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نبذة عن امل�ؤلف
اف�شان ا�ستوار �صاحب كتاب

Vanguard of the Imam: Religion, Politics, and Iran’s Revolutionary Guards
)(Oxford University Press, 2016

«طليعة الإمام :الدين ،وال�سيا�سة واحلر�س الثوري الإيراين» (�أوك�سفورد يونيفري�ستي بري�س،
 .)2016وهو �أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم ال�ش�ؤون القومية الوطنية يف كلية الدرا�سات العليا التابعة
للبحرية الأمريكية .كان يف ال�سابق باحث ًا يف مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف منظمة «�سي �أن
�آي» غري الربحية يف العا�صمة الأمريكية وا�شنطن .كما عمل باحث ًا يف مركز مكافحة الإرهاب
يف الأكادميية الع�سكرية الأمريكية وي�ست بوينت ،ود َّر�س يف جامعة جونز هوبكينز.
�أبحاث ا�ستوار تتناول النزاعات ،والدين ،والأمن يف ال�شرق االو�سط ،وعلى وجه التحديد
�ش�ؤون �إيران واخلليج الفار�سي .وكتابه« ،طليعة الإمام» يبحث يف �صعود �أبرز قوة ع�سكرية
�إيرانية -احلر�س الثوري الإ�سالمي -ودورها يف �سيا�سات القوة والنزاعات الإقليمية والعنف
ال�سيا�سي .والكتاب هو الأول من نوعه يف جمال تقدمي تاريخ �شامل للحر�س الثوري الإ�سالمي
وتاريخ اجلمهورية الإ�سالمية ،من جذورها ال�ضاربة يف حركة الإحياء الإ�سالمي يف القرن
التا�سع ع�شر مرور ًا ب�أثر العقوبات والربيع العربي يف التدخل الإيراين اخلارجي .وا�ستوار كاتب
م�ساهم يف موقع  War on the Rocksومد ّونة  ،Lawfareو�آرا�ؤه ُتن�شر بانتظام يف «فورين
�أفريز» و«فورين بولي�سي» وموقع «بوليتكو» و«فوك�س» و«ذي غارديان» ،وغريها من و�سائل الإعالم
الرائجة .وهو حائز على �إجازة ،بامتياز ،يف درا�سات ال�شرق الأدنى من جامعة �أريزونا ،و�شهادة
دكتوراه يف التاريخ من جامعة مي�شيغان.



ّ
ملخ�ص
ميكن القول �إن ال�سيا�سة اخلارجية للجمهورية الإيرانية هي ح�صيلة م�صاحلها الذاتية ،املُتم ِّثلة
بحماية احلكم الإ�سالمي الإيراين من التهديدات اخلارجية .هذه ال�سيا�سة قد تبدو تار ًة هجومية
وطور ًا براغماتية ،لكن ثمة هنا زاوية طائفية �أي�ض ًا .فب�سبب عزلتها عن جريانها منذ ثورة
 ،1979انتهجت �إيران ا�سرتاتيجية تقوم على ن�سج عالقات مع كيانات غري دُولتية مل�ساعدتها على
ترقية م�صاحلها اال�سرتاتيجية .وعلى رغم �أنها تدعم جماعات �س ّنية ،كحركتي اجلهاد وحما�س
الفل�سطينيتني� ،إال �أن م�ساندتها للمنظمات ال�شيعية �أثارت حنق ًا �شديد ًا لدى جريانها .وقد د َّر
التوجه ،املرتافق غالب ًا مع ال�سيا�سة غري املعلنة املتعلقة بت�صدير الثورة ،على �إيران مكا�سب
هذا ُّ
ا�سرتاتيجية ،لكنه �أ�سفر �أي�ض ًا عن تعميق الت�صورات حول حت ّيزاتها الطائفية.

الدين وال�سلوكيات الإيرانية يف ال�شرق الأو�سط
*
*

*

الدين كان عام ًال مل تنف�صم عراه عن عملية �صنع القرار الإيراين منذ ثورة
.1979
�أي�ض ًا منذ الثورة� ،ش ّدد قادة �إيران على التزامهم مببد�أ الوحدة الإ�سالمية،
وخ ّففوا من الطابع ال�شيعي للجمهورية الإ�سالمية حني كانوا يتطرقون �إىل ال�سيا�سة
اخلارجية .كما ثابروا على طرح التعاليم الإ�سالمية التي ح ّددها زعيم الثورة �أية
اهلل روح اهلل اخلميني ،ولي�س على املركزية ال�شيعية.
على رغم تطلعاتها الإ�سالمية ،ر ّكزت املقاربة اال�سرتاتيجية الإيرانية يف ال�شرق
الأو�سط بدء ًا من العام  ،2003على اجلماعات ال�شيعية امل�سلحة .وبالفعل� ،ساعد
العمل من خالل ه�ؤالء الوكالء غري الدولتيني �إيران على متديد نفوذها الإقليمي
على نحو وا�سع ،خا�صة يف العراق ولبنان و�سورية واليمن.

خال�صات
*

*

ت�ؤ ِّثر الهوية والعقائد الدينية على مقاربة �إيران لعالقاتها اخلارجية ،لكنها التمُ ليها.
ال بل ُيعترب دور الدين �ضئي ًال يف عالقات �إيران مع الدول .بيد �أن عامل الدين يربز
ب�شكل وا�ضح يف روابط �إيران مع اجلماعات غري ال ُدولتية.
�إ�سباغ الطائفية ب�شكل �أ�سا�سي على ال�سيا�سة اخلارجية الإيرانية ،يحجب �أكرث مما
يك�شف طبيعة �سلوكياتها .لكن ،وكما بات ال�شرق الأو�سط �أكرث طائفية منذ �سقوط
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*

*

�صدام ح�سني واندالع الربيع العربي ،ان�سحب الأمر نف�سه �أي�ض ًا على ال�سلوكيات
الإقليمية الإيرانية.
ق ّدمت عمليات �إيران يف �سورية �أو�ضح الأمثلة على �سلوكها الطائفي .فهي �س ّهلت
انخراط �آالف املُت�ش ّددين ال�شيعة من غري ال�سوريني يف الدفاع عن نظام ب�شار
الأ�سد .وعلى رغم �أن القادة الإيرانيني ر ّكزوا على �شرعية تدخلهم يف �سورية ،ونفوا
وجود �أي �أجندة طائفية� ،إال �أن القوات الإيرانية و�أتباعها ن�سجوا دورهم على منوال
مندرجات طائفية فاقعة الو�ضوح.
لي�س بالإمكان ف�صل الن�شاطات الإقليمية الإيرانية عن انفجار النزعة الطائفية
ال�س ّنية يف طول ال�شرق الأو�سط وعر�ضه .وتتهم �إيران جريانها ال�س ّنة بدعم �صعود
التط ُّرف ال�س ّني ،وت�شعر �أنها م�ضطرة �إىل مواجهة هذا ال�سلوك عرب م�ضاعفة
دعمها حللفائها ال�شيعة.

مقدمة
ّ
يت�صاعد االهتمام بالدور الإقليمي لإيران ،على �إيقاع َج َي�شان احلروب يف ال�شرق الأو�سط.
فاجلمهورية الإ�سالمية تدعم بن�شاط ود�أب حلفاءها يف النزاعات الرئي�سة يف املنطقة -العراق
و�سورية واليمن ،-الأمر الذي و�ضعها على طريف نقي�ض مع معظم جريانها .ومثل هذه ال ِق�سمة
لي�ست �سيا�سية وال هي ا�سرتاتيجية ،بل طائفية� .إذ �أن �إيران وحلفاءها الأ�سا�سيني كلهم �شيعة �أو
ُيعتربون كذلك ،وهم يقاتلون مع ًا �ضد قوات �س ّنية تدعمها دول يقودها �س ّنة .وقد �أ�سفرت هذه
الديناميكية عن تعميق �إنزالق املنطقة �إىل خ�ضم الطائفية ،وفاقمت النزاعات ال�سيا�سية بني
�إيران والعديد من جريانها ال�س ّنة.
والتو�سعية تغ�شيان �سيا�ساتها اخلارجية،
يعترب منتقدو �إيران ،خا�صة ال�سعودية� ،أن الطائفية
ُّ
ويجادلون ب�أنها ت�ستغل القالقل ال�سيا�سية يف طول املنطقة وعر�ضها لت�سييد وكالئها ال�شيعة
املُت�ش ّددين ،وتقوي�ض الو�ضع الراهن الذي ُيهيمن عليه ال�س ّنة .وي�ضيفون �أن هدفها النهائي هو
موال لها متجاوز للحدود القومية ،ميتد من �إيران �إىل لبنان وي�شمل
�إن�شاء كيان �شيعي تو�سعي ٍ
العراق و�سورية� ،أي �شىء مماثل لإمرباطورية فار�سية ُمنبعثة من جديد ،لكن هذه املرة بق�سمات
كل من املذهب ال�شيعي والوالء للمر�شد الأعلى للثورة الإيرانية .وهذا
توحيدية خا�صة ت�ستند �إىل ٍ
�سيناريو يثري القلق ال�شديد لدى جريان �إيران ،ويدفع ال�سعودية ،و�آخرين �أحيان ًا� ،إىل �إبداء
1
االلتزام مبنع حتققه.
ت�ستهدف ال�سيا�سات اخلارجية للجمهورية الإ�سالمية ت�ستهدف ال�سيا�سات اخلارجية للجمهورية الإ�سالمية
ترقية م�صاحلها اال�سرتاتيجية ،وتلعب الطائفية دور ًا يف هذه ترقية م�صاحلها اال�سرتاتيجية.
ال�سيا�سات ،لكن لي�س بالطريقة ال�شاملة والغامرة التي يتحدث
بها منتقدوها .ال بل الواقع �أن اجلمهورية الإ�سالمية انتهجت طيلة تاريخها م�سار ًا الطائفي ًا �إىل
حد بعيد .فقادة �إيران لطاملا �ش ّددوا على املُ ُثل العليا الإ�سالمية وخطبوا ود حلفاء من ال�س ّنة .كما
�أن غالبية الباحثني الذين در�سوا ال�سيا�سة اخلارجية الإيرانية منذ العام  ،1979ال ُي�ص ّنفون هذا
ال�سجل من ال�سلوك على �أنه طائفي� ،أو ب�أنه ي�ستهدف يف املقام الأول النهو�ض ب�أجندة �شيعية،
2
بل على العك�س يرون �أن عملية �صنع القرار يف �إيران �أقرب ماتكون �إىل ال�سيا�سة الواقعية.
وي عو ُد ُه خالل العقد
مع ذلك ،يبدو �أن العامل الطائفي يف ال�سيا�سة اخلارجية الإيرانية َق َ
املن�صرم .وكانت املحفزات الرئي�سة لهذه االنعطافة نحو دعم وا�ضح وقاطع للوكالء ال�شيعة
وحلفائهم يف ال�شرق الأو�سط ،هي حدث �إطاحة الزعيم العراقي �صدام ح�سني العام ،2003
واندالع الربيع العربي يف �أواخر  .2010هذان احلدثان وما �أ�شعاله من نزاعات ،خا�صة يف
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العراق و�سورية واليمن ،باعدا بح ّدة بني م�صالح �إيران وجريانها .ثم جاء اخلوف املتبادل من
نوايا كل طرف ،ليقذف ب�إيران ومناف�سيها العرب ب�شكل ّ
مطرد �إىل خ�ضم ال�سلوكيات الطائفية.
مثل هذه النزعة الطائفية التتوافق مع املواقف الر�سمية لإيران ،بيد �أن العالقات الوثيقة مع
احللفاء ال�شيعة باتت هي �أ�سا�س النفوذ الإيراين يف املنطقة .فحني �أ�صبح حلفا�ؤها يف العراق
و�سورية واليمن يف مهب التهديدات� ،ضاعفت طهران اندفاعتها نحو ا�سرتاتيجية منا�صرة
جت�سد بالدرجة الأوىل يف
ال�شيعة ،كو�سيلة حلماية م�صاحلها وا�ستثماراتها الإقليمية .وهذا ّ
خطاب و�سلوكيات احلر�س الثوري الإ�سالمي ،الذي ُيعترب املنظمة الع�سكرية الأبرز يف �إيران
والأداة القيادية الأ�سا�سية يف ن�شاطاتها اال�سرتاتيجية يف ال�شرق الأو�سط .وكان احلر�س،
�إ�ضافة �إىل انخراطه يف نزاعات املنطقة ،با�شر منذ ذلك احلني بو�صف حلفائه ووكالئه على
موحدة لديها طموحات �إقليمية.
�أنهم جبهة �شيعية ّ

