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مقدمـــــــــة
ــة ذات التوجهــات  ْوِليَّ إلــى أن الوحــدات الدَّ تشــير قــراءة الواقــع واســتقراء التاريــخ 
ــات املرحليــة لتنفيــذ اســتراتيجّياتها  ة عــادًة مــا تلجــأ إلــى حزمــة مــن اآلليَّ يَّ ــعِ َوسُّ التَّ
ْوِلــّي  التــي صاغهــا صنــاع قرارهــا وفــق مجاالتهــا احليويــة يف احمليطــن اإلقليمــّي والدَّ
ة  ــة كوحدة دوليَّ ــاع قــرار اجلمهوريــة اإليرانيَّ ة، َبْيــد أن ُصنَّ مًعــا لتحقيــق األهــداف املرجــوَّ
ــورة عــام 1979 إحيــاَء مــا اصطلــح رواد علــم السياســة  بــن هــذه الوحــدات، أعــادوا بعــد الثَّ
يعّي«، كآلية أو كنظرة جيو- ة على تسميته بـ«اجليوبوليتيك الشِّ َياِسيَّ واجلغرافيا السِّ
ة العليــا املتمثلــة يف إجنــاز البنــاء اإلمبراطــوري املزعــوم. ة لتنفيــذ االســتراتيجيَّ سياســيَّ

ــيعّي«        ومــن ثــم تُلِقــي هــذه الدراســُة الضــوَء علــى واقــع ومســتقبل »اجليوبوليتيك الشِّ
ــة الُعليــا منــذ عــام 1979، وحتديــًدا فتــرة صعــوده  كآليــة لتنفيــذ االســتراتيجيَّة اإليرانيَّ
يَاِســيَّة  منــذ عــام 2003، عــام ســقوط العــراق، بتحديــد مجاالتــه احليويــة وأغراضه السِّ
ْوِليَّة، لتحليٍل علمّي ومنهجّي  ــة والدَّ ْولـَـة اإليرانيَّــة يف الدائرتني اإلقليميَّ خــارج نطــاق الدَّ
ــة وغيرهــا  ــة وآليَّاتهــا الســتهداف امِلنَطقــة الَعَرِبيَّ طــات واملطامــع اإليرانيَّ ســليم للمخطَّ
ــة، ثــم حتليل دوافع حتوُّل القيادات  مــن املناطــق ذات األولويــة يف االســتراتيجيَّة اإليرانيَّ
ــورة ونظريــة أم القــرى إلــى رؤيــة نظــرة جيــو- ــة مــن الســهر علــى تصديــر الثَّ اإليرانيَّ
سياســيَّة لتنفيذ االســتراتيجيَّة اإليرانيَّة واآلليَّات التي يســتخدمها هؤالء القادة، رغبًة 
َول الواقعــة يف نطــاق مجالهــا  ــيعّي والســيطرة علــى الــدُّ منهــم يف إجنــاح املشــروع الشِّ

احليــوي ذي األولويــة.

د.عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي
باحث سياسي - مركز اخلليج العربي للدراسات اإليرانية
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وتســعي هــذه الدراســة لإلجابــة عــن تســاؤل رئيســي مفــاده: مــا مصيــر ومســتقبل 
ة والتحالفات اجلديدة  ــيعّي يف ظــّل التحــوُّالت اخلطيرة واألزمات املمتدَّ اجليوبوليتيــك الشِّ
ــيعّي حال  التي تشــهدها منطقتنا يف الوقت الراهن؟ وهل ســيترتب على اجليوبوليتيك الشِّ
ــيعّي  ة أو جيوبوليتيك مضاّد للجيوبوليتيك الشِّ اســتمراره يف امِلنَطقة ظهور نظريات مضادَّ
ْولـَـة َفاِرِســيَّة يف محيــط ُســنِّي، إيرانيَّــة يف محيــط عربــّي؟ وهل تســعي إيران  لكــون هــذه الدَّ
ــة جغرافًيــا؟ وهــل متتلــك إيــران  ــيعيَّة املتماسَّ َول ذات األقلِّيَّــات الشِّ إللغــاء احلــدود بــني الــدُّ
ــة  ــك امِلنَطقــة املضطرب ــيعّي يف تل ــر اجليوبوليتيــك الشِّ ــة لتمري القــدرات واألدوات الكافي
َول املســتهَدفة بعــد النظــرة اجليو-سياســيَّة  أمنًيــا املتشــرذمة سياســًيا؟ وكيــف صــارت الــدُّ
ــِعيَّة يف اإلقليــم والعالـَـم إذا  للدولــة اإليرانيَّــة؟ وهــل ســتتوقف إيــران عــن مشــروعاتها التََّوسُّ
ــة، أم إنهــا دولــة مــن طــراز »ســوبر« ستســتمر يف  ْوِليَّ ــة والدَّ لـَـت التحالفــات اإلقليميَّ مــا تَبدَّ
َول املســتهَدفة؟ يَاِســّي يف الدُّ ــِعيَّة وتنشــر الفوضى وعدم االســتقرار السِّ مشــروعاتها التََّوسُّ
ــة  ــى ظاهــرة أو حال ــز عل ــه يركِّ ــة« لكون ــج »دراســة احلال واعتمــدت هــذه الدراســة منه
مــا قائمــة ضمــن ســياق وأُُطــر الواقــع بجمــع املعلومــات عنهــا وحتليلهــا مــن خــال معرفــة 
فلســفتها وركائزهــا وســماتها وأدواتهــا ومــدى تنفيذهــا يف الواقــع للوقــوف علــى واقعهــا 
ــل اســتخدامه عنــد الرغبــة يف دراســة حالــة، سياســيَّة كانــت  واستشــراف مســتقبلها، ويفضَّ
أو جيو-سياســيَّة أو غيرهمــا، حتتــوي علــى عديــد مــن العوامــل واملتغيــرات املرتبطــة، 
وحينمــا تكــون هــذه العوامــل وتلــك املتغيــرات رغــم تعقيدهــا ميكــن ماحظتهــا فــإن منهــج 
دراســة احلالــة يكــون مناســًبا لاســتخدام، وهــو مــا ينطبــق على الدراســة املاثلــة بني أيدينا 
ــيعّي« آليــًة أو ظاهــرًة، ومــن ثــم ال بــد مــن بيــان ســماتها  بتركيزهــا علــى »اجليوبوليتيــك الشِّ
ومرتكزاتها ومجاالتها احليوية ودوافعها وآليَّات تنفيذها لتقييمها وحتليلها حتليًا علمًيا 

منطقًيــا ســليًما، وبيــان عوامــل قوتهــا ونقــاط استشــراف مســتقبلها َوْفًقــا لهــذا املنهــج.
ويف ضــوء املنهــج املســتخَدم ميكــن تقســيم الدراســة إلــى ســتة أجــزاء: يتنــاول )األول( 
يَاِســيَّة واجليوبوليتيك فرق  مقاربــة نظريــة للجيوبوليتيــك عموًمــا، وهــل بني اجلغرافية السِّ
أم همــا متطابقــان، باإلضافــة إلــى املفاهيــم األخــرى املرتبطة به كمفهوم احلدود الشــفافة 
ات اجلغرافيــة. ويعــرض )الثاني( ملعنى ومرتكــزات اجليوبوليتيك  واملجــال احليــوي واملصــدَّ
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ــيعّي. ويتطرق )الرابع( إلى  ــيعّي. ويحلل )الثالث( املجاالت احليوية للجيوبوليتيك الشِّ الشِّ
ــة بعــد فشــل مبــدأ  ــيعّي يف االســتراتيجيَّة اإليرانيَّ دوافــع التحــول نحــو اجليوبوليتيــك الشِّ
ــات  ــورة ونظريــة أم القــرى يف التطبيــق. ويســتعرض )اخلامــس( بالتحليــل آليَّ تصديــر الثَّ
ــة كالتَّشــيُّع الناعــم  ــيعّي يف االســتراتيجيَّة اإليرانيَّ وأدوات التحــول نحــو اجليوبوليتيــك الشِّ
ــم  ــة احلك ــيعيَّة يف أنظم ــاج امليليشــيات الشِّ ــم إدم وتســييس التَّشــيُّع والتَّشــيُّع اخلشــن، ث
ــيعّي. َول املســتهَدفة. ويقــدم )الســادس( واألخيــر تقييًمــا موضوعًيا للجيوبوليتيك الشِّ بالــدُّ

:Geopolitics أوًل- مقاربة نظرية  للجيوبوليتيك
بدايــًة يُعنــى »اجليوبوليتيــك Geopolitics« أو اجليو-سياســيَّة بدراســة تأثيــر الســلوك 
ــة مــا، يف زحزحــة وتغييــر األبعــاد اجلغرافيــة  يَاِســّي لُصنَّــاع القــرار يف وحــدة دوليَّ السِّ
ــة األخــرى، إلــى حيث تقــف مصاحلها،  ْوِليَّ ْولـَـة جتــاه الوحــدات الدَّ )حــدود املــكان( لتلــك الدَّ
ْولـَـة لتنمــو وتتمــّدد إلــى مــا وراء احلــدود،  والبحــث عــن االحتياجــات التــي تتطلّبهــا هــذه الدَّ
وبعبــارة أخــرى تُعنــى اجليوبوليتيــك بالسياســة املتعلقــة بـ«الســيطرة علــى األرض« وبســط 
ــة يف أي مــكان تســتطيع الوصــول إليــه، فالنظــرة اجليو-سياســيَّة لــدى دولــة  ْولَ نفــوذ الدَّ
ــًرا  ْوِلــّي تتعلــق برغبتهــا يف أن تكــون العًبــا فاعــًا ومؤثِّ مــا علــى املســتوى اإلقليمــّي أو الدَّ

ــا)1(. يف أوســع مســاحة ممكنــة يف حــدود أهدافهــا وطموحاته
بــني »اجليوبوليتيــك« و»اجلغرافيــا  ــات املتخصصــة  بعــض األدبيَّ يفــّرق  لــم  وبينمــا 
بــني اجلغرافيــا والسياســة  وتأثُّــر  تأثيــر  يعكــس َعاقــة  َياِســيَّة« كمفهــوم واحــد  السِّ
يــن متاًمــا ــات األخــرى كمفهومــني متضادَّ  عموًمــا، تناولهمــا بعــض األدبيَّ
يَاِســيَّة تهتــّم   »Political geography« و»Geopolitics« مــن منطلَــق أن اجلغرافيــا السِّ
بـ«دراســة احلقائــق اجلغرافيــة« -املســاحة واملــوارد الطـــبيعية كالنِّْفــط والغــاز واليورانيــوم 
يَاِســّي اخلارجــّي،  واألنهــار واملمــرات واملضايــق- املتاحــة للدولــة وأثرهــا علــى الســلوك السِّ
بعبــارة أخــرى هــي الطريقــة التــي تؤثِّــر بهــا احلقائــق اجلغرافيــة علــى ثقــل وموقــع ونفــوذ 
َول داخلًيــا وخارجًيــا وحــدوث التحــوُّالت يف موازيــن القــوة لعديــد مــن الــدول، فمثــًا  الــدُّ
حتولــت بســببها أثينــا ســابًقا إلــى إمبراطوريــة بحريــة، وإســبرطة إلــى قــوة بريــة، ويف املقابل 
دخلــت بســببها دول عديــدة صراعــات وحروًبــا طويلــة علــى مــر التاريــخ، وال تــزال حتى وقتنا 
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.)2( الراهــن، فــا تــزال امِلنَطقــة مثــًا بســببها متــوج بالصراعــات واألزمــات املمتــدة
أمــا اجليوبوليتيــك فتُعنـَـى -َوْفًقــا لتلــك األدبيَّــات- بالعكــس متاًمــا، ممــا تعنيــه اجلغرافيــا 
ــا  ــم تشــغل اجلغرافي ــن ث ــا«، وم ــى اجلغرافي ــر السياســة عل ــى »أث ــيَّة بتركيزهــا عل يَاِس السِّ
يَاِسيَّة نفسها بالواقع واحلقائق، يف حني تكرِّس اجليوبوليتيك أهدافها للمستقبل، وقد  السِّ
يَاِســّيون وُصنَّــاع القــرار يف دولــة مــا ينظــرون إلــى  بــدا واضًحــا أنــه إذا كان اجلغرافيــون السِّ
ْولـَـة كوحــدة اســتاتيكية لهــا حــدود جغرافيــة قانونيــة معتَرف بها دولًيــا تلتزم بها وحتميها  الدَّ
)3(، فإن اجليو-سياســّيني  َول األخرى املجــاورة يف اإلقليم مــع عــدم االعتــداء علــى حــدود الــدُّ
ونهــا كائًنــا عضوًيــا يف حركــة متطــورة وفــق »املجــال احليــوي« ينمــو ويتمــدد، يتغــذى على  يعدُّ
ْولـَـة ومكانتهــا للوصــول  ــة أو قوميــة لتعظيــم قــوة الدَّ ــة أو إمبرياليــة أو براغماتيَّ دوافــع َمْذَهِبيَّ
ْولـَـة »الســوبر« إقليمًيــا ودولًيــا أو علــى أقل  إلــى حتقيــق األهــداف االســتراتيجيَّة وتدشــني الدَّ
ــة وتعزيــز الدفــاع عنهــا مســتقبًَا،  ْولَ ات جغرافيــة تُســِهم يف قــوة الدَّ تقديــر تكويــن مصــدَّ
لَت اإلمبراطوريــات والقــوى الكبرى يف  فبســبب النظــرة اجليو-سياســيَّة لُصنَّــاع القــرار تَشــكَّ
َول واإلمبراطوريات  وقت من األوقات، وبسببها أيًضا اندلعت الصراعات واحلروب بني الدُّ
اديــة الكبــرى أيًضــا نتيجــة احلــروب  َول االحتِّ َكــت اإلمبراطوريــات والــدُّ ســابًقا، وبســببها تَفكَّ
ــع والعمــق االســتراتيجّي، والتــي تكلّفهــا أمــوااًل طائلــة للتســليح،  التــي خاضتهــا بهــدف التوسُّ

:)4( كهــا يف النهايــة، ومــن ثــم تهتــم اجليوبوليتيــك مبــا يلــي ــا يــؤدِّي إلــى تفكُّ مِمَّ
1- احلـدود الشـفافـة.

2- املجـال احلـيوي.
د اخلارجّي. 3- التمدُّ

ات اجلغرافية. 4- املصدَّ

اهتمامات اجليوبوليتيك

احلـدود الشـفافة

د اخلارجـي التمدُّ

املجال احليوي

ات اجلغرافية املصدَّ
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ة واجليوبوليتيك( َياِسيَّ )جدول يوضح الفرق بن اجلغرافيا السِّ

يَاِسيَّة وأثرها على اجلغرافيا.تدرس احلقائق اجلغرافية وأثرها على السياسة. تدرس السياسة والقرارات السِّ

وِْليَّة. وْلَة من ناحية مطالبها وأهدافها على مستوى السياسة الدَّ تهتم بالدَّ

وْلَة كما يجب أن تكون. تُعنَى بدراسة الدَّ

تُعنَى باملطالب املكانية للدولة.

وْلَة حتليًا موضوعًيا. تهتّم بتحليل بيئة الدَّ

وْلَة كما هي كائنة. تُعنَى بدراسة الدَّ

هي األصل الذي تفرعت منه اجليوبوليتيك.

