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:ممخص
تستيدؼ ىذه الدراسة تتبع مسار صعود الجيوبولتيؾ الشيعي في السياسة اإلقميمية إليراف وانعكاسو عمى

 كما تبحث دوائر تمدده، بتحديد كيفية تشكمو ومنطمقاتو النظرية والعوامؿ المساعدة عمى صعوده،دوؿ الجوار

 وتقؼ عند انعكاسو، السيما في الدوؿ العربية باعتبارىا نقطة االستيداؼ المباشرة،خارج نطاؽ الدولة اإليرانية
 وقد تـ التوصؿ إلى أف استيراتيجية الجيوبولتيؾ الشيعي أعطت صبغة جديدة.عمى أمف واستقرار ىذه الدوؿ

 وتحويميا مف أقميات مذىبية إلى ضواغط سياسية تخدـ،لمييمنة اإليرانية مف خالؿ تسييس األقميات الشيعية
 مما انعكس سمبا عمى الدوؿ المستيدفة مف خالؿ تفكيؾ مجتمعاتيا والسيطرة عمى،المشروع التوسعي اإليراني
. إذ أصبحت ىذه الدوؿ رىينة المصالح اإليرانية،القرار السياسي فييا باألخص سوريا ولبناف والعراؽ
. دوؿ الجوار.السياسة اإليرانية.ايراف.الجيوبولتيؾ الشيعي. الجيوبولتيؾ:كممات مفتاحيه

Abstract
This study aims to track the rise of Shia geopolitics in Iran’s regional policy and its
reflection on neighbouring countries, by determining how it was formed and what were the
factors that give rise to it; it also examines its expansion spheres outside the Iranian State,
especially in the Arab States, as the point of direct targeting, and considers it influence on
their security and stability. It has been concluded that Shiite geopolitics has given new
expression to Iranian hegemony by politicizing Shia minorities, and their Iranian employ
serving Iran’s expansionist project, this has had a negative impact on the target countries,
through the dismantling of their societies and the control of their political decisions,
particularly in Syria, Lebanon and Iraq, these countries have become hostage to Iranian
interests.
Keywords: Geopolitics. Shiite Geopolitics. Iran. Iranian Politics. Neighbouring
countries.

*المؤلف المرسل
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مقدمة:
شيدت السياسة اإليرانية في السنوات األخيرة تحوالت ميمة ،كاف األبرز منيا إعادة إحياء ما اصطمح
عميو رواد السياسة والجغرافية بالجيوبولتيؾ الشيعي ،كآلية أو كنظرة جيوسياسية لتنفيذ استراتجيتيا التوسعية في

محيطيا اإلقميمي ،ومف ىنا تحوؿ الحديث مف استراتيجية تصدير الثورة التي أسس ليا "الخميني" وتبناىا النظاـ

اإليراني سنة  ،1979إلى ما يسمى بالجيوبولتيؾ الشيعي ،وذلؾ عف طريؽ الدفع بالمجتمعات الشيعية لالرتباط
بالمركزية اإليرانية ،باعتبارىا الدولة الوحيدة في العالـ الحاضنة لممذىب الشيعي ،لكونيا محور ارتكاز لشيعة

العالـ ،و لـ يؤثر ىذا التحوؿ في اإلستراتجية اإليرانية سمبا عمى الدوؿ المجاورة وحدىا ،بؿ امتد ليشمؿ أمف
واستقرار المنطقة ككؿ.

بناء عمى ما سبؽ ،تأتي ىذه الدراسة لمبحث في كيفية تشكؿ الجيوبولتيؾ الشيعي وصعوده في سياسة

ايراف اإلقميمية وانعكاسو عمى دوؿ الجوار ،بالوقوؼ عمى مدخالتو نظريا واستعراض محطات المرحمة السياسية
الراىنة وتعقيدات مشيدىا ،ال سيما في الدوؿ العربية بوصفيا نقطة اإلرتكاز الرئيسية لو.

تكمف أىمية الدراسة ،في كونيا تتبنى افتراضات جديدة إلعادة قراءة اإلستراتيجية اإليرانية في إطار

توظيفيا لمجيوبولتيؾ الشيعي ،وذلؾ عبر البحث في طبيعة ىذا األخير وأىميتو ودوره في قوة الدولة اإليرانية

فإف اإلشكالية تنطمؽ مف
وتعزيز نفوذىا ،وانعكاس تمدد ىذا النفوذ عمى الخريطة الجيواستراتجية اإلقميمية ،ولذلؾ ّ
مجموعة تساؤالت مركزية:
-كيؼ وظفت إيراف استراتيجية الجيوبولتيؾ الشيعي لتشكيؿ مجاليا الحيوي؟

ماىي الظروؼ التي تجمعت وجعمت استراتيجية الجيوبولتيؾ الشيعي تبرز لمتطبيؽ عالنية؟ وما ىيانعكاساتيا عمى الدوؿ المستيدفة؟

-ىؿ تمتمؾ إيراف القدرة الكافية الستمرارىا في توظيؼ استراتيجية الجيوبولتيؾ الشيعي قصد نشر الفوضى

وعدـ االستقرار في الدوؿ المجاورة؟ وماىي التحديات التي تواجيو؟

ولإللماـ بالموضوع ،وحتى نتمكف مف اإلجابة عمى التساؤالت المطروحة ،تـ اعتماد المنيج الوصفي

التحميمي لفيـ كيفية صعود الجيوبولتيؾ الشيعي في السياسة اإلقميمية إليراف ،وتحميؿ تطبيقاتو عمى أرض الواقع
وانعكاس ذلؾ عمى دوؿ الجوار.

وفي ضوء المنيج المستخدـ قسمت الدراسة إلى ثالثة عناصر:

يتناوؿ العنصر األوؿ ،الجيوبولتيؾ الشيعي قراءة في المفيوـ والمرتكزات وعوامؿ الصعود ،ويحمؿ العنصر
الثاني دوائر تمدد الجيوبولتيؾ الشيعي وانعكاسو عمى دوؿ الجوار ،وذلؾ بالتركيز عمى الدوؿ العربية ،ويتعرض

العنصر الثالث إلى التحديات التي تواجو استم اررية تمدد الجيوبولتيؾ الشيعي في جواره اإلقميمي.
أول :الجيوبولتيك الشيعي ،قراءة في المنطمقات النظرية وعوامل الصعود
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يقصد بالجيوبولتيؾ الشيعي  Shiite Geopoliticsالفكر السياسي التوسعي إلى ما وراء الحدود اإليرانية،

أو إلى حيث تقؼ المصالح اإليرانية وفقا لمجاليا الحيوي مف أجؿ السيطرة عمى األرض والمساحة التي تمزميا
وذلؾ بغرض تكويف مصدات جغرافية خارج حدودىا ،وربطيا تدريجيا مع دولة المركز إيراف ،قصد بموغ اليدؼ

النيائي المنتظر مف التوسع وفقا الستراتيجيات صانعي القرار اإليراني ،باعتبار أف الدولة اإليرانية ىي قائدة
المشروع الجيوسياسي الشيعي.