ُ�سمعة �إيران والر�ؤى الطائفية املتناف�سة
تبادلت �إيران وال�سعودية العام  ،2016يف �سياق �صراعهما املرير ،اتهامات علنية مبمار�سة
النهج الطائفي ،ما فتىء �أن و�صل �صداها �إىل �أماكن ق�ص ّية ،كو�سائل الإعالم الرئي�سة يف
الواليات املتحدة .ففي �أيلول�/سبتمرب من ذلك العام ،ن�شرت نيويورك تاميز مقا ًال لوزير
اخلارجية الإيراين جواد ظريف حتت عنوان «فلنخ ّل�ص العامل من الوهابية» 3ا ّدعى فيه �أن
هذه الأخرية �أ�صبحت وبا ًء ُيطلق العنان للإرهاب وال�شغب الإجرامي يف طول ال�شرق الأو�سط
وعر�ضه ويف العامل� .أ�سبغ ظريف على الوهابية نعت «التحريف الالهوتي» الذي «�أتى على
الأخ�ضر والياب�س» وكانت له م�ضاعفات «مد ّمرة» على املجتمعات الإ�سالمية .كما جادل ب�أن
العنف الذي ترتكبه جماعات جهادية على غرار القاعدة ،هو ح�صيلة مبا�شرة لـ«مثابرة الريا�ض
على رعاية التطرف» ،و�أن هذا العنف هو يف جذر ال�صراعات الراهنة يف ال�شرق الأو�سط.
واتهم ظريف ال�سعودية بـ«لعب ورقة �إيران» لتحري�ض حلفائها على االنخراط يف حربي �سورية
واليمن ،وخ ُل�ص �إىل القول �إن «العمل اجلاد وال�صلب مطلوب �ضد التطرف» .لكن ،وعلى الرغم
من اتهامه الريا�ض بالت�س ُّبب يف كل الفو�ضى الراهنة� ،إال �أنه دعاها �إىل �أن تكون جزء ًا من
احلل .وهذه تبدو بالطبع دعوة جوفاء حني تو�ضع يف �سياق اللهجة االتهامية العنيفة للمقال،
والتعدو �أن تكون جمرد جمادلة �ضد جار �إيران وخ�صمها اللدود� ،أو ر�شقة �أخرى من ر�شقات
احلرب الباردة املتوا�صلة معها.
مع ذلك ،يت�ضمن كالم ظريف يف ثناياه ،وجهة نظر �إيران حول الطائفية والنزاع الطائفي
يف ال�شرق الأو�سط .فهما ،بر�أيه ،لي�سا �أ�سا�سيني ،بل ح�صيلة فرعية جلهود خمطئة وم�ضللة
تبذلها ال�سعودية وحلفائها الغربيني لعزل �إيران وكبح نفوذها .هل �ساهمت �إيران ب�أي طريقة يف
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ا�ستيالد هذا امل�ستنقع الطائفي الراهن يف املنطقة؟ ال� ،أبد ًا ،يرد ظريف .الالئمة تقع برمتها
على طرف واحد.
جاء مقال وزير اخلارجية الإيراين يف �أيلول�/سبتمرب  ،2016بعد مقال �آخر كان ن�شره
يف كانون الثاين/يناير حتت عنوان «التطرف ال�سعودي الطائ�ش والأرعن» ،جادل فيه هذا
الدبلوما�سي املخ�ضرم �أنه يف حني و�ضع رئي�س �إيران ح�سن روحاين «ال�صداقة مع جرياننا،
وال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة والتعاون الدويل على ر�أ�س �أولويات �إيران» ،كما برهنت على
ذلك ال�صفقة النووية يف متوز/يوليو � ،2015إال �أن «بع�ض الدول» ،خا�صة ال�سعودية ،وقف حجر
4
عرثة �أمام جهود طهران لتحقيق «االنخراط الب ّناء».
والآنّ ،
يد�شن ظريف هجوم ًا حاد ًا م�شابه ًا على النظام ال�سعودي ،ويورد �أ�سباب ًا عدة لقيام
الأخري ب�إحلاق الأذى بالأمن الإقليمي :فهو ال يعرقل جهود �إيران لإبرام الت�سويات ون�سج
ال�صداقات وح�سب ،بل «ين�شط �أي�ض ًا لرعاية التط ّرف العنيف» .ويربط ظريف ال�سعودية
بالهجمات الإرهابية على الغرب ،وبفروع القاعدة يف ال�شرق الأو�سط ،والتط ّرف يف �أنحاء
العامل» ،و ُيدرج احلرب ال�سعودية يف اليمن ،ودعم الريا�ض للمتمردين الإ�سالميني يف �سورية،
و�سلوكيات �أخرى ،يف �إطار حماولة ا�ستدراج �إيران �إىل �أفخاخ «وحرف م�سار االتفاقية النووية»
5
عرب مفاقمة التوترات يف املنطقة».
وهكذا ،بدا مقال كانون الثاين/يناير كومي�ض فاقع يف العالقات الإيرانية -ال�سعودية ،كان
قد �سبقه قبل ثمانية �أيام �إقدام احلكومة ال�سعودية على �إعدام ال�شيخ منر النمر ،رجل الدين
والنا�شط ال�شيعي البارز ،ومعه � 46سجين ًا (معظهم من ال�س ّنة املت�شددين) .هذه اخلطوة �أثارت
حفيظة وحنق �إيران وغريها ،ودفعت املر�شد الأعلى علي خامنئي �إىل التحذير من �أن النظام
امللكي ال�سعودي قد يتع َّر�ض �إىل «انتقام �إلهي» 6.وقد حذت امليلي�شيات ال�شيعية العراقية حذوه
تتوجت موجة الغ�ضب حيال �إعدام النمر بانطالق مظاهرة كربى خارج
وه ّددت باالنتقام 7،ثم ّ
ال�سفارة ال�سعودية يف طهران ،اجتاحت خاللها جمموعة من املت�ش ّددين املبنى و�أ�شعلت فيه
النريان.
مل تت�أخر ردود الفعل على �إيران .فقد قطعت ال�سعودية وكل حلفائها يف جمل�س التعاون
اخلليجي (ماعدا ُعمان)� ،إ�ضافة �إىل الأردن واملغرب وال�سودان ،عالقاتها الدبلوما�سية معها
�أو خ ّف�ضت م�ستواها .كان هذا احلدث ُمربك ًا لإيران ،ف�سارعت حكومتها �إىل حماولة ح�صر
ارتداداته من خالل الزعم �أن عنا�صر مارقة هي التي نف ّذت الهجوم ،وقامت باعتقال بع�ض
الأفراد املتورطني .واحلال �أن الر�سالة املفتوحة التي وجهها ظريف عرب املقال ،جاءت يف هذا
ال�سياق ،لكنها بد ًال من االعتذار ،حاولت الدفاع عن �إيران عرب اتّهام ال�سعودية ب�أنها املُذنب
احلقيقي امل�س�ؤول عن القالقل الإقليمية.
ويف �أواخر ذلك ال�شهر ،ر ّد وزير اخلارجية ال�سعودي عادل جبري على التحية مبثلها ون�شر
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مقا ًال يف نيويورك تاميز �أي�ض ًا ،رد فيه على ماو�صفه بالأكاذيب «العجيبة» مذ ّكر ًا ب�سمعة �إيران:
«ل�سنا نحن البلد الذي دُمغ ب�أنه دولة راعية للإرهاب� .إيران هي ذلك البلد .ل�سنا نحن
البلد اخلا�ضع �إىل العقوبات الدولية ب�سبب دعم الإرهاب� .إيران هي ذلك البلد .ول�سنا البلد
8
الذي �أُدرجت �أ�سماء م�س�ؤوليه على قوائم الإرهاب� .إيران هي ذلك البلد».

و�أ�ضاف وزير اخلارجية جبري تهم ًا �أخرى مفادها �أن �إيران «اختارت �أن ُت ّ
غطي ،من خالل
والتو�سعية اخلطرية» ،بد ًال من بذل اجلهود ال�ضرورية
�إدانتها ال�سعودية� ،سيا�ساتها الطائفية
ُّ
للتح ّول �إىل «ع�ضو حمرتم يف املجتمع الدويل» .ووفق ًا جلبري ،كان ال�سلوك الطائفي الإيراين
«متّ�سق ًا ومتوا�ص ًال منذ ثورة  .»1979و�أ�شار �إىل �أن «هدف ت�صدير الثورة» الذي �أعلنته �إيران هو
يف جذر علل �سيا�ساتها اخلارجيةُ ،م�ش ّدد ًا على �أن دعم �إيران للجماعات ال�شيعية« ،حزب اهلل
يف لبنان واحلوثيني يف اليمن وامليلي�شيات الطائفية يف العراق» ،هو دليل على ا�ستمرار الأجندة
الطائفية لديها .كما جادل �أن مثل هذا ال�سلوك يقف على طريف نقي�ض مع الرغبة املُعلنة التي
تبديها طهران للتعاون:
«فيما تزعم �إيران �أن ال�صداقة حتتل �أوىل �أولوياتها ،ي�شي �سلوكها بالعك�س متاما .فهي
الالعب الأكرث مي ًال للم�شاك�سة والتحا ُرب يف املنطقة ،و�أفعالها تك�شف عن التزام بال�سعي
�إىل الهيمنة الإقليمية ،وعن ر�أي متجذر لديها ب�أن املبادرات الت�صاحلية ت�ؤ�شر على �ضعف،
9
�سواء من طرف �إيران �أو من جانب خ�صومها».

يتعينّ �أال ُنطل على هذه املالحظات من منظور التوترات ال�سعودية -الإيرانية� .إذ يت�شاطر
م�س�ؤولون �شرق �أو�سطيون مثل هذه النظرة �إىل �إيران بكونها
يت�شاطر م�س�ؤولون �شرق �أو�سطيون مثل هذه النظرة
قوة طائفية وتو�سع ّية يف املنطقة .ففي �آذار/مار�س ،2015
�إىل �إيران بكونها قوة طائفية وتو�سع ّية.
اتهم الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �إيران بـ«حماولة
الهيمنة على املنطقة» من خالل دعم اجلماعات ال�شيعية يف
العراق و�سورية واليمن 10.كما �ش ّدد على �أن انخراط فيلق القد�س التابع للحر�س الثوري الإيراين
يف معارك العراق ،هو على وجه اخل�صو�ص �سلوك طائفي .و�أملح �أردوغان �إىل قائد هذا الفيلق
اجلرنال قا�سم �سليماين ،الذي ي�شرف على العمليات الع�سكرية الإيرانية يف اخلارج ،قائ ًال:
«هذا �شخ�ص �أعرفه ج ّيدا ..ما هدف �إيران؟ زيادة قوة ال�شيعة يف العراق؟ هل هذا ماتريد؟».
وقبل �أردوغان ،كان عدد من الدول العربية ُيديل باتهامات مماثلة يف مايتع ّلق بن�شاطات
�إيران خارج حدودها .كما �أدانت جامعة الدول العربية برمتها تقريب ًا يف اجتماعها ال�سنوي يف
العام « 112016التدخالت» اخلارجية الإيرانية ،ومل ي�شذ عن توقيع هذا البيان �سوى لبنان.
واحلال �أن القلق الذي ت�شعر به العديد من الدول الإ�سالمية �إزاء التطلعات الطائفية الإيرانية
املُت�ص ّورة ،يعود �إىل خطاب قادة �إيران و�سلوكياتهم غداة ثورة �( .1979صحيح �أن القومية-
الإثنية لل�شاه حممد ر�ضا بهلوي والإرث التاريخي لإيران منذ ال�ساللة ال�صفوية احلديثة ،هي
م�صادر �أعمق للتوتر ،لكن هذا لي�س مدار بحثنا هنا) .فهذه الثورة �أ�سبغت �شك ًال راديكالي ًا
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ثوري ًا على الإ�سالم ال�شيعيّ ،
و�ضخت �آراء مناه�ضة لل َم َل ِك َية يف ال�سيا�سات الإيرانية .هذه
الإيديولوجيا �أرعدت فرائ�ص َم َل ِكيات اخلليج العربية والعراق املجاور 12.فقد �شعر �صدام ،بعد
ت�صاعد الفعالية ال�سيا�سية للغالبية ال�شيعية العراقية املحرومة �سيا�سيا� ،أن بالده ُم�ستهدفة
ومك�شوفة �أمام الثورة الإيرانية .كما زعم �أن غزو العراق لإيران العام  ،1980الذي �أ�شعل فتيل
احلرب العراقية -الإيرانية التي دامت نحو � 8سنوات ،كان �ضروري ًا لتح�صني العراق والعامل
العربي ال�س ّني من متدد ال�شيعية املتطرفة بقيادة �أية اهلل روح اهلل اخلميني (�أبو الثورة الإيرانية
ومر�شدها الأعلى الأول) 13.هذا املوقف حظي بدعم جمل�س التعاون اخلليجي ،الذي �ش ّكلته
موحدة �ضد �إيران ،ووقف �إىل جانب �صدام
امل�شيخات العربية يف اخلليج الفار�سي خللق جبهة ّ
وجت�سدت امل�ساندة يف قيام ال�سعودية والكويت ،على وجه اخل�صو�ص ،بتوفري
ح�سني يف احلربّ .
14
ق�سط كبري من التمويل للمجهود احلربي العراقي.
�صحيح �أن الزعيم العراقي كان ظاهرة �إ�شكالية و ُملتب�سة� ،إال �أن البع�ض اعتربه مرتا�س ًا
وح�صن ًا �ضد طموحات �إيران يف ال�شرق الأو�سط .فهو َح َك َم البلد الذي ي�ضم �أكرب كثافة �سكانية
�شيعية يف العامل العربي ،ويت�ضمن �أهم املقامات واملزارات ومراكز التدري�س ال�شيعية .وقد
حر�ص �صدام ،عرب االعتقاالت والتعذيب والقتل ،على �أال تتج ّذر االندفاعة الثورية املُتّقدة
للثورة الإيرانية يف العراق� ،أو �أن تحُ ت�ضن من ِق َب ْل �آيات اهلل العراقيني البارزين ،ثم متتد �إىل
املجتمعات ال�شيعية العربية يف مناطق �أخرى يف اخلليج الفار�سي .ولذلك ،حني �أُطيح ب�صدام
يف العام  2003وبد�أت الأحزاب ال�شيعية بالهيمنة على ال�سلطة ال�سيا�سية يف العراق ،ت�صاعدت
تو�سع نفوذ �إيران الطائفي وطموحاتها
املخاوف �إىل ذروتها يف دول اخلليج املجاورة من احتمال ُّ
15
الإقليمية.
�سارع امللك الأردين عبد اهلل الثاين ،الذي تل ّم�س النفوذ الإيراين املتزايد يف الدميقراطية
العراقية الوليدة� ،إىل التحذير العام  2004من �أن �إيران ت�سعى يف الواقع من خالل بناء قاعدة
16
دعم يف العراق �إىل �إقامة «هالل» �شيعي �ضخم ميتد من �أرا�ضيها �إىل العراق و�سورية ولبنان.
ومثل هذه الكتلة اجلغرافية التي تت�ض ّمن �سيا�سات ُمتماثلة ،قد تتحدى الو�ضع الراهن القائم
على الهيمنة ال�س ّنية املوالية للغرب يف ال�شرق الأو�سط .جر�س �إنذار عبد اهلل هذا متحور حول
املقولة ب�أنه �إذا ما وقع العراق حتت هيمنة الأحزاب ال�شيعية املوالية لإيران� ،سيكون لذلك
م�ضاعفات متعاقبة على املنطقة :فالتوترات ال�س ّنية -ال�شيعية �ستعاود الظهور ،ما �سي�ؤدي �إىل
زعزعة ا�ستقرار دول اخلليج التي توجد فيها �أقليات �شيعية كبرية ،مثل ال�سعودية .وجادل عبد
اهلل �أن هذا «�سيفاقم �أكرث احتمال ن�شوب �صراع �س ّني� -شيعي» خارج العراق.
يعتقد العديد من الدول العربية وتركيا� ،إن مل يكن �أي�ض ًا املراقب املو�ضوعي� ،أن التاريخ
متخ�ض بالفعل عن ال�صراع الطائفي الذي َّ
احلديث ّ
حذر منه امللك عبد اهلل .فهم يرون �إىل
عراق مابعد البعث الذي ي�سيطر عليه ال�شيعة على �أنه الأ�صل الذي تخ ّلقت منه �سل�سلة النزاعات
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الطائفية يف �سورية واليمن والعراق ،و�أي�ض ًا احتجاجات الربيع العربي يف البحرين واملنطقة
تن�صب هنا على ر�أ�س �إيران ،التي يقول منتقدوها �إن هذه
ال�شرقية يف ال�سعودية .كل الالئمة ّ
الأزمات هي احل�صيلة املبا�شرة لطموحاتها املنفلتة من عقالها والهادفة �إىل ال�سيطرة على
17
املنطقة عرب نرث بذور ال�شقاقات الطائفية ،وت�شكيل فرق م�سلحة �شيعية قوية يف املنطقة.

