
 

 

 !ؤهاووكالفوضى الدولة .. اإلقليميةومحددات سياساتها  إيران

 

 مدخل:

م، مساعٍ واسعة 1989شهدت العقود التي تلت انتهاء الحرب العراقية اإليرانية، في العام 

النطاق وعميقة األثر، من جانب المؤسسات التابعة لنظام الحكم اإليراني بمكوناته الخاصة التي 

وآلياتها التنفيذية عن المؤسسات الحكومية التقليدية، من أجل تحقيق تنفصل تماًما في خططها 

الغرض الذي توقف عند حدود العراق وقت وجود الرئيس العراقي صدام حسين في الحكم، وهو 

تحقيق هيمنة النظام الذي أفرزته الثورة اإليرانية، بمكوناتها القومية، الفارسية، والمذهبية، 

 قليمي.الشيعية، على المحيط اإل

ة تنويرات واجبة في هذا الصدد؛ حيث إن المشروع اإليراني بعد ثورة العام  م؛ ال 1979وثمَّ

من ذلك بكثير؛  يتعلق بالمجال الحيوي إليران في الخليج العربي؛ حيث إنه يمتد إلى آفاق أوسع

والً حيث يمتد من الظهير الحيوي اإليراني في وسط وجنوب آسيا، في أفغانستان، وغيرها، وص

إلى التخوم الغربية األقصى للعالم اإلسالمي، في الجزائر والمغرب ونيجيريا، ومناطق أخرى من 

 منطقة الساحل والصحراء.

بهذه المهام خارج حدود إيران، وتعمل التي تقوم  المؤسساتالتنوير الثاني، يتعلق بطبيعة 

 على تأمين النظام الذي يوجهها، في الداخل.

مية، ويستحق دراسة مفصلة في حد ذاته؛ حيث إنه من بين األمور وهو أمر شديد األه

على أن تكون له مؤسساته األساسية التي حرص عليها النظام الذي أفرزته الثورة اإليرانية 

 األمنية والسياسية السيادية، التي تكون فوق سلطة الحكومة المعروفة.

لضاربة، "فيلق القدس"، ومن بين أهم هذه المؤسسات، "الحرس الثوري"، وذراعه ا

 ومؤسسة المرشد األعلى، والتي تمثل مصدر إلهام لكل المؤسسات والمواطنين في إيران.



 

 

ثورة اإليرانية، على أن يكون لهذه األمور أدواتها التي تؤسس ولقد حرص اآلباء األوائل لل

يث لها وتؤصلها، سواء على المستوى المعنوي المجتمعي، أو المؤسسي والدستوري؛ بح

 تضمن تنفيذ سياسات بمثل هذه الخطورة والعمق، وعلى المدى الطويل.

بعد أقل من ثالثة عقود على الهزيمة العسكرية فولقد أثبتت هذه الرؤية نجاًحا كبيًرا؛ 

اإليرانية أمام العراق؛ فإن المشروع اإليراني اآلن على قدر كبير من التمدد، سواء بالمعنى 

 سي فيما يتصل بالنفوذ.العسكري، أو المعنى السيا

وفي هذا اإلطار؛ تسعى هذه الورقة إلى محاولة رصد بعض من معالم األسس التي استندت 

إليها الدولة اإليرانية في تحقيق هذه الطفرة في التواجد اإلقليمي، بالرغم من وجود عوائق كبيرة 

راني، وتعمل على من جانب قوى إقليمية ودولية عديدة ليست بالسهلة، تواجه المشروع اإلي

تعطيله، أو على أقل تقدير احتواؤه، بما في ذلك تقديم الدعم العسكري لخصوم إيران ووكالئها 

 المحليين، أو فرض عقوبات، وما شابه من إجراءات.

ولكن تنبغي اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن محتوى هذه الورقة عندما يتحدث عن 

اإلقليم؛ فإنه ال يقدم صورة إيجابية أو سلبية؛ إنما يقدم  االتجاهات العامة للمشروع اإليراني في

بشكل موضوعي متكامل إشارات عامة حول األسباب التي أدت إلى نجاح نظام الماللي في 

 طهران، في تحقيق هذا التقدم.