1

استخدـ مصطمح الجيوبولتيؾ الشيعي أو الجيوسياسية الشيعية ألوؿ مرة مف قبؿ الباحث الفرنسي "فرنسوا

تواؿ" في كتابو " 2،Géopolitique du chiismeحيث أشار إلى أف المذىب الشيعي ىو مفيوـ ذو طبيعة

جيوبولتكية  ،عمى اعتبار أف مجاالت الشيعة الجغرافية تؤثر عمى عالقات القوة في جميع أنحاء العالـ ،فعمى
سبيؿ المثاؿ ،يتمتع الشيعة في الخميج العربي بأىمية جيوبولتيكية كبيرة ،وذلؾ لوقوعيـ في جغرافية الطاقة

العالمية ،وىو أمر حيوي لبقاء العالـ ونموه االقتصادي ،ولذلؾ فإنو مف الضروري أخد التوزيع الجغرافي لمشيعة
ومواقعيـ وكذلؾ نوع معتقداتيـ في االعتبار.3

ويشكؿ الجيوبولتيؾ الشيعي رغـ حداثتو إطا ار عاما لفيـ التطور الكبير الذي أصاب الفكر اإلستراتيجي

اإليراني منذ انتصار الثورة في ايراف ،بحيث أصبح المخطط اإلستراتيجي لدى صانع القرار يق أر الحدود الجغرافية

المحيطة بإيراف وأبعادىا المختمفة قراءة مذىبية ،تمكنو مف تحقيؽ أىداؼ األمف القومي اإليراني وبناء المجاؿ
الحيوي الشيعي ،الذي تشكؿ ايراف مركز القمب بالنسبة لو والمجتمعات الشيعية األخرى بمنزلة األطراؼ ،وىو ما
يتوافؽ مع السياقات الجيوبولتكية التي نادى بيا مفكرو الجيوبولتيؾ في العصر الحديث مف أمثاؿ "رودولؼ

كيميف" و "ىارفورد ماكندر".

4

-1المنطمقات النظرية لمجيوبولتيك الشيعي
استمد الجيوبولتيؾ الشيعي قوتو مف المشاريع الجيواستراتجية اإليرانية ذات المغزى التوسعي خارج المد

الجغرافي اإليراني منيا:

أ-نظرية المهدي العالمية :المسائية أو عقيدة توقع ظيور الميدي المنتظر ىي القاعدة العقمية

الجيوسياسية الشيعية ،وأحد العناصر الحاسمة لميوية القومية اإليرانية ،توقع الميدي ىو حالة مف االستعداد
الذاتي التي تساىـ في أف يصبح مثالية الشخص الذي يقود العالـ إلى الرخاء والعدؿ والطمأنينة والتطور الروحي

العالي والصدؽ ،مع مراعاة الشريعة اإلسالمية وااللتزاـ بتطبيؽ أحكاميا .ويعود تأثير نظرية توقع الميدي عمى
القيادة اإليرانية إلى عاـ  ،1891حيف كتب أعمى مرجع ديني "محمد حسف الشيرازي" رسالة إلى "شاه ناصر
الديف" كي تتعيد الحكومة بإلغاء تجارة التبغ الموقعة مع الشركة البريطانية ،بدعوى أف تعاطي التبغ كاف مخالفا

لتوقعات الميدي المنتظر 5.كما تضمف الدستور اإليراني عقيدة الميدي المنتظر في مادتو الثانية التي تنص
عمى أنو ال يحؽ لمجمس الشورى إصدار قوانيف تتعارض مع قواعد اإلسالـ وعقيدة الميدي .وفي سياؽ النضاؿ

مف أجؿ تنفيذ نماذج تطوير عقيدة الميدي ،ظيرت فكرة والية الفقيو التي تجسدت داخؿ النظاـ السياسي اإليراني
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بإنشاء مؤسسة دستورية في أعمى ىرـ السمطة تسمى والية الفقيو ،وتتمتع بصالحيات واسعة عمى اعتبار الولي

الفقيو نائبا لمميدي المنتظر.

ب-نظرية أم القرى الشيعية :عرفت ىذه النظرية رواجا في فترة الثمانينات ،ثـ خفتت الفكرة ليتـ تفعيميا

مرة أخرى وبقوة بعد احتالؿ العراؽ ،تقوـ نظرية أـ القرى كما صاغيا "محمد جواد الريجاني" في كتابو "مقوالت

في اإلستراتيجية الوطنية" ،عمى أساس أف تصبح الجميورية اإلسالمية اإليرانية دولة المقر لمحكـ والمرجعية
الروحية اإلسالمية ،وحيازة مجرى النير الشيعي مف المنبع الفارسي إلى المصب الشيعي أينما كاف ،وأف تصبح

"قـ" ىي العاصمة الروحية لمعالـ اإلسالمي بدال مف "مكة المكرمة" ،ووفقا لذلؾ ،وبعد أف تصبح "قـ" ىي القبمة
الروحية لمعالـ اإلسالمي ،سوؼ تسعى لتحقيؽ الوحدة بيف جميع الدوؿ اإلسالمية ،عمى أسس مذىبية شيعية

كجزء مف استراتيجية إيراف الق ومية وقوتيا ،فضال عف كونيا مف أىـ الضمانات لنجاح فكرة المجاؿ الحيوي

المذىبي.

6

مر الجيوبولتيؾ الشيعي وفقا لمتطورات اإلستراتيجية التي شيدتيا إيراف بثالث مراحؿ أساسية ىي:

7

المرحمة األولى :ضعؼ الجيوبولتيؾ الشيعي منذ القرف التاسع عشر حتى الثورة اإليرانية .1979-المرحمة الثانية :إحياء الجيوبولتيؾ الشيعي مف الثورة اإليرانية عاـ  ،1979حتى عاـ  2003تاريخ

احتالؿ العراؽ.

