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ظهرت نظرية األمننة ضمن الدراسات العلمية المهتمة باألبعاد األمنية في 
العالقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، ويرجع الفضل بشكٍل عام 
في بناء هذه النظرية إلى مدرسة كوبنهاجن للدراسات األمنية، وبشكٍل خاص 
إلى األستاذين أولي ويفر وباري بوزان، اللذان نقال مفهوم األمن من التصورات 
التقليدية إلى مجاالت أكثر اتساًعا وعمًقا، إذ إنَّ أمننة موضوٍع معين ال يعني 
ه يهدد جوهر بقاء الدولة المعنية، ولكن يعني أنَّ شخًصا ّما قد  بالضرورة أَنّ

نجح في جعل موضوع ّما مشكلًة وجودية.

ســـاِت   الدفــاع عن المقدَّ
وسياســاِت األمــن القومــِيّ اإليــرانيِّ

 فـــــــــراس إليـــــــــــاس

أكادميي وباحث في الشؤون اإليرانية



• السنة الثالثـة • العدد العاشر • أكتوبر 742019 مجلة الدراسات اإليرانية 

بعد تصاعد خطر تنظيم داعش في سوريا والعراق عام 2014، وإقدامه على تدمير الكثير 
مـن المراقـد الشـيعية المقدسـة، وبعـد تفجيـر مرقـدْي اإلمامين العسـكريين في سـامراء، 
هـا أحـد األبعـاد  عمـد صانـع القـرار األمنـي فـي إيـران إلـى أمننـة المراقـد المقدسـة وعدُّ
المهـددة لألمـن القومـي، حيـث نجحـت إيران في تشـكيل ميليشـيات مدافعـي الحرم، التي 
تتكون من ميليشياٍت عراقية وسورية وأفغانية وباكستانية، فضاًل عن فيلق القدس وحزب 
اهلل، التـي بـررت مشـاركتها فـي الحـرب السـورية بحجـة الدفاع عن المقدسـات، إذ دفعت 
إيـران باتجـاه أمننـة موضـوع الدفـاع عـن المقدسـات، وسـخرت كل قدراتها العسـكرية في 

سبيل هذا المسعى، وجعلت منه مبرًرا لتدخلها وحماية أمنها القومي.
تنطلـق هـذه الدراسـة مـن خـالل البحـث فـي تصاعـد تهديـدات تنظيـم داعـش للشـيعة 
فـي العـراق وسـوريا، باعتبـاره تهديـًدا لألمن القومـي اإليراني، خصوًصا في كيفية تعاطي 
التنظيـم مـع الشـيعة ومزاراتهـم ومعتقداتهـم كمذهـب، األمـر الـذي دفـع للبحـث فـي كيفية 
تعاطـي صانـع سياسـة األمـن القومـي اإليرانـي مـع هـذا التحـدي الوجودي للشـيعة هناك، 
األمر الذي جعل منه معطًى لتوظيف فرضيات نظرية األمننة، التي تعتمد فكرتها الرئيسة 
علـى تحويـل أيِّ فعـل مـن مسـتوًى طبيعـي إلـى مسـتوًى تهديـدي، بالدرجـة التـي يسـمح لها 
حشـد المقـدرات الماديـة والمعنويـة لتجـاوز هـذا التهديـد، وهنـا يبـرز التسـاؤل المركـزي 
فـت هـذه  وهـو كيـف اسـتطاعت إيـران أمننـة أطروحـة الدفـاع عـن المقدسـات؟ وكيـف ُوظِّ
األطروحـة لخدمـة أغراضهـا األمنيـة؟ ومـا طبيعـة التداعيـات التـي أفرزهـا هـذا التعاطي 
أمنًيا وسياسًيا واجتماعًيا، وكيف شكلت المشهد السياسي في العراق وسوريا نتيجًة لكلِّ 

ما تقدم؟
تجادل الدراسة بأنَّ مسألة الدفاع عن المقدسات أصبحت اليوم أحد الشواغل األمنية 
فـي إسـتراتيجية إيـران اإلقليميـة، ومـن ثَـَمّ سـتحاول الدراسـة اإلجابـة علـى األسـئلة التـي 
طرحتها، عبر تناول األبعاد العامة لألنساق األمنية التي يطرحها صانع القرار األمني في 
إيران، التي عن طريقها سيتم الربط بين فكرتْي األمننة والدفاع عن المقدسات، وعالقة 

ذلك بسياسة األمن القومي اإليراني.
وعلى ضوء ما تقدم يمكن تقسيم الدراسة إلى ثالثة عناصٍر رئيسة على النحو اآلتي:

أواًل: األمننة واألمن القومي وسياسة إيران األمنية: مدخٌل نظري
يمكـن تحليـل السياسـة األمنيـة اإليرانيـة ومسـألة أمننـة الدفـاع عن المقدسـات من خالل 

التركيز على مفهومْي األمننة واألمن القومي وذلك من خالل اإلشارة إلى ما يأتي:
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نظرية األمننة- ١
، إذ أشـار أولي ويفر  إنَّ الجوهر األسـاس لنظرية األمننة هو وصفها لألمن كفعٍل خطابٍيّ
)Ole Wæver( إلـى ذلـك بالقـول: “يُمثـل شـٌيء مـا مشـكلًة أمنيـًة متـى أعلنـت النخـب أنـه 

كذلـك”، هـذا وتُشـير فكـرة األمننـة إلـى المسـار الـذي يمكـن من خالله لفاعٍل ّمـا أْن يعلن 
مسـألًة محـددًة أو فاعـل آخـر علـى أنـه يُشـكل تهديـًدا فعلًيـا لوحدٍة مرجعيـٍة معينة، وعليه 
تصبح قضية ما رهاًنا أمنًيا، ومتى تم تأطيرها في خطاٍب أمنٍيّ على أنها تشـكل تهديًدا 
وجودًيا فإن التعامل معها يتطلب إجراءاٍت مستعجلة غير اإلجراء السياسي المعتاد، ويرى 
أنصـار هـذه النظريـة، بـأنَّ األمننـة الناجحـة تتضمـن شـرطين أساسـيْن: األول، الخطـاب 
وقبوله الواسع لدى الجمهور، والثاني، تحديد التهديدات الفعلية والعمل المستعجل، كما 
يقـول بـاري بـوزان)Barry Buzan(: “إذا لـم تعالـج المشـكلة، فـكل شـيٍء آخـر سـيكون غيـر 
ذي معنـى؛ ألننـا لـن نكـون موجوديـن أو لـن نكـون أحـراًرا للتعامل معهـا بطريقتنا الخاصة، 

وتسمى هذه الخطوة نحو األمننة الناجحة بالتحرك نحو األمننة” )١(.
وإذا نظرنـا إلـى تعريـف مدرسـة كوبنهاجـن لألمننـة لفهـم مـا تعنيه بصـورٍة دقيقٍة، نجد 
أنَّ مفهـوم األمننـة يعنـي بالمحصلـة النهائيـة “البقـاء”، كمـا هـو الحـال فيمـا تذهـب إليـه 
المدرسـة الواقعيـة، وبينمـا تبحـث األمننـة فـي كافـة العناصر الداخلية، نجد أنَّ المدرسـة 

الواقعية تركز بشكٍل أساسي على الدولة كوحدة رئيسٍة للتحليل )2(.
إنَّ العناصـر األساسـية لنظريـة األمننـة هـي: الفعـل الخطابـي، فعندمـا تصـُف النخـب 
السياسية أنَّ مشكلًة ّما هي مشكلٌة أمنية، فإنها تصبح مشكلًة أمنية، وهذا هو المقصود 
بكلمـة “فعـٍل خطابـٍي”، وهـذه النقطـة تُعـد واحـدة مـن العناصـر الرئيسـة لمفهـوم خطاب 
األمننـة )الخطـاب( )3(، والعنصـر الثانـي هـو التهديـد، وهنـا قـد يكـون التهديـد مادًيـا أو 
معنوًيـا )4(. أمـا العنصـر الثالـث فهـو الجمهـور المسـتهدف، ويقصـد بـه إقنـاع الجمهـور 

المستهدف بأنَّ قضيًة معينة هي قضيٌة أمنية وتمثل تهديًدا وجودًيا.
تمشًيا مع األولوية التي تعطيها النظرية للدولة، فإنها بالعموم تتزامن مع الفهم الواقعي 
للدولـة، ومـع ذلـك، فـإنَّ نهـج مدرسـة كوبنهاجـن ل يعتمـد علـى افتراض سـيادة الدولة كما 
فـي حالـة الواقعييـن، وهـذا لـه أكثـر مـن نتيجـة فـي الواقع، إذ يعتـرف بوزان وويفـر ووايلد 
بـأنَّ الرتبـاط الوثيـق بيـن الدولـة واألمـن هـو حقيقـٌة تحليليـٌة بقـدر ما هو موقٌف سياسـيٌّ 
؛ لذلـك فـإنَّ حقيقـة الدولـة عموًمـا كعنصـٍر فاعـل بامتيـاٍز، ومجهـزة بمهمـة أمنية،  شـرعٌيّ
وُهيِْكلت بالطريقة األكثر مالءمًة لهذا الغرض، فإنها تؤدي بالنتيجة إلى حالٍة أمنيٍة كونها 

كائٌن مرجعي.
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األمن القومي- ٢
يُعـرف األمـن القومـي بأنـه “قـدرة الدولـة علـى حمايـة أراضيهـا ومواردهـا ومصالحها من 
التهديـدات الداخليـة والخارجيـة الشـاملة؛ وبسـبب العولمـة حدثـت تحـولت فـي مفهـوم 
األمـن، مـن أبرزهـا تحـول مفهـوم القـوة، فلـم يُعـد مفهوم األمـن يرتبط بالعامل العسـكري، 
بل تعداه إلى السياسة والتكنولوجيا والتعليم، والنمو القتصادي وتقنية المعلومات” )5(.
وعلى هذا األسـاس أصبح التدخل الدولي في كثيٍر من شـؤون الدول الداخلية في ظل 
العولمـة، أكبـر مـن أيِّ وقـت مضـى، واتخـذت صـوًرا متغيـرة، كمـا سـمحت بـأدواٍر متعـددة 
لبعض التيارات الجتماعية واألفكار الجديدة ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، كما 
أنَّ ظاهـرة العنـف واإلرهـاب التـي بـرزت خالل العقدين األخيرين، أدت إلى تغيير مفاهيم 
األمـن القومـي للـدول، فأصبـح األمـن للوليـات المتحدة مثاًل يمتد إلى كل بقعة في العالم 

