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باحث يف سوسيولوجيا التواصل السيايس، مخترب التاريخ واملجال واملجتمع والثقافة، 
املعهد اجلامعي للبحث العليم، جامعة محمد اخلامس

 الخطاب اإلعالمي اإليراني
وصناعة التأثير والنفوذ في العالم العربي

مقدمـــــة
ْهم أشكال حضور 

َ
ُروم ف

َ
تحاول هذه الدراسة البحث في إشكالية مركزية، ت

الخطاب اإليراني السياسي والعقدي في المجتمعات العربي�ة عبر وسائل اإلعالم 
 من طهران أو من طرف وكالئها في المنطقة، 

ُّ
المتنوعة، ســـواًء تلك التي تبث

وقياس مدى نفوذه وتأثيره في الرأي العام. وتنطلق الدراســـة من فرضية أساسية 
تجعل من وســـائل اإلعالم أبرز األدوات اإلســـتراتيجية التـــي تعتمدها طهران في 
تنفيذ مشروعها السياسي والطائفي، أدوات يمكن اختزالها في فكرة دعائي�ة 
ــر الثورة وردع القوى المهيمنة وحلفائها«، بما في ذلك مســـاعي  مفادها »تصدـي
�ا.  ا ودينيًّ التغلغل في المنطقة واحتـــواء نفوذ القوى الفاعلة في المنطقة سياســـيًّ
ْهـــم دين�امية الحضور اإليراني في المنطقة بكل ثقله ونفـــوذه وتنوعه 

َ
ذلك أن ف

ْهم 
َ
السياسي والعســـكري والعقدي والثقافي يبقى من الصعب اإلحاطة به دون ف

أساليب عمل أذرعها الدعائي�ة اإلعالمية بكل أنماطها وإستراتيجياتها ومواردها.
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ا، من حيث تاريخه، ونمط اشتغاله، وحجمه، 
ً

�ا فريد ا دعائيًّ قدمت إيران نموذًجا إعالميًّ
 األحداث الكبرى التي عرفتها المنطقة 

ّ
ونت�ائجه، الشيء الذي يمكن معاينت�ه في ُجل

منذ بداية أحداث الثورة، مروًرا بحرب الخليج األولى والثاني�ة وحرب لبن�ان عام 2000م 
 إلى مرحلة ما بات ُيعرف بـ»الربيع العربي« وغيرها من األحداث، التي 

ً
و2006م، وصواًل

حاولت مـــن خاللها طهران التأثير في الـــرأي العام، وتعميق نفوذهـــا في مقابل تقويض 
حضور القوى الفاعلة في المنطقة واحتواء منافســـيها اإلقليميين، وكل ذلك جزء من 

سياسة المقاومة التي تتخذها طهران إستراتيجية ناعمة لصناعة التأثير.
ُسس 

ُ
ا مما ســـبق، تستهدف هذه الدراسة اإلجابة عن ســـؤالين أساسيين: ما أ

ً
انطالق

 
ّ

ومنطلقـــات الدعاية اإليراني�ة السياســـة والطائفية في المنطقة العربيـــ�ة؟ وإلى أي حد
ْهم العقلية التوسعية اإليراني�ة؟

َ
ستمكنن�ا دراسة الخطاب اإلعالمي اإليراني من ف

أواًًل: الدعاية اإليرانية.. تفكيك آليات صناعة التأثير
 الحديث عن الدعاية اإليراني�ة اًل ينفصل في الواقع عن تاريخ وُهوية إيران بعد 

ّ
إن

ثورة 1979م، ويمكن توضيح ذلك من خالل ما يأتي:

1. ثورة لكل المسلمين.. هكذا كانت البداية:

منــــذ بداية أحداث الثــــورة اإليراني�ة، حتى قبل الوصول إلى الحكم وتأســــيس 
، يشمل 

ً
�ا متكامال الجمهورية الجديدة، أسســــت شــــبكة الثورة نموذًجا دعائيًّ

مجموعة واسعة من المتغيرات، تهدف إلى كسب رهان التأثير، وتوجيه الرأي 
نت الثورة من تحقيق 

ّ
العام الداخلي والخارجي نحو أهدافها المتوقعة. وقد تمك

غايتها، إذ بلورت نموذجها الدعائي الثوري في اتجاهين أساسيين، يكمن األول في 
تبني »نظرية ثيوقراطية« مضمنة في إحياء واًلية الفقيه، التي جاءت بدورها في 
سياق ملء فراغ محتمل يتركه النظام الملكي من خلفه. وثانًي�ا إنت�اج خطاب ثوري 
شعبوي يقوم على فكرة شيطنة اآلخرين، وتبرئة ذمة الثوار، وبالتالي إنشاء محور 
ممانــــع يمثل »محور الخير« في مقابل محور ااًلستســــالم الذي يجســــد »محور 

الشر«.
وفور اإلطاحة بنظام الشاه، لم يتردد الخميني في توظيف كل الوسائل الممكنة 
ا والحصول على مزيد من  لتثبيت قواعد حكمه وكسب رهان الشـــرعية محليًّ
ا، في انتظار فرصة تصدير الثورة إلى كل بقاع العالم اإلســـالمي،  الدعـــم خارجيًّ
متسلًحا بشعارات شعبوية، كـ»الموت ألمريكا والموت إلسرائي�ل«، و»هللا 
واحد... خميني قائد«، وغيرهما من الشعارات التي جاءت تستهدف التأثير في 
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الرأي العام اإلســـالمي وجعل الثورة اإليراني�ة ثورة لكل المســـلمين ضد الهيمنة 
األمريكية وضد األنظمة الخاضعة للغرب.

 الدعاية بأن الثورة الخميني�ة هي ثورة إسالمية هو في حد ذاته دعاية كاملة 
ّ

إن
األركان، فهي ثورة المسلمين اًل ثورة اإليرانيين »المحافظين« فقط1. يهدف هذا 
ا مع باقي الحركات اإلسالمية  الخطاب إلى خلق بني�ة دعائي�ة منسجمة أيديولوجيًّ
ي�ة، مستثمرة الظروف السياسة التي كانت تعرفها الدول العربي�ة حينها، 

ّ
الســـن

خصوًصا الحركات اإلســـالمية التي رأت في الثورة اإليراني�ة فرصتهـــا لتحقيق 
نبوءة »اإلســـالم هو الحل« وإقامة دولة إســـالمية أســـوة بأختهـــا اإليراني�ة، وهو 
ي�ة إلى مباركة 

ّ
ا من رّواد وزعماء الحركات اإلسالمية الســـن

ً
األمر الذي دفع عديد

الثورة والتعاطف معها حد ااًلنبهار والتماهي، أمثال عبد الســـالم ياسين مؤسس 
جماعة »العدل واإلحســـان« المغربيـــ�ة، الذي أصدر »مجلة الجماعة« مباشـــرة 
ا من الصفحات في نســـخها األولى 

ً
بعـــد نجاح الثورة اإليرانيـــ�ة، إذ خصص عديد

للتعريف بكتاب آية هللا الخميني بعنوان »الحكومة اإلسالمية«2، ففي العدد 
ا 

ً
ة، واصف

ّ
األول وّجه عبد الســـالم ياســـين ســـهام النقد الشديد ضد علماء الســـن

بـ»الناعسون«3. إياهم 
ا لمعالم الثورة، 

ً
أّما النخب الديني�ة الرســـمية بالمغرب فقد كان موقفها مساند

ففي فبراير 1979م بعثت »رابطة علماء المغرب« برســـالة بتوقيـــع األمين العام 
عبد هللا كنون إلى الخميني، تحيي فيها ما سمته انتصار الحركة اإلسالمية في 
ر في  إيران، وتقول الرسالة: »إنها لحركة مباركة هذه التي تقودونها بحكمة وتبصُّ
نطاق البعث اإلسالمي، والتحرر من الهيمنة األجنبي�ة التي فرضها الغرب والشرق 
ا عن موقفها 

ً
على الساسة والشعوب العربي�ة واإلسالمية«، إاًل أنها تراجعت اًلحق

المساند، لتعلن فتوى تكفيرها للخميني في أغسطس 1980م4.
ا(  والحال نفسها تنطبق على »حركة ااًلتجاه اإلسالمي« )حركة النهضة حاليًّ
بزعامة راشـــد الغنوشي الذي خصص العدد الثالث من السنة الخامسة لـ»مجلة 
المعرفة« )أول منبر إعالمي للحركة اإلســـالمية التونســـية( للثـــورة اإليراني�ة، 
وأصدرهـــا بغالف يحمل صـــورة الخميني يمد يديه وهـــو يدعو. وجاءت الصورة 
مرفقة بعنوان كبير باألحمر »وانتصر اإلسالم«5. كما جاء في العدد الثامن من 
نفس الســـنة غالف بعنوان »نبوءة تتحقق: الرسول ينتخب إيران للقيادة«. وهو 
ا عن »حركة اإلخوان المسلمين« في مصر، التي رحبت بنجاح 

ً
ما يمكن قوله أيض

الثـــورة من خالل مجلتها ذائعة الصيت »الدعوة« التي واكبت هذا الحدث، إذ 
خصصت بعض أعدادها لالحتفاء بهذا النجاح، كنشر صورة الخميني على غالف 
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المجلة بعنوان »الخميني بين آمال المسلمين ومؤامرات الصليبي�ة والشيوعية« 
)انظر الشكل 1(.

فـــي ضوء هذه المواقف يظهر مســـتوى التأثير الـــذي ألحقته الثـــورة اإليراني�ة 
ا  ي، إذ أنتجت الثورة اإليراني�ة شعوًرا عامًّ

ّ
بالعقل الثوري والسياســـي الديني الســـن

ـــا حول التحرر باســـم الدين، وانبعاث الشـــخصية اإلســـالمية من جديد  نموذجيًّ
وإحياء الخالفة من بعد ســـقوط الخالفة العثماني�ة، الشـــيء الذي ألهب حماسة 
 النظر عن ااًلختالفات السوسيولوجية 

ّ
ي�ة بغض

ّ
الفاعلين والنخب الديني�ة الســـن

النموذجين. بين  الحاصلة  والتاريخية والديني�ة 
ي�ة

ّ
 شكل )1(: مجالت إعالمية تابعة للحركات اإلسالمية السن

ظِهر دعمها للثورة الخميني�ة
ُ

ت

ما يهّمنا في هذه اإلشارة ليست المواقف المعبرة عنها بحد ذاتها، لكن عمل الجهاز 
الدعائي اإليراني. فجعل الثورة »إســـالمية« معناه توحيد المشـــاعر وتعبئ�ة الرأي العام 
ي�ة كما رأين�ا، 

ّ
اإلســـالمي على قول واحد، وهو ما عّبرت عنه صراحة النخب الديني�ة السن

ام وقيام الخالفة 
ّ

انسجاًما مع دعوات التحرر من أغالل الهيمنة الغربي�ة وطغيان الحك
اإلسالمية من جديد. لقد نجحت الدعاية اإليراني�ة في إغراء الحركات اإلسالمية وقتها، 
ي المعاصر على التجربة العقدية 