 

 أوالً: العمل في المستوى الداخلي:

ومن قبل القيام بها منذ اللحظة األولى لتأسيس فكرة الثورة في إيران ضد نظام الشاه، 

بسنوات طويلة، قد تعود إلى الخمسينيات الماضية؛ فإن اآلباء األوائل للثورة اإليرانية، قد عملوا 

 على وضع البذرة األولى للثورة بشكل مبني على إعادة المشاعر القومية للشعب اإليراني.

ئم على أساس الهوية ويرتبط هذا األمر بقضيتَْين أساسيتَْين؛ األول، الباعث القومي القا

الفارسية، بعمقها الحضاري الكبير، والضارب بجذوره في أعماق التاريخ، والثاني هو الباعث 

المذهبي أو الطائفي، والذي يستند إلى المذهب الشيعي، الذي ساهم في تمتين دعائم أول دولة 

منذ د العراق، مستقلة تنهض على األساس القومي الفارسي في تلك المنطقة الواقعة خلف بال



 

 

وهي الدولة الصفوية التي بدأت في القرن الخامس عشر الميالدي، الفتح العربي اإلسالمي لها، 

 أردبيل الواقعة في أذربيجان حاليًا.في النهوض والقوة، بدًءا من 

ويالَحظ هنا أن دولة أذربيجان الحالية، تُعتبر من أهم حلفاء إيران في هذه المنطقة 

 رات الطائفية والقومية من العالم اإلسالمي.الحساسة لالعتبا

فعندما بدأ آل صفويان في تأسيس دولتهم؛ كان البد لهم من البحث عن شكل من أشكال 

التمايُز الستقطاب العنصر الفارسي لتدعيم مشروعهم السياسي في إقامة دولة مستقلة من جديد 

مذهب الشيعي لمخالفة العرب السُّنَّة في في هذه البقعة من العالم اإلسالمي؛ فكان التركيز على ال

 غالبيتهم الساحقة.

أن التأصيل ولكي ال نستطَرد في هذه الخلفية التاريخية؛ فإنه يمكن القول بكل اطمئنان إلى 

المعنوي لقيم الثورة، وعوامل االستقاللية والشخصية القومية للشعب اإليراني، هو عمود 

من أن يصمد ويتوسع برغم الحروب التي دخلها، والعقوبات  األساس الذي مكَّن النظام اإليراني

 التي فُرضت عليه لسنوات طويلة.

 تحقيق في الدين استغالل تمأخرى، وهي التأسيس الديني للنظام؛ حيث ويتصل بذلك قضية 

 اإلمام الثورة، لدولة قائد وأول اإليرانية، للثورة الروحي فالزعيم المجتمع، في النفاذية

 القوانين من سلسلة على باالحتجاج الستينيات، في الشاه ضد المعاِرض نشاطه بدأ الخوميني،

 الشريعة خالفت الشخصية، األحوال قانون على تعديالت بينها، من كان القانونية، والتعديالت

 .الزواج في والمرأة الرجل بين ما ساوت حيث اإلسالمية؛

 في اإلسالم إقامة أن ملخصها الحكم، في ةسياسي نظرية الخوميني، لدى تبلورت وتدريجيًّا،

 سلسلة في منفاه، في الفكرة هذه وطرح ،"فقيه ولي يتزعمها إسالمية حكومة يتطلب" األرض

 نطاق على البداية في انتشر كتاب في ذلك بعد وأصدرها م،1970 العام مطلع ألقاها محاضرات

 .الدولة، وحدد فيها مبدأ "الولي الفقيه" الشيعي كأساس لحكم ضيق

 كلمة ألقى م،1979 العام من فبراير من األول في طهران إلى الخوميني عاد وعندما

 رئيًسا باذرجان مهدي عيَّن عندما إنه بل نفسه، على يصبغه أن أراد الذي القداسة طابع أوضحت

 في ،"الشعب وبين هللا بين ما" إياها واضعًا ،"هللا حكومة" هي هذه حكومته إن قال للوزراء،