)6(، أّما إليران فأصبح األمن مرتبٌط بإبعاد أيِّ خطٍر يقترب من حدودها.
وتتعدد اتجاهات تعريف مفهوم األمن القومي وهي على النحو اآلتي:

االتجاه التقليدي: الذي يؤكد على أولوية األمن العسكري، أي بمعنى أنَّ األمن القومي  - 
هنـا يعنـي القـوة العسـكرية، وأّن التهديـدات التـي تتعـرض لهـا الدولـة في األغلـب خارجيٌة 
وعسـكريٌة تسـتهدف السـالمة اإلقليميـة للدولـة وسـيادتها، ويـرى هـذا المفهـوم أّن بنـاء 
سٍة عسكريٍة قادرة على مواجهة التهديدات وتحقيق التفوق أو التوازن العسكري، هي  مؤسَّ

أفضل صيغٍة من خاللها تحقق الدولة أمنها القومي )7(.
االتجـاه الحديـث: يـرى هـذا المنهـج أنَّ األمـن القومـي مفهوٌم شـامٌل يتعلق بالدولة في  - 

أبعادهـا السياسـية والقتصاديـة والجتماعيـة كافـة، ويذهـب إلـى أنَّ مجموعة التهديدات 
الموجهـة ضـد الدولـة ل تنشـأ مـن مصادر خارجية فحسـب، وإنما مـن المصادر الداخلية 
والعابـرة علـى األغلـب لحـدود الـدول، ويضـع مجموعـة بدائـل غيـر عسـكرية، ذات التأثيـر 
الشـامل مثـل: )الشـرعية السياسـية، التعايـش الدينـي والقومـي، والقـدرات القتصاديـة 
وتوفر الموارد األولية األساسية، فضاًل عن البدائل العسكرية التي تشكل أحد المتطلبات 

الضرورية لألمن على مستوى الدولة( )8(.
االتجـاه المثالـي: ويـرى أنَّ مفهـوم األمـن القومـي ل يقـف عنـد حـدود الدولـة، وإنمـا  - 

يتجـاوز ذلـك إلـى مـا يجـري خارجهـا، وبمـا تقـوم بـه الـدول األخـرى وعلى األصعـدة كافة، 
فقياُم دولٍة ما بأعمال عنٍف وقسٍر واضطهاٍد ضد شعبها قد يؤدي إلى هجرتهم إلى دولة 
أخرى، ويسبب إضراًرا لألمن القومي للدولة األخيرة، مما يدفعها للقيام بعمليات تدخٍل 
وبمستويات مختلفة ضد الدولة األولى، مما يعني سلوًكا عدوانًيا يمس سيادتها )9(. وهذا 
المنهـج يسـمى بالمنهـج المثالـي الـذي يوسـع مـن التهديـدات التـي تواجـه األمـن القومـي، 
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لتشـمل تلـك التـي تواجـه األمـن اإلنسـاني والتهديـدات البيئيـة والقتصاديـة والكـوارث 
الطبيعية والحركات )اإلرهابية(، كما يرى هذا المنهج أنَّ األمن القومي يتحقق من خالل 
التآلـف علـى الصعيـد العالمـي، وتحقيق الديمقراطية والسـتقرار السياسـي والقتصادي 

على الصعيد الداخلي )10(.
ومن هنا نلحُظ تعدد مفهوم األمن القومي ليُركز على كونه قدرة الدولة على ردع ومنع 

ومواجهة التهديدات التي تواجه إقليمها ومجتمعها وكّل وظائف الحكومة فيها )11(.
األمننة واألمن القومي في سياسة إيران األمنية- ٣

تُعـد سياسـة إيـران األمنيـة مثـاًل نموذجًيـا للعمـل الـذي يسـتند إلـى مقترحـات المنظـور 
الواقعي، فمراجعة سياسات األمن القومي اإليراني بعد احتالل العراق عام ٢٠٠3 يمكن 
مقاربتهـا مـن منظـور “الواقعيـة الهجوميـة”، وعندمـا يتعلـق األمـر بالمفاوضـات النوويـة 
فيمكـن رؤيتهـا مـن منظـور “الواقعيـة الدفاعيـة”، أمـا مـا يتعلـق بطريقـة تعاطيهـا مـع 
المتغيـرات األمنيـة التـي أفرزهـا بـروز تنظيم داعش في العراق وسـوريا فيمكن رؤيتها من 

منظور “الواقعية المؤْمنَنَة”.
لكـن التطـورات جعلـت مـن الضـروري تطوير وجهات نظٍر بديلٍة لهذا النوع من التحليل، 
ومعاملـة إيـران ومجالهـا الحيـوي الشـيعي تحديـًدا مـن وجهـات نظـر مختلفـة، فـي هـذا 
السـياق ظهـرت األطروحـات النظريـة التـي حددتهـا مدرسـة كوبنهاغـن، ويمكـن القـول إنَّ 
السياسـة األمنية اإليرانية وموضوع الدفاع عن المقدسـات يمكن التعامل معها من خالل 
نظريتـي األمننـة واألمـن القومـي، وهمـا الركيزتـان الرئيسـتان لمدرسـة كوبنهاغن، وسـبب 
تفضيل نظرية األمننة عند دراسة سياسة إيران حيال موضوع الدفاع عن المقدسات، أنَّ 
المشكالت األمنية في أكثر من دول “إيران – العراق- سوريا” متشابكة بحيث ل تنفصل 
عـن بعضهـا، ولهـذا لـن يكـون مـن الصـواب العتقـاد بـأنَّ إيـران مسـتقلٌة عـن السياسـات 
األمنيـة المطبقـة فـي العـراق وسـوريا، بـل علـى العكس مـن ذلك، فبعض القضايا بالنسـبة 
إليران أكثر حيوية كـ”حماية الشيعة أو المذهب ومقدساته”، والتي تُعدها تهديًدا لألمن 
القومي اإليراني، فاإلبقاء على الحواضن الشيعية ومقدساتها، يعني بالنتيجة اإلبقاء على 
إيـران ونفوذهـا وتأثيرهـا؛ لهـذا السـبب يتم التعامل مع سياسـة إيـران األمنية انطالًقا من 

نظرية األمننة وأفكارها)12(.

ثانًيا: األمننة وتوظيفاتها في سياسة األمن القومي اإليراني
يمكـن اإلشـارة إلـى تفاعـالت مفهـوم األمننـة فـي إطار السياسـة اإليرانية مـن خالل تناول 

العناصر اآلتية:
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1. الُبعد التقليدي لمفهوم األمن القومي
إنَّ الحديـث عـن األمـن القومـي اإليرانـي مـازال متأثـًرا باعتبـارات األمـن التقليديـة، 
وأهمهـا الموقـع الجغرافـي، حيـث تقـع إيـران ضمن أقاليم مختلفة عنها تاريخًيا وسياسـًيا 
واجتماعًيـا، َوِمـن ثَـَمّ تأثـرت منطقـة األمـن بالتطـورات األمنيـة العالمية فـي مرحلة ما بعد 
الحـرب البـاردة، وهـذه التطـورات ليسـت جديـدة ولكنها اسـتمراٌر للماضي، ويختلف حجم 

هذه التطورات تبًعا للمواقف الدولية المختلفة)13(.
خارطة توضح الغالف الجيوبولتيكي لألمن القومي اإليراني)١4(

Source: https://goo.gl/V58p8k

وتبـرز التحديـات والتهديـدات التـي تواجـه األمـن القومـي اإليرانـي مـن خـالل أربعـة 
مستويات مهددة لألمن القومي اإليراني، وذلك على النحو اآلتي )15(:

المستوى األول: النظام الدولي وإفرازاته وظواهره مثل العولمة.
المستوى الثاني: تهديدات القوى الكبرى مثل الوليات المتحدة األمريكية.

المسـتوى الثالـث: التهديـدات اإلقليميـة وتشـمل منطقـة الخليـج العربـي ودول بحر قزوين 
ودول الجوار اآلسيوية وإسرائيل.

المستوى الرابع: التهديدات الداخلية التي تشمل التحديات اإلثنية والُهويَّاتية، ومشكالت 
التماسـك الوطنـي، وتصاعـد التهديـدات المسـلحة، والحـركات النفصاليـة، والتحديـات 

https://goo.gl/V58p8k
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ســـاِت وسياســاِت األمــن القومــِيّ اإليــرانيِّ الدفــاع عن املقدَّ

المجتمعية والقتصادية، والتصدعات والصراعات السياسية وغيرها.
عملـت إيـران منـذ قيـام الثـورة فـي العـام 1979، على وضع سياسـٍة لألمـن القومي تكون 

محددة للتعامل مع هذه المستويات من التهديد، وذلك وفق األبعاد اآلتية )16(:
البعـد الداخلـي: عبـر اعتمـاد إسـتراتيجية الضبـط والتـوازن؛ مـن أجـل امتصـاص (  ١)

الضربـات والتحديـات الداخليـة فـي بدايـة الثـورة، إلـى جانـب اسـتيعاب المشـاكل الكبـرى 
التي أفرزتها الحرب العراقية اإليرانية، وقامت على إثر ذلك ِبـ”تأسيس الحرس الثوري، 
” وغيرها، مع إقرار دوٍر  ، وقضاٍء ثورٍيّ سات العابرة للسلطات، ومجلس أمٍن قومٍيّ والمؤسَّ

مركزٍي للمرشد األعلى في تصميم وإقرار اإلستراتيجية العليا للبالد.
البعـد اإلقليمـي: حيـث سـعت إيـران إلـى كسـر عزلتهـا الدوليـة بعـد الحـرب العراقيـة (  ٢)