ّ
ا وسيلة وأداة دعائي�ة اًلنفتاح العالم السن

ً
بل كانت أيض

ت في الواقع خطوة مفصلية في نشر المذهب الشيعي وانتعاشته، إذ 
َ
ل

ّ
الشيعية، التي شك

جرى تسويق تلك اللحظة السياسة التي كانت تمّر بها الجمهورية الجديدة من وجهة نظر 
مذهبي�ة سياســـية حماسية تن�ابذ ااًلستســـالم والخنوع وتدفع نحو الممانعة والمقاومة، 
الشيء الذي فتح الباب أمام انتعاشة فعل التحول الديني نحو اعتن�اق المذهب الشيعي.
لقد كانت القوة الدافعة األخرى للدعاية هي اســـتثمار كل القوى الناعمة الممكنة 
 عن 

ً
ــر نموذجها الثوري لألقطار اإلســـالمية، فضال لتعزيـــز وجودها في المنطقة وتصدـي

توظيف النخب الديني�ة السني�ة ومؤسساتها اإلعالمية وسيًطا لنقل التعاطف وتسويق 
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ً

روح الثورة إلى العالم اإلسالمي. كانت فكرة ااًلستثمار في الرموز والذاكرة الديني�ة مدخال
 الخميني في تقديم نفسه من أهل البيت، 

َ
مساهًما في هذه العملية الدعائي�ة، إذ لم يتوان

أي من آل بيت النبي محمد )عليه الصالة والسالم( ألجل كسب مزيد من التعاطف على 
المستوى المحلي والعربي واإلسالمي بصفة عامة، ومنه تعزيز شرعيت�ه الديني�ة بوصفه 

ا أعلى لجمهوريت�ه الجديدة. ا روحيًّ
ً

مرشد
ا لإلفصاح عن نفسها بوصفها دولة إسالمية مظلومة، فمنذ 

ً
كما لم تدخر إيران جهد

لحظة التأســـيس إلى يومنا هذا ظل خطاب المظلومية إحدى ركائز الخطاب الديني 
والسياسي اإليراني. ولتعزيز موقعها أكثر وكسب مزيد من التعاطف، كانت القضية 
الفلســـطيني�ة محور هذه العملية الدعائي�ة، ســـواء من خالل معاداة إسرائي�ل والواًليات 
ا، أو من خالل وكالئها في المنطقة كـ»حزب هللا«، 

ً
المتحدة األمريكية كما أشرنا سابق

الذي تحّول إلى تجارة رابحة بالنسبة إلى إيران بعدما بات أيقونة المقاومة اإلسالمية في 
مرحلة سابقة، خصوًصا بعد سلسلة ااًلنتصارات الميداني�ة واإلعالمية التي حققها ضد 

إسرائي�ل، وبخاصة في عاَمي 2000م و2006م.

2. صناعة الوجاهة.. الملصق السياسي نموذًجا:

الحال أن المتأمل في لحظة واًلدة الجمهورية اإلسالمية اإليراني�ة سيالحظ ودون كبير 
جهد أن قيام الدولة يرجع بشكل أساسي إلى فاعلية أجهزتها الدعائي�ة، التي كان لها دور 
حاسم في صناعة صورة الجمهورية الجديدة، والتي تظهر بوضوح في تحليل الملصقات 
اإلعالمية والجدارية التي كانت تكشف عن وجهة نظر الثورة، والمصممة بعناية بالغة 
ا، وكسب مزيد من الدعم والتأيي�د.  ي وتعزيز موقفها خارجيًّ

ّ
للتأثير في الرأي العام المحل

بهذا المعنــــى يظل النظر في الخطاب الدعائــــي إبان الثورة واإلحاطة به اًل يكتمل إاًل 
بالوقوف عند الملصق السياسي بوصفه وثيقة تاريخية إعالمية تختزل سيرورة صناعة 
التأثير الدعائي، الذي اًل تزال آثاره مستمّرة في الممارسات الدعائي�ة اإليراني�ة المعاصرة، 

ا.
ً

كما سنرى ذلك اًلحق
فعندما تصل الهيمنة إلى أعلى مستوياتها، ففي أحسن األحوال ينخرط المجتمع في 
 التعبيرات الفني�ة واحدة من 

ّ
َعد

ُ
إنتـــ�اج تعبيرات جديدة للتعبير عن آماله وتطلعاتـــه. وت

بين تلك اآلليات التي يعّبر بها المجتمع عن نفسه، إذ ينخرط الفن في بن�اء رموز جديدة 
وأســـاطير مضادة، وبالتالي إنت�اج معاٍن جديدة. فالملصق السياســـي الذي جرى إنت�اجه 
وتداوله في الثورة اإليراني�ة من طرف الفنانين والمبدعين أو الملتزمين روح الثورة قد أعاد 
بوضوٍح تعريف القيـــم والمعايير ااًلجتماعية التي يجب ااًلعتقاد واإليمان بها6، إذ طالما 
ُوظفت الملصقات بوصفها أدوات فعالة لنشر الرســـائل األيديولوجية المختلفة على 
نطاق واسع خالل فترات الثورة والحرب، رسائل تتضمن اهتمامات اجتماعية وسياسية 
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وديني�ة يجري التعبير عنها في أحيان كثيرة من خالل كل من النصوص والصور. تستكشف 
هذه الملصقات والرسومات كيف كانت هذه التقني�ة بمثابة آلية مؤثرة للتعبئ�ة والحشد 
�ا مدروًسا  والتواصل خالل الثورة اإليراني�ة7. وبالمجمل، يأتي توظيف الملصق نمًطا دعائيًّ
بعناية، إذ كانت صور »الخميني البطل« تغزو كل األشـــكال التواصلية وجرى تكثيفها 
بقوة في الفضاءات العامة عن طريق الملصقات والجداريات8. ولم تُكن الملصقات 
السياسية التي جرى إنت�اجها ونشرها خالل الثورة في إيران تمثل استثن�اًء، بل كانت سمة 

العصر حينها.
لقد ســـعت الدعاية اإليراني�ة إلى خلق تصّور ذهني شامل حول مفهوَمي الخير والشر، 
عبر إنت�اج شبكة تفاعلية مكثفة قوامها »نحن واآلخر )الخصوم(«، ركزت في مجملها 
على شيطنة الخصوم/األعداء بما في ذلك الشاه محمد رضا بهلوي والواًليات المتحدة 
األمريكية وإسرائي�ل والرئيس العراقي األسبق صدام حسين وغيرهم. ومن جهة ثاني�ة 
عملت هذه الدعاية على صناعة صورة أيقوني�ة لزعيم الثورة )الخميني(، فكان في مجمل 

الوقت يظهر بصورة الرجل الخارق )Man Super( )انظر الشكل 2(.
ومن البديهي أن تعكس الدعاية اإليراني�ة التوجهات السياسية العامة لهذه الثورة، 
لذلك كان الهدف من وراء هذه الشبكة التفاعلية هو التعبير المباشر عن خصوم إيران 
بشكل يفهمه المجتمع بكل فئاته، شبكة تنطوي على عملية تحفيزية، تحفز مشاعر 
ااًلنتماء إلى الثورة وترسخ صورة اإليراني والمسلم المقاوم. تنطوي هذه العملية باختصار 
شـــديد على صناعة الرأي العام وفق ما يضمن واًلء الجماهير لقيم الجمهورية الجديدة، 

وضمان دعم قراراتها واختي�اراتها السياسية والديني�ة.

شرت في مرحلة الثورة اإليراني�ة وحرب الخليج األولى
ُ
شكل )2(: ملصقات دعائي�ة ن

 توظيف الصور البالغية على شكل ملصقات سياسية كانت له نت�ائج بالغة 
ّ

إن
ا، إذ لم يكن 

ً
التأثير في صناعة الذهني�ات، وحشد مزيد من الدعم كما ذكرنا سالف

تركيز الدعاية على شخصية واحدة إاًل انسجاًما مع الحالة النفســـية المتوترة التي 
 للتعبئ�ة والحشـــد وراء شخصية قادرة على 

ً
عرفها المجتمع اإليراني، الذي كان مهيأ
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 فـــي الخروج من حالة العطالة 
ً

قيادة التمرد على النظام ااًلجتماعي والسياســـي، أمال
 الصورة األيقونة التي جرت صناعتها بتسليط التركيز 

ّ
وااًلندحار تلك. وبالتالي فإن

علـــى الخميني تتن�اســـب مع الســـياق العاّم وطبيعـــة المجتمع اإليرانـــي الذي طالما 
طالت انتظاراته لتحقيق آماله المؤجلة.

ن هذه الملصقات مجرد انعكاس ثانوي للحركة الثورية، بل لعبت 
ُ

فـــي الواقع لم تك
ا في النضال من أجل التعبير وصياغة األيديولوجيا واألفكار الجماعية9. ولم  دوًرا حيويًّ
يكن توظيف الملصق السياسي والجداريات بما في ذلك وسائل اإلعالم وااًلتصال 
المتاحـــة وقتهـــا في المرحلة األولى مـــن الثورة مصادفة، بـــل هو توظيف يتوافق مع 
ا  واقع اجتماعي تســـود فيـــه األمية والفقر. لعبت هذه األســـاليب الدعائي�ة دوًرا مهمًّ
في نقل المشـــاعر الثورية إلى المجتمع اإليراني ومنه إلى المجتمع اإلسالمي على حد 
سواء، مجتمع تغلب عليه األمية، بما في ذلك هشاشة المعرفة السياسية لدى عامة 
الناس، في ظل غياب مصادر بديلـــة للمعلومة، وفي إطار عمليـــة التأطير والتنميط 

التي تعرض لها المجتمع، في ســـياق »اإلعالم الواحد والحقيقة الوحيدة«.
أمام هذه األوضاع كانت مهمة هذه األدوات الدعائي�ة هي نقل المشاعر الثورية إلى 
الجماهير وتوحيدها بعناية فائقة دون اســـتبعاد أي فئـــة اجتماعية، بجعل روح الثورة 
 النظر عن وضعهم ااًلجتماعي والمعرفي. لذلك كان الملصق 

ّ
تشيع بين الناس بغض

السياســـي وقتها أداة فاعلة في توحيد المشـــاعر ونقلها إلى المتعلمين واألميين دون 
أي تمييز بين الفئات ااًلجتماعية، فلم تتردد الثورة في توظيف كل الوسائل الممكنة 
من مطبوعات وملصقات ومجالت ثقافية وكل وسائل اإلعالم، للترويج ألفكارها 

 إلى تصدير الثورة.
ً

الجديدة، بداية بواًلية الفقيه ووصواًل
وبعـــد نجـــاح الدعايـــة الثورية فـــي تحقيـــق أهدافها فـــي الهيمنة على الســـلطة، 
سعت إيران إلى تصدير الثورة إلى باقي العالم اإلسالمي، بحجة أن إنشاء الحكومة 
اإلســـالمية في إيران مجرد خطوة أولى تجاه إنشـــاء الدولة اإلسالمية العالمية كما 
يزعـــم الخميني10. هذه الرؤية التوســـعية أفضت إلى نشـــوب نزعات وخصومات 
وانشـــقاقات كبرى بين دول العالم اإلسالمي. ومن بين نت�ائجها حرب الخليج األولى 
)إيران والعراق(11. هذه النزعة التوســـعية ستظهر بكثافة في أواسط القرن الحادي 
والعشـــرين مع انتشـــار القنـــوات الفضائيـــ�ة العابرة للحـــدود، التـــي اتخذتها إيران 
وســـيلة إلدراك غايتها التوسعية وبسط نفوذها األيديولوجي في المنطقة، ستعرف 
ا بين مختلف الدول والتكتالت اإلقليمية والتنظيمات 

ًّ
ا حاد

ً
هذه القنوات تسابق

لكسب رهان التأثير وصناعة الوعي الجماعي الديني والسياسي، الشيء الذي حدا 
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بهذه القنوات لتصبح ســـاحة جديدة لحروب ناعمة تتحول أهدافها حسب السياق 
والمصالح.

