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كبيرا لدى الشارع العربي غداة ثورة الخميني عام ،1979
وجدت إيران تعاطفً ا ً
ووظفت ذلك من أجل توسيع دائرة تأثيرها على المستوى الشعبي في المنطقة
العربية ،لكن بفعل سياسات النظام اإليراني في المنطقة تأثرت صورة إيران ،إذ
طموح للتمدد على حساب جيرانها العرب،
كشفت سلوكيات النظام اإليراني عن
ٍ
ً
ً
ووصول إلى تدخلها الواسع في
بداية من مرحلة الحرب مع العراق
ظهر ذلك
المنطقة بعد أحداث الربيع العربي وال س َّيما تدخلها في اليمن وسوريا ،وهي
يعد النموذج اإليراني
التطورات التي أدت إلى تآكل “القوة الناعمة” إليران ،فلم ُ
هو النموذج الثوري الذي يريد العرب االقتداء به ،خاصة بعدما كشف عن صبغته
العنصرية المتعالية ،وذلك على الرغم من محاوالت إيران توظيف موضوع
القضية الفلسطينية الستمالة الرأي العام العربي.
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تطرح هذه الدراسـة أسـئل ًة حول عوامل تراجع القوة الناعمة اإليرانية وتداعيات أحداث
“الربيـع العربـي” علـى مكانـة إيـران فـي المنطقـة العربيـة ،ومؤشـرات هـذا التراجـع
وتداعيات ذلك فيما يتعلق بقدرة تأثير إيران في العالم العربيَ ،وعلى الرغم من امتالك
إيـران لمقومـات القـوة الناعمـة واسـتفادتها منهـا لتحسـين صورتهـا فـي العالـم العربـي ما
أن محـاوالت التأثير من
أهلهـا ِللَعـب أدوار فاعلـة فـي المنطقـة العربيـة فـي فتـرة مـا ،غير َّ
ٍ
ٍ
سـلبية أدت إلـى تـآكل
تداعيـات
خلال عناصـر هـذه القـوة بعـد الربيـع العربـي ،كانـت لهـا
ٍ
مواجهة مع قوى
هـذه القـوة وعـدم تأثيـر الخطـاب الدعائـي اإليرانـي ،بل وقعت إيران فـي
إقليمية أخرى مما أثر على عالقاتها وتأثيرها في بعض البلدان والمناطق وعلى المستوى
الشعبي.
على هذا األساس تفترض الدراسة ما يأتي:
ٍ
محاولة للتأثير
إن اإلفراط اإليراني في استخدام عناصر القوة الصلبة والناعمة في
َّ 1فـي محيطهـا العربـي كانـت لـه نتائـج سـلبية على صـورة إيران في الشـارع العربي وبالتالي
على مصالحها.
 2كلمـا ازداد التـورط الإليرانـي فـي القضايـا الداخليـة العربيـة ،كلمـا أدى ذلـك لتراجـعزخم قوتها الناعمة.
ويمكن معالجة إشكالية الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها من خالل العناصر اآلتية:
ً
أول :مصادر القوة اإليرانية الناعمة
تتنوع المصادر التي تُش ّكل عناصر القوة الناعمة للدولة اإليرانية ،ومن أهمها ما يأتي:
1المكانة الحضارية والتاريخيةيلعـب هـذا البعـد دو ًرا كبيـ ًرا فـي رسـم مالمـح السياسـة الخارجيـة اإليرانيـة وممارسـات
القوة الناعمة اإليرانية تجاه ذلك الجوار“ ،فقد آمن اإليرانيون بالنظر لتاريخهم وعظمة
حضارتهم ،بوجوب امتالك بلدهم الريادة اإلقليمية” ( ،)1هذ اإلحساس اإليراني المتفرد
بتفـوق ثقافتهـم وحضارتهـم ،وتحديـ ًدا تجـاه جوارهم العربي ،والذي اقترن
بإحسـاس دائم
ٍ
بعـدم األمـان ،قـد لعـب دو ًرا حاسـ ًما في بناء الرؤيـة اإليرانية لذلك الجوار ،فطالما تغذت
الهويـة الفارسـية/اإليرانية علـى كراهيـة اآلخـر العربـي فـي إطـار تأكيـد التفـوق العرقـي
واللغوي والديني ،فحاولت محو هذا االرتباط الذي لحق ببالد فارس بعد الفتح اإلسالمي،
فلغويـا كانـت األولويـة للفارسـية علـى لغة القرآن العربيـة ،وعرقيا حاولت إيران مد الصلة
باآلريـة لتأكيـد التفـوق العرقـي( ،)2ثـم التميـز الدينـي ممثلا فـي التشـيع األثنـى عشـري،
بـل خلـق تميـز داخـل التشـيع نفسـه ،الـذي تعـود أصولـه إلى العربيـة أساسـا ،بتغليب والية
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حـس
الفقيـه لتكتمـل مسـوغات التفـوق اللغـوي والعرقـي والدينـي ،يقـول راي تقيـة “يُعبـر ّ
الفوقيـة تجـاه الجيـران ،مـن العرب الدهماء ،واألتراك البسـطاء عـن جوهر الكوزمولوجيا
بحس مـن انعدام األمن
الفارسـية...وتقترن مشـاعر االفتخـار القوميـة اإليرانيـة ،مـع ذلك،
ٍّ
نتيجـة الغـزو المتواصـل مـن قبـل القـوى المعاديـة .اعترى اإليرانيون الكثير من الشـك في
ٍ
نوايا جيرانهم ودوافعهم؛ بالنظر لما تعرضوا له من
غزوات من قبل المغول ...تركت تلك
احتلال طويلـة ،أثـ ًرا ال يُنسـى لـدى اإليرانييـن،
الغـزوات القاسـية ومـا أعقبهـا مـن فتـرات
ٍ
ممـا دفعهـم إلـى الشـعور بالفوقيـة والشـك فـي جيرانهم على حد سـواء” ( ،)3وشـكلت هذه
المعطيـات التاريخيـة خلفيـة النظـرة االسـتعالئية اإليرانيـة تجـاه جيرانهـم ،والرغبـة فـي
جعلهم هد ًفا لمحاوالت التأثير اإليرانية.
وتدعـم هـذا االحسـاس لـدى اإليرانييـن عقـب ثـورة الخمينـي ،التـي تضمنـت مفاهيـم
جديدة متولدة من التقاليد الشـيعة السياسـية ،بوصف قناعتهم لكونهم أقلية طائفية في
أغلبية ٍ
ٍ
مواجهة
سنية عربية ،وهو ما يُضاف للمعطيات التاريخية التي شكلت صورة إيران
عن ذاتها وعن اآلخرين وصاغت سياساتها في سياق تلك الرؤية.
وبسـبب إدراك صانـع القـرار اإليرانـي للتداعيـات السـلبية التـي تولدهـا التدخلات
اإليرانيـة الصلبـة فـي المنطقـة العربية-خاصـة منـذ ثـورة الخمينـي -تجلـت أهميـة تبنـي
ٍ
ٍ
كوسـيلة لتشـكيل تفضيلات اآلخرين من خالل
مقاربـات جديـدة تركـز علـى القوة الناعمة
التأثيـر فـي توجيـه سـلوكهم عـن طريـق اإلغـراء بـدل اإلرغـام ،وذلـك فـي سـياق محـاوالت
تعويـض أو موازنـة دور القـوة الصلبـة فـي تحقيـق المصالـح اإليرانيـة فـي محيطها العربي
بشكل خاص ،الذي حاز على األولوية في الخطة اإليرانية المعروفة باسم “اإلستراتيجية
ٍ
اإليرانيـة العشـرينية” ( ،)2005-2025أو الخطـة اإليرانيـة العشـرينية “إيـران،”2025 :
ُ
وتهدف إلى
والتـي وضعـت “التصـورات المسـتقبلية للـدور اإليرانـي خلال عشـرين عا ًمـا،
ٍ
تحويل البالد إلى نواةٍ
مركزية لهيمنة تعددية داخلية في منطقة جنوب غرب آسيا ،والتي
قصد بها المنطقة العربية
بشكل عام إلى غاية سيناء” (.)4
ٍ
يُ َ
2المصادر الثقافيةتُع ّد الثقافة (بكافة تفرعاتها ومسـتوياتها) حسـب جوزيف ناي ،مصد ًرا مه ًما من مصادر
توليد القوة الناعمة ألية دولة ،وتمتلك إيران مخزو ًنا كبي ًرا لتوليد القوة الناعمة من هذا
المصـدر مـن الثقافـة واللغـة الفارسـيةَ ،والتقاليـد اإليرانيـة والتشـيعَ ،ومـن أدوات القـوة
الناعمـة اإليرانيـة التمـدد الثقافـي لنشـر اللغـة الفارسـية والفكـر الشـيعي مـن خلال عـدة
أدوات ،منهـا :الصحـف والمجلات والمعـارض والنـدوات ،ويُنفـذ هـذه السياسـة الثقافيـة
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المؤسسـات الرسـمية
الملحقيات والمستشـاريات الثقافية للسـفارات اإليرانية وعدد من
َّ
والشعبية اإليرانية كالمجمع العالمي ألهل البيت ،ومنظمة التبليغ اإلسالمية ،التي سخرت
كل ذلك تحقي ًقا لهذا الهدف.