ًرا جوهرًيا يف النزاعات والصراعات الدائرة مطلع القرن  وتقدم اجليوبوليتيك أيًضا مفسِّ
د جغرافًيا والسيطرة على املوارد، وهو الدور الذي يؤّديه  ع والتمدُّ احلادي والعشرين بهدف التوسُّ
 ،)5( َول يف الوقت الراهن يف ِمنَطقة الشرق األوسط كإيران وروسيا وغيرهما من الدول  بعض الدُّ

ْوِلّي َوْفًقا للجيوبوليتيك: وميكن حتديد ثاثة مصادر رئيسيَّة للصراع اإلقليمّي أو الدَّ
1- الصراع من أجل السيطرة على املناطق اجلغرافية.

2- الصـراع من أجـل السيطرة على املـوارد.
3- الّصراع من أجل الهيمنة اآليديولوجية واملَْذَهِبيَّة.

الصراع من أجل الهيمنة املذهبيةالصراع من أجل املوارد

الصـراع مـن أجـل املناطق اجلغرافية

نظرية 
الصراع َوفًقا 
للجيوبوليتيك

وهكذا، فإن التفكير اجليو-سياسّي بالنسبة إلى أي دولة قد يكون إما بدوافع آيديولوجية 
وإما بدوافع َمْذَهِبيَّة، كما قد يكون بدوافع قومية عنصرية كالنازية والفاشية والصهيونية، 
ــّي علــى  ْوِل وقــد يكــون بدوافــع اســتعمارية نفعيــة كالرأســماليَّة، وعليــه يكــون الصــراع الدَّ

Political geography ة َياِسيَّ  اجليوبوليتيك Geopoliticsاجلغرافيا السِّ
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ــة نتيجــة تأييــد دول  ْوِليَّ ــع والســيطرة علــى األرض، والتأثيــر يف الَعَاقــات الدَّ النُُّفــوذ والتوسُّ
َول  ومعارضــة دول أخــرى للتوســع والســيطرة علــى حســاب أمنهــا ومصاحلهــا، ودفــاع الــدُّ
َول ســيطرتها وهيمنتهــا على دول  عــن مصاحلهــا ومجاالتهــا احليويــة، ومحاولــة فــرض الــدُّ

.)6( أخــرى، ومــا شــابه ذلــك مــن أعمــال، تكون مــن احلالة اجليو-سياســيَّة

يعّي:  ثانًيا- معنى ومرتكزات اجليوبوليتيك الشِّ
يعّي: 1-املقصود باجليوبوليتيك الشِّ

يف ضــوء املقاربــة النظريــة الســابقة ملفهــوم اجليوبوليتيــك ميكــن القــول إن اجليوبوليتيــك 
ــيعّي إلــى ما وراء  ــِعّي الشِّ يَاِســّي التََّوسُّ ــيعّي Shiite Geopolitics يُقَصــد بــه »الفكــر السِّ الشِّ
ــة َوْفًقــا ملجالهــا احليــوي للســيطرة  ــة أو إلــى حيــث تقــف املصالــح اإليرانيَّ احلــدود اإليرانيَّ
ات جغرافيــة خــارج  ــة أو لتكويــن مصــدَّ ْولـَـة اإليرانيَّ علــى األرض واملســاحة التــي تليــق بالدَّ
ــة لتحقيــق الهــدف النهائــي املرجــو مــن  ْولـَـة اإليرانيَّ ْولـَـة رويــًدا رويــًدا ترتبــط بالدَّ حــدود الدَّ
ْولـَـة  ْولـَـة باعتبــار أن الدَّ طــات صانعــي قــرار تلــك الدَّ ــع، َوْفًقــا الســتراتيجّيات ومخطَّ التوسُّ

.)7( اإليرانيَّــة هــي قائــدة مشــروع اجليوبوليتيــك منــذ انتصــار الثَّــورة 1979«
ــيعّي يتمحور حول ُمجَمل السياســات اإليرانيَّة  وارتباًطــا مبــا ســبق، فــإن اجليوبوليتيــك الشِّ
ضمــن نطــاق املجــال احليــوي للدولــة اإليرانيَّــة مــن خــال اســتراتيجيَّة َمْذَهِبيَّة/تاريخيــة/
ــة وتُعِلــي  د »املجــال احليــوي« للدولــة اإليرانيَّ هــا صنــاع قــرار ُمدِركــون، حتــدِّ ــة أَعدَّ براغماتيَّ
ــة مــع  د اجلغــرايف إلــى حيــث تقــف املصالــح اإليرانيَّ مــن مبــدأ »احلــدود الشــفافة« للتمــدُّ
َول يف  ــيعّي، وعــادًة مــا تقــع تلــك الــدُّ إعطــاء أولويــة للــدول املســتهَدفة لتكويــن احلــزام الشِّ
املجــال احليــوي األول إليــران، علــى أن يتــم ذلــك مــن خــال: التَّشــيُّع الناعــم لدعــم وتعزيــز 
ــيَعة، أو تســييس وعســكرة  َول املســتهَدفة التــي بهــا أعــداد قليلــة مــن الشِّ التَّشــيُّع يف الــدُّ
ــات شــيعيَّة  ع ــا جتمُّ ــي به َول املســتهَدفة الت ــدُّ ــاج التَّشــيُّع يف األنظمــة احلاكمــة يف ال وإدم
يَاِســيَّة كالعــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، ومــن ثــم تشــكيل  يُعتــّد بهــا يف تغييــر املعادلــة السِّ
قــوى وأذرع تابعــة للنظــام اإليرانــّي مــن ضفــاف البحــر األبيــض املتوســط شــمااًل إلــى بحــر 

ــة للخليــج الَعَرِبــيّ )8(. العــرب جنوًبــا، مــروًرا بالضفــة الغربيَّ
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ــث  ــى حي ــدة إل َول أصبحــت ممت ــدُّ ــى أن »حــدود ال ــح احلــدود الشــفافة إل ويشــير مصطل
ْولَــة علــى أراضــي دول أخــرى، وفــرض سياســاتها  تقــف مصاحلهــا«، وِمــن ثَــمَّ فوجــود الدَّ
َول نظرًيــا كاملــة الســيادة  ــات دول تبــدو مســتقلَّة يف الشــكل، إذ تظــّل الــدُّ مهــا يف ِملَفَّ كُّ وحَتَ
ــات  ــًا إلــى احلضــور اإليرانــّي يف امِللَفَّ ــا. لننظــر مث ومســتقلَّة، وهــو مــا بــات أمــًرا مألوًف
ــة وأمريــكا الاتينيــة أو القــارة اإلفريقية، رغم بعد املســافات واحلدود اجلغرافية،  اإلقليميَّ
وسّي واألمريكي والصيني يف امِللَّف السورّي، أو احلضور األمريكي يف آسيا  واحلضور الرُّ
الوســطى أو يف شــرق آســيا، أو لننظــر إلــى مناقشــة الكونغــرس األمريكــي يف عديــد مــن 
.)9( املــرات حلقــوق اإلنســان أو املــرأة يف بعــض الــدول، إلخ، لنعرف معنى احلدود الشــفافة
ــيعّي بالدراســة والتحليــل  ــة التــي تناولــت اجليوبوليتيــك الشِّ ــات اإليرانيَّ ومبطالعــة األدبيَّ
يــن بــاألول  ــيعّي، ُمِقرِّ ــيعّي والهــال الشِّ قــون بــني اجليوبوليتيــك الشِّ يتبــني أن اإليرانّيــني يفرِّ
ى بـ«أعداء الثَّورة  رافضني الثاني باعتباره شــيطنة -َوْفًقا لتلك األدبيَّات-من نتاج ما يَُســمَّ
ــة اإليرانــّي دياكو حســيني يف  ْوِليَّ ــة«، ويعكــس ذلــك مثــًا تأكيــد أســتاذ الَعَاقــات الدَّ اإليرانيَّ
ــيعّي، وجود اســتنتاجني  مقالــة لــه نُشــرت عــام 2014 يف معــرض تعريفــة اجليوبوليتيك الشِّ

مرتبَطــني باملفهــوم، هما:

ــة لكونــه مناقًضــا ملفهــوم الوحــدة  ــة اإليرانيَّ األول أنــه ال يتماشــى والسياســة اخلارجيَّ
ــة  ــة، بخاصَّ ــورة اإليرانيَّ ْون أعــداء الثَّ ــمَّ ه مــن يَُس ــدَّ ــّي، أَع ــا للفكــر اإليران اإلســاميَّة َوْفًق
ــيَعة بــدأَت يف إثــارة ِشــيَعة امِلنَطقــة إلعــادة  الواليــات املُتَّحــدة، وهــو »أن إيــران كمركــز للشِّ
ــيعّي الــذي يبــدأ  النهــوض لاســتفادة منهــم كأداة بحيــث تتمــاّس مــع مفهــوم الهــال الشِّ
ــة- مــن جبــل عامــل جنوبــّي لبنــان وبعــد بــاد مــا وراء  ــات اإليرانيَّ امتــداده -َوْفًقــا لألدبيَّ
ــُعوِديَّة والهضبــة  ــة املناطــق النِّْفطيــة شــرقّي السُّ ــّي، بخاصَّ النهــر وســواحل اخلليــج الَعَرِب
ــيعّي الــذي طرحــه  ــة، حتــى قلــب جبــال خراســان الكبــرى")10(، أي ميتــّد الهــال الشِّ اإليرانيَّ
مستشــار األمن القومي األمريكي خال الفترة 1977-1981 زبغنيو بري جينســكي وملك 
ــيعّي املؤمِتــر بأمــر  األردن عبــد اهلل الثانــي، مــن لبنــان التــي يتحكــم فيهــا حــزب اهلل الشِّ
ل لــه يف ســوريا  إيــران، مــروًرا بســوريا التــي يحكمهــا نظــام علــوّي يتعامــل مــع إيــران كمــوكِّ
وأنهــا حبــل اإلنقــاذ لــه، فالعــراق الــذي يحكمــه حيــدر العبــادي املوالــي إليــران، فاخلليــج 
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يعّي  ر اجليوبوليتيك الشِّ الَعَرِبّي"،  من ثم يفسَّ
ــيَعة مقابــل  ــيعّي لتترَجــم أهــل الشِّ بالهــال الشِّ
ــنَّة الذيــن ال مييلــون إلى إعادة نهوض  أهــل السُّ
ــيَعة يف العراق ولبنان والبحرين، وكل ذلك  الشِّ
بهــدف نشــر ظاهــرة »إيــران فوبيــا«، فمفهــوم 
ــيعّي َوْفًقــا لتلــك األدبيَّات بعيد عن  الهــال الشِّ

الفكــر اإليرانّي.

ــًرا  ــيَعة تأثُّ ــة، وهــو »أن الشِّ الثانــي أنــه يتماشــى -علــى حــد قولــه- مــع السياســة اإليرانيَّ
ــة يســعون  ــة 1979 إلعــادة نهــوض الُهِويَّ ــورة اإليرانيَّ بالعوامــل واملفاهيــم التــي رافقــت الثَّ
َول املوجودين بهــا َوْفًقا  إلحيــاء حقــوق مواطنتهــم وإعــادة تصميــم األنظمــة احلاكمــة يف الــدُّ
ملفاهيــم التَّشــيُّع، مثــل العدالــة والنضــال ضــّد الظلــم ونصــرة املســتضَعفني، وهــذه املفاهيــم 
ــيعّي يجمع  ــة واملبــادئ الدميقراطيــة«، ومن ثــم فاجليوبوليتيك الشِّ تتمــاّس مــع القيــم العامَليَّ
ًة والعمل على وحدة املسلمني، ويف سياقه تدعم إيران جماعات  دول العالَم اإلسامّي كافَّ
ُسنِّيَّة مثل حركة حماس »التي تعارض الظلم واالستبداد وتقاوم لعودة األراضي احملتلة«، 
ْولـَـة، وإمنــا الُهِويَّــة، وهــذا التفســير يختلــف عــن التعريــف  فِبنيَــة اجليوبوليتيــك ليســت الدَّ

.)11( ون أعــداء الثَّــورة اإليرانيَّة األول الــذي طرحــه مــن يَُســمَّ
يعّي َوْفًقا لألدبيَّات اإليرانيَّة بثاث مراحل أساسية: وقد مر اجليوبوليتيك الشِّ

الثَّــورة  التاســع عشــر حتــى  القــرن  ــيعّي )منــذ  الشِّ األولــى: ضعــف اجليوبوليتيــك 
ــة )1979(. اإليرانيَّ

ــخ  ــى 2003 تاري ــة 1979 حت ــورة اإليرانيَّ ــيعّي )مــن الثَّ ــك الشِّ ــاء اجليوبوليتي الثانيــة: إحي
ســقوط العــراق(.

ام حســني  ــيعّي )من 2003 حتى اآلن( عقب ســقوط َصدَّ الثالثة: صعود اجليوبوليتيك الشِّ
لون ثلثــي ســكانها،  ــة الذيــن يشــكِّ ْولَ يف العــراق 2003 ورفــع الضغــط عــن ِشــيَعة هــذه الدَّ
ــيعّي،  ــروا يف رفــع ظلــم املاضــي ضــّد املجتمــع الشِّ ــيَعة يف أن يفكِّ ــا أوجــد فرصــة للشِّ مِمَّ
ــع النُُّفــوذ  ى إلــى تََوسُّ وهــو مــا انعكــس إيجاًبــا علــى ِشــيَعة امِلنَطقــة بالكامــل، علــى نحــو أدَّ
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ــيَعة يف دول مجلــس التعــاون  ــادة مطالــب الشِّ ام، وزي ــران بعــد ســقوط َصــدَّ اإلقليمــّي إلي
اخلليجــّي حتــت تأثيــر وضــع العــراق)12(.

ــيعيَّة هــو واقــع  ــوم اجليو-سياســيَّة الشِّ ــة أن مفه ــة النظــر اإليرانيَّ ــدو يف وجه ــمَّ يب ــن ثَ ِم
َول  ــا الــدُّ ــه مــن ناحيــِة آيديولوْجيَ ــيعّي هــي مشــروع موجَّ جغــرايف، لكــن فكــرة الهــال الشِّ
ــنَّة يف امِلنَطقــة، مــن أجــل ضمــان بقــاء حكمهــم، ومــن ناحيــة  ام السُّ املعاديــة إليــران واحُلــكَّ
 ،)13( أخــرى أداة لنفــوذ وحضــور الواليــات املُتَّحــدة وحلفائهــا يف ِمنَطقــة الشــرق األوســط

ــيعّي إليــران الفــرص التاليــة: ــمَّ وّفــر اجليوبوليتيــك الشِّ وِمــن ثَ
• تنامي الدور اإليرانّي يف القضايا الَعَرِبيَّة.

• تنامي النُُّفوذ اإليراني جتاه احلركات الفلسطينية.
يَعة يف امِلنَطقة ونفوذهم ملواجهة السياسات األمريكية يف امِلنَطقة. • زيادة قوة الشِّ

• إعادة طرح الدور اإلقليمّي إليران يف قالب أنها قوة إقليميَّة.
.)14( • دعم الشعوب املظلومة يف امِلنَطقة

ــيعّي بِذْكرهــا أن »حديــث امللــك عبــد اهلل الثانــي  وتنتقــد األدبيَّــات ذاتهــا فكــرة الهــال الشِّ
عــن هــال ِشــيِعّي يســتحوذ علــى أكبــر مصــادر الوقــود األحفــوري يف العالـَـم -مــن مضيــق 
ــع اإليرانــّي ودعــم  هرمــز حتــى بحــر اخلــزر- يريــد أن يدّمــر إســرائيل عــن طريــق التوسُّ
توســيع العمليــات امليدانيــة حلمــاس وحــزب اهلل، هــذا أمــر غيــر واقعــّي الهــدف منــه تعزيــز 
َول األوروبيــة للضغــط علــى إيــران مــن  ــة مــع الواليــات املُتَّحــدة والــدُّ َول الَعَرِبيَّ تقــارب الــدُّ
 ،)15( ــة مــن ناحيــة أخــرى َول الَعَرِبيَّ يَّــات يف الــدُّ ناحيــة والوقــوف أمــام موجــة املطالبــة باحُلرِّ

ــيعّي« مــن وجهــة نظــر األدبيَّــات اإليرانيَّــة يف مــا يلــي: وقــد تََســبَّب مصطلــح »الهــال الشِّ
نَّة يف امِلنَطقة. يَعة والسُّ • زيادة اخلافات املَْذَهِبيَّة بني الشِّ

نَّة يف امِلنَطقة. ام السُّ ى »ثورات الربيع الَعَرِبّي« على يد احُلكَّ • انحراف ما يَُسمَّ
• تََوتُّر الَعَاقات بني إيران وبعض دول امِلنَطقة.

