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 الدراســات- المقاالت

القوة ال�صلبة والناعمة لإيران
*عبداهلل يغين
عرف بأهنا القدرة عىل التأثري
ّ  التي ُت، عند البحث بشكل عام يف أبرز أنواع القوة:ملخص
 حتاول. فإن أول ما خيطر عىل البال هو القوة الصلبة والناعمة،يف ترصفات الطرف اآلخر
 والتي زاد ظهورها،مهمة بني القوى الفاعلة يف الرشق األوسط
ّ تتبوأ مكانة
ّ إيران التي
 االستفادة من-والسيام يف السنوات األخرية
وتأثريها امللموس يف العديد من املجاالت
ّ
، وكلام تعمقت خطوط التصدع يف املنطقة.عنارص القوة الصلبة والناعمة كبقية الدول
 تربز أمهية حتديد نوع-وبالنظر إىل حتول اخلالفات إىل اشتباكات ساخنة وحروب حقيقية
.أدوات القوة التي متتلكها إيران
،* مؤسسة سيتا
.تركيا
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ABSTRACT: When researching in general the most prominent types of power,
which is defined as the ability to influence the behavior of the other side, the first thing
that comes to mind is the soft and hard power. Iran occupies an important position
among the active powers in the Middle East, and its appearance and influence has
risen in recent years in many fields. Iran is trying to benefit from the elements of soft
and hard power similar to other countries. And every time the conflict in the area is
becoming more deep and complicated and disagreements are evolving into armed
conflicts, it has become vital to identify the type of tools of power that Iran possesses.
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رغ�م وجود اختالفات بين ا ُمل ّ
نظرين حول دور الق�وة وطبيعتها وتصنيفه�ا ،فإهنا ت َُعدّ من
ُعرف بش�كل عام وأس�ايس على أهنا القدرة عىل التأثري
أبرز مفاهيم العالقات الدولية ،وهي ت ّ
قوة فاعلة إىل موقع التأثري يف اآلخر ،جيب عليها أن
يف أفع�ال اآلخ�ر وأفكاره .ولكي تصل ّ
أي ّ
2
متتل�ك القدرة االقتصادية ،والسياس�ية ،والعس�كرية الالزمة من أجل حتقي�ق ذلك .والنقطة
املهم�ة ،الت�ي ينبغ�ي االنتباه إليه�ا فيام خيص فه�م مصطلح الق�وة ،هي كيفية اس�تخدامها مع
ّ
3
مهم بني ه�ذه املصطلحات وإن بدت
مصطلح�ات مثل الش�دّ ة والنفوذ والس�لطةَ .ث ّمة فارق ّ
متداخلة مع بعضها ً
بعضا؛ وهو أن كل مصطلح منها حيمل معاين خمتلفة عن املصطلح اآلخر،
وعن مصطلح القوة ً
أيضا ،واألخري يعني قدرة اس�تخدام كل املصطلحات التي س�بق ذكرها.
إن ق�وة دولة م�ا ،تتألف من جمموع�ة عوامل ،مثل :الس�كان ،واملوارد الطبيعي�ة ،واالقتصاد،
واجلي�ش ،والقيم األخالقية ،واإلرث التارخيي .وإن كانت هناك مقاربات خمتلفة حول القوة،
نتيج�ة خض�وع ه�ذه العوامل لتصنيف�ات معين�ة ،إال أنه يمك�ن تصنيف القوة حت�ت عنوانني
رئيسين؛ مه�ا :الق�وة الصلبة والق�وة الناعمة .من مص�ادر الق�وة الصلبة ،التي غال ًبا ما تشير
إىل اجلان�ب امللموس من القوة ،امل�وارد الطبيعية ،واملجتمع ،ورأس املال ،والطاقة العس�كرية
والق�درة القتالي�ة 4.وه�ذا الن�وع من الق�وة ،يتضمن عرب االس�تفادة من الق�درات اجلغرافية،
والعسكرية ،واالقتصادية التي بيد صاحبها ،التأثري يف اآلخر .ويف نتيجتها ّ
تشكل احلساسيات
تفوق الدولة القوية ،مرتبط
الس�لبية بني رجال الدولة والنخبة والش�عب يف البلد اآلخر؛ ألن ّ
بمدى قدرهتا عىل اس�تخدام امليزة التي متتلكها ،يف التأثري يف الطرف اآلخر 5.ويف هذا الس�ياق
نس�تطيع القول إن العوامل مثل املوقع اجليوس�يايس ،والقوة االقتصادية والقدرة العس�كرية،
ثم
هي نامذج ملموس�ة للقوة الصلبة ،حيث يس�تفاد منها لتغيري ترصفات الطرف اآلخر .ومن َّ
فإن القوة الصلبة تستند إىل ثنائية :اجلزرة والعصا /التحفيز والتهديد.

وعن�د احلدي�ث عن إيران وقوهتا الصلبة ،فإن العنارص املذك�ورة أعاله تنطبق عليها ً
أيضا.
املكونة لقوة إيران الصلبةّ .
إن هذه الدراس�ة
ومجي�ع هذه العنارص ،ت ّ
ُع�د إىل حد كبري ،العوامل ّ
س�تتناول يف قس�م منه�ا حتليل قوة إي�ران الصلب�ة :املوقع اجلغ�رايف إليران وبخاص�ة عالقتها
بأح�واض الطاق�ة ،إىل جانب أمهيتها اجليوسياس�ية ،وقدرهت�ا عىل إجراء عمليات عس�كرية،
ونظرا إىل اعتامد القوة االقتصادية إليران بنس�بة كبرية عىل
باإلضاف�ة إىل قدراهت�ا من السلاح.
ً
خت�ص قوهتا االقتصادي�ة وموقعها
مص�ادر الطاق�ة ،فإنه ال مف�ر من تداخ�ل التحليالت التي
ّ
اجليوس�يايس .أما يف قس�م القدرة عىل العمليات العس�كرية ،فس�وف نتن�اول املقاربات حول
أي دولة أخرى،
متيز إيران ع�ن ّ
تكتي�كات احلرب غري املتكافئة والطرق ش�به العس�كرية التي ّ
ويف النهاية ستُنا َقش طاقة التس ّلح لدهيا ،ومكانة هذه الطاقة يف مفهوم احلرب غري املتكافئة.
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املجرد هلا ،فتش�مل موضوعات
وأم�ا مص�ادر النوع الثاين م�ن القوة ،التي تُشير إىل ال ُبعد ّ
مث�ل الدي�ن ،والقي�م ،واملعتق�دات ،واأليديولوجي�ة والعلم .وعق�ب انتهاء احل�رب الباردة،
ونتيجة ظهور تصورات وجماالت جديدة يف النظام العاملي اجلديد وحدوث تغيريات يف نوعية
السياس�ة الدولي�ة -حدثت ً
أيضا تغييرات يف املناهج جتاه مصطلح القوة ،وأصبحت أش�كال
القوة املجردة ذات أمهية متزايدة .هذا الوضع اصطحب معه ً
أيضا تغيريات حول تعريف القوة
وموقعه�ا .وق�د خت ّلت ال�دول يف هذا الس�ياق عن النظر إىل الق�وة بصفتها ظاه�رة تعتمد عىل
املصادر املادية وامللموس�ة فقط ،واكتش�فت باهتامم متزايد وجود طرق خمتلفة لتغيري ترصفات
س�مى بـ"الوجه الثاين
الدول األخرى وأمهية تلك الطرقُ .بعد القوة الذي نقصده هنا ،هو ما ُي ّ
للقوة" 6أو "القوة الناعمة" ،7وتظهر بصفتها وسيلة للحصول عىل اعتبار يف الصعيد الدويل من
خالل التأثري بشكل غري مبارش يف الطرف اآلخر باالستناد إىل رضاه .وهتدف القوة الناعمة إىل
تطوي�ق أذهان مواطني املجتمعات األخرى واختيار طريق اإلقناع ،واهلدف األول هنا يتكون
من الرأي العام يف الدول األخرى.
عن�د األخذ بعني االعتبار أن القوة الناعمة هتدف إىل تغيري ترصفات الدول األخرى ،وإىل
التأثري يف املجتمعات بطريقة غري مبارشة باستخدام وسائل مثل الثقافة ،واأليديولوجيا ،وا ُمل ُثل
األعىل ،والقيم األخالقية -فإنه ينبغي عىل الدول ،من أجل زيادة نجاحاهتا يف استخدام القوة
الناعم�ة أن تض�ع أم�ام ناظرهيا ،امتلاك كل دولة ومنطقة ،مي�زات ثقافية ،ودينية ،وسياس�ية
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يمكن َع�� ُّد جهود إيران ،في االس��تفادة من واجتامعي�ة خمتلف�ة .م�ن ناحي�ة أخ�رى ف�إن حتديد
عوامل القوة الناعمة لشرعنة سياساتها ،امل�دى اجليوس�يايس للق�وة الناعم�ة ل�كل دول�ة،
الوجه الجديد للقوة .هذه القوة مركبة من يمك�ن م�ن خلال التحلي�ل الصحيح مل�دى تأثري
عناصر ثقافية ،وأيديولوجية ،وسياس��ية ،عوام�ل الق�وة التي متتلكه�ا تلك الدول�ة يف الدول
وفكري��ة ،وبفضل نوع الحكم الخاص بها ،واملناط�ق األخرى .وجيب إجراء حس�ابات عميقة
ومفهوم السياسة الخارجية الناتجة عن بش�أن مدى إمكانية تأ ّثر الدول املستهدفة من القوة
أي حاالت يتعينّ اس�تخدام
هذا النوع من الحكم -تظهر لنا جمهورية الناعمة ،من جهة ،ويف ّ
إي��ران اإلس�لامية بوصفه��ا دول��ة تمتلك الق�وة الصلبة ،قبل أم بعد الق�وة الناعمة ،من جهة
أخ�رى .ومن َث ّم فإنه من أج�ل حتديد كمية ونوعية
عوامل القوة الناعمة الخاصة بها
القوة لدولة ما بش�كل صحيح ،ينبغي تعريف القوة وأنواعها ،ووضع القوة التي متتلكها تلك
الدولة ،ضمن الفئة الصحيحة املنسوبة إليها.

ويمكن َعدُّ جهود إيران ،يف االس�تفادة من عوامل القوة الناعمة لرشعنة سياساهتا ،الوجه
اجلديد للقوة .هذه القوة مركبة من عنارص ثقافية ،وأيديولوجية ،وسياس�ية ،وفكرية ،وبفضل
نوع احلكم اخلاص هبا ،ومفهوم السياس�ة اخلارجية الناجتة عن هذا النوع من احلكم -تظهر لنا
مجهورية إيران اإلسالمية بوصفها دولة متتلك عوامل القوة الناعمة اخلاصة هبا.

س�نعرج خالل البحث يف القس�م املتعلق بالقوة الناعمة عىل دراس�ة الق�وة الناعمة إليران
ّ
يف عالقاهت�ا الدولي�ة ،ومقارن�ة عنارص ه�ذه القوة بحس�ب مناطق خمتلفة .رغ�م االختالفات
واخلالف�ات التي تعيش�ها املنطقة ،تقوم إي�ران من خالل ختطيطها وإجراءاهت�ا املتعلقة بعنارص
القوة الناعمة ،بش�كل ما ،بمامرس�ة الدبلوماس�ية الثقافية يف العديد من ال�دول .باإلضافة إىل
ريا
ذل�ك ،تواص�ل العمل عىل زي�ادة نفوذها يف املنطقة باالس�تفادة م�ن أدوات متنوع�ة .وأخ ً
يمك�ن القول إن إيران عملت خالل األعوام األخرية عىل تش�غيل آلي�ة لقوة ناعمة ،تقوم عىل
الشراكات املذهبية ،والدينية ،والتارخيية والثقافية أكثر مما تق�وم عىل األدوات األيديولوجية،
وذلك هبدف زيادة قوهتا اإلقليمية وتأثريها.