لقد حاولت الجمهورية اإلســـالمية الحد من تأثير إنت�اج اإلعالم األجنبي، فقد بث 
التليفزيون الحكومي نهاية السبعيني�ات والثمانيني�ات برامج إسالمية تهدف أساًسا 
إلـــى تعزيز الشـــرعية الديني�ة للقيادة اإليرانيـــ�ة، إلى الحد الذي وصفه المشـــاهدون 
المحليون الســـاخطون بـ»الُمالفزيون« بســـبب محتواه المتكرر. وعندما أدخلت 
تكنولوجيا األقمار الصناعية في عام 1993م، حظيت البرامـــج األجنبي�ة في البداية 
ا علـــى ذلك، وللحماية من »الفســـاد 

ًّ
بشـــعبي�ة كبيرة بين الجمهور اإليرانـــي. ورد

األخالقي« المحتمل للبث اإلذاعي األجنبي، حظرت الحكومة اإليراني�ة أطباق األقمار 
ا(، إاًل أن الجماهير اإليراني�ة  الصناعية في عام 1995م )وهو قانون اًل يزال قائًما رســـميًّ

سرعان ما وضعت إستراتيجيات للتحايل على الحظر12.
وفي ظل هذه المنافســـة ستعمل الســـلطات اإليراني�ة على تطوير اإلعالم وجعله 
ركيزة أساسية داخل القواعد واألجهزة الدعائي�ة اإليراني�ة، واًل سّيما أن وفاة الخميني 
ر كثيًرا مـــن توجهات الدعاية الثوريـــة »روح الثورة«، بل واصـــل بديله علي  لم تغيِّ
خامنئي المســـيرة في اتجاه إتمام مســـار فرض الســـيطرة وتعزيز الشـــرعية وبسط 
النفوذ، فلم تتردد طهران في توظيف مختلف األوعية اإلعالمية وتوسيع شبكتها 

الدعائي�ة بهدف تصدير الثورة.

ثانًيا: الهيمنة واحتكار الخطاب اإلعالمي والصحفي
ارتبطت مؤسسة اإلذاعة والتليفزيون ارتب�اًطا مباشًرا بالمرشد األعلى، وقد جاء هذا 
الربط ليعكس بداية مخاوف النظام الثوري في استخدام اإلعالم من طرف القوى 
المضادة للثورة، لكن استمرار هذا ااًلرتب�اط بين المؤسسة اإلعالمية الرسمية وأعلى 
ا المعبر الرئيسي عن 

ً
ســــلطة سياسية في البالد جعل هذه المؤسسة وتوسعاتها اًلحق

توجهات السياسية للدولة اإليراني�ة، وكشف عن أهمية هذه المؤسسة في بن�اء الرأي 
العام، الداخلي والخارجي، خصوًصا أن المؤسســــة شهدت توسًعا كبيًرا في بنيتها 
وتوجهاتها، وعدد المؤسســــات التابعة لها التي تولــــي بلورة الخطاب اإليراني تجاه 

القضايا اإلستراتيجية أهمية كبرى13.
 فرض الســـيطرة على شـــبكة اإلذاعة والتليفزيون وحظر اســـتخدام األطباق 

ّ
إن

الهوائي�ة وكذا تشـــديد المراقبة على شـــبكات اإلنترنت ما هي إاًل إجابة واضحة 
عـــن ماهية الممارســـة الصحفية في الجمهورية اإليراني�ة، إذ تحتكـــر الدولة البث 
التليفزيوني واإلذاعي كما نصت المادة 44 من الدســـتور. وفي نفس ااًلتجاه تنص 
المـــادة 175 من الدســـتور على أن تعييـــن وإقالة رئيـــس هيئ�ة اإلذاعـــة والتليفزيون 
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)IRIB( من اختصاص المرشد األعلى. فاإلعالم في ظل هذا الواقع السياسي المقيد 
ُجعل منه مجرد أداة سياســـية رئيســـية لفرض السيطرة وتحقيق طموحات المرشد 

وحلفائه. األعلى 
ي�ل من 

َّ
 اإلعالم المحلي للقضاء على المعارضة بكل أشكالها أو الن

ً
ف عادة

َّ
يوظ

سمعتها وسمعة بعض كبار المسؤولين، فخالل ااًلنتخابات الرئاسية لعام 2009م، 
على سبي�ل المثال، رفض خامنئي طلب الرئيس األسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني 
الوصول إلى وسائل اإلعالم للرد على اتهامات الفساد التي أثيرت ضده وضد عائلته 
من طرف الرئيس )المرشـــح للرئاســـة آنذاك( محمود أحمدي نجاد خـــالل مقابلة 
تليفزيوني�ة. وبعد شهر من ااًلنتخابات ُمنع بث خطبة الجمعة لرفسنجاني في وسائل 
اإلعالم، التي انتقد فيها قمع ااًلحتجاجات ودعا إلى تحقيق المصالحة السياســـية من 

أجل تجاوز ما كان يصفه باألزمة14.
تماشًيا مع سطوة المرشد األعلى على الحكم ومنه على وسائل اإلعالم، ستعيش 
هـــذه األخيرة على وقـــع التطويع واإلخضـــاع، بعد تأميمها والســـيطرة علـــى مواردها 
من طرف الدولة، إذ ســـيتحول اإلعالم إلى أداة تبريـــر القمع والعنف الممارس ضد 
ا كانت أو جماعة، وهو ما انعكس سلًبا على البيئ�ة اإلعالمية وحريات 

ً
المعارضة فرد

التعبير والرأي. ونتيجة لذلك ُحظرت مئات الصحف والمجالت التي اًل يت�الءم خطها 
التحريـــري مع التوجهات السياســـية والدينيـــ�ة التـــي اتخذتها الجمهوريـــة اإليراني�ة 

الجديدة، بحجة أنها اًل تنسجم مع أهداف وروح الثورة.
ظِهر هذه الصيغة الســـيادية التي اصطبغت بها وســـائط اإلعالم وااًلتصال مدى 

ُ
ت

أهميتها البالغة في سياســـات اإلســـتراتيجية اإليراني�ة، ولعل ارتب�اط هذه الوســـائط 
بالوصاية المباشـــرة للمرشد األعلى يدل على أن وسائل اإلعالم اًل تقل أهمية عن باقي 
المؤسسات السيادية األخرى، كالمؤسسة العسكرية والديني�ة بالجمهورية اإليراني�ة.
وحتى يومنا هذا، اًل تزال القيود على وســـائل ااًلعالم متواصلة، إذ يتعرض عديد من 
 

ّ
َعد

ُ
الصحفيين لمزيد من ااًلضطهاد وااًلعتقااًلت التعسفية واألحكام الثقيلة، فإيران ت

من بين أسوأ الدول التي يمكن للمرء أن يمارس فيها الصحافة. فحسب نت�ائج تقرير 
ت 

ّ
مؤشـــر حرية الصحافة العالمية الذي تنشره مؤسسة »مراسلون بال حدود«، احتل

ــران في عام 2022م المرتب�ة الثالثة ما قبـــل األخيرة من أصل 180 دولة، متقدمة على  إـي
كل من كوريا الشمالية وإرتيريا فقط، وهو تصنيف يعكس واقع الصحافة واإلعالم 
في طهران، فقـــد بلغ عدد الصحفيين في الســـجون اإليراني�ة فـــي الوقت الراهن 512 

ة15. وصحفيَّ ا  صحفيًّ
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 اســـتمرار مضايقات الصحفييـــن وتعريضهم باســـتمرار للترهيـــب وااًلعتقال 
ّ

إن
التعســـفي واحتكار هيئ�ة إذاعة وتليفزيون الجمهورية )IRIB( لمصادر األخبار، كل هذا 
يعكس صورة األيديولوجيا الرســـمية للدولة، في ســـعيها المتواصل لفرض الهيمنة 
على شروط إنت�اج العمليات ااًلتصالية، ومنه السيطرة على مصادر تدفق المعلومات. 
 الوضع السياسي المقيد، وكذلك صعوبة الوصول إلى المعلومات 

ّ
فمثلما أشرنا، فإن

ونشـــرها في ظل غيـــاب ضمانات ميدانيـــ�ة لحمايـــة الصحفيين مـــن المضايقات 
والتهديدات، قد عزاًل إيران بشكل كبير عن بقية العالم، وأسهما في توسيع الهوة بين 

واقع الحريات في طهران وباقي دول العالم. كما هو مبين في )الشـــكل 3(.
2م حسب  0 2م و22 00 شكل )3(: مؤشر حرية الصحافة في إيران ما بين 2

»مراسلون بال حدود«

https://bit.ly/3TbhjOz ،المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، تاريخ االطالع: 13 أغسطس 2022م

منذ 1979م إلى يومنـــا الحاضر، تعّرض ما اًل يقل عن 1000 من الصحفيين والمدونين 
لالعتقال أو ااًلحتجاز أو اإلعدام على يد الحكومة اإليراني�ة، بي�د أن الحملة الشرســـة على 
ا 

ً
 تداعيات القمع لتشـــمل أيض

ّ
حّريـــة اإلعالم اًل تقتصر على الصحافة المحلية، بل تمتد

المراسلين اإليرانيين العاملين لحساب وســـائل اإلعالم األجنبي�ة، إذ اًل يسلمون بدورهم 
ر بحّجة مّس ثوابت الجمهورية، كما نّصت  من الضغوط والمضايقات16. وكل ذلـــك ُيَبرَّ
 حرية الصحافة والمطبوعات مكفولة ومعترف بها، 

ّ
المادة 24 من الدستور اإليراني: »إن

ا 
ً

ة بالقواعد اإلسالمية والنظام العام«، وهو ما تؤكده أيض
ّ
ولكن شـــريطة أاًل تكون مخل

ديب�اجة الدســـتور التي اختصرت مهاّم وســـائل اإلعالم العامة واإلذاعة والتليفزيون في 
»نشر الثقافة اإلسالمية، بموازاة المسيرة التكاملية للثورة اإلسالمية«. فهذا التقيي�د 

https://bit.ly/3TbhjOz
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والتحكم في الجســـم الصحفي واإلعالمي سُيترَجم على نحو أكثر وضوًحا في قانون 
الصحافة اإليراني، الذي يطرح بدوره أزمة تأويل حقيقية، يســـمح لهيئ�ة اإلشـــراف على 
الصحافة بتقدير مواقفها وقراراتها تجاه الجسم الصحفي بنوع من المزاجية السياسية.

