ـيعي بقيــادة ســليماني يف امل َ
ال َع ْسـ َك ِر َّية شـ َّكلَت إيــران اجليــش احلــر ِّ
ِنطقــة) ،وميليشــيا
الشـ ّ
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الدفــاع الوطنــي التــي يصــل عــدد مقاتليهــا إلــى أكثــر مــن  80ألــف شــخص وتتألــف مــن
خصوصــا مــن الطائفــة العلويــة ِّ
مستنســخة
الشــيع َّية ،وهــي فكــرة إيران َّيــة
موالــن لألســد
ً
َ
مــن قــوات التعبئــة الشــعبية (الباســيج) ،ثــم ســرايا الدفــاع الشــعبي ،وعصائــب أهــل احلــق

الســورية ،وألويــة أبــو الفضــل العبــاس الســورية (.)49
 -4إدماج امليليشيات يف النظم احلاكمة:

تلــت مرحلــة العســكرة مرحلــة إدمــاج امليليشــيات يف أنظمــة احلكــم القائمــة إلضفــاء طابــع

قانونــي وغطــاء رســمي علــى حت ُّركاتهــا لتنفيــذ أوامــر املرشــد اإليرانـ ّـي ،فكثفــت إيــران
ضغوطها على احلكومة العراقية لل ُم ِض ّي ُق ُد ًما نحو إدماج ميليشــيات احلشــد يف اجليش

العراقــي ،ويرتبــط بذلــك رســائل طهــران املتكــررة إلــى بغــداد يف هــذا الصدد خــال الفترة
املاضيــة ،إذ حـ ّذ َرت إيــران حكومــة العبــادي مــن َم َغ َّبــة انتهــاء معركــة املوصــل دون تســوية
ـجع أطرا ًفــا عراقيــة وجهــات دول َّيــة للمطالبــة
أوضــاع احلشــد ،علــى اعتبــار أن ذلــك سيشـ ِّ
بح ـ ّل احلشــد ،وهــو مــا دفــع رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي إلــى إصــدار قــرار
بضـ ّم قــوات «احلشــد الشــعبي ِّ
رســمي يــوم َ 2016/7/26
ـيعي» إلــى اجليــش العراقــي،
الشـ ّ

ودفــع مجلــس النــواب العراقــي يــوم  2016/11/26إلــى إقــرار «قانــون هيئــة احلشــد

الشــعبي» بأغلبيــة  170نائ ًبــا مــن أصــل  208حضــروا اجللســة ،علــى أن يكــون احلشــد
ـكيل َع ْس ـ َك ِر ًيا مسـ ً
ـعبي تشـ ً
ـتقل يتم َّتــع بالشــخصية املعنويــة ،وجــز ًءا مــن القــوات
الشـ ّ

املســلَّحة العراقيــة ،ويرتبــط بالقائــد العــا ّم للقــوات املســلَّحة ،وأن يتألــف التشــكيل
ً
فضــا عــن خضوعــه ومنتســبيه للقوانــن
مــن قيــادة وهيئــة أركان وألويــة مقاتلــة،
ال َع ْسـ َك ِر َّية النافــذة (.)50
وينطــوي إقــرار قانــون هيئــة احلشــد الشــعبي علــى تداعيــات ســلبية علــى الداخــل
واخلــارج العراقــي ،إلضفائــه مِ َظلَّــة قانونيــة وغطــا ًء رســم ًيا على عمل احلشــد الشــعبي،

علــى اعتبــار أن احلشــد أصبــح جــز ًءا مــن القــوات املســلَّحة الرســمية ،وبــات عملــه
يجــري َو ْفــق ســند قانونــي .وسيســمح القانــون ألعضــاء احلشــد بالتــدرج يف احلصــول
علــى الرتــب ال َع ْس ـ َك ِر َّية باجليــش العراقــي ،كمــا سيســهم القانــون يف زيــادة إضعــاف
اجليــش العراقــي ،وإضفــاء الصيغــة الطائفيــة عليــه .ويُشــار يف هــذا اإلطــار إلــى
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تصريــح القيــادي يف احلشــد وزعيــم ميليشــيات بــدر هــادي العامــري يف أغســطس