القوة ال�صلبة لإيران
الموقع الجيو�سيا�سي لإيران
املقاربة اجليوسياسية يف السياسة اخلارجية اإليرانية

بحس�ب العدي�د من الباحثني الذين يرون أن السياس�ة اخلارجية إليران تس�تند إىل ميزات
تارخيه�ا وجغرافيته�ا الثقافي�ة ،ف�إن السياس�ة اخلارجية إليران حت�ت تأثري عن�ارص ثابتة وغري
متغيرة ،وإن ه�ذه العن�ارص تنجم ع�ن حميطها الطبيع�ي واالجتامع�ي .وقد تناولن�ا يف جمالني
أساس�يني اإلمكاني�ات اجلغرافي�ة التي تعزز املكان�ة اجليوسياس�ية واجليوستراتيجية إليران،
 80رؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

25/08/16 11:18

���� �����18.indd 80

القوة الصلبة والناعمة إليران

ومهم�ة :املجال األول ه�و موقع إيران على الطريق ال�دويل الواصل بني
وجتعله�ا ق�وة فاعلة
ّ
آس�يا الوس�طى والقوق�از ،وامتالكها لس�واحل بحرية طويل�ة ،وهذه الس�واحل تتمتع بنقاط
إسرتاتيجية ،واملجال الثاين هو أهنا تقع يف حوضني كبريين للطاقة.
السيطرة عىل سواحل طويلة ونقاط إسرتاتيجية:

إن جم�اورة إي�ران لبح�ر قزوي�ن وبح�ر الع�رب واخلليج
جيدة وسهولة كبرية يف النقل والشحن
العريب حت ّقق هلا فرصة ّ
البح�ري .و ُيع�دّ القوق�از ،واخللي�ج العريب ،وبح�ر العرب،
وحوض املحيط اهلندي ،وحوض اهلضبة اإليرانية ،وحوض
آسيا الوسطى ،وحوض قزوين من بني األماكن اجليوسياسية
مهمة يف اخلليج
املج�اورة إليران .كما أن امتالك إيران جل�زر ّ
العريب وس�يطرهتا على مضيق هرمز يزيدان م�ن أمهية املكانة
اجلغرافية هلذا البلد 8.ومن ناحية ثانية ،متتلك إيران س�واحل
طويل�ة على بحر قزوي�ن ،وبن�ا ًء عليه ف�إن وقوع الس�واحل
القزويني�ة عىل الطريق الواصل بني أوروبا والرشق األوس�ط
9
من جهة ،وبني القوقاز وآس�يا الوس�طى من جهة أخرى -يؤثر إجيا ًبا يف القوة الصلبة إليران.
يعن�ي أن إي�ران من جهة ت�ؤ ّدي دور اجلرس الواص�ل بني أوروبا والشرق األقىص ،ومن جهة
أخرى ،تقع عىل الطريق الربي الذي يصل دول آس�يا الوس�طى والقوقاز باملياه الدولية 10.كام
تزي�د من أمهية املكانة اجليوسياس�ية إليران وجود حدود هلا على اخلليج العريب وبحر العرب،
وس�يطرهتا عىل نقاط إستراتيجية ،كمضيق هرمز واجلزر .وعندما نضيف إىل ما س�بق حيوية
هذه األماكن يف جمال نقل الطاقة ،فإن األمهية اجليوسياسية هلا تتضاعف بشكل أكرب.

عند مراع��اة دور إيران ف��ي الخليج
العرب��ي وبحر قزوي��ن ،فإنه��ا تع ّد
العبً��ا مؤث�� ًرا في كمي��ة مهمّ ة من
البترول والغاز الطبيعي في العالم.
ورغم أن حصة إيران من الطاقة في
منطق��ة قزوين ليس��ت كحصتها
في الخليج العربي إال أن عدم وجود
طريق بدي��ل لعرض ه��ذه المصادر
أفض��ل من إيران يزيد م��ن قوة إيران
الجيوسياسية في الطاقة

وقوعها ضمن أكرب حوضني للطاقة

مهمة
مؤثرا يف كمية ّ
عن�د مراع�اة دور إيران يف اخلليج العريب وبحر قزوين ،فإهنا تعدّ الع ًبا ً
من البرتول والغاز الطبيعي يف العامل .ورغم أن حصة إيران من الطاقة يف منطقة قزوين ليست
كحصتها يف اخلليج العريب إال أن عدم وجود طريق بديل لعرض هذه املصادر أفضل من إيران
11
يزيد من قوة إيران اجليوسياسية يف الطاقة.

مهمة ملامرس�ة الضغوط عىل
إن موق�ع إي�ران على ح�وض الطاقة الكبير حقق هلا فرص�ة ّ
الصعي�د ال�دويل ،أو مواجه�ة الضغ�وط املامرس�ة عليه�ا؛ ألن التهديد بعرقلة مم�رات البرتول
نموذجا
والغ�از الطبيعي من ش�أنه أن يرتك الع�امل يف مواجهة أزمة كبرية .وتعدّ ه�ذه اخلاصية
ً
مهًّم�اًّ للق�وة الصلبة الت�ي متتلكها إيران عىل املس�توى العامل�ي ،حيث يمكن هل�ا إغالق مضيق
هرم�ز ،الذي تس�يطر عليه�ا ،يف حال نش�وب أزمة ما .كما أن إيران لدهيا الق�درة عىل رضب
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مجي�ع املصايف واملنش�آت البرتولية املوجودة على الرب والبحر يف املنطقة .يف الوقت نفس�ه ،يعدّ
ذل�ك جز ًءا من حرب إيران غير املتكافئ ضد الواليات املتحدة ،وإن خطوة كهذه من ش�أهنا
أن ترفع أسعار النفط إىل مستويات خميفة ،وتتسبب بأزمة كبرية يف االقتصاد العاملي 12.و ُيعتقد
أن إغالق مضيق هرمز فقط وهتديد مس�ار وطرق نقل الطاقة سيرفعان س�عر برميل النفط إىل
 200أو 300دوالر أمريكي تقري ًبا ،وهذا يف حد ذاته يكفي لرتك االقتصاد العاملي يف مواجهة
13
كارثة كبرية.
جيوسياسية الطاقة

عن�د النظ�ر إىل ق�وة وق�درة دولة ما م�ن الناحي�ة اجلغرافية السياس�ية نالحظ أهن�ا مرتبطة
بش�كل مبارش بامل�وارد الطبيعي�ة التي متتلكها .وتعدّ مس�ألة االس�تفادة الصحيح�ة من موارد
ُ
املهم�ة للق�وة الوطنية
بحس��ب معطيات عام  ،2011ن ِقل الطاق�ة املمتلك�ة م�ن بين العوام�ل ّ
 17ملي��ون برميل م��ن النفط الخام لل�دول .والدولة الت�ي متتلك القدر األكرب م�ن هذه املوارد
يوميًّا من مضيق هرمز وحدهُ .
وع ِرض واإلمكانيات تكون ذات تأثري أكرب يف األحداث اإلقليمية.
 %85من هذه الكمية في األس��واق إن احتياطي�ات البرتول والغاز الطبيع�ي التي متتلكها إيران
اآلسيوية 15.لذا تتمتع إيران بمكانة تع�دّ ذات أمهية كبيرة جلميع دول الع�امل ،وإن حاجة العامل
مهمة يف
مركزية م��ن الجهتين فيم��ا يتعلق الصناع�ي للطاقة يف عرصنا متهد الطريق لتغيريات ّ
بجيوسياسية الطاقة العالمية
ميزان قوى الدول العظمى .عىل س�بيل املثال ،السيطرة عىل
الطاق�ة وطرق نقلها يف اخللي�ج العريب الذي توجد فيه احتياطيات كبيرة من البرتول واملوارد
الطبيعي�ة -تفت�ح الطري�ق أم�ام التنافس الش�ديد بني تلك الق�وى .كذلك فقد حتول�ت غالبية
مهمة يف السياسة العاملية بمجرد
الدول املوجودة يف هذه املنطقة والتي تصدر البرتول إىل قوى ّ
املهمة ،كالبرتول والغاز الطبيعي .وحيظى هذا الوضع بأمهية كبرية
اكتش�اف امتالكها للموارد ّ
من وجهة نظر السياس�ة العاملية؛ بسبب اس�تمرار البرتول والغاز الطبيعي يف حتقيق قوة كبرية.
فعال
يمك�ن لل�دول املنتج�ة للبرتول أن تط�ور فيام بينها سياس�ات متالئمة ،وأن تؤثر بش�كل ّ
يف الدول املس�تهلكة 14.إن التغيريات التي تش�هدها الساحة اجليوسياسية يف يومنا ،وحتوهلا إىل
تتبوأ إيران مكانة حمورية يف منطقة
جيواقتصادية -أكس�بت املس�ألة أمهية أكرب .يف هذا السياقّ ،
تتمت�ع بمكانة حيوية من ناحية إنتاج ونقل البرتول والغاز الطبيعي العامليني .عىل س�بيل املثال
يوميا من مضيق هرمز
وبحس�ب معطيات عام ُ ،2011ن ِقل  17ملي�ون برميل من النفط اخلام ًّ
وع ِرض  %85من هذه الكمية يف األسواق اآلسيوية 15.لذا تتمتع إيران بمكانة مركزية
وحدهُ .
من اجلهتني فيام يتعلق بجيوسياسية الطاقة العاملية .من جهة أخرى وبحسب البيانات املتوفرة،
فإن إيران من بني الدول الرائدة يف جمال اإلمكانيات النفطية ،وإن كانت إيران خالل س�نوات
طويلة تأيت يف املرتبة الثانية بعد روس�يا يف جمال الغاز الطبيعي بامتالكها حوايل  30ترليون مرت
مكعب ،إال أهنا تقدمت عىل روسيا يف السنوات األخرية ،بعد اكتشافها احتياطيات جديدة.
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ووف ًق�ا لذلك ف�إن إيران متتلك إمكانية نقل الطاقة بني حماور الشمال-اجلنوب ،والرشق-
الغرب ،وبالعكس؛ بفضل موقعها اجليوس�يايس واجليواقتص�ادي ،وامتالكها للبرتول والغاز
الطبيع�ي بكميات كبيرة ،وموقعها املتالئم واملرتب�ط بني اخلليج العريب ،وبحر قزوين وآس�يا
الوسطى؛ لذا فإن أمن إيران يعد مهماًّ بالنسبة لألطراف الدولية.
احلرب غري املتكافئة

تتب�وأ احل�رب غير املتكافئ�ة ض�د دول�ة م�ا أو الدول
مهم�ة بين اإلستراتيجيات العس�كرية
األع�داء مكان�ة ّ
األساس�ية إلي�ران ،وتتضمن هذه اإلستراتيجية رضبات
فجائي�ة مروعة ،تقضي عىل تكنولوجي�ات األمن والدفاع
لدى العدو 16.وهب�ذه املقاربة فإن إيران -وبفضل منظومة
دفاعها التي تركز عىل نقاط الضعف لدهيا أكثر من تركيزها
عىل زي�ادة قدراهتا يف جماالت الدفاع املعروفة -س�عت إىل
حتويل نقاط الضعف هذه إىل فرص لصاحلها.