هل �إيران العب طائفي؟
ن�شاطات �إيران يف ال�شرق الأو�سط مو ّثقة متام ًا وتبدو طائفية بطبيعتها� .إذ مامن �شك ب�أن
طهران منخرطة بعمق يف النزاعات الراهنة يف العراق
ن�شاطات �إيران يف ال�شرق الأو�سط مو ّثقة متام ًا وتبدو
و�سورية� .صحيح �أن مدى الن�شاط الإيراين يف اليمن يبدو �أكرث
طائفية بطبيعتها.
�ضبابية� 18،إال �أن طهران التخفي دعمها للحوثيني ال�شيعة
الزيديني وحلركتهم �أن�صار اهلل 19.وحقيقة �أن حلفاء �إيران
يف هذا النزاع هم من غري �أهل ال�س ّنة ،الذين �إما يتقا�سمون مع قادتها الطبعة ال�شيعية نف�سها
(كحزب اهلل اللبناين وامليلي�شيات العراقية) �أو يتماهون مع �أ�شكال �أخرى من الإ�سالم ال�شيعي
(العلوية يف �سورية والزيدية يف اليمن) ،لي�ست قابلة للجدل .فهذه الروابط ت�ضفي لون ًا طائفي ًا
وا�ضح ًا على ال�سيا�سة اخلارجية الإيرانية .لكن هل ال�سيا�سة اخلارجية الإيرانية َم ُ�سوقة حق ًا
بامل�صالح الطائفية� ،أم �أن امل�س�ألة �أكرث تعقيد ًا من ذلك؟
حني ُنحلل �سلوكيات �إيران اال�سرتاتيجية وعملية �صنع القرار فيها ،حري بنا �أن نالحظ �أن ثمة
م�ستويني رئي�سينْ يف �سيا�ستها اخلارجية ،كالهما يقعان حتت العني ال�ساهرة للمر�شد الأعلى
وخا�ضعة �إىل �سلطته ،لكنهما تختلفان يف ال�شكل وامل�ضمون .امل�ستوى الأول ،هو ال�سيا�سة من
دولة �إىل دولة ،التي تديرها يف معظم الأحيان احلكومة املنتخبة يف طهران؛ والثاين هو عالقة
�إيران مع الكيانات غري الدُولتية ،التي ُي�شرف عليها احلر�س الثوري وجتري غالب ًا خارج �سياق
�صالحيات احلكومة.
هذا قد يجعل ال�سيا�سة اخلارجية تبدو ُمتل ّب�سة بجملة تناق�ضات .ففيما تر ّوج البالد لفكرة
تف ّوق نظام احلكم الإ�سالمي فيها ،والتزال ُتعترب الن�صري ال�صريح الأبرز لنزعة معاداة
�أمريكا وال�صهيونية� ،إال �أن عالقاتها ت�شي ب�صورة �أكرث تنوعا .كذلك :على رغم �أن معظم
حلفاء �إيران ال�صاخبني هم من الكيانات غري الدُولتية ،التي تت�ش َّكل يف معظمها من اجلماعات
الإ�سالمية ال�شيعية� ،إال �أن طهران حتتفظ بروابط ُمثمرة مع جمهرة من البلدان التي تعتنق
�أنظمة غري �إ�سالمية� .إذ ت�شتهر �إيران ،على �سبيل املثال ،ب�أنها �أقرب �إىل الهند من جارتها
الإ�سالمية باك�ستان .وهي لطاملا ّ
ف�ضلت غالب ًا امل�سيحيني الأرمن على ال�شيعة الأذربيجانيني
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يف النزاع املتوا�صل بينهما 20.ثم �أن معظم القادة الإيرانيني املدنيني والع�سكريني املُلتزمني
عقائدي ًا ،اليجدون غ�ضا�ضة يف تطوير روابط مهمة مع �أنظمة ُملحدة كال�صني وكوريا ال�شمالية
وفنزويال.
عالوة على ذلك ،ت�شي عالقة �إيران املُقلقة واملُحرجة مع تنظيم القاعدة ،ب�أن ثمة ماهو �أكرث
من الأهداف الطائفية يف �سيا�ستها اخلارجية .فقد �أقام عدد قليل متناثر من نا�شطي القاعدة
وعائالتهم يف �إيران بني الفينة والأخرى منذ الغزو الأمريكي لأفغان�ستان يف العام � .2001أول
موجة من ه�ؤالء� ،ض ّمت �أفراد عائلة �أ�سامة بن الدن التي ّ
حطت الرحال يف �إيران بعد فرارها من
وجه القوات الأمريكية يف �أفغان�ستان .وقد و�ضعتهم ال�سلطات الإيرانية قيد االعتقال ا�ستناد ًا
�إىل قواعد قانونية غام�ضة .بيد �أن الوثائق الداخلية التي �صودرت يف �أيار/مايو  2011خالل
غارة �أبوت �أباد التي ُقت ََل فيها �أ�سامة بن الدن ،تعترب �إيران عدوا ،ال حليف ًا ،و ُت�سبغ عليها وعلى
ال�شيعة نعوت ًا عن�صرية 21.كما ت�صف �أع�ضاء اجلماعة يف �إيران ب�أنهم �أ�سرى.
وبعد �أن �أطلقت �إيران بع�ض �أع�ضاء القاعدة العام  ،2009ملّحت مذكرة داخلية ُر ِف َعت �إىل
�أ�سامة بن الدن �أو �إىل م�ساعديه ب�أن هذه اخلطوة رمبا كانت ح�صيلة عمليات التنظيم �ضدها،
مبا يف ذلك خطف «نائب القن�صل التجاري الإيراين يف بي�شاور» (مدينة يف باك�ستان) .ويو�ضح
كاتب الر�سالة �أي�ض ًا �أن ات�صاالت القاعدة مع طهران «معدومة عمليا»�« :إنهم (الإيرانيون)
اليبعثون بر�سائل �إلينا ..هذه عقليتهم و�أ�ساليبهم� .إنهم اليريدون �أن يك�شفوا �أنهم يتفاو�ضون
22
معنا �أو يتفاعلون مع �ضغوطاتنا».
مع ذلك ،يبدو �أن ثمة �شك ًال من �أ�شكال التفاعل املُتوا�صل بني القاعدة و�إيران .فعدا عن
بحرية .ففي متوز/يوليو
الأ�سرى�ُ ،سمِ َح لأع�ضاء �آخرين يف التنظيم باملجيء والعي�ش يف �إيران ُ
 ،2016فر�ضت وزارة املالية الأمريكية عقوبات على العديد من �أع�ضاء القاعدة الذين ُيعتقد
�أنهم يعي�شون يف �إيران ،ب�سبب دعمهم الن�شط للعمليات الإرهابية عرب املنطقة ،مبا يف ذلك يف
�سورية 23.لكن ،من غري الوا�ضح �أي هدف يخدم �أع�ضاء القاعدة املقيمني يف �إيران وما و�ضعيتهم
هناك ،وكيف يقومون ب�أعمالهم بح ّرية .وعلى رغم �أن �إيران والقاعدة يف حالة حرب يف �سورية
واليمن� ،إال �أنهما طورتا عالقة مفيدة للطرفني ،على الأقل يف ما يتع ّلق بوجود ون�شاطات �أع�ضاء
القاعدة العاملني انطالق ًا من �إيران .وكما ت�ستنتج �أكادميية «و�ست بوينت» الع�سكرية الأمريكية
من وثائق �أبوت �أباد ،تبدو العالقات بني �إيران والقاعدة « ُمرتعة بال�صعوبات» 24.ف�إيران تث ّمن
يف الغالب الوجود املحدود للقاعدة على �أرا�ضيها بكونه �شك ًال من �أ�شكال النفوذ وال�سطوة
اللذين ميكن توظيفهما �ضد الواليات املتحدة� ،أو �ضد جريان كال�سعودية وباك�ستان� ،أو �ضد دول
ُيعتقد �أنهم يتحدرون منها 25.وتعتقد وزارة املالية الأمريكية �أن �إيران �أبرمت �صفقة مع هذه
املنظمة اجلهادية ت�سمح لها مبوجبها بتواجد �صغري وحمدود ،يف مقابل عدم قيامها بعمليات
�إرهاب �أو جتنيد �ضمن حدودها 26.ورمبا تعترب �إيران �أي�ض ًا �أن �أع�ضاء القاعدة ميكن �أن يكونوا
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رهائن لديها �إذا ما �أط ّلت احلاجة بر�أ�سها .لكن ،كيفما كان الأمر ،مثل هذا الرتتيب غري مريح
�سيا�سيا.
ملاذا تن�سج اجلمهورية الإ�سالمية عالقات من ال�صعب �أن تن�سجم مع معتقداتها الدينية؟ لأنها
تتوافق عموم ًا مع �سيا�سات النظام وعدائيته للواليات املتحدة� ،أو لأنها تخدم بع�ض الأهداف
م�سوقة باالعتبارات الدينية
االقت�صادية �أو اال�سرتاتيجية .واحلال �أن معظم عالقات �إيران لي�ست ُ
�أو الإيديولوجية ،بل ت�ستند �سيا�ساتها اخلارجية ،مثلها مثل
معظم الدول� ،إىل عوامل ع ّدة .وحني ي�أتي دور الدين ،ف�إنه
م�سوقة باالعتبارات
معظم عالقات �إيران لي�ست ُ
يتقاطع عادة مع �أبرز امل�صالح اال�سرتاتيجية والأمن القومي.
الدينية �أو الإيديولوجية.
بكلمات �أو�ضح ،تتح ّرك ال�سيا�سة اخلارجية الإيرانية يف
العديد من احلاالت على �إيقاع ميولها املرتبطة بال�سيا�سة الواقعية؛ تلك امليول التي مت ّكنها من
االنخراط يف �صفقات �أ�سلحة مع الواليات املتحدة و�إ�سرائيل خالل احلرب العراقية -الإيرانية،
27
واحلفاظ على عالقة حمدودة مع القاعدة ،و�إبرام �شراكة ا�سرتاتيجية مع رو�سيا.

املع�ضلة مع مبد�أ ت�صدير الثورة
�أن نالحظ �أن ثورة 1979

كي نفهم الأ�سا�س املنطقي لهذه ال�سيا�سة اخلارجية الإيرانية ،يتعينّ
كانت قبل كل �شيء رف�ض ًا للهيمنة الأجنبية على البالد ،خا�صة
ثورة  1979كانت قبل كل �شيء رف�ض ًا للهيمنة الأجنبية منها النفوذ الأمريكي .فالق�ضايا الرئي�سة التي ملّت �شمل
على �إيران.
املعار�ضة الإيرانية املتن ّوعة ،كانت النزعة املعادية للإمربيالية
والواليات املتحدة .وقد ا�ستخدم الثوريون �شعار ًا �شعبوي ًا-
ال�شرق والغرب -لتوكيد رغبتهم ب�أن ت�شق �إيران طريق ًا �إيديولوجي ًا و�سيا�سي ًا م�ستقال .ت�ضمنت
الثورة �ألوان ًا من القومية الإيرانية والإ�سالموية التي رددت �أ�صداء فكر الفيل�سوف فرانز فانون،
و�أرادت �صياغة الإ�سالم ال�شيعي بو�صفه النظام ال�سيا�سي الوطني واملحلي احلقيقي� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،كان لدى اخلميني �أجندة �إ�سالمية قوية.
بعد الثورة ،برز اخلمينيون كجناح ُمهيمن ،وكان عدا�ؤهم لأمريكا حازم ًا وجازم ًا ،متام ًا
كرغبتهم يف �إقامة حكم �إ�سالمي على �إيقاع نظرية اخلميني يف والية الفقيه .هذا النظام من
احلكومة الدينية ،التي ّمت تبينه يف د�ستور اجلمهورية الإ�سالمية العام  ،1979و�ضع ال�سيطرة
الك ّلية تقريب ًا بني يدي رجل دين �شيعي واحد ،هو املر�شد الأعلى الذي �س ُي�شرف على كل �أفرع
الدولة وله حق النق�ض (الفيتو) على عملية �صنع القرار .وقد عمل املر�شدان ،وهما اخلميني
الذي ت�س ّلم املن�صب من  1979وحتى وفاته يف  ،1989وعلي خامنئي الذي خلفه يف ذلك العام
واليزال يف هذا املن�صب ،كم�شرفني عامني على عملية �صنع القرار ولي�س كمديرين لكل دقائقها.
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�صحيح �أن مكتب املر�شد الأعلى يف عهد خامنئي بات �أكرث انخراط ًا يف تقرير ال�سيا�سات عما
كان الأمر يف عهد اخلميني� ،إال �أن الهيئات الر�سمية ُمنحت عموم ًا حرية تطبيق �أجنداتها ،طاملا
�أنها التخرج عن ال�سياقات التي يحددها املر�شد الأعلى.
ُحد َثت بعد الثورة للنهو�ض باملهام
هناك ،عدا املر�شد الأعلى ،م�ؤ�س�سات حكومية �أخرى ا�ست ِ
اليومية اخلا�صة بو�ضع ال�سيا�سة العامة وتنفيذها ،منها ال�سلطة التنفيذية املُنتخبة دميقراطي ًا
املنوط بها ال�سيا�سة اخلارجية� .أما جمل�س �صيانة الد�ستور -الذي يتك ّون من فقهاء �شيعة دينيني
ومدنيني -فيقوم بالتدقيق يف ملفات املر�شحني للمنا�صب ،ويعمل ل�ضمان توافق وان�سجام
�سيا�سات احلكومة مع ال�شرع ال�شيعي .و ُيعترب املجل�س الأعلى للأمن القومي اليوم �أهم هيئة
يف �إيران ل�صنع القرارات اال�سرتاتيجية ،وهو يت�ألف من كبار امل�س�ؤولني احلكوميني ،والقادة
الع�سكريني ،وممثلي القائد الأعلى .و ُيقال �إن هذا املجل�س هو الذي يجب �أن ُيق ّر ر�سمي ًا القرارات
اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات اخلارجية� ،سواء جاءت من احلكومة �أو من احلر�س الثوري ،قبل �أن
ت�شق هذه طريقها �إىل ح ّيز التنفيذ.
اجلزع الغامر من احتمال قيام الواليات املتحدة وحلفائها مبحاولة قلب نظام احلكم
الثوري النا�شىء ،هو الذي �أملى ح�سابات و�آليات �صنع القرار يف �إيران .وجاء غزو العراق
التوج�س .كما
ليج�سد �أيمّ ا جت�سيد هذا ُّ
لإيران يف �أيلول�/سبتمرب  ،1980واحلرب التي تلتهّ ،
�أن الدعم الذي �أغدقته الدول الغربية وجريان �إيران العرب على �صدام ح�سني خالل احلرب،
�أثبت لها �أن وا�شنطن وحلفاءها لن ي�ألوا جهد ًا مهما كان لإحلاق الهزمية بثورتها 28.كانت
�إيران �آنذاك ُمز َّنرة بدول معادية لها ،ومن�سلخة عن معظم املجتمع الدويل؛ و�صديقتها
الوحيدة كانت �سورية يف عهد حافظ الأ�سد ،التي ت�شاطرت معها العداء لعراق �صدام
ح�سني.
بيد �أن قيادة طهران مل تعترب �أن تباعدها وعزلتها هما ح�صيلة �سلوكها املعادي وخطابها
احلاد ،بل �أط ّلت عليه ،على العك�س ،على �أنه م�ؤامرة �إمربيالية �ضد اجلمهورية الإ�سالمية
الوليدة ت�ستهدف تدمري نظامها الديني .وهكذا� ،أكد اخلميني يف العام � 1984أن احلرب ال ُت�شن
�ضد �إيران بل �ضد الإ�سالم الذي ترفع طهران لواءه:
�صممة على معار�ضة الإ�سالم يف الوقت الراهن ،والأنظمة الدُمى ت�سري
«القوى العظمى ُم ِّ
التوحد ،فهذه
يف ركابها ..هل �إيران التي تهددهم �أم الإ�سالم؟ �إذا مادعوا العرب �إىل ُّ
للتوحد �ضد الإ�سالم� .إنهم يعتربون الإ�سالم معادي ًا مل�صاحلهم� .أنتم ...يجب
�ستكون دعوة ُّ
�أن تالحظوا �أن كل القوى انتف�ضت �ضد الإ�سالم ولي�س �ضد �إيران ..و�إذا ما�سنحت لهم
29
الفر�صة و�إذا مل تنتبهوا ف�إن الإ�سالم �س ُيجتث».