 الدينية، الحكومات من النوعية هذه مثل في للحاكم تكونا ما غالبًا اللتَْين للسلطتَْين ممارسته إطار



 

 

 الزمنية، والسلطة الدينية، السلطة: وهما المقدس، اإللهي الحق باسم تحكم التي الثيوقراطية، أو

 .السياسية أو

ؤسسات موازية، التي مولقد تم وضع كل ذلك في الدستور اإليراني، ثم تم تأسيسه في 

تشكلت الستكمال المسار الثوري، وكانت تعمل بشكل مستقل، وفي اتجاهات مختلفة عن اتجاهات 

 الحكومة.

م، منح 1980فعلى المستوى الدستوري؛ فإن الدستور اإليراني الذي تم وضعه في العام 

 ديني. صالحيات موسعة، بل شاملة، لصالحيات الولي الفقيه، أو القائد، وعلى أساس

ففي الباب األول من الدستور اإليراني، األصول العامة، نجد المادة الثانية على سبيل 

 .."، تقول الفقرة الثالثة:يقوم نظام الجمهورية اإلسالمية على أساسالمثال، التي تبدأ بعبارة "

ها اإليمان باإلمامة والقيادة المستمرة، ودورها األساسي في استمرار الثورة التي أحدث"

 ".اإلسالم

ل هللا فرجه( تكون والية األمر  وفي المادة الخامسة "في زمن غيبة اإلمام المهدي )عجَّ

وإمامة األمة في جمهورية إيران اإلسالمية، بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، 

 (".107الشجاع القادر على اإلدارة والتدبير وذلك وفقًا للمادة )

 "، على أنه:القائد أو مجلس القيادة، والتي جاءت في الفصل الثامن "107وتنص المادة 

بعد المرجع المعظم والقائد الكبير للثورة اإلسالمية العالمية ومؤسس جمهورية إيران "

اإلسالمية سماحة آية هللا العظمي اإلمام الخميني الذي اعترفت األكثرية الساحقة للناس 

 ."تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من قبل الشعببمرجعيته وقيادته، توكل مهمة 

وغير ذلك الكثير من المواد التي تؤسس للطبيعة الدينية للنظام، وقدسيته بالتالي لدى 

 المواطنين، ولدى باقي مؤسسات الحكومة والدولة.

، وكان مينيوالخالذي كان يرأسه المجلس الثوري كانت البداية بعلى المستوى المؤسسي، 

الحرس الثوري، والمحكمة ثم  الشيعة من حوزات قِم وطهران، جال الدينه معه عدد من رفي

 .ثورية، والخاليا الثورية المحليةال



 

 

هذه األخيرة كانت أشبه بلجان شعبية، لها أدوار سياسية واستخبارية، واستفادت فيها 

لسوفيتي السابق؛ حيث كانت قيادات الثورة اإليرانية، من تجربة السوفييتات المحلية في االتحاد ا

تعمل على منع الطابور الخامس من العمل ضد الثورة، ونشر الفكر الثوري لدى الجماهير، 

ورصد أية بوادر ممانعة قد تخرج من المناطق الشعبية والمحليات األصغر ضد الحراك الثوري 

 في البالد، ونقل وجهات النظر من القيادة وإلى الجماهير والعكس.

مؤسسات التي تحمل صفة "ثوري" تتحرك في اتجاه مختلف تماًما عن اتجاهات كانت ال

سياسات حكومة مهدي باذرجان؛ حيث كانت ترمي إلى التأسيس لدولة رجال دين قائمة على 

 أساس مبدأ "والية الفقيه"، وجزء منها صار ذراع إيران الطويلة في الخارج بعد ذلك.

لوسائل التي استغلتها قيادات الثورة اإليرانية في ديث في اوفي حقيقة األمر؛ يطول الح

السيطرة على المجتمع ومؤسسات الدولة، وتأسيس مؤسساتها الخاصة التي كانت فوق الدولة 

ذاتها، والتخلص من خصومها في الداخل في ذات اآلن؛ إال أن هذه هي السياقات العامة التي 

الخارج بالشكل الذي يحقق ما نادى به الخوميني أعطت القوة الالزمة للنظام اإليراني للتحرك في 

 في كتابَْيه "الحكومة اإلسالمية"، و"الولي الفقيه".