وبرغـم األهميـة التـي توليهـا إيـران لترويـج الثقافـة اإليرانيـة واللغـة الفارسـية ،فإ َّننـا ال
ً
إقبـال علـى تعلـم اللغـة اإليرانيـة علـى سـبيل المثـال ،كمـا ال نجـد اهتما ًمـا عرب ًيـا
نشـهد
بالتقاليـد اإليرانيـة ،وبالتالـي لـم يبـ َق إليـران غيـر مدخل نشـر المذهب الشـيعي في نطاق
الدائرة السنية.
3القيم السياسية الخاصةتضم هذه القيم الديمقراطية ،واالنتخابات ،وحقوق المرأة والمجتمع المدني َوترى إيران
سياسـي هجيـن ،هـو فـي حـد ذاتـه
كنظـام
أن ابتداعهـا لمفهـوم “الديمقراطيـة الدينيـة”
َّ
ٍ
ٍّ
نمـوذج فريـد مـن نوعـه يصلـح أ ْن يكـون مصـد ًرا مـن مصـادر القـوة الناعمـة اإليرانيـة لمـا
يقدمـه مـن جديـد فـي هـذا الموضـوع ،وكونـه ً
بديلا عـن النظـم التقليديـة المعروفـة فـي
“إن إحدى أهم مآثر “اإلمام
العالم ،يقول رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجانيَّ :
الخميني” ،تكمن في أنه ق ّدم
نموذجا “للـديمقراطية الدينية” التي تستند إلى التصويت
ً
()5
الشعبي ومقاومة الظالم بما يتماشى مع القيم اإلسالمية”  .وتقدم إيران كذلك نفسها
ً
كدولـة مسـتقرة وسـط منطقـة تسـودها الصراعـات وبوصفهـا الدولـة األكثـر
اعتـدال فـي
الشـرق األوسـط واألكثر أمنًا بين دوله المختلفة ،وبالتالي فهي
نموذجا فري ًدا جدير بأن
ً
يكون قدوة لجيرانه.6
4مبادئ السياسة الخارجيةمـن شـأن السياسـة الخارجيـة أليـة دولـة أ ْن تتحول ألحد المصادر المهمـة لقوتها الناعمة
“خاصـة إذا كانـت تحمـل قي ًمـا سـامية أو أطروحـات عالميـة أو مبـادرات تعـزز العالقـات
الثنائية واإلقليمية والدولية” ( ،)7وتزداد أهمي ًة كلما كانت نظرة اآلخرين إليها أنها شرعية
وذات أبعـاد أخالقيـة .وتُعـ ّد السياسـة الخارجيـة إليران ذات أهمية قصوى كونها المصدر
األكبر من مصادر توليد القوة الناعمة للبالد .ويتضمن الدسـتور اإليراني إشـار ًة واضحة
إلـى السياسـة الخارجيـة للبلاد ضمـن الفصـل األول المخصـص “لألصـول العامـة”؛ إذ
يُشير البند  16من المادة الثالثة من الفصل األول من الدستور إلى هذا الموضوع بالقول:
“ت َّ
ُنظـم السياسـة الخارجيـة للبلاد علـى أسـاس المعايير اإلسلامية وااللتزامـات األخوية
أن
تجـاه جميـع المسـلمين والحمايـة الكاملـة لمسـتضعفي العالـم .وتُشـير المـادة  152إلـى َّ
هدف السياسة الخارجية هو “الدفاع عن حقوق جميع المسلمين ،وعدم االنحياز مقابل
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القوى المتسـلطة ،وتبادل العالقات السـلمية مع الدول غير المحاربة” ( ،)8وهذا في حد
ذاته يع ّد مصد ًرا من مصادر القوة الناعمة في السياسة الخارجية اإليرانية.
وإذا مـا نظرنـا إلـى مفهـوم القـوة الناعمـة حسـب مـا صاغه نـاي بأ ْن “يكـون للدولة قوةٌ
روحي ٌة ومعنوي ٌة من خالل ما تجسده من أفكار ومبادئ وأخالق” .فقد وظفت إيران ذلك
في شـعاراتها في السـنوات األولى من ثورتها وكان ذلك يتناغم مع تطلعات شـعوب العالم
حي على مدى قدرتها بتحدي الدول الكبرى سواء
الثالث ،وبالتالي استطاعت تقديم ٍ
مثال ٍ ّ
الشـرقية أو الغربيـة لتقـدم نموذجهـا الوطنـي َوف ًقـا لمـا تقتضيـه مصالحهـا الوطنيـة ،ومـا
زاد من زخم تلك السياسة في جوارها العربي هو تبنيها الدفاع عن القضية الفلسطينية
كقضية مركزية.
ثانيا :توظيف القوة اإليرانية الناعمة تجاه العالم العربي
ً
ِ
بوصف أية
تنوعـت القنـوات التـي تمـت من خاللها ممارسـة وتوجيـه القوة الناعمة إليران،
سـياق َّ
قـوة ناعمـة إنمـا تحتـاج إلـى تحديـد اتجاه المنطقة أو الجهة المسـتهدفة في
منظم
ٍ
بما يخدم األهداف القومية العليا ،وذلك قبل أ ْن تضع القيادة اإليرانية “الخطة اإليرانية
ٍ
ٍ
كوثيقـة
العشـرينية””/إيران،”2025 :
مرجعيـة لتحديـد موقـع ومكانـة إيـران في محيطها
اإلقليمـي التـي وصفهـا خامنئـي بأنهـا أهـم وثيقـة بعـد الدسـتور اإليرانـي ( .)9لتؤكـد علـى
ٍ
مجموعـة مـن العوامـل التـي تجعـل مـن إيـران
نموذجـا مله ًمـا ومؤثـ ًرا فـي محيطهـا العربـي
ً
كل منهما
واإلسالمي ،وذلك عبر مجموعة من األدوات الثقافية والسياسية ،يمكن تفصيل ٍ
على النحو اآلتي:
1األدوات الثقافية ..ترويج النموذج وتصديرهمـن أهـم األدوات الثقافيـة التـي تسـتخدمها إيـران لتوجيـه قوتهـا الناعمـة فـي المنطقة ما
يأتي:
أالبعثـات الطالبيـة :يُشـكل الطلاب والجامعـات قاعـد ًة رئيسـ ًة فـي الفكـر الخمينـي،فطلاب الحـوزة والجامعـات كانـوا وقـود الثـورة اإلسلامية ضـد إمبراطوريـة الشـاه رضـا
بهلوي ،واكتسـب الشـباب أهمي ًة خاص ًة في خلق حالة القبول والتماهي مع مصالح إيران
نخب ذات
الح ًقـاَ ،ومِ ـ ْن ثَـ َّم فقـد اسـتهدف النظـام هـذه الفئة التي سـتتحول مع الوقـت إلى ٍ
ٍ
خامسـا يعمـل لصالـح إيـران فـي بلدانهـا ،ويمكـن أ ْن نجـد
والءات إليـران وتُشـكل طابـو ًرا
ً
العينـة فـي العديـد مـن الحـاالت ،فنجـد ً
أن  7آالف طالـب يمنـي يتلقـون تعليمهـم في
مثلا َّ
مدينـة قـم اإليرانيـة ،حيـث «دأبـت إيـران ،علـى تقديـم ٍ
عـدد مـن البعثـات العلميـة لعـدد من
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الطلبـة اليمنييـن الذيـن ينتمـون إلـى جماعـة أنصـار اهلل «الحوثيين» على حسـاب السـفارة
اإليرانية للدراسة في الحوزات العلمية في طهران لمدة  4سنوات لدراسة العقائد االثني
عشرية» ( ،)10وهي نفس السياسة التي تمارسها إيران تجاه الطلبة المصريين ،في سياق
ٍ
ٍ
دراسية للطلبة حيث وافقت جامعة طهران في
إغراءات
محاوالت االستقطاب عبر تقديم
سبتمبر – 2013على سبيل المثال -على قبول الطالب المصريين الحاصلين على الثانوية
ٍ
العامـة المصريـة بمجاميـع منخفضـة ،إذ قبلـت الجامعـة فـي تلـك السـنة أول
دفعـة مـن
الحاصليـن علـى الثانويـة شـعبة “العلمـي علوم” في كليات “الطب البشـري” بنسـبة 75٪
أن مثل هذه المجاميع لم تكن تؤهل
َو”طب األسنان” و”الصيدلة” بنسبة  ،70٪في حين َّ
ٍ
أصحابها في تلك السنة الدراسية لاللتحاق
بكليات أدنى في سلّم الدراسة الجامعية (،)11
أن إيـران تقـدم سـنو ًيا عـد ًدا مه ًمـا مـن المنـح الدراسـية للطلبـة السـوريين حيث
كمـا نجـد َّ
دراسية على مدى سنوات ،وقدمت ً
ٍ
ٍ
ٍ
مثل 100
منحة
تقدم سنويا أكثر من 100
منحة خالل
()12
سنة  ،2016وتعدت  500منحة في مختلف التخصصات في عام . 2019
ٍ
لجامعات
فروع
بتأسيس فروع للجامعات اإليرانية في الخارج :سهرت إيران على افتتاح ٍإيرانية في ٍ
مدن سورية وعراقية
عدد من الدول العربية منها فروع لجامعة أزاد في عدة ٍ
وفـروع لجامعـة طهـران والجامعـة اإلسلامية
باإلضافـة لتوسـيع فروعهـا فـي لبنـان (،)13
ٍ
الحـرة ،وهـي أول جامعـة إيرانيـة فـي دبـي وتـم افتتاحهـا فـي عـام  ،2004وجامعة شـيراز،
وجامعـة شـهيد بهشـتي وجامعـة پيـام نـور وأخي ًرا كلية علوم الحديث فـي اإلمارات العربية
ٍ
ٍ
لجامعـات
المتحـدة ،وهنـاك فـرو ٌع
إيرانيـة فـي أكثر من عشـر دول عربية ()14؛ ألهمية هذا
العنصر في توسيع دائرة النفوذ اإليراني في المنطقة العربية.