�أثبتت احلرب لقادة �إيران املقولة ب�أنهم �إذا ما �أرادوا حق ًا حماية الثورة ،يتعينّ عليهم ن�شر
�إيديولوجيتها و�سيا�ساتها خارج حدود البالد� .أف�ضل دفاع ،يف تقديرهم ،كان الهجوم اجل ّيد،
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ولذا تب ّنوا �شك ًال راديكالي ًا متطرف ًا من الدُوالنية ( )Internationalismو�أط ّلوا على ال�سيا�سة
اخلارجية بكونها و�سيلة لإدارة النزاعات والتهديدات الو�شيكة،
تبنّى قادة �إيران �شك ًال راديكالي ًا متطرف ًا من الدُ والنية
ولي�س لتوطيد التحالفات و�أوجه التعاون (�أي عملي ًا رف�ض
و�أط ّلوا على ال�سيا�سة اخلارجية بكونها و�سيلة لإدارة
معايري الدُوالنية الليربالية) 30.و�شملت مثل هذه املقاربة
النزاعات.
�سيا�سة ت�صدير الثورة ،التي عنت نقل �سيا�سات الثورة وقيمها
الإيديولوجية �إىل الكيانات املُ�ضطهدة الأخرى -خا�صة يف
العامل النامي ،-وم�ساعدة احلركات الإ�سالمية وحركات التح ُّرر املُماثلة على حتقيق حق تقرير
31
امل�صري.
احلر�س الثوري كان الآلية الرئي�سة لتحقيق هذه ال�سيا�سة .وكما قالت هذه املنظمة العام
:1980
«المنا�ص �أمامنا �سوى تعبئة كل القوى امل�ؤمنة يف اجلمهورية الإ�سالمية ،و�أي�ض ًا تعبئة كل
القوى يف املنطقة برمتها .يجب �أن ُنلقي الرعب يف قلوب �أعدائنا حتى تهجر قلوبهم فكرة
غزو وتدمري ثورتنا الإ�سالمية .و�إذا مل يكن لدى ثورتنا ر�ؤية عاملية وهجومية متّقدة ،ف�سيعمد
32
�أعداء الإ�سالم �إىل ا�ستعبادنا جمدد ًا ثقافي ًا و�سيا�سيا».

�سعت �إيران ،حتت ظالل مبد�أ ت�صدير الثورة هذا� ،إىل �إبرام �شراكات مع مروحة من القوى
غري الدُولتية .فهي ّ
�ضخت عرب احلر�س الثوري امل�ساعدات �إىل معظم املنظمات الفل�سطينية،
كما دعمت �أي�ض ًا مت�شددين م�سيحيني فل�سطينيني كجورج حب�ش ومنظمته العلمانية (اجلبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني) .و�أ ّدى جهد مماثل �إىل تنظيم جمموعات �شيعية غري �إيرانية مل تقبل
 على عك�س الفل�سطينيني -الدعم الإيراين وح�سب بل تب ّنت �أي�ض ًا الإيديولوجيا اخلمينية .حزباهلل اللبناين كان النموذج الأكرث �سطوع ًا لنجاح احلر�س الثوري يف جمال حياكة عالقة والء
وثيقة مع كيان �أجنبي وفق خطوط �سيا�سية ودينية م�شرتكة� .أما ق�صة النجاح الأخرى فتم ّثلت
يف املجل�س الأعلى للثورة الإ�سالمية يف العراق وجناحه الع�سكري فيلق بدر ،اللذين �أ�س�سهما
33
املهاجرون العراقيون يف �إيران ود ّربهما احلر�س الثوري �إ ّبان احلرب العراقية -الإيرانية.
وهكذا� ،أ�صبح الدعم اجلازم للجماعات غري الدُولتية يف
�أ�صبح الدعم اجلازم للجماعات غري الدُ ولتية يف
ال�شرق الأو�سط عام ًال ت�أ�سي�سي ًا يف �سيا�سات �إيران اخلارجية
ال�شرق الأو�سط عام ًال ت�أ�سي�سي ًا يف �سيا�سات �إيران
يف حقبة مابعد  ،1979واعتربه قادة �إيران مقاربة �ضرورية
اخلارجية يف حقبة مابعد .1979
لأمن وجناح الثورة الإ�سالمية على املدى البعيد .وعلى رغم
�أن حجم الن�شاطات اخلارجية الإيرانية َوهَ نَ طيلة الثمانينيات
والت�سعينيات ،حني عكفت البالد على معاجلة اقت�صادها املمزّق ،توا�صل الدعم للمنظمات
احلليفة خارج حدودها ،ومعه ا�ستمر ال�سعي القتنا�ص الفر�ص لتو�سيع قاعدة وكالئها ،كما فعلت
34
يف حرب البو�سنة يف الت�سعينيات.
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�أ�صبحت هذه العالقات ،مع الوقت ،ا�ستثمارات ا�سرتاتيجية حيوية �آتت �أُكلها لإيران .فمعها
باتت هذه الأخرية قادرة على تطوير دور غري عادي لها ولوكالئها يف �أهم النزاعات والق�ضايا
ال�سيا�سية يف ال�شرق الأو�سط ،مبا يف ذلك االحتالل الإ�سرائيلي للبنان ،وال�صراع الفل�سطيني-
الإ�سرائيلي الأو�سع ،واالحتالل الأمريكي للعراق ،واحلرب املتوا�صلة يف �سورية .لقد اكت�شفت
�إيران ،التي ا�ستبعدها وعزلها جريانها ،فوائد ج ّمة يف �إبرام ال�صداقات مع جمموعات غري
دُولتية.

حدود النزعة الإ�سالمية
وبروز الوكالء غري الدُ ولتيني
على رغم �أن اجلمهورية الإ�سالمية هي بجالء تام م�شروع �شيعي� ،إال �أن اخلميني �أثبط النزعة
الطائفية ال�شيعية ال�سافرة .فهو يف الواقع �ش ّدد على النزعة الإ�سالمية ،و�أطلق نداءات ب�شكل
منتظم �إىل ال�س ّنة داعي ًا �إياهم �إىل الوحدة الإ�سالمية .كان اخلميني ُيحاجج ب�أن �أعداء الثورة
الإيرانية -الواليات املتحدة و�إ�سرائيل والإمربيالية -هم بو�ضوح �أعداء الإ�سالم ،وب�أنهم ي�سعون
�إىل �إ�ضعاف الأمة العاملية الإ�سالمية عرب مفاقمة النزاعات الداخلية املذهبية .ويف بيان �أذاعه
العام � ،1980أكد اخلميني:
«املُ�شجي والأخطر من القومية هو خلق ال ُفرقة بني ال�س ّنة وال�شيعة ،ون�شر الدعاوي اخلبيثة
بني الأخوة امل�سلمني� ..أنا �أمد يد الأخوة �إىل كل امل�سلمني املُلتزمني يف العامل ،و�أطلب منهم
35
�أن يعتربوا ال�شيعة �إخوة �أحباء لهم ،وبهذا ُنثبط خمططات الأعداء ال�شريرة».

عالوة على دعوات الوحدة هذه ،كان اخلميني يريد �أي�ض ًا �أن ُتلهم ال�صيغة الإيرانية من
احلوكمة الإ�سالمية ،التي قذفت برجال الدين �إىل مواقع ال�سلطة ال�سيا�سية و�صنع القرار،
املجتمعات الإ�سالمية الأخرى وتدفعها �إىل تبني �أنظمة دينية ُم�شابهة .لقد تب ّنى اخلميني
الق�ضايا الإ�سالمية ،وجعل فل�سطني الق�ضية الأعلى والأ�سمى على ماعداها ،كي ُيظهر �أن حركته
وم�صالح اجلمهورية الإ�سالمية لها قا�سم م�شرتك مع العامل الإ�سالمي الأو�سع .وهكذا �أط ّل
اخلميني ومعه �أعتى �أن�صار ت�صدير الثورة  -مثل �أية اهلل منتظري الذي كان ُيفرت�ض �أنه خليفته
املحتمل  ،-وابنه حممد منتظري ،وعلي �أكرب حمت�شمي ،على م�سالة دعم احلركة الفل�سطينية
على �أنها �أكرب اهتمامات �إيران يف ال�سيا�سة اخلارجية 36.ال بل �أناط �أية اهلل منتظري باحلر�س
الثوري مهمة قيادة عملية الدعم للفل�سطينيني:
«�إن حترير القد�س احلبيبة ق�ضية مهمة لنا .وبالتايل ،ويف �سبيل حتقيق �شعار «اليوم
�إيران ،غد ًا فل�سطني» ،ولتعزيز الروابط العميقة بني الثورة الإ�سالمية يف �إيران وبني الثورة
الفل�سطينية� ،سيكون من املنا�سب �أن ين ّفذ احلر�س الثوري برامج مع ّينة (بني النا�س) يف
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داخل البالد وخارجها لتعزيز الأ�س�س الإيديولوجية ،وكذلك لرتقية وتو�سيع معرفتهم الدينية
37
بامل�سلمني الفل�سطينيني».