 

 اإلطار الخارجي للسياسة اإليرانية:

وال يتوقف التوسع اإليراني على جبهة العالم العربي فحسب؛ حيث إن هناك الكثير من 

النشاط الكبير لطهران في خلفية العالم اإلسالمي، في منطقة آسيا الوسطى، وبالفعل؛ فإن طهران 

لها الكثير من المشروعات اإلقليمية التوسعية في مناطق حدودها األخرى، وما ورائها، مثل 

 ن وأذربيجان، وبالد ما وراء النهر بشكل عام.أفغانستا

ويشمل المشروع التوسعي اإليراني، منطقة واسعة تمتد إلى ما وراء وادي النيل، وحتى 

الحدود الغربية والجنوبية للعالم العربي، وحتى مناطق آسيا الوسطى، ويتحرك وفق مبدأَْين 

جد فيها شيعة أو أقليات فارسية األصل، أو أساسيَّْين، األول هو إعطاء األولوية للمناطق التي يو

 المناطق التاريخية التي كان لبالد فارس سيطرة عليها، أو قامت على أراضيها دول شيعية.



 

 

المبدأ الثاني، وهو المهم؛ حيث إن األمر األول منطقي؛ أن تهتم األمم الكبرى باألماكن التي 

رق، ولكن األمر الثاني المتعلق هو الذي يفسر يوجد فيها أقليات تماثلها الدين أو المذهب أو الع

 .الكثير من السلوك السياسي اإليراني في العالم العربي واإلسالمي

قضية االهتمام بالمصير المشترك بأقلية هنا أو هناك، إلى آفاق مشروع يتجاوز األمر و

سطى، إمبراطوري يبحث عن اتصال جيو سياسي له على أرض المنطقة الممتدة من آسيا الو

وحتى غرب العالم العربي، وصوالً إلى عمق أفريقيا، عندما قام الرئيس اإليراني السابق، محمود 

 م، بجولة في عدد من دول غرب أفريقيا.2013أحمدي نجاد، في أبريل 

كما يفسر ذلك، التقارير التي صدرت مؤخًرا من جانب عدد من المنظمات الدعوية 

تتحدث عن مد ٍ شيعي واسع النطاق في غانا ونيجيريا، وغيرها واإلغاثية السعودية والتركية، و

 من بلدان غرب أفريقيا المسلمة.

ويعتبر المذهب الشيعي، وقضية نشره في مناطق عدة من هذا اإلطار الجيوسياسي 

المستهدف، من بين أهم األدوات التي تعمد إيران إلى توظيفها من أجل تحقيق مشروعها 

شابه كثيًرا مع المشروع الصهيوني في امتداداته، وفي خطره على أمة اإلمبراطوري، والذي يت

 العرب والمسلمين.

ويرتبط ذلك بعدد كبير من الصراعات اإلقليمية الحالية، مثل الوضع في سوريا والوضع في 

اليمن، وهما يتشعبان ليصال إلى الباردة الدائرة بين السعودية وإيران، والتي يعزو إليها 

 جج الصراع الحالي في الشرق األوسط.الكثيرون تأ

 اإلطار في اإليرانية الخارجية السياسة رسم في دورها تلعب التي المحددات من عدد وهناك

 :وهي األرض، على العملي الموضوعي

 لحساب وليس النظام لحساب الملف هذا توظيف يتم ما الغالب وفي األمني، المحدد -

 بمكافحة يعرف ما ملف في الحال هو كما ودولية، ةإقليمي مساومة وسيلة ويكون الدولة،

 في أو أفغانستان، في سواء الغرب، مع فيه وثيق بشكل إيران تتعاون حيث الدولي؛ اإلرهاب

 .وسوريا العراق

 لالستفادة النووي البرنامج تطوير ملف جزئيًّان بينه ومن والتنموي، االقتصادي المحدد -

 .المختلفة تنميةال مجاالت في النووية الطاقة من



 

 