اإليرانيـة، مـن خـالل اعتمـاد إسـتراتيجية الحيـاد الفعـال، إلـى جانـب محـاولت النضمام 
إلـى منظمـة شـنغهاي القتصاديـة، لالسـتفادة مـن التقـارب مـع روسـيا والصين فـي تعزيز 

مكانتها اإلقليمية والدولية.
البعـد الدولـي: عـن طريـق اعتمـاد إسـتراتيجية التمدد في مواجهـة الوليات المتحدة (  ٣)

األمريكيـة والتحـاد األوروبـي، مـع المرونـة والتصلـب فـي الوقـت نفسـه، وهـو مـا أكسـبها 
الكثير من الوقت في فرض مزيٍد من النفوذ في الشرق األوسط، وغلق الكثير من األبواب 

التي يمكن للوليات المتحدة أن تضغط عليها من خاللها.
سـات  إنَّ اإلسـتراتيجية اإلقليميـة اإليرانيـة معقـدةٌ للغايـة، ومـع ذلـك ممارسـات المؤسَّ
األمنيـة تكشـف عـن الخيـوط األساسـية فيهـا، فالتجاهـات العامة لسياسـة األمن القومي 
اإليرانـي، يسـيطر عليهـا اتجاهـان: األول: حتميـة الثـورة، والثانـي: الخـوف مـن التجزئـة 
العرقيـة ونمـط العالقـات القتصاديـة الدوليـة السـائدة، وهـو مـا مثَّـل ركيـزًة أساسـية فـي 

تعامالت إيران الخارجية.
٢- تشكيل مفهوم األمن القومي

إنَّ عمليـات التخطيـط اإلسـتراتيجي، والتوجيهـات الصـادرة عـن المرشـد اإليرانـي علـي 
خامنئـي، تـؤدي دوًرا كبيـًرا فـي تشـكيل سياسـة األمـن القومي اإليراني، مـن خالل التأكيد 
علـى تطويـر القـدرات العسـكرية، وتطويـر البنـى العقائديـة، فضـاًل عـن إعطـاء مسـاحة 
سات اإليرانية األخرى؛ لكي تُسهم في صياغة العقائد واإلستراتيجيات. لمشاركة المؤسَّ
يقـوم بهـذا الـدور الثـوري اإليرانـي أو مجمـع تشـخيص مصلحـة النظـام، وبالتعـاون مـع 
السـلطة التشـريعية والتنفيذيـة والقضائيـة، أو حتـى الفاعليـن غيـر الرسـميين كـ”البـازار 
سـات الدينيـة والقتصاديـة والمجتمعيـة” وغيرهـا، أثنـاء إعـداد  ورجـال الديـن، والمؤسَّ
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الوثائق التوجيهية الخاصة بسياسة األمن القومي اإليراني، وكذلك تفعيل مفاهيم وتقنيات 
وتكتيـكات الحـرب وإجراءاتهـا، مـن خـالل سياسـات السـتيراد العسـكري والتدريـب، التي 

تقع على عاتق وزارة الدفاع والقوات المسلحة.
وعلـى الرغـم مـن أنَّ وكالت مثـل منظمـة الدفـاع الوقائـي والمجلـس األعلـى للفضـاء 
اإللكترونـي، التـي تشـكلت فـي عـام 2012، تـؤدي دوًرا مهًمـا فـي تطويـر اإلسـتراتيجية 
والعقيدة؛ نظًرا ألهميتها المتزايدة للدفاع الوطني، والحاجة إليها داخل الحكومة، إذ إنَّ 
عمليـة تنسـيق إسـتراتيجيات مواجهـة الحـروب، والتخطيـط للحـالت العسـكرية الطارئة، 

تقع على عاتق مجلس األمن القومي اإليراني.
وعلـى األرجـح ترتكـز عمليـة التخطيـط اإلسـتراتيجي علـى التنسـيق مع مكتب المرشـد 
األعلـى، ومـع ذلـك مـن المرجـح أيًضـا أن يحمـل أعضـاء الحـرس الثـوري اإليرانـي معظـم 
متطلبـات التخطيـط بأنفسـهم، إذ إنَّ بعـض أركان هـذه العالقـة بيـن الموظفيـن تكون غير 
واضحـة، علـى الرغـم مـن أنَّ التغييـرات األخيـرة فـي مجلـس األمن القومي، قد تُشـير إلى 

إعطائه مزيًدا من األهمية في إدارة عملية التخطيط اإلستراتيجي.
سـة خاتـم األنبيـاء دوًرا مهًمـا فـي التنسـيق بيـن الحـرس الثـوري اإليرانـي  وتـؤدي مؤسَّ
وباقـي فـروع القـوات المسـلحة اإليرانيـة، إلـى جانب دورها في تحسـين القـدرات القتالية 
سـة العسـكرية اإليرانيـة بالمقاتليـن المتسـلحين  للقـوات اإليرانيـة، مـن خـالل رفـد المؤسَّ
سـة دوًرا فاعـاًل فـي الحرب العراقيـة اإليرانية، عن طريق  عقائدًيـا، فقـد أدت هـذه المؤسَّ

عمليات الدعم والتنسيق التي قامت بها في تلك الفترة.
سـات التعليم العسـكري اإليرانية، عن طريق  هـذا إلـى جانـب الـدور الـذي تقـوم به مؤسَّ
عمليات التدريب والخدمات، بالتنسيق مع قيادة الحرس الثوري اإليراني وكليات األركان 
العامة، عن طريق ترسـيخ المبادئ العسـكرية اإليرانية في وجدان وعقول الطلبة الجدد، 
وفـي مرحلـة مـا بعـد الحـرب العراقيـة اإليرانيـة تـم إدمـاج كليـات األركان العامـة اإليرانيـة 
سـات  سـةٍ واحدة، إلضفاء الطابع المهني عليها، مع تشـكيل مؤسَّ في العام 1990 في مؤسَّ
التعليـم العسـكري المهنيـة الخاصـة ألغـراض فقهيـة، تتعلـق بترسـيخ العقيـدة العسـكرية 

اإليرانية، وإضفاء عنصر اللتزام األيديولوجي على إستراتيجيتها.
وكذلـك تضطلـع جامعـة الدفـاع الوطنـي اإليرانيـة بجميـع الخدمـات الخاصـة بتدريـب 
وتعليـم كبـار القـادة العسـكريين، إلـى جانـب المكاتـب الخاصـة بتطويـر التدريـب وتقديـم 
التقارير المباشـرة إلى الحكومة ومنظمة الدفاع الوقائي، فضاًل عن رعاية جهود البحث 
والمدنيـة  العسـكرية  باألهـداف  الخاصـة  والتمويـه  اإلخفـاء  لتحسـين عمليـات  العلمـي؛ 
الضعيفـة، ضـد هجمـات الوليـات المتحـدة األمريكيـة المتفوقـة علـى إيـران تكنولوجًيـا، 
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ســـاِت وسياســاِت األمــن القومــِيّ اإليــرانيِّ الدفــاع عن املقدَّ

إذ يطـور المجلـس األعلـى للفضـاء اإللكترونـي، القـدرات اإليرانيـة للعـب أدواٍر مماثلـٍة في 
المجـالت اإللكترونيـة، وتفعيـل الجهـود اإليرانيـة فـي مجـال الهجمـات اإللكترونيـة، وقـد 
نجحـت إيـران فـي هـذا المجـال مـن خـالل شـنها العديـد مـن الهجمـات اإللكترونيـة علـى 
مواقـع عالميـة مهمـة َكــ “تويتـر”، خالل فترة تصاعد الحتجاجات الشـعبية على إثر فوز 

أحمدي نجاد بالولية الثانية عام 2009)17(.
كمـا تـؤدي مراكـز البحـوث الثقافيـة والسياسـية واإلسـتراتيجية دوًرا كبيـًرا فـي تطويـر 
سـات الفكريـة  سياسـة األمـن القومـي اإليرانـي، إلـى جانـب العديـد مـن المراكـز والمؤسَّ
سات األكاديمية المكرسة للبحث  الخاضعة لسيطرة الحكومة اإليرانية، فضاًل عن المؤسَّ

والتعليم بشأن المسائل العسكرية واألمنية.
سات الصناعية العسكرية في التأثير  إضافًة إلى ذلك تستثمر الحكومة اإليرانية المؤسَّ
سـة العسـكرية اإليرانيـة، ولبـد مـن التنويـه بـأنَّ  علـى السياسـة المعرفيـة والتقنيـة للمؤسَّ
سـات الفكرية التي  التقنيـات المعتمـدة فـي تطويـر سياسـة األمـن القومي من خالل المؤسَّ
ترعاها الحكومة والجامعات العسكرية في إيران، تشبه إلى حٍد بعيد التقنيات المعتمدة 
فـي المعاهـد الصينيـة والروسـية، فـي ترسـيخ الثقافـة العسـكرية والمنظومـة الفلسـفية 

والدينية اإليرانية في عقل الجندي اإليراني.
سـاٍت  ـا يجـدر ذكـره أنَّ مراكـز البحـوث والدراسـات فـي إيـران أغلبهـا ترتبـط بمؤسَّ وممَّ
رسميٍة كوزارة الخارجية ومجلس مجمع تشخيص مصلحة النظام ومكتب المرشد األعلى، 
ويتولى حالًيا أكبر مستشـاري السياسـة الخارجية لخامنئي، علي أكبر وليتي المسـؤولية 
عـن هـذه المراكـز، إلـى جانـب ارتباطهـا بالمكتـب الرئاسـي، ومعظـم المكاتـب الحكوميـة 
الكبـرى، والبرلمـان )مجلـس الشـورى(، فضـاًل عن جميـع مراكز التفكير العاملة في مجال 