فاق دعم الفل�سطينيني �أي نزوع طائفي �شيعي خفي .املثال الفاقع على ذلك كان الدعم
املكني بعد الثورة الذي قدمته �إيران �إىل حركة فتح بقيادة يا�سر عرفات يف نزاعها مع حركة
�أمل ال�شيعية يف جنوب لبنان ،وهي منظمة � ّأ�س�سها رجل الدين الإيراين ال�شيعي مو�سى ال�صدر
وم�ساعده م�صطفى �شمران ،الذي كان هو نف�سه �شخ�صية بارزة يف الثورة الإيرانية 38.كانت
حركة �أمل م�شروع ًا طائفي ًا ير ّكز على ا�ستنها�ض الطائفة ال�شيعية اللبنانية املُهم�شة منذ �أمد
بعيد �سيا�سي ًا واجتماعيا .بيد �أن �أمل فقدت حظوتها ب�سرعة لدى اخلميني ،لأنها بدت مهتّمة
بتوكيد م�صالح �شيعة جنوب لبنان على ح�ساب م�صالح املُت�ش ّددين املنفيني من الفل�سطينيني يف
لبنان (�أقام ه�ؤالء الأخريون قواعد يف املناطق ال�شيعية عرب امل�صادرة والقمع ،ف�أثاروا بذلك
توترات ونزاعات مع حركة �أمل) 39.لكن �إيران قطعت عالقاتها يف نهاية املطاف مع عرفات بعد
�أن دعم الزعيم الفل�سطيني �صدام ح�سني يف احلرب العراقية -الإيرانية .ومع ذلك ،بقي الدعم
للحركة الفل�سطينية الأو�سع وللمنظمات الفل�سطينية املُت�شددة �أولوية لإيران.
بيد �أن هذا الدعم احلما�سي للفل�سطينيني مل ي�ستجلب للخميني �أو لق�ضيته دعم ًا �سن ّي ًا ُيعتد
به .فالنكهة ال�شيعية اخلا�صة للثورة الإ�سالمية وللنظام الديني ،املنغر�سني بعمق يف التقاليد
ّ 40
الفقهية ،خف�ضت ب�شكل حاد جاذبية منوذج اخلميني يف �أعني القواعد الإ�سالمية ال�سنية.
وقد حاول ن�شطاء �إيرانيون حتقيق اخرتاقات يف �صفوف املنظمات الإ�سالمية ال�س ّنية ،من
41
�أريرتيا �إىل الفيليبني ،لكن الر�سالة اخلمينية بقيت ع�صية على الرواج.
مل يكن ال�س ّنة وحدهم من جانبوا تق ّبل هذه الر�سالة� .إذ حمل رجال دين �شيعة بارزون خارج
�إيران على حجر الزاوية يف �إيديولوجيا اخلميني -احلكومة الإ�سالمية بقيادة رجال الدين-
بكونها انحراف ًا عن الدور الال�سيا�سي لرجال الدين يف املجتمع ال�شيعي 42.كما مل َ
حتظ �أفكار
اخلميني بالرتحاب يف بع�ض الدوائر الدينية ومل ُ
تك جذابة للعامة بني اجلاليات ال�شيعية يف
43
جنوب �آ�سيا والعامل العربي.
لكن ر�سالة اخلميني لقيت �صدىً يف �أو�ساط الن�شطاء ال�شيعة املُ�سي�سني �أ�ص ًال يف العراق
ولبنان .وكان الثوريون الإيرانيون (مبا يف ذلك قادة دينيون و�أوائل �أع�ضاء احلر�س الثوري) قد
�ش َّكلوا �شبكات غري ر�سمية يف لبنان وبني �شيعة العراق قبل الثورة .كما �أفادوا من روابط �سابقة
مع ن�شطاء من ال�شيعة العرب وجنحوا ،بدعم من الدولة ،يف حتويل هذه العالقات �إىل منظمات
44
تابعة لإيران.
�أفادت هذه اجلهود من اخللل االجتماعي وال�سيا�سي الذي �أفرزته ال�صراعات الإقليمية .ويف
حالة حزب اهلل ،كان الغزو الإ�سرائيلي للبنان العام  1982نقطة حت ُّول يف ال�سيا�سات املحلية
ال�شيعية ،حيث �س ّرع االحتالل الإ�سرائيلي جلنوب لبنان من وتائر االنق�سام داخل حركة �أمل،
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ودفع الن�شطاء الأكرث ت�ش ّدد ًا فيها �إىل االنتقال بحزم �إىل املع�سكر املوايل للفل�سطينيني وباتوا
�أكرث تق ُّب ًال لإيديولوجيا و�سيا�سات اخلميني 45.ويف العراق� ،أدى قمع �صدام ح�سني للجماعات
ال�شيعية ال�سيا�سية ،والذي ت�صاعد بعنف بعد الثورة الإيرانية� ،إىل تعميق نزعة التطرف لدى
الن�شطاء ال�شيعة العراقيني ،و�أ�سفر عن طفرة يف �أعداد املنفيني ال�شيعة العراقيني الذين
ا�ستقروا يف �إيران .دعم �إيران لهذه املجموعات �أنتج حزب اهلل يف لبنان ومنظمات عراقية يف
املنفى مثل املجل�س الأعلى للثورة الإ�سالمية وفيلق بدر يف �إيران .وكل هذه احلركات تب ّنت الإطار
العام للإيديولوجيا اخلمينية.
بيد �أن �إيران �أ�صابت جناح ًا �أقل يف �أماكن �أخرى .فقد حاولت يف الثمانينيات ت�أطري وكالء
متناظرين مع �إيديولوجيتها بني �شيعة �أفغان�ستان وامل�سلمني ال�س ّنة الطاجيك ،وجاءت احلرب
ال�سوفييتية يف �أفغان�ستان لتفتح لها منفذ ًا لتقدمي دعمها .وعلى رغم �أن هذا الدعم �ساعد على
تطوير بع�ض الوكالء املوالني �إ�سمي ًا لطهران داخل البالد� ،إال �أن ه�ؤالء مل يندجموا يف حركة
واحدة ُم�ستدامة� 46.صحيح �أن �إيران حافظت على ات�صاالت مع ميلي�شيات الهزارة والطاجيك
ووا�صلت م ّدهم بالدعم يف الت�سعينيات و�أوائل القرن احلادي والع�شرين ،بيد �أن هذه امل�ساندة
مل تلفح اخلمينية �أو الأهداف ال�سيا�سية الإيرانية الأو�سع بجاذبية خا�صة 47.وباملثل ،كان تدخل
احلر�س الثوري الإيراين يف نزاع البلقان يف �أوائل الت�سعينيات ،حيث ز ّود امليلي�شيات الإ�سالمية
البو�سنية بالأ�سلحة و�أ�شكال دعم �أخرى ،ق�صري العمر ن�سبي ًا ومل ُيو ّفق يف بناء حركة را�سخة
48
موالية لإيران.
بعد احلرب مع العراق ،حت ّولت الروابط مع حزب اهلل والف�صائل الفل�سطينية �إىل �أ�صول
ا�سرتاتيجية لإيران ،وو ّفرت لها طيلة الت�سعينيات و�أوائل القرن احلادي والع�شرين رادع ًا موثوق ًا
�ضد الهجمات الإ�سرائيلية والأمريكية .كان يف و�سع �إيران ،بفعل قدرتها على التهديد بالت�صعيد
الرئي�سينْ  .ومن املحتمل �أن تكون
عرب وكالئها� ،أن ت�ستخدم ه�ؤالء ك�أدوات يف التعامل مع عد َّويها
َ
هذه الديناميكية قد بلورت بالن�سبة �إىل �إيران مدى �أهمية تطوير �شبكات الوكالة هذه واحلفاظ
عليها يف املواقع اجلغرافية ذات الأهمية اال�سرتاتيجية.
كان �سقوط �صدام ح�سني العام  2003نقطة انعطاف يف ال�شرق الأو�سط .فهو و ّفر الفر�صة
لل�شيعة العراقيني املُ�ضطهدين منذ �آماد طويلة للعودة �إىل العمل ال�سيا�سي ،و�أ�شرع الأبواب
�أمام النفوذ الإيراين .وهكذا� ،سرعان ما هرع حلفاء �إيران يف املجل�س الأعلى للثورة الإ�سالمية
وفيلق بدر الذي د ّربه احلر�س الثوري �إىل العودة �إىل البالد من املنفى ،و�أ�صبحوا جزء ًا من
الواقع ال�سيا�سي العراقي اجلديد .لكن ال�سيا�سات الداخلية العراقية �أثبتت �أنها عامل مع ّقد يف
عالقات �إيران .ففي خ�ضم �سعيه لإبعاد نف�سه عن االنطباع ب�أنه وكيل �إيراين ،ب ّدل املجل�س ا�سمه
لي�صبح املجل�س الأعلى الإ�سالمي يف العراق ،وخ ّففت قيادته الدينية من التزاماتها ال�سابقة
�إزاء اخلمينية 49.وهذا مادفع �إىل بروز ان�شقاق يف فيلق بدر بقيادة هادي العامري ،الذي �ش ّكل
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كيان ًا �سيا�سي ًا جديد ًا بقي على �صلة وثيقة باحلر�س الثوري وطهران� ،أ�سماه منظمة بدر.
تزامن االحتالل الأمريكي للعراق مع ت�صعيد �إدارة الرئي�س �آنذاك جورج دبليو بو�ش حمالتها
الإعالمية على �إيران .وحتى قبل ذلك ،اعرتت املخاوف قادة �إيران بعد �أن ُ�ص ِّنفت بالدهم يف
«حمور ال�شر» خالل خطاب بو�ش حول حالة الأمة العام  ،2002ثم مالبثت هذه املخاوف �أن تفاقمت
مع تزايد التهديدات الع�سكرية الأمريكية 51.وجاء الك�شف علن ًا عن الربنامج النووي ال�س ّري
الإيراين ليو ّفر لبو�ش �سبب ًا مبا�شر ًا لرفع وتائر ال�ضغط على طهران .ويجب �أن ن�ضيف �إىل ذلك
م�شاعر التهديد التي اعرتت هذه الأخرية ب�سبب وجود مئات �آالف اجلنود الأمريكيني على طول
احلدود مع العراق ،ناهيك عن وجود ع�سكري �أمريكي �آخر يف �أفغان�ستان .وهذا مادفع احلر�س
الثوري �إىل الرد بتد�شني برنامج �س ّري لتنظيم وتدريب ميلي�شيات �شيعية �صغرية وا�ستخدامها
ل�شن الهجمات على القوات الأمريكية 52.كان يف و�سع طهران ،عرب وكالئها ال�شيعة� ،أن ت�ضايق
وت�ستهدف بالوكالة الوحدات الأمريكية ،كما كان يف مقدورها التهديد بت�صعيد العنف �إذا ما
وجهت الواليات املتحدة �ضربات �إليها .هذه امليلي�شيات ،وعلى عك�س حلفاء �إيران البادين للعيان
بجالء ،كانت ُمن�سجمة مع الإيديولوجيا الإيرانية و�أكرث انخراط ًا يف العنف الطائفي ،خا�صة
خالل احلرب الأهلية بني  53.2007-2006وقد ط ّبقت �إيران ا�سرتاتيجية مماثلة يف �أفغان�ستان،
حيث ز ّودت بال�سالح �أق�سام ًا من حركة التمرد �ضد الأمريكيني ،بيد �أن هذه الروابط مل ت�ؤ ِّد �إىل
54
خلق قاعدة وكيلة قوية وملتزمة ب�أجندتها كتلك التي برزت يف العراق.
حت ّولت امليلي�شيات العراقية ،بعد �أن منت حجم ًا وازدادت نفوذ ًا� ،إىل و�سيلة يف يد �إيران
للت�أثري على ال�سيا�سات العراقية من حتت .وجنب ًا �إىل جنب مع العالئق املديدة مع بدر واملجل�س
الأعلى والروابط اجلديدة املت�أ ّنية مع �سيا�سيني �شيعة بارزين ،ا�ستطاع النفوذ الإيراين التغلغل
يف ت�ضاعيف الديناميكيات ال�سيا�سية العراقية.
هذه العالقات ،خا�صة مع الرابط الوثيق للمجل�س الأعلى مع امليلي�شيات ال�شيعية املتطرفة،
جعلت �إيران ب�شكل قطعي العب ًا طائفي ًا يف العراق.
50

الطائفية والربيع العربي
ُيعترب علي خامنئي ،ك�سلفه ،من الدُعاة املُتح ّم�سني للوحدة الإ�سالمية .وهو يرى �أن االنق�سامات
يف العامل الإ�سالمي لي�ست ظاهرة طبيعية ،بل ح�صيلة الدعاوة الأمريكية و�سيا�سات حلفاء
الواليات املتحدة .ال بل هو ينفي الطابع ال�شيعي للجمهورية الإ�سالمية ،م�ؤ ّكد ًا على �سبيل
املثال:
«كانت القوى املتغطر�سة حتاول منذ انت�صار الثورة الإ�سالمية �أن ت�ص ّور ثورتنا على �أنها
�شيعية ..لكن لو كانت ثورتنا �شيعية ،لأ�صبحت معزولة عن العامل الإ�سالمي والعالقة لها به.
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والعامل الإ�سالمي مل يكن ليقيم معنا عالقة �أي�ض ًا .كان �س ُيبدي العداء لثورتنا ،لكنه الحظ
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�أن ثورتنا ثورة �إ�سالمية».

تك�شف هذه املزاعم عن ال�سمعة التي يرغب خامنئي يف �أن
تكون ل�صيقة ب�صورة �إيران� .إال �أنها تفقد م�صداقيتها على م�صداقيتها على �ضوء ال�سلوك الإيراين الراهن يف
�ضوء ال�سلوك الإيراين الراهن يف ال�شرق الأو�سط ،وال�سيما ال�شرق الأو�سط.
منذ انطالقة الربيع العربي.
رحبت �إيران ،يف البداية ،باالحتجاجات ال�شعبية التي انت�شرت يف خمتلف �أرجاء العامل
لقد ّ
العربي يف �أواخر العام  2010ومطالع العام  .2011وكانت مفارقة �أن ُتبدي مثل هذه احلما�سة،
بعد التخ ّبط الذي عانته هي لدى اندالع ا�ضطرابات حا�شدة يف �إيران� ،إبان النزاع الذي �أثارته
�إعادة انتخاب الرئي�س حممود �أحمدي جناد لوالية جديدة يف العام  .2009فعلى الرغم من
بعنف �شديد،
التنديد الغربي ،مل تتوانَ القوى الأمنية الإيرانية �آنذاك عن قمع التظاهرات ٍ
�ضارب ًة عر�ض احلائط بالتظ ُّلمات امل�شروعة للمواطنني الإيرانيني ،و ُمندِّ د ًة بالأحداث لكونها
م�ؤامرة خارجية هدفها �إطاحة النظام .لكن ،حني ع ّمت االحتجاجات البحرين وم�صر ،ه ّلل
القادة الإيرانيون مل�شاعر التململ التي �أفلتت من عقالها ،وقالوا �إنها محُ ّقة وم�شروعة .كانت
للم�س�ؤولني الإيرانيني ت�صريحات قوية النربة يف �شكل خا�ص يف امللف البحريني ،ودعوا �أ�سرة
�آل خليفة ال�س ّنية احلاكمة �إىل احرتام الدميقراطية ال�شعبية والنزول عند رغبة ال�شعب .كانت
امل�شكلة ب�سيطة ،كما ر�آها علي �أكرب واليتي ،كبري م�ست�شاري ال�سيا�سة اخلارجية يف فريق املر�شد
الأعلى الإيراين:
تفقد هذه املزاعم [املتعلقة بالوحدة الإ�سالمية]

«�أعلن �شعب البحرين �أنه لي�س يف حالة حرب مع �أحد� .إنه يطالب بـ[مفاو�ضات] بينه
وبني النظام .يطالب باعتماد نظام «ال�صوت الواحد لل�شخ�ص الواحد» ...اليجوز التعامل مع
ال�شيعة على �أنهم مواطنون من الدرجة الثانية يف البحرين� .إنهم ي�ش ّكلون نحو � 60إىل  70يف
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املئة من ال�سكان هناك .ويجب �أن تكون ح�صتهم يف الت�صويت متكافئة مع هذه الن�سبة.

يف نظر واليتي ،جوهر الق�ضية يف البحرين لي�س الهوية الدينية ،بل الإن�صاف للبحرينيني،
�سوا ًء كانوا �شيعة �أم ال ،احلق يف �إ�سماع �أ�صواتهم .و�إذا حدث �أي�ض ًا �أن �إيران ت�ضم �أكرثية
�شيعية ،فهذا اليعني �أن دعمها لأبناء الطائفة ال�شيعية يف البحرين مدفو ٌع مب�صالح مذهبية .ثم
�أبرز واليتي الدعم الوا�سع الذي تق ّدمه بالده جلميع امل�سلمني لدرء اتهامات التح ّيز عنها:
«�أمل ي�سبق �أن ق ّدمنا ،نحن يف اجلمهورية الإ�سالمية ،الدعم حلركة حما�س واجلهاد
الإ�سالمي ،وكالهما من الطائفة ال�س ّنية؟ �أمل نق ّدم الدعم للبو�سنيني� ،إخوتنا ال�س ّنة؟ ...مل
يعد جمدي ًا يف هذه الأيام حوك مثل هذه امل�ؤامرات ،واال ّدعاء �أن البحرينيني ،ب�صفتهم من
57
الطائفة ال�شيعية ،يتح ّركون �ضد حكومة �س ّنية حتت ت�أثري الإيرانيني».

من احلجج الأكرث �شيوع ًا التي يلج�أ �إليها امل�س�ؤولون الإيرانيون ،ومنهم واليتي ،ر ّد ًا على ما ُيثار
عن ميول مذهبية لدى �إيران ،القول �إن لبالدهم �أ�صدقاء يف الطائفة ال�س ّنية ،ما ُي�سقط عنها
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بر�أيهم �صفة التع�صب املذهبي .غري �أن ذلك مل ينجح يف تهدئة املخاوف التي ّ
تق�ض م�ضاجع
الدول املجاورة لإيران.
التع�صب املذهبي هو ال�شرارة التي �ألهبت االحتجاجات يف البحرين يف �شباط/فرباير
مل يكن ُّ
 ،2011وبالطبع ،مل تكن �إيران العقل املد ّبر لها ،بح�سب ما �أظهره اخلبريان يف �ش�ؤون ال�شرق
الأو�سط ،توبي ماثيي�سن  Toby Mathiessenوفريدريك ويري  .Frederic Wehreyبل كانت
حركة �شعبية انطلقت من رحم طائفة مه َّم�شة ،مع �أنها ت�ش ّكل �أكرثية عددية ،للمطالبة مب�شاركة
�أكرث للجميع وبالإ�صالح ال�سيا�سي 58.غري �أن االنتفا�ضة ال�شيعية ،وبغ�ض النظر عن الأ�سباب،
�أحيت املخاوف ّ
املتوغلة عميق ًا يف نفو�س قادة الدول يف اخلليج العربي الذين لطاملا مت ّلكتهم
اخل�شية من قيام �إيران با�ستخدام ال�س ّكان ال�شيعة لزعزعة اال�ستقرار يف �أنظمتهم امل َلكية .لقد
ور�صوا ال�صفوف للتح ُّرك والق�ضاء عليها.
ر�أوا �ضلع ًا لإيران يف اال�ضطراباتّ ،
واحلال �أن �إيران �أ�ض ّرت باحلركة االحتجاجية يف البحرين ،حني بدت كن�صري �أ�سا�سي لها،
وال�سيما بعدما ُ�س ِح َقت هذه احلركة يف عملية ع�سكرية عنيفة �ش ّنها جمل�س التعاون اخلليجي
بقيادة ال�سعودية .لقد �سبق �أن ربطت ال�سلطات البحرينية بع�ض النا�شطني ال�شيعة املحليني
�ستخدم لتقوي�ض �شرعية
باحلر�س الثوري الإيراين ،فتح ّول هذا الأخري �إىل كب�ش حمرقة �سهل ُي َ
االحتجاجات .وعندما بد�أ املع ّلقون التابعون للحر�س الثوري الإيراين يه ّددون باالنتقام رد ًا على
التدخل الع�سكري� ،ساهموا يف جعل الروابط ال�ضعيفة بني �إيران واحلركة االحتجاجية تبدو
�أقوى مما هي عليه يف الواقع .ورد يف افتتاحية يف �صحيفة «جافان» املرتبطة باحلر�س الثوري
الإيراين:
«على ال�سعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة �أن تعلما �أنه يجب عليهما �أن تتو ّقعا عند
ارتكاب �أول حمام دم �أو جمزرة بحق ال�شعب البحريني ،ر ّد ًا قا�سي ًا �سيجعل امللك البحريني
والقوات ال�سعودية والإماراتية يف و�ضع غري �آمن .وكذا الأمر بالن�سبة �إىل القاعدة الع�سكرية
الأمريكية التي ت�ضم  5000عن�صر والتي لن تبقى ب�أمان ،بل �ستتلقى �ضربة قوية ب�سبب
امل�س�ؤولية امل�شرتكة� .سوف يجري التعامل معهم انطالق ًا من املنطق القر�آين القائل مببد�أ
العني بالعني وال�سن بال�سن .على هذين البلدَ ين �أن يتق ّبال �أي�ض ًا انت�شار احلركات الثورية
59
داخل �أرا�ضيهما».