-المرحمة الثالثة :صعود الجيوبولتيؾ الشيعي منذ  ،2003حتى المرحمة الراىنة ،وىي الفترة التاريخية التي

شكمت بروز اليوية السياسية الشيعية في العراؽ ،ورفع الضغط عف شيعة ىذه الدولة الذيف يشكموف ثمثي سكانيا،

مما أوجد فرصة لمشيعة لموصوؿ إلى السمطة وىذا انعكس إيجابا عمى شيعة المنطقة بالكامؿ ،عمى نحو أدى
إلى توسع النفوذ اإلقميمي إليراف بعد احتالؿ العراؽ ،وزيادة مطالب الشيعة في دوؿ المنطقة تحت تأثير وضع

العراؽ.

-2مرتكزات وعوامل صعود الجيوبولتيك الشيعي في اإلستراتجية اإليرانية
فإف التشيع كاف مجرد مذىب ،ولـ
حسب أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة طيراف السيد "عباس أحمدي"ّ ،
يتحوؿ إلى ظاىرة الجغرافيا السياسية أو الجيوبولتيؾ إال بعد نجاح الثورة اإلسالمية في إيراف ،أيف اكتسب

المذىب الشيعي تدريجيا صفة الجيوبولتيؾ ،وذلؾ نظ ار المتالكو عناصر القوة الثالث 8،التي تعتبر مرتكزات

لصعوده ،ممثمة في:

-الوزف النسبي لمدولة المركزية (إيراف) ،بامتالكيا قد ار مف معدؿ القوة الشاممة  Total powerالمادية

وغير المادية ،وأىميا الموقع الجيوبولتيكي الذي أعطاىا ميزة جغرافية كبيرة ،بحيث جعؿ منيا ىمزة وصؿ

أف لدييا قوة اقتصادية ال بأس بيا ،إذ يقدر
محورية لممجتمعات الشيعية بيف شرؽ العالـ وغربو ،باإلضافة إلى ّ
احتياطيا النفطي بحوالي  158مميار برميؿ ،مما جعميا في المرتبة الرابعة بعد فنزويال والسعودية وكندا ،9فضال
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عف حيازتيا ألدوات القوة الصمبة والناعمة ،األمر الذي أىميا لممارسة تأثير عمى المجتمعات الشيعية التي تعيش

في إطار الجيوبولتيؾ الشيعي.

-التركيبة ا لمذىبية لمدوؿ الحيوية المستيدفة ،والتي تشمؿ أعدادا مف الشيعة التابعيف لممرجعيات اإليرانية،

حيث يعيش أكثر مف  %70مف الشيعة في الخميج الفارسي.

-إدراؾ صانع القرار اإليراني لقدرات إيراف المادية وغير المادية ،وحدود الدور اإليراني والظرؼ الدولي

واإلقميمي الذي أتاح ليا أداء دور فعاؿ ،مكنيا مف المضي في تنفيذ سياستيا واستراتجيتيا ومخططاتيا التوسعية
عمى حساب الدوؿ الكائنة في الدائرة اإلقميمية.

وقد كاف وراء التحوؿ في آليات تنفيذ اإلستراتيجية اإليرانية نحو توظيؼ الجيوبوليؾ الشيعي ،جممة مف

العوامؿ واألسباب ،مف بينيا:

-التطورات السياسية التي شيدىا العالـ اإلسالمي ،وتحديدا الدوؿ التي تضـ مجتمعات شيعية بدأت

تستشعر وجودىا السياسي ،وتناغمت مع األجواء الثورية التي أنتجتيا الثورة في إيراف ،مما أعطى دفعة معنوية

لتمؾ المجتمعات في البمداف األخرى ،وخاصة بعد سقوط العراؽ سنة  ،2003الذي مثؿ فرصة سانحة لصانع
القرار اإليراني لتنفيذ مخططاتو المذىبية ،مستغال بذلؾ اإلنشغاؿ بالدور اإلمريكي كقوة احتالؿ في المنطقة ،مما

سمح لو بمد نفوذه بقوة في الداخؿ العراقي.

-تصاعد اليوية الشيعية ودورىا في نجاح الجيوبولتيؾ الشيعي ،بحيث أصبحت اليوـ قادرة عمى تغيير

النظاـ اإلقميمي ،عبر نشر ىويات مذىبية جديدة في العالـ اإلسالمي عف طريؽ سياسات التشيع ،وما زاد مف
تصمب اليويات الطائفية قياـ ثورات الربيع العربي ،ثـ األحداث في سوريا والبحريف ،والتي ترافقت مع صعود

تنظيـ الدولة في العراؽ والتدخؿ العسكري بقيادة السعودية ضد الحوثييف في اليمف.

ثانيا :دوائر تمدد الجيوبولتيك الشيعي وانعكاسه عمى دول الجوار

تعالج ىذه الجزئية الدوائر الجغرافية لتمدد الجيوبولتيؾ الشيعي ،وتحديد مجاالتو الحيوية ومدي أىميتيا
بالنسبة إليراف ،وتفصؿ في اآلليات المستخدمة في بسط سيطرتيا ونفوذىا ،وتتطرؽ إلى انعكاسات اإلستراتجية

الجيوبولتيكية اإليرانية عمى الدوؿ المجاورة ،وبالتحديد الدوؿ العربية العراؽ ،لبناف سوريا واليمف ودوؿ الخميج.

-1دوائر تمدد الجيوبولتيك الشيعي

أقر مجمع تشخيص مصمحة النظاـ سنة  ،2002وثيقة العشريف لمتنمية ( ،)2025/2005وىي أىـ وثيقة
قومية بعد الدستور اإليراني ( ،)1979والتي تضع التصورات المسقبمية لمدور اإليراني خالؿ عشريف عاما
وتطمح إلى أف تصير إيراف دولة رائدة تتبوأ المركز األوؿ اقتصاديا وعمميا ،مما يؤىميا ألف تصبح دولة القمب

فإف ىناؾ ثالث دوائر حيوية لتمدد
في منطقة الشرؽ األوسط والحامية ليذه األخيرة .ووفقا لرؤية ىذه الوثيقةّ ،
الجيوبولتيؾ الشيعي ىي:
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الدائرة الحيوية األولى ،وتشمؿ دوؿ القوقاز وآسيا وشماؿ غرب آسيا وبحر قزويف ،وبرغـ ما تمتمكو ىذه

الدوؿ مف مصدات أماـ األطماع الروسية التاريخية ،وما تكتنزه مف موارد وعوائد اقتصادية إضافية تعمؿ مع
غيرىا كخطوط إمداد مذىبية لصالح المشروع اإليراني ،لـ تمنحيا إيراف أولوية في استراتيجيتيا نظ ار لخضوعيا

لممجاؿ الحيوي الروسي الذي تؤجؿ معو المواجية.