شك أن اس��تفادة إيران من تكتيكات
الحرب غير المتكافئة ال يعني أنها ال
تهتمّ بطرق الحرب التقليدية ،كنظم
ّ
الجي��وش البري��ة
المنظمَ ��ة ،أو أنها
ال ترغ��ب ف��ي االس��تفادة منها؛ على
العكس تمامًا ،فإنها تهدف إلى زيادة
قدرته��ا وقوتها من خالل االس��تفادة
من اإلمكانيتين بنفس الوقت

ومتاش�يا م�ع هذه العقيدة العس�كرية اهتمت إيران ب�أدوات وطرق احلرب غير املتكافئة،
ً
ورك�زت على نق�اط الضعف ل�دى العدو ،فعىل س�بيل املثال ،يمك�ن زعم أن إي�ران ترى من
متطلب�ات ه�ذه العقيدة حماولة تش�كيل وحدة من الق�وارب الصغرية املجه�زة بالصواريخ يف
اخللي�ج الع�ريب؛ وهتدف هبذه اخلطوة إىل الق�درة عىل الرد الرسيع ،وقل�ب األمور لصاحلها يف
حال حدوث حرب يف اخلليج العريب.

هتتم بطرق
والش�ك أن اس�تفادة إيران من تكتيكات احل�رب غري املتكافئة ال يعني أهن�ا ال ّ
احل�رب التقليدي�ة ،كنظ�م اجليوش الربي�ة ّ
املنظ َم�ة ،أو أهنا ال ترغ�ب يف االس�تفادة منها؛ عىل
العك�س متا ًما ،فإهنا هتدف إىل زيادة قدرهتا وقوهتا من خالل االس�تفادة من اإلمكانيتني بنفس
الوق�ت17 .يف الواق�ع هتدف إيران إىل س�د ثغرهت�ا يف جم�ال التكنولوجيا العس�كرية ،وأدوات
احل�رب التقليدي�ة ،بب�ذل اجلهود يف زيادة قدراهت�ا يف احلرب غري املتكافئ�ة .ومن جهة أخرى،
تواجه إيران القوات العسكرية األمريكية يف اخلليج العريب ،ويف ذات الوقت ،تعاين صعوبات
بسبب احلظر املفروض عليها يف جمال املعدات العسكرية واألسلحة.

وملواجه�ة القي�ود املفروض�ة عليه�ا بن�ت إي�ران عقيدهتا العس�كرية على مهامج�ة قواعد
ريا من األس�لحة،
الواليات املتحدة ومصاحلها يف املنطقة ،ولتحقيق هذه الغاية ،بنت خمزو ًنا كب ً
وتع�دّ صواريخ بر -بح�ر ،والقوارب الرسيعة ،والطائرات بدون طياري�ن ذات املدى البعيد،
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والق�وارب البحري�ة ،واملَ ْر َكب�ات الربمائية -الت�ي متتلكها إي�ران من االحتياجات األساس�ية
للعقيدة العسكرية املذكورة ،ومجيع هذه األسلحة خاصة باحلرب غري املتكافئة.
القوة العسكرية إليران

كأي دولة أخرى عنارص مس�لحة تقليدية ،كالقوات املس�لحة ،وقوى األمن؛
متتلك إيران ّ
إال أن�ه عن�د احلديث عن القوة الصلبة إلي�ران ،فمن األفضل الرتكيز عىل الوحدات املس�لحة
اخلاصة هبا ،التي متيزها عن غريها من الدول.

هذه الوحدات هي الباس�يج ،واحلرس الثوري ،ولواء القدسّ .
تشكلت الباسيج عىل هيئة
حرك�ة من امليليش�يات املتطوعة ،يف أعقاب الثورة اإلسلامية اإليراني�ة ،بتاريخ  26نوفمرب/
ً
وحتدي�دا بصفتها "قوة مس�لحة م�ن املتطوعني ،تش�كلت هبدف محاية
ترشي�ن الث�اين ،1979
الثورة اإلسالمية من التهديدات الداخلية واخلارجية".

ومم�ا زاد م�ن قوة الباس�يج ورف�ع مكانته�ا ضمن النظ�ام اإلي�راين النجاح ال�ذي حققتها
خلال احل�رب العراقي�ة -اإليرانية يف ثامنينيات الق�رن املايض .وبفضل ذلك ُتعدّ الباس�يج يف
الوق�ت الراهن م�ن بني أهم القوات يف إي�ران ،وتتوىل يف الوقت الراه�ن مهماّ ت يف األحداث
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االجتامعي�ة بش�كل أس�ايس .وبخاص�ة عندم�ا تك�ون هناك
مظاهرات معارضة للحكم ،فإن عنارص من الباس�يج بالزي
مهم�ة التدخل الرئيس لفض تلك
املدين أو العس�كري تتوىل ّ
املظاه�رات .وتش�كلت الباس�يج التي تضم أكث�ر من عرشة
ماليين عضو ،عىل أس�اس التط�وع ،ويوجد هل�ا أعضاء من
18
طبقات املجتمع كافة ،ومن أصحاب مجيع املهن.

ّ
تشكلت الباسيج على هيئة حركة
م��ن الميليش��يات المتطوعة ،في
أعق��اب الثورة اإلس�لامية اإليرانية،
بتاري��خ  26نوفمبر/تش��رين الثاني
 ،1979وتحدي�� ًدا بصفته��ا "ق��وة
مسلحة من المتطوعين ،تشكلت
بهدف حماية الثورة اإلس�لامية من
التهديدات الداخلية والخارجية"

وتش ّ
َ
�ك َل جي�ش احلرس الث�وري ال�ذي تنتم�ي إليه قوة
الباس�يج بعد فرتة وجيزة من قيام الثورة اإلسالمية اإليرانية،
وواس�عا عىل
رسيعا
تنظيمي�ا
نجاحا
بتاري�خ  22نيس�ان  ،1979وحق�ق خالل س�نة واح�دة
ً
ً
ً
ًّ
وضم إليه العدي�د من الرجال والنس�اء ،وعند اندالع احل�رب العراقية وقف
مس�توى إي�ران،
ّ
احلرس الثوري بكامل قواه إىل جانب القوات املسلحة اإليرانية يف تلك احلرب.

وم�ع تنام�ي قوة احل�رس الثوري ،وظهور متطلب�ات جديدة يف أثناء احل�رب ،تقرر يف 17
س�بتمرب /أيل�ول  1985تش�كيل قوات احل�رس الث�وري الربية ،واجلوي�ة ،والبحري�ة .ويعدّ
جي�ش احلرس الثوري من أهم القوات املس�لحة اإليرانية .و ُيعدّ وضع اخلليج العريب ومضيق
يتبوآن أمهية حيوية يف إستراتيجية إيران الدفاعية -حتت محاية القوات البحرية
هرمز -اللذين ّ
للح�رس الثوري وإرشافه�ا ،باإلضافة إىل تويل األخري إدارة أنظم�ة الصواريخ ،التي ُتعدّ أهم
ً
مؤرشا عىل أمهية هذا اجليش بالنسبة إليران.
آلة عسكرية إليران-

املهمة األساس�ية يف مجيع املجاالت العس�كرية ،إال أن مها ّمه
ومع أن احلرس الثوري يتوىل ّ
ليس�ت مقترصة عىل النظام العس�كري فحس�ب .وأ ّدى احلرس الثوري ً
دورا مهيمنًا يف
أيض�ا ً
إع�ادة إعامر البلاد وتنميتها وتطويرها عقب احل�رب اإليرانية -العراقية التي اس�تمرت ثامين
وحاليا تتبع كربى الشركات اإليرانية
س�نوات ،ليتح�ول بعدها إىل قوة اقتصادي�ة يف البلاد.
ًّ
للح�رس الث�وري ،حتى إنه يمكن القول إن احلرس الثوري ُي ّ
ش�كل العمود الفقري إليران يف
املجالني العسكري واالقتصادي.
واالس�م الكامل للكيان هو جيش احلرس الثوري اإلسلامي ،وقد ُأ ِ
مهل ذكر كلمة إيران

يف االس�م ً
عم�دا ،ألن اخلميني والكادر املؤس�س للثورة يعتقدون أن ه�ذا اجليش هو احلرس
19
الثوري لألمة اإلسالمية بأكملها ،ال أنه مقترص عىل إيران فحسب.

ننتقل إىل لواء القدس الذي يعمل عىل ش�كل وحدة فرعية للحرس الثوري ،وإىل املقاتلني
مهمة بني عنارص الق�وة الصلبة إليران .أقدمت إيران من خالل
بالوكال�ة الذين حيتلون مكانة ّ
تش�كيل ألوية القدس عام  ،1990بوصفها وحدة متفرعة عن احلرس اجلمهوري ،لالستفادة
منها يف العمليات اخلارجية -عىل بناء شبكة من املجموعات املقاتلة بالوكالة وقوات ميليشيا؛
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هبدف استخدامها قوة هجومية عىل أهداف إقليمية ودولية معينة ،وتتمتع أنشطة ألوية القدس
بالرسي�ة عمو ًم�ا ،وتأخذ أوامرها من أعىل س�لطة ق�رار يف إيران ،وتق�دم تقاريرها مبارشة إىل
املرشد األعىل ،كام أهنا تستفيد من التكتيكات الدبلوماسية وامليليشياوية بنفس الوقت.

تس�تفيد إي�ران من ألوية القدس التي متارس أنش�طتها يف العديد م�ن دول العامل يف احلفاظ
على مصاحله�ا القومية يف اخلارج ،وحتاول يف هذا الصدد إجياد مبادرات عس�كرية ،وسياس�ية
واقتصادي�ة رسي�ة .وم�ن بين أنش�طتها :العملي�ات االس�تخباراتية ،والدبلوماس�ية الرسية،
والتعليم ،وتأمني السلاح ،ومتويل املجموعات غري الرشعية ،وتقديم املس�اعدات اإلنس�انية
واالقتصادية يف البلدان اإلسالمية التي تتعرض للكوارث الطبيعية.

يق�وم أعض�اء ألوية القدس يف اخلارج بإقامة عالقات مبارشة مع مواطني تلك الدول ،من
خالل تعريف أنفس�هم بأهنم موظفون مدنيون ،أو عامل منظامت إغاثية ومراكز ثقافية ،كام أهنا
تقدم الدعم للمجموعات غري الرشعية يف العديد من املجاالت ،كاملال ،والسلاح ،والتعليم
العس�كري .حين تقيم ألوية الق�دس عالقات مع تنظيمات غري رشعية ،فإهنا تتحرك بش�كل
منفص�ل ع�ن صالهتا وارتباطاهت�ا األيديولوجية ،ويمك�ن هلا أن تدع�م جمموعتني معارضتني
بأس�ا بدع�م املجموع�ات املتقاتلة مع
لبعضهما م�ن الناحي�ة األيديولوجية؛ حتى إهنا ال ترى ً
بعضها ،عندما يتعلق األمر بمصالح إيران.
احلروب بالوكالة

تعتم�د إي�ران يف توس�يع نفوذها خ�ارج حدودها -منذ أم�د بعيد -عىل منظامت مس�لحة
أسس�تها أو قدمت هلا الدعم ،مثل حزب اهلل اللبناين ،وجمموعات ش�يعية مس�لحة يف العراق،
أو جمموعات مقاومة يف فلس�طني ،حتى إن بعض املجموعات الوكيلة هذه ،أحدثت تغيريات
مهم�ة يف جم�ال احلرب غري التقليدي�ة .وزادت ه�ذه املجموعات من قوة إي�ران ،وقدرهتا عىل
ّ
املساومة والردع ،وإجراء عمليات بنسبة كبرية.