ثم َخ ُل َ�ص الكاتب �إىل �أنه يف حني حت�صد وا�شنطن وحلفا�ؤها اخل�سران يف الربيع العربي،
تحُ رز �إيران «تقدم ًا يف مايتع ّلق ب�أهدافها» .كما �أ ّكد بثقة �أن «التغيريات يف منطقة ال�شرق
الأو�سط متناغمة ومتّ�سقة مع �أهداف �إيران» 60.مثل هذه البيانات تو�ضح بجالء �أن االنتفا�ضة
يف البحرين خدمت من منظور احلر�س الثوري �أجندة �إيران.
بيد �أن م�ساندة �إيران احلما�سية للربيع العربي تعثرّ ت حني
م�ساندة �إيران احلما�سية للربيع العربي رّ
تعثت حني
ا�صطدمت ب�سورية .بالطبع ،التفتقر ال�سيا�سات الدولية �إىل
ا�صطدمت ب�سورية.
الرياء والنفاق ،خا�صة يف ال�شرق الأو�سط .و�إيران لي�ست
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ا�ستثناء لهذه القاعدة .ففي حني �أنها ه ّللت ل�سطوع �إرادة �شعب البحرين� ،أدانت امل�ؤامرة
اخلارجية التي تخلق اال�ضطرابات يف �سورية .و�أي�ض ًا فيما هددت املظاهرات يف م�صر
والبحرين �أنظمة غري �صديقة لها ،جاءت احتجاجات �سورية لتع ّر�ض �أهم حليف لها �إىل
خماطر �شتى .كانت �سورية يف عهد حافظ الأ�سد حليف �إيران الوحيد يف املنطقة ،ال بل
كانت وا�سطة العقد يف ا�سرتاتيجيتها �ضد �إ�سرائيل والواليات املتحدة .كما كان ب�شار الأ�سد
املحور الرئي�س لعمليات الدعم الإيرانية ٍ ّ
لكل من حزب اهلل ولكوكبة من حمور املقاومة التابع
لطهران .وحني خرجت االحتجاجات عن �سيطرة النظام ،تق ّدم احلر�س الثوري ال�صفوف
مل�ساعدة الأ�سد على �سحق التمرد املت�صاعد .وحينها� ،أو�ضح قائد فيلق القد�س قا�سم
�سليماين دوافع �إيران كالتايل« :هدف �أمريكا الرئي�س هو ك�سر جبهة املقاومة ،ونحن �سندعم
61
�سورية حتى النهاية».
عمد �أعداء �إيران ومناف�سوها �إىل دعم املتمردين ،وغالبيتهم من ال�س ّنة ،مافاقم وتائر
املخاطر بالن�سبة �إىل طهران .وقد خ ُل�صت هذه الأخرية �إىل �أنه �إذا هُ ِز َم الأ�سد وا�ستُبدل برئي�س
تابع للواليات املتحدة وملناف�سيها العرب اخلليجيني ،ف�سيلحق بامل�صالح الإيرانية �أفدح الأ�ضرار.
كان دعم �إيران للأ�سد ،بب�ساطة ،و�سيلة للحفاظ على م�صاحلها اال�سرتاتيجية ،كما كان حاجة
ملحة ملنع حركة فتّاكة مناوئة لل�شيعة يرعاها �أعداء �إيران ،من اال�ستفحال يف املنطقة .جاء يف
ّ
افتتاحية ل�صحيفة «�سيا�ست روز» الإيرانية املحافظة:
«�أحد الأحالم الع�ص ّية على التح ُّقق للواليات املتحدة وحللفائها �آل �سعود ،هو �أن ت�صبح
�إيران مثل �سورية� .إنهم يحلمون �أنه بعد �سقوط الأ�سد� ،سي�أتي دور �إيران كي تغزوها جماعات
التكفرييني ،وال�سلفيني ،والقاعدة ،كما يفعلون يف �سورية .والواقع �أن �آل �سعود بد�أوا حرب ًا
�ضد �إيران ،لكن جنود هذه احلرب لي�سوا اجلي�ش ال�سعودي بل الوهابية املتطرفة والإرهابيون
التكفرييون الذين يك ّنون البغ�ضاء وي�ضمرون العداء للإ�سالم ال�شيعي .ويجري الآن بث
الأخبار والتقارير التي حتمل مواقف معادية لإيران وال�شيعة والتي يطلقها رجال دين يف هذه
62
اجلماعات ،بهدف ت�صعيد الأجواء املعادية لإيران».

ا ّدعت �إيران دوم ًا ،يف معر�ض دفاعها عن دورها يف احلرب ال�سورية� ،أنها ُتقارع م�ؤامرة
خارجية ت�ستهدف �إطاحة احلكومة ال�شرعية يف دم�شق .لكن ،كان من امل�ستحيل يف الواقع
�إخفاء الأبعاد الطائفية للنزاع .فحلفاء �إيران يف �سورية موالون لب�شار الأ�سد .وعلى رغم وجود
�س ّنة وم�سيحيني بني ه�ؤالء املوالني� ،إال �أن العلويني (�أي الأقلية ال�شيعية نف�سها التي تتح ّدر منها
ع�شرية الأ�سد) حتتل معظم مواقع ال�سلطة .ومع ت�سارع رحى احلرب� ،س ّهلت �إيران دخول حزب
اهلل اللبناين وامليلي�شيات ال�شيعية العراقية ،وم�ؤخر ًا املرتزقة ال�شيعة الأفغان والباك�ستانيني� ،إىل
�سورية لدعم النظام .وهذا ماجعل اجلانب الإيراين من ال�صراع �شيعي وطائفي ب�شكل وا�ضح،
متام ًا كما �أ�صبح التمرد �سن ّي ًا.
بذلت �إيران واحلر�س الثوري ق�صارى جهدهما حلرف الأنظار عن هذه الواقعة ،عرب نفي �أي
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�أجندة طائفية والت�شديد بد ًال من ذلك على �أن حربهما لي�ست �ضد ال�س ّنة بل �ضد الإرهابيني
والتكفرييني (وهذا التعبري الأخري م�ستخدم على نطاق وا�سع لو�صف �إيديولوجيا اجلماعات
اجلهادية مثل جبهة الن�صرة والدولة الإ�سالمية املُعلنة ذاتيا) الذين يعتربون زمالءهم امل�سلمني
الذين الي�شاطرونهم معتقداتهم كفارا ،وبالتايل اليحظون بحماية ال�شريعة الإ�سالمية .لكن
النزعة التكفريية بالن�سبة �إىل امل�س�ؤولني الإيرانيني مرتادفة مع ال�صيغة الوهابية من املذهب
ال�س ّني التي تر ّوج لها ال�سعودية .على �سبيل املثال� ،أ�شار علي �أكرب واليتي �إىل ال�سعودية على �أنها
«�أ�صل وم�صدر» النزعة التكفريية ،م�ضيفا« :الوهابية هي تف�سري متطرف وخمطئ للإ�سالم،
و�صادراته هي داع�ش ،والن�صرة ،والقاعدة ...ولذا وجود ال�سعوديني يف �سورية يرتبط على نحو
63
وثيق باجلماعات الإرهابية التكفريية».
وباملثل ،زعم علي الريجاين ،يف معر�ض تعليقه على تنظيم الدولة الإ�سالمية واجلهاديني
الآخرين يف �سورية� ،أن مثل هذه اجلماعات «العالقة» لها بالإ�سالم ،و�أن املذهب ال�س ّني
«يرف�ض وينفي مبادئ ومنط تفكري» الدولة الإ�سالمية ومن ّ
لف ل ّفها .و�أ�ضاف« :وحدهم
الوهابيون ينت�سبون �إىل مثل هذه املعتقدات» 64.كما �ص ّرح �أية اهلل �صادق الريجاين� ،شقيق
رئي�س الربملان ورئي�س هيئة الق�ضاء يف �إيران� ،أن «التيارات التكفريية وال�سلفية العالقة
لها بالإ�سالم» �أو بال�س ّنة ،بل هي طوائف �إيديولوجية اختلقها الغرب «لإ�ضعاف املجتمعات
65
الإ�سالمية» من داخلها.
لي�س نفور �إيران من الوهابية واجلهادية ال�سلفية �أمر ًا مفاجئا ،فكال هذين التيارين يقوالن
�إن ال�شيعة مذهب ُمنحرف وخطر ،ويندرج املعتقدون به خارج �إطار الإ�سالم 66.و�سبق لعبد
العزيز �آل ال�شيخ ،رئي�س هيئة كبار العلماء ومفتي ال�سعودية �أن قال ل�صحايف �سعودي يف
�أيلول�/سبتمرب « :2016يجب �أن نفهم �أنهم (النظام الإيراين) لي�سوا م�سلمني ،فهم �أبناء
املجو�س (�أي الزراد�شتيني) ،وعدا�ؤهم مع امل�سلمني �أمر قدمي وحتديد ًا مع �أهل ال�س ّنة
واجلماعة» 67.هنا� ،أي يف مثل هذا املناخ من العداء املتبادل ،ينغر�س خطاب امل�س�ؤولني
الإيرانيني.
بيد �أن جلوء �إيران �إىل م�ساواة الوهابية بالنزعة التكفريية اليفعل �شيئ ًا �سوى مفاقمة �سيا�سات
الهوية .فالت�أكيد �أن الطرف الآخر لي�س �سن ّي ًا يف الواقع بل
جلوء �إيران �إىل م�ساواة الوهابية بالنزعة التكفريية
حركة �إيديولوجية متطرفة (تكفريية)� ،أي خارج �سياقات
اليفعل �شيئ ًا �سوى مفاقمة �سيا�سات الهوية.
الإ�سالم وبالتايل لي�س ُم�سلم ًا ،ماهو �إال طريقة لزرع البلبلة
يف الديناميكات الطائفية يف العراق و�سورية .وكما احلال مع
مفتي ال�سعودية ،ي�سمح هكذا خطاب للم�س�ؤولني الإيرانيني باالنخراط يف لعبة التكفري اخلا�صة
بهم ،عرب حتديد من هو لي�س ُم�سلم ًا وتربير اخلطوات التالية .هذه االتهامات قد تالم�س
احلقيقة بالن�سبة �إىل املراقبني احلياديني للوهابية ،لكن حني ُت�صبح �أداة يف ال�سيا�سة اخلارجية
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فهي الت�ؤدي �سوى �إىل املزيد من تنا�سل الغلظة واحل ّدة لدى جريان �إيران ال�س َّنة.