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وثقافيـة
تعليميـة
منظمـات
إن النظـام فـي إيـران يسـتخدم
وخيريـة فـي الخـارج؛ هدفهـا
َّ
دعم إسـتراتيجيات الق ّوة الصلبة ،فقد أعلن علي أكبر واليتي عن قبول الرئيس السـوري
فروع للجامعة في ٍ
عدد من المدن السـورية ،كما أعلن عن موافقة
في يناير  2018افتتاح ٍ
مـدن
فـروع لتلـك الجامعـة فـي عـدة ٍ
المجلـس اإلسلامي األعلـى فـي العـراق عـن افتتـاح
ٍ
عراقية ،مثل :بغداد والنجف وكربالء والبصرة وأربيل ،وهي نفس اإلستراتيجية التي أعلن
عنهـا بشـأن توسـيع تواجـد الجامعـات اإليرانيـة في لبنـان ( .)15ويُع ّد توسـيع فروع الجامعة
اإليرانية في الخارج جز ًءا من إستراتيجية إيران الناعمة ،الهادفة إلى تعزيز أيديولوجيتها
وسياستها التوسع ّية في جميع أرجاء المشرق العربي وسيطرتها على مجتمعاته ومأسسة
نخب تتبنى شـعارات الثورة وعلى رأسـها نشـر المذهب الشـيعي
تواجدها الثقافي ،وخلق ٍ
االثني عشري.
متكامـل
مشـروع
فـإن إيـران “تعمـل علـى تطويـر
ٍ
ومـن خلال توسـيع تواجـد جامعاتهـا َّ
ٍ
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لتعزيـز نفوذهـا سياسـ ًيا وعسـكر ًيا وثقا ًفيـا فـي المنطقـة ،بدأ في لبنان وانتقل إلى سـوريا
ً
والعراق َومِ ْن ثَ َّم اليمن ،وقد ينتقل
مستقبل إلى دول أخرى” ( .)16وتأمل طهران من خالل
نشـر الثقافة اإليرانية واللغة الفارسـية من خالل فروع جامعاتها في جعل أسـواق سـوريا
منتجـا ثقاف ًيـا أو
ولبنـان والعـراق واليمـن جاهـزة السـتيعاب السـلع اإليرانيـة سـواء أكانـت
ً
منتجا سياس ًيا أو دين ًيا أو مذهب ًيا.
ً
ٍ
شـبكة من القنوات التلفزيونية
جوسـائل اإلعالم والقنوات التلفزيونية :ال تنفصل مهمةالتي حرصت إيران على إنشائها عن مهمة الترويج لمفاهيم تصدير الثورة وتشجيع التشيع
لـدى المجتمعـات العربيـة ،وفـي سـياق ذلـك تمتلك إيـران إمبراطوري ًة إعالميـ ًة هي األكبر
على مستوى المنطقة وواحدة من أكبر اإلمبراطوريات اإلعالمية في منطقة آسيا-الهادئ
مؤسس ٌة حكومي ٌة
والعالم .وتسيطر وكالة بث الجمهورية اإلسالمية اإليرانية (- )IRIBوهي َّ
يشـرف عليها شـخص ًيا المرشـد األعلى علي خامنئي-على السياسـات اإلعالمية الخاصة
بجميع المحطات التلفزيونية وإذاعات الراديو في البالد بما يتناسب مع توجهات الدولة
( .)17وتعمـل هـذه الشـبكة علـى الترويـج لشـعارات الثـورة ،ونجـد من أهم القنـوات الموجهة
قناتي «المنار» َوا»لعالم» اللتان توجهان برامجهما اإلخبارية للرأي العام
للمنطقة العربية
ْ
بشكل مركز.
العربي
ٍ
واسع وهو
نطاق
دنشر التشيع :تستخدم إيران التشيع في إطار عالقاتها الخارجية على ٍٍ
عنصـ ٌر مهـ ٌم لتوليـد القـوة الناعمـة علـى مسـتوى الحاضنة الشـيعية المواليـة للولي الفقيه
فـي الحـد األدنـى بمـا يخـدم المشـروع اإليرانـي فـي المنطقـة .وتكمن أهمية نشـر التشـيع
سياسـي؛ ألن السياسـة والدين متمثالن
أنه ليس تشـي ًعا مذهب ًيا عقائد ًيا فقط بل له بع ٌد
ٌّ
فـي الولـي الفقيـه المرشـد األعلـى ،وبسـبب القـوة الناعمة التـي يمثلها للمتشـيعين ،الذين
أن الولي
بالسياسي
الديني
سيصبح والؤهم إليران آل ًيا لطبيعة ارتباط
ٍ
بشكل وثيق ،ذلك َّ
ّ
ّ
ديني.
الفقيه هو قائ ٌد
سياسي ومرج ٌع ّ ٌ
ٌّ
إن التشيع
السياسي يُصنف كأحد أدوات القوى الناعمة ،والذي تعكف من خالله إيران
َّ
ّ
على مواصلة تصدير الفكر الثوري اإلسالمي َوف ًقا لنظرية “أم القرى” أو “والية الفقيه”
ً
فضل عن توظيفها
بشكل عام.