والسيام أن ضعف املجتمعات الشيعية وتعرضها للضغط يف الدول ،التي تعيش فيها ،دفعها
ّ
للبحث عن قوة تؤ ّمن هلا احلامية والدعم ،وهذا ما دفع إيران ملس�اعدهتا يف تشكيل قوة ميليشيا
منهاَ ،ت ِعدُ ها بحامية مصاحلها ،وتتحرك وفق سياس�اهتا .ومل ترتاجع هذه املجتمعات التي رأت
الدعم اإليراين هلا طوال فرتات تعرضها للضغوط ،عن التحرك بموازاة السياسة اإليرانية أبدً ا،
وه�ذا الوض�ع مل يتغري عند ختلصها من الضغوط واالضطهاد ،كام حصل يف العراق ،ووصوهلا
إىل احلكم ،حيث إهنا اس�تمرت بنس�بة كبرية يف نفس النهج الذي كانت عليه .واليوم ،تواصل
موجه�ة يف العديد من املناطق ،مثل س�وريا ،واليم�ن ،ولبنان ،بفضل
إي�ران يف أن تك�ون ق�وة ّ
اس�تثامرها يف هذه املجموع�ات الوكيلة منذ زمن طويل .من جهة أخ�رى ،نجحت إيران ،فيام
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يتعل�ق بقدراهت�ا العس�كرية ،يف أن تصبح قوية
يف املناط�ق الواقع�ة خارج اخللي�ج العريب ،من
خالل االستفادة من العنارص غري احلكومية.

ووضع إيران -ضمن إسرتاتيجية سياستها
اخلارجي�ة -إرسائي�ل ع�دوة كبيرة إىل جانب
الوالي�ات املتح�دة ُيظه�ر أمهي�ة متكنه�ا م�ن
االس�تفادة من احل�روب بالوكال�ة ،يف املناطق،
التي تقع خارج اخلليج العريب.

تس��تطيع إيران توجيه وكالئها إلى س��احات
القت��ال المختلفة إذا اقتض��ت الحاجة ،ويُع ّد
إرس��ال ح��زب اهلل اللبنان��ي ،والمجموع��ات
الش��يعية العراقية واألفغانية إلى الحرب في
س��وريا من األمثلة على ذلك .كم��ا أن إيران ال
تُبق��ي هذه المجموعات لالس��تفادة منها في
حال نشوب حروب عامة فحسب ،بل تستفيد
منها أيضاً بمعاقبة أطراف أخرى

ويف حال نشوب حرب إيرانية -إرسائيلية سيقف إىل جانب إيران ،حزب اهلل ،وجمموعات
مقاوم�ة حليفة هلا يف فلس�طني ،بوصفها ميليش�يات حت�ارب إرسائيل .ويمك�ن القول إن هذه
امليليش�يات احلليفة إليران ال تكتفي بالوقوف إىل جانب إيران ضد إرسائيل فحس�ب ،بل إهنا
متلك القدرة عىل أن تقف ضد الواليات املتحدة ً
أيضا إذا تطلب األمر.

إضاف�ة إىل ذل�ك تس�تطيع إيران توجي�ه وكالئها إىل س�احات القتال املختلف�ة إذا اقتضت
احلاجة ،و ُيعدّ إرس�ال حزب اهلل اللبناين واملجموعات الش�يعية العراقية واألفغانية إىل احلرب
يف س�وريا من األمثلة عىل ذلك .كام أن إيران ال تُبقي هذه املجموعات لالس�تفادة منها يف حال
نش�وب حروب عامة فحس�ب ،بل تس�تفيد منها ً
أيضا بمعاقبة أطراف أخرى ،أو يف عمليات
انتق�ام ،أو ترهيب عند الرضورة .عىل س�بيل املثال ،فإن إيران س�اعدت ح�زب اهلل اللبناين يف
اهلج�وم عىل مقر القوات البحرية األمريكي�ة يف لبنان بتاريخ  23أكتوبر /ترشين أول .1983
قرارا
وكان�ت حصيل�ة اهلج�وم مقت�ل  241جند ًّي�ا
أمريكي�ا ،أعقب�ه اختاذ الوالي�ات املتح�دة ً
ًّ
باالنسحاب من لبنان.

ّ
وتفض�ل إي�ران يف العملي�ات اخلارجية اس�تخدام املجموعات الت�ي تقات�ل بالوكالة بدل
االنخراط هي بنفس�ها؛ ألن االس�تعانة باملجموع�ات الوكيلة تقدّ م إلي�ران إمكانية رفض كل
االهتامات املوجهة إليها ،وعرقلة الرد عليها من قبل العدو .لكن ثمة مش�كلة بالنس�بة إليران
فيما خي�ص جانب عدم س�يطرهتا يف بعض األحي�ان عىل هذه اجلي�وش املقاتل�ة بالوكالة ،ففي
عام  2007مثلاً  ،دخلت امليليش�يات الش�يعية يف العراق يف مناوش�ات بينها ،واشتبك بعضها
م�ع بع�ض ،وهو ما تس�بب يف إضع�اف احلكومة املركزي�ة يف العراق التي كانت حتت س�يطرة
إي�ران ً
أيض�ا .ويف هناية األمر متكن�ت احلكومة املركزية العراقية م�ن التغلب عىل جيش املهدي
واملجموع�ات الش�يعية األخ�رى ،وإهناء هذا الصراع ،لكن ه�ذه اجليوش املقاتل�ة بالوكالة،
ترصفت بشكل يرض باملصالح اإليرانية ويعرضها للخطر.
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ريا جتدر اإلش�ارة إىل أن اس�تفادة إيران م�ن املجموعات املقاتلة بالوكال�ة واقعية أكثر
وأخ ً
م�ن كوهنا أيديولوجية ،لذا اس�تفادت إيران من املجموعات وامليليش�يات املتمردة املختلفة يف
الع�راق .فإي�ران تدع�م احلكومة املركزي�ة العراقي�ة ،ويف الوقت ذاته تدع�م جمموعات أخرى
كألوي�ة الب�در ،وجيش املهدي ،وعصائب أهل احلق .وقد اش�تبك بعض هذه املجموعات مع
بع�ض أحيا ًن�ا ،وترصفت يف كثري من األوقات عىل نحو يضعف ق�وة احلكومة املركزية .كام أن
إيران مل هتمل االس�تفادة من املجموعات الس�لفية ً
أيضا عند اقتضاء احلاجة ،ومن األمثلة عىل
ذل�ك وج�ود مزاعم بأن إي�ران دعمت جمموعة "أنصار اإلسلام" ملواجهة تنام�ي قوة األكراد
شاميل العراق ،ودعمت القاعدة إلطالة أمد احلرب مع الواليات املتحدة يف العراق.
طاقة التس ّلح

تعد إيران ،من وجهة نظر إسرتاتيجية ،دولة حمرومة من حليف ذي ثقة ،أو من قوة عظمى
حتميه�ا م�ن غريه�ا .هذه املس�ألة ّ
توضح لن�ا ،إىل حد م�ا ،موقع إي�ران بوصفها دولة فارس�ية
ش�يعية ،بالنس�بة للرشق األوس�ط ،الذي يس�يطر عليه العرب الس�نة واألتراك .هذا الوضع،
حين اجتمع مع حقيقة السياس�ة ،الت�ي انتهجتها إيران منذ ثورة ع�ام  ،1979والتي أزعجت
تعد إيران ،من وجهة نظر إستراتيجية ،ق�وى إقليمي�ة وعظم�ى ،يف العدي�د م�ن املوضوع�ات،
مه�د الطريق البتع�اد جرياهنا عنها ،وانعزاهل�ا عن النظام
دولة محرومة من حليف ذي ثقة ،أو من ّ
ق��وة عظمى تحميها م��ن غيرها .هذه ال�دويل .عق�ب ث�ورة ع�ام  1979واهلجوم على العراق
المسألة ّ
توضح لنا ،إلى حد ما ،موقع س�نة  ،1980كان وض�ع إي�ران ضعي ًفا جدًّ ا م�ن الناحية
إيران بوصفها دولة فارس��ية شيعية ،العس�كرية ،ومنعزلاً من ناحية العالقات الدولية؛ لذلك
بالنس��بة للش��رق األوس��ط ،ال��ذي بقي�ت إي�ران وحيدة خلال مرحل�ة حرهبا م�ع العراق،
يسيطر عليه العرب السنة واألتراك وكان�ت الق�وات اإليراني�ة آن�ذاك ال متتل�ك م�ن العت�اد
العس�كري إال األس�لحة األمريكية واألوربية التي بقيت من عهد الش�اه ،كام أن تأمني القطع
البديلة لتلك األس�لحة كان مس�تحيلاً  ،بس�بب حظر توريد السلاح الذي فرضه الغرب عىل
إيران .لذا بذل اإليرانيون جهو ًدا لعدم تكرار هذه التجربة مرة أخرىّ ،
وركزت إيران جهودها
عىل الصناعات العسكرية املحلية ،لتقليل اعتامدها عىل اخلارج ،وأحد أسباب هذه اجلهود هو
تقلي�ل تأثري العقوبات املس�تقبلية يف بناء جيش حديث ،وكذل�ك رغبة إيران يف تطوير برناجمها
الن�ووي ،مرتبط�ة بجهودها املؤهلة .ومن الطبيعي أن يتوصل املس�ؤولون اإليرانيون إىل فكرة
بش�أن رضورة تطوي�ر الصناعات املحلي�ة وتعزيزها من أجل تلبية احتياج�ات البلد الدفاعية.
ب�دأ العمل بالصناع�ات املحلية حت�ت إرشاف وإدارة احلرس الثوري ،حيث ب�ارش التنظيم يف
الصناعات الدفاعية من أجل بحث وتطوير وإنتاج األنظمة الالزمة للدفاع الربي ،يف حني أن
مؤسس�ات أخرى بذلت جهودها يف جمال الصناع�ات الدفاعية البحرية ،واجلوية ،والفضائية،
مهمة من أجل الوصول إىل أهدافها
ويف صناع�ات احلرب اإللكرتونية .خطت إيران خطوات ّ
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الدفاعية من خالل استثامراهتا يف الصناعات املحلية ،واستريادها التكنولوجيا وأنظمة السالح
الرئيس�ة من االحتاد الس�وفييتي ،والصني ،ومن كوريا الشمالية؛ لذا لعب�ت العقوبات واحلظر
مقو ًّيا للصناعة الدفاعية اإليرانية ،كام أهنا اتبعت سياس�ة
املفروض عىل إيران ،يف الواقعً ،
دورا ّ
ريا
حازم�ة لتقوية جيش�ها .وهذه اجلهود أثمرت يف امتالك احلرس الث�وري واجليش خمزو ًنا كب ً
م�ن األس�لحة والصواريخ ،ومن املعروف امتلاك هذه القوات معدات إلكرتونية عس�كرية،
وطوربي�دات بحري�ة ،وطائرات الصاعقة ،والقدرة عىل تصنيع صواريخ بالس�تية باالس�تفادة
م�ن تقني�ة الوق�ود الصلب ،لكن إيران رغ�م كل هذه اجلهود ال تتحرر م�ن اعتامدها يف املجال
العسكري عىل اخلارج.
كما أن االهتامم الذي أظهره رج�ال الدولة اإليرانيون لزيادة قوة الردع أثر بش�كل كبري يف
بن�اء الربنامج الدفاعي للبلاد ،وكانت إيران قد تعرضت يف مراحل خمتلفة لتهديدات عراقية،
وأمريكي�ة ،وإرسائيلية .وقد هددت هذه املخاطر عىل ال�دوام إيران من جهة الغرب (العراق،
إرسائي�ل) ،ومن اجلنوب (القوات البحرية األمريكي�ة يف اخلليج العريب) .وبدأت إيران عقب
احتالل الواليات املتحدة أفغانستان والعراق -تعيش هاجس حصارها من خالل جرياهنا.
لذل�ك فإن نظ�ام اجليش اإلي�راين يظهر م�دى إدراكه لتهدي�دات تقليدية من ه�ذا النوع.
وكان�ت القوات الربية اإليرانية قب�ل اهلجوم األمريكي عىل العراق ع�ام  2003متمركزة عىل
احل�دود العراقية ،إال أن أغلب قواهت�ا اجلوية كانت موجودة يف منطقة اخلليج العريب باإلضافة
إىل احلدود العراقية ،أما قواهتا البحرية فكانت وال تزال حتى اآلن متمركزة يف اخلليج العريب.