صناعة سياسة األمن القومي اإليراني.
وتُسـيطر جامعة اإلمام الحسـين على مجالت البحث والتعليم في الجانب العسـكري، 
فضاًل عن هيئة القيادة بالحرس الثوري اإليراني، ومركز دراسات األمن القومي الدفاعي، 
كمـا توجـد أربعـة مراكـز بحثيـة عسـكرية إضافيـة مباشـرة، تعمـل تحـت إشـراف الحـرس 
الثـوري اإليرانـي، وبصـرف النظـر عـن كليـة القيـادة واألركان، فـإنَّ مركـز أبحـاث الدفـاع 
اإلسـتراتيجي، الـذي يديـره أحمـد وحيـدي وزيـر الدفـاع السـابق والرئيـس الحالـي للجنـة 
األمـن والدفـاع التابعـة لمجلـس تشـخيص مصلحـة النظـام، يـؤدي دوًرا مؤثـًرا فـي صياغة 
اإلسـتراتيجيات اإليرانية عن طريق السـتفادة من التجارب التاريخية ألهم الشـخصيات 
سـات  المؤسَّ وتـؤدي هـذه  التـي احتلـت مواقـع مهمـة ومرموقـة،  والعسـكريَّة،  السياسـيَّة 
سـات البحثيـة الموجـودة فـي الوليـات المتحـدة األمريكيـة،  أدواًرا مماثلـة لتلـك المؤسَّ



• السنة الثالثـة • العدد العاشر • أكتوبر 822019 مجلة الدراسات اإليرانية 

مـن خـالل السـتثمار الفكـرّي والوظيفـّي لهـذه الشـخصيات، حتـى بعـد خروجهـم مـن 
مواقعهـم، لالسـتفادة مـن خبراتهـم العلميـة والستشـارية، بالشـكل الـذي يضمن بقاءهم 
ضمـن الحلقـة المقربـة مـن السـلطة السياسـيَّة فـي إيـران، كمـا فعـل الرئيـس الحالـي 
حسـن روحانـي، الـذي ظـل يتـرأس حتـى فـوزه بالرئاسـة منصـب رئيـس مركـز األبحـاث 
اإلسـتراتيجية فـي مجلـس تشـخيص مصلحـة النظـام، وهـو أحـد األجهـزة الستشـارية 

العليـا للمرشـد األعلى.
كمـا تـؤدي الشـخصيات المهمـة األخـرى، مـن خـالل دورهـم بوصفهـم أعضـاء فـي 
سـات، دوًرا مؤثـًرا مـن خـالل مـا تنشـره هـذه الشـخصيات  مجالـس إدارة هـذه المؤسَّ
تنشـر  إذ  الفكريـة،  المراكـز  تنشـرها هـذه  التـي  الرئيسـة  المجـالت  فـي  مـن مؤلفـات 
ـٍة بحثيـة، تتخصص فـي مجالت المصالح  مراكـز األبحـاث اإلسـتراتيجية، دوريـاٍت علميَّ
الوطنية، والعالقات الخارجية والدولية، كما تنشر مجالت علمية في مجال السياسات 
الدفاعية، واألمن والعلوم والتكتيكات العسـكرية، كما أنها تؤدي دوًرا مهًما في صياغة 
التـي تسـتهدُف ترسـيخ مفاهيـم  العـام اإليرانـي، مـن خـالل نشـراتها  الـرأي  توجهـات 

سياسـية معينـة فـي العقلية اإليرانية.
فضـاًل عـن كل مـا تقـدم يُشـكل القـادة العسـكريون وقـادة األمـن والرمـوز الوطنيـة 
اإليرانيـة كحسـن روحانـي وعلـي أكبـر وليتـي وأحمد وحيدي وسـعيد جليلي على سـبيل 
المثـال، باإلضافـة إلـى المؤلفيـن األكثـر تواتـًرا فـي المجـالت والمراكـز الفكرية الكبرى 
)وكثيـر منهـم أسـاتذة جامعيـون(، والتـي تمثـل بمجموعهـا نخبـة محـدودة تشـكل وتطـور 
ونظرياتهـا  المجموعـة  هـذه  كتابـات  فهـم  إنَّ  إذ  واإلسـتراتيجية،  العسـكرية  العقيـدة 

ونظرتهـا للعالـم، لهـا أهميـٌة حاسـمٌة فـي فهم سياسـة األمـن القومي اإليراني )18(.
٣- توظيـف مفهـوم األمننـة وهندسـة التهديـد

علـى الرغـم مـن أنَّ الثـورة اإلسـالمية فـي إيـران كانت سـابقة على ظهـور نظرية األمننة 
وأفكارها، فإنَّ السياسـات التي اعتمدتها الثورة اإلسـالمية بعد نجاحها كانت متوافقة 

بشـكٍل كبيـٍر مـع األطروحـات التـي نـادت بها نظرية األمننـة فيما بعد.
 في السـنوات األولى من نجاح الثورة اإلسـالمية، تم تنفيذ إجراءاٍت أمنية أساسـية 
شـملت كل قطاعـات الدولـة اإليرانيـة الوليـدة، فمسـألة بقـاء النظـام السياسـّي التـي 
أعطـى النظـام لهـا أولويـة يمكـن تقييمهـا فـي سـياق األمـن السياسـي، وظاهـرة الُهويَّـة 

اإلسـالمية “الشـيعية” يمكـن تقييمهـا فـي سـياق األمن الجتماعي.
وبالنظر لطبيعة الفاعلين المشـاركين في عملية صنع القرار األمني في إيران، فإنه 
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مـن الممكـن النظـر إلـى سياسـة إيـران فيما يتعلق بموضوع الدفاع عن المقدسـات وفًقا 
للمسـتويات الثالثـة ألبعـاد األمـن القومـي اإليرانـي “الوطني-اإلقليمي-الدولي”، إذ تُعد 
المقدسـات الشـيعية إحـدى أبعـاد وأُسـس سياسـة األمـن القومـي اإليرانـي؛ ألنهـا تمثـل 
إحـدى األولويـات العليـا للسياسـة الخارجيـة اإليرانية، فموضوع الدفاع عن المقدسـات 
ل يرتبـط بمنطقـٍة فرعيـٍة محـددة، والحديـث هنـا عن سـوريا والعراق، وإنما تريد إيران 
إرسـال رسـالٍة واضحٍة بأنها مسـؤولة عن الدفاع عن المقدسـات الشـيعية في كل أنحاء 

العالـم، وهـذا مـا يعطـي لهذا الموضوع بُعًدا دولًيا أوسـع.
فالعالـم مـن وجهـة   ،)19( الثقـة  بعـدم  مليئـة  الخارجـي  للعالـم  اإليرانيـة  النظـرة  إنَّ   
نظرهـا يولـد مشـاعر انعـدام األمـن فـي جميـع السـياقات، ويتوافـق مـع شـرعية التقيـة 
السياسـية، وإخفـاء الحقيقـي والنوايـا واألفـكار، ويعـزوا علمـاء النفـس الجتماعـي هذه 
السياسـية  العناصـر  مـن  مزيـٍج  إلـى  اإليرانـي  للمجتمـع  بالتهديـد”  السـمة “العتقـاد 
والجتماعيـة والنفسـية منهـا: تاريـخ التدخـل السـتعماري فـي إيـران الحديثـة؛ واعتقـاد 
الزرادشـتية قبـل اإلسـالم فـي فعاليـة القـوى الشـيطانية فـي العالـم؛ وإسـقاط العقيـدة 
اإلسـالمية )بمـا فـي ذلـك الشـيعة( علـى الحتميـة اإللهيـة فـي الشـؤون اإلنسـانية، وتولد 
اعتقاد مبالغ فيه فيما قبل التأمل في شؤون اإلنسان، والحاجة إلى آلية دفاٍع جماعٍيّ 
في أوقات الضعف واإلذلل الوطني، وعلى المسـتوى الثقافي، يُسـهم التاريخ الفارسـي 
فـي الوصفـات األسـطورية، وقبـول الرخصـة الشـعرية فـي الخطـاب العـادي فـي قبـول 
وجـود أعـداء محيطيـن بالدولـة اإليرانيـة، وكثيـًرا مـا يشـجع النظـام على الميـل الثقافي 
لقبـول نظريـات التهديـد والتالعـب بهـا. إنَّ الميـل اإليرانـي نحـو قبـول فرضيـة التهديـد 

الدائم له شـقين:
الشـق األول: التأثيـر مـن جهـة يولـد شـعوًرا بالعجـز والحتميـة، ومـن جهـة أخـرى هـو 
مصـدر الشـكوك العميقـة تجـاه أي حركـة، وعـدم الرغبـة فـي الثقـة فـي دوافـع ونيـات 
“اآلخـر”، بوصفـه مصـدًرا دائًمـا للتهديـد، وهـو مـا انعكس على العقيدة العسـكرية التي 
تحـاول دائًمـا تفسـير التحـركات أو التطـورات اإلقليميـة والدوليـة، علـى أنهـا جـزءٌ مـن 
مؤامرٍة تهدف إلى النيل من إيران )دولًة وشعًبا(، بل إنَّ التطورات الداخلية هي األخرى 
بدورهـا لـم تسـلم مـن أطروحـات وفرضيـات هـذه النظريـة، فقـد تـم تفسـير المظاهرات 
التـي قـام بهـا مناصـرو المرشـح اإلصالحـي ميـر حسـين موسـوي ومهـدي كروبـي، التـي 
ُعِرفـت بالحركـة الخضـراء، علـى إثـر فـوز الرئيـس السـابق محمـود أحمـدي نجـاد بولية 
ثانية على أنها جزءٌ من مؤامرة دولية تهدد الدولة اإليرانية وشرعية نظامها السياسّي، 

وهو ما تكرر أيًضا في المظاهرات التي شـهدتها إيران في ديسـمبر 2017.
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أما الشـق الثاني: اسـتغالل إيران لتواجد تنظيم داعش في سـوريا والعراق بتوظيف 
والخارجـي،  الداخلـي  الصعيـد  علـى  إيـران  ضـد  الكـون  قـوى  الذي تحيكـه  التهديـد 
وأنَّ تنظيـم داعـش صنيعـة أمريكيـة صهيونيـة عربية؛ يهـدف إلـى تقويـض أمـن إيـران 
والمواطـن اإليرانـي وتفكيـك محـور “المقاومـة اإلسـالمية”، ول شـكَّ أنَّ هـذه الروايـة 
قد أثمـرت فـي الداخـل اإليرانـي بعـض الشـيء؛ نظـًرا لتوظيـف اإلعـالم اإليرانـي فـي 
خدمتهـا وتسـويقها بيـن الشـعوب اإليرانية مـن خـالل وسـائل اإلعـالم التي تدار من قبل 