ومن أوجه هذه األزمة إصدار قرار إغالق صحيفة محلية تدعى »كليد« بحجة اإلساءة 
إلى السلطة العليا في الدولة، بربطها خط الفقر بالمرشد األعلى، إذ نشرت صورة بي�اني�ة 
)كاريكاتيرية( لرســـم حول خط الفقر في البالد، وإلى جانب�ه يد وقلم بما يشي بأنها 
 هذا القرار شرعيت�ه من نص المادة 27 من 

ّ
مراسالت لخامنئي17 )انظر الشكل 4(. واستمد

قانون الصحافة، الذي يقضي في حالة إهانة المرشد األعلى بإلغاء وسحب رخصة النشر، 
كما سيجري عرض المدير العاّم والمحرر للمســـألة القضائي�ة، وهذا من دون اإلفصاح 
عن طبيعة هذه اإلهانة وشـــكلها، فهل يمكن بهذا المعنى اعتب�ار النقد على سبي�ل المثال 

ا ومتى يصبح إهانة؟
ً

إهانة؟ ومتى يصبح النقد نقد

شكل )4(: رسم كاريكاتيري ُيظِهر يد خامنئي ترسم خط الفقر
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في الوقت الذي احتكر فيه النظام العمل الصحفي المحلي، ظهرت فضاءات إعالمية 
إيرانيـــ�ة جديدة، بقيادة نشـــطاء وصحفيين ومعارضين للنظام السياســـي اإليراني خارج 
البالد، وشـــكلت هذه القنوات اإلعالمية تحدًيا كبيًرا أمام الدعاية اإليراني�ة الرسمية، 
خصوًصا في ظل استمرار ظروف ااًلحتقان والتوتر ااًلجتماعي، لذلك اًل يدخر النظام في 
طهران أي جهد للتشويش عليها أو شـــيطنتها واتهامها بالعمالة األجنبي�ة في ظل تراجع 
مؤشـــر الثقة في اإلعالم العام المحلي، وتزايد إقبـــال اإليرانيين على القنوات األجنبي�ة 
والقنوات المعارضة للخطاب الرسمي. وتجدر اإلشارة إلى أن تفضيل الخطاب اإلعالمي 
اإليراني األجنبي على الخطاب المحلي يعود بشكل أساسي إلى الظروف التي عاشها 
هـــؤاًلء المحررون والمراســـلون الدوليون، مـــن صحفيين وحقوقيين ونشـــطاء... الذين 

جبروا على مغادرة البالد.
ُ
أ

ا لها، وهي  ففي اســـتطالع رأي أجرته مؤسســـة بحثي�ة مســـتقلة تتخذ من هولندا مقرًّ
»وكالة غامان« المتخصصة في تحليل وقياس المواقف في إيران، في الفترة الممتدة 
بين 17 و26 فبراير 2021م مع عين�ة تمثيلية فاق عددها 27 ألف شـــخص، حول اتجاهات 
ت كل من قناة »إيران 

ّ
الـــرأي العام في إيران، بما فيها مصادر الحصول على األخبار، حل

إنترناشـــيونال« وقناة »من وتو« و»بي بي سي فارسي« و»صوت أمريكا« من بين أكثر 
ر أكثر من نصف العين�ة المشاركة في هذا  مصادر األخبار شيوًعا وتأثيًرا في إيران، إذ عبَّ
ااًلســـتطالع عن ثقتهم بقناة »إيران إنترناشـــيونال« وقناة »من وتـــو« على التوالي، في 
حين حازت »بي بي سي فارسي« ثقة 27 في المئة، والتليفزيون اإليراني الحكومي بنسبة 
14 فـــي المئـــة من مجموع العين�ة. فـــي غضون ذلك، صرح 74 في المئـــة بأنهم اًل يثقون 
بالتليفزيون اإليراني على اإلطالق. وحسب النت�ائج قال 33 في المئة من المشاركين في 
ااًلستطالع إنهم يشاهدون قناة »إيران إنترناشيونال« بشكل يومي، هذا يجعلها القناة 

اإلخبارية األجنبي�ة الناطقة باللغة الفارسية األكثر شعبي�ة في إيران18.
ويشـــير بعض التقارير الصحفية المحليـــة إلى أن تراجع اإلقبال علـــى اإلعالم العام 
، األمر 

ّ
اإليراني يرجع إلى الضغوط السياســـية المتزايدة على الجسم الصحفي المستقل

الـــذي دفع بعديد منهم إلـــى مغادرة البالد، إذ رجحت صحيفة »الشـــرق اإليراني�ة«19 أن 
حلول قناة »إيران إنترناشيونال« على رأس قائمة أكثر القنوات اإلعالمية تأثيًرا في الرأي 
العام اإليراني يعود بشكل أساســـي إلى الصحفيين واإلذاعيين الموهوبين الذين جرى 
إدماجهم وتوظيفهم في هذه المؤسسات الدولية بعد مغادرتهم البالد نتيجة الظروف 

الصعبة التي اًل تشجعهم على أداء واجبهم المهني.
ورغم مغادرتهم البالد فإن حمالت ااًلستهداف والتخوين والترهيب لم تتوقف، ففي 
ا في »بي بي سي«، 

ً
�ا مع 150 موظف ا جنائيًّ

ً
سنة 2017م بدأت السلطات في طهران تحقيق
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بما في ذلك المتعاونون بتهمة »التآمـــر على األمن القومي«، إذ جمدت جميع أصولهم 
داخل البالد20، كما نشرت وســـائل إعالم تابعة للحكومة اإليراني�ة صوًرا لصحفيين 
إيرانيين مقيمين في لندن، واصفة إياهم بأنهم مجرد »عصابة مافيا«21. والحال أن هؤاًلء 
الصحفيين لم يســـلموا من مطاردات النظام حتى وهم خارج طهران. وفي تقرير نشرته 
 السلطات اإليراني�ة تشّن 

ّ
صحيفة »ذا تايمز« البريطاني�ة، في ديسمبر 2019م، قالت إن

حملة ترهيب ضد صحفيـــي وموظفي قناة »إيران إنترناشـــيونال«، التي تتخذ من لندن 
ت باختطافهم من 

َ
د

ّ
ت أموالهم وممتلكاتهم، فيما هد

َ
ا لها، إذ استجوَبت أقاربهم وجّمد مقرًّ

شوارع بريطاني�ا ما لم يتركوا وظائفهم في هذه القناة. وكانت القناة قد عرضت لقطات 
من ااًلحتجاجات الواسعة التي عّمت الشوارع اإليراني�ة في أعقاب رفع أسعار البنزين22.

وهذه هي المعاملة نفســـها التي تعرض لها عشرات الصحفيين المنتسبين إلى »بي 
ا إلدانة هذا ااًلستهداف الجماعي  بي سي فارسي«، إذ عقدت هذه األخيرة مؤتمًرا صحفيًّ
غير المسبوق، وتهديدات شملت مصادرة جوازات سفرهم، بما في ذلك منعهم من شراء 
أو بيع الممتلكات، إذ أظهر استطالع داخلي أجرته هيئ�ة اإلذاعة البريطاني�ة )بي بي سي( 
ا في »بي بي سي فارسي« أفادوا بأن السلطات استجوبت آباءهم، فيما صرح 

ً
أن 45 موظف

40 منهم بأن األمر نفسه حدث إلخوتهم أو أخواتهم23. واًل شك أن مثل هذه الممارسات 
التي ألفتها إيران للسيطرة على مصادر المعلومات تجعل من ممارسة الصحافة أمًرا شبه 

متعذر.
على مدار أربعين عاًما، لم يقتصر توظيف وســـائل اإلعالم الرسمية على نقل الحقائق 
ا لترهيب الصحفيين والمعارضين 

ً
خدمت أيض

ُ
كما يراها النظام اإليراني فقط، بل است

داخل طهران أو خارجها إلسكات أصواتهم. مارســـت هيئ�ة اإلذاعة والتليفزيون جميع 
أنواع التعذيب النفســـي والتشـــهير ونـــزع ااًلعترافات القســـرية وانتهاك خصوصية 
المعارضيـــن وذويهم، عن طريق مقابالت وبرامـــج إذاعية تليفزيونيـــ�ة متخصصة في 

التشهير والتضليل.
20م  يرصـــد تقرير صـــادر عن الفيدراليـــة الدولية لحقـــوق اإلنســـان )FIDH( عام 20
 للقمع الجماعي«24، مشاهد وأنماط توظيف اإلعالم لقمع 

ً
بعنوان »اإلعالم اإليراني أداة

ا ُبثت على هيئ�ة  المعارضـــة، وقدم التقرير قـــراءة تحليلية مفصلة لـ151 برنامًجـــا إعالميًّ
اإلذاعـــة والتلفزة خالل العقد الماضي، بما في ذلك اعترافات لـ355 شـــخًصا/ضحية، 
 

ّ
ه ضد 505 أشخاص. وحسب شهادات الضحايا فإن باإلضافة إلى محتوى تشهيرّي موجَّ
هذه الممارســـات اإلعالمية القمعية تمثل وسيلة تعذيب نفســـّي لها آثار طويلة األمد، 
َسرية وسمعتهم اًل يمكن تجاوزه بسهولة. وبما 

ُ
وأكدوا أن تأثير هذه البرامج في حياتهم األ
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ا من المشاهدين اًل يستطيعون الوصول إلى مصادر معلومات مستقلة، فإنهم 
ً

أن عديد
يعتقدون أن ااًلتهامات التشهيرية الموجهة ضدهم في هذه البرامج تمثل الحقيقة.

ما من شـــك في أن البيئ�ة اإلعالميـــة اإليراني�ة مقيدة، بل قمعية وغير مســـاعدة على 
ا من أكبر خمســـة سجون في العالم 

ً
أداء العمل اإلعالمي والصحفي، إذ اًل تزال إيران واحد

للناشطين والعاملين في مجال اإلعالم على حد وصف مؤسسة »مراسلون بال حدود«. 
أمـــام هذا الوضع المتأزم، يرى النظام اإليراني في وســـائل اإلعالم، باإلضافة إلى كل ما 

سبق، أداة مناسبة اًلختراق المنطقة ودعم أطروحته الطائفية والسياسية.
ألجل هذا، تســـتثمر إيران على التوالـــي أموالها بوفرة في مجـــال الصناعة اإلعالمية، 
وجهدها لخلق إعالم دبلوماسي تن�افسي )مثلما يفعل بعض الدول الكبرى في المنطقة(، 
ا، سواء من خالل الوكالء  ا وخارجيًّ يتحدث باســـم النظام اإليراني ويهيئ له الظروف محليًّ
أو المنتسبين الرســـميين إلى النظام، بي�د أن الغاية النهائي�ة من كل هذا هي خلق رأي عاّم 
ي ينســـجم مع أفكار النظام، بما في ذلك تأمين ممرات خارجية تعّبر عن وجهة نظر 

ّ
محل

طهران بشـــأن العالم، ونشـــر ما ُيعرف بـ»قيم/تصدير الثورة« على نطاق إقليمي واسع 
بما يخدم تعاظم الوجود اإليراني في المنطقة كقوة إقليمية وضمان توســـيع دائرة النفوذ 

خارج الحدود اإلقليمية التقليدية.