• ترويج ثقافة »إيران فوبيا« و»شيعة فوبيا« يف امِلنَطقة.
َول الَعَرِبيَّة بامِلنَطقة يف التسليح. • زيادة منافسة الدُّ

نَّة داخل احلدود اجلغرافية اإليرانيَّة. يَعة والسُّ • إضعاف الوحدة الوطنيَّة بني الشِّ
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ــة- هــو أداة، ميكــن  ــات اإليرانيَّ ــيعّي -َوْفــق األدبيَّ مــن ثــم ينبغــي القــول إن الهــال الشِّ
ــل  ــق أهدافهــم، مث ــر التمســك بهــا حتقي ــى أث ــني عل ــا اإلقليمّي ــات املُتَّحــدة وحلفائه للوالي
احلضــور القــوي للواليــات املُتَّحــدة يف امِلنَطقــة، وبيــع الغــرب األســلحة الَعْســَكِريَّة للــدول 
ــة علــى إســرائيل، والضغــط علــى إيــران يف  ــة بامِلنَطقــة، وتقليــل الضغــوط اإلقليميَّ الَعَرِبيَّ
ــم اإلســامّي يف إطــار الوحــدة  ــا العالَ ــى قضاي ــران إل ــات. يف حــني تنظــر إي ــة عقوب هيئ
ــيعّي  ــال الشِّ ــيعّي واله ــك الشِّ ــني اجليوبوليتي ــاف ب ــات االخت اإلســاميَّة. ويف إطــار إثب

ميكــن اإلشــارة إلــى أهــّم هــذه النقــاط:
ــيعيَّة مِبنَطقــة الشــرق  ــيعّي أمــر واقعــّي وأثــر جغــرايّف للــدول الشِّ • اجليوبوليتيــك الشِّ
ــيعّي أمــر آيديولوجــي وبنيــة فكريــة للغــرب وحلفائهــم  األوســط، يف حــني أن الهــال الشِّ

اإلقليمّيــني يف الشــرق األوســط.
ت. يعّي أمر مؤقَّ يعّي انسجام واستقرار، يف حني أن الهال الشِّ • اجليوبوليتيك الشِّ

يعّي فخياليّ )16(. يعّي أمر واقعّي، أما يف الهال الشِّ • التقارب يف اجليوبوليتيك الشِّ
ولكــن يف ضــوء املقاربــة النظريــة ومفهــوم اجليوبوليتيــك الــذي يُعِلــي مــن مســألة احلــدود 
ــة إخفــاء حقيقــة أن مــا تعتــرف بــه مــن أن  ــات اإليرانيَّ الشــفافة فــإن محــاوالت األدبيَّ
ــيعّي« يف ظّل  ــيعّي( ســيؤدِّي بشــكل مباشــر إلى ما يســمى بـ«الهال الشِّ )اجليوبوليتيك الشِّ
مفاهيــم الثَّــورة اإليرانيــة القائمــة على تصدير الثَّورة ونصرة املســتضَعفني، حســب زعمها، 
بــات أمــًرا غيــر واقعــّي، وأن اجلانــب اإليرانــّي يتملّــص مــن حقيقــة املشــروع الــذي يعمــل 
ــة اإلســاميَّة ومجابهــة الظلــم والطغيــان  عليــه ويتجــه نحــو تبريــرات تعــزف علــى وتــر األُمَّ
هــات النظــام اإليرانــّي  والصهيو-أمريكيــة، يف حــني ال يُخِفــي ذلــك علــى أرض الواقــع توجُّ

ــيعيَّة. ــات الشِّ ــِعّي عبــر بوابــة األقلِّيَّ يَاِســّي والتََّوسُّ ومشــروعه السِّ
يعّي:  2- ركائز اجليوبوليتيك الشِّ

 الوزن النسبي
 للدولة املَرَكِزيَّة )إيران(.

 تواُفر العنصر املَْذَهِبّي 
وَل املستهَدفة. يف الدُّ

عنصر اإلدراك لدى 
صانع القرار اإليرانّي.

 بروز فاعلني دوليني
غياب الدور األمريكي. جدد حلفاء إليران.

يعّي ركائز اجليوبوليتيك الشِّ
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 كان التفكير االستراتيجّي ال يستوي لصانعي القرار اإليرانّي يف تطبيق النظرية اجليو-
ــيعّي  ــِعيَّة دون تواُفــر مرتَكــزات معيَّنــة للجيوبوليتيــك الشِّ سياســيَّة لتحقيــق أهدافهــم التََّوسُّ
كما يشــترط اجليو-سياســّيون يف تطبيق النظرية على الواقع امللموس لتحقيق أغراضها، 

ــيعّي فســنجد لــه مرتكــزات على النحــو التالي: فــإذا مــا نظرنــا إلــى اجليوبوليتيــك الشِّ
ل القــوة  أ- الــوزن النســبي للدولــة املَرَكِزيَّــة )إيــران( بامتاكهــا قــدًرا ال يُســتهان بــه مــن معــدَّ
ــة  يَّ هــا املوقــع اجلغــرايف والكتلــة البَرِّ ــة، وأَهمُّ يَّ ــة وغيــر املادِّ يَّ الشــاملة »Total Power« املادِّ
ة علــى اخلليــج الَعَرِبــّي وبحــر عمــان، وامتاكهــا مضيــق هرمــز  الواســعة والبحريــة املمتــدَّ
املشــرف عليهمــا، وقوتهــا االقتصاديــة مبــا يف ذلــك ثرواتهــا الطبيعيــة بامتاكهــا احتياطًيــا 
ر بـــ158,400 مليــار برميــل )تقديــرات »أوبــك«( جعلهــا يف املرتبــة الرابعة عامَلًيا  نفطًيــا يَُقــدَّ
ــة، وقوتهــا  ــة وفــوق التقليدي ــَكِريَّة التقليدي ــُعوِديَّة وكنــدا، وقوتهــا الَعْس بعــد فنزويــا والسُّ
ــنِّّي ولتحقيــق  د املَْذَهِبــّي يف احمليــط السُّ الناعمــة، وهــذه مرتكــزات رئيســيَّة لتفعيــل التمــدُّ
ــة، كمــا هــو حــال الواليــات املُتَّحــدة يف االســتراتيجيَّة الرأســماليَّة  االســتراتيجيَّة اإليرانيَّ

.)17( وروســيا يف االســتراتيجيَّة الشــيوعيَّة، إلخ
ــب األرض  ــة قل ــا لنظري ــة َوْفًق ْوِليَّ ــة والدَّ ــة اإلقليميَّ ــارزة يف املعادل ــة ب ــران مكان وتشــغل إي
تنــّص يف أحــد عناصرهــا علــى أن مــن يســيطر علــى مناطــق  التــي   »heartLand«
ــة األصليــة  يَّ الســاحل، يســيطر علــى مناطــق الظهيــر، وِمــن ثَــمَّ علــى قلــب العالَــم. فاألَهمِّ
ــة ِمنَطقــة  يَّ هــي لســواحل اخلليــج الَعَرِبــّي وخليــج عمــان وبحــر العــرب، وِمــن ثـَـمَّ كانــت أَهمِّ
َقــت جناحــات يف فــرض إرادتهــا علــى مضيــق  )18(. وإذا كانــت إيــران حقَّ ــة الظهيــر اإليرانيَّ
هرمــز، وهــو منفــذ اخلليــج الَعَرِبــّي اجلنوبــي، فــإن طموحاتهــا تصــل إلــى الســيطرة علــى 
ــرات  ــه نحــو 200-204 كيلومت ــغ طول منفــذه الشــمالي، وهــو نهــر شــّط العــرب الــذي يبل
مــن بدايتــه يف القرنــة إلــى مصبــه يف اخلليــج يف رأس البيشــة جنــوب الفــاو، أمــا عرضــه 
فمتفــاوت، فهــو عنــد املصــب يبلــغ أكثــر مــن كيلومتريــن، يف حــني يبلــغ عنــد البصــرة نحــو 

.)19( كيلومتــر واحد

ــيَعة التابعني  ــة للــدول احليويــة املســتهَدفة التــي تشــمل أعداًدا من الشِّ ب- التركيبــة املَْذَهِبيَّ
ــة أو املتعاطفــني معهــا، وتُعتبــر اإلثنــا عشــرية هــي الطائفــة الكبــرى،  ــات اإليرانيَّ للمرجعيَّ
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ــم بــني  ــيَعة يف العالَ وتليهــا اإلســماعيلية، ثــم الزيديــة بنســب صغيــرة. ويتــراوح عــدد الشِّ
150-200 مليــون نســمة، بنســبة 10-13% مــن إجمالــي عــدد املســلمني يف العالـَـم، ويعيــش 
ــيَعة  ة آســيا مبــا يعــادل نحــو ثاثــة أربــاع عــدد الشِّ منهــم مــا بــني 115-135 مليوًنــا يف قــارَّ
ــّي، ويعيــش الربــع الباقــي يف شــمال إفريقيــا، ويتــراوح عددهــم بــني 35 و40 مليــون  الكلِّ
ــيَعة -نحــو 68-80%- يف أربــع دول: إيــران )66-70 مليوًنــا(،  )20(، ويتركــز معظــم الشِّ نســمة
ــيَعة اإلثنا عشــرية  وباكســتان والهنــد والعــراق )قرابــة 90 مليــون نســمة(، ويتركــز وجود الشِّ
بنســبة كبيــرة يف إيــران والعــراق وأذربيجــان والبحريــن، وبنســبة مهمــة يف كل مــن الكويــت 
ــُعوِديَّة، ويف  ولبنــان، ويف مناطــق عــدة كالقطيــف واألحســاء واملدينــة املنــورة يف اململكــة السُّ
ــّي وباكســتان والهنــد ويف  مســقط والباطنــة يف ســلطنة عمــان، وباقــي دول اخلليــج الَعَرِب
ــُعوِديَّة والهنــد، أمــا  ــيَعة اإلســماعيلية يف جنــران يف السُّ دول آســيا الوســطى، ويعيــش الشِّ

.)21( ــيَعة الزيديــة فيتركــزون يف اليمــن الشِّ
ت- غيــاب الــدور األمريكــي مقابــل بــروز فاعلــني جــدد حلفــاء إليــران على الســاحة العامَليَّة 
خــال فتــرة حكــم الرئيــس األمريكــي بــاراك أوبامــا )مــن بدايــة 2009 إلــى نهايــة 2016( 
وضعــف الهيمنــة الكونيــة لواشــنطن علــى توجيــه السياســات يف الشــرق األوســط ويف بقيــة 
ــم التــي تشــهد صراعــات قياًســا إلــى مــا كان يســود يف املاضــي بعــد انتهــاء  مناطــق العالَ
ــات املُتَّحــدة اآلن هــي الاعــب  ــد الوالي ــم تُع ــة، فل ــة الثنائي ــاردة وزوال القطبي احلــرب الب
ــة ويعمــل علــى ترتيــب  ــة وامِلنَطقــة الَعَرِبيَّ الرئيســي الــذي يرســم مســتقبل السياســة العامَليَّ
ــى تســوية  ــد أيًضــا وحدهــا القــادرة عل ــم تُع ــة، ول ــا اإلمبريالي أوضاعهــا خدمــًة ملصاحله
ــر  ــب دور أكب ــران تســعي للع ــة إلي ــة حليف ــروز أقطــاب دوليَّ ــل ب ــة، مقاب صراعــات امِلنَطق
اديــة -احلليــف  ــا والشــرق أوســطية خصوًصــا، وروســيا االحتِّ ــة عموًم ْوِليَّ يف الســاحة الدَّ
القــوي إليــران- بشــكل أخــّص، مبوقعهــا اجلغــرايف يف شــرق أوروبــا وعلــى تخــوم قارة آســيا 
اد الســوفييتي  وبتعدادهــا البشــري وتاريخهــا احلضــاري وِغناهــا بالنِّْفط والغاز وإرث االحتِّ
الســابق يف املقــدرة الَعْســَكِريَّة النوويــة، وأيًضــا العمــاق الصينــي -احلليــف الثانــي إليــران 
وروســيا- صاحــب االقتصــاد الثانــي عامَلًيــا، ثــم فرنًســا وتركيــا، وقــد انعكــس ذلــك إيجاًبــا 

.)22( ــة علــى النظــرة اجليو-سياســيَّة اإليرانيَّ
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رات  وأخيــًرا تواُفــر عنصــر اإلدراك perception لــدى صانــع القــرار اإليرانــّي مبقــدَّ - ث
ْوِلــّي  يَّــة وحــدود الــدور اإليرانــّي والظــرف اإلقليمــّي والدَّ يَّــة وغيــر املادِّ ْولـَـة القوميــة املادِّ الدَّ
طاتها  ااًل ومؤّثًرا مّكنها من املُِضّي يف تنفيذ استراتيجّيتها ومخطَّ الذي يُِتيح إليران دوًرا فعَّ
ْوِليَّة، مع إعطاء األولوية  َول الكائنة يف الدائرتني اإلقليميَّة والدَّ يَّة على حســاب الدُّ ــعِ التََّوسُّ
ــة حيــث اســتغلّت إيــران »ســوء اإلدراك« لــدى بعــض صانعــي القــرار يف  للدائــرة اإلقليميَّ
ــا اســتراتيجًيا ومــوارد  ــة موقًع َول الَعَرِبيَّ ــة لتعزيــز دورهــا رغــم امتــاك الــدُّ َول الَعَرِبيَّ الــدُّ
يَّــة، ولكــن ليــس بالضــرورة أن  يَّــة وغيــر مادِّ نفطيــة هائلــة، فقــد متتلــك دولــة مــا قــدرات مادِّ
الــة، ويف بعــض األحيــان قــد  ــة فعَّ تكــون لديهــا القــدرة أو الرغبــة يف حتقيــق سياســة خارجيَّ
ــق أهداًفا سياســيَّة  ْولـَـة إال قــدًرا محــدوًدا مــن تلــك القــدرات، ولكنهــا قــد حتقِّ ال متتلــك الدَّ

.)23( يَاِســّي عنصــر اإلدراك تفــوق قدراتهــا إذا مــا توافــر لــدى قائدهــا السِّ

يعّي: ثالًثا- املجالت احليوية للجيوبوليتيك الشِّ
معلــوم أن ألي نظريــة جيو-سياســيَّة مجــاالت 
دهــا ُصنَّــاع القــرار ذوو النظــرة  حيويــة يحدِّ
َول جتــاه  اجليو-سياســيَّة يف دولــة مــن الــدُّ
ــّي، ولهــذا الســياق  ْوِل محيطهــا اإلقليمــّي والدَّ
َول واملناطــق  ثاثــة مجــاالت حيويــة -هــي الــدُّ
املســتهَدفة- ملرحلــة صعــود اجليوبوليتيــك 