 ،2016بــأن قــوات احلشــد أصبحــت أقــوى مــن اجليــش العراقــي.
ً
ً
عامل رئيسـ ًيا يف تأجيج الصراعات
أيضا ســيكون إقرار قانون هيئة احلشــد الشــعبي
اإلقليم َّيــة يف امل َ
ِنطقــة ،فقــد مي ِّكنــه تقنــن النُّ ُفــوذ اإليرانـ ّـي بالعــراق وإدماجــه رســم ًيا
بح َّجــة مالحقــة عناصــر
يف اجليــش العراقــي مــن االنتقــال إلــى األراضــي الســورية ُ
ــدة إلــى اعتبارهــا ميليشــيا
«داعــش» ،وهــو األمــر الــذي ســيدفع أطرا ًفــا إقليم َّيــة ِع َّ

عابــرة للحــدود تخــوض حرو ًبــا بالوكالــة لصالــح طهــران ،وهــو مــا سيســهم يف تصاعــد
الطائفيــة يف امل َ
ِنطقــة ،كمــا كشــف هــذا األمــر عــن جنــاح اجلهــود اإليران َّية يف «مأسســة»

ـتراتيجي يف العــراق .مِ ــن ثَ ـ َّم ميكــن القــول إن
أوضــاع حلفائهــا وأدوات نفوذهــا االسـ
ّ
املؤسســة
اخلطــورة الرئيس ـ َّية مــن إقــرار القانــون علــى مســتقبل العــراق تتم َّثــل يف أن
َّ

ال َع ْســ َك ِر َّية العراقيــة أصبحــت طر ًفــا رئيســ ًيا يف اخلــاف ِّ
الســ ِّن ّي ،وباتــتيعي ُّ
الش ّ
حتكمهــا االعتبــارات الطائفيــة ،وهــو مــا يقضــي علــى أي مس ـ ًعى يهــدف إلــى حتويلهــا

مؤسســة وطن َّيــة جامعــة لــكل العراقيــن ،وبالتبعيــة إجهــاض مســاعي الوصــول
إلــى َّ
إلــى دولــة مواطنــة حقيقيــة (.)51

موضوعي للجيوبوليتيك ِّ
يعي:
سادسا -تقييم
ً
الش ّ
ّ
أي نظرية أو استراتيج َّية لوحدة دول َّية ما يف فترة زمنية مع َّينة من نقاط قوة ونقاط
ال تخلو ّ
ضعــف ،ومبعنــى أدقّ فــإن النظريــات االســتراتيج َّية تُــدرس وتُرســم وتُنَ َّفــذ لتعــوق عوامل القوة
عنــد اخلصــم ،وتقلّــل تأثيــر عوامــل الضعــف ّ
وتعظــم نقــاط القوة لــدى الطرف املقابــل ،ويف ما
يلي نقاط القوة والضعف يف نظرية اجليوبوليتيك ِّ
يعي:
الش ّ

 -1نقاط القوة :مرتكزات اجليوبوليتيك ِّ
يعي مت ِّثل نقاط ق ّوته ومصدر إشعاعه يف ال ُّد َول
الش ّ

املســته َدفة ،باإلضافة إلى نقاط أخرى ،وذلك على النحو التالي:
• الــوزن النســبي للدولــة املَر َك ِز َّيــة (إيــران) ومعـ َّـدل قوتهــا الشــاملة وقدراتهــا اجليوبوليتيكيــة
واجليو-ســتراتيج َّية وخبرتهــا ال َّت َو ُّســعِ َّية.
• التركيبــة امل َ ْذ َه ِب َّيــة للــدول الواقعــة ضمــن نطــاق مشــروعها يف املجــال احليــوي األول ،ســوريا

والعــراق واليمــن ولبنــان ودول اخلليــج.
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األه ّم الذي و ّفر املناخ إلجناز قدر من أهداف االســتراتيج َّية ِّ
الشــيع َّية هو حالة
• لع ّل العامل َ
الغفلــة ،واالفتقــار إلــى الرؤيــة ،لطبيعــة اخلطــر ِّ
ـيعي ،وقــد و ّفـ َرت حالــة الضعــف والتفـ ُّرق
الشـ ّ