كبيرا من ميزانيتها الدفاعية عىل سياس�ة ردع العدو ،واالس�تفادة من
أنفق�ت إي�ران جز ًءا ً
نق�اط ضعفه ،وعىل احلرب البحرية غري املتكافئة ،وزيادة قدرهتا الصاروخية ،يف حال أخفقت
يف سياس�تها هذه .والسبب األول لتشكيل النظام العسكري هبذا الشكل هو التهديد العراقي،
واألمريك�ي واإلرسائيلي امللموس ،يف حني أن الس�بب الثاين هو وجود النف�ط والغاز اللذين
يشكالن أهم ثروة اقتصادية بالنسبة إليران ،يف منطقة اخلليج العريب.

ويمكنن�ا تلخيص اخلط�وات التي قامت هبا إي�ران من أجل زيادة قوة ردعها عىل الش�كل
اآليت:
 .1اكتس�اب القدرة عىل إغالق منافذ اخلليج العريب لعرقلة تصدير البرتول ،وإغالق تلك
املنافذ بشكل هييئ هلا االستعداد للحرب عىل أعدائها.

 .2زعزعة أمن البالد املجاورة واس�تقرار ها من خالل مواطنيها الش�يعة ،وامتالك القدرة
عىل تنفيذ هجامت يف مناطق خمتلفة ،وذلك بالتعاون مع حزب اهلل اللبناين ،وجمموعات شيعية
أخرى يف العراق.
 .3امتالك قوة صاروخية تقليدية ،وربام مستقبلاً رؤوس نووية.
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 .4بع�د اهلج�وم األمريكي عىل العراق س�نة  ،2003س�ارعت إيران إىل امتلاك قوة ردع
رابع�ة؛ حيث تلقت قوات الباس�يج واحلرس الوطني تعليمات وتدريبات جديدة ضمن إطار
الالمركزية.

 .5إضافة إىل زيادة قدراهتا العس�كرية قامت إي�ران من أجل زيادة قوة الردع لدهيا وتعزيز
صورهتا باخلطوات اآلتية:

تعزيز خطاب نرش ثقافة اجلهاد واملقاومة بني الش�يعة ،هبدف إرهاب العدو وإظهار نفس�ها
بمظهر القوي.

متديد ش�بكة خطوط النفط والغاز من خالل التعاون مع دول اجلوار ،وربط ش�بكة كهرباء
ؤمن  %10من كهرباء الع�راق من إيران) ،وتأمل إيران
تل�ك الدول بش�بكتها الداخلية (مثلاً ُي َّ
م�ن وراء ه�ذا النوع من العالقات املتبادلة -إضافة إىل املصالح االقتصادية -تش�كيل جمموعة
ش�ن
ضغ�ط (ل�ويب) يف الدول املجاورة الت�ي أغلبها حليفة للواليات املتحدة ،ملواجهة احتامل ّ
األخرية هجو ًما عليها.

تأمل طهران من حماوالت تطوير عالقاهتا مع العامل اإلسالمي بشكل عام والشيعي بشكل
تروج هلا املراكز
خ�اص احلص�ول عىل دعم هذه الدول يف حال تعرضها هلجوم ،والدعاية التي ّ
الثقافي�ة اإليراني�ة خارج البالد ،وش�بكة رج�ال الدين الش�يعة -تندرج يف منح�ى حتقيق هذا
اهلدف.
اإلسرتاتيجية الدفاعية إليران

ت�رى إي�ران أن عدوه�ا األول هو الوالي�ات املتحدة وإرسائي�ل ،وحددت إستراتيجيتها
الدفاعية يف هذا الس�ياق ،واختذت موق ًفا حس�ب هذا الس�يناريو .يف هذا اإلطار ،ركزت إيران
جهوده�ا على نقطتين :األوىل أن تكون ق�وة عليا يف منطق�ة اخلليج العريب التي يبرز الوجود
األمريك�ي فيها ،والتي تعدها اجلبهة الرئيس�ة يف حال نش�وب حرب م�ا ،والثانية الوصول إىل
قدرة صاروخية هتدد هبا إرسائيل بشكل مبارش.
األهداف األمريكية يف اخلليج العريب

ترى إيران أن عدوها األول هو
الواليات المتحدة وإسرائيل،
وح��ددت اس��تراتيجيتها
الدفاعية في هذا الس��ياق
ً
موقفا حسب هذا
واتخذت
السيناريو .في هذا اإلطار

متتلك إيران القدرة عىل رضب السفن احلربية واألسطول األمريكي
املوجود يف اخلليج العريب وبحر العرب بصواريخ مضادة للس�فن؛ حتى
إهن�ا متتلك القدرة عىل هتديد املصال�ح األمريكية يف املحيط اهلندي ،ويف
خلي�ج ع�دن ً
أيض�ا 20.إضافة إىل ذل�ك تعد الق�وات البحري�ة اإليرانية
ّ
املنظم�ة على ش�كل عصاب�ات ج�ز ًءا مهًّم�اًّ بالنس�بة للق�وة العس�كرية
اإليراني�ة .و ُن ّظم�ت الق�وات البحري�ة اإليرانية بش�كل تس�تطيع تنفيذ
هجامت مفاجئة ورسيعة وتدمر األهداف الكبرية ،وهي جمهزة بقوارب
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صغيرة ورسيعة .ه�ذه القوارب متتلك القدرة على زرع األلغام يف امل�اء ،وتنفيذ هجامت عىل
السفن الكبرية ،وإىل جانب ذلك ،اشرتت إيران صواريخ مضادة للسفن من طراز يس ،801و
وحاليا يبلغ مدى هذه الصواريخ حوايل  200كم ،كام أن لدى
يس 802من الصني وطورهتام.
ًّ
إيران أنظمة اس�تهداف متعددة .ال شك أن الواليات املتحدة ،يف الرشوط العادية ،تستطيع أن
تس�حب طراداهتا وأس�اطيلها البحرية يف حال احلرب ،إىل مكان آمن عىل ُبعد  400كم ،إال أن
املسافة بني احلدود الربية اإليرانية وبني األسطول اخلامس للواليات املتحدة يف البحرين ،فقط
 190كم ،يعني أن مجيع النقاط العس�كرية األمريكية حتت مرمى هذه الصواريخ .كام أن إيران
متتلك نظام صواريخ مضادة للسفن تُطلق من األرض 21.إضافة إىل صواريخ تُطلق من السفن
وطائ�رات اهلليكوبتر ،ومتتلك منص�ة صواريخ برية ومتنقل�ة ،وضعتها عىل طول الس�واحل
الرشقية للخليج العريب .يف الوقت ذاته ،لدهيا زوارق رسيعة تسمى بـ"ذو الفقار" و"رساج،"1
الت�ي تتمت�ع بالقدرة عىل إطالق صواري�خ وطوربيدات ،ويزيد من أمهية ه�ذه القدرة ،وجود
أسطول عسكري للواليات املتحدة األمريكية يف اخلليج العريب.

وتتمت�ع صواريخ "فات�ح "100ذات الدقة العالية يف إصابة األهداف -والتي صنعت منها
ثالثة أجيال عىل األقل -بالقدرة عىل رضب األهداف األمريكية املوجودة يف قطر ،واإلمارات
العربية املتحدة ،واململكة العربية السعودية .وبإمكان صاروخ فاتح الذي يطلق عليه اإليرانيون
اسم صاروخ لبنان رضب منشآت النفط يف الدول املذكورة؛ ألن هذه الصواريخ ُص ّنعت وفق
اجلغرافية اللبنانية ،كام متتلك إيران ،باإلضافة إىل صواريخ فاتح ،الكثري من صواريخ شهاب2
و 3التي تشكل نظا ًما
دفاعيا مهماًّ إليران يف اخلليج العريب.
ًّ
الطرادات اإليرانية نجد أهنا صغرية ال تس�تطيع يف األحوال العادية إظهار
وعن�د النظر إىل ّ
الطرادات األمريكية وطائراهتا املعدّ ة لتدمري هتديدات من هذا النوع؛ لكن الوضع
فعالي�ة جتاه ّ
خيتل�ف عندم�ا يكون األم�ر متعل ًقا باخلليج الع�ريب ،حيث إن صغر حجم اخللي�ج وقلة عمقه
يف بع�ض األج�زاء يعرقالن قدرة حترك الوالي�ات املتحدة فيه ،كام أن الوض�ع ذاته ينطبق عىل
القواعد العسكرية للدول املجاورة إليران.
اهلجوم الصاروخي عىل إرسائيل

تصع�ب هجوم الواليات املتحدة
ي�رى العديد من خرباء األمن أن من بني األس�باب التي ّ
وإرسائي�ل على إي�ران -قدرة األخرية على رضب إرسائي�ل .متتلك إيران الق�درة عىل رضب
إرسائيل بش�تى أن�واع الصواري�خ التي بحوزهت�ا ،وعند التفكير بأمهية أمن إرسائيل بالنس�بة
للواليات املتحدة يمكن إدراك أمهية ذلك.

متتل�ك إي�ران يف خمزوهنا الصاروخي نماذج متطورة من صواريخ "ش�هاب "3و"قدير،"1
"س�جيل "2لدهيا نفس
ويص�ل مدى ه�ذه الصواريخ إىل إرسائيل ،كما أن صوارخيها من نوع ّ
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الق�درة 22.يعن�ي أن إيران متتلك بدائل متنوعة لضرب إرسائيل ،إضافة إىل ذلك ،فإنه يف حال
نش�وب ح�رب بينها وبين إرسائيل ،فهي لن تكتف�ي بإطالق الصواريخ م�ن أراضيها مبارشة
فحسب ،بل سيكون باستطاعتها القيام بذلك يف نفس الوقت من لبنان ،وسوريا ،وغزة ً
أيضا.