 الخارجية السياسة في مرتبط والتنموي االقتصادي المحدد أن وهي هنا، مالحظة وثمة

 المزيد تحقيق بخطط المرتبطة والتنموية، االقتصادية طبيعته في خالص عبارة ليس اإليرانية،

 ططلخ إن حيث ذلك؛ وغير والطبيعية البشرية الموارد وتوظيف االقتصادي، النمو معدالت من

 .وعسكرية سياسية متعددة، أبعاد اإليرانية التنمية

 الصناعية األقمار تكنولوجيا وتطوير – القول سبق كما – النووية الطاقة تشمل فهي

 ومؤسساته، النظام وضعية تحسين أجل من السياسي االقتصاد واستغالل والعسكرية، المدنية

 عوائد من االستفادة أو الدولة، ةهيب تحقيق أو الجمهور، لدى شعبيته تدعيم لجهة سواء

 .الثوري الحرس رأسها وعلى النظام، من القريبة المؤسسات لصالح االقتصادية النشاطات

 في جاء ما ذلك، ومن اإليراني، الدستور في اإليرانية الخارجية التدخالت تأصيل تم ولقد

 االستعمار بطرد مكلفة يةاإلسالم إيران جمهورية حكومة: "تقول والتي الدستور، من( 3) المادة

 تنظيم"و ،"اإلسالمية للمعايير طبقًا للبالد الخارجية السياسة وتنظيم األجنبي النفوذ ومكافحة

 جميع تجاه األخوية وااللتزامات اإلسالمية المعايير أساس على للبالد الخارجية السياسية

 ".العالم لمستضعفي الكاملة والحماية المسلمين،

 وهو اإلقليمي، المستوى على اإليرانية الخارجية السياسة يحكم األهمية شديد محدد وهناك

 المنطقة، في القائمة االستراتيجية وحسابات القوى حقائق تفرض حيث الجيوسياسي؛ المحدد

 .إليران الخارجية السياسات على نفسها

 في ةأوسطي الشرق الحيوية المجاالت" كتابه في حسن كامل عمر والباحث الكاتب ويقول

 الشرق القوى خريطة مع بنجاح تتعامل أن استطاعت إيران أن ،"اإليرانية االستراتيجية

 اإلقليم، في والتوسع التمدد في كبيرة نجاحات حققت قد اإليرانية الدولة فإن وبالتالي؛ أوسطية،

 .تبنتها التي االتجاهات المتعددة االستراتيجيات من منظومة خالل من

 األمريكية االستراتيجيات على التأثير في إيران نجاح النجاح، هذا مظاهر أهم بين ومن

 رأسها وعلى المنطقة، في مصالحها تهديد إما خالل من األوسط، الشرق منطقة في والغربية

 بنفوذ االعتراف مقابل في المصالح، هذه على والغرب أمريكا مساومة خالل من أو واألمن، النفط

 .والعراق أفغانستان ملفَّيْ  في تم الذي النحو لىع وذلك إقليمية، كقوة إيران

: اإليرانية الخارجية السياسة: "بعنوان له دراسة في أشار فقد البطنيجي، عيد الباحث أما

 يوليو 26 في ،األردني ستراتيجيةاإل الدراسات مركز عن وصدرت ،"مقارنة نقدية دراسة



 

 

 التي واألسس األصول مستوى على رانيةاإلي الخارجية السياسة في مهم آخر جانب إلى م،2011

 ".بالرسالة إيران إحساس" وهو خاللها، من تتحرك

 إيران في القرار صناع لنظرة" التاريخي الرسالي اإلمبراطوري" الطابع هذا جاء ولقد

 الكافية اإلمكانيات إلى تفتقر نامٍ  بلد إيران أن باعتبار التنمية، حساب على اإلقليمي، لدورها

 .سنويًّا مليارات إنفاق تشمل والتي الطموحة، الخطط ذهه لتنفيذ

وكانت القضية الفلسطينية من أهم المجاالت التي تحركت فيها إيران في هذا الصدد، وقامت 

في ذلك بدعم شمل شراء والءات بعض الفصائل "اإلسالمية" الفلسطينية السُّن ِية، مثل حركة 

اد اإلسالمي في فلسطين"، مما جعل لها موطئ المقاومة اإلسالمية "حماس"، و"حركة الجه

م، من خالل أذرع 1948م، وتلك المحتلة عام 1967قدم في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 اإلخوان المسلمين هناك.

