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 مقدمة  

إلى طبيعة النظام  استند، والذي 1979الثورة اإليرانية عام  انتصارلت المالمح األولى للجيوبوليتيك الشيعي مع تشك  

الخميني، ويمكن القول في هذا اإلطار بأن الثورة اإليرانية آية هللا  ،للثورة اإليرانيةالديني بقيادة المرشد األعلى  الثيوقراطي

المشهد السياسي اإلقليمي  صدارةمن جهة، ونشوء حزب هللا اللبناني من جهة أخرى، قد وضعا الجغرافيا السياسية الشيعية في 

لخميني، والشعارات السياسية التي كان يرفعها قادة الحرس الثورية التي كان يرددها ا-، كما أعطت الخطابات الدينيةوالدولي

الثوري، قوة دفع كبيرة للمجتمعات الشيعية في العالم اإلسالمي لتستشعر وجودها السياسي، والهدف من وراء ذلك هو تشكيل 

  إيران./طة بدولة القلب المذهبيحركة شيعية عابرة للحدود الوطنية مرتب

 

رة للمجتمعات الشيعية بطبيعة جيوسياسية، فهو تعبير عن الجغرافيا الشيعية المؤثرة في و حالة معب   إن الجيوبوليتيك الشيعي ه

بالمركزية اإليرانية، ومن ثم تشكيل قوة دولية  االرتباطعالقات القوة الدولية، عن طريق الدفع بالمجتمعات الشيعية إلى 

على أساس  يران قطب دولي يسعى إلى إعادة تشكيل النظام الدولين إأعن ذلك محمد جواد الريجاني، من  رصاعدة، كما عب  

 االفتراضاتن الجيوبوليتيك الشيعي هو باألساس مشروع جيوستراتيجي إيراني، يعكس طبيعة إالتعددية القطبية، أي 

ي نظريته ف (Halford John Mackinder)هالفورد جون ماكيندر  ،االستراتيجيالجيوبوليتيكية التي نادى بها المفكر 

الثورة اإليرانية لتشكيل مركزية شيعية  استعارتها(، وهي فكرة The Heartland Theoryقلب األرض ) :الجيوستراتيجية

، ونظامها السياسي القائم على نظرية والية الفقيه "دولة أم القرى" عتبارهاافي العالم اإلسالمي، تستند باألساس إلى إيران ب

 المطلقة.

 

كي رياألم االحتالليم المجاالت الجيوستراتيجية للجيوبوليتيك الشيعي بعد ظيعية عابرة للحدود الوطنية وتعش إن تشكيل حركة

، أجبرت إيران على تسخير مقدراتها الوطنية لتحقيق وجود خارطة شيعية متمايزة عن الخارطة السنية 2003للعراق عام 

هيكل سياسي له امتدادات جغرافية خارج حدود إيران السياسية عبر عملية النمذجة واألدلجة هو بناء  1979كان االهتمام األساسي للثورة اإليرانية عام 

 السياسية )رويترز(
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من أفغانستان  اإليرانية في جغرافيا ممتدة االستراتيجيةفي العالم اإلسالمي، وعلى الرغم من النجاحات الكبرى التي حققتها 

نها واجهت تحديات أ، إال يديولوجياألو واالقتصادي العسكريو االستراتيجي ات فعلها، وذلك بفعل محركحتى شمال إفريقيا

لت الجيوبوليتيك الشيعي بعض الشيء، والتي يأتي في مقدمتها الدور اإليراني في تصاعد حدة الصراعات الطائفية كبرى عط  

ن المشروع السياسي اإليراني هو مشروع أالرغم من العالم اإلسالمي، وعلى والمذهبية، والمنافسة الجيوبوليتيكية إليران في 

 ااإلسالمي بدوله ومجتمعاته، سعي   العالم احتواءن جوهره هو مشروع عقائدي يهدف إلى أمن حيث الشكل، إال  استراتيجي

 لمجال الحيوي اإليراني.البناء 

 

اإليرانية المتعلقة بالجيوبوليتيك الشيعي،  اتيجيةاالستر االفتراضاتمحاولة إلعادة قراءة  كونها فيأهمية هذه الدراسة  تتمث ل

اإليراني، بما يتماشى  االستراتيجيذلك بالنهاية على محصلة الفعل  وانعكاساتعبر البحث في طبيعة وواقع األدوار اإليرانية، 

ا في الشرق من القوى األكثر تأثير   د  ع  ن إيران ت  أسيما والمع دواعي تحقيق رؤية واضحة لطبيعة األدوار اإليرانية الشاملة، 