النظـام اإليرانـي والحرس الثوري )20(.
وهكـذا فـإنَّ سياسـات األمننـة بمجالتهـا الثالثـة تُعـّد صناعـة يتقنهـا سـدنة اإلعـالم 
السياسـية  األنظمـة  أسـلحة  أحـد  هـو  وأمننتـه  التهديـد  فخطـاب  اإليرانـي،  التعبـوي 
التعبوية، في الحفاظ على الوضع القائم، إذ يغدو كل تغيير ثمرة لمؤامرة خارجية )21(.
إنَّ عمليـة األمننـة هـي عمليـة تحديـد المشـكلة مـن ِقبـل الجهـات الفاعلـة ذات الصلة 
كمشـكلة موجهـة إلـى وجـود أيِّ موضـوع، لكـي يكون تهديًدا أمنًيا، ومـن ثََمّ تتطلب اتخاذ 
تدابيـر عاجلـة، وهـذا مـا يتـم رؤيتـه بوضـوح فـي قضيـة سـلمان رشـدي، إذ كان هنـاك 
لكتـاب  الخمينـي  والدولـي؛ ألن تصـور  الوطنـي  الصعيديـن  إيرانـٌي علـى  أمنـٌي  إجـراءٌ 
ٌد للُهويـة اإلسـالمية أدى إلـى وجهـة نظـر مفادهـا أنَّ هـذا يشـكل  سـلمان رشـدي ُمهـِدّ
تهديـًدا للمسـلمين فـي إيـران وحـول العالـم، وفـي هـذا اإلطـار تـم نشـر فتـوى الخمينـي 
التـي تطالـب بقتـل رشـدي)22(، مـن أجـل ضمـان أن يُظِهـر كٌل مـن الجمهـور اإليرانـي 
ثَـَمّ خلـُق تصـوٍر للتهديـد  والمسـلمين فـي جميـع أنحـاء العالـم الهتمـام الـالزم، ومـن 
األمنـي   فـي هـذا التجـاه، وتوفيـر الشـرعية لسـتخدام التدابيـر السـتثنائية الالزمـة 
للقضـاء علـى هـذا التهديـد، وهكـذا تـم تحقيـق سياسـة أمننـة ناجحـة فـي هـذه القضيـة 
“قضيـة سـلمان رشـدي” التـي ُعـّدت قضيـة أمٍن قومٍيّ إيرانّي، وُعِرضـت على الجمهور 
المجتمـع  مـع  اإليرانـي  للصـراع  الرئيسـة  القضايـا  وكانـت واحـدة مـن   ، أمنـٍيّ كتهديـٍد 
الدولي لسـنوات عديدة، وفي الواقع أصبح رشـدي أحد أهم العقبات خاصة في إعادة 
تأسـيس العالقـات اإليرانيـة األوروبيـة، وأصبـح أحد الخصوم الرئيسـيين بيـن الجانبين 

حتـى وقـت الرئيـس محمد خاتمي.

ثالًثا: الدفاع عن المقدسات ضمن مفهوم األمن القومي اإليراني
تمكن النظام اإليراني من أمننة المسألة الشيعية بجوانبها المختلفة لخدمة مفهوم األمن 
القومـي اإليرانـي وتحقيـق أهـداف السياسـة الخارجية اإليرانية، ويمكن الكشـف عن ذلك 

من خالل اإلشارة إلى ما يأتي:
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ة الشيعية ١- تسييس المذهبية وأمننة الُهويَّ
وجدت إيران في موضوع أمننة الُهوية الشـيعية ضرورًة إسـتراتيجيًة ُملحة إلدامة نفوذها 
اإلستراتيجي في الساحات التي تتواجد فيها حواضن شيعية في منطقة الشرق األوسط، 
ول سـيما بعـد تصاعـد الصـراع المسـلح فـي السـاحة السـورية وظهـور داعش فـي العراق، 
ومـن أجـل إعطـاء قـوة دفـع كبيـرة ألطروحـة الدفـاع عـن المقدسـات، وجـد صانـع القـرار 
األمنـيّ فـي إيـران أنَّ الُهويَّـة الشـيعية مرتبطـة ارتباًطـا وثيًقا بالمقدسـات الشـيعية هناك، 
ولهـذا خلـق صانـع القـرار األمنـي اإليرانـي حلقـة ربـٍط بيـن الموضوعيـن، وذلـك من خالل 
إنتـاج صيغـة “مدافعـو الحـرم”، تتلخـص مهمتهـا بالدفـاع عـن المقدسـات الشـيعية فـي 

العراق وسوريا.
شكل يوضح ارتباط الجماعات الشيعية في العالم بإيران )٢٣(

Source: https://bit.ly/2YXciww

وللتأكيد على قيمة المذهب وأولويته في سياسة األمن اإليراني، دعمت إيران حلفاءها 
فـي العـراق بعـد الحتـالل، وعـّدت نجاح مسـعاها في العراق أساًسـا تنطلـق منه إلى باقي 
الحواضن الشيعية في المنطقة )24(؛ من أجل تمكينهم سياسًيا على غرار النموذج العراقي.
إنَّ التأكيد على قيمة الدفاع عن الشيعة جعل إيران تبتكر أساليب سياسية عدة لتفعيل 
هـذه القيمـة، إذ افتتحـت إيـران عـدة مكاتـب لممثلـي خامنئـي فـي عدٍد مـن دول المنطقة، 
وشـجعت على الزيجات، والرحالت السـياحية المتبادلة والدورات التثقيفية، وغيرها من 
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العوامـل التـي أدت إلـى تقويـة النسـيج الجتماعـي بيـن الشـيعة ومواطني إيـران، كما تعمل 
سـات إعالمية، على  جهـات مختلفـة إيرانيـة فـي التمويـل، كمراكـز دراسـات ومعاهد ومؤسَّ
اسـتقطاب الشـخصيات الفاعلـة مـن دول المنطقـة إليفادهـا إلـى المـدن اإليرانيـة، وبهـذه 

الطريقة تعزز إيران نفوذها في المنطقة.
سعت إيران إلى توظيف الُهويَّة والعقائد الدينية ضمن مقارباتها السياسية في عالقاتها 
مـع مجتمعـات دول المنطقـة، بحيـث نجحـت فـي تحويـل عـدٍد مـن الشـيعة إلـى ميليشـيات 
مسـلحة مرتبطـة بإيـران، بوصفهـا الحامـي األول للشـيعة فـي العالـم وذلـك تحـت ضغـط 
الدعاية اإليرانية وأدواتها، فضاًل عن سـعيها إلى احتواء الشـيعة في بعض دول المنطقة 
من خالل فرض الوصاية على األماكن المقدسة فيها )25(، والتأكيد على دورها المحوري 
فـي الحفـاظ علـى هـذه المقدسـات، ومـن خطـر تنظيـم داعـش علـى الوجـود الشـيعي فـي 
العراق وسـوريا، إلى جانب ترسـيخ فكرة أنها هي وحدها القادرة على حماية المكتسـبات 
التي قد يحصل عليها الشيعة في بلدانهم، ودفع المجتمعات الشيعية في المنطقة للنظر 
إلـى إيـران بصـورٍة تتجـاوز العالقـة المذهبيـة، والنظر إليها بمسـتوًى أرفـع وعالقٍة أعمق، 
ولعل تصريح مستشـار الرئيس اإليراني لشـؤون القوميات واألقليات الدينية علي يونسـي 
في منتدى الُهويَّة اإليراني، من أنَّ العالقة بين طهران وبغداد ل يوجد فيها اختالف، ومن 
ثَـَمّ علينـا العيـش سـوًيا أو المـوت سـوًيا؛ ألنَّ تاريخنـا وثقافتنـا واحدة، فضـاًل عن جهودها 
للتسـويق المسـتمر للرمـوز اإليرانيـة، بحيـث أصبحـت أغلبهـا حالـة مألوفـة فـي مختلـف 
الشوارع والميادين الرئيسة في العراق وسوريا ولبنان، ولعل الهدف اإليراني من ذلك، هو 
توجيـه المجتمعـات الشـيعية نحـو القتـداء بهـا على حسـاب رموزهم الوطنية سـواء أكانت 

دينية أم مجتمعية أم عسكرية.
ول يَُعد توظيف إيران للبُعد الديني الطائفي في عقيدتها األمنية ليس مجرد شعاراٍت 
فقط، وإنما تعداه إلى تحركاٍت على األرض؛ تسـتهدُف دعم األقليات الشـيعية في الدول 
العربيـة والخليجيـة سياسـًيا وثقافًيـا، حيـث تحـاول إنشـاء أحـزاٍب سياسـيٍة أو ميليشـياٍت 
عسكرية، تعمل على تحقيق مصالحها في هذه الدول، سواء عبر الضغط على حكوماتها 
كما هي الحال في حالة حزب اهلل اللبناني أو في إفشـال أي تحركات سياسـية ل تتالءم 
مـع مصالحهـا مثلمـا فعلـت مـع الحوثييـن، حينمـا “أوعزت إليهم بضرورة إفشـال المبادرة 
الخليجية للحل السياسّي في اليمن، وصوًل إلى تقديم الدعم العسكرّي لهم حتى احتالل 
العاصمـة صنعـاء فـي سـبتمبر 2014، إًذا يبـدو واضًحـا فـي ضـوء التحـركات اإليرانيـة في 
السـنوات القليلـة الماضيـة، أنَّ طهـران تُوظـف البُعـد الطائفـي فـي عقيدتهـا العسـكرية؛ 
لتجعل من نفسها الدولة القائد للشيعة في دول المنطقة والعالم، ولهذا تبرر في دستورها 
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التدخـل للدفـاع عـن المسـتضعفين فـي أيِّ مـكان، متجـاوزًة بذلـك حدود الدول وسـيادتها، 
ولعل هذا ما يُفهم من تصريحات الرئيس حسن روحاني في مارس 2016، التي قال فيها 
صراحـة: “إنَّ إيـران سـوف تتدخـل فـي أيِّ مـكان توجـد بـه مقاماٌت للشـيعة، وتتعرض إلى 
تهديـٍد مـن قبـل اإلرهابييـن” )26(، وهـذه هي الذريعة التي تفسـر مـن خاللها إيران تدخلها 