كام رأينا فيام س�بق ،فإن قوة إيران الدفاعية تعتمد عىل الصواريخ بش�كل عام ،وزعم وزير
الدف�اع اإلي�راين أن بالده يف املرتبة الرابعة بعد الواليات املتحدة ،وروس�يا ،والصني من حيث
ّ
وتش�كل
الق�وة الصاروخية 23.تش�كل القدرة الصاروخية اإليرانية أس�اس قوهتا العس�كرية،
صواريخ شهاب مركز هذه القوة.

تتمي�ز ه�ذه الصواريخ بم�دى أبعد م�ن الصواريخ اإليراني�ة األخرى ،وتنت�ج إيران هذه
الصواري�خ بكميات كبرية ،بغية حتقيق التفوق النفسي عىل اآلخرين ،أما النقطة األخرى التي
جيب االنتباه إليها يف هذا الش�أن فهي :رغم أن الرأي الس�ائد ،بأن القدرة الصاروخية اإليرانية
مصمم�ة بش�كل يالئم احلرب غري املتكافئة فقط ،إال أنه جي�ب االنتباه أن هذه التكاليف اهلائلة
لألنظم�ة ال تُصرف لالكتف�اء يف أس�اليب احلرب غير املتكافئة فحس�ب .احلقيق�ة أن القدرة
الصاروخية اإليرانية هي قوة ردع عسكرية ،يمكن استخدامها ً
أيضا يف احلرب غري املتكافئة.

أما نقطة الضعف لدى إيران يف الصناعات الدفاعية فهي القوات اجلوية .يف حال نش�وب
ح�رب م�ا ،يوجد لدى إي�ران الكثري م�ن الطائرات ،لكنها لن تس�تفيد منها كما ينبغي ،بل ّ
إن
كلف�ة إبقائها تفوق قدرة إجرائه�ا العمليات .نصف هذه الطائرات فقط لديه القدرة عىل تنفيذ
العمليات ،أما نصفها اآلخر فهناك شكوك يف أنه يف حالة يصلح لالستخدام أم ال .ألن متوسط
أعامره يفوق الـ 35عا ًما؛ أي أنه موجود من قبل الثورة .وهذه الطائرات مستوردة من اخلارج،
لذلك هي بحاجة إىل قطع غيار ،وال تستطيع إيران تأمينها بسبب احلظر املفروض عليها.
القوة الناعمة إليران

حتتوي إيران يف بنيتها عنارص حضارية -ثقافية؛ ألهنا متثل حضارة قديمة أثرت يف جغرافية
نسبيا خالل فرتة تارخيية ،وعنارص أيديولوجية؛ ألهنا حققت ثورة عام  ،1979ودينية
واس�عة ًّ
ومذهبي�ة إلضفائه�ا الصف�ة اإلسلامية عىل هذه الث�ورة ،بس�بب مكانتها لدى الش�يعة .ومن
الس�هل إدراك الف�رص التي توفرها هذه العن�ارص إليران من ناحية إمكاني�ات القوة الناعمة.
لكن عند النظر إليها من وجهة نظر أخرى نجد أن احتاملية وجود تناقضات من حني آلخر بني
هذه العنارص جتعلنا نرى أن الفرص التي تقدمها القوة الناعمة إليران هي نفس�ها التي تش�كل
أي فرتة
هل�ا
أي خصائص تنب�ع القوة الناعم�ة جلمهورية إيران اإلسلامية؟ ويف ّ
أرضارا .م�ن ّ
ً
وأي عنرص من القوة الناعمة حيقق فائدة أكرب عند اس�تخدامه؟
كان�ت هل�ذه اخلصائص أولية؟ ّ
مهمة ،من جهة مساعدهتا عىل فهم السياسة اخلارجية إليران.
إن اإلجابة عن هذه األسئلة ّ
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عق�ب الث�ورة مب�ارشة ،أقامت إي�ران عالقاهت�ا م�ع اآلخرين على أس�اس األيديولوجيا
اإلسلامية والروحاني�ة السياس�ية اللتني وضعهما مهندس الث�ورة اإليرانية اإلم�ام اخلميني،
وه�ذا يعن�ي حتويل الثقافة إىل أيديولوجيا .يف هذه الفرتة هدفت إيران ،التي كانت حتمل مثالية
"األمة" ،من خالل شعار "ال للرشق وال للغرب" -إىل إظهار أهنا ال تعطي قيمة ألي هوية غري
اهلوية اإلسالمية؛ لكن نتيجة للرشوط التي ظهرت مع مرور الوقت عق��ب الثورة مباش��رة ،أقامت
ب�دأت اهلواج�س "اإليرانية" املحددة .ودخلت السياس�ة اخلارجية إيران عالقاتها مع اآلخرين على
اإليرانية التي بدأت رحلتها من املثالية إىل الواقعية يف مسعى إلعادة أساس األيديولوجيا اإلسالمية
متوض�ع ،وجتديد عنارص القوة الناعمة بحس�ب الرشوط املتغرية يف والروحانية السياسية اللتين
األماك�ن والفرتات املختلف�ة .ويف الوقت احلايل ،م�ن جهة ،تطرح وضعهم��ا مهن��دس الث��ورة
إي�ران األيديولوجيا اإلسلامية يف أرضيات مناس�بة ،كام كانت يف اإليرانية اإلمام الخميني ،وهذا
بأس�ا يف تقديم العنارص الضيقة يعن��ي تحوي��ل الثقاف��ة إل��ى
البداي�ة ،ومن جهة أخرى ،ال ترى ً
والذاتية عند الشعور باحلاجة إليها ،كاهلوية الفارسية والشيعية .أيديولوجيا
تصدير الثورة

أي
إن مسألة تصدير الثورة يف جوهرها إحدى اخلصائص النابعة عن طبيعة الثورات؛ ألن ّ
ثورة حتصل يف منطقة ما من العامل ،وإن كانت ال حتمل أيديولوجيا عاملية ،فإهنا عىل األقل ،تؤثر
يف الدول املجاورة؛ لقدرهتا عىل االنتش�ار ،وتتس�بب بنشوء حركات ثورية فيها ،أو عىل األقل
تك�ون مصدر إهلام هلا .وكذلك فتحت الثورة اإلسلامية اإليرانية يف الفترة األوىل من قيامها
أي يف الفرتة التي كان يعجز فيها الثوار من حتديد سياس�ة خارجية متناس�قة ،واختاذ خطواتوف ًق�ا هلا ،بس�بب انش�غاهلم بأموره�م الداخلية -الطريق أم�ام وقوع انفعاالت يف الس�عودية،
والعراق ،والبحرين ،حاولت القيام بمظاهرات بفعل تأثري الثورة اإليرانية 24.ومع تبني الثورة
مرشوعا بحد
اإلسالمية يف إيران ادعاء محلها أيديولوجيا عاملية ،أضحت مسألة تصدير الثورة
ً
ذات�ه ،وعن�د احلديث عن تصدير الثورة يف إيران ،يمكننا التطرق إىل مقاربتني رئيس�تني يف هذا
الشأن:

املقارب�ة األوىل :ه�ي تصدير ث�ورة حقيقية ،هتدف إىل إح�داث ثورة يف البل�دان األخرى،
ُس�مى نظري�ة القارة األم ،وتقوم عىل فكرة تصدير ث�ورة ثقافية ،بالرتكيز عىل قيم
أما الثانية :فت ّ
25
الثورة ،بدلاً من تصدير الثورة ذاهتا.

واس�تخدام عن�ارص القوة الناعمة بش�كل فعال يكس�ب أمهيت�ه يف هذه النقط�ة بالتحديد،
واملقص�ود بتصدي�ر الث�ورة الثقافية هو نشر قيم الث�ورة ،وأهدافه�ا ،وتعاليمه�ا وخطاهبا إىل
اعتب�ارا من هذه
ش�عوب الع�امل .والنقط�ة الالفتة هن�ا هي حتويل مجي�ع اإلمكاني�ات املحتملة
ً
املرحلة إىل ثقافة .أي أنه س�يتم عرض وتقديم مجيع اإلمكانيات التي كانت تقدّ م ساب ًقا بصيغة
أيديولوجية ،عىل شكل صيغة ثقافية ،لكن هذا الوضع سيمهد الطريق أمام فقدان اإلمكانيات
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املحتمل�ة لصفة العاملية التي ال تتحقق إال من خالل صيغة أيديولوجية ،وحتوهلا إىل جمموعات
إقليمية وحملية .بعد هذه املرحلة بدأ رجال الدولة اإليرانيون الرتكيز عىل أن أبرز ميزات الثورة
اإلسلامية هو البع�د الثقايف هلا .أي أن املحور الثقايف سيش�كل بعد ذلك األرضية األساس�ية
للقوة الناعمة يف السياسة اخلارجية اإليرانية ،وهذا املحور الثقايف ،موضوع جيري احلديث عنه
ٍ
لثورة ثقافية.
تصدير
يف اللغة الدبلوماسية عىل أنه
ٌ

يف هذه املرحلة ،يواجهنا س�ؤال حيوي :من هو َ
اآلخر
كان المذهب الش��يعي ف��ي الفترات
األول��ى م��ن الث��ورة يش��كل قاع��دة املس�تهدف بالتأثير فيه من خالل عنارص الق�وة الناعمة؟
أيديولوجية عالمية ،من خالل ش��عار إذا أخذن�ا بعين االعتب�ار أن عن�ارص الق�وة الناعم�ة هي
"كل أرض كربالء وكل يوم عاش��وراء" .اللغة ،والثقافة الفارس�ية ،واإلسالم ،واملذهب الشيعي-
نوج�ه الس�ؤال وف�ق الصيغ�ة اآلتي�ة :ه�ل
ف��ي المرحل��ة الثانية ظه��ر المذهب نس�تطيع أن ّ
الشيعي على أنه مذهب يهدف للتأثير املستهدفون بالنس�بة إليران أولئك الذين هم خارج إطار
في المجتمع��ات الش��يعية .أما في الثقافة الفارسية ،واإلسالم ،واملذهب الشيعي أو هم عىل
المرحل��ة الثالثة ومع تولي الش��يعة العك�س من ذل�ك؟ يمكن اإلجابة عن الس�ؤال الس�ابق
الذي��ن كان��وا مطوّقي��ن ومتأثري��ن -بالنظر إىل عنرص القوة ناعمة ويف املوضع الذي تستخدمه
مقالي��د األم��ور ف��ي المناط��ق الت��ي إي�ران في�ه .هل تق�دّ م إي�ران اإلسلام لغري املس�لمني أو
يوج��دون فيها ،فقد ج��رى تحفيزهم للمس�لمني؟ ه�ل تس�تخدم اخلط�اب الش�يعي لتؤث�ر يف
الشيعة أنفسهم أو يف غريهم؟ هل ت ّ
ُذكر الغرب باحلضارة
من أج��ل إقامة حكم مش��ابه لذلك
ال��ذي أقامته إي��ران ،إلعادة اس��تدعاء الفارسية -مثلاً  -أو أولئك الذين عاشوا ضمن اجلغرافية
الجانب األيديولوج��ي للثقافة ،ويعد الفارسية خالل التاريخ؟ إذا نظرنا إىل األعامل التي تجُ رهيا
والتشيع
إيران نرى أهنا مهام كانت خطواهتا نحو األسلمة
ّ
العراق أبرز نموذج لذلك
والتعري�ف باحلض�ارة الفارس�ية عىل مس�توى عاملي ،إال
وبالتشيع هم الش�يعة أنفسهم ،وأن املخاطب
أن املخاطبني باإلسلام هم املس�لمون أنفسهم،
ّ
باحلضارة الفارس�ية هو اجلغرافية الفارس�ية التارخيية .ومن َث ّم يظهر بش�كل من األش�كال أن
املقصود باآلخر هو نفسها.
وعىل ضوء ما ُذكر س�اب ًقا ،نرى أن مسألة تصدير إيران للثورة اكتسبت مرحل ًة و ُبعدً ا آخر.
حت�ول العنارص
كن�ا ق�د حتدثنا يف املرحل�ة األوىل -مرحل�ة تصدير الثورة بش�كل مبارش -عن ّ
الكامنة للقوة الناعمة التي كانت يف صيغة أيديولوجية إىل عنارص ثقافية يف أثناء مرحلة تصدير
الث�ورة الثقافي�ة .أما يف املرحلة الثالثة واألخرية فسنُش�اهد كي�ف أن األيديولوجيا املتحولة إىل
ثقاف�ة ،تق�وم من خالل تطويق ثقافة اآلخ�ر ،بإعادة حتويلها معه�ا إىل أيديولوجيا مرة أخرى،
وس�نبينّ م�ا نقوله م�ن خالل مث�ال لتوضيح املراد منه بش�كل أفض�ل .عىل س�بيل املثال ،كان
املذه�ب الش�يعي يف الفترات األوىل من الثورة يش�كل قاع�دة أيديولوجية عاملي�ة ،من خالل
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ش�عار "كل أرض كربالء وكل يوم عاش�وراء" .يف املرحلة الثانية ظهر املذهب الشيعي عىل أنه
مذهب هيدف للتأثري يف املجتمعات الشيعية .أما يف املرحلة الثالثة ومع تويل الشيعة الذين كانوا
مطوقني ومتأثرين -مقاليد األمور يف املناطق التي يوجدون فيها ،فقد جرى حتفيزهم من أجل
ّ
إقامة حكم مش�ابه لذلك الذي أقامته إيران ،إلعادة اس�تدعاء اجلان�ب األيديولوجي للثقافة،
ويعد العراق أبرز نموذج لذلك.