10

الدائرة الحيوية الثانية واألكثر أىمية إليراف ،ىي الجوار الجنوبي المتمثؿ في دوؿ الخميج العربي،

باإلضافة إلى سوريا ولبناف والعراؽ ،بما يمتمؾ ىذا الجوار مف مخزوف روحي يدعـ مكانة الدولة المركزية ويؤكد

زعامتيا عمى العالـ الشيعي ،في حاؿ سيطرتيا عمى المدف والمراقد المقدسة عند الشيعة في العراؽ ،مثؿ النجؼ
يؤمف ليا السيطرة عمى مرجعيتيا وزعامتيا لمعالـ اإلسالمي بأسره ،في حاؿ ىيمنتيا عمى "مكة
وكربالء ،كما ّ
المكرمة" والمدينة المنورة .وقد أكد األىمية اإلستراتيجية ليذه الدائرة مستشار الشؤوف الدولية "لخمنائي "عمي أكبر
واليتي" بقولو" :إف ساحمنا الجنوبي والخميج ومضيؽ ىرمز وعجماف ىي حدودنا اإلستراتيجية األكثر أىمية ،واف
ىذه المنطقة حيوية بالنسبة لنا وال يمكف أف ال نكوف مباليف حياليا".

11

الدائرة الحيوية الثالثة ،التي تشمؿ بقية دوؿ الظيور المذىبي بما فييا مصر والمغرب وتونس ،ويأتي

بعدىا في األولوية بقية دوؿ العالـ المتالؾ أوراؽ ضغط متعددة عمى الساحة الدولية ،وبخاصة في إفريقيا
وأمريكا والدوؿ الغربية وروسيا والصيف.

12

وتحقيقا ألىدافيا في أف تصبح قوة عظمى في إطار الجيوبولتيؾ الشيعي ،اعتمدت إيراف استراتيجية

متكاممة األدوار لمتغمغؿ في دوائر مجاليا الحيوي ،وذلؾ مف خالؿ الجمع بيف أساليب القوة الناعمة بالمعنى

الواسع ،وأساليب القوة الصمبة ،حيث وظفت إيراف أساليب القوة الناعمة بشكؿ متدرج في الدوؿ المستيدفة،
وخاصة في تمؾ التي تعتبرىا بيئة لمدعوة ،وال وجود لمتشيع فييا بشكؿ ممحوظ ،مف خالؿ توطيف التشيع بيف

قطاعات مؤثرة في المجتمعات المختمفة عف طريؽ اعتماد وسائؿ اقتصادية وثقافية واجتماعية منيا:

-إقامة كيانات خيرية وثقافية وصحية :بدعوى مساعدة الفقراء والمحتاجيف ،ومف بيف الجمعيات

الناشطة في ىذا المجاؿ :جمعية "أىؿ البيت" العالمية و"لجنة اإلماـ الخميني لإلغاثة".

13

-تنظيم البعثات الدراسية :الستقباؿ الدارسيف في العاصمة الدينية "قـ" ،التي تشتمؿ عمى  300معيد

ديني يموليا ويديرىا "المركز اإلسالمي العالمي" المموؿ بدوره مف أجيزة االستخبارات ،ويدرس فييا ما يقارب

 50ألؼ طالب مف  70دولة مف إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا بيدؼ غسؿ عقوليـ وحشوىا بأفكار التشيع ،ومف
ثمة إعادتيـ إلى بمدانيـ كدعاة ومبشريف.

14

-السيطرة عمى القتصاد :وىي آلية حاضرة بقوة في اإلستراتجية اإليرانية ،ولعؿ خير مثاؿ عمييا الغزو

اإلقتصادي الممنيج ألسواؽ دوؿ الخميج وأثره عمى التمكيف لمجيوبولتيؾ الشيعي في دولو ،فقد وصؿ التغمغؿ
اإلقتصادي ىناؾ إلى حد كبير ،وىو ما يعكسو حجـ التبادؿ التجاري بيف إيراف واإلمارات ،حيث وصؿ حسب ما

أعمنتو منظمة الجمارؾ اإليرانية ،إلى ما قيمتو  1335مميار دوالر فيما بيف عامي .2020/2019
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استغالل اإلعالم وطفرة الفضائيات والشبكة العنكبوتية :وذلؾ بإنشاء العشرات مف القنوات الفضائيةوالمواقع اإللكترونية بمغات مختمفة ،تنشر إيراف مف خالليا فكرىا ونظرتيا لمعالـ في الداخؿ والخارج ،وتمثؿ

الشبكات مثؿ Al-Alam :و PressTVو HispanTVأدوات فعالة لمتمكيف لمجيوبولتيؾ الشيعي.

-استغالل السياحة الدينية :لمتأثير عمى عقوؿ شعوب الدوؿ المستيدفة وتييئتيا لقبوؿ التشيع.

وباإلضافة لتوظيؼ القوة الناعمة مف أجؿ تنفيذ استراتجية الجيوبولتيؾ الشيعي ،اعتمدت إيراف أساليب

القوة الصمبة مثؿ الحروب بالوكالة وتشكيؿ الميمشيات لمقتاؿ خارج إطار جغرافية إيراف ،ويبدو ىذا بشكؿ واضح
في الدوؿ العربية المجاورة ليا ،السيما في لبناف والعراؽ وسوريا واليمف.

ففي لبناف التي تمثؿ خط الدفاع األمامي لمجيوبولتيؾ الشيعي ،طبقت إيراف القوة الصمبة لتحقيؽ

استراتجيتيا ،ولعؿ أىـ نماذج ىذا التطبيؽ ما جرى مف تأسيس "حزب اهلل" وتدريب كوادره العسكرية وتسميحو
وتشكيؿ منظوماتو اإلستخباراتية واألمنية ،مما حقؽ ضغطا استيراتجيا عمى مكونات السكاف األخرى.

وفي العراؽ التي تعتبر اليدؼ األوؿ لمجيوبولتيؾ الشيعي والعمؽ اإلستيراتجي لدولة المركز ،اعتمدت

إيراف أسموب القوة الصمبة لتنفيذ استراتجيتيا عبر ثالث مراحؿ :األولى جاءت مع الغزو اإلمريكي لمعراؽ سنة
 ،2003وتحالؼ إيراف مع أمريكا لتفتيت الكياف السني في العراؽ كقوة إقميمية منعتيا طواؿ قروف مف التوسع،
فعممت عمى تكويف وتسميح الميمشيات الشيعية التابعة ليا ،ثـ التدخؿ المباشر سياسيا واقتصاديا.