في العراق وسوريا.
٢- استخدام المقدسات الشيعية وإستراتيجية شد األطراف

تقـوم إسـتراتيجية شـد األطـراف علـى إضعـاف الطـرف اآلخـر فـي الصـراع، وهـذا جـزءٌ 
مـن شـمولية التحـرك فـي المواجهـة اإلسـتراتيجية مـن خـالل إضعـاف قـدرة الدولـة علـى 
المقاومة، من خالل اللجوء إلى خلق جيوٍب مذهبية داخلية أو حول امتداداتها اإلقليمية، 
وتشجيع تلك الجيوب أو الكيانات على التطاول على الدولة، وإضعاف قدرتها على مواجهة 
النفوذ اإليراني المتعاظم، والمسـتند باألسـاس لحاضنٍة شـعبية شـيعية، وإشـغال الطرف 
المستهدف في ميادين ضعيفة، تؤدي إلى تفتيت إمكانيات الدولة وتعميق العداءات، ومنع 
األطـراف مـن حمايـة القلـب تمهيـًدا للنيـل منـه بإصابـة مباشـرة، وهذا المبدأ هـو المحور 
الحقيقـي لإسـتراتيجية اإلقليميـة اإليرانيـة، مـن خـالل إعادة تفكيك الـدول العربية التي 
تتواجـد فيهـا حواضـن شـيعية، وفـق اعتبـاراٍت طائفيـٍة مسـتغلة التركيبـة الجتماعية لهذه 

الدول.
وتُعد هذه اإلستراتيجية المرتكز األول الذي تقوم عليه فرضية الهالل الشيعي، المكون 
من تحالف القوى السياسيَّة والعسكريَّة الشيعية في الشرق األوسط، التي ترتبط بعالقاٍت 
عضويـٍة مـع إيـران، والتـي تعـد إحـدى مرتكـزات التعامل اإلقليمي اإليرانـي مع الدول التي 
تتواجـد فيهـا مقدسـات أو حواضـن شـيعية، وذلـك عـن طريـق تفعيـل عالقـات التعـاون مع 
القوى والحركات السياسـية والعسـكرية الشـيعية، ومن خالل آلياٍت عدة، ِمْن أهمها: بناء 
المزارات والحسـينيات، افتتاح المراكز الثقافية والدينية، تشـجيع حركة التشـيع والدعوة 
إليهـا، الضغـط باتجـاه الحصـول علـى موافقـاٍت لدعم وتطوير وحماية المقامات الشـيعية 
الموجودة، القيام بعمليات تغيير ديموغرافي، وغيرها من اآلليات التي سعت عن طريقها 
إيران إلى الضغط على الدول التي تتواجد فيها مقامات ومزارات شيعية، وهو ما يحصل 

اليوم في سوريا والعراق.
فعلى سبيل المثال ل الحصر، دأب الجانب اإليراني على إطالق شعار “حماية المراقد 
الشـيعية” في سـوريا، لتبرير مسـاندته للنظام السـوري في قمعه الثورة بداية عام 2011، 
لكن هذه الحماية تعدت المراقد الشيعية المعروفة في سوريا، مثل مرقد السيدة زينب، 
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ومرقـد السـيدة رقيـة بدمشـق، لتبـدأ المراقـد الشـيعية المندثـرة بالنتشـار تباًعا، من دير 
الـزور وأريافهـا إلـى حلـب، وفـي مطلـع العـام 2018، وبعد تمدد الميليشـيات اإليرانية على 
حسـاب تنظيـم داعـش فـي ديـر الـزور، شـرعت إيـران ببنـاء مـزاٍر علـى نبـع ماء فـي البادية 
قرب مدينة “القورية” بريف دير الزور الشرقي، ضمن حملة بناء المزارات التي تنفذها 
هيئـات شـيعية عراقيـة بحجـة إعـادة بنـاء مـا دمره تنظيم داعش، وفي وقٍت لحق، سـلّمت 
إيـران وكالء محلييـن مـن “المتشـيعين” مـن أبنـاء قريـة حطلـة إدارة هـذا المـزار “النبـع 
المقّدس”؛ ليكون نقطة ارتكاز لها في هذه المنطقة التي تشكل بوابة العراق على سوريا 
)27(، أو مـا تقـوم بـه األوقـاف الشـيعية اليـوم وبدعـم إيـران مـن وضـع اليـد والسـيطرة علـى 
األماكـن التجاريـة والدينيـة العائـدة للوقـف السـني فـي المدن المحررة من سـيطرة تنظيم 
داعـش فـي الموصـل واألنبـار وصـالح الدين في العراق، وتحويلهـا إلى أماكن تابعة للوقف 
الشـيعي وتضفـي طابـع القداسـة عليهـا لحمايتهـا إيرانًيـا، وهـي سياسـٌة عامـٌة اعتمدتهـا 
إيران في كل المدن والمحافظات السورية والعراقية؛ من أجل خلق أماكن مقدسة تخدم 
مشـروعها التوسـعي فـي الهيمنـة والسـيطرة علـى دول الجوار اإلقليمـي، عن طريق تمكين 
وتشـييع العديـد مـن الطبقـات الجتماعيـة فـي هـذه الـدول، وتحويلهـا إلـى مـا يشـبه حلُف 

ضواٍح يخدم التوجهات السياسية واألمنية اإليرانية.
أنه حماية  التواجد على  وتصوير هذا  كالعراق وسوريا،  دول  اإليراني في  التواجد  إنَّ 
للمقدسات أو حماية المذهب، سيكون قادًرا على تشكيل تهديٍد أمنٍيّ لدول المنطقة، وقادًرا 
أيًضا على تحقيق أهداف عدة منها، توسيع الوجود العسكري اإليراني في المنطقة إليجاد 
عمق جيوطائفي في المناطق التي لم تمتد إليها آلة التشيع اإليرانية، وكسر أي حصاٍر 
اقتصادٍيّ أو عسكرٍيّ مستقبلّي على إيران، عن طريق تسخير هذه الحواضن المذهبية؛ 
إلنقاذ دولة القلب المذهبي من الندثار والنهيار، في حالة حدوث مواجهة عربية – إيرانية، 
أو مواجهة أمريكية – إيرانية، عن طريق تعبئة الحواضن الشيعية لتهديد وضرب المصالح 
األمريكية، أو خلق حالة عدم استقراٍر سياسٍيّ وأمنٍيّ داخل الدول العربية، فيما يشبه تحالًفا 
عسكرًيا يربط بين إيران وجماعات شيعية غير ُدولتية، قادرة على تقديم الدعم إليران في 

الوقت المناسب.
ويظهر عن طريق التجاه اإليراني نحو تفعيل دور القوى الشيعية في العراق وسوريا، 
وكذلك لبنان واليمن والبحرين، وهو ما يُشكل التهديد الواضح لألمن القومي العربي، عبر 
شد األطراف المذهبية، وإثارة الخالفات الداخلية بينها أْي الحواضن الشيعية والحكومات 
العربية، ورصد التحركات المختلفة للدول العربية التي يتواجد فيها الشيعة؛ لنتهاز فرص 
استغاللها لنقاط الضعف العربية، وتأمين الدفاع في حالت الخطر الكامنة أو القائمة فعاًل.
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، يحمـل  إنَّ تأكيـد النظـام السياسـّي فـي إيـران علـى اسـتخدام خطـاٍب سياسـٍيّ تعبـوٍيّ
دللٍت طائفيـة ومذهبيـة، شـّكل وسـيلًة لسـتثماٍر دينـٍيّ لـكل إنجـاز عسـكرٍيّ أو سياسـٍيّ 
للنظام، وإذ تتدفق سـرديات النصر اإللهي في تفسـير كل منجز، موحية بأنَّ قدًرا خارًقا 
وإرادًة سامية ُعليا كانا وراءه، وكان هذا الخطاب أيًضا وسيلًة فعالًة للتغطية على وضعيات 

النظام الحرجة والمربكة.
فحيـن فقـدت الحـرب العراقيـة اإليرانيـة مقصدها وتعالت األصوات فـي الداخل اإليراني 
بضـرورة إيقافهـا، “أصـر الخمينـي علـى أنَّ الصـالة فـي القـدس باتت وشـيكة، وحين ارتفعت 
الشـكوك داخـل إيـران حـول المسـوغ األخالقـي فـي دعم نظاٍم يقتل شـعبه إلى حـد اإلبادة في 
سـوريا، قوبلـت هـذه الشـكوك بحمـالٍت دعائيـة مضادة تُظهر نبل وتسـامي التدخـل اإليراني، 
سـواء أكان لجهـة الدفـاع عـن المقدسـات، أم لجهـة اسـتعراض صـور بطـولٍت ملحميٍة خارقة 

. وانتصاراٍت فوق عادية، ل يمكن أْن تحصل إل بتأييٍد ربانٍيّ
يجـد قـادة النظـام اإليرانـي الربـَط بيـن سياسـاتهم والمقدسـات وسـيلًة ناجحـة لضمـان 
، وطريقـة تعبئـة  اسـتمرار الحكـم، وإعفاِئهـم مـن تبعـات أّي إخفـاٍق إدارٍيّ أو انتهـاٍك أخالقـٍيّ
ـيس أوقعهم في غربة طوعية عن الواقع  فعالـة تؤمـن لهـم نفـوًذا ممتـًدا، إل أنَّ التقديس الُمسَّ
وتنكـٍر لضروراتـه الموضوعيـة، وخلـق فيهم نرجسـية عدوانيـة دفعت محيطهم إلى النظر إلى 
مقدسـاتهم بريبـة وشـك” )28(. األمـر الـذي ُفسـر علـى أنـه سياسـة توسـٍع مذهبيـة وطائفية ل 
أكثر، إذ حصلت تحت شعار الدفاع عن المقدسات العديد من عمليات اإلبادة الجماعية في 
سوريا والعراق، فضاًل عن عمليات تغيير ديموغرافي، أوجدت بيئًة مناسبًة لتشكيل مصدات 
مهمـة لحمايـة األمـن القومـي اإليرانـي من التهديدات المحتملة، وذلـك من خالل تفريغ القوة 
العسـكرية العراقيـة والتأثيـر فـي عقيدتـه العسـكرية، فضـاًل عـن إجهاض طموحـات األغلبية 

السنية في سوريا، وكبح جماحها عن اإلطاحة بنظام بشار األسد.
٣- سردية الدفاع عن المقدسات

منـذ بدايـات الثـورة اإليرانيـة عـام ١٩7٩، سـعت إيـران إلـى إيجـاد مداخيل إسـتراتيجية حيال 
محيطها اإلقليمي القريب منها مذهبًيا؛ وذلك من أجل ربطه سياسًيا وأمنًيا بعجلة إستراتيجيتها 
اإلقليميـة، فبعـد أطروحـة تصديـر الثورة والدفاع عن المسـتضعفين، أخـذت أطروحة الدفاع 
عن المقدسات تجد لها مكاًنا في العقلية السياسية الشيعية المستهدفة، وتحديًدا في العراق 
وسوريا، اللتان كانتا القاعدة الرئيسة التي ُطبقت فيها هذه األطروحة، وعمدت إيران أيًضا 
إلى توظيف هذا المبدأ بشـكٍل واسـع جًدا، انطالًقا من سـعي إيراني ألمننة الُهوية الشـيعية 

وحمايتها، وتوظيفها للتأثير على األمن القومي للدول المستهدفة إيرانًيا.