  طبيعة هذا التأثير على الخارطة الجيوستراتيجية الدولية. وانعكاساألوسط، 

 

 وهي:  ،وفي ضوء ذلك تنطلق إشكالية الدراسة من تساؤالت رئيسة عدة

 ل ضرورة لبناء المجال الحيوي اإليراني؟ك  وكيف ش   ؟ل الجيوبوليتيك الشيعي اليومك  ش  كيف ت   -

شيعية دينية إليران، أم إنه مجرد حالة براغماتية لتوظيف المجتمعات ال-استراتيجيةضرورة  ل الجيوبوليتيك الشيعيك   ش  هل ي   -

 في خدمة أهدفها وسياساتها؟

 

اإليرانية  االستراتيجيةفي ضوء اإلجابة على هذه التساؤالت المركزية، تذهب فرضية الدراسة إلى إعطاء نظرة شاملة عن 

اإليرانية في إطار الجيوبوليتيك  االستراتيجيةل مالمح ك   ش  كل الجوانب الصريحة والضمنية التي ت   الستكشافلة وفي محا

 الشيعي.

 

الدراسة على اعتمدت الجيوبوليتيك الشيعي،  افتراضاتل شك   ومن أجل التوصل إلى فهم واضح للمقتربات العامة التي ت  

ومنهج التحليل  يديولوجيا الثورة اإلسالمية في بلورة الجيوبوليتيك الشيعي،ألبحث في الدور الذي لعبته ل المنهج التاريخي

اسهمت فأالتطرق إلى األنساق النظرية والفكرية التي  من خالل النظمي المنهج الوصفي،  ي بروز هذا الجيوبوليتيك. وأخير 

هذا الجيوبوليتيك، وقد فرضت مجاالت الدراسة وأبعادها هذا التعدد  انية في إطاروذلك عن طريق البحث في السياسات اإلير

  .المنهجي

 

، عبر البدء بنظرة عامة وموجزة للبحثاإلطار العام  تمث  لمن المحاور الرئيسة التي  اعدد   هيكلية الدراسة شملتفي حين 

 امتداداتة، التي تحيط بكل جوانبها على عن اإلطار العام لهذه الدراسة، ومن ثم اإلحاطة بالجزئيات التخصصية المتغير

 االستراتيجيةجدليات الحالة اإليرانية وتأثيراتها، ودورها في تشكيل المقاربات مناقشة الجيوبوليتيك الشيعي، ومن ثم 

 البحث في التحديات الكبرى التي تواجه هذا الجيوبوليتيك وأهدافه. اخير  أ، والمطروحة لتحقيق الجيوبوليتيك الشيعي

 

 مدخل نظري عام لفهم الجيوبوليتيك الشيعي .1

دي اإليراني في القرن الحا االستراتيجيالت النظرية التي وصل إليها العقل ل مفهوم الجيوبوليتيك الشيعي أحد أبرز التمث  شك  

تندة إلى مقومات صاغ العديد من نظريات التمدد والهيمنة المساإليراني  االستراتيجين الفكر أوالعشرين، وتكفي اإلشارة إلى 
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الطامح لبناء  االستراتيجيرت عن إمكانيات الفعل القوة الجيوبوليتيكية اإليرانية في مختلف مراحلها التاريخية، والتي عب  

 . المجال الحيوي اإليراني

 

هو أول من  ،(Francois Thual)ل افرانسوا تو ،أن الباحث الفرنسي نلحظ ،وفيما يتعلق بمفهوم الجيوبوليتيك الشيعي

ترجمته إلى  ت، وتم1995في عام  ،هذا المفهوم عندما نشر كتابه باللغة الفرنسية بعنوان "الجيوبوليتيك الشيعي" ماستخد

 ،قطيون ياسر، و2001عام  ،، وحسن سادو2000عام  ،علي رضا قاسم أغابل من ق   ثالث مرات في إيران، رش  ون   الفارسية

ر ن مجاالت الشيعة الجغرافية تؤث   أ اعتبارطبيعة جيوبوليتيكية، على  وذ ب الشيعي مفهومأن المذهإلى إذ أشار  ؛2003عام 

يتمتع الشيعة في الخليج العربي بأهمية جيوبوليتيكية، وذلك  ،فعلى سبيل المثال .أنحاء العالم على عالقات القوة في جميع

قتصادي، ومن ثم من الضروري أخذ التوزيع أمر حيوي لبقاء العالم ونموه اال لوقوعهم على جغرافيا الطاقة العالمية، وهو