ــاق  ــة اخلامســة« لعــام 2003 ضمــن إطــار ميث ــة اإليرانيَّ ــا لـ«اخلطــة التنموي ــيعّي َوْفًق الشِّ
أفــق العشــرين عاًمــا )األفــق العشــريني( لتحويــل إيــران بحلــول عــام 2025 » إلــى املركــز 

ــي:  ــى النحــو التال ــا، وذلــك عل األَول إقليمًي
َول القريبــة  ــل يف مجموعــة مــن الــدُّ ــة إليــران املتمثِّ يَّ • املجــال احليــوي األول: األكثــر أَهمِّ
جغرافًيــا وذات العنصــر املَْذَهِبــّي كالعــراق وســوريا ولبنــان واليمــن فاخلليــج الَعَرِبــّي، وهــي 
)24(، وما  ــيعّي« َول التــي اصطلـُـح علــى تســميتها يف القامــوس اإليرانــّي بــدول »البــدر الشِّ الــدُّ
ْوِليَّــة خلامنئــي علــي أكبــر واليتــي عــن أن »الســاحل اجلنوبــي  حديــث مستشــار الشــؤون الدَّ
ــة  يَّ إليــران واخلليــج ومضيــق هرمــز وعجمــان، هــي حدودنــا االســتراتيجيَّة األكثــر أَهمِّ
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َول علــى املجــال األول  ــيعّي« إال دليــل علــى ذلــك، والســتحواذ تلــك الــدُّ لتكويــن البــدر الشِّ
َرات: ــيعّي عــدة مبــرِّ للجيوبوليتيــك الشِّ

عــات شــيعيَّة يَِديــن بعضهــا،  َول التــي تشــتمل علــى جتمُّ ــة لتلــك الــدُّ • التركيبــة املَْذَهِبيَّ
ــم  ــى أنه ــرات إل ــّي، وتشــير التقدي ــوالء للمرشــد اإليران ــا أو سياســًيا، بال ــا أو دينًي تقليدًي
ميثلــون 55-60% يف العــراق، و20% يف ســوريا، و30% يف اليمــن، و25-35% يف لبنــان، 

.)25( و55-60% يف البحريــن
ــة  َول تتميــز بقربهــا اجلغــرايف للدولــة اإليرانيَّ • اجلــوار اجلغــرايف لتلــك الــدول، فهــذه الــدُّ
ــّد بهــا  ــر هــذه احلقيقــة اجلغرافيــة ميــزة نســبية يُعت يَّة، وتوّف ــعِ ذات االســتراتيجيَّة التََّوسُّ
د البدائل  د، وتَعــدُّ ــع والتمــدُّ لتنفيــذ املشــروع اجليو-سياســّي، حيــث قلــة التكاليــف يف التوسُّ
ة مــن واقــع القــرب اجلغــرايف، وتتيــح ســرعة اتِّخــاذ قــرار بعينه  يف حتقيــق األهــداف املرجــوَّ

إذا تََطلَّــب تنفيــُذ الهــدف.
يعّي«  ّي« يف مواجهة ما يسمي بـ«املشروع الشِّ نِّ • ليس فقط غياب ما يسمي بـ«املشروع السُّ
ــة  ــنِّيَّة املَرَكِزيَّ َول السُّ ــدُّ ــة أو ال ْولَ ــاب الدَّ ــل غي ــم، ب ــة يف اإلقلي َول الواقع ــدُّ ــى حســاب ال عل
ــيعّي، وهــو مــا  ــنِّّي يف مواجهــة املشــروع الشِّ القــادرة علــى إحيــاء وحمــل لــواء املشــروع السُّ
ــيعّي يف الوقــت  لــة النهائيــة وضًعــا وظرًفــا مائًمــا إليــران ومشــروعها الشِّ أتــاح يف احملصِّ
ــيعّي والدور  ــة مــن طبيعــة املشــروع الشِّ َول اإلســاميَّة والَعَرِبيَّ الــذي تتبايــن فيــه مواقــف الــدُّ
اإليرانّي يف امِلنَطقة، فهناك دول مواجهة للمشروع اإليراني، ودول متحفِّظة وثالثة مؤيِّدة 

.)26( وداعمــة بطريقــة أو بأخرى
• ليس فقط غياب ما يسمي بـ«املشروع الَعَرِبّي« يف مواجهة ما يسمي بـ«املشروع اإليرانّي«، 
ــة القويــة القــادرة علــى إحيــاء وحمــل لواء املشــروع  َول الَعَرِبيَّ ْولـَـة الــدور أو الــدُّ بــل غيــاب الدَّ
ــُعوِديَّة كبــوادر يف إطــار التحالــف الَعَرِبــّي  الَعَرِبــّي )باســتثناء املســاعي والتحــركات السُّ
ــة كاملشــروع اإليرانــّي،  واإلســامّي نحــو هــذا الــدور(، مقابــل ســيادة املشــروعات اإلقليميَّ
ــة أكثــر  َول الَعَرِبيَّ باإلضافــة إلــى املشــروعني اإلســرائيلي والتركــي، وقــد ســاءت أوضــاع الــدُّ
وأكثــر منــذ انــدالع ثــورات الربيــع الَعَرِبــّي مطلــع عــام 2011 وتـَـَردَّت أوضاعهــا االقتصاديــة 
يَاِســيَّة وأصبحــت تربــة خصبــة ومــاًذا آمًنا للجماعــات اإلرهابية  ناتهــا السِّ وتشــرذمت مكوِّ
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)تنظيــم القاعــدة ثــم »داعــش«(، وكانــت النتيجــة الفشــل الَعَرِبــّي يف صياغــة مشــروع عربــّي 
ــة الُعلْيا، التي  د موقــف العــرب مــن املشــروعات الثاثــة، واالرتقاء إلــى املصلحة الَعَرِبيَّ يحــدِّ

.)27( يقــف خلفهــا املشــروع الَعَرِبــّي، ويتقــدم على ســواه
املجــال احليــوي الثانــي: يشــمل دول القوقــاز وآســيا الوســطى وشــمال غــرب آســيا وبحــر 
وســيَّة التاريخيــة، مــع  ات أمــام األطمــاع الرُّ َول مــن مصــدَّ قزويــن، ورغــم مــا متثلــه هــذه الــدُّ
َول مــن مــوارد وعوائــد اقتصاديــة إضافيــة، تعمــل مــع غيرهــا كخطــوط  مــا تكتنــزه تلــك الــدُّ
إمــداد َمْذَهِبيَّــة لصالــح املشــروع، ولــم تعــِط إيــران هــذا املجــال أولويــة كاملجــال احليــوي األول 
ة امِللَّف  ات امِلنَطقة، بخاصَّ خلضوعه للمجال احليوي لروسيا التي باتت حليًفا إليران يف ِملَفَّ
ل معــه تنفيــذ اخلطــة اإليرانيَّــة يف هــذا املجــال مســتقبًا، يف حــني  الســوري، علــى نحــو ســيؤجَّ
ــنِّّي يف  اســتخدمت أســاليب االختــراق الناعــم مســتِغلَّة االســتنفار الرُّوســّي ضــّد الصعــود السُّ
اجلمهوريــات اإلســاميَّة بعــد هزميتهــا منــه يف أفغانســتان التــي تعتبرهــا إيران جــزًءا تاريخًيا 
ئ مــن َرْوع الــرُّوس، لتعمــل إيــران ومشــروعها ضمــن اســتراتيجيَّة  منهــا، فتقدمــت بديــًا يهــدِّ
ــاد  ــنِّّي صاحــب األرض يف اجلمهوريــات ذات الَعاقــة ســابًقا باالحتِّ املواجهــة مــع اإلســام السُّ

السوفييتي السابق.
املجــال احليــوي الثالــث: يشــمل بقيــة دول الظهــور املَْذَهِبــّي مبــا فيهــا مصــر واملغــرب وتونــس، 
ومن ثَم يأتي بعدها يف األولوية باقي دول العالَم المتاك أوراق ضغط متعددة على الساحة 
َول الغربيَّة، حيث يستفيد  ة يف إفريقيا والصني والهند والواليات املُتَّحدة والدُّ ْوِليَّة، بخاصَّ الدَّ
ــيَعة مــن منــاخ احلريــة واالنفتــاح والدميقراطيــة يف تكويــن جماعــات ضغــط تســاعد يف  الشِّ

.)28( احلفــاظ علــى املشــروع وأدواتــه، ومــن خــال تكويــن أقلِّيَّــات تابعــة والئًيا لهــا

ة: ة اإليرانيَّ يعّي يف الستراتيجيَّ رابًعا-عوامل صعود اجليوبوليتيك الشِّ
ــة  جملــة مــن الدوافــع واألســباب تقــف وراء التحــول يف آليَّــات تنفيــذ االســتراتيجيَّة اإليرانيَّ
يَّة التــي أعدهــا ُصنَّــاع القــرار اإليرانّي منذ انتصار الثَّــورة اإليرانيَّة 1979 لتكريس  ــعِ التََّوسُّ
ــة وتدشــني اإلمبراطوريــة الَفاِرِســيَّة نحــو مرحلــة صعــود اجليوبوليتيــك  الزعامــة اإليرانيَّ

ــيعّي، هي: الشِّ
ــورة: نظرًيــا يُعتبــر »مبــدأ تصديــر الثَّــورة« أحــد املبــادئ الرئيســية  1-فشــل مبــدأ تصديــر الثَّ
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االستراتيجية اإليرانية منذ 1979

مبدأ
 تصدير الثورة

صعود 
اجليوبوليتيك 

يِعّي الشِّ

نظرية
 أم القرى 

وإحياء
 اجليوبوليتيك

دات السياســة  ــًا ضمــن محــدِّ ًدا أصي ــة 1979 ومحــدِّ ــورة اإليرانيَّ ــام الثَّ ــي رافقــت قي الت
دات أخرى تاريخية وبراغماتيَّة،  اخلارجيَّة اإليرانيَّة منذ اندالع الثَّورة، باإلضافة إلى محدِّ
ــة والعمــل على قيــام ثورات  ْولـَـة اإليرانيَّ ــيعّي خــارج حــدود الدَّ ويُقَصــد بــه نشــر املذهــب الشِّ
ــة يف اخلــارج وقتــال حــكام املســلمني الرافضــني ذوي الَعاقــة مــع  ــْورة اإليرانيَّ مشــابهة للثَّ
الشــيطان األكبــر، يف إشــارة إلــى الواليــات املُتَّحــدة، وأن تصبــح إيــران مركــًزا داعًمــا للــدول 
ــذة يف العالـَـم، وقــد تَبَــنيَّ ذلــك  َول املتنفِّ واجلماعــات املســتضَعفة كافــة ضــّد سياســات الــدُّ
ر  يف حديــث املرشــد اإليرانــّي الســابق اخلمينــي يف أحــد خطاباتــه 1980/2/11: »ســنصدِّ
ثورتنــا إلــى كل دول العالـَـم، مطالًبــا بتكــرار هــا يف البلدان اإلســاميَّة األخرى كخطوة أولى 
ــد مــع إيــران يف دولــة واحــدة«، وكــذا نــص املــادة 154 مــن الدســتور اإليرانــّي  نحــو التوحُّ
علــى »التــزام إيــران العمــل علــى إقامــة حكومــة احلــّق يف أرجــاء األرض وحمايــة الكفــاح 

.)29( الشــرعّي للمســتضَعفني يف أي مكان«
ــّي واإلســامّي مــن  ــورة اســتفاد قائدهــا آنــذاك مــن حالــة االســتياء الَعَرِب وبعــد جنــاح الثَّ
الَعَاقــات اجليــدة آنــذاك بــني إســرائيل وشــاه إيــران، وراحــوا يروِّجــون مِلـَـا ســّموه بالنهــج 
ــار القــوى  ــوي بقطــع الَعَاقــات مــع إســرائيل واعتب ــر لنهــج الشــاه محمــد رضــا بهل املغاي
ــدول املســتضَعفة، وبــدؤوا يف تشــغيل وتوظيــف  الكبــرى املؤيــدة إلســرائيل قــوى ظاملــة لل
ــج  ــوي، ولكــن اصطــدم املنه ــة احلي ْولَ َول املســتهَدفة ضمــن مجــال الدَّ ــدُّ مبدئهــم جتــاه ال

ت إلــى فشــل املبــدأ، منهــا: اإليرانــّي ببعــض املعوقــات التــي أدَّ
ــة التــي دامــت لـــ 8 ســنوات )1980-1988(، وهــو مــا أعــاق  أ- احلــرب العراقية-اإليرانيَّ
مســألة تصديــر الثَّــورة، فبــدأت إيــران الثَّــورة تبحــث عــن »حلفــاء« و»أذرع« وتنظيمــات بــداًل 

ْولـَـة اجلديــدة. مــن دول كحائــط دفــاع عــن الدَّ
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ــة آنــذاك التــي  - حالــة عــدم الثقــة والتوتُّــر التــي خلقهــا املبــدأ مــع معظــم النظــم الَعَرِبيَّ ب
اعتبــرت أن فكــًرا جديــًدا يتشــّكل يف امِلنَطقــة وميّثــل خطــًرا علــى مســتقبلها، ألن هــدف 
ــب،  ــنِّّي مــن جان ــى املذهــب السُّ ــنَّة أو القضــاء عل ــي تشــييع املســلمني السُّ اإلمــام اخلمين
ــب  ــة مــن جان ــّي نتيجــة احلــرب العراقية-اإليرانيَّ ــج الَعَرِب ــة اخللي وعــدم اســتقرار ِمنَطق
ــة تتوّجــس مــن املشــروع اإليرانــّي وتلجــأ إلــى دعــم  َول اخلليجيَّ آخــر، األمــر الــذي جعــل الــدُّ

.)30( العــراق يف حربــه ضــّد إيــران
ت- تزايــد الــدور الغربــي يف امِلنَطقــة بعــد ذلــك نتيجــة احتــال َصــّدام للكويــت واحلــرب 
التــي خاضتهــا قــوات التحالــف ضــّده لطــرده من الكويت، األمر الذي شــّكل هاجًســا إليران 
جعلهــا تُظِهــر حــذًرا يف اتِّخــاذ خطواتهــا، كل ذلــك عّطــل مســيرة التصديــر، ومــن ثــم بــدا 
واضًحــا لُصنَّــاع القــرار اإليرانــّي أن إيــران بتبَنِّيهــا هــذا املبدأ تدخل مســتنقًعا أشــبه بالذي 
دخلتــه فرنســا التــي تَكبَّــَدت خســائر جســيمة يف أثنــاء تصديــر الثَّــورة الفرنســية وحروبهــا 
ــف العمــل بهــذا املبــدأ، ولــن يتحقــق ليحــّل محلـّـه أســاليب جديــدة  الفاشــلة يف أوروبــا، فتََوقَّ

.)31( ــِعيَّة يف محاولــة لتنفيــذ االســتراتيجيَّة اإليرانيَّة التََّوسُّ

2- فشل نظرية أم القرى: نتيجة فشل مبدأ تصدير الثَّورة يف توطيد أركان االستراتيجيَّة 
ــرن املنصــرم  ــذ ثمانينيــات الق ــدت »نظريــة أم القــرى« أو »دار اإلســام« من ــة ُول اإليرانيَّ
كخارطــة طريــق جديــدة علــى يــد محمــد جــواد الريجانــي)32(، وتقــوم هــذه النظريــة التــي 

ــة« علــى: ُطرحــت يف كتــاب الريجانــي »مقــوالت يف االســتراتيجيَّة الوطنيَّ
ــة التــي تُعتبــر احلــوزة العلميــة فيهــا  أ- حتويــل مدينــة قــم -إحــدى أهــم املــدن اإليرانيَّ
ســة للعالَــم االســامي بــداًل  ــيَعة بعــد النجــف- إلــى عاصمــة مقدَّ مركــًزا دينًيــا علمًيــا للشِّ