• السنة الثالثـة • العدد العاشر • أكتوبر 902019 مجلة الدراسات اإليرانية 

إنَّ المذهبيـة اإليرانيـة تلعـب دوًرا مؤثـًرا فـي توجيـه الحركة اإليرانيـة داخلًيا وخارجًيا، 
فالبعد الُهوياتي والفئوي الشـيعي يطرح نفسـه كمحدد في اإلسـتراتيجية اإليرانية، فعلى 
الرغـم مـن عـدم إبـراز الُهويـة المذهبيـة فـي السياسـة اإليرانيـة، فـإنَّ األفعـال اإليرانيـة 
الخارجيـة غالًبـا مـا تكشـف عـن طبيعة اإلسـتراتيجية المتبعة، وتحديـًدا إذا ما نظرنا إلى 

السلوكيات اإليرانية في الشرق األوسط )29(.
إنَّ أطروحـة الدفـاع عـن المقدسـات وجـدت مجـاًل واسـًعا للتطبيـق فـي اإلسـتراتيجية 
اإلقليمية اإليرانية بالسـتناد إلى األفكار المطروحة أعاله، فمنذ اندلع األزمة السـورية 
عام 2011، حشدت إيران كل قدراتها العسكرية في التجاه الذي يخدم مشروعها السياسّي 
واإلستراتيجّي في سوريا والعراق، ووفرت لها التجاوزات التي قام بها تنظيم داعش على 
بعـض المقدسـات الشـيعية فـي سـوريا والعـراق، وذلـك بعـد أْن وظفت موضـوع الدفاع عن 
المقدسـات توظيًفـا أمنًيـا يخـدم إسـتراتيجيتها العسـكرية، فقـد اسـتطاعت البروباغنـدا 
العسكرية اإليرانية أْن تُقنع الرأي العام الشيعي في أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا 
ولبنـان واليمـن والبحريـن، وغيرهـا مـن األقليـات الشـيعية المتواجـدة فـي المنطقـة، بـأنَّ 
الصـراع الحالـي هـو صـراع ضـد الشـيعة ومقدسـاتهم، ومـن ثَـَمّ لبـد مـن التصـدي لهـذا 
التهديـد الوجـودي للُهويـة الشـيعية، وذلـك عن طريق تشـكيل ميليشـياٍت عسـكرية مسـلحة 
مهمتها حماية المقدسات الشيعية المتواجدة في سوريا والعراق، التي تبلورت في مراحل 

لحقة تحت عنوان “مدافعو الحرم”.
الثـوري اإليرانـي عـن تشـكيل ميليشـيات “مدافعـو  السـياق أعلـن الحـرس  فـي هـذا 
الحـرم”، فـي مايـو 2013، فـي تجمـٍع كبيـٍر تجـاوز 10 آلف مـن قـوات التعبئة الباسـيج في 
“إستاديوم شيرودي” في طهران، معلنين توجههم إلى سوريا دفاًعا عن المراقد الشيعية 

والجولن )30(.
وتتكـون ميليشـيات “مدافعـو الحـرم” مـن جنسـياٍت مختلفـة إيرانيـة وأفغانيـة وعراقية 
وسـورية، إل أنَّ غالبيتها السـاحقة من جنسـيات لبنانية وعراقية، ويُعد الجيش الفاطمي 
أو لـواء الفاطمييـن وهـي “مجموعـات شـيعية أفغانيـة تقاتـل إلـى جانـب قوات األسـد منذ 
سـنوات”، مـن أهـم المجموعـات التـي شـاركت فـي تأسـيس ميليشـيا “مدافعـو الحـرم”، 
يليها مجموعة من حزب اهلل اللبناني، وأيًضا حزب اهلل السوري، ومنظمة بدر، ولواء أبو 
الفضل العباس، وفيلق القدس، وكتائب حزب اهلل العراقي، وكتائب زينب، وكتائب لواء ذو 
الفقـار، وعصائـب أهـل الحـق، وكتائـب اإلمام علي، وسـرايا السـالم، وسـرايا الخراسـاني، 

وكتائب سيد الشهداء، وحركة النجباء.
ـس الرئيـس لــ “مدافعـو الحـرم” بعدما ضم  ويعـد الحـرس الثـوري اإليرانـي هـو المؤسِّ
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عشرات اآللف من قوات التعبئة اإلسالمية )الباسيج( إليهم، وكان الفريق حسين همداني، 
وهو من قادة قوات الحرس، قال قبل مقتله بسوريا: “اليوم ينتظر 130 ألف مقاتل مدرٌب 
من قوة الباسيج الدخول إلى سوريا، اليوم نحارب في سوريا من أجل مصالحنا”، مشيًرا 

إلى أن “قوات الحرس تحارب بتنظيم مكون من 42 مجموعة و128 كتيبة”)31(.
وإلعطـاء موضـوع الدفـاع عـن المقدسـات بُعـًدا ُمَؤمنًنـا وربطـه بسياسـة األمـن القومـي 
بالتأكيـد  اإليرانييـن  المسـؤولين  عـن  الصـادرة  الرسـمية  التصريحـات  دأبـت  اإليرانـي، 
علـى القيمـة األمنيـة العليـا للمقدسـات الشـيعية، إذ أشـاد المرشـد اإليرانـي علي خامنئي 
“بتضحيـات المجاهديـن الشـهداء مـن مدافعـي الحـرم، مؤكـًدا أنـه لـو لـم يكـْن هنـاك مـن 
يقـدم هـذه التضحيـات لمـا عّمـت محبـة اإلمـام الحسـين، وارتفعـت فـي الدنيا كمـا اآلن”، 
وأشـار إلـى أنَّ “مـا قـام بـه مدافعـو حـرم أهـل البيـت، يُشـبه مـا فعلتـه بعـض الشـخصيات 
خالل الحكم العباسي، ومنعت من تدمير مدفن سيد الشهداء”، وخاطب عائالت القتلى 
قائاًل: “لول تضحيات أبنائكم لكان العدو اقترب من مقام اإلمام الحسين، وقصف كربالء 
بالمدفعيـة، لكـّن هـؤلء الشـباب قدمـوا التضحيـات للحفـاظ علـى اإلسـالم والمسـلمين”، 
مثنًيـا علـى “جهادهـم فـي سـبيل اهلل، دون تحفيـٍز من أّي جهـة”، مردًفا “في أيام الحرب 
المفروضة، كان اإلمام الخميني يصدر األوامر ويوصي الناس لكّن الوضع اليوم مختلف، 

فشبابكم نهضوا من أنفسهم للدفاع عن البالد” )32(.
ويبـدو واضًحـا فـي ضـوء التحـركات اإليرانية في السـنوات القليلة الماضية، أنَّ طهران 
توظـف موضـوع الدفـاع عـن المقدسـات فـي عقيدتها العسـكرية بشـكٍل كبيٍر جـًدا، لتجعل 
من نفسـها الدولة القائد للشـيعة في العالم، ولهذا تبرر في دسـتورها التدخل للدفاع عن 
الشـيعة في أيِّ مكان، إذ إنَّ موضوع الدفاع عن المقدسـات وكما أشـرنا في أعاله، خدم 
األمـن القومـّي اإليرانـّي بشـكٍل كبيـر، فبعـد ظهـور تنظيـم داعـش أشـار اللـواء يحيـى رحيم 
صفوي المستشار العسكري األعلى للمرشد األعلى اإليراني علي خامنئي، إلى أنَّ “إيران 
أبلغـت داعـش أنهـا مسـتعدة لدخـول العـراق لحمايـة المقدسـات الشـيعية”، وأضـاف أنَّ 
“إيران أرسلت هذه الرسالة إلى داعش قبيل تقدم التنظيم نحو المدن الشيعية المقدسة 

في العراق”.
وكرر المستشـار األعلى للمرشـد اإليراني تبرير التدخل العسـكري اإليراني في العراق 
وسوريا، بقوله: “لو لْم تُقدم إيران الدعم لسوريا والعراق لكان عليها أن تقاتل اإلرهابيين 
عند حدودها” )33(. كما أنَّ مسؤولين إيرانيين أعلنوا مراًرا أنَّ تدخلهم في العراق وسوريا 
عسـكرًيا وأمنًيا يأتي من أجل الدفاع عن أمنهم القومي، حتى لو كان على حسـاب إطالة 
أمد الحرب في هذين البلدين، في حين كشف قائد الحرس الثوري اإليراني السابق اللواء 
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محمـد علـي جعفـري، أنَّ تدخـالت إيـران فـي اليمن وسـوريا تأتي في إطار “توسـع خارطة 
الهـالل الشـيعي فـي المنطقـة”، كمـا دعـا اللـواء رحيـم نوعـي أقـدم وهو من كبـار جنرالت 
الحـرس الثـوري، ميليشـيات الباسـيج للتطـوع مـن أجـل القتـال فـي سـوريا والعـراق حفاًظـا 
على األمن القومي اإليراني، وقال: إنَّ “إيران إْن لْم تقِض على داعش في العراق وسوريا، 
فستحاربها في خوزستان )األحواز( وحتى في طهران”، وطالب الباسيج بالتطوع من أجل 
“الدفـاع عـن األمـن القومـي اإليرانـي ومقامـات أهـل البيـت فـي العـراق والسـيدة زينب في 
سوريا”، حسب األدبيات اإليرانية التي تَُعد التدخل بقواٍت عسكريٍة في الدول األخرى بأنه 