ن ظاهرة التشيع أصبحت في واقع األمر أ، ويخلص إلى االعتبارالجغرافي للشيعة ومواقعهم، وكذلك نوع معتقداتهم في 

سياسية حساسة في العالم، مما منحهم إذ يقيم معظم الشيعة في مراكز جغرافية  ؛من النزاعات اإلقليمية والدولية محور الكثير

الخلفية التاريخية الشيعية وتوزيعهم الجغرافي ومراكز قوتهم من وجهة نظر  باستخدامالقدرة على القيام بأدوار مؤثرة، وذلك 

 . (1)جيوبوليتيكية

 

، بعنوان 2004 حزيران/ي يونيوآخر للجيوبوليتيك الشيعي في مقالة نشرتها ف اتعريف  ، مايل أفشار ،كما قدمت الباحثة اإليرانية

بعد الحرب الباردة، برزت نظريات نقدية جديدة، أخذت تدرس  أنه في مرحلة ماإلى أشارت و الجغرافيا السياسية الشيعية"،"

يل هنتنغتون عن صدام الحضارات، رأينا عملية تسييس للهويات صامووبطرح نظرية "علم الجيوبوليتيك دراسة نقدية، 

للعالم  اا مركز  إذ   اعتبارهال األساس للهوية الشيعية، يمكن نية والدينية والجيوسياسية، وبما أن إيران تمث   الثقافية واإلث

 .(2)"الشيعي

 

إنه مفهوم محدد للبنية اإلنسانية  :عن الجيوبوليتيك الشيعي بقوله، محمد رضا حافظ نيا ،في حين تحدث الباحث اإليراني

والمجتمع الديني الذي له هوية دينية شيعية في العالم، بمعنى الصراع اإلنساني الشيعي في العالم، من أجل إعادة بناء الهوية 

لذي أدى األمر ا ؛اإليرانية والتماسك الديني على نطاق عالمي، وبناء المركزية الشيعية في العالم مستوحى من موقع القيادة

إلى حساسية الهياكل اإلقليمية المنافسة، وردود فعلها الحادة على الهيكل الشيعي، ويبدو أن التكوين الشيعي يواصل  اأيض  

ن مفهوم الجيوبوليتيك الشيعي أيبدو : ويضيف .نضاله السياسي لتحقيق مكانته الطبيعية في الشرق األوسط وجنوب غرب آسيا

الجيوبوليتيك اليهودي، والجيوبوليتيك الكاثوليكي، وي، ن   أن مفاهيم أخرى مثل الجيوبوليتيك الس  مفهوم هجين، شأنه في ذلك ش

ن جميع هذه المفاهيم مبنية على هياكل أ اعتباروما إلى ذلك، على  ،الجيوبوليتيك الفرنكوفونيوالجيوبوليتيك الهندوسي، و

 .(3). إلخ"رقية، سياسية، طبقية ومكانية..بشرية "دينية، عنصرية، ع

 

ل الركيزة األساسية للعالم الشيعي ضمن إطار ن إيران تشك   أيشير مفهوم الجيوبوليتيك الشيعي إلى  ،وبصورة عامة

هالفورد جون  ،االستراتيجيالجيوبوليتيك اإلسالمي، وتأتي فكرة المركزية الشيعية هنا بنفس الصيغة التي طرحها المفكر 

ن من نقطة مركزية هي أوراسيا، وتحيط بها مجاالت حيوية أخرى األرض، التي تتكو  عندما صاغ نظرية قلب  ،ماكيندر

يمكن تناوله في إطار الجيوبوليتيك الشيعي عن طريق العديد من النظريات الجيوبوليتيكية التي تم  مرتبطة بها، وهو ما

ل الركيزة فيها أن إيران تشك    اعتبروالذي التي طرحها الريجاني،  "دولة أم القرى"طرحها، والتي يأتي في مقدمتها نظرية 

  ر لنفس الفكرة التي نادى بها ماكيندر عندما تكلم عن المنطقة المحورية في العالم.األساسية للعالم الشيعي، وهو في ذلك يؤط   
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 بنيوية الجيوبوليتيك الشيعي يوضح( 1رقم ) الشكل

 امتداداتل المجاالت الجيوستراتيجية الحيوية التي تحيط به، والتي تشك   ويرتبط مفهوم الجيوبوليتيك الشيعي بالعديد من 

هي: "دول المحيط الشيعي، دول  ،جغرافية للمجال الحيوي اإليراني، ويمكن تصنيفها إلى خمسة مجاالت جيوستراتيجية

ران والطرق الصوفية، دول المجال الحيوي الشيعي، دول خاضعة لتأثير سياسة التشيع، دول خاضعة لتأثير العالقة بين إي

 الشتات الشيعي"، ولكل مجال من هذه المجاالت الجيوستراتيجية أبعاد جغرافية محددة ومتداخلة في بعض األحيان.