مــن مكــة املكرمــة.
- تشكيل حكومة إساميَّة عامَليَّة واحدة للدول الَعَرِبيَّة واإلساميَّة تكون إيران مركزها. ب
ة اإلساميَّة جمعاء بعد السيطرة عليها)33(. ت- يكون للولّي الفقيه سلطة الوالية على األُمَّ
ويشــير الواقــع إلــى أن هــذه النظريــة أيًضــا فشــلت فشــًا ذريًعــا كســابقتها ولــم تســتطيع 
إيــران تنفيــذ أي مــن بنودهــا كتحويــل قــم إلــى عاصمــة للعالـَـم اإلســامّي بــداًل مــن مكــة، 
لعــدم واقعيــة النظريــة مضموًنــا وهدًفــا ومحتــًوى، ووجــود نظــام إقليمــّي ودول ذات ســيادة 
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َول املستهَدفة  برًؤى سياسيَّة مغايرة للرؤية اإليرانيَّة وحتالفات إقليميَّة ودوليَّة مع هذه الدُّ
باملشــروع اإليرانــّي وعــدم امتــاك إيــران ذاتهــا منوذًجــا تنموًيــا يَحَظــى بالَقبـُـول أو أدوات 
ــة )العــراق وســوريا  للســيطرة، ومــن ثــم راحــت تُِشــيع الفوضــى واحلــروب يف أربــع دول عربيَّ
ــنِّيَّة  ــيعيَّة ضــّد الطائفــة السُّ واليمــن ولبنــان( مــن خــال إذكاء الطائفيــة بدعــم الطائفــة الشِّ

ــلْطة لتدعمهــا يف مشــروعها. بهــدف ســيطرة تلــك امليليشــيات علــى مقاليــد السُّ

ام  ــل الغــزو األمريكــي للعــراق وإســقاط نظــام َصــدَّ 3- الغــزو األمريكــي للعــراق 2003: مثَّ
طاتهــا املَْذَهِبيَّة يف العراق  ُحســني يف مايــو 2003، فرصــة ســانحة إليــران لبــدء تنفيــذ مخطَّ
يعّي، مستِغلَّة يف ذلك االنشغال بالدور األمريكي كقوة »احتال  وصعود اجليوبوليتيك الشِّ
مباشــر«، ومــّدت نفوذهــا بقــوة إلــى الداخــل العراقــي، حتــى أصبحــت الاعــب األبــرز علــى 
الســاحة العراقيــة ورقًمــا يف املعادلــة الداخليــة، رمبــا أكثر من احملتّل املباشــر ذاته، ودخلت 
من ثنايا موضوَعني أساســيَّني: األول يتمّثل يف اســتغال األخطاء التي وقعت فيها اإلدارة 
ــلْطة إلــى العراقيــني خــال الفتــرة االنتقاليــة بترســيخها نظــام  األمريكيــة لعمليــة نقــل السُّ
احملاصصــة الطائفيــة، والثانــي العمليــة االنتخابيــة العراقيــة، مســتخدمة يف ذلــك إحــدى 
ــيعيَّة العراقيــة وميليشــياتها  أَهــّم وأخطــر أدواتهــا يف العــراق، وهــي حتريــك الطائفــة الشِّ
املســلَّحة، ال ســيما أن إيــران بعــد أن خاضــت حرًبــا قاســية وُموِجعــة ملــدة ثمانــي ســنوات 
مــع العــراق يف ثمانينيــات القــرن املاضــي، أصبحــت أجهزتهــا األمنيــة واملخابراتيــة الســرية 
ــت  ــة داخــل العــراق، وتوغل ــيَّة واملَْذَهِبيَّ يَاِس ــة واســعة بالتضاريــس السِّ ــى دراي ــة عل والعلني
َرتهــا، إلــى أن وصــل بهــا األمــر  ــيعيَّة وأطَّ لَت امليليشــيات الشِّ ــة وَشــكَّ ْولـَـة الَعَرِبيَّ إيــران يف الدَّ
ــيعّي باجليــش العراقــي  إلــى دفــع ولــّي األمــر العراقــي رئيــس الــوزراء إلــى َضــّم احلشــد الشِّ

.)34( لتقنــني أوضاعــه رســمًيا وقانونًيا

4- ثــورات الربيــع الَعَرِبــّي 2011: أســهمت ثــورات الربيــع الَعَرِبــّي التــي اندلعــت مطلــع عــام 
ــعها يف  دهــا وتوسُّ 2011 )يف تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن وســوريا( يف توســيع إيــران متدُّ
طاتهــا وأطماعهــا نتيجــة انشــغال  ــة، إذ بــات التوقيــت مائًمــا لتمريــر مخطَّ َول الَعَرِبيَّ الــدُّ
ــة  ْوِليَّ ــة والدَّ ــة يف أمورهــا الداخليــة، وانشــغال الفواعــل اإلقليميَّ َول الَعَرِبيَّ عديــد مــن الــدُّ
أيًضــا بتلــك املوجــة الثوريــة وأثرهــا علــى مصاحلهــا يف امِلنَطقــة، ودخلــت إيــران يف تلــك 
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ــة يف مصــر وتونــس وليبيــا واليمــن،  ابــة تأييدهــا ثــورات الربيــع الَعَرِبــّي بخاصَّ َول مــن بوَّ الــدُّ
ــة عــام  يَاِســّي مــن الثَّــورة اإليرانيَّ معتبــرة إياهــا »صحــوة إســاميَّة« اســتلهمت حراكهــا السِّ
ــع، وعندما طالت الثورات  د والتوسُّ 1979 لكون ذلك يتماشــى واملصالح اإليرانيَّة يف التمدُّ
اتهــا احلربيــة  لــت بجنراالتهــا الَعْســَكِريَّة ومُبَعدَّ ــار األســد تََدخَّ الَعَرِبيَّــة حليفهــا الســوري بشَّ
)35( -كمــا  يف ازدواجيــة واضحــة للحيلولــة دون ســقوط حليفهــا االســتراتيجّي يف امِلنَطقــة
يَّة يف الفكر اإليرانّي لكونها  ســيتبنيَّ يف اجلزء الاحق من الدراســة- إذ متثل ســوريا أَهمِّ
تخــدم اســتراتيجيَّة إيــران الواســعة بامِلنَطقــة، فتمثــل الرابــط احليــوي بــني طهــران وحــزب 
ــة، وهــم أعضــاء يف محــور املقاومــة  ــورة اإليرانيَّ اهلل الــذي يُعتبــر أحــد أهــّم ُمخَرجــات الثَّ
ــن ســوريا لطهــران الدفــاع عــن  ضــّد إســرائيل والطموحــات الغربيَّــة يف امِلنَطقــة، كمــا تؤمِّ
ات عبــور الســاح للحــزب يف لبنــان مــن ناحيــة، والتصــّدي -َوْفًقــا لاســتراتيجيَّة  ممــرَّ
اإليرانيَّــة - للمحــور اإلقليمــّي الَعَرِبــّي الــذي يهــدف إلــى احتــواء القــوة اجليو-سياســيَّة 
املتزايــدة إليــران مــن ناحيــة أخــرى، ومــا تصريــح رجــل الديــن اإليرانــّي مهــدي طيــب 
ــة بقولــه: »إذا هاجَمنــا األعــداء  ــة ســوريا يف السياســة اإليرانيَّ يَّ عــام 2014 حــول أَهمِّ
وكانــوا يريــدون أخــذ إمــا ســوريا وإمــا محافظــة عربســتان )خوزســتان(، فــإن األولويــة 
هنــا احملافظــة علــى ســوريا، فــإذا حافظنــا علــى ســوريا معنــا فــإن بإمكاننــا اســتعادة 
ــل  ــى طهــران« إال دلي ــا أن نحافــظ عل نن ــا ســوريا ال ميكِّ ــا، ولكــن فقدن خوزســتان أيًض

.)36( على ذلك
يعّي ات وأدوات صعود اجليوبوليتيك الشِّ خامًسا- آليَّ

ة: ة اإليرانيَّ  يف الستراتيجيَّ
ــيعّي التــي ســبقها فشــل كل مــن »تصديــر الثَّــورة«  ترتبــط مرحلــة صعــود اجليوبوليتيــك الشِّ
ــيعّي«، تبــدأ  د الشِّ و»نظريــة أم القــرى« بــأدوات مــا اصُطلــح علــى تســميته بـ«مراحــل التمــدُّ
 Politicization Shiite ثــم تســييس التَّشــيُّع Shiite Soft مبــا يســمى بالتَّشــيُّع الناعــم
 Merging ثــم إدمــاج التَّشــيُّع بالنُُّظــم احلاكمــة Shiite Hard مــروًرا بالتَّشــيُّع اخلشــن
Shiite، فهــذه األدوات يســتخدمها ُصنَّــاع القــرار منــذ انتصــار الثَّــورة اإليرانيَّــة 1979 حتى 
َول املســتهَدفة  وقتنــا الراهــن، أخــًذا يف االعتبــار توقيــت اســتخدام كل أداة يف دولــة مــن الــدُّ
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يعّي د الشِّ مراحل التمدُّ

املرحلة األولى

إدماج التشيع التشيع اخلشنتسييس التشيعالتشيع الناعم

املرحلة الرابعةاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانية

 »Power Soft« ع(: أســوة مبفهــوم القــوة الناعمــة شــيُّ ع الناعــم )التبشــير بالتَّ شــيُّ 1- التَّ
يَاِســيَّة األمريكــي جوزيــف نــاي »Joseph Nye« يف تســعينيات القــرن  ــوم السِّ ألســتاذ العل
املنصــرم الــذي يعتمــد علــى األدوات الثقافيــة يف حتقيــق األهــداف، يعنــي التَّشــيُّع الناعــم 
َول املســتهَدفة مــن خــال االختــراق الناعــم عبــر  ــيعّي اإلثنــا عشــري بالــدُّ نشــر الفكــر الشِّ

أدوات ثقافيــة بعيــًدا عــن تســليحها وعســكرتها، مثــل:
ــني املذاهــب اإلســاميَّة لكســر احلاجــز  ــب ب ــم املؤمتــرات للتقري ــز وتنظي • إنشــاء املراك

ــيَعة. ــنَّة جتــاه الشِّ ــدى أهــل السُّ النفســي ل
• إقامــة كيانــات خيريــة بدعــوى مســاعدة احملتاجــني من خال بناء املدارس واملستشــفيات 

نهــا من بـَـّث موادِّها. التــي متكِّ
• تنظيــم البعثــات الدراســية الســتقبال الدارســني يف قــم -تشــمل 300 معهــد دينــي يديرها 
ل مــن األجهــزة االســتخبارية، ويــدرس فيهــا أكثــر  وميّولهــا املركــز اإلســامّي العامَلــي املمــوَّ
مــن 50 ألــف طالــب مــن 70 دولــة مــن إفريقيــا وآســيا وأوروبــا وأمريــكا، مــن مختلــف 

ــاك دول يف مرحلــة نشــر التَّشــيُّع وأخــرى يف  فتنشــط تلــك األدوات بشــكل تتابعــي، فهن
املرحلــة الرابعــة اآلن كالعــراق.

وارتباًطــا مبــا ســبق، فهنــاك دول تشــهد يف وقتنــا الراهــن مرحلــة واحــدة، وأخــرى تشــهد 
ــع  ــة تشــهد جمي ــة تشــهد ثــاث مراحــل بشــكل تتابعــي، ورابع ــني، وثالث ــني متتابعت مرحلت
ــة وُصنَّــاع القــرار اإليرانّيني، مــع التركيز على آليتي  املراحــل، حســب االســتراتيجيَّة اإليرانيَّ
التَّشــيُّع اخلشــن )عســكرة التَّشــيُّع( وإدمــاج التَّشــيُّع يف النظــم احلاكمــة لبروزهمــا عانيــة 
ــيعّي عقــب الغــزو األمريكــي  ــث عــن صعــود اجليوبوليتيــك الشِّ ــدء احلدي ــن مــع ب بالتزاُم

للعــراق 2003، كأداتــني رئيســيتني لتطبيقهمــا علــى النحــو التالــي:
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أنحــاء العالَــم، بهــدف غســل عقولهــم وحشــوها بأفــكار التَّشــيُّع، ثــم إعادتهــم إلــى دولهــم 
ــرين. ومجتمعاتهــم دعــاًة مبشِّ

• إخــراج األفــام واملسلســات يف قالـَـب فنِّــي ودرامــي باهــر مســتخدمني أعلــى التقنيــات، 
ا يؤدِّي  ليصيــب يف النهايــة الثوابــت الَعَقِديَّــة والفكريــة للمشــاهد علــى األقّل بالتخلخــل، مِمَّ

.)37( إلــى كســر احلاجــز النفســي، وتهيئته لَقبـُـول مفاهيم التَّشــيُّع
• تدشــني عشــرات القنــوات الفضائيــة واملواقــع اإللكترونيــة املتنوعــة غيــر احملايــدة، كقنــاة 
»العالم« لبَّث األخبار املفبَركة وطمس احلقائق ونشــر األكاذيب لصالح املشــروع اإليرانّي.
ــة للــدول املســتهَدفة للتأثيــر علــى عقــول شــعوبها وَقبـُـول التَّشــيُّع، فمثــًا  • الســياحية الدينيَّ
ــا و500  ــيَعة يف ســوريا، إذ يزورهــا ســنوًيا مــا يقــارب مليوًن ــت للشِّ نَ ــة مكَّ الســياحة الدينيَّ
ــيَعة  ــن الشِّ ــا أعطــى رجــال الدي ــة بدمشــق، مِمَّ ــة يف ِمنَطقــة الزينبي ــّي، بخاصَّ ألــف إيران
ــة يف الوجــود الدائــم لدرجــة بلــوغ حــوزة الزينبيــة املرتبــة الثالثــة علــى مســتوى العالـَـم  احُلجَّ

بعــد قــم والنجــف.
َول األوروبيــة واألمريكيــة،  ــة الــدُّ • اســتغال منــاخ احلريــة النســبي يف بعــد الــدول، بخاصَّ
لتشــييع أبنــاء اجلاليــات اإلســاميَّة الذيــن يعانــون ضغوًطــا اقتصاديــة صعبــة مــن خــال 
م إغــراءات ماليــة يف ســبيل التَّشــيُّع، ولعــل للمراكــز  َول التــي تقــدِّ ــيعيَّة بتلــك الــدُّ املراكــز الشِّ

.)38( ــيعيَّة يف هولنــدا وبلجيــكا وإيطاليــا وأمريــكا دوًرا بالًغــا يف هــذا الشــأن الشِّ