ثالًثا: اإلعالم اإليراني ونزعة السيطرة.. رهانات ااًلنتقال من التأثير إلى صناعة النفوذ
قد اًل يختلف المهتّمون بالشأن اإليراني كثيًرا عن الدور الريادي الذي لعبه اإلعالم في 
 الدعاية اإلعالمية هي جزء اًل يتجزأ 

ّ
الحياة السياسية اإليراني�ة. مثلما ذكرنا من قبل، إن

من تاريخ الجمهورية اإليراني�ة، دعاية ستتبلور في إطار أخطبوط إعالمي ضخم، يتمثل 
في »هيئ�ة اإلذاعة والتليفزيــــون«، الذي يعّبر عن الخط التحريري لأليديولوجيا الثورية 
اإليراني�ة القائمة على عقيدة المقاومة، والترويج له في مختلف المستويات واألصعدة 
ه نفسه في سياق متن�اسق مع المؤسسات الكبرى،  ا. يقدم هذا التوجُّ ا ودوليًّ ا وإقليميًّ محليًّ
 إلــــى الهيئ�ات ااًلقتصادية 

ً
من مؤسســــة المرشــــد األعلى و»الحرس الثوري« ووصواًل

والدبلوماسية الرسمية ووكالء إيران من جميع األطياف، دول ومؤسسات وتنظيمات 
 من أوُجه ذلك دعوة خامنئي األخيرة إلى »الجهاد اإلعالمي«25 

ّ
موازية وميليشيات. ولعل

لمواجهة الغزو اإلعالمي كما سماه.
د والتوســـع في المنطقـــة، تراهن إيران على وســـائل اإلعالم 

ّ
وأمام ســـعيها نحو التمد

لصناعة وجهاتها وشكل حضورها في الفضاء العاّم، سواء الداخلي أو الخارجي، وُيالَحظ 
 أهمية عن باقي الصناعات اإلستراتيجية 

ّ
أن استثمار طهران في الصناعة اإلعالمية اًل يقل

األخرى كالعسكرية واألمني�ة، إذ إنها اًل تتردد في بســـط أذرعها اإلعالمية في المنطقة، 
وهو ما تؤكده نت�ائج مجموعة من التقارير المنجزة حول المشهد اإلعالمي اإليراني.
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ا لتقرير مركز أبحاث البرلمان اإليراني فإنـــه يبلغ دخل هيئ�ة اإلذاعة والتليفزيون 
ً

ووفق
1 تريليون لاير )560 مليون دواًلر(. هذا بصرف النظر عن نصيبها من الميزاني�ة  نحـــو 40
الحكومية، الذي يعادل مجموع ضرائب الرواتب الســـنوية لجميع موظفي الحكومة، 
البالغ 50 تريليون لاير )200 مليون دواًلر( من ميزاني�ة الحكومة26، باإلضافة إلى تحديث 
حكومة طهران ميزانيتها لســـنة 2021م لتخصيص 71.4 مليـــون دواًلر إضافية لبرامج 
الفضاء اإللكتروني الذي استفادت منه هيئ�ة اإلذاعة والتليفزيون بحصة بلغت 63 مليون 
دواًلر، فيما حصل القسم الســـيبراني في »منظمة الدعاية اإلسالمية« )IDO( على 8.4 

مليون دواًلر المتبقية27.
وفي نفـــس ااًلتجاه يقـــدم تقريـــر لـ»منصة المشـــهد اإلعالمي«، التابعة لـ»مركز 
الصحافة األوروبي�ة« )EJC( مونوغرافيا عامة للمشـــهد اإلعالمي اإليراني، معتبًرا هيئ�ة 
اإلذاعة والتليفزيون من أهّم المؤسســـات اإلعالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، 
بل وفي العالم، لما لها من إمكانات اســـتثمارية بشرية ضخمة، إذ تضّم أكثر من 40 
ألف موظف عبر العالم، وفروع في أكثر من 20 دولة، تقدم خدماتها بعدة لغات، كما 
ــر 17 قناة وطنيـــ�ة، و30 قناة إقليمية، و9 قنوات دوليـــة. ومن بين أهم هذه القنوات  تدـي
قناة »العالم« باللغة العربي�ة، التي جرى إطالقها عام 2003م بطريقة مشابهة ألسلوب 
ي »الجزيرة« و»العربي�ة«. 

َ
القنوات الفضائي�ة اإلخبارية العربيـــ�ة الكبرى، على غرار قنات

باإلضافـــة إلى قنـــاة »برس تي في« الدولية التي شـــرعت في بث برامجهـــا عام 2007م 
دة اللغات، التي بدأت نشاطها عام 1990م وتبث 

ّ
باللغة اإلنجليزية، وقناة »سحر« متعد

برامجها باللغات الكردية واألردية واألذرية والبوسني�ة والفرنسية28، وغيرها من اللغات 
األخرى كاللغات اإلفريقية مثل الهوسا والسواحلية29، باإلضافة إلى الشبكة اإلعالمية 
عتبر من بين الشبكات األكثر شعبي�ة في 

ُ
»إيسبان تي في« باللغة اإلسباني�ة، التي ت

أمريكا الالتيني�ة حسب بحث أجراه المعهد البولندي للشؤون الدولية30.
 وكااًلت األنب�اء اإليراني�ة من بين الوكااًلت األكثر نشاًطا في العالم، 

ّ
َعد

ُ
من جهة أخرى ت

وفي مقدمتها »وكالة أنب�اء الجمهورية اإلســـالمية«، المعروفة اختصارا باسم »إيرنا« 
)IRNA(، وهي بمثابة الوكالة الرسمية الوحيدة في الجمهورية، باإلضافة إلى »وكالة أنب�اء 
 نفســـها وكالة مستقلة )شبه رسمية تابعة للحرس الثوري(، وهي ومن 

ّ
ُعد

َ
فارس« التي ت

دة. لكن تبقى أهم هذ الوكااًلت غير 
ّ

الوكااًلت المهمة لكونها تقدم أخبارها بلغات متعد
الرسمية وكالة »مهر« )Mehr( المتخصصة في أخبار السياسة الخارجية اإليراني�ة، التي 
نشئت عام 2003م، وتغطي القضايا السياسية وااًلقتصادية والثقافية والديني�ة بلغات 

ُ
أ

دة، العربي�ة واإلنجليزية والتركية والروسية والفارسية واأللماني�ة، ولها أكثر من 
ّ

متعد
300 مراســـل، إضافة إلى 5 مكاتب إقليمية، وعقدت اتفاقات تعاون مع أكثر من 17 وكالة 
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أجنبي�ة في آسيا وأوروبا. إضافة إلى هذه الوكااًلت الكبيرة التي تقدم خدمات في قطاعات 
ا، وأكثرها  ا أو خارجيًّ مختلفة، ثمة وكااًلت أنب�اء متخصصة تركز في قضايا محدودة، داخليًّ
أهمية وكالة »القدس« لألنب�اء، وهي وكالة متخصصة في الشؤون الفلسطيني�ة، وهناك 

»وكالة أنب�اء الطلبة«، و»وكالة أنب�اء المرأة«، و»وكالة األنب�اء القرآني�ة«31.
في ضوء هذا المشهد يمكن استنت�اج خالصة أساسية مفادها أن التوغل اإليراني في 
المنطقة لم يأِت صدفة أو نتيجة مباشرة لتخاذل األنظمة العربي�ة وسطوة أمريكا وإسرائي�ل 
على المنطقة كما يشـــاع، وإنما يرجع ذلك في جزء كبير منه، باإلضافة إلى مجموعة من 
العوامل المتضافرة، إلى وعي طهران باألدوار اإلســـتراتيجية للدعاية اإلعالمية في تعزيز 
مواقفها والترويج لها على نطاق واسع، بما في ذلك التأثير في الرأي العام ومنه الضغط 
على الحكومات. فمنذ أكثر من أربعة عقود وإيران تعمل على تطوير شبكتها اإلعالمية، 
إلى الحد الذي تجاوز فيه مدى التأثير مســـتوى نفوذها المحلي واإلقليمي إلى المســـتوى 
الدولي، إذ سبق للواًليات المتحدة األمريكية إغالق مجموعة مواقع إلكتروني�ة تابعة 
لعدد من وســـائل اإلعالم اإليراني�ة، رسمية وأخرى تابعة لجماعات مرتبطة بها، متورطة 
في نشر األخبار الكاذبة والمشاركة في حمالت التضليل الموجهة. مثل قناة »المسيرة« 
التي يديرها الحوثيـــون، وقناة »العالم«، و»اللؤلؤة«، و»فلســـطين اليوم«، و»النب�أ«، 
ا لحرية 

ً
و»الكوثر«، وغيرها من القنوات األخرى. وهو ما لم تتقبله طهران، واعتبرته خرق

التعبير، كما لم تترك هذه الفرصة تمّر دون الحديث عن »محور المقاومة في مقابل محور 
ااًلستسالم«. وأوضحت هيئ�ة اإلذاعة والتليفزيون اإليراني على موقعها اإللكتروني أنه 
»فـــي حين تؤكد الحكومة الديمقراطية للواًليات المتحدة دعم حرية التعبير فإنها تغلق 
ا وسائل اإلعالم عبر دعم إسرائي�ل والسعودية، الحليفين التاريخيين لواشنطن في  عمليًّ

الشرق األوسط«32.
ولعل مـــن بين األشـــياء المثيرة لالنتبـــ�اه محاولة طهران شـــيطنة بعـــض الدول غير 
 من وجهة 

ّ
َعد

ُ
الصديقة في المنطقة مثلما رأين�ا مع المملكة العربي�ة الســـعودية، التي ت

ي 
ّ
نظر الَعالقات الدولية مصدًرا من مصادر قوى التوازن في المنطقة بين المعسكر السن

والشـــيعي. لقد تسللت القنوات اإلخبارية اإليراني�ة منذ عدة سنوات إلى سوق اإلعالم 
العربي، بشكل رئيسي من خالل الحامل الفضائي العربي الرئيسي »عربسات«، و»نايل 
سات« بدرجة أقل، وتضع إيران في معركة إستراتيجية على قلوب وعقول العالم العربي. 
لذلك تحاول إيران تشويه سمعة منافسيها الرئيسيين في المنطقة وسمعة مؤسساتها 
اإلعالمية، من خالل الترويج لفكرة أن وســـائل اإلعـــالم المنافســـة قريب�ة من البيت 
األبيـــض مما يقوض مصداقيتها فـــي المنطقة. فغالًبا ما تتهم وســـائل اإلعالم اإليراني�ة 
اإلعالم الخليجي بأنـــه مؤيد للصهيوني�ة فيما تلعب هي -أي الدعاية اإليراني�ة- على وتر 
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األزمة واســـتغالل المشـــاعر المعادية للواًليات المتحدة في جميع أنحاء العالم العربي 
 واضًحا على ذلك، 