16

وجاء

المنعطؼ الثاني عاـ  ،2011بعد انسحاب القوات اإلمريكية ،حيث عممت إيراف عمى استغالؿ ما خمفو اإلحتالؿ

اإلمريكي لمعراؽ مف فراغ استراتيجي في منطقة الخميج العربي ،لفرض مكانتيا كقوة إقميمية بغية تحقيؽ

طموحاتيا اإليديولوجية  ،فقامت بتنصيب رئيس الوزراء "نوري المالكي" ،الذي عمؿ ضد مصالح الزعماء السنة

بحرمانيـ مف قوتيـ السياسية وتيميشيـ اقتصاديا وأمنيا ،مما أدى إلى تجدد التطرؼ وتعزيز اإلستراتجية اإليرانية

في البالد.

17

وكاف المنعطؼ الثالث صعود تنظيـ "داعش" في العراؽ ،مما دفع بطيراف إلى تجنيد الميمشيات

الشيعية الخاصة لمحرس الثوري و"فيمؽ القدس" ،مف أجؿ مساعدة العراؽ في قتاليا ضد "داعش".

18

ووفقا لتقرير الصادر عف مجموعة األزمات الدولية ،تعمؿ إيراف عمى إبقاء العراؽ ضمف أولوياتيا

اإلستراتيجية المتمثمة في:

19

-حكومة عراقية شيعية قوية موالية إليراف ،قادرة عمى مواجية التيديدات الجيادية وتأميف حدودىا.

-الحفاظ عمى السالمة اإلقميمية لمعراؽ حتى تظؿ البالد مستقرة ،ما يترؾ إيراف غير متأثرة بأي تيديدات

أمنية أو حدود ضعيفة.

-منع مجموعات المعارضة لمنفوذ اإليراني مف ترسيخ أسس ليـ في العراؽ ،وبالتالي العمؿ ضد مصالح

إيراف.

واليوـ تمعب إيراف الدور األىـ في سوريا ،فبعد اندالع الثورة السورية تدخمت بشكؿ سافر وأيدت نظاـ

"بشار األسد" ،ووجدت في ذلؾ فرصة لعسكرة التشيع في سوريا ،مف خالؿ إرساؿ عناصر مف "فيمؽ القدس"
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لمقتاؿ مع قوات النظاـ ىناؾ ،حيث أعمنت في أوت  ،2016عف تشكيؿ قوات شيعية عابرة لمحدود تحت مسمى
"الجيش الشيعي الحر" تحت إمرة قائد فيمؽ القدس "قاسـ سميماني" -،الذي تـ اغتيالو  -ومقرىا سوريا،

20

ومع

وجود مميشيات مقاتمة موالية إليراف عمى األراضي السورية ،وضعؼ قوات النظاـ وانشقاؽ العديد منيا ،أحكمت

إي راف قبضتيا عمى سوريا وأصبح النظاـ السوري رىف تضارب المصالح بيف إيراف وروسيا ،وبيذا تكوف طيراف
قد أقامت ىالليا الشيعي مف العراؽ إلى لبناف مرو ار بسوريا .والسبب الذي دفع ايراف لتقديـ الدعـ لنظاـ "بشار

األسد" ،يرجع لكوف الطائفة العموية في سوريا تعد جزءا مف اإلسالـ الشيعي مف جية ،ومف جية أخرى خوؼ

ايراف مف األنظمة السورية ما بعد "بشار األسد" ،ألف سوريا ذات أغمبية سنية واذا تولت جماعة سياسية سنية

السمطة بعد "بشار األسد" ،فيناؾ فرص لمميؿ نحو العالقة اإلمريكية السعودية المعادية لمصالح ايراف.

وظفت إيراف ذات األسموب في اليمف ،حيث استغمت حالة الفوضى التي شيدتيا البالد في أعقاب اندالع

الثورة الشعبية ضد الرئيس "عمي عبد اهلل صالح" ،لتنفيذ استراتيجيتيا في إطار الجيوبولتيؾ الشيعي ،وذلؾ بتقديـ

الدعـ لمحوثييف وتسميميـ األسمحة اإلستراتيجية ،مثؿ الصواريخ الموجية المضادة لمدبابات ،واأللغاـ البحرية،
والطائرات بدوف طيار ،وصواريخ كاتيوشا  122ممـ والصواريخ الباليستية ،مع أنظمة الرادار،

21

التي استخدميا

الحوثيوف لتيديد السفف بالقرب مف مضيؽ باب المندب وشف ىجمات ضد أىداؼ برية في المممكة العربية

السعودية ،انطالقا مف فكرة أف حركة "أنصار اهلل التي يقودىا الحوثيوف تعمؿ مف أجؿ قضية الشيعة ،ويمكنيا

بالتالي أف تساعد إيراف في تنفيذ استراتيجيتيا إذا سيطر الحوثيوف عمى اليمف.

وبدى الدعـ اإليراني أكثر وضوحا وشفافية ،عندما توجو زعماء الحوثييف إلى طيراف ووقعوا اتفاقات

إلنشاء خدمة جوية بيف العاصمتيف وتعزيز العالقات اإليرانية اليمنية ،وعمى الرغـ مف أف المسؤوليف اإليرانييف
يزعموف أف اليمف ليس ميما استيراتيجيا بالنسبة ليـ ،لكف ال يمكف القوؿ ببساطة أف الصراع اليمني لـ يفد

ايراف ،ألف طيراف إذا سيطرت عمى اليمف يمكنيا أف تيدد بسيولة تدفؽ التجارة في البحر األحمر مف جية،
ومف جية أخرى يمكنيا محاصرة المممكة العربية السعودية وردعيا مف الظيور كقوة إقميمية.