وال ب�د م�ن اإلش�ارة إىل أن الق�وة الناعم�ة ذات الطبقي�ة املتع�ددة إليران ،ه�ي يف الوقت
نفس�ه نقط�ة ضعفها ً
أيض�ا؛ يعني أهنا عندما تس�تفيد من املذهب الش�يعي ،تك�ون يف مواجهة
خط�ر االصطدام مع باقي العامل اإلسلامي ،أما عندما تس�تفيد من الثقافة الفارس�ية تكون يف
املهم�ة خلالفات إيران
مواجه�ة خط�ر االصطدام مع باقي العامل الش�يعي .ومن بني األس�باب ّ
ّ
تش�كل القس�م األكرب للرشق األوس�ط ،هي أن املذهب الشيعي
مع املجتمعات الس�نية ،التي
"اإليراني�ة" متهد الطريق
ه�و أحد عنارص الق�وة الناعمة إليران .ومن جهة أخرى فإن مس�ألة
ّ
الس�تجواب إيران لدى الش�يعة العرب ،وتشير البحوث إىل أن العراقيني بمن فيهم الش�يعة
ال يثق�ون بإي�ران ،وال يوافقون عىل نمط احلكم اإلي�راين يف بالدهم .هذه االختالفات حتدّ من
استخدام إيران لقوهتا الناعمة يف املنطقة ،ويف الوقت ذاته ،هذا الوضع يفرس سبب إسناد إيران
قوهتا الناعمة إىل قوهتا الصلبة اخلفية .حني تس�تخدم إي�ران قوهتا الناعمة وال تترصف بطريقة
ُصعب من
ناعمة يل بإرشاكها القوة العس�كرية واالقتصادية يف هذه املس�ألة ،فإهن�ا يمكن أن ت ّ
وصوهلا إىل مصاحلها املستهدفة من خالل استخدام القوة الناعمة.
أدوات القوة الناعمة إليران

إن كل أشكال وطرق إجراء إيران عمليات القوة الناعمة ،التي تسميها فعاليات دبلوماسية
الثقافة -تتوالها مؤسسة العالقات الثقافية واإلسالمية التي ختصص احلكومة ميزانية هلا .ومن
مهام مؤسسة العالقات الثقافية واإلسالمية ما يأيت:
بني ّ

إقامة عالقات ثقافية بني شعوب العامل املختلفة بغية تطوير إمكانية احلوار واللغة املشرتكة،
وتأمني التبادل الثقايف ،والتعريف الصحيح باحلضارة والثقافة اإليرانية -اإلسلامية ،وتطوير
عالق�ات إي�ران الثقافية مع الدول والتنظيمات الدولية األخرى ،والعمل على حتقيق الوحدة
اإلسلامية ،وحتقيق الفهم الصحيح لقيم ومعتقدات أه�ل البيت ،وإقامة الربامج ضمن إطار
تطوير احلوار بني األديان واحلضارات.
حتتوي املؤسسة يف بنيتها مجيع املمثليات الثقافية اإليرانية يف العامل ،وإذا كانت هذه املمثليات
رسميا يف الظاهر وزارة الثقافة إال أهنا يف الواقع حتت إمرة املرشد الديني األعىل وإرشافه،
تتبع
ًّ
مهمة يف الدبلوماسية الثقافية للمرشد الديني األعىل ،خارج
وتعدّ املؤسس�ة هبيئتها احلالية قوة ّ
حدود البالد.
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ورغ�م أن أولوية املؤسس�ة ه�ي حتقيق هدف إقامة عالقات وثيقة مع الش�عوب املس�لمة،
إال أهنا فتحت مكاتب هلا يف أغلب دول العامل ،ومن خالل هذه املكاتب تُنشرَ اللغة الفارس�ية
�ور عالقات وثيقة مع املجتمعات الش�يعية يف تل�ك الدول .وكذلك
والثقاف�ة الفارس�ية ،وت َُط َّ
أعطت مؤسس�ة العالق�ات الثقافية واإلسلامية أولويتها للبالد اإلسلامية ،وبخاصة الدول
التي تكثر فيها أعداد الشيعة ،مثل العراق ،وباكستان ،ولبنان.
كام أن املؤسسة املذكورة نشطة يف املجال الديني ً
تطور عالقات وثيقة مع رجال
أيضا ،فهي ِّ
املهمة .وإىل جانب ذلك ترسل رجال
الدين املحليني ،وتقيم برامج خمتلفة يف املناسبات الدينية ّ
الدين من مدينة "قم" إىل خمتلف أرجاء العامل خالل ش�هر رمضان ،وتدير الشعائر والفعاليات
الديني�ة هن�اك .حت�اول إيران م�ن خالل رجال الدي�ن الذين يتلق�ون تعليمهم يف ق�م ،والذين
يعتق�دون وج�وب وص�ول طبقة رج�ال الدي�ن إىل احلكم والس�لطة -نرش هنجها اإلسلامي
اخلاص هبا يف العامل الشيعي ،وجعله املفهوم احلاكم هناك .كذلك تسعى إيران من خالل توثيق
عالقاهت�ا م�ع مجيع املجتمعات الش�يعية يف العامل حتوي�ل تلك املجتمعات إىل مق�رات خارجية
26
تدافع عن سياسات إيران ،وإىل جيوش حتارب إىل جانبها يف حال اهلجوم عليها.

مجاالت القوة الناعمة لإيران
اللغة والدين والعرق

ت َُعدّ إيران من أكرب الدول اإلسلامية س�كا ًنا -إذ يبلغ عددهم  75مليون نس�مة)%98 ( ،
ً
ونش�اطا ،ويف هذا الس�ياقَ ،ت ُعدّ إيران الرشق األوسط
منهم مس�لمون -ومن أكثرها ازدحا ًما
م�ن أكث�ر املناطق التي هل�ا قرابة دينية معه�ا .ويف الوقت عينه ،فإن إيران دولة ش�يعية ،وغالبية
الشيعة يعيشون يف منطقة الرشق األوسط ،وهو ما ساعدها يف صناعة السياسة باملنطقة.

ُيضاف إىل العنرص اإلسالمي والشيعي العنرص الفاريس ،إذ تنبغي اإلشارة إىل أن الفارسية
لغ�ة تتعدى احلدود اجلغرافية اإليرانية ،وكانت منترشة عىل مس�احات واس�عة خالل املراحل
التارخيي�ة .كما أن اللغة الفارس�ية أث�رت يف العدي�د من اللغ�ات يف بلدان أخ�رى ،مثل اهلند،
وباكستان ،وتركيا ،والبوسنة واهلرسك ،وألبانيا ،ورصبيا ،وكرواتيا ،وقره باغ ،ومقدونيا .ويف
الوقت احلايل تعدّ الفارس�ية اللغة الرس�مية الوحيدة يف إيران وطاجيكس�تان ،أما يف أفغانستان
فإهنا واحدة من بني اللغات الرسمية األخرى ،إضافة إىل أن بعض اللهجات الفارسية التزال
مستخدمة يف اهلند وباكستان.
إضاف�ة إىل ه�ذا توجد يف إي�ران جمتمعات تتكلم اللغ�ات الرتكية ،والكردي�ة ،والرتكامنية،
والبلوش�ية .وبالنظر من هذه الزاوية ،متتلك إيران إمكانية إنش�اء عالقات قرابة من
والعربية،
ّ
خالل اللغة مع ّ
كل من أذربيجان ،وتركامنس�تان ،وأرمينيا ،وتركيا ،والعراق ،والدول العربية
التي يف اخلليج العريب ،ومع البالد األفريقية الناطقة بالعربية.
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املمثليات الثقافية والسياسية

توج�د إليران س�فارات يف  13دول�ة من أصل  15دول�ة يف الرشق األوس�ط ،ويوجد هلا
مكت�ب يف مصر ،كام أن دول أوراس�يا مجيعها تقيم عالقات دبلوماس�ية مع إي�ران ،وافتُتِحت
س�فارات متبادل�ة يف  10دول يف املنطق�ة .وتوجد لدهيا ً
أيضا س�فارات يف  17دولة من بلدان
آس�يا واملحيط اهلادئ 27،كذلك لدهيا  31س�فارة يف أوروبا و 22يف إفريقيا ،أما يف دول أمريكا
الالتينية فلها عالقات عىل مستوى السفارات مع ست دول منها ،واتفاقيات مع ثالث أخرى.
ثقافي�ا يف  9دول يف الرشق األوس�ط ،إضافة إىل وجود 17
كذل�ك لدى إي�ران  11مركزً ا ًّ
قنصلية ثقافية هلا يف  9من بلدان آس�يا واملحيط اهلادئ؛ ثامنية منها يف باكس�تان ،أما يف أوراس�يا
فهن�اك دولت�ان فقط ال توجد فيها مراك�ز ثقافية إليران ،كام أن لدهيا  12ممثلي�ة ثقافية يف أوربا
28
و 11يف إفريقيا.
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اإلعالم وقنوات االتصال

تنرش إيران س�ت صحف باللغة العربية واإلنكليزية للتواصل مع مواطني الدول األخرى،
وتوجه صحف إيران نيوز ،وإيران دييل ،وطهران تايمز ،وكيهان إنكليش منش�وراهتا إىل أوربا،
ّ
وأمري�كا الشمالية ،وآس�يا وإفريقيا بش�كل أكرب .أما صحيفت�ا الوفاق وكيهان فإهنام تس�تهدفان
29
املتحدثني بالعربية يف الرشق األوسط و وإفريقيا.