 المجاالت الجيوستراتيجية للجيوبوليتيك الشيعي يبي ِّن( 2رقم ) الشكل
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لطالما عملت على تحقيقه الجمهورية اإلسالمية  ااستراتيجي   ال هدف  نه شك  أإن الجيوبوليتيك الشيعي على الرغم من حداثته، إال 

اإليراني، الذي  االستراتيجيفي إيران، فكل الطروحات الفكرية التي نادى بها الخميني جاءت في إطار تحقيق هذا المسعى 

لي الفقيه في إيران، فحتى فكرة والية في النهاية اللبنة األساسية لتشكيل اإلمبراطورية الشيعية العالمية، التي يقودها الو يمث  ل

مركزية صنع ويران، إ-كرة المركزية الشيعية العالميةيهدف إلى إيجاد حالة ربط بين ف استراتيجيالفقيه هنا تأتي ضمن سياق 

التاريخية  ل مركز الشرعية السياسية في العالم اإلسالمي الشيعي، مستندة  في ذلك إلى الظروفوالية الفقيه، الذي يمث   -القرار

 (.4)يديولوجيا اإلسالم السياسي الشيعي في إيرانأت بها والسياسية التي مر  

 

 :(5)هي ،أساسية مراحل بثالث، إيران شهدتهاالتي  االستراتيجيةللتطورات  اوفق  ، الشيعي الجيوبوليتيك مر   لقد

 ".1979عام  ،الثورة اإليرانية وحتى عشر التاسع القرن الشيعي "منذ الجيوبوليتيك ضعف :المرحلة األولى -

 .العراق" احتاللتاريخ  ،3200 وحتى عام، 1979عام  ،اإليرانية الثورة الشيعي "من الجيوبوليتيك إحياء :المرحلة الثانية -

ل بروز الهوية السياسية اليوم، وهو التاريخ الذي شك   وحتى 2003 الشيعي منذ عام الجيوبوليتيك صعود :المرحلة الثالثة -

لوصول للسلطة ل للشيعة فرصة أوجد سكانها، ما ثلثي لونيشك    الذين الدولة هذه شيعة عن الضغط ورفع العراق، الشيعية في

العراق، وزيادة  احتاللالنفوذ اإلقليمي إليران بعد  توسع إلى أدى نحو على بالكامل، المنطقة شيعة على اإيجاب   انعكس ما وهو

 مطالب الشيعة في دول المنطقة تحت تأثير وضع العراق.

 

 انتصاراإليراني منذ  االستراتيجيلفهم التطور الكبير الذي أصاب الفكر  اعام   ال إطار  إن مفهوم الجيوبوليتيك الشيعي شك  

أبعادها المختلفة الجغرافية المحيطة بإيران وحدود في إيران يدرس ال االستراتيجيالثورة في إيران، بحيث أصبح المخطط 

نه من تحقيق أهداف األمن القومي اإليراني، في بناء مركزية شيعية إيرانية في إطار العالم اإلسالمي، مك   مذهبية ت  -قراءة جيو

ية تختلف وتتفق مع لة لمذاهب وأفكار إسالمالذي يشهد اليوم منافسة جيوبوليتيكية بين العديد من القوى اإلقليمية الممث   

 الجيوبوليتيك الشيعي من حيث األهداف والوسائل.

 

تم ذكره في أعاله، وجدت إيران نفسها ملزمة بالقيام بدور مركزي إلعادة صياغة الجغرافيا المذهبية في  وبالتوافق مع ما

ل شك   المجال الحيوي الشيعي الذي ست  من األسس التي يقوم عليها الجيوبوليتيك الشيعي، بهدف بناء  اانطالق  العالم اإلسالمي، 

يوبوليتيكية يتوافق مع السياقات الج ة األطراف، وهو مانزلإيران مركز القلب بالنسبة له، والمجتمعات الشيعية األخرى بم

رودولف و (،Friedrich Ratzel) الجيوبوليتيك في العصر الحديث، وعلى رأسهم فريدريك راتزل روالتي نادى بها مفك   