22

 -2انعكاسات صعود الجيوبولتيك الشيعي عمى دول الجوار اإلقميمي

إف صعود الجيوبولتيؾ الشيعي مكف إيراف مف البروز كقوة إقميمية ،وقد ساعدتيا في ذلؾ الظروؼ التي

مرت بيا منطقة الشرؽ األوسط وخاصة الدوؿ العربية ،وفي نفس الوقت أثر ىذا الصعود عمى أمف واستقرار
الدوؿ المجاورة ليا ،ويمكننا تحديد ىذه االنعكاسات والتأثيرات في:

أ-العراق ولبنان :إف سيطرة إيراف عمى السمطة في العراؽ وترسيخ وجودىا عبر الممشيات ،أدى إلى

إضعاؼ الحكومات العراقية المتوالية ،وبالتالي إبقاء العراؽ ضعيفا ومعتمدا عمى طيراف في تحقيؽ أمنو ،كما تـ
إدماج بعض الميمشيات في نظاـ الحكـ العراقي ،ومف بينيا ميمشيات "الحشد الشعبي" التي تـ االعتراؼ بيا

أف عممية اإلدماج ىذه تنطوي عمى تداعيات
ككياف حكومي يعمؿ جنبا إلى جنب مع قوات الجيش العراقي ،إال ّ
سمبية عمى المؤسسة العسكرية ،تتمثؿ في كوف ىذه المؤسسة أصبحت طرفا في الخالؼ الشيعي السني وباتت
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تحكميا اإلعتبارات الطائفية ،وىذا يقؼ عائقا أماـ تحويميا إلى مؤسسة وطنية جامعة لكؿ العراقييف،

23

بالتالي

إجياض مساعي التحوؿ إلى دولة وطنية ،باإلضافة إلى خمخمة التركيبة السكانية بتفكيؾ المجتمعات السنية
وتعميؽ السيطرة اإليرانية عمى اإلقتصاد العراقي وتغيير السمطة الحاكمة في العراؽ ،مما مكف إيراف مف

اإلستفادة مف ثروات البالد ومصادرىا االقتصادية لصالح االقتصاد اإليراني ،بدؿ االستثمار في ىذه الثروات
لصالح الشعب العراقي.

أما في لبناف ،فقد شكؿ التمويؿ والتسميح المقدـ مف إيراف إلى "حزب اهلل" المبناني رافعة قوية لو ليكوف

رقما صعبا في الساحة السياسية المبنانية ،وذلؾ عبر التمثيؿ البرلماني والمشاركة في الحكومات بحقائب و ازرية

ميمة ،مما جعؿ ىذا الحزب كأنو كياف مو ِاز لمدولة ،وقد أدى ذلؾ إلى تآكؿ السيادة المبنانية وزعزعة استقرار

الحكومة المركزية ،وتمكيف إيراف مف أف تصبح القوة المييمنة عمى صنع القرار في لبناف.

ب-سوريا واليمن :أدت زيادة التغمغؿ والتوسع لمنشاط التبشيري الشيعي في سوريا إلى تفكيؾ التركيبة

المجتمعية في البالد مف جية ،كما أتاح اندالع الحرب في سوريا مف جية أخرى الفرصة إليراف لتثبيث تواجدىا

العسكري عمى األراضي السورية ،مما فتح ليا المجاؿ لمسيطرة عمى القرار السياسي والمقدرات السورية ،منتقمة

بذلؾ مف شعارات التحالؼ اإلستراتيجي إلى حالة الييمنة ،مع العمؿ عمى إضعاؼ عالقة النظاـ السوري
بمحيطو العربي ،حتى أصبح رىينة لممصالح اإليرانية وأحد أدوات تحقيؽ استراتجيتيا في المنطقة .

ويحتؿ اليمف موقعا استراتيجيا ميما ،إذ يطؿ عمى "باب المندب" ويمتمؾ حدودا برية مع المممكة العربية

السعودية ،وىذا ما جعمو ىدفا الستراتيجية الجيوبولتيؾ الشيعي ،حيث عممت إيراف عمى تدريب وتسميح الحوثييف

وأوصمتيـ إلى درجة اإلستقواء عمى قدرة الجيش اليمني ،والسعي إلى تفكيؾ الدولة اليمنية واختراؽ جنوب اليمف

والسير بو نحو االنفصاؿ ،وبالتالي إكماؿ التفاؼ اليالؿ الشيعي ( لبناف وسوريا والعراؽ واليمف ) أو ما يسمى
بفؾ األفعى حوؿ دوؿ الخميج  ،وبخاصة المممكة العربية السعودية لتطويقيا ،ووصؿ األمر بالحوثييف إلى درجة

تيديد الحدود السعودية واالشتباؾ مع الحرس الوطني السعودي.

ج-دول الخميج العربي :خالفا لسوريا والعراؽ واليمف ،اعتمدت إيراف عمى القوة الناعمة لتحقيؽ

استراتيجيتيا في دوؿ الخميج العربي ،وذلؾ مف خالؿ الغزو اإلقتصادي الممنيج ألسواقيا ،واستغالؿ الكثافة

السكانية الشيعية فييا لزعزعة استقرار الممالؾ السنية ،عبر دعـ حركات اإلحتجاج الشيعية ،إلى درجة تحقيؽ
اإلنفصاؿ بيف الطوائؼ الشيعية والدولة وىذا ما حدث في البحريف ،أيف تمكنت دولة المركز إيراف مف تحويؿ قوة

السكاف الشيعية إلى قوة صراع ضد الدولة ،ولعؿ أىـ جماعة شيعية متشددة في البحريف ىي" كتائب األشتر"

التي صنفتيا و ازرة الخارجية سنة  2018عمى أنيا منظمة إرىابية أجنبية.
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مؤخر مف خمية حزب اهلل في الكويت التي يتغمغؿ فييا الشيعة في مفاصؿ الدولة،
ًا
وبالرغـ مما تـ كشفو
وما تـ الكشؼ عنو مف مخازف لألسمحة والذخيرة ،وغير بعيد عف ذلؾ حزب اهلل الحجاز الذراع العسكري لمنظمة
الثور اإلسالمية بشبو الجزيرة العربية ،وما قاـ بو مف عمميات التفجير ،واثارة الفوضى خاصة في المنطقة
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الشرقية بالمممكة العربية السعودية ،فإف دوؿ الخميج العربي قد نجت مف االنييار الناجـ عف سياسة إيراف في

محيطيا اإلقميمي ،باتباع سياسة القمع بينما تنظر بحذر إلى التوترات الطائفية المتزايدة كتيديد لبقاء أنظمتيـ.
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ثالثا :تحديات صعود الجيوبولتيك الشيعي في الجوار اإلقميمي

عممت إيراف عمى توظيؼ العديد مف نقاط قوتيا لترسيخ الجيوبولتيؾ الشيعي فك ار وممارسة في الدوؿ

المجاورة ،خاصة الدوؿ العربية ،التي تعتبرىا المجاؿ الحيوي األوؿ ليا ،واستطاعت تأسيس مرتكزات لنفوذىا
وتأثيرىا ،سواء في التفاعالت السياسية الداخمية لتمؾ الدوؿ أو في مجمؿ التفاعالت اإلقميمية ،خاصة في

السنوات العشرة األخيرة ،ورغـ ذلؾ تعاني اإلستيراتجية الجيوبولتيكية الشيعية خمال وتواجو تحديات تحوؿ دوف

استم ارره ،بعضيا يرتبط باألوضاع الداخمية لدولة المركز إيراف ،والبعض األخر مف الدوؿ المستيدفة بيذه
اإلستراتجية واألخرى بالمنافسة اإلقميمية والدولية في المنطقة.