للبالد والشــعوب املســته َدفة بيئة مناســبة لتحقيق تلك األهداف.
السـ ِّن ّي/ال َع َرب ِّي» يف مواجهــة مــا يُ َسـ َّمى بـ»املشــروع ِّ
ـيعي/
• غيــاب مــا يُ َسـ َّـمى بـ»املشــروع ُّ
الشـ ّ
السـ ُعودِ َّية يف إطــار
ال َف ِار ِسـ ّـي» وغيــاب َّ
السـ ِّن َّية أو ال َع َر ِب َّيــة املَر َك ِز َّيــة (باســتثناء ُّ
الد ْولَــة أو الـ ُّد َول ُّ
واإلسالمي كبوادر للقيام بهذا الدور) عن إحياء وحمل لواء املشروع
قيادتها التحالف ال َع َرب ِّي
ّ
السـ ِّن ّي/ال َع َرب ِّي وحمايته يف مواجهة املشــروع ِّ
َص ُّور
ـيعي ،أو -صيغة أخرى -عدم وجود ت َ
ُّ
الشـ ّ
َصـ ُّور الــدور اإليرانـ ّـي ،وذلــك بســبب اختــاف مصالــح
واحــد مــن جانــب الـ ُّد َول ال َع َر ِب َّيــة جتــاه ت َ
اخلاصــة بإيــران بــن َمــن يرى أنها
هــذه الــدول ،واختــاف آيديولوجيتهــا احلاكمــة وتص ُّو َراتهــا
َّ
الشــيع َّية ،ومــن يــرى أنهــا عنصــر تــوازن يف امل َ
مصــدر تهديــد حت ِّركهــا مذهبيتهــا ِّ
ِنطقــة ،ودول

ـتراتيجي.
أخــرى تنظــر إليهــا علــى أنهــا حليــف اسـ
ّ
• تراجــع الــدور األمريكــي يف امل َ
بخاصــة خــال فتــرة حكــم أوبامــا ،مقابــل بــروز
ِنطقــة،
َّ

فاعلــن دوليــن جــدد حلفــاء إليــران كروســيا والصــن.
الد ْولَــة القوميــة املا ِّد َّيــة
• توا ُفــر عنصــر اإلدراك لــدى صانــع القــرار اإليرانـ ّـي مبقـ َّـدرات َّ

والد ْو ِلـ ّـي الــذي يتيــح إليــران
وغيــر املا ِّد َّيــة وحــدود الــدور اإليرانـ ّـي والظــرف اإلقليمـ ّـي َّ
دو ًرا ف َّعـ ً
ـال ومؤ ِّثـ ًرا.
 -2نقــاط الضعــف :يف املقابــل توجــد نقــاط ضعــف كبيــرة ،ورغــم مــا أجنزتــه تلــك
ً
االســتراتيج َّية ،وحتديــ ًدا نظريــة اجليوبوليتيــك ِّ
خلــا ونقــاط
ــيعي ،فإنهــا تعيــش
الش ّ
الد ْولَــة املَر َك ِز َّيــة
ضعــف كبيــرة ،بعضهــا ينبــع مــن النظريــة نفســها ،والبعــض اآلخــر مــن َّ
أه ِّمهــا:
الراعيــة للمشــروع والداعمــة لــه ،ومــن َ
أ -البعد امل َ ْذ َهب ِّي الواضح يف اجليوبوليتيك ِّ
ـيعي ،الذي من شــأنه ظهور جيوبوليتيك
الشـ ّ

مماثــل يف امل َ
محاصرة
بخاصة أن الهضبة ال َف ِار ِسـ َّية
ِنطقــة ِع ْرقِ ـ ّـي َم ْذ َه ِبـ ّـي ُسـ ِّن ّي يجابهــه،
َ
َّ
بشــعوب غيــر َف ِار ِسـ َّية داخــل مــا يُ َسـ َّـمى بـ»جغرافيــة إيــران» ،عــاوة علــى حزام دول آســيا
الوســطى وباكســتان وتركيا وأفغانستان.
ب  -االعتمــاد علــى التج ُّمعــات ِّ
الشــيع َّية عمو ًمــا يف دولــة مــا يحتــاج إلــى قــوة كبيــرة مــن دولــة
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املركــز ،ليح ِّقــق صمــوده ،وهــو غيــر متوافــر بالشــكل املطلــوب ،ومِ ن ثَـ َّم فإنــه إذا ض ُع َفت دولة
ُّ
التدخل يف دول اجلوار فسوف نرى املشهد
االستراتيجي نتيجة
املركز حتت تأثير اإلنهاك
ّ
الــذي حــدث يف ِّ
االتاد الســوفييتي الســابق يتكــرر يف إيران.
اإليراني على اإلطالق ،ألنها تعود بأفدح
ج -اجليوبوليتيك ال متثل حاجة حضارية للشعب
ّ