كذلك؛ اهتمت إيران في إطار "دورها الرسالي" هذا، الذي استغلته ألجل تحقيق مشروعها 

مهمة للغاية مع قوى معارضة ُسن ِية في دول عربية مركزية اإلقليمي، بإقامة أواصر لعالقات 

 كبيرة من أجل إضعافها، مثل "اإلخوان المسلمون" في مصر، وفي الخليج العربي.

وفي مجال العلوم السياسية؛ فإن أية مركزية تسعى لتعضيد نفوذها اإلقليمي؛ يتحقق لها 

تعظيم قوتها، والثاني سلبي؛ من خالل ذلك بالعمل في اتجاَهْين، األول هو العمل اإليجابي ل

 إضعاف المركزيات األخرى المنافسة.

، من أجل الخارجية اتهاياسسمجموعة كبيرة من األدوات في تستخدم إيران في اإلطار، 

وتغلب عليها أدوات القوة ، والدولي اإلقليميْين اعدة نفوذها وتأثيرها على الصعيدَ توسيع ق

وسياساتها ات إيران خدم التشيع عالقي حيث ؛يالتشيع السياس اتومن بين هذه األدوالناعمة، 

بشكل كبير وممنهج، وهو أحد أهم أدوات القوة الناعمة اإليرانية، وتوسعت فيه الخارجية 

 م.2003طهران بعد الغزو األنجلو أمريكي للعراق، في العام 

 

 خاتمة:



 

 

 اإلقليمي والمشروع رانية،اإلي الخارجية السياسة أن على التأكيد ينبغي األخير؛ وفي

ا قد برمته، اإليراني  باالنقالبية، وصفها يمكن التي المحطات من بالعديد األخيرة، الفترة في مرَّ

 إليران بالنسبة الموقف في تغيُّر إلى تؤدي وقد المشروع، وعلى الدولة على تأثير لها كان التي

 المشروع عضد في تفت وقد تقدمه،و اإلقليمية للهيمنة مشروعها صيرورات كفاءة يخص فيما

 النووي االتفاق في كما المتحققة، اآلنية المكاسب كانت مهما المنطقة، في اإليراني التوسعي

 .الغربي اإليراني

 وتنقم األمريكية، للمصالح تهديد أكبر إيران تعتبر التي الحالية األمريكية اإلدارة فهناك

 االحتجاجات وهناك إيران، احتواء في أوباما باراك الديمقراطي سلفها سياسات على بشدة

 الخارج، في اإليرانية التدخالت على اإلنفاق بسبب واقتصادية سياسية خلفيات على االجتماعية

 الديني النظام على علماني طابع ذات احتجاجات حركة تبلور مع المواطن، رفاهة حساب على

 .القائم

زاف كبير للقدرات اإليرانية المستنفدة أصالً كما قاد طول أمد الحرب في سوريا إلى استن

 م.1979بفعل العقوبات الدولية الطويلة الممتدة منذ العام 

 الخارجية السياسة على" فورية" انعكاسات التطورات لهذه يكون أن المفترض من وكان

 مفاصل على – التعبير صحَّ  لو –" األصولية" العقلية سيطرة ظل في يتم، لم ذلك ولكن اإليرانية،

 العقبات كانت مهما المسارات، في تحويل أي ترفض والتي إيران، في القرار صناعة عملية

 .وللثورة للدولة اإلقليمي المشروع عليها التي" القداسة" ظل في تطرأ، التي والتحديات

 أن التاريخي، االستقراء يخبرنا حيث السليمة؛ السياسية العلوم بمقاييس خاطئ أمر وهو

 الواقع، األمر العتبارات تلتفت لم التي والزعامات المشروعات مصير كانت لهزيمةوا الفشل

 .بالواقعي القيمي خلط إلى وعمدت
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