نحو حركة �شيعية عابرة للقوميات
على رغم عمرها الذي ناهز �أربعة عقود ،حت ّركت اجلمهورية الإ�سالمية على �إيقاع الطائفي
حني كان الأمر يتع ّلق ب�سيا�سات �إقليمية و�أجنبية �أو�سع .بالطبع ،ثمة �أمثلة �س ّهلت فيها اخللفيات
جت�سدت �أ�سا�س ًا بحزب اهلل واجلماعات
الطائفية امل�شرتكة عالقات �إيران مع كيانات غري دولتيةّ ،
العراقية .لكن حني ُن ِطل على �سلوكياتها يف ال�سيا�سة اخلارجية بكليتها ،جند �أن هذه العالقات
م�سوقة �أ�سا�س ًا بنب�ض �شيعي.
لي�ست كافية لتنم عن �أن ال�سيا�سة اخلارجية كانت ّ
مع ذلك ،حت ّول ال�سلوك الإقليمي الإيراين منذ الربيع
العربي نحو منحى ب ّراين �أكرث طائفية .فالطائفية باتت منذ الربيع العربي ،حت ّول ال�سلوك الإقليمي الإيراين
براين �أكرث طائفية.
و�سيلة لإيران ومناف�سيها ال�س ّنة للدفاع عن م�صاحلهم نحو منحى ّ
و�أر�صدتهم يف �صراعات املنطقة .ويبدو �أن احلر�س الثوري،
مثله مثل �أعدائه ،اعتنق هذا املنطق نف�سه وبات يرى �إىل
نف�سه و�إىل �ساحة املعركة ال�سيا�سية الإقليمية ككل من منظور طائفي .بيانات م�س�ؤويل احلر�س
الثوري و�سلوك منظمتهم ،ي�شهد على مثل هذا التح ُّول ،وي�شي ب�أن �أجندة احلر�س يف ال�شرق
الأو�سط باتت حتت �سطوة النوازع الطائفية.
على �سبيل املثال� ،أكد قا�سم �سليماين �أن موقع �إيران يف العامل الإ�سالمي الي�شق له غبار،
م�ضيف ًا« :على رغم �أن عدد ًا من البلدان الإ�سالمية تزعم �أنها تقود العامل الإ�سالمي اليوم...
ال �أحد منها قادر على حت ّمل هذه امل�س�ؤولية اخلطرية �سوى �إيران» 68.لكن ،ما الذي م ّكن �إيران
من بلوغ مثل هذه ُ
الذرى ،فيما ف�شل العديد من الدول الإ�سالمية يف حتقيق ذلك؟ يرد �سليماين
�أنه يكمن يف تفانيها يف الن�شاط اخلارجي «عرب دعم املقاتلني الإ�سالميني والثوريني والدفاع
عن امل�سلمني والإ�سالم من هجمات الأعداء» .وهذا ما�سمح لإيران «بت�س ُّنم زمام قيادة العامل
69
الإ�سالمي».
رئي�سينْ « :عظمة الثورة الإيرانية» و«ت�أثريات
يعترب �سليماين �أن قوة �إيران تنبع من م�صد َرين َ
بجلة» .وي�شري �إىل العراق كنموذج «مت ّكن فيه ال�شيعة من ح�صد
الثورة على «العقيدة ال�شيعية املُ ّ
حق احلكم» ،للداللة على مدى النفوذ الإيراين .ووفق ًا له ،مل يحدث يف �أي مرحلة يف التاريخ
�أن انتجت «ن�ضاالت ال�شيعة �أو رجال الدين ال�شيعة» هكذا «م�ضاعفات عاملية» ،كما فعلت الثورة
70
الإ�سالمية».
هذه البيانات حتت�ضن يف ت�ضاعيفها ق�ضية اال�ستثنائية التي ّ
تق�ض م�ضاجع جريان �إيران.
ف�سليماين يزعم يف �آن �أن �إيران تمُ �سك بزمام قيادة العامل الإ�سالمي ،فيما هو يربط النفوذ
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الإيراين بالن�شاطات اخلارجية وبال�شيعية .وهكذا ،وبقدر ما ُيقلل م�س�ؤولون �إيرانيون من قيمة
النزعة الطائفية يف الن�شاطات اخلارجية الإيرانية ،يحتفي بها �سليماين ،ويطرح �إجنازات
ال�شيعة يف �إيران على �أنها النموذج الأمثل للت�أثريات ال�سيا�سية للثورة.
على رغم �أن �سليماين يرتقي ب�إيران �إىل م�صاف زعامة العامل الإ�سالمي برمته� ،إال �أن معنى
ذلك �أ�ضيق بكثري .فالعامل الإ�سالمي بالن�سبة �إليه و�إىل ال�سلطات الإيرانية عموما ،ينق�سم
بني �أولئك االذين يدعمون الإ�سالم وبني من ي�ساندون �أعداءه .وكالء �إيران وحلفا�ؤها جزء
ال�س ّنة من
من املع�سكر الأول� ،أي ما ُي�سمى حمور املقاومة ،يف حني �أن معظم جريان �إيران ُ
�أ�صدقاء الغرب ينتمون �إىل املع�سكر الثاين .وباملثل ،النزاعات يف ال�شرق الأو�سط تنق�سم وفق
هذه اخلطوط و ُي�شعل �إوارها �أعداء الإ�سالم و�أتباعهم .يجري الإطاللة على تنظيم الدولة
الإ�سالمية واجلماعات اجلهادية الأخرى يف �إطار هذا ال�سياق ،و ُيعتربون �أدوات اختلقها الغرب
لتدمري الإ�سالم من داخل .وكما يو�ضح اجلرنال �إيرج م�سجدي ،نائب قائد احلر�س الثوري،
ف�إن «ال�سعوديني وال�صهاينة» ي�ستخدمون تنظيم الدولة الإ�سالمية «لتدمري الإ�سالم احلقيقي،
واجلبهة التي يقودها ال�شيعة» 71.ويف معر�ض و�صفه لدور �إيران يف �سورية ،يزعم ا�سماعيل
حيدري ،وهو قائد �آخر يف احلر�س الثوري� ،أن احلرب لي�ست نزاع ًا �أهلي ًا ،بل هي معركة «الإ�سالم
�ضد الكفار» .حرب اخلري �ضد ال�شر« :ف�إىل جانب اخلري تقف �إيران ،وحزب اهلل ،واملجاهدين
العراقيني والأفغان ،وكل ه�ؤالء �شيعة .و�إىل جانب ال�شر تنت�صب �إ�سرائيل ،وال�سعودية ،وتركيا،
72
وقطر ،ودولة الإمارات ،و�أمريكا ،وفرن�سا وقوى �أوروبية �أخرى».
وباملثل ،خالل مناق�شة و�ضعية الفل�سطينيني ،قال علي �شمخاين ،رئي�س جهاز الأمن القومي
الإيراين� ،إنه «فيما تلتزم الدول ال�س ّنية جانب ال�صمت يف ما يتع ّلق باجلرائم الال�إن�سانية التي
يرتكبتها العدو ال�صهيوين ،ي�أتي ال�شطر الأعظم من الدعم لل�شعب الفل�سطيني املظلوم من
�شيعة �إيران» 73.يريد �شمخاين هنا �أن ُي�ش ّدد على �أنه فيما ُتدين بع�ض الدول �سيا�سة �إ�سرائيل
�إزاء الفل�سطينيني بالأقوال ،تنحو �إيران نحو الأفعال� .إنها تفعل ماتقول .لكن ما هو �أهم هنا
هو الأطر الطائفية التي و�ضعها �شمخاين .فالقول �إن �إيران ال�شيعية هي التي ت�ساعد ال�س ّنة
الفل�سطينيني هدفه تعيري الدول ال�س ّنية .كما �أن هذا ي�ؤكد �أي�ض ًا على الهوية ال�شيعية لإيران.
كل ذلك يعني �أنه بدل �أن يعمل امل�س�ؤولون الإيرانيون على تقوي�ض اجلمعيات الطائفيةُ ،تغذي
بياناتهم ال�سرديات الطائفية عرب خطابهم نف�سه .عالو ًة على ذلك ،تتطابق هذه البيانات مع
�شيء من ال�صدقية الفكرية ،من حيث �أنها ت�شري �إىل �أن امل�س�ؤولني الإيرانيني �أنف�سهم يدركون
�أن حركتهم ال�سيا�سية -مهما كانت الأو�صاف التي ي�سبغونها عليها -هي �شيعية يف املقام
الأول ،وجتري يف عك�س تيار م�صالح �أو �سيا�سات معظم الدول ال�س ّنية .وعلى �أي حال ،الأبعاد
الطائفية لل�صراعات يف �سورية والعراق وا�ضحة للعيان ،و�أقرب حلفاء �إيران فيها هم �شيعة �أو
ُيعتربون كذلك .وعلى رغم �أن القيادة ال�شيعية حتاول �أن تقفز فوق هذه احلقيقة غري املالئمة
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عرب خمتلف امل�سارب اللغوية� ،إال �أن الرموز الدينية واللغة املُ�ستخدمة لو�صف انخراط �إيران
وحلفائها يف هذه النزاعاتُ ،تثبط هذا امل�سعى.
على �سبيل املثال ،ي�ؤ ّكد قادة احلر�س الثوري بانتظام �أن احلرب يف �سورية غري طائفية ،بل
هي معركة بني حكومة �شرعية و�إرهابيني مدعومني من اخلارج .و�سبق لنائب قائد فيلق «�أن�صار
احل�سني» التابع للحر�س الثوري �أن و�صف القوات املوالية للنظام يف �سورية ب�أنها «� 130ألف
�س ّني يدافعون عن بالدهم ويحتاجون �إىل م�ساعدتنا» 74.ومع ذلك ،فهو كاحلر�س الثوري نف�سه،
ينجرف يف اللغة الرمزية واملذهبية ال�شيعية .وهذا على �أي حال ماي�شري �إليه ا�سم الفيلق الذي
يتوىل نيابة قيادته� ،أي فيلق «�أن�صار احل�سني» ،يف �إ�شارة �إىل الإمام احل�سني ثالث الأئمة ال�شيعة
وال�شهيد البطل الأكرث تبجي ًال .مثل هذه الأ�سماء املُنت�شرة يف �صفوف احلر�س الثورية ت�شي
75
بالهوية الدينية لهذا الأخري.
هذه الب�صمات اخلارجية للهوية الطائفية تخرتق �شبكات �إيران يف �سورية ،ومتح�ضها مظهر ًا
مذهبي ًا فاقع ًا وبائنا .ويف �سبيل م�ساعدة القوات التي تعاين
من التم ّدد الزائد يف �سورية ،ط ّور احلر�س الثوري وحدة تخرتق الب�صمات اخلارجية للهوية الطائفية �شبكات
ُتع َرف با�سم لواء «فاطميون» الذي يتك ّون من مابني � 3آالف �إيران يف �سورية ،ومتح�ضها مظهر ًا مذهبي ًا فاقع ًا
�إىل � 13ألف (التقديرات متباينة) مهاجر �أفغاين مقيمني وبائنا.
يف �إيران� ،أ�سا�س ًا من �إثنية الهزارة ال�شيعية وبع�ض ال�س ّنة
الطاجيك 76.و ُيعترب املهاجرون الأفغان طبقة دنيا يف �إيران ،وهم غالب ًا من الفقراء وحمدودي
التعليم وفر�ص العمالة .معظهم لديهم و�ضعيات �إقامة م�ؤقتة وي�صعب عليهم احل�صول على
�أذونات �إقامة قانونية .عمليات التجنيد للحرب تفيد من هذه املعطيات ،حيث يمُ نح الأفغان
رواتب �شهرية ،و�أذونات عمل� ،أو وثائق �إقامة 77.بع�ضهم مت جتنيده يف ال�سجن و ُمنح العفو يف
مقابل اخلدمة الع�سكرية 78،فيما �أتت جمموعات �أ�صغر من خارج �إيران ،مبا يف ذلك جاليات
�أفغانية يف �سورية ومن �أفغان�ستان نف�سها 79.وثمة وحدة مماثلة حتمل اال�سم لواء «زينبيون»،
ت�ضم مئات �إىل ب�ضع �آالف (مرة �أخرى التقديرات متباينة) �شيعي من �أ�صول باك�ستانية.
غالبية ه�ؤالء ي�أتون من ال�شيعة الباك�ستانيني املقيمني يف �إيران ،خا�صة �أولئك املرتبطني بجامعة
80
امل�صطفى العاملية يف قم.
ال ُيط َلق على الوحدات الأفغانية وال الوحدات الباك�ستانية نعت قوات مرتزقة� ،أو حتى الفرقة
الأجنبية ،بل ُتع َّرف بتعابري دينية .وكان اجلرنال املتقاعد حممد علي فلكي ،الذي خدم يف
�سوريةُ ،ي�شدِّ د على هذه النقطة بقوله�« :إنهم يقاتلون يف �سورية انطالق ًا من التزامهم بالإ�سالم
ج�سدها ا�سما الوحدتني
ال العرق ...انطالق ًا من التزامهم بالعقيدة ال�شيعية» 81.هذه الفكرة ُي ِّ
يبجال �أفراد �آل النبي حممد :فالفاطميون هم �أن�صار فاطمة بنت الر�سول وزوجة �أول
اللذين ّ
�إمام �شيعي علي بن �أبي طالب .وكما هو معروف ،حت ّدر كل الأئمة الـ 11الباقني من ن�سل فاطمة
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وعلي ،ماجعل من الأوىل �أم اجلماعة ل�سماتها القد�سية املوق ّرة ،وجرى رفعها �إىل مرتبة النظري
لها يف هيكل املذهب ال�شيعي� ،شبيهة مبوقع مرمي لدى الكاثوليك .وباملثل ،ا�سم «زينبيون» يك ّرم
بنت فاطمة التي رافقت �شقيقها الإمام احل�سني يف وقفته الأخرية وا�ست�شهاده يف كربالء العام
 .680وقد �أك�سبتها �أعمالها البطولية يف تلك احلقبة الت�أ�سي�سية للمذهب ال�شيعي ،مكانة عل ّية
مقد�سة يف التقاليد الروحانية ال�شيعية .توفيت زينب يف دم�شق ،و�أ�صبح م�سجد �أُقيم تخليد ًا
حمجة لل�شيعة ومركز ًا حلي �شيعي كبري.
لذكراها ّ
قد يرى البع�ض �إىل هذه املظاهر الدينية على �أنها جمرد �شكليات �سطحية .لكن ،حتى لو
كان الأمر على هذا النحو ،يبقى العامل الرمزي مه ّما .فهذه املظاهر ّ
التوظف عمد ًا وعن وعي
ذاتي من لدن امل�شرفني على هذه ال�شبكات يف احلر�س الثوري وح�سب ،بل هي �أي�ض ًا عر�ض غري
متح ّفظ للمذهبية اليخفى عن �أهل ال�س ّنة 82.فقد �أُريد لكال هذين الفيلقني �أن يمُ ثال جيو�ش ًا
�شيعية تتك ّون من مقاتلني متّقدي الإميان بالعقيدة ال�شيعية .وهذا ماعبرّ عنه قائد «فاطميون»،
املعروف باال�سم احلركي كربالء ،بقوله« :التكفرييون ال �إميان لهم ،والعديد منهم يخ�شون املوت.
لكننا نحن النخ�شى ال�شهادة» 83.اال�سم احلركي لهذا القائد مهم �أي�ضا ،فبحمله ا�سم كربالء،
ي�ستعيد ذكرى ا�ست�شهاد الإمام احل�سني ،ويربط و�شائج ُقربى بني املقاتلني وبني �أ�سالفهم من
القادة الروحيني 84.وكما هو وا�ضح ،لي�س ثمة �أي �إ�شارة هنا �إىل املنحى الدنيوي .وبالتايل� ،إذا
ما كانت �أهداف هذه ال�شبكات الطائفية ،فهي مخُ تفية وغائرة متام ًا حتت عباءة ومالءة هذه
املنظمات.
واحلال �أن املنحى الديني الذي يتحدث فيه احلر�س الثوري عن امل�شاركني يف العمليات
ال�سورية ين�ضح بالكثري من املعاين .ورمبا �أو�ضح �إ�شارة عن العمليات الربية الإيرانية يف �سورية،
جاءت من �شريط ت�صويري و�ضعه خمرج �أفالم ُق ِت َل يف كمني ن�صبته جمموعة متمردة �سورية
يف �أواخر �آب�/أغ�سط�س  .2013وقد ب ّثت هذه املجموعة ال�شريط لتقدمي الدليل على طبيعة
الدور الإيراين يف ال�صراع ،والحق ًا قامت هيئة الإذاعة الربيطانية (بي.بي� .سي) بتحويله �إىل
85
فيلم وثائقي ق�صري.
ير ّكز الفيديو على وحدة تابعة للحر�س الثوري ُت�شرف على ميلي�شا �سورية ُتدعى لواء «ال�سيدة
رق ّية» قرب مدينة حلب .وال�سيدة رق ّية هو اال�سم الذي ي�ستخدمه ال�شيعة البنة الإمام احل�سني
التي توفيت وهي طفلة يف ال�سجن ،بعد �سنوات قليلة من ا�ست�شهاد والدها ودُفنت يف دم�شق
كمعلم ٍ ّ
لكل من
حيث ُب ِن َي الحق ًا م�سج ٌد تخليد ًا لها .ومثلها مثل ع ّمتها زينبُ ،ي�ستخدم ا�سمها
ٍ
الهوية ال�سورية وال�شيعية وي�ستثري م�شاعر الظلم الذي حلق بوالدها ال�شهيد ،وال�سجن القا�سي
لعائلته ،والقمع التاريخي الذي �أثقل كواهل ال�شيعة يف ظل الهيمنة ال�س ّنية بعد مذبحة كربالء.
وعرب تبنيهم لهذا اال�سم ،مي ّثل احلر�س الثوري وحلفا�ؤه ال�سوريون يف ال�شريط املُ�ص ّور على �أنهم
املدافعون عن ال�سيدة رق ّية حرفي ًا و�شكلي ًا� .إنهم يدافعون عن الأر�ض التي حتت�ضن �ضريحها
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ويقاتلون للحفاظ على �إرث �آل البيت.
تعتمد الطريقة التي ت�صف بها �إيران احلرب يف �سورية ،خا�صة خالل ت�أبني الع�سكريني
الذين ي�سقطون هناك ،على �أ�سلوب الت�شبيهات ذات امل�ضامني الدينية .فاجلنود الذي ُيقتلون
هناك ي�ص ّنفون �شهداء ،ويدفنون وفق مرا�سم تكرمي الع�سكريني الوطنيني والتقدي�س للأبطال
التاريخيني الدينيني ال�شهداء 86.ويعلن امل�س�ؤولون الإيرانيون �أن ه�ؤالء �سقطوا «دفاع ًا عن مقام
ال�سيدة زينب» ،وهو تعبري ُي�ستخدم لت�شريف �شقيقة الإمام احل�سني .وقد بات م�سجد ال�سيدة
زينب يف دم�شق ،الذي تقول تقاليد ال�شيعة �إنه يت�ضمن �ضريحها ،اال�ستعارة املجازية املركزية
النخراط وت�ضحية الإيرانيني يف �سورية .كما �أن �صور القبة الذهبية للم�سجد تز ّين الن�صب
87
التذكارية ملئات الع�سكريني الإيرانيني والأفغان والباك�ستانيني الذين قتلوا يف املعارك.
ت�صف �إيران دورها يف احلرب �ضد الدولة الإ�سالمية يف العراق مب�صطلحات مماثلة .فالعراق
هو موطن �أكرث الأ�ضرحة ال�شيعية قدا�سة ،مبا يف ذلك �ضريح الإمام احل�سني يف كربالء والإمام
علي يف مدينة النجف .هذا الإرث التاريخي الديني ح ّول العراق �إىل �أر�ض مق ّد�سة لل�شيعة.
وهكذا ،حني بد�أ اجلنود الإيرانيون ُيقتلون يف العراق بعد فرتة ق�صرية من ُّ
تدخل طهران لدعم
حكومة رئي�س الوزراء �آنذاك نوري املالكي يف حزيران/يونيو ُ ،2014و�صفوا ب�أنهم �سقطوا
«دفاع ًا عن الأ�ضرحة املق ّد�سة» 88.ومرة �أخرى ،كانت لهذا البيان م�ضامني حرفية و�شكلية .ففي
حني �أن �إيران دافعت عن حكومة يف بغداد� ،إال �أنها ر�أت نف�سها �أي�ض ًا تدافع عن �أر�ض الأئمة
املقد�سة حلمايتها من جائحات وباليا الدولة الإ�سالمية املعادية لل�شيعة .وهذا ر�أي ت�شاطره
قادة �إيران ،مبا يف ذلك حتى الرئي�س الإيراين احلذر واملتحفظ ح�سن روحاين ،الذي تع ّهد ب�أن
�إيران «لن ت�ألو جهدا» حلماية املقامات ال�شيعية املقد�سة يف العراق 89.وكما مع �شهداء �إيران يف
�سورية ،حملت الإعالنات والن�صب اخلا�صة باجلنود القتلى يف العراق رموز الأ�ضرحة ال�شيعية
90
يف ذلك البلد.
يف العراق و�سورية واليمن� ،أقرب حلفاء �إيران هم من ال�شيعة .وت�ؤ ِّلف منظمات مثل حزب
اهلل ،وخمتلف امليلي�شيات ال�شيعية العراقية ،والكتائب الأفغانية والباك�ستانية ،وقوات التعبئة
ال�شعبية يف �سورية امل�ؤلفة يف غالبيتها من العلويني ،و�أن�صار اهلل الزيدية يف اليمن� ،شبكات من
الوكالء لإيران يت�شاطرون الهوية املذهبية نف�سها .بالطبع ،من ال�صعب على �أحد ،مبا يف ذلك
حتى ال�سلطات الإيرانية التي حتر�ص على ت�أكيد الطبيعة الالطائفية لعالقاتها مع ه�ؤالء� ،أن
ينفي احلقيقة ب�أن كل هذه الأطراف تتقا�سم بالفعل االنتماءات الطائفية نف�سها� .أكرث من ذلك،
يبدو �أن هذه العالقات ،خا�صة بالن�سبة �إىل �أعداء �إيران ومناف�سيها ال�س ّنة ،تتح ّول �إىل حركة
�شيعية مت�شددة عابرة للقوميات بقيادة �إيران 91.وهذا ال ينم عن �سوء �إدراك ،بل عن �أمر ي�شعر
احلر�س الثوري �أنه �أجنزه ،ويو�ضحه اجلرنال فلكي كالتايل:
«لقد مت ت�شكيل جي�ش التحرير ال�شيعي ،وهو الآن حتت قيادة احلاج قا�سم �سليماين ويدين
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بالطاعة ل�سلطة قائد الثورة (�أي املر�شد الأعلى) .وهذا اجلي�ش ي�ش ّكل جبهة واحدة يف �سورية،
وجبهة واحدة يف العراق ،وجبهة واحدة يف اليمن .القوة الب�شرية لهذا اجلي�ش ال ميكنها �أن
ت�أتي (فقط) من القوات امل�سلحة الإيرانية ،ولذا يف �أي منطقة تربز فيها احلاجة �إىل هذا
92
اجلي�ش ،يتعينّ على �شعب تلك املنطقة �أن ّ
يتنظم ونحن �سنو َّفر له الدعم املنا�سب».