التوســع
الكــوارث علــى اإليران ّيــن أنفســهم ،عبــر إقحامهــم يف حــروب وصراعــات نتيجــة
ُّ
تســتنزف ثرواتهــم ،وتنعكــس ســل ًبا على مســتوياتهم املعيشــية .وانــدالع ال َّثــورة اإليران َّية ذاتها

ض ـ ّد حكــم الشــاه عــام  1979انطلــق يف دوافعــه مــن رفــض تداعيــات هــذا املشــروع الــذي
الد ْولَــة يف
أ َّدى إلــى استشــراء الفســاد وتضا ُعــف معـ َّـدالت الفقــر والبطالــة ،وتبديــد مــوارد َّ
مهووســا بجنــون العظمــة.
حتقيــق رغبــات موهومــة لــدى الشــاه الــذي كان
ً

هـ -املشكالت العديدة التي تواجهها دولة املركز (إيران) يف الداخل واخلارج بالنظر إلى:
• حالــة التعـ ُّدد والتنافــس والصــراع القومــي بــن القوميــة ال َف ِار ِسـ َّية والقوميــات :ال َع َر ِب َّيــة،
واألذريــة ،والكرديــة ،والبلوشــية ،واللور ،والتركمــان ،والفرس ،واألكراد ،والقبائل البختيارية،

والقشــقائية ،وغيرهــا مــن مك ِّونــات نســيج دولــة املركــز ذاتهــا (إيــران) ،فمــن املعلــوم أن إيــران

بلــد يتكــون مــن أعــراق مختلفــة ،وطوائــف وأديــان متنوعــة ،فهنــاك الفــرس يف وســط إيــران،
الس ـ َّكان ،ثــم األذريــون األتــراك يف الشــمال الغربــي،
ويش ـ ِّكلون قرابــة  %48مــن مجمــوع ُّ

ويُعتبــرون أكبــر األقلِّ َّيــات العرقيــة يف البــاد بنســبة تصــل إلــى  %24مــن املجتمــع اإليرانـ ّـي،

ثــم األكــراد يف غربـ ّـي إيــران بنســبة  ،%10فاللــور يف غربــي إيــران بنســبة  ،%8والعــرب يف
اجلنــوب واجلنــوب الغربــي بنســبة تقــدر بنحــو  ،%4فالبلــوش يف الشــرق واجلنــوب الشــرقي
( ،)%2والتركمان يف الشــمال الشــرقي ( ،)%2وآخرون بنســبة  .%2مع تأكيد أن هذه ال ِّن َســب
تختلــف مــن تقريــر إلــى َ
آخــر لعــدم وجــود إحصائيــات رســمية دقيقــة يف هــذا الصــدد .يتر َّكــز

ُم َ
عظــم األقلِّ َّيــات اإليران َّيــة علــى تخــوم دولــة إيــران مــن االجتاهــات كا َّفـ ًة ،وهــذا يفــرض حت ِّد ًيا
كبيـ ًرا علــى القيــادة يف طهــران ،بحكــم وجــود نَز ََعــات انفصاليــة لبعــض هذه األقلِّ َّيــات العرقية
والدين َّية.

