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مه�م بش�كلٍ مب�ا ٍ
رش
كان إلي�ران دور
ّ
أو غير مب�ارش يف األزم�ات والرصاع�ات
املذهبية/الديني�ة يف الشرق األوس�ط،
وذل�ك نتيج�ة السياس�ة اجليو-ديني�ة التي
اتبعته�ا يف سياس�اهتا الداخلي�ة واخلارجية
عقب الثورة يف إيران .حتاول إيران ترس�يخ
قوهت�ا اإلقليمي�ة ودوره�ا يف عملي�ة إعادة
تش�كيل املنطقة ،التي ب�دأت منذ االحتالل
األمريكي ألفغانس�تان والعراق ،ومتددت لتشمل دول
املنطقة املختلفة مع الثورات العربية .وقد عملت إيران
على الدمج بني موروثها الس�يايس التارخيي يف احلكم،
وامل�وروث الديني املجتمعي املتمثل بالش�يعية اإلمامية
يف عقي�دة والية الفقيه التي أصبحت أس�اس احلكم يف
إي�ران ،وهكذا ُر ِّس�خ البعد األيديولوجي يف السياس�ة
اخلارجي�ة والداخلي�ة اإليراني�ة .وقد أ ّدت إي�ران التي
أ ّث�رت يف العدي�د من احل�ركات اإلسلامية يف الرشق
األوسط ُب َعيد الثورة بخطاهبا عن تصدير الثورة ومحاية
دورا يف تعمي�ق النزاع�ات بسياس�اهتا املذهبية
األم�ةً -
والقومي�ة حتدي�دً ا عق�ب احتلال الع�راق .وهنا جتدر
اإلش�ارة إىل أن هناك ً
نقاش�ا متزاي�دً ا يف اآلونة األخرية
حول ما إذا كانت فكرة (تصدير الثورة) قد اس�تهلكت
ووصل�ت إىل هنايتها .ومن املمكن الق�ول ّ
إن إيران يف
إطار مصاحلها اإلقليمية تسعى من خالل هذا اخلطاب
إىل محاي�ة أمنها القومي وتعزي�ز قوهتا اإلقليمية ،وذلك
باس�تخدام عنارص قوهتا املتنوع�ة يف الدول التي حتظى
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بفعالية فيها ،ويف هذا الس�ياق تربز احلاجة
ملقارب�ة املح�ور اإليراين يف املنطق�ة وحتليل
صعوده .كام أن اإلجابة عن األس�ئلة حول
الس�ياق التارخي�ي لصعود إي�ران ،والقوى
الناعمة والصلبة التي متتلكها وتستخدمها
يف حتقيق فاعليتها يف إعادة تش�كيل املنطقة
تبدو يف غاية األمهية.

يس�تند هذا الكت�اب الص�ادر عن مركز
س�تا للدراسات يف شباط/فرباير  ،2017إىل مفهومني
من أهم مفاهيم العالقات الدولية ،مها مفهوما( :القوة
الناعمة) و(القوة الصلبة) يف مقاربته لعنارص قوة إيران.
وينقس�م الكتاب الذي ألفه الباحث يف الش�أن اإليراين
يف املرك�ز عب�د اهلل يغني قس�مني( :عنارص ق�وة إيران)
املكون من
و(نشاطات إيران اإلقليمية) .يقدّ م الكتاب ّ
قرابة مئة ومخسين صفح�ة من القطع املتوس�ط يف كال
ٍ
معلومات غزيرة ،إضافة إىل املحتوى التحلييل.
قسميه

يف القسم األول يقدم الكتاب ً
عرضا ملفهومي القوة
الصلب�ة والقوة الناعمة يف العالق�ات الدولية ،ويتناول
يف إط�ا ٍر حتلييل م�دى حيازة إيران ه�ذه القوى ،ونقاط
ضعفها وقوهتا ،إضاف ًة إىل الفرص املتاحة يف اس�تخدام
أي منها .ويقدم الكتاب حتت عناوين مستقلة معلومات
ّ
غزيرة يف هذا الصدد ،مستندة إىل إحصاءات وبيانات.

ب�دأت عن�ارص الق�وة الناعم�ة يف الع�امل م�ا بع�د
دورا مه اًًّّم� يف توجيه سياس�ات الدول
احلداث�ي ت�ؤ ّدي ً
الداخلي�ة منها واخلارجية .وقد أخذت إيران مدرك ًة ما