ً
 األزمة اليمني�ة مثااًل

ّ
َعد

ُ
لتعزيز نفوذها والترويج لنموذجها الدعائي. وت

 كل المحاواًلت العربي�ة لحل 
ّ

كما يظهر من خالل الخطاب اإلعالمي المرتبط بها، فإن
ا، تظل مستهدفة. وعلى ســـبي�ل المثال نجد أنه غالًبا  ا أو عسكريًّ األزمة، ســـواء سياسيًّ
ما يشـــار إلى القّوات األمريكية في وسائل اإلعالم الموالية لطهران بالقنوات األجنبي�ة، 
فيما يصفون القنوات الخليجية بأنهم مرتزقة، في تصوير يساعد في تشويه سمعة هذه 
ا ويضفي شـــرعية على أّي دعم عسكري أو لوجستي  ا وعسكريًّ الدول وحلفائها سياسيًّ
محتمل قد تقدمه إيران إلى الحوثيين33، وغيرها من مختلف الممارسات اإلعالمية التي 

تحاول بها إيران نقل رؤيتها للعالم، بغض النظر عن مدى مصداقيت�ه وحياده.
 المشـــهد اإلعالمي 

ّ
فإذا كانت إيران قادرة على بن�اء نموذجها اإلعالمي الموســـع فإن

العربي ربما لم يستوعب كفاية أهمية اآللة اإلعالمية في التواصل مع الشعوب األخرى، 
بهدف التأثير في تفكيرهم، وفي النهاية في حكوماتهم، ويظهر من خالل نت�ائج عملية 
الرصد وفي حدود ما هو متاح ااًلطالع عليه غياب مؤسسات إعالمية عربي�ة تبث برامجها 
بأكثر من عشر لغات، كما هي حال البث الدولي اإليراني، لذلك ليس من قبي�ل الصدفة 
مالحظة توسع النشاط الدعائي اإليراني خارج الحدود التقليدية، وفي ذلك استهداف 

أوروبا الشرقية وأمريكا وإفريقيا وآسيا.
لت فيه كل من القنوات العربي�ة الكبرى، سواء الممولة من 

ّ
وفي الوقت الذي شك

ا  طرف قطر أو اإلمارات أو المملكة العربي�ة السعودية أو غيرها من الدول، نموذًجا إعالميًّ
ا مؤثًرا في صناعة الرأي العام المحلي والدولي، ومنافًســـا شرًســـا لألخطبوط  دبلوماســـيًّ
اإلعالمي اإليراني، فإن غياب شبكة تنسيق واضحة على مستوى وجهات النظر سيؤثر 
اًل محال في الســـيادة اإلعالمية في المنطقة وإفســـاح المجال أكثر لتوغل الســـردية 
اإليراني�ة، إذ يعبئ كل طرف قنواته بوصفها آلية لتعزيز وجهة نظره الخاصة حول القضايا 

المطروحة على الساحتين اإلقليمية والدولية.
فمن المرجح أن تؤثر هذه المنافسة ولو بشكل نسبي في نفوذ طهران في المنطقة. 
والقول بنســـبي�ة التأثير يعود باألســـاس إلى واقع المنطقـــة المتوتر، وإلى الخصومات 
المتت�ابعة بين مختلف دول المنطقة، التي تنعكس على توجهات هذه المؤسســـات 
اإلعالمية، وكذلك على فاعليتها في الفضاء العـــام. فبينما تنشـــغل الدعاية اإليراني�ة 
اإلعالمية على وجه التحديد في تشـــويه صور دول المنطقة وتعزيز نفوذها بخلق وجاهة 
ديني�ة وسياسية واقتصادية نافذة، فإن اإلعالم العربي منشغل أكثر بالنزاعات الداخلية 

والصراعات المشتركة.
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وعلى ذكر هذه الوقائع يمكنن�ا معاين�ة بعض مظاهر التأثير الـــذي أحدثت�ه الدعاية 
اإليراني�ة في المنطقة على مختلف المستويات. على الرغم من سلسلة األزمات الداخلية 
التي تعيشها طهران واستمرار العقوبات الدولية والمتكررة، فإنها تمكنت من تعزيز 
موقعها بوصفها قـــوة إقليمية في الفترة األخيـــرة، خصوًصا بعد أحداث 2011م )الربيع 
العربي( على الرغم من المحاواًلت المســـتمرة للقوى الفاعلة في الشـــرق األوسط للحد 
من تعاظم أدوارها في المنطقة. نجحت إيران في قطع أشواط كبيرة في سياسة التوغل 
بالمنطقة وبوتيرة غير مســـبوقة، بعدما غدت أربع عواصم عربي�ة تحت سيطرة طهران، 
 عن النفوذ المتسع في 

ً
ويتعلق األمر بكل من دمشق، وبغداد، وبيروت، وصنعاء، فضال

القرن اإلفريقي وبعض الدول األخرى في إفريقيا.
ا فـــي كل مكان، وموجًها لكل 

ً
وبن�اء على هذا الواقع يكاد يكون اإلعالم اإليراني موجود

الفئات ااًلجتماعية والعمرية، فنجده على ســـبي�ل المثال متقدًما بخطوات كبيرة في 
الصناعة الســـينمائي�ة بكل أنواعها بالمقارنة مع نظيراتها العربي�ة. كما تتن�افس كل عام 
على الجوائز الدولية، مثل جائزة »األوسكار« العالمية التي تمكنت من الحصول عليها 
في مناســـبتين سابقتين عن فئة األفالم األجنبي�ة، وكانت األولى عام 2012م عن فيلم 
»ااًلنفصال« والثاني�ة عـــام 2017م عن فيلم »البائع« لمخرجهمـــا أصغر فرهادي، الذي 
اختار مقاطعة حفل تسليم جوائز »األوسكار« احتجاًجا على قرار الرئيس األمريكي 
الســـابق دونالد ترامب بمنـــع مواطني بعض الدول من دخـــول الواًليات المتحدة، بمن 
فيهم اإليرانيون34، وهو ما ينســـحب كذلك عن القنوات الموجهة إلى األطفال، إذ أدرج 
فيلم الرسوم المتحركة اإليراني »ها أنا ذئب وأفترس القطيع« في قائمة أفالم الكرتون 
القصيرة المرشـــحة لجوائز »األوســـكار« لعام 2021م35. هذا ااًلهتمام بأفالم األطفال 
سينعكس على الشبكة اإلعالمية اإليراني�ة أو الشـــيعية الموجهة إلى األطفال، التي 
تعرف انتشاًرا واسًعا في القمر الصناعي »نايل سات« و»عرب سات« على التوالي، 

والتي تحظى بمتابعة نوعية في المنطقة، كقناتي »الهدهد« و»طه«.
وتجدر اإلشـــارة إلى أن الدعاية اإليراني�ة اًل تتعامل مع صناعة األفالم المتحركة على 
أنها مجرد ترف وترفيه، إنما هي في صميم عملها الدعائي، إذ سبق لها أن أنتجت مجموعة 
من أفالم الرسوم المتحركة التي تدعم أجندة طهران، مثل فيلم »اغتي�ال دونالد ترامب« 
 واســـًعا، والذي صدر فور مقتل قاسم سليماني قائد »فيلق القدس«. 

ً
الذي أحدث جداًل

 عن ذلك استثمرت طهران مبلغ 100 مليون دواًلر 
ً

ولم ينت�ِه األمر عند هذا الحد، ففضال
إلنت�اج مسلسل أطفال لشيطنة وتشويه صورة الواًليات المتحدة مثل تلك التي أنتجتها 

20م36. بعد واقعة مقتل سليماني مطلع عام 20
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، اســـتخدمت إيران قوتها اإلعالمية بوصفها منصة لكسب مزيد من الدعم، 
ً

إجمااًل
والتشـــويش علـــى خصومها، خصوًصـــا دول الخليج، إذ نشـــبت بينهما حرب إعالمية 
ف فيها الجانب�ان مختلف األنماط الدعائي�ة واإلعالمية الممكنة، إذ أظهرت 

َّ
طويلة، وظ

طهران بحضورها المكثف من خالل شبكة البث التليفزيوني العربي أن األسلوب الدعائي 
الذي انتهجته عبر وسائل اإلعالم مدفوع بطموحات توسعية اًل تقل أهمية عن مختلف 

المكونات الدبلوماسية والسيادية اإليراني�ة األخرى.
 وجود طهران بهذا الشكل في وسائل اإلعالم التي تستهدف دول المنطقة يفسر 

ّ
إن

تلك النزعة التوســـعية التي تتحكم في بني�ة النظام السياســـي اإليراني، التي ترى في 
 مشـــروعيت�ه في مقاومة الهيمنة الغربي�ة، وقيادة 

ّ
ا يســـتمد

ًّ
تعزيز نفوذها في المنطقة حق

المشروع اإلسالمي في المنطقة، بما ينسجم مع نموذجها العقائدي الشيعي المناهض 
لالستســـالم كما تزعم األطروحة اإليراني�ة. فمنـــذ الثورة »اإلســـالمية« رّوجت إيران 
لنفســـها بأنها المظلة الشـــرعية الوحيدة لجميع الشـــيعة في المنطقة، فيما تغذي هذا 
الطموح في أن تكون الممثل الوحيد واألكبر لجميع المســـلمين37. وسُيترَجم هذا الطموح 
التوســـعي المهيمن على العقل اإليراني في تفريخ القنوات اإلعالمية الداعمة للمشروع 

الطائفي في المنطقة.
يمكن إحصاء مئات القنوات التي لها خلفية مذهبي�ة وسياسية إيراني�ة، فمن خالل 
 من 

ّ
رصٍد عشوائي ألهّم القنوات اإلعالمية الموجهة نحو المنطقة، سواء تلك التي تبث

داخل طهران أو عبر وكالئها في الدول العربي�ة واألوروبي�ة، والتـــي تجاوز عددها 85 قناة 
تابعة لأليديولوجيا السياســـية والعقائدية اإليراني�ة. وعلى مدى 42 عاًما من عمر النظام 
اإليراني، أسهمت هذه القنوات في تنفيذ السياسات اإلعالمية والدعائي�ة الممنهجة التي 
تستهدف المحيط اإلقليمي على وجه الخصوص، إذ ركزت بشكل رئيسي على ااًلدعاء 
بعمالة األنظمة العربي�ة وارتهانها للغرب، وبث بذور الفتن�ة الطائفية عبر التشكيك في 
ي، وتهيئ�ة األرضية لنشر المذهب الشيعي، والترويج للمشروع التوسعي 

ِّ
ن اإلسالم السُّ

اإليراني في دول المنطقة، والمتاجرة بالقضية الفلسطيني�ة38.
فـــي الواقع، يب�دو أن عملية تفريخ هذه القنوات ســـيظل في تزايـــد متواصل، وبمرور 
الوقت أصبحت هذه القنوات تحظى بشـــعبي�ة ومقدرة في الوســـط ااًلجتماعي السني 
)كقناة »الميادين« و»إي فيلـــم«، و»العالم«، و»فدك«، و»الهدهـــد«، و»طه«، 
ا 

ً
و»الكوثر«، إلخ(، دون إغفال الهندسة ااًلجتماعية الشيعية المحلية التي تشكل رافد

�ا اًل يمكن تجاوزه أو إنكاره، غير أن الدعاية الموجهة نحو المنطقة  ا ودينيًّ ـــا واجتماعيًّ ثقافيًّ
من خالل بعض وسائل اإلعالم تظل مشبعة بفكرة »نحن واآلخر«، وتعتبر قناة »فدك« 
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ا لهذه الدعاية الطائفية القائمة على خطاب الكراهية. لذلك، فما يهمنا  نموذًجا مثاليًّ
نحن في هذا السياق هو الجانب الطائفي الذي نعاين�ه في كثير من التجارب اإلعالمية.