-1تحديات ترتبط باألوضاع الداخمية لدولة المركز إيران

تعاني الدولة اإليرانية مف مشاكؿ داخمية مرتبطة بالبنية الديموغرافية والمذىبية لممجتمع اإليراني ،وأخرى
تتصؿ بالصراعات الموجودة داخؿ القيادة الشيعية في حد ذاتيا.

أ-تعقيدات المشهد اإليراني الداخمي :إذ تمتمؾ إيراف أغمبية شيعية ،ولكنيا أبعد ما تكوف عف التجانس

إذ تعاني مناطؽ األضمع اإليرانية ،مف وجود أقميات ال تتفؽ مع الدولة الفارسية ،مثؿ األقمية األذرية التي تشكؿ

حوالي  %24مف مجموع السكاف في إيراف وتقطف أغمب المناطؽ الشمالية والشمالية الغربية مف البالد ،وتطمح
إلى بناء دولة أذربيجاف الكبرى .وتمثؿ األقمية الكردية نسبة  %8وتتمركز في غرب إيراف وتعد أقدـ األقميات
التي استوطنت البالد ،وتمييا أقمية المور في غرب ايراف بنسبة  ،%7والعرب في الجنوب والجنوب الغربي بنسبة

 ،%3وأقمية البموش في الشرؽ والجنوب الشرقي بحوالي  ،% 2والتركماف في الشماؿ الشرقي بحوالي % 2
وأقميات أخري بنسبة .%1
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ووفقا ليذا التوزيع تتصؼ األقميات العرقية اإليرانية بالتعقيد الشديد فيما بينيا ،وىو تعقيد ينطوي عمى

تعقيد آخر داخؿ كؿ عرقية عمى حدى ،بفعؿ تعدد اتجاىاتيا التي تتحكـ فييا عاقدئيا الدينية والمذىبية

وانتماءاتيا الجغرافية ،وىذا يخمؽ تحديا كبي ار أماـ تماسؾ ايراف ،إذ أف كؿ اقميـ ذي عرقية معينة لو امتدادات
خارجية ويطمح لتكويف كياف سياسي مستقؿ عف اليوية اإليرانية ،ناىيؾ عف الفراغ القانوني والحرماف الذي

تعاني منو ىذه األقميات ،خاصة العرقية السنية في مقابؿ حقوؽ العرقية الفارسية التي تمثؿ الغالبية في المجتمع

اإليراني ،مما يخمؽ حالة عداء داخؿ ايراف.

ب-تحدي القيادة داخل العالم الشيعي :فرغـ التوافؽ الظاىري ،ومحاولة إظيار المرجعية الشيعية في

العراؽ عمى أنيا تتوافؽ مع نظيرتيا في إيراف ،إال أف ىناؾ خالفات كثيرة بيف ىذه المرجعيات وتباعدا فكريا

وسياسيا بينيا ،فالمرجعية الشيعية في "النجؼ" تتبع ما يسمى بمدرسة الفكر اليادئ ،التي تترجـ عمى أنيا
التوجيو واإلرشاد ،أما المرجعية الشيعية في "قـ" والتي كاف يقودىا "الخميني" فقد دعت إلى إقامة الحكومة
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اإلسالمية ،باإلضافة إلى أف الحوزة العممية بالنجؼ ترفض بشدة نظرية والية الفقيو بمفيوميا المطمؽ عند

الخميني  .وقد برز الخالؼ بشكؿ واضح بيف ىذه المرجعيات بعد التدخؿ اإليراني في العراؽ سنة ،2003
وسعي طيراف إلى تحجيـ المرجعية الشيعية بالنجؼ ،بيدؼ الحد مف نفوذىا ومحاولة تسييسيا ،وىناؾ العديد مف

الممفات التي ينظر إلييا كؿ مف "السيستاني" و"خامنئي" برؤية مختمفة مثؿ :التظاىرات واإلحتجاجات بالعراؽ،
والموقؼ مف السياسييف الذيف يتولوف المناصب العميا في العراؽ ،ووصؿ الخالؼ إلى حد خروج الفصائؿ

الموالية لممرجعية النجفية مف "الحشد الشعبي" وانضماميا إلى الجيش الوطني العراقي في أفريؿ  ،2020حيث

أنفصمت األلوية العراقية التابعة لمرجعية النجؼ عف الحشد الشيعي ،سبب تعييف أحد المواليف إليراف عمى رئاسة
الحشد الشعبي مف بينيا :فرقة "العباس القتالية" قائدىا الشيخ ميثـ الزيدي وىي أبز فيصؿ تابع لممرجعية النجفية،

فرقة "اإلماـ عمي" ،قائدىا الشيخ طاىر الخاقاني ،وفيصؿ لواء "عمي األكبر" قائده الشيخ عمي الحمداني ،ىذه
الفصائؿ وتراتبية قيادتيا تأسست بناء عمى توجييات السيستاني ،تنحصر مياميا في خدمة المصالح العميا

لمدولة العراقية.
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 -2تحديات من داخل الدول المستهدفة لمجيوبولتيك الشيعي
وتمثميا حالة الرفض الشعبي العربي لموجود اإليراني في األرض العربية ،ورفض المساعي اإليرانية
أف أحد أىـ مرتكزات الجيوبولتيؾ الشيعي،
إلحداث مزيد مف الفوضى والتوتر فييا لتوسيع النفوذ اإليراني ،إذ ّ
والمتمثؿ في الخريطة المذىبية السكانية والطبقات الفقيرة الشبابية ،التي استغمتيا إي ارف في عمميات الدمج
والشحف الطائفي لتحقيؽ مشروعيا العابر لمحدود ،قد تحوؿ إلى أكبر ٍ
تحد لمقيادات السياسية والدينية ،إذ شيد

العراؽ تصاعد حدة اإلحتجاجات في مطمع أكتوبر  ،2019نتيجة لألوضاع المعيشية الصعبة وتفاقـ مؤشرات

الفساد بكؿ أشكالو جراء ما وصفو المحتجوف بالسيطرة اإليرانية عمى المعادلة العراقية ،وفي نفس الوقت اندلعت
مظاىرات مماثمة في لبناف ،مطالبة بتحسيف الظروؼ اإلقتصادية والحد مف تنامي نفوذ "حزب اهلل" في المعادلة

المبنانية ،مما يفسر رفض الشعبيف المبناني والعراقي لمتخندؽ المذىبي والطائفي.