التى تُع ّد المرتكز الرئيس لإلستراتيجية اإليرانية خارج ًيا
ٍ
لكافة المناسبات والمحافل للترويج لمزاعمها بأنها النظام األمثل الذي يتمتع باالعتدال
شكل لنُظم الحكم في العالم اإلسالمي” (.)18
كأفضل ٍ
أن اسـتخدام التشـيع فـي السياسـة الخارجيـة
ويـرى الباحـث اإليرانـي كيهـان برزجـار َّ
قديـم ،لكنـه أصبـح أكثـر فاعليـة بعـد أزمـة العـراق عـام  ،2003إذ دخـل التشـيع فـي إنتـاج
السـلطة والسياسـة فـي الشـرق األوسـط؛ ممـا أدى إلـى تقويـة دور ونفـوذ إيـران ،فحـ ّول
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العراق إلى دولة صديقة ومتحالفة مع إيران ،وأعطى التشيع الحضور الفعال والمصيري
إليران في قضايا العراق ولبنان ،والشرق األدنى
بشكل عام على حد قوله (.)19
ٍ
وإذا كان فتـح فـروع الجامعـات اإليرانيـة فـي الـدول العربيـة بالمشـرق قـد انـدرج ضمن
فإن التشيع بدول المغرب العربي شهد تصاع ًدا عقب حرب
مشروع توسيع دائرة التشيع َّ
حزب اهلل ضد إسـرائيل في  ،2006بعد تراجع مؤشـراته ما بعد حرب العراق في 2003
التي كشفت الوجه الطائفي للتشيع اإليراني ،حيث شهدت موجة التشيع تصاع ًدا ،وعلى
ٍ
مخطـط إيرانـي
سـبيل المثـال كشـفت تقاريـر عـن
بدعـم مـن حـزب اهلل اللبنانـي ،وإيـران
ٍ
أن “التمويل
للتمدد في تونس بعد “ ،2011وأ ّكد القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز ّ
األجنبـي للطائفيـة
ثابـت ،والتمويـل اإليرانـي للمجموعـات الشـيعية واضـ ٌح بقصـد نشـر
ٌ
مذهبهـم ،وبحسـب العديـد مـن المتابعيـن والمراقبين التونسـيين فإيران في أعقاب الثورة
وأن المركز ال ّثقافي اإليراني في
التونسـية عام  2011ص ّعدت من نشـاطها لنشـر التشـيع َّ
تونـس هـو المسـؤول عـن تمويـل وتنظيم هذا الم ّد حيث توجـد بعض الجمع ّيات واألحزاب
والصحف الشـيع ّية
المندسـة في المجتمع المدني على غرار ال ّرابطة التونسـية للتّسـامح
ّ
ّ
()20
الصحوة .
وحزب الوحدة وجريدة ّ
بشـكل ٍ
متكامـل
مشـروع
الفـت للنظـر ،فـي
أصبـح المـد الشـيعي فـي الجزائـر يتصاعـد
ٍ
ٍ
ٍ
مـن جانـب دولـة إيـران في نقل التشـ ّيع إلـى أقصى البقاع ،ضمن خطة تصدير الثورة التي
انطلقـت بعـد نجـاح الثـورة اإليرانيـة ،وأصبحـت الجزائـر فـي مرمـى المخاوف من انتشـار
المذهـب الشـيعي االثنـي عشـري ،المدعـوم مـن إيـران ()21؛ وقـد أدى ذلـك لخـروج شـيعة
الجزائـر ألول مـرة إلـى العلـن للقيـام بطقـوس عاشـوراء فـي ٍ
عـدد مـن المـدن الجزائريـة،
ٍ
تصريحـات مـن الزعيـم الشـيعي مقتـدى الصـدر تدعـو الحتـرام الحريـة الدينيـة
وصـدور
مؤشرات على اتساع الظاهرة في
لشيعة الجزائر ،ودعوته إياهم إلى عدم الخضوع ،وهي
ٌ
المجتمع الجزائري.
وجـاء إعلان المغـرب قطـع العالقـات مـع إيـران فـي  2009لرفضهـا “نشـاطات ثابتـة
للسـلطات اإليرانيـة ،وبخاصـة مـن طـرف البِعثـة الدبلوماسـية بالربـاط ،التـي تسـتهدِ ف
اإلسـاءة للمقومات ال ِّدينية الجوهرية للمملكة،
والمس بال ُهوية ال ّراسـخة للشـعب المغربي
ّ
السـني المالكـي” ،مـن خلال “األنشـطة الداعمـة للتشـ ّيع التـي
ِ
ووحـدة عقيدتـه ومذهبِـه ُ
()22
تورطت في تنفيذها السفارة اإليرانية في المغرب”  .وهو ما يؤشر لخطورة الظاهرة
التي استفحلت في المجتمع المغربي ،بانتشار التشيع في ٍ
عدد من المدن المغربية وعلى
رأسها مدينة الحسيمة.
ما انفكت العالقات المغربية اإليرانية تعرف حاالت من المد والجزر نتيجة سعي النظام
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اإليرانـي إلـى التدخـل فـي الشـؤون الداخليـة للمملكـة ،وفي مارس  2019اتهمت السـلطات
المغربيـة ،إيـران والمـد الشـيعي بتهديـد األمـن واالسـتقرار بالمغرب بعد اسـتقطاب آالف
المغاربـة وإثـارة االحتجاجـات فـي مناطـق مغربيـة مختلفـة خاصـة فـي منطقـة الحسـيمة،
شمال البالد ،التي َعرفت منذ بضعة أشهر موجات من االحتجاجات االجتماعية.
المؤسسـات من أجل الترويج للمذهب الشـيعي ،كآلية
وقد سـخرت إيران مجموع ًة من
َّ
للسـيطرة وجعل إيران مصدر إلهام الشـعوب العربية؛ بسـبب االرتباط بين التشـيع والوالء
المؤسسـات :المجمـع العالمـي ألهـل البيـت ،منظمـة
للولـي الفقيـه فـي إيـران ،ومـن تلـك
َّ
التبليـغ اإلسلاميةَ ،م ْج َمـع التقريـب بيـن المذاهـب ،ممثليات المرشـد األعلـى في الخارج،
مؤسسة اإلمام الخميني اإلغاثية.
الحوزات العلمية في الخارجَّ ،
جسـدت الحالـة اإليرانيـة
نموذجـا مه ًمـا لـدور القـوة الناعمة على مسـتوى اإلقليم ،فقد
ً
عملت إيران بفعالية ،وقد قامت المراكز الثقافية اإليرانية كنقطة ارتكاز مباشرة في نشر
التشـيع بجانب الدبلوماسـية الشـعبية وال سـيما على مسـتوى الثقافة ،خاصة مع انسـداد
السياسـي الفاعـل خلال حقبـة الحصـار والعـزل الطويلـة التـي أعقبـت
مجـاالت التواصـل
ّ
()23
الثورة اإليرانية” .
2توظيف القضايا القومية والدينية على المستوى العربيوظفـت إيـران مجموعـ ًة مـن القضايـا فـي سياسـتها الخارجيـة لتعزيز قوتهـا الناعمة ،ومن
أهم تلك القضايا:
أالقضيـة الفلسـطينية :شـكلت القضيـة الفلسـطينية واحـد ًة مـن أهـم األدوات التـيً
مدخلا مه ًمـا لهـا للتقـرب مـن الجماهير
اسـتخدمتها إيـران لدعـم قوتهـا الناعمـة ،وكانـت
كمدافع عن المقدسات اإلسالمية ومستضعفي فلسطين ،وتوظف
العربية وتقديم نفسها
ٍ
إيران تعاطيها مع القضية الفلسـطينية وعالقتها الخاصة مع حركة المقاومة اإلسلامية
“حماس”؛ إذ يتباهى علي شمخاني رئيس جهاز األمن القومي اإليراني أنه “فيما تلتزم
الدول السنية جانب الصمت فيما يتعلق بالجرائم الالإنسانية التي يرتكبها العدو الصهيوني
يأتي الشطر األعظم من الدعم للشعب الفلسطيني المظلوم من شيعة إيران” (.)24
مكسـب قدمـه العـرب لتلميع صـورة إيران وال
وقـد شـكلت القضيـة الفلسـطينية أفضـل
ٍ
سـيما بعـد التقـارب بيـن ٍ
عـدد مـن الحكومـات العربية وإسـرائيل ،فقدمت نفسـها بوصفها
المدافـع الوحيـد عـن قضيـة المسـلمين المركزيـة وقضاياهـم األخـرى ،فمن خلال دعمها
عربـي كبيـر ،تنفيـ ًذا لمـا قالـه الخمينـي فـي 1979
جمهـور
للفلسـطينيين اسـتطاعت كسـب
ٍ
ٍ
أنـه “ال قيمـة لـكل سياسـاتنا إذا لـم يكـن لنـا يـ ٌد فـي القضيـة الفلسـطينية” ( ،)25مـا خلـق
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بيئ ًة مناسب ًة لتقبل الدور اإليراني ،وأسهم في قبول التشيع ومنه قبول الدور اإليراني في
المنطقة حسب ما أكدته التجارب العديدة في العراق وسوريا واليمن (.)26
بالخطـاب المناهـض للغـرب :اسـتطاعت إيـران مـن خلال الخطـاب العدائـي للواليـاتٍ
ٍ
قطاعـات
المتحـدة أ ْن تكسـب تأييـد
واسـعة مـن الـرأي العـام العربـي لصالحهـا ،مسـتغل ًة
الشـعبي علـى المسـتوى العربـي تجـاه الواليـات المتحدة والغـرب عمو ًما،
مشـاعر الغضـب
ّ
وذلـك فـي إطـار سـعيها لتعزيـز قوتهـا الناعمـة في المنطقة .وبالتالـي “فالبعد الثوري كان
السياسـي اإليرانـي ،إذ اسـتطاعت إيـران مـن
وال يـزال يمثـل ركيـز ًة أساسـي ًة فـي الخطـاب
ّ
ٍ
ٍ
واسعة من الرأي العام لسياساتها والسيما
قطاعات
خالل هذا الخطاب أ ْن تكسب تأييد
على الصعيد اإلقليمي .كما هدفت إيران ومن خالل خطاب دعم القضية الفلسطينية إلى
ٍ
ٍ
قطاعات
تخطـي حـزام مـن شـملتهم فـي العنصريـن السـابقين ،وكسـب
واسـعة لـدى الرأي
العام لصالحها” ( ،)27واستقطاب الشارع لخلق ٍ
ٍ
بيئة
مناسبة لتقبل الدور اإليراني اإلقليمي
عبر هذا الباب.