دفاٌع عن أمنها القومي )34(.
وبعد أْن كانت الصحافة اإليرانية تتعمد تجاهل الخسائر في سوريا، بدأت تنشر تغطياٍت 
مكثفة حول القادة القتلى من الحرس ومن يُطلق عليهم “مدافعو الحرم”، وتقابل أَسرهم، 
وتعدد مزاياهم، وبدأ المسؤولون اإليرانيون يزورون عائالتهم وينشرون صوًرا مع أطفالهم 
وزوجاتهم وُهن يمجدن ما فعله األزواج القتلى، ولقيَت أسرهم اهتماَم ورعاية مرشد الثورة 
اإلسـالمية، ولوحـظ أنَّ ُجـل هـذه العائـالت كان مـن األفغـان المقيميـن فـي إيـران، والذيـن 
: “هـذه العائالت  مـه خامنئـي، فإنَّ يقاتـل أبناؤهـم فـي تنظيـم “فاطميـون”، وضمـن مـا يقدِّ
لها َديٌْن في عنق اإليرانيين جميًعا، فقد قاتل أبناؤهم دفاًعا عن نساء آل البيت في سوريا 
والعراق، وواجهوا أعداء إيران في الخارج، وبدون هذه المواجهة، كان يمكن لهؤلء األعداء 
أْن يدخلـوا إيـران، وإن لـم يقفـوا فـي وجههـم، فـإنَّ إيـران كانـت مجبـرة علـى محاربتهـم فـي 
كرمنشـاه وهمـدان وبقيـة المـدن اإليرانيـة ... هـؤلء )الشـهداء( قدمـوا أرواحهـم دفاًعا عن 

إيران واإليرانيين والثورة اإلسالمية ... وفوق ذلك فقد ماتوا غرباء” )35(.
بالمجمـل يمكـن القـول إنَّ ظاهرة الميليشـيات المسـلحة “أمننة المذهـب” والدفاع عن 
المقدسـات تحتـاج فـي بعـض جوانبهـا، إلـى قراءتهـا ضمـن أدبيـات الجهـة القائمـة عليهـا، 
خصوًصـا أنهـا جـاءت ضمـن ظـروٍف تاريخيـٍة مـرت بها إيران، والتي خضعـت لعملية أمننة 
معمقـة، سـخرت ألجلهـا كل مقـدرات الدولـة اإليرانيـة، وأنتجـت واقًعـا إقليمًيـا فوضوًيـا، 
نتيجة للسـلوكيات المذهبية اإليرانية، لذلك ل يمكن فهمها بدون إدراجها في “الوظائف 
المقدسـة” التـي ُمنحـت للحـرس الثـوري، ضمـن مقتضيـات الوجـود فـي سـوريا والعـراق، 
وغيرهـا مـن السـاحات، بصـورٍة تجعـل هذا التشـكيل الثوري يتجاوز كونـه “الحرس” الذي 
جاء لحماية الثورة، ليصبح في واحٍد من هذه الوظائف “حرس اإلمام المنتظر”، وحامًيا 
للشـيعة ومقدسـاتهم خـارج حـدود إيـران، وهـو أيًضـا أحـد أدوات إيـران لبنـاء المركزيـة 
الشـيعية-اإليرانية، عـن طريـق المؤمنيـن بهـا وبدورهـا، وهـو إيمـاٌن يقوم على أنـه دوٌر عابر 

للجنسيات والحدود )36(.
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خالصـــــة
سعت الثورة اإليرانية ألْن تجدد نفسها انطالًقا من الفرضيات األيديولوجية الخاصة بها، 
فقدمـت تفسـيراٍت جديـدٍة بخصـوص قضيـة تصديـر الثـورة، وإنتـاج صيٍغ جديـدة للهيمنة 
على دول المنطقة، من خالل تشجيع الحواضن الشيعية في العراق ودول الخليج العربي، 
للتحـول مـن أقليـاٍت اجتماعيـة ومذهبيـة، إلـى جماعـات ضغـٍط سياسـية تخدم مشـروعها 
اإلقليمـي، إلـى جانـب تشـكيل الميليشـيات المسـلحة واألحـزاب السياسـية المرتبطـة بهـا 
أيديولوجيا وعقائدًيا، وكل هذا خير دليٍل على حيوية الفرضيات الثورية الخمينية بشأن 
واقـع السياسـة اإلقليميـة والتفاعـل معهـا، ولعـل أطروحـة الدفـاع عن المقدسـات، هي في 
إطارهـا العـام محاولـٌة إيرانيـٌة جديـدةٌ إلعطـاء قـوة دفٍع لسياسـتها اإلقليميـة التي أصابها 

حالة من الجمود بعد تساقط أطروحة تصدير الثورة.
شكلت نظرية األمننة اإلطار النظري التي انطلقت منها أطروحة الدفاع عن المقدسات 
اإليرانيـة، والتـي نجحـت فـي حشـد الحواضـن الشـيعية المتواجـدة فـي المنطقـة خلـف 
المشـروع اإلقليمـي اإليرانـي، وذلـك مـن خـالل وضعهـم تحـت فرضيـة التهديـد الوجـودي 
الـذي يلـف بهـم مـن كل جانـب، مـا أنتـج بـدوره حالة مـن الحتقان الطائفـي والمذهبي في 
المنطقـة، إذ إنَّ هنـاك معالـم داخليـة وخارجيـة مهمة في سياسـة األمـن القومي اإليراني، 
والتي تم التطرق إليها في ثنايا الدراسة، وأنَّ األطروحات النظرية التي جاءت بها مدرسة 
كوبنهاغن “بدللة نظرية األمننة” أحدثت تطوًرا كبيًرا في الفكر الثوري الخميني، الذي 
يسـعى باسـتمرار لحتـواء المنطقـة دوًل ومجتمعـات؛ وذلـك مـن خـالل سياسـات تمكيـن 

الشيعة وتشكيل ميليشيات مسلحة وخلق مقدسات جديدة والدفاع عنها.
إنَّ الدول عندما تحدد أحد أنماط حركتها السياسية الخارجية، فإنها تنطلق من تثبيت 
أهدافها األساسية بصورٍة واضحة، وِمْن ثََمّ تتبع الوسائل المناسبة السلمية وغير السلمية 
لتحقيق أهدافها المنشودة، فالمخطط اإلستراتيجي اإليراني يرسم لنفسه مجموعًة من 
األهـداف األساسـية المتعلقـة بالمصلحـة القوميـة للدولـة وإسـتراتيجيتها القوميـة العليـا 
المتمثلة في صيانة األمن القومي اإليراني، والمحافظة على الهيمنة اإليرانية في النظام 
اإلقليمي، والسعي إلنجاح المسعى اإليراني بالتفوق في المجالت السياسية والقتصادية 
والعسكرية والثقافية، ولغرض إنجاز تلك األهداف يلجأ صانع القرار اإليراني إلى إيجاد 
محركاٍت خارجية إلنجاح هذا المسـعى، وتأتي أطروحة الدفاع عن المقدسـات مثاًل في 

هذا اإلطار.
فصانـع القـرار السياسـّي واإلسـتراتيجّي فـي إيـران، يحـاول توسـيع مصالـح إيـران فـي 
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الخارج، عندما يشـعر بتزايد قوة الدولة أو وجود تهديداٍت خارجيٍة تواجه األمن القومي 
بـ”القيـم  المتمثلـة  العليـا  القوميـة  الهيمنـة وتأميـن المصلحـة  اإليرانـي؛ بهـدف تحقيـق 
والمعتقـدات األيديولوجيـة، واإلمكانـات والمـوارد الماديـة، والقوة العسـكرية”، وما يترتب 

على ذلك من نتائج وآثار على توازنات النظام اإلقليمي.
وبالمجمـل تتشـكل السياسـة األمنيـة إليـران وخاصـة فيمـا يتعلـق بموضـوع الدفـاع عـن 
المقدسـات َوفًقـا لديناميكيـات المنطقـة، وأُطـر التفاعـل المتبـادل مـع الجهـات الفاعلـة 
األخـرى فيهـا، ودورهـا فـي تشـكيل جـدول األعمال األمني  ، ويتم اسـتخدام جدول األعمال 
األمنـي   هـذا إلنشـاء سياسـٍة مؤمننـة، وبالمثـل تطبـق الجهـات الفاعلـة فـي المنطقـة أيًضا 
سياسـة األمننـة تجـاه إيـران، إذ إنَّ تأثيـر أطروحـة الدفـاع عـن المقدسـات في السياسـات 
األمنيـة اإليرانيـة خاضـع لطبيعـة الظـروف التـي سـتمر بهـا إيـران، وبمـا أنَّ إيـران جعلـت 
مـن المذهـب ركيـزة رئيسـة لنفوذهـا اإلقليمي، فإنَّ سـيناريو اسـتمرار موضـوع الدفاع عن 
المقدسات كمحرٍك للسياسة اإليرانية سيستمر، والعكس صحيح أيًضا، وهنا يلعب النفوذ 
الثقافـي والدينـي اإليرانـي دوًرا كبيـًرا فـي ترسـيخ هذا التصـور، أْي إنه كلما نجحت إيران 
فـي إشـعار الشـيعة بأنهـم مهدديـن، وأنَّ األماكـن المقدسـة للشـيعة تواجـه خطـر الندثـار، 
فـإنَّ اسـتمرار تأثيـر موضـوع الدفـاع عـن المقدسـات سـيحظى بمركزيٍة كبرى في سياسـة 

األمن القومي اإليراني.
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