 (.Nicholas J. Spykman)نيكوالس سبيكمان وهالفورد جون ماكيندر، و (،Rudolf Kjellen) نكيلي

 

 في النظرية الجيوبوليتيكية الشيعية .2

برز العديد من النظريات والمشاريع الجيوستراتيجية اإليرانية ذات إن عملية البحث في النظرية الجيوبوليتيكية الشيعية ت  

إذ أعطى الموقع الجيوبوليتيكي إليران ميزة جغرافية كبيرة، بحيث  ؛المدى الجغرافي اإليراني تد خارجالمغزى التوسعي المم

للمجتمعات الشيعية بين شرق العالم وغربه، ووفق هذا المنظور فهي معنية بأن تكون نقطة  ةمحوري اتصالجعل منها همزة 

متالكها موارد ضخمة دعمت موقعها المذهبي اإلقليمي ا عن ي األطراف، هذا فضال  غذ   للقلب المذهبي الذي ي   االرتكاز

 األمر الذي جعلها مؤهلة لممارسة تأثير على المجتمعات الشيعية التي تعيش في إطار الجيوبوليتيك الشيعي. ؛والدولي
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 اإلسالمية-نظرية القومية .1.2

للجيوبوليتيك الشيعي، وقد وضعها مهدي  حت في إطار التنظيرر  اإلسالمية أولى النظريات التي ط  -ل نظرية القوميةتمث   

بعد نجاح الثورة اإليرانية بقيادة الخميني، وكان الهدف الرئيس من وراء طرح هذه ، أول رئيس حكومة في إيران، بازركان

لطبيعة الشعارات اإلسالمية التي رفعتها  انظر  إذ  ؛في إطار العالم اإلسالمي جديدة إليران استراتيجيةالنظرية هو إيجاد منافذ 

الثورة اإليرانية، فإن ذلك يعني بأن الطموحات التوسعية إليران ستبقى حبيسة المجاالت الحيوية الشيعية، دون أن تمتد إلى 

في ، التي تشترك مع إيران سياآجنوب شرق سيا الوسطى والقوقاز وآبعد القومي، والحديث هنا عن دول الدول ذات ال

يريد  الذي كان ر المحافظ في إيرانوعلى الرغم من عدم صمود نظريته أمام التيا، إن بازركان .مشتركات قومية عديدة

طرح نظريته في خضم المد الثوري ناصبهم ونفوذهم، نجح في ليبرالية من شأنها التأثير على م ااإلطاحة به، لتبنيه أفكار  

   الذي عاشته إيران بعد الثورة.

 

 اإليرانية ية تصدير الثورةنظر .2.2

لطة والية الفقيه، ووالية الفقيه كما يؤمن بها بعالمية س   اوثيق   اارتباط   ،فها الخمينيكما عر   ،يرتبط مفهوم تصدير الثورة

ويفسرها، تفرض سلطانها على جميع الدول وتخضع لطاعتها األمة اإلسالمية، وتبسط نفوذها على الجميع، ال تلزم نفسها 

ع عبور نيم استقاللبأي قانون دولي، وال يعنيها حرمة جوار أو معاهدة حدود، فال سيادة تحول دون فرض األمر الواقع، وال 

م و .الوالية إلى الدول األخرى مصطلح تصدير الثورة دالالت أخرى، فهو مرادف لكلمة "الفتح" في المفهوم اإلسالمي، يقد  

من المهمة اإللهية المقدسة الملقاة على عاتق الولي  اوانطالق  أي إعادة فتح بالد اإلسالم وإخضاعها بالقوة لحكم الولي الفقيه، 

ن النهوض لتحقيقه، ومن واجب الجمهورية دولة اإلسالم العالمية ضرورة شرعية الزمة، وهدف واقعي يتعي   الفقيه، فإن إقامة

 .(6)اإلسالمية في إيران أن تضم إلى أحضانها المسلمين أينما كانوا في هذا العالم، وتصدير ثورتها إلى كل أقاليمه

 

 نظرية دولة أم القرى .3.2

ن إيران أ، إلى "الوطنية اإليرانية االستراتيجيةمقوالت في "في كتابه ، كما صاغها الريجاني "،دولة أم القرى"تشير نظرية 

والية على األمة اإلسالمية تكون له السلطة وال االدولة القائدة التي تفرز زعيم   لستكون مركز العالم اإلسالمي، ومن ثم فهي تمث   

حكومة لتمثيل هذه األمة، وعلى هذا األساس ليس  واختيارمية واحدة، ن الدين يقتضي تشكيل أمة إسالأ عتباراعلى ، اجميع  