ع )تغيير الوالءات(: شيُّ 2- تسييس التَّ
ة، ويُقَصد به إضفاء  يعّي لتحقيق األهداف املرجوَّ د الشِّ  هو املرحلة الثانية يف مراحل التمدُّ
ــيعيَّة بعــد تكويــن جيــوب شــيعيَّة مــن خــال أدوات نشــر  طابــع »سياســّي« علــى املســألة الشِّ
ــيعيَّة يف  عات شــيعيَّة، أو لتحريك وتوجيه األقلِّيَّات الشِّ َول التي ليس بها جتمُّ التَّشــيُّع يف الدُّ
طات  َول التــي تَشــَهد عــدًدا يُعتــّد بــه لتصيــر مسيَّســة خلدمــة أغراض وطموحــات ومخطَّ الــدُّ
َول املســتهَدفة  ــيَعة يف الــدُّ يَاِســيَّة عبــر ربــط الشِّ َمــن نّفــذ التســييس لتحقيــق أغراضــه السِّ
ــيَعُة اخلاضعــون  ــيعيَّة بدولــة املركــز إيــران، ومــن ثــم يَعتبــر هــؤالء الشِّ بتســييس طائفتهــا الشِّ
َول املســتهَدفة إيــراَن وطنهــم األول، بينمــا يصيــرون عمــاء ضــّد وطنهــم  للتســييس يف الــدُّ
األصلــي لصالــح وطنهــم األول إيــران، الــذي يعملــون ألجلــه ويأمترون بأمرة خدمــًة ألهدافه.
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ــيعيَّة »العاديَّة«  بعبــارة أخــرى اعتمــدت إيــران منهًجــا انقابًيــا، يقوم على حتويل احلالة الشِّ
لَتهــا إلــى مجموعــات انعزاليــة يف  ان، ثــم حوَّ ــكَّ إلــى وضعيــة التمايــز علــى غيرهــا مــن السُّ
الســلوك )جتــاه اآلخــر داخــل املجتمعــات( وغيــرت انتماءهــا )إذ نقلــت انتماءهــا إلــى 
لَتهــا  انية التــي حوَّ ــكَّ إيــران بــداًل مــن أوطانهــا(، حتــى صــارت تلــك املجموعــات والكتــل السُّ
َول واملجتمعــات التــي كانــت جــزًءا منهــا، أو إلــى مجموعــات  يف وضعيــة عدوانيــة جتــاه الــدُّ
تعــادي محيطهــا وتعمــل علــى تغييــر عقيدتــه بالتبشــير بعــد تسييســها)39(، وللتســييس عــدة 

وســائل، منهــا:
يَاِســيَّة  َول املســتهَدفة لتغييــر املعادلــة السِّ • تشــكيل حــركات وأحــزاب سياســيَّة مواليــة بالــدُّ
ــيعيَّة يف  لصالــح املشــروع اإليرانــّي، فنشــأ عــدد ال حصــر لــه مــن احلــركات واألحــزاب الشِّ
ــة، منهــا حركــة »أمــل« و»حــزب اهلل« يف  ــة يف منطقتنــا الَعَرِبيَّ عديــد مــن دول العالـَـم، بخاصَّ
ــار الصــدري، إلــخ، يف العــراق، وحــزب العمــل  لبنــان، واملجلــس األعلــى وحــزب الدعــوة والتَّيَّ
ــيعيَّة يف البحريــن، والتحالــف اإلســامّي الوطني،  اإلســامّي والدعــوة وجمعيــة الوفــاق الشِّ
ــة وحركــة الشــباب املؤمــن )»أنصار  ــع العدالــة والســام بالكويــت، وحــزب احلــق واألُمَّ وجَتمُّ
اهلل« حالًيــا( يف اليمــن، وحــزب الوحــدة يف تونــس، وحركــة الصابريــن يف فلســطني، وحــزب 
الوحــدة اإلســاميَّة يف أفغانســتان، وحركــة تطبيــق الفقــه اجلعفــري يف باكســتان، واحلركــة 
ــاك« يف  ــني »ناي ــني األمريكّي ــي لإليرانّي ــا، واملجلــس الوطن ــيعيَّة يف نيجيري اإلســاميَّة الشِّ
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 
كات سياســيَّة ال تتواءم مع مصاحلها مثلما فعلت يف اليمن حينما أوعزت  إفشــال أي حترُّ
يَاِســّي يف اليمــن، وصــواًل إلــى  ــة للحــّل السِّ إلــى احلوثيــني بضــرورة إفشــال املبــادرة اخلليجيَّ

تقــدمي الدعــم الَعْســَكِرّي لهــم حتــى احتــال العاصمــة صنعــاء يف ســبتمبر 2014)40(.
ــيعّي مُبفَرداته  ع لفرض الزعامة على العالَم الشِّ • االحتواء والتحالف مع باقي فرق التَّشــيُّ
ــة املختلفــة إلــى حــّد التناقــض، ولكســب جغرافيــا جديــدة وزيــادة أعــداد املنتســبني  املَْذَهِبيَّ
ــة مــن  ــنِّيَّة، بخاصَّ َول السُّ ــدُّ إلــى فرقتهــم، مســتفيدة مــن وجــود طوائــف ِشــيعيَّة داخــل ال
ــة بينهــم،  ــر مــن األصــول الَعَقِديَّ ــي، ويتَّفــق كثي جتمعهــم عناصــر النشــأة، ومصــادر التلقِّ
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ــرة يف  ــيعّي اجلعفــري، وكان للجهــود املبكِّ حتــت دعــوى عــودة الفــرع العلــوي إلــى أصلــه الشِّ
ســتينيات القــرن املاضــي حلســن الشــيرازي العراقــي مــن اجلانــب اإلثنــا عشــري دوره املهّم 
يف دعــوة العلويــني، وتشــجيع النابهــني مــن أبنائهــم للدراســة يف قــم، فضــًا عــن جناحــه يف 
ــة بعــد النجــف وقــم،  يَّ تأســيس احلــوزة الزينبيــة يف دمشــق لتكــون احلــوزة الثالثــة يف األَهمِّ
ومن بعد الشــيرازي ســار موســى الصدر ومحســن احلكيم ومحمد حســني فضل اهلل على 
ــار اخلصيبــي اجلديــد بــني النصيريــة يف ســوريا، ليدعــو إلــى أنــه ال  نهجــه، حتــى نشــأ التَّيَّ
فــرق بــني اإلثنــا عشــرية والنصيريــة إال يف الفــروع التــي ال تقــدح يف أصــل املذهــب، وقــد 
أســفرت هــذه اجلهــود عــام 1980 عــن اتِّخــاذ قــرار يف القرداحة الســورية، مقــّر النصيرية، 
بإرســال قرابــة 500 شــاّب مــن العلويــني للدراســة يف حــوزات قــم، ليتخصصــوا يف املذهــب 
)41(، وهكــذا نشــأ حلــف اســتراتيجّي بعيــد املــدى بــني النظــام النصيــري والثَّــورة  اجلعفــري
ل مــن حتالــف إلــى هيمنــة  اخلمينيــة، تََوثََّقــت ُعــَراه بعــد تََولِّــي بشــار األســد احلكــم ليتحــوَّ
ى ثورات الربيع الَعَرِبّي 2011. ــة بعــد عــام 2000، وهيمنــة كاملــة بعد اندالع ما يَُســمَّ إيرانيَّ

ع(: شيُّ ع اخلشن )عسكرة التَّ شيُّ 3- التَّ
ــا »عســكرة املجموعــات  ــيعّي، ويقصــد به د الشِّ ــة مــن مراحــل التمــدُّ ــة الثالث وهــي املرحل
ــيعيَّة يف اخلــارج، تدريًبــا وتســليًحا وجتنيــًدا وإرســااًل للتشــكيات الَعْســَكِريَّة  انية الشِّ ــكَّ السُّ
ــى الوصــول  ــادرة عل ــة ق ــى وضعي ــا إل ــَكِرّيني، وحتويله ــر الَعْس ــَكِرّيني وغي ــني الَعْس واملقاتل
َول التــي  إلــى ســلطة احلكــم يف بلدانهــا بقــوة الســاح إن متكنــت، أو تفكيــك وإضعــاف الــدُّ
ــيعيَّة، لتصبــح إيــران أقــوى، يف حــني تدخــل  انية الشِّ ــكَّ تعيــش فيهــا تلــك املجموعــات السُّ
ــة  ــى مواجه ــدرة عل ــى الق ــا إل ــر افتقاره ــال، عب ــة لاحت َول يف وضــع اجلاهزي ــدُّ ــك ال تل
إيــران«. هــذا هــو احملــور الرئيســي يف محــاور العمــل اخلارجــّي إليــران، ومــا بقــي يف مظلــة 
األهــداف اإليرانيَّــة ويف مســاحة الوســائل املتبعــة هــو تفاصيــل أو إجــراءات تدور حول هذا 
الســلوك االســتراتيجّي، وتلــك هــي املضامــني العليــا يف الفكــر والتخطيــط اإليرانــّي ســواء 
يَاِســيَّة  ــة أو كانــت مجموعــات مــن ِحــَزم املمارســات السِّ كانــت خطًطــا اســتراتيجيَّة تفصيليَّ

.)42( واملجتمعيــة والدبلوماســية واإلعاميــة واالقتصاديــة، إلخ
ومعلوم أن الهدف النهائي هدف نظري ومعنوي -حتى يتحقق- وأن اخلطط االستراتيجيَّة 
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ــكات  ــر مراحــل وســلوك وتكني ــل عب ــة واحــدة، ب ــى األرض دفع هــي خطــط ال تتحقــق عل
ــوم  ــي تق ــإن عســكرة التَّشــيُّع -الت ــات، ف ــواع والتوقيت ــددة األشــكال واألن وممارســات متع
عليهــا خطــط بنــاء وعمــل احلــرس الثــوري اإليرانــّي ومــا يرتبــط بــه- هــي الظاهــرة العملية 
اجلاريــة منــذ بدايــة اعتمــاد خطــة الوصــول إلــى حتقيــق هــدف البنــاء اإلمبراطــوري، أو 
ــلْطة يف إيــران1979، وفــى ذلــك يبــدو واضًحــا أن عســكرة  منــذ ســيطرة اخلمينــي علــى السُّ
ــا مــن اخلطــوات واإلجــراءات ال يقتصــر  التَّشــيُّع تعتمــد مجموعــة مــن اخلطــط أو ِحَزًم
تنفيذهــا علــى دول احمليــط اجلغــرايف لدولــة املركــز )إيــران(، بــل هــي حركــة تتمــّدد يف كل 
ــة الَعَرِبــّي، إذ لســنا أمــام بناء إمبراطوري َفاِرِســّي ذي طبيعة إقليميَّة،  أنحــاء العالـَـم، بخاصَّ

ْوِلــّي. بــل أمــام خطــة بنــاء قــوة إمبراطوريــة علــى الصعيــد الدَّ
وتُعتبــر العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن مــن أكثــر النمــاذج الواقعية لعســكرة التَّشــيُّع وتكوين 
ــيَعة  ــن الشِّ ــة م ــا نســبة معيَّن ــة وضّمه ــا املَْذَهِبيَّ ــيعّي«، لتركيبته ى بـ«احلــزام الشِّ ــمَّ ــا يَُس م
ــة، ووقوعهــا يف ِمنَطقــة مضطربــة أمنًيــا متشــرذمة  ــة اإليرانيَّ والتابعــني للمرجعيَّــات الدينيَّ
ــة، بينها ســوريا  سياســًيا منــذ انــدالع ثــورات الربيــع الَعَرِبــّي مطلــع 2011 يف أربــع دول عربيَّ
واليمــن اللتــان حتولــت فيهمــا الثــورات إلــى حــروب وصراعات أتاحت موطئ قــدم للفواعل 
ــة ومــن بينهــا روســيا، اللتــان باتتا حليفتــني ودودين، إذ  ْوِليَّ ــة ومــن بينهــا إيــران، والدَّ اإلقليميَّ
َول رغــم اخلافــات التاريخيــة املعهــودة  التقــت املصالــح علــى حســاب أمــن واســتقرار الــدُّ
ــة املؤثِّرة  بينهمــا، باإلضافــة إلــى حالــة الفــراغ التــي تعيشــها امِلنَطقــة بغيــاب الفواعــل الَعَرِبيَّ
ــة، قوبــل ذلــك بغيــاب الــدور األمريكــي  طــات واملشــروعات اإليرانيَّ القــادرة علــى درء املخطَّ
ــة«. ويف  ــِده عــن »سياســة اإلجلــام اإلقليميَّ ــر يف عهــد الرئيــس أوبامــا، وبُع ــال واملؤثِّ الَفعَّ
ــع، وإن كانــت دول أخــرى  َول األرب ــدُّ ــى عســكرة التَّشــيُّع يف ال ــرات عل ــرز املؤشِّ ــي اب مــا يل

شــهدت عســكرة للتشــيُّع:
- التدريــب والتجنيــد: يــدرِّب فيلــق القــدس حتــت قيــادة اجلنرال قاســم ســليماني )اجلهة  أ
ــيَعة مــن ســوريا والعــراق  املكلَّفــة بتنفيــذ األعمــال الَعْســَكِريَّة خــارج احلــدود( املقاتلــني الشِّ
َول أو يف الداخــل  َول ســواء داخــل تلــك الــدُّ واليمــن ولبنــان وأفغانســتان وغيرهــا مــن الــدُّ
اإليرانــّي يف: معســكر »اإلمــام علــي« شــمالي طهــران، و»أميــر املؤمنــني« غربــي طهــران، 
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و»مرصــاد« شــيراز الــذي يُعتبــر مــن أهــّم مراكــز تدريــب املقاتلــني األجانــب بهــدف اإلعــداد 
َول املســتهَدفة. ضمــن امليليشــيات املســلَّحة وتنســيق حتركاتهــا للســيطرة علــى مفاصــل الــدُّ

ب- التســليح والدعــم: قدمــت إيــران مايــني الــدوالرات للميليشــيات املســلَّحة العراقيــة، 
ــت »عصائــب أهــل احلــق« مثــًا مــن إيــران  كمــا قدمــت األســلحة لتلــك امليليشــيات، إذ تَلَقَّ
شــهرًيا مــا يقــارب مليوًنــا ونصــف مليــون دوالر أمريكــي لتمويــل 5-10 آالف مقاتــل، 
ــى حــزب اهلل عبــر البوابــة الســورية صفقــات التســلُّح التــي ُقــدرت مبايــني الــدوالرات  وتَلَقَّ
يَاِســّي اللبنانــي  ليكــون شــوكة قويــة علــى األرض اللبنانيــة وورقــة ضغــط علــى النِّظــام السِّ
ــة، ويف اليمــن لطاملــا أرســلت إيــران شــحنات التســلُّح بشــكل  لاســتجابة للمطالــب اإليرانيَّ
متــواٍل للحوثيــني، ويف ســوريا قدمــت مايــني الــدوالرات لتســليح األســد وامليليشــيات 

.)43( ــيعيَّة املقاتلــة بصفوفــه الشِّ

ج- إرســـال املقاتـــلن: لــم تكتــِف إيــران بتدريــب وجتنيــد وتســليح امليليشــيات املســلَّحة يف 
بــني  ســوريا والعــراق واليمــن، إذ متدهــم باملقاتلــني الَعْســَكِرّيني وغيــر الَعْســَكِرّيني املدرَّ
ــيعّي واالســتحواذ علــى أكبــر قــدر مــن الرقعــة  حلســم املعــارك هنــاك لصالــح املكــون الشِّ
ــح  َول لصال ــدُّ ــك ال ــيَّة يف تل يَاِس ــة السِّ ــم يف املعادل ــا للتحكُّ ــلْطة أيًض ــة ومــن السُّ اجلغرافي

املشــروع اإليرانــّي، ودالئــل ذلــك مــا يلــي:
ــة واألجنبيــة صــور قيــادات احلــرس الثــوري اإليرانــّي يف  ــَداُول وســائل االعــام الَعَرِبيَّ • تَ
َول تنفيــًذا وإشــراًفا وتوجيًهــا ألوامــر الوالــي  أثنــاء مشــاركتهم يف املعــارك الدائــرة بتلــك الــدُّ
الفقيــه، ومنهــا صــور اجلنــرال قاســم ســليماني يف معــارك الفلوجــة واملوصــل، ثــم يف حلب.
• االعترافات الرسمية لكبار اجلنراالت اإليرانّيني، ومن أبرزها االعتراف الرسمي لقائد 
احلــرس الثــوري اإليرانــّي محمــد علــي جعفــري يف ســبتمبر  2012 بــأن »لبــاده َعْســَكِرّيني 
رفيعي املســتوى يف ســوريا لدعم نظام الرئيس بشــار األســد«، واعترافه اخلطير يف يناير 
2016 بـ«وجــود مــا يقــرب مــن 200 ألــف مقاتل مرتبط باحلرس الثوري اإليرانّي يف 5 دول 
)44(، واعتراف القائد باحلرس الثوري  هي ســوريا والعراق واليمن وباكســتان وأفغانســتان«
حســني همدانــي يف مايــو 2014 -ُقِتــل يف حلــب أكتوبــر 2015- بــأن »بــاده مســتمرة يف 
 ،)45( قتالهــا بالبلــدات الســورية، وسترســل مزيــًدا مــن املقاتلــني الباســيج للقتــال يف ســوريا«
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وإعــان جلنــة الدفــاع بالبرملــان العراقــي عــام 2015 امتاكهــا وثائــق تُثِبــت وجــود 30 ألــف 
مقاتــل إيرانــّي يف العراق.