28

-3تحديات المنافسة الدولية واإلقميمية

إف الخصائص العامة لمموقع الجغرافي الذي تمتمكو إيراف ،جعؿ منيا دولة مركزية وىمزة وصؿ محورية

بيف العديد مف األقطار العربية التي توجد بيا أقميات شيعية ،مما مكنيا مف تحقيؽ امتدادات جيوبولتكية في تمؾ

األقطار ،لك ّف ذلؾ أدى إلى خمؽ منافسة جيوبولتكية أماـ ايراف ،وتحديدا مف قبؿ األقطاب األخرى في العالـ
اإلسالمي ،والحديث ىنا عف تركيا والسعودية ،إذ اندفعت ىاتاف الدولتاف إلى تبني سياسات المواجية لممشاريع
الجيوسياسية اإليرانية،

29

فإلى جانب تركيا التي وجدت في األزمات الناتجة عف الثورات العربية فرصة لتمرير

سياسيتيا التوسعية ،التي تيدؼ العودة إلى المنطقة العربية بإعادة مفيوـ العثمانية بشكؿ جديد ،أو

الجيواستراتجية الحضارية الجديدة لتركيا ،ذىبت السعودية لتقديـ نفسيا عمى أنيا الدولة الحامية ،والقائدة لممنطقة
العربية ،وذلؾ بإحياء مشروع المواجية العربية عبر صيغة التحالؼ العربي في اليمف ،وفي إطار التضييؽ عمى
78

كريمة كروي

صعود الجيوبولتيك الشيعي في السياسة اإلقميمية إليران وانعكاسه عمى دول الجوار

استراتجية الجيوبولتيؾ الشيعي اإليراني ،سعت الدولتاف إلى التموقع في مجمؿ مناطؽ الصراع التي تتواجد فييا

إيراف ،واف كاف ىذا التموقع يختمؼ مف منطقة إلى أخرى.

وفي ذات السياؽ ،يشكؿ اإلنتشار األمريكي في معظـ الجغرافية الشرؽ أوسطية والدور الروسي في

المنطقة تحديا آخر أماـ الجيوبولتيؾ الشيعي؛ فبالنسبة لمدور الروسي وعمى الرغـ مف حالة التوافؽ التي تشيدىا

العالقات الروسية اإليرانية في العديد مف الممفات اإلقميمية والدولية ،إال أف ىذا التوافؽ يظؿ تكتيكا فرضتو
طبيعة الظروؼ الدولية واإلقميمية ،ألف ىناؾ تباينا كبي ار بيف المشروعيف السياسييف الروسي واإليراني ،األولى

تطمح مف خالؿ مشروعيا في المنطقة إلعادة مكانتيا كقوة عظمى عمى المستوى الدولي ،أما الثانية فمشروعيا
عقائدي مذىبي ديني بالدرجة األولى.
خاتمة
كانت ىذه قراءة لصعود استراتجية الجيوبولتيؾ الشيعي في السياسة اإليرانية ،وتطبيقاتيا عمى أرض الواقع
وانعكاس ذلؾ عمى أمف واستقرار دوؿ الجوار ،خاصة العراؽ وسوريا ولبناف ودوؿ الخميج العربي ،وفؽ منيج

وصفي تحميمي ،وقد تـ التوصؿ مف خالليا إلى مجموعة مف النتائج ،أىميا:

-إف ىدؼ الجيوبولتيؾ الشيعي ىو تأميف العمؽ اإلستراتيجي لألمف وحماية المصالح العميا إليراف مف

جية ،وتشكيؿ حكومة إسالمية عالمية ترتبط ارتباطا عضويا بحكومة الولي الفقيو مف جية أخرى.

-أعطت استراتيجية الجيوبولتيؾ الشيعي صبغة جديدة لمييمنة عمى الدوؿ المجاورة ،مف خالؿ تسييس

األقميات الشيعية فييا ،لتتحوؿ مف أقميات مذىبية واجتماعية إلى ضواغط سياسية تخدـ المشروع التوسعي

اإليراني.

-نجحت إيراف في إطار الجيوبولتيؾ الشيعي في إحداث تصدع مذىبي داخؿ الدوؿ المستيدفة ،وذلؾ

بتوظيؼ مختمؼ أساليب القوة ،واستطاعت إيجاد بيئات خصبة ساعدتيا في بسط نفوذىا في الداخؿ العربي

وعبر دعميا لمميميشيات الشيعية بالماؿ والسالح ،أضحى ليا وجود قوي في العديد مف الدوؿ العربية.

-انعكست استرات يجية الجيوبولتيؾ الشيعي سمبا عمى الدوؿ المجاورة ،مف خالؿ تفكيؾ مجتمعاتيا

والسيطرة عمى القرار السياسي فييا ،السيما في سوريا والعراؽ ولبناف ،إذ أصبحت ىذه الدوؿ رىينة لممصالح
اإليرانية.

-في ظؿ استمرار صانع القرار اإليراني في تبني سياسة جيوبولتكية ،واستم ارر األزمات في المنطقة

لكف النظر إلى الداخؿ اإليراني ،وتنامي اإلحتجاجات الشعبية
العربية ،فإف الجيوبولتيؾ الشيعي مرشح لمصعودّ ،
في الدوؿ المستيدفة ،باإلضافة إلى المنافسة الدولية واإلقميمية ،يجعمنا نصؿ إلى نتيجة مفادىا تراجع

الجيوبولتيؾ الشيعي وانحصاره.

ولكف ىذا التراجع لف يكوف عمى المدى القريب ،ألف الدولة اإليرانية تمتمؾ مؤسسات قوية ومتماسكة

تجعميا قادرة عمى االستمرار في تطبيؽ استراتجيتيا ،والتدخؿ في الممفات اإلقميمية ،ال سيما الممفيف السوري

واليمني ،وليذا يجب عمى الدوؿ العربية المجاورة إليراف:
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 -إعادة بناء العالقات والتحالفات في اقميـ الشرؽ األوسط بشكؿ عاـ ،وبخاصة النطاؽ الجغرافي العربي

لتشكيؿ قوة معادلة لمنفوذ اإليراني.

-احداث مصالحات بينية عربية بيف األقطار العربية ،وداخؿ األقطار بيف القوى السياسية والمجتمعية في

كؿ دولة.

-بناء نظاـ أمني إقميمي عربي ،قائـ عمى حفظ التوازنات بيف جميع األطراؼ اإلقميمية الفاعمة في

المنطقة.
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