لدهي�ا من خزينة تارخيية ،وقيم ثقافي�ة ودينية/مذهبية،
باستخدام عنارص قوهتا الناعمة ،يف إطار سعيها لتأمني
املرشوعي�ة لسياس�اهتا املتبع�ة .وال بدّ من اإلش�ارة إىل
م�ا متثل�ه أدوات القوة الناعمة من أمهي�ة يف حتليل هوية
إيران؛ فعنارص القوة الناعمة من قبيل "اللغة ،والدين،
واإلثني�ة ،والثقاف�ة ،والتمثي�ل الس�يايس ،ومجعي�ات
الصداق�ة ،وقنوات التواصل اإلعالم�ي ،واجلامعات،
واملؤسس�ات اإليراني�ة ،ومؤسس�ات اللغة الفارس�ية"
تُظهر بش�كلٍ واض�ح إمكانيات إي�ران يف هذا الصدد.
وم�ن أكثر النق�اط املثرية لالنتباه يف هذا الفصل إش�ارة
الكاتب إىل كيفية حتول عنارص القوة الناعمة لدى إيران
يف إطا ٍر تارخيي إىل (أدوات إيديولوجية) و(مشرتكات
ثقافي�ة ،وتارخيي�ة ،ولغوية ودينية) .كما ناقش الكاتب
ٍ
بشيء م�ن التفصي�ل سياس�ة إي�ران يف تصدي�ر الثورة
إقليمي�ا يف إط�ار سياس�ة التوس�ع للث�ورة
والتوس�ع
ًّ
خواص
اإلسلامية يف إيران ،السياسة التي قد تعدّ من
ّ
أي ثورة .وينتقد الكاتب مفهوم إيران يف تصدير الثورة
حتت ثالث مراحل أو عناوين( :تصدير الثورة بش�كل
مب�ارش) ،و(التصدير الثق�ايف للث�ورة) ،و(أيديولوجيا
حمارصة اآلخر) .ويظهر الكاتب يف س�ياق نقاش�ه هذه
العناوين الثالث�ة كيفية فقد فكرة تصدير الثورة لبعدها
العامل�ي لتس�تقر يف بع�د ثق�ايف (إي�راين) ،فاحت�ة املجال
لتح�ول مفه�وم تصدي�ر الث�ورة م�ن إعط�اء األولوية
لـ(األمة) إىل (سياسات أمنية موجهة حلامية الثورة).
يف الس�نوات األخيرة أصبح�ت إيران الع ًب�ا أكثر
ظه�ورا يف مناط�ق األزم�ات وس�احات الرصاع�ات،
ً
ولذل�ك يكتس�ب حتلي�ل العن�ارص الت�ي تس�تند إليه�ا
إي�ران يف قوهت�ا الصلبة ونق�اط قوهتا وضعفه�ا يف هذا
الصدد أمهي�ة كبرية .وهلذا اهلدف بح�ث الكاتب حتت
عن�وان (الق�وة الصلب�ة إلي�ران) عن�ارص ه�ذه القوة،
بش�كل مش�ابه الس�تعراض الق�وة الناعم�ة إلي�ران.
وبح�ث الكت�اب ع�د ًدا م�ن املقارب�ات النظري�ة الت�ي
تتناول املوقع اجليوس�يايس إليرانّ ،
مؤكدً ا الدور الذي

يؤ ّدي�ه املوقع اجلغرايف واجليوس�يايس إلي�ران يف حتديد
سياس�تها اخلارجية .ومن جهة أخ�رى ،يدعي الكاتب
مت ّت�ع املوقع اجليوس�يايس إلي�ران بميزتني أساس�يتني،
مها( :س�واحل طويلة تس�يطر عىل مواقع إسرتاتيجية)
و(الس�يطرة عىل خزان الطاق�ة بني اخلليج العريب وبحر
قزوي�ن) .ويس�تعرض الكاتب يف س�ياق إعط�اء أمهية
للبع�د اجليوس�يايس للطاق�ة وباالس�تناد إىل معطي�ات
حت�ول اجلغرافيا السياس�ية إىل جغرافيا
وإحصائي�اتّ -
الطاق�ة يف حال�ة إيران .إضاف�ة إىل هذا ،يف�رد الكاتب
مس�احة تفصيلي�ة يف س�ياق احلدي�ث عن ق�درة إيران
احلربية وإستراتيجيتها الدفاعية الستعراض استخدام
إي�ران تقني�ات احل�رب غير التقليدي�ة ،والصناع�ات
التس�ليحية الت�ي طورهت�ا يف مواجهة احلص�ار الدويل.
ويظهر من خالل هذا االس�تعراض ،كيف لعبت إيران
والت�زال تلع�ب ك�رت احل�روب بالوكال�ة ،وتقني�ات
احل�رب غري التقليدية يف س�احات الصراع التي توجد
فيه�ا الفواعل من غري الدول بش�كلٍ فعال ،وذلك منذ
أواخر ثامنينيات القرن املايض .وتعمل إيران عىل جتاوز
ضعفه�ا يف تقني�ات احلرب التقليدية م�ن خالل حتويل
أدوات قوهتا الناعمة إىل أدوات للقوة الصلبة إذا دعت
احلاج�ة لذلك؛ لك�ن يف الوقت ذاته يشير الكاتب إىل
نقاط ضعف إيران يف هذا الصدد ،الناجتة عن التناقض
بني خطاهب�ا من جهة وخطواهتا على األرض من جهة
أخرى ،وكذلك نتيج ًة للقصور يف إمكانياهتا املادية.