• مقتــل قيــادات َعْســَكِريَّة إيرانيَّــة يف العــراق وســوريا، إذ ُقــّدر عــدد القتلــى اإليرانّيــني يف 
العــراق وســوريا بنحــو 700 قائد/َعْســَكِرّي منــذ عــام 2011، أبرزهــم يف العــراق اجلنــرال 
حميــد تقــوي الــذي ُقتــل يف ديســمبر عــام 2014)46(، إذ قــال علــي شــمخاني، رئيس املجلس 
األعلــى لألمــن القومــي اإليرانــّي: »لــو لــم تِســْل دمــاء أنــاس مثــل تقــوي يف ســامراء لســالت 
ــد  ــه: »لق ــني بقول ــؤالء املقاتل ــي به ــر 2016 أشــاد خامنئ )47(، ويف فبراي ــران« ــا يف إي دماؤن
ــوا بأنفســهم هنــاك حتــى ال يصــل األعــداء إلــى داخــل إيــران، ولوالهــم الضُطِررنا إلى  َضحَّ

.)48( مواجهــة األعداء يف كرمانشــاه وهمــدان«

حة: لــم تكتــِف إيــران بحشــد عشــرات آالف املقاتلــني األجانــب  د- تكويــن امليليشــيات املســلَّ
َزت وجودهــا بِفــَرٍق مــن قــوات احلــرس الثــوري  ــيعيَّة التــي عــزَّ يف صفــوف امليليشــيات الشِّ
للقتال يف العراق وســوريا، حيث شــكلت ميليشــيات مســلَّحة حتت أســماء مختلفة جتاوزت 

50 ميليشــيا يف العــراق وســوريا:
ــيعّي، كتائــب حــزب اهلل العراقــي، وحركــة  1- العــراق: شــّكلت إيــران احلشــد الشــعبي الشِّ
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 الصادقــني، ولــواء اإلمــام علــي، ولــواء اإلمــام احلســني، 

وفيلــق الوعــد الصــادق، إلــخ.
2- ســوريا: أعلنــت إيــران يف أغســطس 2016 عــن تشــكيل قــوات َعْســَكِريَّة شــيعيَّة عابــرة 
ــيعّي احلــر« بقيــادة قائد فيلق القدس قاســم ســليماني،  للحــدود حتــت عنــوان »اجليــش الشِّ
ــيَعة األفغــان، ولــواء »زينبيــون«  مقّرهــا ســوريا )ويتكـــون مــن: لــواء »فاطميــون« ويضــم الشِّ
ل مــن ِشــيَعة باكســتان، ولــواء »حيدريــون« ويضــم ِشــيَعة العــراق، ولــواء »حــزب اهلل«  ويتشــكَّ
ــيَعة ســوريا،  ــان واآلخــر مــن ِش ــيَعة لبن ــى جناحــني، يتشــّكل األول مــن ِش ــذي يتفــرع إل ال
وأغلــب عناصــر حــزب اهلل يف ســوريا ينحــدرون مــن ِشــيَعة دمشــق، ومن جميــع هذه األلوية 
ــيعّي بقيــادة ســليماني يف امِلنَطقــة(، وميليشــيا  لَت إيــران اجليــش احلــر الشِّ الَعْســَكِريَّة شــكَّ
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الدفــاع الوطنــي التــي يصــل عــدد مقاتليهــا إلــى أكثــر مــن 80 ألــف شــخص وتتألــف مــن 
ــة مستنَســخة  ــيعيَّة، وهــي فكــرة إيرانيَّ موالــني لألســد خصوًصــا مــن الطائفــة العلويــة الشِّ
مــن قــوات التعبئــة الشــعبية )الباســيج(، ثــم ســرايا الدفــاع الشــعبي، وعصائــب أهــل احلــق 

الســورية، وألويــة أبــو الفضــل العبــاس الســورية)49(.

4- إدماج امليليشيات يف النظم احلاكمة: 
تلــت مرحلــة العســكرة مرحلــة إدمــاج امليليشــيات يف أنظمــة احلكــم القائمــة إلضفــاء طابــع 
ــران  ــّي، فكثفــت إي ــذ أوامــر املرشــد اإليران كاتهــا لتنفي ــى حترُّ ــي وغطــاء رســمي عل قانون
ضغوطها على احلكومة العراقية للُمِضّي ُقُدًما نحو إدماج ميليشــيات احلشــد يف اجليش 
العراقــي، ويرتبــط بذلــك رســائل طهــران املتكــررة إلــى بغــداد يف هــذا الصدد خــال الفترة 
ــة انتهــاء معركــة املوصــل دون تســوية  املاضيــة، إذ حــّذَرت إيــران حكومــة العبــادي مــن َمَغبَّ
ــة للمطالبــة  ع أطراًفــا عراقيــة وجهــات دوليَّ أوضــاع احلشــد، علــى اعتبــار أن ذلــك سيشــجِّ
بحــّل احلشــد، وهــو مــا دفــع رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي إلــى إصــدار قــرار 
ــيعّي« إلــى اجليــش العراقــي،  رســمي يــوم 2016/7/26 بَضــّم قــوات »احلشــد الشــعبي الشِّ
ــة احلشــد  ــون هيئ ــى إقــرار »قان ــوم 2016/11/26 إل ــواب العراقــي ي ــس الن ودفــع مجل
الشــعبي« بأغلبيــة 170 نائًبــا مــن أصــل 208 حضــروا اجللســة، علــى أن يكــون احلشــد 
ــوات  ــن الق ــة، وجــزًءا م ــع بالشــخصية املعنوي ــَكِرًيا مســتقًا يتمتَّ الشــعبّي تشــكيًا َعْس
املســلَّحة العراقيــة، ويرتبــط بالقائــد العــاّم للقــوات املســلَّحة، وأن يتألــف التشــكيل 
مــن قيــادة وهيئــة أركان وألويــة مقاتلــة، فضــًا عــن خضوعــه ومنتســبيه للقوانــني 

.)50( الَعْســَكِريَّة النافــذة
وينطــوي إقــرار قانــون هيئــة احلشــد الشــعبي علــى تداعيــات ســلبية علــى الداخــل 
واخلــارج العراقــي، إلضفائــه ِمَظلَّــة قانونيــة وغطــاًء رســمًيا على عمل احلشــد الشــعبي، 
علــى اعتبــار أن احلشــد أصبــح جــزًءا مــن القــوات املســلَّحة الرســمية، وبــات عملــه 
يجــري َوْفــق ســند قانونــي. وسيســمح القانــون ألعضــاء احلشــد بالتــدرج يف احلصــول 
ــاف  ــادة إضع ــون يف زي ــا سيســهم القان ــي، كم ــش العراق ــَكِريَّة باجلي ــب الَعْس ــى الرت عل
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 
ــأن قــوات احلشــد أصبحــت أقــوى مــن اجليــش العراقــي. 2016، ب

أيًضا ســيكون إقرار قانون هيئة احلشــد الشــعبي عامًا رئيســًيا يف تأجيج الصراعات 
ــّي بالعــراق وإدماجــه رســمًيا  ــوذ اإليران ــه تقنــني النُُّف ن ــة يف امِلنَطقــة، فقــد ميكِّ اإلقليميَّ
ــة ماحقــة عناصــر  يف اجليــش العراقــي مــن االنتقــال إلــى األراضــي الســورية بُحجَّ
ة إلــى اعتبارهــا ميليشــيا  ــة ِعــدَّ »داعــش«، وهــو األمــر الــذي ســيدفع أطراًفــا إقليميَّ
عابــرة للحــدود تخــوض حروًبــا بالوكالــة لصالــح طهــران، وهــو مــا سيســهم يف تصاعــد 
الطائفيــة يف امِلنَطقــة، كمــا كشــف هــذا األمــر عــن جنــاح اجلهــود اإليرانيَّة يف »مأسســة« 
ــول إن  ــمَّ ميكــن الق ــن ثَ ــراق. ِم ــا وأدوات نفوذهــا االســتراتيجّي يف الع أوضــاع حلفائه
ســة  ــل يف أن املؤسَّ اخلطــورة الرئيســيَّة مــن إقــرار القانــون علــى مســتقبل العــراق تتمثَّ
وباتــت  ــنِّّي،  يعّي-السُّ الشِّ العراقيــة أصبحــت طرًفــا رئيســًيا يف اخلــاف  الَعْســَكِريَّة 
حتكمهــا االعتبــارات الطائفيــة، وهــو مــا يقضــي علــى أي مســًعى يهــدف إلــى حتويلهــا 
ــة جامعــة لــكل العراقيــني، وبالتبعيــة إجهــاض مســاعي الوصــول  ســة وطنيَّ إلــى مؤسَّ

.)51( إلــى دولــة مواطنــة حقيقيــة

يعّي: سادًسا- تقييم موضوعّي للجيوبوليتيك الشِّ
ال تخلو أّي نظرية أو استراتيجيَّة لوحدة دوليَّة ما يف فترة زمنية معيَّنة من نقاط قوة ونقاط 
ــذ لتعــوق عوامل القوة  ضعــف، ومبعنــى أدّق فــإن النظريــات االســتراتيجيَّة تـُـدرس وتُرســم وتُنَفَّ
عنــد اخلصــم، وتقلـّـل تأثيــر عوامــل الضعــف وتعّظــم نقــاط القوة لــدى الطرف املقابــل، ويف ما 

يعّي: يلي نقاط القوة والضعف يف نظرية اجليوبوليتيك الشِّ

َول  يعّي متثِّل نقاط قّوته ومصدر إشعاعه يف الدُّ 1- نقاط القوة: مرتكزات اجليوبوليتيك الشِّ
املســتهَدفة، باإلضافة إلى نقاط أخرى، وذلك على النحو التالي:

ل قوتهــا الشــاملة وقدراتهــا اجليوبوليتيكيــة  ــة )إيــران( ومعــدَّ • الــوزن النســبي للدولــة املَرَكِزيَّ
ــِعيَّة. واجليو-ســتراتيجيَّة وخبرتهــا التََّوسُّ

ــة للــدول الواقعــة ضمــن نطــاق مشــروعها يف املجــال احليــوي األول، ســوريا  • التركيبــة املَْذَهِبيَّ
والعــراق واليمــن ولبنــان ودول اخلليــج.
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ــيعيَّة هو حالة  • لعّل العامل األَهّم الذي وّفر املناخ إلجناز قدر من أهداف االســتراتيجيَّة الشِّ
ــيعّي، وقــد وّفــَرت حالــة الضعــف والتفــرُّق  الغفلــة، واالفتقــار إلــى الرؤيــة، لطبيعــة اخلطــر الشِّ

للباد والشــعوب املســتهَدفة بيئة مناســبة لتحقيق تلك األهداف.
ــيعّي/ ى بـ«املشــروع الشِّ ــنِّّي/الَعَرِبّي« يف مواجهــة مــا يَُســمَّ ى بـ«املشــروع السُّ • غيــاب مــا يَُســمَّ
ــُعوِديَّة يف إطــار  ــة املَرَكِزيَّــة )باســتثناء السُّ ــنِّيَّة أو الَعَرِبيَّ َول السُّ ْولـَـة أو الــدُّ الَفاِرِســّي« وغيــاب الدَّ
قيادتها التحالف الَعَرِبّي واإلسامّي كبوادر للقيام بهذا الدور( عن إحياء وحمل لواء املشروع 
ــيعّي، أو -صيغة أخرى- عدم وجود تََصوُّر  ــنِّّي/الَعَرِبّي وحمايته يف مواجهة املشــروع الشِّ السُّ
َول الَعَرِبيَّــة جتــاه تََصــوُّر الــدور اإليرانــّي، وذلــك بســبب اختــاف مصالــح  واحــد مــن جانــب الــدُّ
ــة بإيــران بــني َمــن يرى أنها  هــذه الــدول، واختــاف آيديولوجيتهــا احلاكمــة وتصوَُّراتهــا اخلاصَّ
ــيعيَّة، ومــن يــرى أنهــا عنصــر تــوازن يف امِلنَطقــة، ودول  كهــا مذهبيتهــا الشِّ مصــدر تهديــد حترِّ

أخــرى تنظــر إليهــا علــى أنهــا حليــف اســتراتيجّي.
ــة خــال فتــرة حكــم أوبامــا، مقابــل بــروز  • تراجــع الــدور األمريكــي يف امِلنَطقــة، بخاصَّ

فاعلــني دوليــني جــدد حلفــاء إليــران كروســيا والصــني.
يَّــة  ْولـَـة القوميــة املادِّ رات الدَّ • تواُفــر عنصــر اإلدراك لــدى صانــع القــرار اإليرانــّي مبقــدَّ
ــّي الــذي يتيــح إليــران  ْوِل ــة وحــدود الــدور اإليرانــّي والظــرف اإلقليمــّي والدَّ يَّ وغيــر املادِّ

ــًرا. ــااًل ومؤثِّ دوًرا فعَّ

2- نقــاط الضعــف: يف املقابــل توجــد نقــاط ضعــف كبيــرة، ورغــم مــا أجنزتــه تلــك 
ــيعّي، فإنهــا تعيــش خلــًا ونقــاط  االســتراتيجيَّة، وحتديــًدا نظريــة اجليوبوليتيــك الشِّ
ــة  ْولَــة املَرَكِزيَّ ضعــف كبيــرة، بعضهــا ينبــع مــن النظريــة نفســها، والبعــض اآلخــر مــن الدَّ

هــا: الراعيــة للمشــروع والداعمــة لــه، ومــن أَهمِّ
ــيعّي، الذي من شــأنه ظهور جيوبوليتيك  أ- البعد املَْذَهِبّي الواضح يف اجليوبوليتيك الشِّ
ة أن الهضبة الَفاِرِســيَّة محاَصرة  مماثــل يف امِلنَطقــة ِعْرِقــّي َمْذَهِبــّي ُســنِّّي يجابهــه، بخاصَّ
ى بـ«جغرافيــة إيــران«، عــاوة علــى حزام دول آســيا  بشــعوب غيــر َفاِرِســيَّة داخــل مــا يَُســمَّ

الوســطى وباكســتان وتركيا وأفغانستان.
ــيعيَّة عموًمــا يف دولــة مــا يحتــاج إلــى قــوة كبيــرة مــن دولــة  عــات الشِّ - االعتمــاد علــى التجمُّ ب
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ــق صمــوده، وهــو غيــر متوافــر بالشــكل املطلــوب، وِمن ثـَـمَّ فإنــه إذا ضُعَفت دولة  املركــز، ليحقِّ
ل يف دول اجلوار فسوف نرى املشهد  املركز حتت تأثير اإلنهاك االستراتيجّي نتيجة التدخُّ