ً
ثالثا :العوامل المؤثرة على تراجع القوة الناعمة اإليرانية بعد عام 2011
تضافرت مجموعة من العوامل أثرت على تراجع القوة الناعمة ،وهي ما يأتي:
1الدور اإليراني في العراقإلهـام
فـي الوقـت الـذي كانـت فيـه “الخطـة العشـرينية” تتوقـع تحـ ُّول إيـران إلـى مصـدر
ٍ
أن العناصر التي تم تبنيها كمداخل لزيادة فعالية القوة
لمحيطها العربي واإلسالمي ،غير َّ
الناعمة كانت ذات تأثيرات عكسـية ،وال سـيما بعد تعاطي إيران مع محيطها العربي بعد
ثورات الربيع التي اندلعت بداي ًة من عام .2011
فقـد سـبق وأ ْن وصلـت القـوة الناعمـة اإليرانيـة إلـى ذروتهـا فـي العالـم العربـي بحلـول
العام - 2006بمناسبة حرب جنوب لبنان التي قادها حزب اهلل ضد إسرائيل -لكن بدأت
تتراجـع مـع االحتلال األمريكـي للعـراق فـي  ،2003ومـا رافقـه مـن سـيطرة إيـران علـى
مفاصل السلطة في بغداد وتكريسها لظاهرة الطائفية كقاعدةٍ للممارسة السياسية التي
أقصت بموجبها المكون السـني ،وهو ما كشـف لشـرائح واسـعة من الجماهير العربية عن
النزعة االسـتعمارية إليران وعنصريتها الطائفية تجاه المكون السـني ،مثلما تمارس تلك
العنصريـة تجـاه المكـون العربـي في إقليم األحواز ،وكشـفت نتائج اسـتطالعات الرأي في
أن السياسة التي انتهجتها إيران تجاه ثورات الربيع العربي تركت تأثي ًرا
العالم العربي عن َّ
()28
سلب ًيا على صورتها لدى النخبة العربية .

 106مجلة الدراسات اإليرانية • السنة الثالثـة • العدد العاشر • أكتوبر 2019

عوامل تراجع القوة الناعمة اإليرانية في املنطقة العربية

أن
تدخـل
أظهـر سـلوك إيـران فـي العـراق ومـا رافقـه مـن
ٍ
ٍ
سـافر فـي شـؤونه الداخليـةَّ ،
إيران ليسـت إال قوة اسـتعمارية ،ال تتوانى عن اسـتخدام كل طاقتها في تدمير هذا البلد
مؤسسـات الدولـة العسـكرية عقـب التدخـل
بمـا ينسـجم مـع مصالحهـا“ ،إذ وبعـد انهيـار َّ
األمريكي ،سارعت إيران لخلق مليشيات عسكرية على أ ُ ُسس طائفية وعقائدية ،أسهمت
بدورها في الدفع بالموالين لها إلى سدة الحكم في بغداد في مهمة نجحت فيها تماما”
( ،)29وهـو نفـس السـيناريو الـذي طبقتـه بصـور أخـرى خلال تدخلهـا فـي اليمـن وسـوريا،
بوصفها نماذ َج لتكريس مشروع الهيمنة اإلقليمية.
2الدور اإليراني في سوريا واليمنأن التدخـل اإليرانـي كان لـه أبعـا ًدا
مـع ثـورات الربيـع العربـي وتحديـ ًدا فـي سـوريا اتضـح َّ
طائفية هدفها بسـط السـيطرة اإليرانية على المنطقة ضمن ما ُسـمي بالهالل الشـيعي،
عبـر تكريـس البعـد الطائفـي للصـراع فـي سـوريا ،بحيـث «ظهـرت بصمـات القائـد فـي
الحـرس الثـوري قاسـم سـليماني وفيلقـه بوضـوح فـي سـوريا عـام  2012بمعركـة القصيـر،
حيـن أدار الحـرب إلـى جانـب النظـام وضـد المعارضـة مسـتعينًا بحـزب اهلل اللبنانـي
ٍ
وميليشـيات شـيعية أخـرى ،لتصبـح هـذه المعركة النقطة المفصليـة إلذكاء البعد الطائفي
()30
في الحرب السورية» .
إن العمل الذي قامت به إيران لتكريس البعد الطائفي للصراع سواء في سوريا أو اليمن
َّ
ٍ
كمحاولة الستنساخ التجربة العراقية ،قد و ّلد حالة من الرفض العام على مستوى الشارع
ٍ
ٍ
مذهبيـة في تلك المجتمعـات ،إدرا ًكا
أقليـات
العربـي للسياسـات اإليرانيـة السـاعية لخلـق
منهـا للخطـورة التـي تشـكلها تلـك الجيـوب الطائفيـة التـي تحـاول إيـران زرعهـا ،وأفقدهـا
ٍ
عقود منذ الثورة اإليرانية.
المصداقية التي استمرت طيلة
فـإن التدخـل اإليرانـي فـي النـزاع اليمـن –مثـل سـوريا-قد خلـق حالـة
مـن جهـة أخـرىَّ ،
استنكار عامة في األوساط العربية ،بالنظر لمسؤوليتها في إذكاء نار الحرب بين اليمنيين،
وخلق حالة عدم استقرار مستدامة في هذا البلد.
3التعاطي االنتقائي مع ثورات الربيع العربيأدت ثـورات الربيـع العربـي إلـى انهيـار مصداقيـة خطـاب السياسـة الخارجيـة اإليرانيـة،
فإيـران التـي نظـرت لمـا حصـل فـي مصـر وتونـس وليبيـا ومـا تبعـه مـن صعـود التيـارات
اإلسلامية على أنه امتدا ٌد للثورة اإلسلامية في إيران أو للصحوة اإلسلامية ( ،)31وقعت
صـارخ لمـا رمـت بـكل ثقلهـا لدعـم نظـام األسـد فـي سـوريا ضـد ثورة الشـعب
تناقـض
فـي
ٍ
ٍ
السـوري ،وبعـده دعـم الحوثيـون المتمـردون علـى الشـرعية فـي اليمـن ،وكان لهـذا التوجـه
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وأن تـورط إيـران فـي تلـك النزاعـات
آثـاره السـلبية علـى القـوة الناعمـة اإليرانيـة ،خاصـة َّ
ضرب عمق أ ُ ُسس سياستها الخارجية المتضمنة في الدستور اإليراني.
ً
َومِ ْن ثَ َّم فالتدخالت اإليرانية في سـوريا واليمن بوصفه
ممارسـة للقوة الصلبة لم يكن
فقـط سـب ًبا فـي بدايـة بـروز مؤشـرات تراجـع القـوة الناعمـة ،بـل هـو تأكي ٌد لتراجع وفشـل
القوة الناعمة اإليرانية ،وفشل للخطة العشرينية في تحقيق األهداف التي سطرتها تلك
الوثيقـة التـي تـم إطالقهـا بعدمـا سـلَّم األمريكيـون العـراق لإليرانييـن؛ بغـرض جعـل إيران
مصدر إلهام لمحيطها العربي على وجه التحديد.