وأبــرز هــذه املشــكالت عــدم وجــود أطــراف ُمتَّحــدة مــع الكتلــة ال َف ِار ِسـ َّية يف الوســط ،فالعــرب
يف اجلنــوب واجلنــوب الغربــي ،حيــث ميتــدون إلى دول اخلليــج ،والبلوش يف اجلنوب واجلنوب
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الشــرقي ،ولهــم امتــداد يف باكســتان وأفغانســتان ،والتركمــان يف الشــمال والشــمال الشــرقي
ً
وأيضــا لهــم امتــداد
علــى احلــدود مــع تركمانســتان ،واألذريــون يف الشــمال والشــمال الغربــي،
يف أذربيجــان ،واألكــراد يف الغــرب ولهــم امتــداد عرقي يف تركيا وكردســتان .كل تلك العرقيات
اخلاصة بعِ ْرقهم ،وحت ِّركهم جماعات قومية تســعى
الد ْولَــة الكبــرى املســتقلَّة،
لهــا حلــم تكويــن َّ
َّ
لذلــك مدعومــة بأجنحــة مسـلَّحة ،ناهيــك بحالة االضطهاد الدينــي والعرقي التي تعاني منها
مــا يخلــق حالــة عــداء داخــل إيــران.
هــذه األقلِّ َّيــات،
السـ ِّن َّيةَّ ِ ،
َّ
بخاصــة ُّ
• اعتمــاد إيــران علــى اقتصــاد املنتــج الواحــد (ال ِّن ْفــط والغــاز) يف الدخــل القومــي رغــم تَنَـ ُّوع
أنشــطتها االقتصاديــة ،نظـ ًرا إلــى بيئتهــا الصحراويــة القاســية ،وقلــة امليــاه الصاحلــة للشــرب
والـ َّر ّي ،ألن معظــم بحيراتهــا ماحلــة ،مــع عــدم توافــر األرض اخلصبــة ،فاجلــزء األكبــر مــن
مــا يؤثــر ســل ًبا علــى أمنهــا واســتقرارها نتيجــة االحتجاجــات علــى
أراضيهــا صحــراويَّ ِ ،
التوســع وزيــادة
بخاصــة مــع
الظــروف املعيشــية الصعبــة يف تلــك املناطــق ويرهــق ميزانيتهــا،
َّ
ُّ
رقعــة االمتــداد ِّ
ـيعي يف دول اجلــوار.
الشـ ّ

اخلالصــــة
التوســع والتمـ ُّدد إلــى حــن وقــوف
• رغــم أن اجليوبوليتيــك يف معنــاه الواســع يشــير إلــى
ُّ
مصالــح الــ ُّد َول َو ْفــق مصطلــح احلــدود الشــفافة ،فــإن اجليوبوليتيــك ِّ
ــيعي يرتبــط
الش ّ

والتوســع يف احمليــط اإلقليمـ ّـي ،كمــا أنــه يف ظـ ّل
بحــدود القــدرات اإليران َّيــة علــى التمـ ُّدد
ُّ
مفاهيــم ال َّثــورة -ومنهــا تصديــر ال َّثــورة ونصرة املســتض َعفني حســب زعمها -ســيترتب على

ـيعي مــا يُ َسـ َّمى بالهــال ِّ
اجليوبوليتيــك ِّ
ـيعي عمل ًيــا يف مخالفــة واضحــة لألدب َّيــات
الشـ ّ
الشـ ّ
اإليران َّيــة التــي ترفــض االتهامــات بســعيها إليجــاد الهــال ِّ
ـيعي.
الشـ ّ
• عــدم امتــاك إيــران األدوات واملقــدرات الكافيــة لتطبيــق اجليوبوليتيــك ِّ
ـيعي ،ومنهــا
الشـ ّ
والسيَ ِ
اسـ َّية التي
املقــدرات االقتصاديــة الداخليــة واملقدرات ال َع ْسـ َك ِر َّية واملقدرات الفكرية ِّ

الد ْولَــة قــادرة علــى حـ ّل أزماتهــا الداخليــة وفــرض رؤيتهــا واســتراتيج ّيتها إقليم ًيــا
جتعــل َّ

ودول ًيــا ،إلــخ ،التــي يتطلبهــا جنــاح أي مشــروع جيو-سياسـ ّـي لدولــة مــن الــدول ،فإيــران
تعانــي أزمــات اقتصاديــة داخليــة حتــى بعــد رفــع العقوبــات االقتصاديــة عنهــا بعــد توقيــع
62

مجلة الدراسات اإليرانية • السنة األولى • العدد األول • ديسمبر 2016

اجليوبوليتيك ِّ
يعي ..الواقع واملستقبل
الش ّ

تلَّــى ذلــك يف ِّ
االتفــاق النــووي يف يوليــو َ َ ،2015
مؤشــرات عديــدة ،منهــا انخفــاض ســعر
صــرف عملتهــا مقابــل العمــات األجنبيــة ،وتَ َد ِّنــي مســتوى املعيشــة إلــى درجــة انــدالع