اد الســوفييتي الســابق يتكــرر يف إيران. الــذي حــدث يف االحتِّ
ج- اجليوبوليتيك ال متثل حاجة حضارية للشعب اإليرانّي على اإلطاق، ألنها تعود بأفدح 
ــع  ــني أنفســهم، عبــر إقحامهــم يف حــروب وصراعــات نتيجــة التوسُّ الكــوارث علــى اإليرانّي
تســتنزف ثرواتهــم، وتنعكــس ســلًبا على مســتوياتهم املعيشــية. وانــدالع الثَّــورة اإليرانيَّة ذاتها 
ضــّد حكــم الشــاه عــام 1979 انطلــق يف دوافعــه مــن رفــض تداعيــات هــذا املشــروع الــذي 
ْولـَـة يف  الت الفقــر والبطالــة، وتبديــد مــوارد الدَّ أدَّى إلــى استشــراء الفســاد وتضاُعــف معــدَّ

حتقيــق رغبــات موهومــة لــدى الشــاه الــذي كان مهووًســا بجنــون العظمــة.
هـ- املشكات العديدة التي تواجهها دولة املركز )إيران( يف الداخل واخلارج بالنظر إلى:

ــة،  د والتنافــس والصــراع القومــي بــني القوميــة الَفاِرِســيَّة والقوميــات: الَعَرِبيَّ • حالــة التعــدُّ
واألذريــة، والكرديــة، والبلوشــية، واللور، والتركمــان، والفرس، واألكراد، والقبائل البختيارية، 
نــات نســيج دولــة املركــز ذاتهــا )إيــران(، فمــن املعلــوم أن إيــران  والقشــقائية، وغيرهــا مــن مكوِّ
بلــد يتكــون مــن أعــراق مختلفــة، وطوائــف وأديــان متنوعــة، فهنــاك الفــرس يف وســط إيــران، 
ــي،  ــراك يف الشــمال الغرب ــون األت ــم األذري ان، ث ــكَّ ــوع السُّ ــن مجم ــة 48% م لون قراب ويشــكِّ
ويُعتبــرون أكبــر األقلِّيَّــات العرقيــة يف البــاد بنســبة تصــل إلــى 24% مــن املجتمــع اإليرانــّي، 
ثــم األكــراد يف غربــّي إيــران بنســبة 10%، فاللــور يف غربــي إيــران بنســبة 8%، والعــرب يف 
اجلنــوب واجلنــوب الغربــي بنســبة تقــدر بنحــو 4%، فالبلــوش يف الشــرق واجلنــوب الشــرقي 
)2%(، والتركمان يف الشــمال الشــرقي )2%(، وآخرون بنســبة 2%. مع تأكيد أن هذه النَِّســب 
ــز  تختلــف مــن تقريــر إلــى آَخــر لعــدم وجــود إحصائيــات رســمية دقيقــة يف هــذا الصــدد. يتركَّ
ًيا  ــًة، وهــذا يفــرض حتدِّ ُمعَظــم األقلِّيَّــات اإليرانيَّــة علــى تخــوم دولــة إيــران مــن االجتاهــات كافَّ
كبيــًرا علــى القيــادة يف طهــران، بحكــم وجــود نََزَعــات انفصاليــة لبعــض هذه األقلِّيَّــات العرقية 

والدينيَّة.
وأبــرز هــذه املشــكات عــدم وجــود أطــراف ُمتَّحــدة مــع الكتلــة الَفاِرِســيَّة يف الوســط، فالعــرب 
يف اجلنــوب واجلنــوب الغربــي، حيــث ميتــدون إلى دول اخلليــج، والبلوش يف اجلنوب واجلنوب 
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د إلــى حــني وقــوف  ــع والتمــدُّ • رغــم أن اجليوبوليتيــك يف معنــاه الواســع يشــير إلــى التوسُّ
ــيعّي يرتبــط  َول َوْفــق مصطلــح احلــدود الشــفافة، فــإن اجليوبوليتيــك الشِّ مصالــح الــدُّ
ــع يف احمليــط اإلقليمــّي، كمــا أنــه يف ظــّل  د والتوسُّ ــة علــى التمــدُّ بحــدود القــدرات اإليرانيَّ
مفاهيــم الثَّــورة -ومنهــا تصديــر الثَّــورة ونصرة املســتضَعفني حســب زعمها- ســيترتب على 
ــيعّي عملًيــا يف مخالفــة واضحــة لألدبيَّــات  ى بالهــال الشِّ ــيعّي مــا يَُســمَّ اجليوبوليتيــك الشِّ

ــيعّي. ــة التــي ترفــض االتهامــات بســعيها إليجــاد الهــال الشِّ اإليرانيَّ

ــيعّي، ومنهــا  • عــدم امتــاك إيــران األدوات واملقــدرات الكافيــة لتطبيــق اجليوبوليتيــك الشِّ
يَاِســيَّة التي  املقــدرات االقتصاديــة الداخليــة واملقدرات الَعْســَكِريَّة واملقدرات الفكرية والسِّ
ْولَــة قــادرة علــى حــّل أزماتهــا الداخليــة وفــرض رؤيتهــا واســتراتيجّيتها إقليمًيــا  جتعــل الدَّ
ــا، إلــخ، التــي يتطلبهــا جنــاح أي مشــروع جيو-سياســّي لدولــة مــن الــدول، فإيــران  ودولًي
تعانــي أزمــات اقتصاديــة داخليــة حتــى بعــد رفــع العقوبــات االقتصاديــة عنهــا بعــد توقيــع 

اخلالصــــة

الشــرقي، ولهــم امتــداد يف باكســتان وأفغانســتان، والتركمــان يف الشــمال والشــمال الشــرقي 
علــى احلــدود مــع تركمانســتان، واألذريــون يف الشــمال والشــمال الغربــي، وأيًضــا لهــم امتــداد 
يف أذربيجــان، واألكــراد يف الغــرب ولهــم امتــداد عرقي يف تركيا وكردســتان. كل تلك العرقيات 
ة بِعْرقهم، وحترِّكهم جماعات قومية تســعى  ْولـَـة الكبــرى املســتقلَّة، اخلاصَّ لهــا حلــم تكويــن الدَّ
لذلــك مدعومــة بأجنحــة مســلَّحة، ناهيــك بحالة االضطهاد الدينــي والعرقي التي تعاني منها 

ــا يخلــق حالــة عــداء داخــل إيــران. ــنِّيَّة، مِمَّ ــة السُّ هــذه األقلِّيَّــات، بخاصَّ
• اعتمــاد إيــران علــى اقتصــاد املنتــج الواحــد )النِّْفــط والغــاز( يف الدخــل القومــي رغــم تَنَــوُّع 
أنشــطتها االقتصاديــة، نظــًرا إلــى بيئتهــا الصحراويــة القاســية، وقلــة امليــاه الصاحلــة للشــرب 
ّي، ألن معظــم بحيراتهــا ماحلــة، مــع عــدم توافــر األرض اخلصبــة، فاجلــزء األكبــر مــن  والــرَّ
ــى  ــى أمنهــا واســتقرارها نتيجــة االحتجاجــات عل ــر ســلًبا عل ــا يؤث أراضيهــا صحــراوي، مِمَّ
ــع وزيــادة  ــة مــع التوسُّ الظــروف املعيشــية الصعبــة يف تلــك املناطــق ويرهــق ميزانيتهــا، بخاصَّ

ــيعّي يف دول اجلــوار. رقعــة االمتــداد الشِّ
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ــرات عديــدة، منهــا انخفــاض ســعر  لَّــى ذلــك يف مؤشِّ االتفــاق النــووي يف يوليــو 2015، جَتَ
ــدالع  ــى درجــة ان ــي مســتوى املعيشــة إل ــة، وتََدنِّ ــل العمــات األجنبي ــا مقاب صــرف عملته
ل البطالــة، وعــزوف  ــًرا، وارتفــاع معــدَّ ظاهــرة »النائمــون يف الكراتــني وفــوق القبــور« مؤخَّ
بعــض الشــركات األجنبيــة عــن االســتثمار يف الداخــل اإليرانــّي، وغيرهــا، كمــا لــم متتلــك 
إيــران القــدرة الَعْســَكِريَّة الكافيــة لتحقيــق األمــن واالســتقرار والتــوازن بــني نشــر القــوات 
ــات غيــر الراضيــة عــن النظــام احلاكــم ونشــر  يف الداخــل املتناحــر وكبــح جمــاح األقلِّيَّ
قواتهــا يف ســوريا والعــراق، فهــي لــم متتلــك القــدرات الكفيلــة بإحــداث التــوازن املطلــوب 
لنجــاح اجليوبوليتيــك، كمــا لــم متتلــك منوذًجــا معرفًيــا يحظــى بقبــول الشــعوب واألنظمــة 
د، إلــخ، ومــن ثــم يصعــب علــى إيــران  ــع والتمــدُّ ــم حتــى تســتطيع التوسُّ يف اإلقليــم والعالَ
مــات ذلك الدور. تطبيــق احلــدود الشــفافة أو زحزحــة حدودهــا يف ظــّل عــدم امتاكها مقوِّ

• عــادة مــا تخلــق النظــرة اجليوبوليتكيــة لــدى رجــاالت السياســة يف دولــة مــا مقاَومــًة يف 
ــة  ْوِليَّ َول املســتهَدفة قــد تــؤدِّي إلــى حلـّـه وإفشــاله كمــا حــدث لعديــد مــن الوحــدات الدَّ الــدُّ
ــة يف  ــب علــى النظــرة اجليوبوليتيكيــة اإليرانيَّ ــِعيَّة يف املاضــي، فتََرتَّ هــات التََّوسُّ ذات التوجُّ
امِلنَطقــة اســتنفار الشــعور الَعَرِبّي/اخلليجــّي كحائــط صــّد ضــّد املشــروع اإليرانــّي، بــرز مع 
يَاِسّي  ــعوِديَّة لتشــكيل التحالف الَعَرِبّي يف شــكله الَعْســَكِرّي والسِّ مبادرة اململكة الَعَرِبيَّة السُّ

ــِعّي اإليرانــّي يف اليمــن. ملواجهــة املشــروع التََّوسُّ

ْوِليَّــة  َول جتــاه الوحــدات الدَّ • عــادة مــا يترتــب علــى النظــرة اجليوبوليتيكيــة لدولــة مــن الــدُّ
ــا  ــا وتشــتيت ثرواته ــل متزيقه ــى وضــع أفضــل، ب ــا إل ــا ونقله األخــرى، ال بناؤهــا وتنميته
ى بظاهــرة »النزوح اجلماعي  ريهــا، وطــرد أبنائهــا، وخلق ما يَُســمَّ ادهــا ومفكِّ واســتهداف ُروَّ
ك  ق وتََفكُّ ــزُّ ْولَة اإليرانيَّة مَتَ ــم«، وقــد تََرتَّــب علــى النظــرة اجليوبوليتكية لقــادة الدَّ غيــر املنظَّ
َول املســتهَدفة يف املجــال احليــوي األول )ســوريا والعــراق واليمــن( ودخولهــا يف أتــون  الــدُّ
ــي العنف  ة وأزمــة جلــوء نتيجــة االقتتــال الطائفــّي بني أبنــاء جلدتها، وتََفشِّ صراعــات ممتــدَّ

واإلرهــاب بعــد أن أصبحــت مــاًذا آمًنــا لإلرهــاب واجلماعــات املتطرفــة.
ــة  ــي سياســات جيوبوليتيكي ــّي يف تبن ــاع القــرار اإليران ــا، يف ضــوء اســتمرارية ُصنَّ وختاًم
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ــدة  ــات املعقَّ ة وامِللَفَّ ــيعّي، واســتمرارية األزمــات املمتــدَّ علــى أقــّل تقديــر يف دول الهــال الشِّ
ام حســني 2003 وانــدالع ثــورات الربيع  يف عديــد مــن دول امِلنَطقــة منــذ ســقوط نظــام َصــدَّ
ــة ودوليَّــة جديــدة بالتحالــف  الَعَرِبــّي مطلــع عــام 2011، مــع تدشــني شــبكة حتالفــات إقليميَّ

ــح للصعــود أكثــر. ــيعّي مرشَّ مــع روســيا دولًيــا وتركيــا إقليمًيــا، فــإن اجليوبوليتيــك الشِّ
ــة واإلســاميَّة بقيــادة اململكــة  ولكــن إذا مــا نظرنــا إلــى بــروز التحالفــات اجلديــدة الَعَرِبيَّ
ــة األمريكيــة يف عهــد  ــُعوِديَّة، ومــدى إمكانيــة التحــوُّل يف السياســة اخلارجيَّ ــة السُّ الَعَرِبيَّ
ــة جتــاه أزمــات  الرئيــس األمريكــي اجلديــد دونالــد ترامــب عــن سياســة ســلفه اخلارجيَّ
ــة أن تصريحــات ترامــب تعكــس أنــه لــن يســمح إليــران  ــع اإليرانــّي، بخاصَّ امِلنَطقــة والتوسُّ
د، وإذا مــا أمعنَّــا النظــر أيًضــا يف الداخــل اإليرانــّي كالوضــع االقتصــادي  ــع والتمــدُّ بالتوسُّ
َول املســتهَدفة ومــدى َقبُــول الشــعب اإليرانــّي،  والقــدرة الَعْســَكِريَّة علــى االنتشــار يف الــدُّ
ــيعّي، حيث إن اإليرانيِّني شــعب  فســنصل إلــى نتيجــة مفادهــا أفــول جنــم اجليوبوليتيك الشِّ
انية علــى ذوي األصــول  ــكَّ متعــدد األعــراق واألديــان واملذاهــب، وال يقتصــر يف تركيبتــه السُّ
ــة وتركيــة  الَفاِرِســيَّة، بــل يضــّم مجموعــات ســكانية كبيــرة مــن أصــول أخــرى مختلفــة عربيَّ
انية مــع  ــكَّ وأذريــة وبلوشــية وكرديــة، وال ميكــن بــأي حــال أن تتوافــق هــذه املجموعــات السُّ
مشــروع عنصرّي َفاِرِســّي الطابع، وعدم توافق مشــروع الهيمنة اإليرانّي بتجلِّياته املتعددة 
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7Othv/http://cutt.us ــط ــاح عــى الراب ــرز، 2016/6/2، مت ــريّب، روي الفلوجــة، هافينتغــون بوســت ع

ــل العســكري اإليــراين يف ســوريا، 5 فربايــر 2016، العربيَّــة، متــاح عــى الرابــط  )48( خامنئــي يدافــع عــن التدخُّ
 http://cutt.us/eq2hu 

ــادات الحــرس  ــراين مــع العميــد محمــد عــي فلــي، أحــد قي ــا للقــاء صحفــي أجــراه موقــع مــرق نيــوز اإلي )49( وفًق
الثــوري اإليــراين يف ســوريا، يف 2016/8/12 أعلــن فلــي عــن تشــكيل قــوات عســكرية شــيعية عابــرة للحــدود، تحــت عنــوان 

ــيِعّي الحــر"، بقيــادة الجــرال قاســم ســليامين.  "الجيــش الشِّ

ــط ــى الراب ــاح ع ــت، 2016/11/16، مت ــرة ن ــنَّة، الجزي ــاب السُّ ــعبي بغي ــد الش ــون الحش ــّر قان ــراق يُِق ــان الع  )50( برمل
 http://cutt.us/ulUaL 

)51( أحمــد عــديل: مأسســة الطائفيــة: تداعيــات إدمــاج الحشــد يف الجيــش العراقــي، مركــز دراســات املســتقبل، 
http://cutt.us/ms6WC الرابــط  عــى  متــاح   ،2016/11/29