 ســـهولة الوصـــول إلى الدعاية اإليراني�ة عبر وســـائل اإلعـــالم المتنوعة قد اًل تؤدي 
ّ

إن
بالضرورة وبشكل ميكانيكي ومباشر إلى دعم المشروع اإليراني في المنطقة، ولكن قد 
يؤدي ذلك إلى نت�ائج غير مرغوب فيها، في ظل غياب التنسيق من الجانب المناوئ لهذا 
المشـــروع، وإلى فقدان مزيد من النقاط في مؤشـــرات الثقة بين المواطنين والفاعلين 
األساسيين )كسياسيين أو إعالميين أو رجال دين ومراكز أبحاث(، ومنه التأثير في 
ي�ه بشـــكل غير مباشر مواقف سياسية 

ّ
اتجاهات الرأي العام العربي، بما في ذلك تبن

 سياســـة »التفريخ 
ّ

واجتماعية وربما عقدية تعكـــس تطلعات الدعاية اإليرانيـــ�ة. إن
الدعائي�ة« التي تنهجها طهران في مختلف وســـائل اإلعالم، سواء عبر التلفاز أو اإلذاعة 
أو الصحف أو عبر شـــبكات التواصل ااًلجتماعي، تمنحها ميزة نموذجية أو تكتيكية لخلق 
شبكة متوازنة ومتحررة للتحرك بمرونة في جميع ااًلتجاهات واستهداف كل الفئات 

ااًلجتماعية.
وليكتمل المشـــهد الدعائي اإلعالمي اإليراني فـــي المنطقة، بقـــي لنا الحديث عن 
 هي األخرى بمثابة فضاء مناسب اًلنتعاش سياسة 

ّ
َعد

ُ
شبكات التواصل ااًلجتماعي، التي ت

»التفريـــخ الدعائي�ة« التي تتخذها طهران منهًجـــا لتعزيز نفوذها اإلقليمي، ففي الوقت 
ل فيه شبكة التواصل ااًلجتماعي فرصة للخمينيين للتوغل أكثر في المنطقة، 

ّ
الذي تشك

�ا من سطوة الرقابة  ا بالنســـبة إلى المعارضة وسيلة لإلفالت ولو نســـبيًّ
ً

فإنها تمثل أيض
المفروضة من جهة، ثم من احتكار »هيئ�ة اإلذاعـــة والتليفزيون« لمصادر البث. ومع 
ذلك تقوم السلطات بشـــكل اعتي�ادي بحظر المواقع التي تراها اًل تتن�اغم مع التوجهات 

العامة للمجتمع اإليراني، مثل المواقع المعادية للقيم اإلسالمية وروح الثورة.
 متابعة األخبـــار عبر اإلنترنت والمحطات األجنبي�ة، فنحو 70 

ً
يفضـــل اإليرانيون عادة

في المئة من اإليرانيين متصلون باإلنترنت، وإن كان ذلك بشكل غير قانوني، بعد حظر 
استخدام األطباق الهوائي�ة من ِقبل السلطات، باإلضافة إلى حجب المواقع اإللكتروني�ة 
ووسائل التواصل ااًلجتماعي، كمنصات »يوتيوب« و»فيسبوك« و»تويتر« و»تليغرام« 
وغيرها. ويســـتخدمها ماليين المواطنين، بما في ذلك النشـــطاء والمعارضون، الذين 
يصلون إلى المواقع المحظورة من خالل التحايل على أنظمة الفلترة )كتغيير VPN(. كما 

أن ألهم المسؤولين حسابات شخصية على »فيسبوك« و»تويتر«39.
وتماشًيا مع هذه التحواًلت التي فرضتها بيئ�ة اإلنترنت على المشهد اإلعالمي وعلى 
السياسة الدعائي�ة اإليراني�ة، ُيالَحظ كيف أن طهران تحاول قدر اإلمكان فرض السيطرة 
على هذه الشـــبكات ااًلجتماعية، وضبط تدفق المعلومات عبرها، من خالل تشديد 



77 مجلة الدراسات اإليرانية

اخلطاب اإلعالمي اإليراني وصناعة التأثير والنفوذ في العالم العربي

المراقبة وخنق الحريات، وفي نفس الوقت تنتهج سياســـة التشـــويش ونشـــر األخبار 
الزائفـــة والتضليل اإلعالمي. وقد ســـبق لمجموعة من المنصات الرقمية كـ»تويتر« 
و»فيسبوك« حظر شبكات إيراني�ة متورطة في نشر األخبار الزائفة بهدف الترويج 

للمصالح السياسية اإليراني�ة.
ا في سياســـتها الخارجية  بالنســـبة إلى إيران، تمثل هيمنة المعلومات محوًرا مركزيًّ
والداخلية. تعتبر إيران نفســـها منخرطة في حرب معلومات دائمة ضـــد القوى العربي�ة 
ي�ة، وضد قوى ااًلســـتعمار الغربي الجديد، خصوًصـــا الواًليات المتحدة. ويعتقد 

ّ
الســـن

عديد من المســـؤولين اإليرانيين أن انهيار الدولة آٍت اًل محالة، في حال خسرت حرب 
ا لهذا ااًلعتقـــاد، منحت إيران تطوير قدرات البث الرقمـــي أولويتها، 

ً
المعلومـــات. وفق

التي اًل يمكن اســـتهدافها بســـهولة من قبل الواًليات المتحدة أو حلفائها. وسعًيا وراء 
الهيمنة على المعلومات بدأت طهران منذ عام 2010م في توظيف جيش من الحسابات 
الرقمية المعروفة بـ»دمى الجوارب« )Sockpuppets( في مختلف المنصات الرقمية 
كـ»فيسبوك« و»تويتر«. ومع دخول الواًليات المتحدة األمريكية وإيران في مرحلة 
ا، إذ استخدمت لتضليل الرأي العام 

ًّ
المفاوضات، تن�امى عدد الحسابات بشكل كبير جد

والترويج للمقترح اإليراني، وغالًبا ما كان يحدث ذلك تحت ستار تقارير إعالمية محلية. 
2 حســـاب تؤثر بشكل مباشر في 6 ماليين مستخدم  20م جرى تحديد 200 وحتى عام 20
دت منصة »تويتر« 8 آاًلف حساب مسؤول عما يقارب 

ّ
على »فيسبوك«، في حين حد

8.5 مليون رسالة40.
وفي هذا السياق أجرى مجموعة من الباحثين في جامعة أوكسفورد عام 2019م دراسة 
ا على منصة »تويتر«، التي جرى إعالن حظرها 

ً
�ا مزيف تحليلية حول قائمة 770 حساًبا إيرانيًّ

عام 2018م. وخلصت الدراسة إلى أن توظيف المحتوى العربي على »تويتر« لم يكن 
الهدف منه هو التواصل مع المســـتخدمين العرب، بل الترويج لمواقع رقمية وإعالمية 
إيراني�ة أخرى. كما وجدت الدراسة أن تأثير الدعاية اإليراني�ة في منصة »تويتر« تبقى 
محدودة بالمقارنة مع المواقع والمنصات الرقمية األخرى، وذلك بالنظر إلى ااًلستخدام 
المحدود لهـــذه المنصة في العالم العربـــي، التي تظل المنصـــة المفضلة لدى النخب، 
بالمقارنة مع »فيسبوك« و»إنستغرام« و»يوتيوب«. على الرغم من محدودية التأثير 
فإن الدعاية اإليراني�ة الموجهة إلى المســـتخدم العربي كانت ترّوج للرواية اإليراني�ة في 
المنطقة، بما في ذلك مناهضة المملكة العربي�ة السعودية والعائلة الملكية، في مقابل 

تأيي�د الرئيس السوري بشار األسد وميليشيات الحوثي.
وبتحليل بي�انات أكثر من 23 ألف وسم )هاشـــتاغ( باللغة العربي�ة، توصلت الدراسة 
إلى وجود َعالقة بين اســـتخدام هذه الوســـوم والقضايا التي تشغل بال طهران، ومن بين 
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أكثر الوسوم انتشاًرا نجد في المرتب�ة األولى وسوًما معادية للمملكة العربي�ة السعودية 
من قبي�ل: #Anti_SaudiArabia/ #الســـعودية، ثم يأتي اليمن ثانًي�ا بوسم #المسيرة_

ا بوسم #ســـوريا، والعراق رابًعا بوسم #العراق، وفلسطين 
ً
عاجل/ #اليمن، وسوريا ثالث

خامًسا بوسم #فلســـطين، وليبي�ا سادًسا بوســـم #ليبي�ا_المختار. ولتبرير هذه الوسوم 
عملت أجهزة الدعاية اإليراني�ة على اســـتخدام أســـاليب متنوعة، منها انتحال أسلوب 
وصفة المؤسسات اإلخبارية والسياسية، بما في ذلك صفة الشخصيات العامة، من 
إعالميين وحقوقيين وسياسيين ورجال دين، باإلضافة إلى توظيف اللغة العربي�ة األقل 

رسمية )اللهجات العربي�ة المحلية( في مجمل التدوين�ات41.
وتعود هذه األســـاليب المستخدمة باألساس إلى البدايات األولى اًلنتعاشة شبكة 
التواصل ااًلجتماعي بالمنطقة، إذ ســـبق للمرشد األعلى علي خامنئي عام 2009م أن دعا 
صراحة إلى الترويج للمحتوى اإليراني عبر وسائل اإلعالم الرقمية، مشبًها ذلك بالقول: 
 الترويج للمحتوى هو الســـالح الدولي األكثر فاعلية ضد خصومنا األجانب«. وبن�اًء 

ّ
»إن

على هذه الدعوة أنشأت »هيئ�ة اإلذاعة والتليفزيون« عام 2011م سبع كتائب إلكتروني�ة 
من خبـــراء في اإلعالم والمتخصصين وتتكون من 84 ألف عضـــو متخصص بتطوير 