ظاهــرة «النائمــون يف الكراتــن وفــوق القبــور» َّ
مؤخـ ًرا ،وارتفــاع معـ َّـدل البطالــة ،وعــزوف

بعــض الشــركات األجنبيــة عــن االســتثمار يف الداخــل اإليرانـ ّـي ،وغيرهــا ،كمــا لــم متتلــك
إيــران القــدرة ال َع ْسـ َك ِر َّية الكافيــة لتحقيــق األمــن واالســتقرار والتــوازن بــن نشــر القــوات
يف الداخــل املتناحــر وكبــح جمــاح األقلِّ َّيــات غيــر الراضيــة عــن النظــام احلاكــم ونشــر

قواتهــا يف ســوريا والعــراق ،فهــي لــم متتلــك القــدرات الكفيلــة بإحــداث التــوازن املطلــوب
منوذجــا معرف ًيــا يحظــى بقبــول الشــعوب واألنظمــة
لنجــاح اجليوبوليتيــك ،كمــا لــم متتلــك
ً
التوســع والتم ـ ُّدد ،إلــخ ،ومــن ثــم يصعــب علــى إيــران
يف اإلقليــم والعالَــم حتــى تســتطيع
ُّ

تطبيــق احلــدود الشــفافة أو زحزحــة حدودهــا يف ظـ ّل عــدم امتالكها مق ِّومــات ذلك الدور.

• عــادة مــا تخلــق النظــرة اجليوبوليتكيــة لــدى رجــاالت السياســة يف دولــة مــا مقا َومـ ًة يف
الد ْو ِل َّيــة
الـ ُّد َول املســته َدفة قــد تــؤ ِّدي إلــى حلّــه وإفشــاله كمــا حــدث لعديــد مــن الوحــدات َّ

التوجهــات ال َّت َو ُّســعِ َّية يف املاضــي ،فتَ َر َّتــب علــى النظــرة اجليوبوليتيكيــة اإليران َّيــة يف
ذات
ُّ
امل َ
ِنطقــة اســتنفار الشــعور ال َع َرب ِّي/اخلليجـ ّـي كحائــط صـ ّد ضـ ّد املشــروع اإليرانـ ّـي ،بــرز مع
والسيَ ِ
اس ّي
الســعودِ َّية لتشــكيل التحالف ال َع َرب ِّي يف شــكله ال َع ْسـ َك ِر ّي ِّ
مبادرة اململكة ال َع َر ِب َّية ُّ
ملواجهــة املشــروع ال َّت َو ُّســعِ ّي اإليرانـ ّـي يف اليمــن.
الد ْو ِل َّيــة
• عــادة مــا يترتــب علــى النظــرة اجليوبوليتيكيــة لدولــة مــن الـ ُّد َول جتــاه الوحــدات َّ
األخــرى ،ال بناؤهــا وتنميتهــا ونقلهــا إلــى وضــع أفضــل ،بــل متزيقهــا وتشــتيت ثرواتهــا
واســتهداف ُر َّوادهــا ومف ِّكريهــا ،وطــرد أبنائهــا ،وخلق ما يُ َسـ َّـمى بظاهــرة «النزوح اجلماعي

غيــر َّ
الد ْولَة اإليران َّية َ َ
تـزُّق وتَ َف ُّكك
املنظــم» ،وقــد تَ َر َّتــب علــى النظــرة اجليوبوليتكية لقــادة َّ

الـ ُّد َول املســته َدفة يف املجــال احليــوي األول (ســوريا والعــراق واليمــن) ودخولهــا يف أتــون
صراعــات ممتـ َّـدة وأزمــة جلــوء نتيجــة االقتتــال الطائفـ ّـي بني أبنــاء جلدتها ،وتَ َف ِّشــي العنف
واإلرهــاب بعــد أن أصبحــت مــا ًذا آم ًنــا لإلرهــاب واجلماعــات املتطرفــة.