4محاولة اختراق المجتمعات العربيةمـن العوامـل المهمـة التـي أثـرت علـى القـوة الناعمـة اإليرانيـة انكشـاف نوايـا إيـران فـي
ٍ
شـيعية في المجتمعات السـنية العربية بما ينطوي على ذلك من
جيوب
خلق
أخطار على
ٍ
ٍ
األمن الديني والوحدة المذهبية لتلك المجتمعات ،وحاولت إيران استغالل الظروف التي
عاشتها العديد من الدول العربية منذ  ،2010لتفعيل مضامين “الخطة العشرينية” عبر
بشكل
التمادي في نشر نشاط المذهب الشيعي
فعل رسمية وشعبية
ٍ
سافر مما و ّلد ردود ٍ
ٍ
مناهضة لهذه السياسة بسبب ما أظهره تورط إيران في سوريا من نوايا عدوانية وقبلها
أن إيـران تأتـي علـى قمة هرم
التـورط اإليرانـي فـي تدميـر الحيـاة السياسـية فـي العـراقَّ ،
كل من العراق وسـوريا ،وهو ما
الـدول التـي يعتقـدون أنهـا تتبـع سياسـة طائفيـة إلى جانب ٍ
ً
يعني
فشل إيران ًيا في استخدام هذا العنصر لصالحها (.)32
 5تسييس التشيعأن البعـد المذهبـي لـم ي ُعـد مصـدر إلهـام أو مصـدر توليـد القـوة الناعمـة اإليرانيـة،
يبـدو َّ
وقد يلعب في كثير من األحيان دو ًرا سلب ًيا في تعميق عزلة إيران اإلقليمية خاصة عندما
تع َمد إلى االعتماد على العامل الطائفي لحشد األقليات الشيعية في المنطقة وتعجز عن
ٍ
بسياسات طائفية في كثير من المحطات ،وهو األمر الذي يؤدي إلى
برهان أنها ال تتعامل
()33
آلي برفض األطروحات اإليرانية أو المشروع اإليراني في المنطقة العربية .
رد فعل ٍ
ُ
وتكشـف العمليات السـاعية لمحاصرة نشـاط التشـيع في العديد من األقطار العربية،
ٍ
عن
إدراك للمخاطر التي صار يشكلها هذا النشاط على وحدتها المذهبية؛ بسبب النزعة
الطائفية التي تروج لها إيران وتضعها كمرجعية لنشاطها الخارجي ،وهذا ما يؤكده تقري ٌر
أن السـلوك
مطـو ٌل لمركـز كارنيجـي يرصـد الطائفيـة فـي السياسـة اإليرانيـة إذ يالحـظ َّ
أن
اإلقليمـي اإليرانـي منـذ الربيـع العربـي قـد نحـى منحـى أكثـر طائفيـة ،ويلحـظ التقريـر َّ
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ككل من
الحـرس الثـوري بـات ينظـر إلـى نفسـه وإلـى سـاحة المعركـة السياسـية اإلقليميـة ٍ
منظور
طائفي ،وبيانات مسؤولي الحرس الثوري وسلوكهم يشهدان على مثل هذا التحول
ٍ
ٍّ
وأن أجنـدة الحـرس فـي الشـرق األوسـط باتـت تحـت سـطوة النـوازع الطائفية ،ويستشـهد
َّ
التقرير بعدة أمثلة ،منها ما أكده قاسـم سـليماني الذي يشـير إلى العراق كنموذج “تمكن
فيـه الشـيعة مـن حصـد حـق الحكـم” للداللـة على مـدى النفوذ اإليرانـي ( ،)34وهو النموذج
الـذي تسـعى إيـران إلعـادة استنسـاخه فـي العديـد مـن البلـدان العربيـة مثـل اليمـن ولبنان
وسوريا ،وتعمل على التحضير له في الدول العربية األخرى مثل دول المغرب العربي على
ٍ
ٍ
وأقليات
جيوب
وجه التحديد عبر دعم التشـيع ،الذي تهدف من ورائه لخلق
شـيعية ذات
ٍ
والء إليران لن تتوانى في تحويلها إلى وسائل ابتزاز ألنظمة المنطقة.
رابعا :مؤشرات تراجع القوة اإليرانية الناعمة
ً
يمكن رصد مجموعة من المؤشرات اعتما ًدا على وسائل ممارسة تلك القوة في المحيط
اإلقليمي إليران وهي كاآلتي:
1تراجع صورة إيران لدى الرأي العام العربيتُشـير اإلحصائيـات التـي أجريـت خلال عـام  2009إلـى تراجـع عـدد الكتـاب المؤيديـن
إليران ،فمن مجموع  138مقالة تناولت االنتخابات اإليرانية التي جرت عام  2009كانت
هناك  8مقاالت مؤيدة إليران ( )%5.79و 59مقالة معارضة ( ،)%42.75فيما كانت 71
مقالة محايدة (.)35( )%51.44
ٍ
محاولـة لإلجابـة علـى أسـئلة متعلقـة بنظـرة العالـم العربي تجاه إيـران وبرنامجها
وفـي
اسـتطالعا للـرأي فـي سـت دول عربيـة،
النـووي ،أجـرى مركـز زغبـي للخدمـات البحثيـة
ً
وأظهـرت النتائـج قلـق العالـم العربـي بصـورةٍ متزايـدةٍ مـن سياسـات إيـران وطموحاتهـا
النووية ،وافتقاده الثقة في نتيجة العملية التفاوضية التي تقوم بها مجموعة (.)36( ”)5+1
وفـي إحصائيـات عـام  ،2008كانـت معـدالت تأييـد إيـران مرتفعـة إذ تراوحـت بيـن 70
و % 80فـي كثيـر مـن الـدول العربيـة ،وبحلـول  ،2011تراجعـت هـذه المواقف بأكثر من 60
إلـى  70نقطـة فـي معظـم الـدول ( .)37بحيـث لعبـت السياسـة الطائفية اإليرانيـة دو ًرا مه ًما
في تراجع التأييد ،ولم ت ُعد إيران في عيون كثير من العرب ،معقل المقاومة القائمة على
المبادئ ،بل أصبحت النظرة إليها أنها جار ذو أجندات خطيرة ومخادعة“ .فقد أظهرت
االسـتطالعات التي أجريت في  2014بخصوص ما إذا كانت “إيران تسـهم في اسـتقرار
المنطقة” ،كانت إجابات بين 74و 88%من األردنيين والمصريين والسعوديين واإلماراتيين
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مؤججا للصراع الطائفي في الدول
و 57%من العراقيين سلبية ،تجاه إيران ،و ُع َّد ْت إيران
ً
العربيـة ،وقـد كان دور طهـران فـي دعـم حكومـة األسـد فـي سـوريا نقطـ ًة فارقـ ًة في تغيير
مكانة إيران لدى الرأي العام العربي (.)38
أن معظـم الجماهيـر العربيـة تدعـم
باإلضافـة إلـى ذلـك ،تُظهـر البحـوث اإلحصائ ّيـة ّ
وجهـات نظـر حكوماتهـا السـلبية للغايـة تجـاه السياسـات اإليرانيـة ،فيمـا “أظهـر مسـ ٌح
أن نسـبة  % 13فقـط مـن المشـاركين ينظرون إلى
تجـاري موثـو ٌق أً ِ
جـر َي فـي أكتوبـر ّ 2014
ٌّ
()39
إيران بإيجابية إلى حد ما” .
ومـن أهـم مؤشـرات تراجـع صـورة إيـران فـي بعـض الـدول العربيـة ،اقتحـام مئـات
المتظاهريـن مقـر القنصليـة اإليرانيـة فـي محافظة البصرة الجنوبيـة وإحراقها ،وإنزالهم
ٍ
العلـم اإليرانـي ،ورفـع العلـم العراقـي ،وسـط
هتافات ضد إيران ،وضـد دورها في العراق،
وذلك في إطار االحتجاجات الشعبية التي شهدتها المحافظة على خلفيىة تردي األوضاع
االقتصادية ( ،)40كما هاجم المتظاهرون بعض مقرات الحشد الشعبي.
وتعطي نتائج االنتخابات التشـريعية التي جرت في العراق مؤشـ ًرا على تراجع شـعبية
األطراف المحسوبة على إيران ،إذ حصل تحالف “سائرون” العابر للطائفية على أغلبية
المقاعـد البرلمانيـة فـي االنتخابـات التشـريعية فـي  ،)41( 2018ناهيـك عـن االحتجاجـات
الشعبية التي اندلعت في العراق ولبنان منذ أكتوبر  ،2019وكان ضمن مطالب المحتجين
أن هـذه االحتجاجـات شـاركت
عـدم تدخـل إيـران فـي الشـؤون الداخليـة للبلديـن ،واألهـم َّ
ٍ
تأكيد على مدى تراجع صورة إيران بين الشـيعة في المنطقة
فيها الطوائف الشـيعية في
بالتحديد.