إىل جانب ذلك ،فإن لدى مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية عرش حمطات تلفزيونية تبث
خلارج البالد ،وهذه القنوات هي :جام جم ،1,2,3وقناة العالمَ  ،وسحر ،1,2,3والكوثر ،وبريس،
تنش��ر إي��ران س��ت صح��ف باللغة وقناة حسبان الفضائية.

العربي��ة واإلنكليزي��ة للتواصل مع
مواطني الدول األخرى ،وتوجّ ه صحف
إيران نيوز ،وإيران ديلي ،وطهران تايمز،
وكيه��ان إنكلي��ش منش��وراتها إلى
أورب��ا ،وأمري��كا الش��مالية ،وآس��يا
وإفريقيا بش��كل أكبر .أما صحيفتا
الوفاق وكيهان فإنهما تس��تهدفان
المتحدثي��ن بالعربي��ة في الش��رق
األوسط و وإفريقيا

إن اجلمه�ور املس�تهدف لقن�اة "جام جم" ه�م اإليرانيون
والناطقون بالفارسية خارج البالد ،وهي ُت َب ّث باللغة الفارسية
عىل مدار  24ساعة ،وختاطب مناطق أوربا ،وأمريكا وآسيا.
أم�ا قن�اة العالمَ ف ُت َب ّ
�ث باللغ�ة العربية ،وختاط�ب اجلمهور

املوج�ود يف الشرق األوس�ط على م�دار  24س�اعة .وكانت
َ
واملخاطب الفعيل للقناة
بدأت بالب�ث يف بدايات عام ،2004
ه�و اخلليج العريب ،والع�راق ،ومرص ،وموريتاني�ا ،واجلزائر،
وس�وريا ،ولبنان ،واألردن ،وفلسطني .ولدهيا  50مراسلاً يف
 40بلدً ا ،عىل رأس�ها غ�زة ،ورام اهلل ،وإرسائيل ،وواش�نطن،
30
ونيويورك ،أما موقعها اإللكرتوين ّ
فيبث باللغات اإلنكليزية والعربية والفارسية.

أم�ا قناة س�حر ّ
فتبث بس�ت لغ�ات ،ه�ي :األورد ّي�ة ،واإلنكليزي�ة ،والبوس�نية ،والرتكية،
31
والفرنس�ية ،والكردي�ة .وتبث قن�اة منها الكوث�ر باللغة العربي�ة ،وأكثر ما ّ
ترك�ز عىل الربامج
32
الدينية -املذهبية.

أم�ا قن�اة بريس فإهنا ّ
تبث باإلنكليزية ،ويعمل لدهيا  400ش�خص يف إيران فقط ،إضافة إىل
دورا مهماًّ يف حروب
وج�ود مراس�لني هلا يف  26عاصمة ح�ول العامل ،وتزعم القن�اة أهنا ت�ؤ ّدي ً
33
التواصل من خالل بثها باللغة اإلنكليزية.
أما قناة احلس�بان فإهنا تبث باإلسبانية وحتدد مجهورها املس�تهدف من مواطني دول إسبانيا،
34
وفنزويال ،واألرجنتني ،وبوليفيا ،واإلكوادور ،والبريو ،وكولومبيا ،واملكسيك وكوبا.

وإىل جانب ذلك لدى إيران حمطات إذاعية تبث بلغات عديدة كالعربية ،واألرد ّية ،والبشتوية،
والدرية (الفارسية األفغانية) ،والعربية ،والكردية ،واإلنكليزية ،واليابانية ،واهلندية ،والبنغالية،
واإلندونيس�ية ،واألرمينية ،والروس�ية ،واجلورجية ،واألذربيجانية ،والطاجيكية ،والكازاخية،
35
والبوسنية ،واأللبانية ،واإليطالية ،واألملانية ،والفرنسية ،واإلسبانية.
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اجلامعات

فروعا جلامع�ات هلا يف ّ
كل من ج�زر القمر ،وفنزويال ،ولبن�ان ،واإلمارات
افتتح�ت إي�ران ً
العربية املتحدة ،وباكستان ،وديب ،وأرمينيا ،وتنزانيا ،إضافة إىل أهنا ختطط لفعل اليشء ذاته يف كل
من أفغانستان ،وطاجيكستان ،وكندا ،وماليزيا.
كام ُأ ِق ّر بناء جامعة إيرانية -أفغانية هبدف حتقيق املرشوعات اهلندس�ية والبحوث املشتركة،

فرعا جلامعة هلا يف التعليم املفتوح ،وبنت يف هرات (أفغانس�تان)
وافتتحت إيران يف أفغانس�تان ً
وسمتها جامعة احلاج عبد اهلل األنصاري ،ويف عام  ،2009افتتحت يف
ً
فرعا جلامعة الفردويسّ ،
36
سوريا جامعة الفارايب عىل أهنا فرع جلامعة تربية مدرس اإليرانية.
املراكز الثقافية اإليرانية ومؤسسات اللغة الفارسية:

أسس�ت إي�ران أكثر من  600مركز ثقايف إيراين يف  45دولة حول الع�امل 13 :مركزًا يف  5دول يف
الرشق األوسط ،و 38مركزًا يف 8دول من بلدان آسيا واملحيط اهلادي ،و 203مراكز يف 7دول مركزية
من البلدان األوراسية ،و 281مركزًا يف  21دولة أوروبية ،ولدهيا مركز واحد يف غانا و 99مركزًا يف
37
أمريكاالشاملية،ولدهياكذلكحوايلمئةمركزلتعليماللغةالفارسيةيفبلدانخمتلفةمنالعامل.
النتيجة

إن املقص�ود بن�وع القوة ،املسماة بالصلبة ،من ناحية مصادر واس�تخدام القوة التي تعدّ أحد
املصطلحات البارزة التي تتناوهلا نظريات العالقات الدولية -هي بش�كل عام الطاقة اجلغرافية
والعس�كرية واالقتصادية لدولة ما ،والتأثري يف اآلخر باالس�تفادة من ه�ذه القوة .وبتعبري آخر،
فإن القوة التي تقوم عىل استخدام العنارص ،مثل املوقع اجليوسيايس ،والقوة االقتصادية والقدرة
تسمى القوة الصلبة.
العسكرية ،أحيا ًنا للتهديد وأحيا ًنا أخرى للتحفيز بحسب املكان والزمانّ -
عندما يكون األمر متعل ًقا بإيران ،فإن عنارص القوة الصلبة البارزة لدهيا هي املوقع اجلغرايف،
ووجودها يف مركز أحواض الطاقة ،وإسرتاتيجيتها العسكرية وصناعة السالح .املوقع اجلغرايف
دورا رياد ًّيا مهماًّ بني أدوات القوة الصلب�ة هلا .ووجود إيران يف موقع ُي َعدّ
إلي�ران خاص�ة ،يؤ ّدي ً
من أكثر مناطق العامل حساس�ية من ناحية الطاقة ،وامتالكها الس�واحل الطويلة ،وسيطرهتا عىل
مضيق هرمز الذي ُي َعدّ رشيان احلياة بالنسبة لنقل الطاقة العاملية ،وكوهنا من أبرز منتجي الطاقة
يف العامل -جعلت منها دولة تستقر يف مكانة نادرة من العامل.

أما عند النظر من ناحية إسرتاتيجيتها الدفاعية ،فنرى أن إيران تدرك فرصها وسلبياهتا ،وحتدد
إستراتيجيتها وفق ذلك .ومن بني اخلصائص اجلوهرية اخلاصة بإيران تركيزها عىل إستراتيجية
احل�رب غري املتكافئة أكثر من التكتيكات احلربية التقليدية ،واس�تنادها بنس�بة كبيرة إىل احلروب
بالوكالة.
م�ن جهة أخرى ،تزيد أمهية النوع اآلخر م�ن القوة وهي القوة الناعمة ،حيث أصبحت احلرب
الدعائيةالتيزادتأمهيتهامعانتشارأدواتالتواصليفالعرصاحلديث-أحدجوانبالقوةالناعمة.
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المقاالت  -الدراسات عبداهلل يغين

ولزيادةوضوحاحلقيقة،فإنتنوعأدواتالتواصلاملذكورةكرستاالحتكاريفهذااملجال،وأنجبت
تكافؤ فرص-تقري ًبا -للجميع عىل صعيد القوة الناعمة ،وأصبحت الدولة التي متتلك عنارص القوة
فرصا متاحة ،مث�ل الثقافة ،واأليديولوجي�ا ،والدين ،واملذه�ب ،وأنامط العيش
الناعم�ة ،بوصفها ً
اجلذاب -بوسعها مقارنة باملايض حتويل هذه الفرص إىل إجراءات فعلية بصورة أكرب.

وت َُع�دّ إي�ران بميزاهت�ا اخلاصة هبا م�ن بني الدول التي متتل�ك عنارص الق�وة الناعمة املختلفة،
وباألخص عندما ننظر إليها عىل مستوى إقليمي ،فإن امتالكها العديد من العنارص الرائجة يف الرشق
يعزز من قوهتا .كام ت َُعدّ األيديولوجيا اإلسالمية ،واملذهب الشيعي،
فرصا متاحةّ -
األوسط بوصفها ً
واحلضارة الفارس�ية القديمة -من أبرز أدوات القوة الناعمة إليران .إىل جانب ذلك ،فإن املزاعم
اجلذابة بالنسبة لشعوب املنطقة ،كمناهضة األنظمة الدكتاتورية عىل املستوى اخلطايب ،ومعارضة
الرأساملية العاملية واهليمنة الليربالية عىل النظام العاملي ،وكذلك مناهضة إرسائيل الصهيونية املحتلة
لألرايض الفلسطينية -تعدّ من بني عنارص القوة الناعمة إليران ،إال أن تباين عنارص القوة املحتملة
يف بعض األحيان ،أو ظهور التناقضات بني األقوال واألفعال يعيق استفادة إيران من عنارص القوة
الناعمة كام تريد ،وترتكها يف مواجهة مشكلة املصداقية بشكل خاص .عىل سبيل املثال فإن املوقف
الس�نية من العامل اإلسلامي ،فتح الطريق إىل
الذي تتخذه يف س�وريا ،عىل عكس موقف األغلبية ُّ
استياء املسلمني الذين كانوا يتعاطفون معها منها .وربام كان السبب يف ذلك ،تداخل استخدام إيران
للقوة الناعمة ،مع القوة الصلبة ،يف كثري من األحيان ،وضبابية احلدود بني هاتني القوتني.

طورت عالقاهتا
وكانت إيران مجدت مرشوع تصدير الثورة إىل اخلارج ،منذ فرتة طويلة ،إال أهنا ّ
ً
أيضا مع مجيع الشيعة يف العامل ،وأظهرت بترصفها هذا أهنا دولة ماهرة يف تشكيل نفوذ هلا من خالل
األنش�طة الثقافية التي تقيمها ،والش�ك أن هذا النوع من األنشطة لن يقف عند حدّ خدمة فلسفة
الوجود الديني -الثقايف إليران ،بل ُيس َتخدَ م ً
أيضا يف خدمة مصاحلها اإلسرتاتيجية.
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