يف القس�م الثاين م�ن الكتاب يعم�ل الكاتب عىل
إس�قاط املعلومات واألطر النظرية التي اس�تعرضها
يف القس�م األول لتحلي�ل وق�راءة ادع�اءات إي�ران
ح�ول قدراهت�ا بوصفه�ا (الع ًب�ا
مؤس ًس�ا للنظ�ام
ِّ
اإلقليم�ي) ،وذلك من خالل اس�تعراض دور إيران
يف أرب�ع دول ،ه�ي( :لبنان ،وأفغانس�تان ،والعراق،
وس�وريا) .ويناقش الكاتب األدوات وعنارص القوة
الت�ي تس�تخدمها إي�ران يف كل دولة م�ن هذه الدول
علىح�دة.
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بداية يستعرض الكاتب السياسة اإليرانية جتاه لبنان،
دورا حمور ًّي�ا فيها ،حيث يبحث
الت�ي يؤ ّدي ح�زب اهلل ً
الكاتب اخللفي�ة التارخيية والتن�وع الديني واملذهبي يف
إي�ران ،والدور الذي أ ّداه حزب اهلل يف تش�كيل العالقة
اإليراني�ة -اللبناني�ة .ويتن�اول الكت�اب نم�وذج ودور
ح�زب اهلل الذي ُأ ِّس�س عام  1982بوصف�ه مثالاً عىل
حروب إي�ران بالوكالة ،وكيف ي�ؤ ّدي هؤالء الوكالء
دورا يف حتكيم النفوذ اإليراين يف املنطقة .وينتقل بعدها
ً
الكات�ب إىل اس�تعراض ال�دور اإليراين يف أفغانس�تان
ٍ
بشيء م�ن التفصيل ،وتذب�ذب العالقة بين الطرفني،
وثقافة ٍ
ٍ
ولغة مشتركة ،إضافة إىل
تاريخ
التي تس�تند إىل
ٍ
ميزات املوقع اجلغرايف .ويشري الكاتب إىل األمهية التي
متتاز هبا العالقة األفغانية-اإليرانية ،خاصة عند قراءهتا
يف سياق البعد اجليوسيايس.
يتب�وأ البع�د اجليو-دين�ي أمهية
ويف جه�ة مقابل�ةّ ،
أكبر يف حتلي�ل وق�راءة العالق�ة اإليرانية-العراقي�ة.
ويس�تعرض الكاتب الدور السيايس للشيعة يف العراق
يف أثن�اء حكم ص�دام وبعده .وكذلك يشير إىل عالقة
التأثير املتب�ادل بين ش�يعة إي�ران وش�يعة الع�راق يف
سياق التاميز بني ش�يعة العرب وشيعة العجم عىل خط
التنافس بني النجف وق�م .يف احلالة الرابعة واألخرية،
يتن�اول الكتاب سياس�ة إي�ران وإستراتيجيتها األمنية
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جت�اه س�وريا ،التي ي�رى الكات�ب أن روابطه�ا املذهبية
واأليديولوجي�ة مع إي�ران ضعيفة ،لك�ن الكاتب يرى
أن العالق�ة الثنائي�ة تع�ززت نتيجة القل�ق اإليراين من
زوال النظام يف س�وريا .وحتت عن�وان (فدائيو احلرم)،
يعدّ د الكاتب القوات امليشلياوية والفصائل العسكرية
املرتبطة بإيران املوجودة يف سوريا والعراق.
يمثل الكتاب دليلاً لفهم عنارص القوة التي تس�تند
مؤس ًس�ا يف
دورا ِّ
إليه�ا إي�ران ،التي تدع�ي أهنا ت�ؤ ّدي ً
منظوم�ة املنطق�ة املتش�كلة ،يف حتقي�ق حضوره�ا يف
املنطق�ة بش�كلٍ ب�ارز .كما أن الكت�اب يشير إىل نقاط
ضع�ف وقوة إيران ،وكذل�ك إىل الفرص التي قد تتاح
هل�ا عىل املس�توى املتوس�ط والبعي�د .وعلى الرغم من
ٍ
وإس�قاط للجانب
تقدي�م الكت�اب معلوم�ات غزي�رة
النظ�ري عىل أربع حاالت (أرب�ع دول يف املنطقة) ،إال
أن الكات�ب كان س�يعطي بعدً ا
إضافيا ويوس�ع اإلطار
ًّ
اجلغ�رايف لتحلي�ل أدوات الق�وة الصلب�ة والناعم�ة يف
سياسة إيران اخلارجية لو تناول مثالاً من خارج املنطقة
(من خالل طرح سياسة إيران جتاه دولة يف وسط آسيا،
أو يف أمريكا الالتينية عىل سبيل املثال) .لكن من املؤكد
أن الكت�اب أعطى صور ًة متكامل ًة عن اس�تخدام إيران
ألدوات الق�وة الصلب�ة والناعمة ،وكيفي�ة تكامل هذه
األدوات يف صنع السياسة اخلارجية.