2فقدان سياسة إيران اإلقليمية للمصداقيةُ
أن الزخم الذي ميز النموذج اإليراني عقب ثورة الخميني في
تكشـف العديد من الدالئل َّ
 1979قد بدأ يشهد تراجع جاذبيته ومصداقيته خاصة على مستوى السياسة الخارجية
أن السياسـة الخارجيـة أليـه دولـة سـتكون أداة مـن أدوات القـوة الناعمـة
اإليرانيـة ،ذلـك َّ
”
وأن لها سلطة معنوية أخالقية  ،وبالتطبيق على
عندما ينظر إليها اآلخرون “أنها شرعية َّ
أن سياسـتها الخارجيـة فقدت الكثير مـن جاذبيتها ومصداقيتها
الحالـة اإليرانيـة نالحـظ َّ
وشرعيتها في العديد من القضايا المتعلقة بجوارها العربي ،فإيران التي يضمن دستورها
التزا ًما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ،تورطت في العديد من القضايا الداخلية
بداي ًة من لبنان ثم العراق وسوريا والبحرين واليمن.
أكـدت اسـتطالعات الـرأي ذلـك بحيـث يعـارض  56%مـن العينة المسـتجوبة من النخبة
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إن إيران ما زالت تحافظ على القيم األولى للثورة ،وقال  92%إنهم يعتقدون
العربية مقولةَّ :
نموذجا يُحتذى في الحكم ،وأكد  66%أنها بل ٌد غير
أن إيران ال تم ّثل
وأن 59%
َّ
ديمقراطيَّ .
ً
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
من المشـاركين يؤيدون إنشـاء ٍ
مشـتركة لردع إيران عن التدخل في
عربية
عسـكرية
قوات
أن السياسة الخارجية اإليرانية لم ت ُعد أدا ًة لتوليد القوة الناعمة،
المنطقة ( ،)42بما يعني َّ
إن تلـك السياسـة فشـلت فـي الترويـج للنمـوذج اإليرانـي فـي جوارهـا العربـيَ ،ونجحت
بـل َّ
إلـى ٍ
أن إيران التي تبنت خطا ًبا
حـد بعيـد فـي خلـق حالـة من العداء في ذلك الجـوار ،ذلك َّ
يدعـو لنصـرة المسـتضعفين ،صـارت دولـة متدخلـة ومصـدر معانـاة الكثيـر مـن الشـعوب
المستضعفة ،ومصدر آلالمها ومعاناتها من خالل سياساتها التدخلية واعتمادها سياس ًة
ذات ٍ
أبعاد طائفية مثلما كان الحال في العراق وسوريا واليمن.
()43
وتضمـن بيـان القمـة العربيـة المنعقـدة فـي مكـة المكرمة في مايـو (« ، )2019تأكي ًدا
َّ
علـى تضامـن وتكاتـف الـدول العربيـة فـي وجـه التدخلات اإليرانيـة ...ومنـد ًدا بالتدخـل
اإليراني في األزمة السورية وتأثيرها على وحدة سوريا ...وأدان البيان األعمال التي قامت
بها الميليشيات الحوثية اإلرهابية المدعومة من إيران ،وما قامت به من أعمال تخريبية
طالـت السـفن التجاريـة فـي الميـاه اإلقليميـة لدولـة اإلمـارات العربية المتحـدة .باالضافة
أن «الـدول العربيـة تسـعى إلى اسـتعادة االسـتقرار األمني في
إلـى ذلـك جـاء التأكيـد علـى َّ
وأن السـبيل الحقيقـي والوحيـد لذلـك إنمـا يتمثـل فـي احتـرام جميـع الـدول فـي
المنطقـة َّ
المنطقـة لمبـادئ حسـن الجـوار واالمتنـاع عـن اسـتخدام القوة أو التلويـح بها والتدخل في
وأن سلوك الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في
الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سياداتهاَّ ،
المنطقة ينافي تلك المبادئ ويق ّوض مقتضيات الثقة وبالتالي يهدد األمن واالستقرار في
أن عالقـات التعـاون مـع الـدول العربية
األقليـم تهديـ ًدا مباشـ ًرا وخطيـ ًرا مـع التأكيـد علـى َّ
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية يجب أ ْن تقوم على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ،)44( »...ويكفي مضمون هذا البيان للتأكيد على
النظرة السلبية التي تتقاسمها أغلب الدول العربية تجاه إيران ورفض سياستها التدخلية
في الجوار العربي ،وهو ما يؤكد فقدانها لشرعيتها ولسلطتها المعنوية.
3تنامي سياسات مواجهة تغلغل إيران في العالم العربيلقد أدت الهجمة اإليرانية لنشر المذهب الشيعي إلثارة ٍ
حالة من االمتعاض العربي سواء
رسم ًيا أو شعب ًيا ،وخاصة منذ بداية ما ُسمي بثورات الربيع العربي ،وشكلت الحملة التي
عرفتهـا العديـد مـن الـدول العربيـة خاصـة فـي المغـرب العربـي لمواجهـة المـد الشـيعي،
مؤشـ ًرا مه ًمـا علـى التراجـع الـذي تشـهده القـوة الناعمـة اإليرانيـة فـي المنطقـة العربيـة،
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وخاصـة فـي هـذه المنطقـة التـي لـم تكـن يو ًمـا معنيـ ًة بالصراعـات الطائفيـة التـي تعرفهـا
مجتمعات المشرق العربي.
وكثي ًرا ما تحول تصدير المذهب الشيعي نحو المجتمعات العربية السنية نقط ًة خالفي ًة
ٍ
كـدول
كبـرى بيـن إيـران والـدول العربيـة بمـا فيهـا تلـك التي ظلت تُصنف
حليفة على غرار
ٍ
رفض
الجزائـرَ ،ومِ ـ ْن ثَـ َّم أصبحـت واحـدة مِ ـن أدوات القوة الناعمة اإليرانيـة لكنها مصدر ٍ
(رسم ًيا وشعب ًيا) ،بالرغم من حاالت التشيع التي تعرفها المجتمعات العربية.
وإذا كانت السـنوات األولى بعد بداية الربيع العربي قد أربكت المسـؤولين في البلدان
فإن االستفاقة قد جاءت الح ًقا ،وتمثلت
العربية ،وشغلتهم عن االلتفات للهجمة اإليرانيةَّ ،
فـي حملـة علـى مسـتوى ٍ
عـدد مـن الـدول العربيـة لمحاصـرة المـد الشـيعي ،وتُبـرز العديـد
مـن المؤشـرات الرفـض العـام لمـا تقـوم بـه إيران من
أعمال تبشـيرية ،بحيـث أقدمت عدة
ٍ
ٍ
بلـدان عربيـة انطال ًقـا مـن مصـر إلـى موريتانيـا علـى
حملـة لصـد المـد الشـيعي الـذي يتم
عبر معارض الكتاب
بشكل خاص ،بحيث كانت السلطات المصرية قد صادرت في 2014
ٍ
ٍ
ثلاث
شـحنات مـن الكتـب الشـيعية واردة مـن العـراق فـي مطـار القاهـرة ( ،)45كما صادرت
السلطات المصرية كت ًبا حول الفكر الشيعي من القيادي الشيعي أحمد راسم النفيس في
أغسطس .)46( 2015
وأقدمت السلطات الجزائرية في  2018على غلق الجناح اإليراني في معرض الجزائر
الدولـي للكتـاب ،والـذي ضـم حوالـي  2000عنـوان ،أغلبها شـيعية وأخرى مسـيئة للرسـول
صلى اهلل عليه وسلم .وقررت إدارة المعرض الدولي للكتاب في  2018مصادرة كل الكتب
فـي الجنـاح اإليرانـي (حوالـي  2000عنـوان) وطـرد العامليـن فيـه ( ،)47وذلـك بعـد إقـدام
ٍ
ٍ
شـيعية
كتب
مسـيئة ألمهات المسـلمين،
الجزائر خالل معرض  2016على حجز مجموعة ٍ
وقبلهـا بعقـد فـي عـام  2007كانـت الجزائـر قـد أغلقت جناح دار األميـر اللبنانية لعرضها
كت ًبا شـيعية .وفي نفس السـياق ومن ضمن جهود محاصرة المد الشـيعي قامت السـلطات
الجزائريـة بتوقيـف  400جزائـري عائديـن مـن العـراق وإيـران بعـد مشـاركتهم فـي طقوس
عاشـوراء فـي كربلاء بالعـراق وإيـران فـي نوفمبـر  ،2017علـى إثـر العثـور علـى منشـورات
تُشيد ببعض الرموز والقيادات السياسية الشيعية (.)48
«أن وتيرة مواجهة السلطات
وحتى وإ ْن غابت إستراتيجي ٌة جزائري ٌة واضح ٌة المعالمّ ،إل َّ
الجزائرية لمظاهر التشيع فى البالد تصاعدت ،في ظل تحذير نشطاء من
مساع إيرانية
ٍ
ـي عمـل الملحـق الثقافـي فـي السـفارة
لنشـر التشـيع فـى الجزائـر ،والتـي علـى إثرهـا أُنهِ َ
ٍ
اإليرانية بالجزائر «أمير الموسوي» ،بعد
اتهامات له بنشر التشيع فى بلد»المليون شهيد»
( .)49وتصاعـدت حملـ ٌة لنشـطاء سـميت بــــ «الحملـة الجزائريـة لطـرد المحلـق الثقافـي
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اإليرانـي» بسـفارة بالجزائــــر ،والتـي بلـغ عـدد متابعيها على الفيـس بوك أكثر من 12.140
ٍ
وإعلان بفشـل إسـتراتيجيتها للقوة
ٍ
شـعبي لرفـض النمـوذج اإليرانـي،
كتأكيـد
ألـف متابـع،
ٍّ
الناعمة ،ووع ًيا بمخاطر الدور اإليراني ،خاصة في ظل ما يتابعه الرأي العام العربي من
تورط إيران وأدوارها في دعم حالة الالاستقرار في العراق وسوريا واليمن.