ص َّنــاع القــرار اإليرانـ ّـي يف تبنــي سياســات جيوبوليتيكيــة
وختا ًمــا ،يف ضــوء اســتمرارية ُ
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علــى أقـ ّل تقديــر يف دول الهــال ِّ
ـيعي ،واســتمرارية األزمــات املمتـ َّـدة وا ِملل َ َّفــات املع َّقــدة
الشـ ّ
يف عديــد مــن دول امل َ
صـ َّـدام حســن  2003وانــدالع ثــورات الربيع
ِنطقــة منــذ ســقوط نظــام َ
ال َع َر ِبـ ّـي مطلــع عــام  ،2011مــع تدشــن شــبكة حتالفــات إقليم َّيــة ودول َّيــة جديــدة بالتحالــف
مــع روســيا دول ًيــا وتركيــا إقليم ًيــا ،فــإن اجليوبوليتيــك ِّ
ـيعي َّ
مرشــح للصعــود أكثــر.
الشـ ّ

ولكــن إذا مــا نظرنــا إلــى بــروز التحالفــات اجلديــدة ال َع َر ِب َّيــة واإلســام َّية بقيــادة اململكــة
الس ـ ُعودِ َّية ،ومــدى إمكانيــة التح ـ ُّول يف السياســة اخلارج َّيــة األمريكيــة يف عهــد
ال َع َر ِب َّيــة ُّ
الرئيــس األمريكــي اجلديــد دونالــد ترامــب عــن سياســة ســلفه اخلارج َّيــة جتــاه أزمــات
امل َ
بخاصــة أن تصريحــات ترامــب تعكــس أنــه لــن يســمح إليــران
والتوســع اإليرانـ ّـي،
ِنطقــة
َّ
ُّ
بالتوســع والتمـ ُّدد ،وإذا مــا أمع َّنــا النظــر ً
أيضــا يف الداخــل اإليرانـ ّـي كالوضــع االقتصــادي
ُّ
والقــدرة ال َع ْس ـ َك ِر َّية علــى االنتشــار يف ال ـ ُّد َول املســته َدفة ومــدى َقبُــول الشــعب اإليرانـ ّـي،
فســنصل إلــى نتيجــة مفادهــا أفــول جنــم اجليوبوليتيك ِّ
ـيعي ،حيث إن اإليران ِّيني شــعب
الشـ ّ
السـ َّكانية علــى ذوي األصــول
متعــدد األعــراق واألديــان واملذاهــب ،وال يقتصــر يف تركيبتــه ُّ
ال َف ِار ِسـ َّية ،بــل يضـ ّم مجموعــات ســكانية كبيــرة مــن أصــول أخــرى مختلفــة عرب َّيــة وتركيــة
السـ َّكانية مــع
وأذريــة وبلوشــية وكرديــة ،وال ميكــن بــأي حــال أن تتوافــق هــذه املجموعــات ُّ
اإليراني بتجلِّياته املتعددة
عنصري َف ِار ِسـ ّـي الطابع ،وعدم توافق مشــروع الهيمنة
مشــروع
ّ
ّ
السـ َّكانية هــو دليــل دامــغ علــى أن هــذا املشــروع
بــن املاضــي واحلاضــر مــع تَنَـ ُّوع التركيبــة ُّ
ســع ّي ال يتجــاوب مــع طموحــات الشــعب اإليرانـ ّـي ،وال يع ِّبــر عــن آمالــه يف نَيْــل ا ُ
ال َّت َو ُّ ِ
حل ِّريــة
وإقــرار مبــدأ املســاواة بــن أفــراده دون متييــز ،وحتقيــق الرفاهيــة يف املســتوى املعيشــي.
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متــاح عــى الرابــط http://cutt.us/vPVba
( )37صــرة الــداود :التنويــع يف تصديــر الثــورة ،صحيفــة الحيــاة ،لنــدن2010/10/18 ،م ،نقـ ًـا عــن شــحاتة محمــد نــارص:
الجغرافيــا وأثرهــا عــى عالقــات إي ـران العرب َّيــة ،الفصــل الســادس مــن الجمهوريــة اإلســامية ،دراســة مســحية ،معهــد
البحــوث العرب َّيــة  -جامعــة الــدول العرب َّيــة ،القاهــرة.2014/1436 ،
( )38رؤيــة اإلمــام الخامنئــي نحــو الحــرب الناعمــة ،مركــز قيــم للدراســات ،جمعيــة املعــارف اإلســامية الثقافيــة،2011 ،
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اجليوبوليتيك ِّ
يعي ..الواقع واملستقبل
الش ّ