المحتوى اإليراني في شبكات التواصل ااًلجتماعي42.
وفي عام 2018م أعلـــن »ااًلتحاد الدولي لإلعالم ااًلفتراضـــي« )IUVM( التابع إليران 
نيت�ه أن يصبح أكبر شبكة وسائط افتراضية في العالم، »بما ينســـجم مع قيم إيران 
الراسخة في الدفاع عن الشعوب المضطهدة في العالم«43. والشبكة عبارة عن مجموعة 
ضخمة تسعى للتأثير على مستخدمي اإلنترنت وتقف وراء حملة تضليل كبيرة، وتصدر 
موادها بأكثر من 11 لغة عالمية، وتهتـــّم بصناعة المحتوى على اإلنترنت من خدمات 
األخبار العاجلة، وإصدار تطبيقات الهواتف المحمولة، وإنت�اج الرسوم المتحركة وصور 
الكاريكاتير الساخرة، والمواد الديني�ة وغيرها من األشكال التواصلية األخرى، بهدف 
الترويـــج للمنصات اإلعالمية اإليراني�ة، بما في ذلك قيادة حمالت التضليل الممنهجة 
ظِهر هـــذه الرؤية 

ُ
ونشـــر األخبار الزائفة وفـــق ما يخدم مصالـــح إيران اإلســـتراتيجية. ت

»الخامنئي�ة« نظرة طهران إلى وســـائل اإلعالم الرقمية بوصفها آلية إستراتيجية موازية 
لطبيعة َعالقاتها الدبلوماسية وبينيتها الجيوسياسية، فهي »بمثابة مكبر صوت واسع 
النطاق لنقل رسائل النظام اإليراني«، على حد وصف أحد الباحثين في »مركز المجلس 

األطلسي«44.
كل هذه المشاهد، التي يمكن معاينتها والوصول إليها بســـهولة في وسائل التواصل 
ظِهر كيف تنظر إيران إلى أهدافها ونزاعاتها الجيوسياسية، سواء بتضخيم 

ُ
ااًلجتماعي، ت

ل األجنبي، 
ّ

حجـــم طهران بوصفها محـــور الممانعة في المنطقة، أو بتهويل حجـــم التدخ
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وشـــيطنة المملكة العربي�ة السعودية وحلفائها العرب. وهي العملية نفسها التي يمكن 
ا. 

ً
ا في وسائل البث اإلعالمية الرسمية أو الموالية لطهران مثلما رأين�ا سابق

ً
معاينتها أيض

باختصار شديد، تهدف كل هذه اآلليات التواصلية سواء الرقمية أو السمعية البصرية في 
، ثم على اإلبقاء على نفوذه وتعزيز مصالحه 

ً
نهاية المطاف إلى الحفاظ على النظام أواًل

من خالل الحفاظ على حلفائه التقليديين، ومنه توسيع نفوذه باكتساب حلفاء جدد 
سواء داخل نفوذ طهران التقليدية أو خارج مدارها اإلقليمي، وذلك على حساب القوى 

اإلقليمية المتن�افسة معها.
وفي مقابل كل ما أشـــرنا إليه يمكنن�ا مالحظة أن الخطاب اإلعالمي اإليراني بكل 
تنويعاته يتحرك ضمن تكتيكات دعائي�ة، تؤســـس لشبكة واسعة من الرسائل المركبة 
�ا مع تطلعات جمهور واسع في منطقة الشرق األوسط  �ا، تتماشى ولو نسبيًّ ا ودينيًّ سياسيًّ
ا، من خالل اســـتغالل بعض أوجه المشاعر الســـلبي�ة التي باتت تجتاح الفضاء 

ً
تحديد

العام العربي، بعلة ضعف األداء الحكومي، وتراجع منسوب الثقة وغيرها من العوامل 
األخرى. وإلنجاح عمل هذه الشـــبكة توظف طهران سلسلة من التقني�ات كتقني�ة 
»دمى الجوارب«، وتفريخ الحوامل اإلعالمية، كآليات مركزية في إســـتراتيجية التأثير 

اإلعالمي وصناعة الرأي العام بما ينسجم مع أهدافها السياسة الخارجية.
ــرى البعض أن الدعاية السياســـية عبر وســـائل اإلعالم التقليديـــة قد تجاوزها  قد ـي
الزمن، في ظل التحواًلت التكنولوجية في مجال الصناعة اإلعالمية، وانتشار وسائل 
ا 

ً
ــران تعي جيد البـــث المفتوحة، وســـهولة الوصول إلى مصـــادر المعلومات، غير أن إـي

األدوار الكالسيكية للدعاية التقليدية، فهي تستخدمها عادة ليس لنقل وجهة نظرها 
حول العالم فقط، بل من أجل خلق نوع من التوازن بين الرســـائل التي تســـتقبلها طهران 
في الداخل أو التي تنتجها لتوجهها نحو الخارج. فمحاولة منع الوصول إلى البث الدولي 
وحظر منصات مواقع رقمية، والتشـــهير بالمعارضين على المستوى الداخلي، وغيرها 
من الممارسات التي تقوم على مبدأ »الترهيب الداخلي« بغرض ضبط تدفق خطاب 
ا، تعتمـــد من جهة أخرى علـــى اإلعالم التقليـــدي الفضائي  ـــا وخارجيًّ المعارضـــة محليًّ
وشـــبكات التواصل ااًلجتماعي، ليس فقط من أجـــل التأثير في مصداقية الرســـائل 
اإلعالمية المناهضة لطهران وتشـــويهها، وإنما لجعل المادة اإلعالمية اإليراني�ة أكثر 
رواًجا في الفضاء العام العربي، وبالتالي الوصول إلى أرقى مســـتويات التأثير المتمثلة 
في »التأطير المتحيز«، أي بدفع المتلقي للتعاطف مع كل ما له َعالقة بشـــبكة الرسائل 
والموضوعات التي تمثل مركز العملية الدعائي�ة اإليراني�ة، والنتيجة المحتملة هي دفع 
المتلقي بشكل غير مباشر وآلّي إلى الســـقوط في فخ الترويج للدعاية اإليراني�ة، دون 
وعي تام بذلك، وهو ما رأين�اه منذ الوهلة األولى مع بداية الثورة اإليراني�ة مع الحركات 
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ي�ة، التي جعلت إعالمها وسيًطا للترويج لـ»روح الثورة«، مع األخذ بعين 
ّ
اإلسالمية السن

ااًلعتب�ار السياق وشروطه إنت�اج هذا الفعل الدعائي.

خالصة
استطاعت إيران بفضل سياساتها الدعائي�ة الترويج لسرديتها السياسية والطائفية طيلة 
العقود الفائت�ة، وتمكنت من تسّيد المشهد السياسي واإلعالمي في الشرق األوسط، 
غير أن ثمة خالصة أساســــية، مفادها أن إصدار حكم صريح أو مانع حول مستويات 
�ا للغاية، بغض الطرف عن  التأثير ودرجة فاعلية الدعاية اإليراني�ة ونفوذها أمر يظل نســــبيًّ
�ا، وتسارع وتيرة  كل المؤشرات الدالة على ذلك، بالنظر إلى تفاوت النت�ائج المحققة ميدانيًّ
التحواًلت الجيوسياســــية اإلقليمية والدولية واتساع المدار الجغرافي المستهدف. وهذا 
التب�اين في مســــتويات التأثير هو في الحقيقة أمٌر في غاية األهمية من أجل تطوير آليات 
الرصد والمتابعة والتقييم، وبذل مزيد من الجهد لفهم عملية صناعة التأثير وسيرورة توغل 

األيديولوجيا اإليراني�ة في الفضاء العاّم العربي واإلسالمي.
 النظر عن 

ّ
في الواقع، ثمة ثالث رؤى أساســـية علـــى األقل لقياس درجة التأثيـــر، بغض

ا للعالم اإلسالمي، بما في ذلك اختراق   قياديًّ
ً

سعي طهران إلى ااًلرتقاء بنفسها بوصفها بديال
سيادة الدول أو تعزيز النفوذ. تخبرنا الرؤية األولى بأن نجاح الدعاية اإليراني�ة مرتبط بوضوح 
تاّم بفشـــل قوى التوازن في المنطقة، ويمثل فقدان مصداقية الفاعلين األساسيين )رجال 
ا نحو إثارة مشاعر   جوهريًّ

ً
السياسة واإلعالم والدين(، والفراغ المحتمل نتيجة ذلك، مدخال

الممانعة الزائفة في ظل انتشار مشـــاعر السخط وعدم الرضا العمومي، خصوًصا أنن�ا أمام 
ا، ينتصر لســـردية 

ً
ا محايد

ً
خطاب دعائي يقدم نفســـه لآلخريـــن على الدوام بوصفـــه طرف

ل فيه صور مشوهة عن المنافسين 
َ

نق
ُ

المجتمعات المقموعة/المقهورة، في الوقت الذي ت
ا. أما الرؤية الثاني�ة فهي تتمثل في معرفـــة ماذا يريد اإلعالم 

ً
الرئيســـيين مثلما رأين�ا ســـابق

اإليرانـــي أن يخبرنا به عن أنفســـنا، َمن نحن ِمـــن وجهة نظر الدعاية اإليراني�ة؟ ااًلنشـــغال 
بمثل هذه األسئلة التوجيهية كفيل بتحديد بعض اإلجابات األولية، التي تحتاج بدورها إلى 
شبكة تقييم سوسيولوجية تتعلق بتمثالت الفرد حول موطنه، ثم حول إيران والقضايا التي 
�اها. حينها نســـتطيع الكشف عن مدى درجات التأثير ونفاذ األيديولوجيا اإليراني�ة في 

ّ
تتبن

الفضاء العام المحلي، بما في ذلك قياس درجة احتمالية قصور أو ضعف الدعاية الممانعة 
للتوغل اإليراني في المنطقة. أّما الرؤية الثالثة فتتمثل في إدراك الدعاية اإليراني�ة، منذ بداية 
صناعة »محور المقاومة« بوصفها آلية من آليات التعبئ�ة السياســـية، أن استمرار نفوذها 
اإلقليمي يعتمد على مدى اكتساب حلفاء جدد، سواء في منطقتها التقليدية أو خارجها، فال 
تتردد في دعم الميليشيات والتوغل في مناطق تب�دو مهمشة لدى الدول العربي�ة أو باألحرى 
ليســـت لها أي أهمية إســـتراتيجية بالنســـبة إليها، لذلك طورت طهران جهازها الدعائي 
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اإلعالمي ليشـــمل أكثر مناطق العالم، بما فيها غرب وشمال وشرق إفريقيا، باإلضافة إلى 
أمريكا الالتيني�ة وبعض دول آســـيا. يتمتع الجهاز الدعائي اإليراني ببني�ة واسعة مترامية 
 إيران اًل تقتصر فقط على اإلعالم في مستوياته 

ّ
األطراف، شبيهة بأطراف األخطبوط، إذ إن

الخبرية، بل أصبحت تن�افس به كبريات الشبكات اإلعالمية الدولية، فقد فطنت إلى 
 تجاُهل هذا 

ّ
أهمية الصناعة اإلعالمية في مستوياتها األكثر احترافية. وباختصار شديد، إن

 لتقويض واحتواء منافسيها اإلقليميين.
ً

ااًلمتداد قد يمثل في المستقبل وسيلة
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