يقول فلكي �أي�ض ًا �إن جي�ش التحرير ال�شيعي ي�سري على �إيقاع القيادة الإيرانية ،ويعمل �أفراده
ب�شكل جماعي «حتت قيادة �أ�شقائهم يف احلر�س الثوري» ،وي�شرتكون مع �إيران يف الأهداف.
زي واحد ،وحتت ظالل علم واحد ،وكمنظمة واحدة ،وجبهة
�إنهم يخو�ضون اجلهاد مع ًا «يف ّ
واحدة» 93.وعلى رغم �أنه يقال �إن هذا احل�شد اجلماعي ي�ضم يف �صفوفه �س ّنة� ،إال �أن العقيدة
ال�شيعية هي القوة املُحددة لهويته.
� ّأججت تعليقات فلكي قدر ًا من االهتياج يف ال�صحافة العربية والغربية ،حيث جرى ت�سجيل
الدمغة الطائفية الوا�ضحة جلي�ش التحرير ال�شيعي .ويف مابدا �أنه جهد حل�صر اخل�سائر،
عمد املوقع االلكرتوين الذي ن�شر مقابلة فلكي« ،م�شرق نيوز»� ،إىل �إزالة كلمة �شيعي من الن�ص
الأ�صلي املُقتب�س .وهكذا ،وعلى الرغم من تزايد املظاهر اخلارجية للطائفية� ،إال �أن هذا احلذف
ي�ؤكد جمدد ًا �أن احل�سا�سية من الظهور ب�صبغة طائفية ،ملّا ينح�سر لدى ال�سلطات الر�سمية
الإيرانية.
�أفادت جهود احلر�س الثوري لت�شكيل حركة �شيعية عابرة للقوميات ،تت�ألف من جماعات
مت�شددة ون�شطاء يف ال�شرق االو�سط الأو�سع وجنوب �آ�سيا ،من ت�ص ُلب الهويات الطائفية
منذ اندالع �شرارة الربيع العربي .ثم جاء القمع العنيف لالحتجاجات ال�شيعية يف البحرين
وال�سعودية ،الذي ترافق مع احلروب يف �سورية ومع �صعود جنم الدولة الإ�سالمية يف العراق
والتدخل بقيادة ال�سعودية �ضد احلوثيني يف اليمن ،لي�ساهم يف ال�شحذ اجلماعي للهوية يف
�صفوف �شيعة املنطقة .وقد الحظ توبي ماثيي�سن  Toby Matthiesenهذه الظاهرة املُنبثقة
ُخدمت لإ�سباغ القدا�سة
مما و�صفه بـ«املجال العام ال�شيعي» ،حيث انت�شرت الرموز التي ا�ست ِ
على ال�صراعات يف �سورية والعراق «على نطاق وا�سع عرب و�سائط التوا�صل االجتماعي والأقنية
94
الف�ضائية ال�شيعية ..ما عزّز الهويات الطائفية العابرة للقوميات».
والواقع �أن احلروب يف العراق و�سورية واليمن لي�ست بب�ساطة جمرد مواجهات ا�سرتاتيجية
بالن�سبة �إىل ال�شيعة املحليني (�أو العلويني والزيديني) ،بل هي �صراعات وجودية التعني الهزمية
فيها جمرد خ�سارة النفوذ �ضد الأعداء ،كما احلال مع �إيران ،بل تعني احتمال فقدان قرى
�أو مدن� ،أو جاليات مذهبية برمتها على يد �أعداء حاقدين ومتعط�شني للدماء� ،أو على الأقل
الر�ضوخ �إىل �سيطرتهم الوح�شية .وقد كان يف و�سع �إيران واحلر�س الثوري ح�صد الدعم ،لأنه
مل يتو ّفر لل�شيعة �أي قوة �أخرى م�ستعدة للوقوف �إىل جانبهم.
على �أي حال ،الزمن وحده كفيل بتو�ضيح م�صري �شبكات احلر�س الثورية ،لكن الدالئل على
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مناء احلركة العابرة للقوميات بارزة للعيان .فاجلماعات ال�شيعية املوالية لإيران باتت تعترب
نف�سها بالفعل رابطة عاملية حتت ال�سلطة الروحية وال�سيا�سية للمر�شد الأعلى الإيراين 95.ومثل
هذه الر�ؤى تبلورت بفعل وحدة الهدف يف نزاعات املنطقة التي كلما طالت ،كلما �أ�صبحت
�أكرث �صراعات ت�ستند �إىل �سيا�سات الهوية .وهذا بدوره �س ُيعزز وين ّمي �أكرث الروابط بني �إيران
ووكالئها.

خامتة
ال�شك �أن املذهب ال�شيعي حموري يف ال�سيا�سات الإيرانية الداخلية ،بيد �أن ب�صماته يف
ال�سيا�سات اخلارجية �أقل و�ضوح ًا .فالهوية الدينية ومعتقداتها ت�ؤثر على املقاربة الإيرانية
لل�سيا�سات اخلارجية ،لكنها ال تمُ ليها .الدين عامل من العوامل العديدة التي ترفد ال�سلوك
الإيراين ،وغالب ًا ما اليكون احت�سابه يف �صدارة االعتبارات وال حتى الثانوية منها� .صحيح �أن
ال�سمة ال�شيعية للجمهورية الإ�سالمية قد جتعل القادة الإيرانيني �أكرث ا�ستعداد ًا لدعم ال�شيعة
خارج �إيران� ،إال �أن هذه امليول غالب ًا ما تق ّيدها امل�صالح الذاتية للنظام .لذا ،يجايف الدقة من
ي�صف نهج �إيران يف ال�سيا�سة اخلارجية باملذهبي (كما لو �أن املعتقدات ال�شيعية و�أهدافها هي
حم ِّرك هذا النهج) .املذهبية هي وجه م�ضمر وال منا�ص منه من ال�سيا�سة اخلارجية الإيرانية،
لكن الطموحات الطائفية لي�ست ما يح ِّرك عجلة القرارات الإيرانية.
�إيران ال ترى �إىل نف�سها على �أنها العب مذهبي ،لكن الظروف وال�سيا�سات الإقليمية العدائية
حملتها على �أن تنحو هذا املنحى .وعلى وقع الثورة واحلرب
قد ال ترى �إيران نف�سها على �أنها العب مذهبي ،لكن
مع العراق ،خ�سرت �إيران الكثري من �شعبيتها يف دول
اجلوار .ومع �إبعادها وعزلها ،مل تعد ترغب يف تخفيف حدة الظروف وال�سيا�سات الإقليمية العدائية حملتها على
�سيا�ساتها ،فتعاظم اعتمادها على وكالئها غري الدولتيني �أن تنحو هذا املنحى تدريجي ًا.
لن�شر نفوذها يف ال�شرق الأو�سط وترجيح كفتها على
مناف�سيها .وعلى رغم �أن ثمة عالقات تربطها ببع�ض املجموعات ال�س ّنية� ،إال �أن �إيران ن�سجت
�أبرز عالقاتها مع ال�شيعة ،الأمر الذي �أ�ضفى على ال�سيا�سة اخلارجية الإيرانية �صبغة مذهبية ال
لب�س فيها ،و�أثار �سخط دول اجلوار ،و�ساهم يف ت�صلُّب ميولها املذهبية.
منذ اندالع الربيع العربي ،ومع تفاقم االنق�سامات الطائفية يف ال�شرق الأو�سط بفعل
اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي نفخت يف �إوارهاّ � ،أججت ال�سيا�سات الإيرانية ون�شاطات احلر�س
الثوري حتديد ًا ،نريان اخلالفات �أكرث مما �أخمدتها .بيد �أن �إيران لي�ست وحدها يف هذا
امل�ضمار ،فطيلة عقود طوال ،رعت ال�سعودية �صيغتها املت�شددة من املذهب ال�س ّني يف ال�شرق
الأو�سط ويف العامل على حدٍّ �سواء .مثل هذه الرعاية كانت �أي�ض ًا بال �شك عام ًال من عوامل
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زيادة االنق�سام .كما �أن دعم الدول العربية للتنظيمات ال�س ّنية الإ�سالمية يف املنطقة -ناهيك
عن �سيا�سات هذه البلدان املذهبية �إزاء �سكانها ال�شيعة وال�شيعة عموم ًا -فاقم االنق�سامات
الدينية الطابع .ثم جاء بروز التنظيمات الإ�سالمية واجلهادية -ومنها �أحرار ال�شام ،والقاعدة
والدولة الإ�سالمية -لري�سم وجه النزاعات الطائفية يف العراق ،و�سورية ،واليمن ،على قدر ما
ر�سمها وكالء �إيران.
لكن ،على من ُتلقى الئمة الويالت املذهبية الراهنة يف ال�شرق الأو�سط؟ يف الإمكان توجيه
�سهام االتهام �إىل عدد من الأطراف .فالدول العربية تتهم �إيران ،وهذه تلقي الالئمة على
الواليات املتحدة و�إ�سرائيل وجريانها العرب ،وخ�صو�ص ًا ال�سعودية .والكل يتهم �أمريكا .لكن
مب�سطة وتفتقر �إىل النقد الذاتي .كما �أنها تكون انتقائية حني ُتغفل م�صادر
مثل هذه ال�سرديات ّ
�سيا�سات الهوية الداخلية واخلارجية.
لي�س ثمة �شك �أن �سيا�سات �إيران اخلارجية لي�ست ،يف جمملها ،طائفية� ،إال �أنها �صارت كذلك
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مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم
عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون
مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل
املقارن الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع
يف العامل العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
الرئي�سة ال�شاملة ،يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي
لل�شرق الأو�سط ،حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم
عميق و�آراء واردة من املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة
خا�صة يف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف
جميع �أنحاء املنطقة.
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