متــاح عــى الرابــط http://cutt.us/3irrp
( )39د.حمــدي عبيــد :ق ـراءة يف اس ـراتيجية نــر التش ـيُّع والــدور الوظيفــي إلي ـران يف االس ـراتيجية األمريكيــة ،مرجــع
ســبق ذكــره.
( )40د.محمد سعيد عبد املؤمن :الجمهورية الثالثة يف إيران ،القاهرة ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،2012 ،ط ،1ص.18
( )41محمــد أبــو رمــان :التشـيُّع يف األردن ظاهــرة يغذّيهــا حــزب اللــه ،صحيفــة الغــد األردنيــة2006/10/4 ،م ،نقـ ًـا عــن
البعــث الشِّ ــي ِع ّي يف ســوريا ،ص.59-58
( )42طلعت رميح :عسكرة التشيُّع ،الراصد اإلليكرتونية ،العدد  ،2016/1/10 ،51متاح عىل الرابط http://cutt.us/jgbkY
( )43سلســلة تقاريــر التو ُّغــل اإليـراين يف الــدول العربيَّــة :التو ُّغــل اإليـراين والرصاعــات الــا متناهيــة يف العـراق وســوريا
واليمــن ،متــاح عــى الرابــط http://cutt.us/7fr1D
( )44أدىل بهــا يف أثنــاء املراســم التــي انعقــدت يف ينايــر  2016لتأبــن القيــادي بالحــرس الثــور اإليـراين حميــد رضــا أســد
اللهــي الــذي قُتــل يف حلــب بســوريا نهايــة  200 ،2015ألــف مقاتــل إيــراين ينتــرون يف  5دول ،متــاح عــى الرابــط
http://cutt.us/OYJX9
وأســس "حــزب اللــه الســوري" ...قُتــل ،جريــدة النهــار اللبنانيــة ،متــاح عــى
( )45الج ـرال اإلي ـراين الــذي أنقــذ األســد ّ
الرابــط http://cutt.us/YZ77A
( )46متابعــة خســائر املحتـ ّـل اإلي ـراين يف ســورية ،مركــز الــرق العــر ّيب للدراســات الحضاريــة واالس ـراتيجية  -لنــدن،
 ،2016/5/12متــاح عــى الرابــط http://cutt.us/O821
( )47كشــف عــن تســليح طه ـران للقــوات العراقيــة ..بروفيســور بجامعــة نيويــورك يكتــب عــن إي ـران صانعــة معركــة
الفلوجــة ،هافينتغــون بوســت عــر ّيب ،رويــرز ،2016/6/2 ،متــاح عــى الرابــط 7Othv/http://cutt.us
( )48خامنئــي يدافــع عــن التدخُّــل العســكري اإليــراين يف ســوريا 5 ،فربايــر  ،2016العربيَّــة ،متــاح عــى الرابــط
http://cutt.us/eq2hu
( )49وف ًقــا للقــاء صحفــي أج ـراه موقــع مــرق نيــوز اإلي ـراين مــع العميــد محمــد عــي فلــي ،أحــد قيــادات الحــرس
الثــوري اإليـراين يف ســوريا ،يف  2016/8/12أعلــن فلــي عــن تشــكيل قــوات عســكرية شــيعية عابــرة للحــدود ،تحــت عنــوان
"الجيــش الشِّ ــي ِع ّي الحــر" ،بقيــادة الجـرال قاســم ســليامين.
الســ َّنة ،الجزيــرة نــت ،2016/11/16 ،متــاح عــى الرابــط
( )50برملــان العــراق يُ ِقــ ّر قانــون الحشــد الشــعبي بغيــاب ُّ
http://cutt.us/ulUaL
( )51أحمــد عــديل :مأسســة الطائفيــة :تداعيــات إدمــاج الحشــد يف الجيــش العراقــي ،مركــز دراســات املســتقبل،
 ،2016/11/29متــاح عــى الرابــط http://cutt.us/ms6WC
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