وكانت السلطات المغربية قد بدأت حربها على التشيع بداي ًة من عام  ،2009في إطار
قرارهـا قطـع العالقـات الدبلوماسـية مـع إيـران علـى خلفيـة ر ّد الفعـل اإليرانـي علـى دعـم
ٍ
تصريحـات إيرانيـة اعتُــبرت انتهـا ًكا للسـيادة البحرينيـة ومهـ ِّددة
المغـرب للبحريـن ضـد
ألمنها واستقرارها ( .)50كتعبير عن رفض السياسات اإليرانية المتعلقة باستهداف الوحدة
المذهبية المغربية.
ولـم تشـ ّذ موريتانيـا عـن القاعـدة فقـد أبلغت «السـلطات السـفير اإليرانـي بأنها لم ت ُعد
ٍ
ٍ
جهـات مرتبطـة بها من أجل تغييـر مذهب المجتمع
نشـاط تقـو ُم بـه السـفارة أو
بـأي
تقبـل ّ
الموريتانـي أو عقيدتـه؛ وذلـك بعـد فتـرةٍ مـن ُمصـادرة أهـم مركـز للشـيعة فـي البالد ،وهو
«مجمع اإلمام علي» ،وتنبهت الحكومة الموريتانية سـري ًعا إلى خطورة المد الشـيعي على
البالد ،فأغلقت مركزين تابعين للشيعة في العاصمة نواكشوط» ( ،)51وكان أحد المجمعين
أقيـم فـي مقاطعـة دار النعيـم بنواكشـوط ،وذلـك مـع بدايـات إعلان بعـض الموريتانييـن
ٍ
ٍ
رحالت إلى إيرانَ .و»ذكرت وسـائل إعالم
أنشـطة داخل البالد ،وتنظيم
تشـ ُّيعهم ،وتنظيم
أن السـلطات منعت مؤخ ًرا جميع األنشـطة المؤيدة لـ»حزب اهلل» ،حليف إيران
موريتانية َّ
()52
في لبنان ،الذي تم تصنيفه من طرف نواكشوط كمنظمة إرهابية» .
إن تزامـن قـرارات السـلطات الموريتانيـة مـع قـرار المغـرب قطـع عالقاتـه مـع إيـران،
َّ
ُ
يكشف عن االنهيار شبه الكلي لمشروع
وقرار طرد الملحق الثقافي اإليراني في الجزائر،
القـوة الناعمـة اإليرانيـة فـي المنطقـة المغاربيـة ،الـذي أرادته منف ًذا لتسـويق صورتها في
ٍ
مجتمعات ال تُعاني من شحنات النزاعات الطائفية ،وتكشف كذلك عن إدراك هذه الدول
للمخاطـر التـي يحملهـا مشـروع التشـيع الـذي تشـرف عليـه الممثليـات الدبلوماسـية فـي
المغرب العربي ،مثلما تشـرف هذه الممثليات على نشـاطاٍ ت مشـابهة في دول عربية في
ٍ
ميليشـيات
المشـرق ،وتتعداهـا إلـى التواجـد الفعلـي بعدمـا حولـت األقليـات الشـيعية إلـى
طائفية تنفذ أجندات طهران في المنطقة.
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خالصـــــــة
أن إيـران امتلكـت مـن مقومـات القـوة الناعمـة مـا كان
إن أهـم مـا يمكـن اإلشـارة إليـه هـو َّ
َّ
يؤهلهـا للعـب أدوار فاعلـة فـي المنطقـة العربيـة ،سـواء علـى المسـتوى الجماهيـري أو
أن إيران التي نظرت دوما إلى جوارها العربي كحاجز أمام تمددها غر ًبا،
الرسمي ،غير َّ
األمر الذي دفعها لخوض حروب لكسـر هذا الحاجز ،ول ْم تختلف األنظمة المتعاقبة في
إيـران فـي رؤيتهـا ،وبالتالـي كان سـعيها للتمـدد علـى حسـاب هذا الجوار أحـد الثوابت في
السياسات اإليرانية.
أن اسـتخدام القـوة الصلبـة التـي مارسـتها إيـران فـي جوارهـا،
وأظهـرت البيانـات َّ
واستخدامها لبعض أدوات القوة اللينة قد أدى لنتائ َج عكسية ،بحيث كانت للنزعة التدخلية
سـواء باسـتخدام القوة الصلبة في دول المشـرق (التدخل في العراق وسـوريا واليمن) إلى
فقدان السياسة الخارجية اإليرانية لشرعيتها وسلطتها المعنوية واألخالقية ،والتي كانت
السبب في التعاطف الذي لقيته إيران لدى الشعوب العربية غداة ثورة الخميني ،وبالتالي
سقوطها من معادلة القوة الناعمة اإليرانية.
كمـا كانـت لمحـاوالت التأثيـر مـن خلال إحـدى وسـائل القـوة الناعمـة ،التـي رأت فيهـا
إيـران أدا ًة مفضلـة الختـراق المجتمعـات العربيـة والمتمثلـة فـي تصدير المذهب الشـيعي
دول أخـرى (حـاالت دول المغـرب العربـي) ،كانت لها تداعيات سـلبية خاصة مع بروز
إلـى ٍ
نزعة تدخلية إيرانية في دول المشرق استعملت فيها األقليات الشيعية كميليشيات منفذة
للمشـروع اإليرانـي ،فقـد أدركـت دول المغـرب العربـي خطـورة تشـكل تلـك األقليـات فـي
مجتمعاتها مما يمكنه أ ْن يحولها إلى أدوات ابتزاز وتهديد لألمن المجتمعي في هذه الدول.
َومِ ـ ْن ثَـ َّم أصبـح تصديـر المذهـب الشـيعي مصـدر مخـاوف وهواجـس ِعـ َوض أ ْن يكـون
إلهام وتماهٍ مع القيم اإليرانية ،وأداةٍ من أدوات خدمة المصالح اإليرانية ،وأصبح
مصدر ٍ
مصدر توتر بسبب تلك المخاوف التي عمقتها العديد من األحداث ،خاصة بعد التدخل
اإليرانـي فـي سـوريا واليمـن ،وبالتالـي فمـا كان مـن شـأنه أ ْن يكـون أدا ًة مـن أدوات للتمـدد
أن النزعة
اإليراني ،صار مصد ًرا على العكس لِتآكل النفوذ اإليراني في المنطقة .واألهم َّ
ٍ
ٍ
ٍ
سـلبية وربمـا
انطباعـات
التدخليـة اإليرانيـة فـي المنطقـة قـد رسـخت
عدائية لـدى الرأي
العـام العربـي ،وبالتالـي لـم ت ُعـد مصـدر إلهـام سـواء بقيمها أو بنموذجها ،بـل تُالقي ً
رفضا
ٍ
فـي
إن المجـال الجيوسياسـي الـذي رأت فيه فرصتها
محيـط اسـتهدفته بقوتهـا الناعمـةَّ ،
ً
مجال للمقاومة والرفض ال للتماهي واالنجداب ،وبالتالي صار تمددها
للتمدد ،قد أصبح
ً
قاتل لطموح التوسع في جوارها.
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