-دولة أم القرى" انتصارومن ثم فإن . (7)من مصلحة األمة اإلسالمية أن تبقى متفرقة، ألن الهدف هو الوحدة اإلسالمية

يعني  "إيران-دولة أم القرى"لألمة اإلسالمية، فالحفاظ على  اانهزام   تمث  لن هزيمتها إلألمة اإلسالمية، و انتصار  ا د  ع  ي   "إيران

دولة أم "لت الحفاظ على نظام الحكومة اإلسالمية، والذي يشمل كل أراضي الدولة اإلسالمية الواحدة، والتي بسببها تشك  

 .(8)، التي ستقود هذه األمة"القرى

 

 نظرية دولة المهدي العالمية .4.2

 ؛جعلها نظرية سياسية يتحرك منها ،محمود أحمدي نجاد، ن الرئيس اإليراني السابقأم نظرية المهدوية، إال د  على الرغم من ق  

ففي كلمة له أمام مؤتمر  .سبة لقيام حكومة المهدي العالميةن حكومته هي حكومة مؤقتة، تهيئ األرضية المناأ اعتبرفقد 

سوى التحضير اإلسالمية ونظام والية الفقيه ليس لهما أية مهمة أخرى الجمهورية  إن: "قال، 2005عام  ،المهدوية في طهران

وكانت رؤيته للحكومة اإلسالمية تنطلق  (.9)إذ سيدير اإلمام المهدي الكون عبر هذه الحكومة...." ...إلنشاء حكومة عالمية

ت القوة لنهوضها ونجاحها، وإن عدم مقوما جميع توفيرل األساس لدولة المهدي العالمية، والتي البد لها من نها تمث   أمن 

   ها كعقبات رئيسة أمام قيام حكومة المهدي العالمية.ءتحقيق هذه األهداف يعني بقا

 اإليراني-مشروع الشرق األوسط اإلسالمي .5.2
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فترة ل كي خالرياألم-لمشروع الشرق األوسط بديال  الذي طرحته إيران ، اإليراني-ل مشروع الشرق األوسط اإلسالميشك  

، أحدث المشاريع الجيوبوليتيكية التي تستهدف ربط المجتمعات الشيعية وباقي محمد خاتمي، الرئيس اإليراني األسبق

بأنه "مشروع  اإليراني-الشرق األوسط اإلسالمي ويمكن تعريف مشروع .إيران-اإلسالمية بدولة القلب المذهبيالحركات 

إيران للمبادرة التاريخية أو مهام القيادة اإلسالمية في العالم  انتزاعدف منه سم المذهب الشيعي ككل، الهاهيمنة إيراني ب

على المستوى اإلقليمي الواسع، الذي تعيش فيه شعوب إسالمية، وفي هذه الحالة يكون  باسمهماإلسالمي، وبناء إطار مقاوم 

تعبير الشرق األوسط للتغطية على عملية بناء مجال حيوي مذهبي، يقوم على الهيمنة أو القيادة السياسية للدولة  استخدامهدف 

 .(10)اإليرانية"

 

 الجيوبوليتيك الشيعي والتوسع المذهبي اإليراني انبعاث .3

إذ  ؛اإليراني االستراتيجيالفكر ل البداية العملية للتحول الكبير الذي أصاب ، شك  1979عام  ،الثورة في إيران انتصارإن 

ي قوة سياسية في الطروحات الجيوبوليتيكية للخمين واكتسبتاإلمكانيات الكامنة داخل اإلسالم السياسي الشيعي،  ازدهرت

هائلة  احتياطياتعلى  هائحتواالللموقع الجيوبوليتيكي المميز الذي تمتلكه إيران من جهة، ومن جهة ثانية  اإيران، وذلك نظر  

جعلها  من الشيعة في العالم، وهو ما% 40 عن تشكيلها ما يقرب من الخليج العربي وبحر قزوين، فضال   من الطاقة في منطقة

له آثار بعيدة المدى في العالم اإلسالمي من  تللعالم الشيعي من جهة ثالثة، ومن ثم فإن نجاح الثورة اإليرانية فيها كان امركز  

 جهة رابعة.

 

ألسباب الرئيسة التي دفعت إيران للتحول من الجيوبوليتيك اإليراني إلى الجيوبوليتيك الشيعي، هي التطورات السياسية إن من ا

في الدول التي تحتوي على مجتمعات شيعية بدأت تستشعر وجودها السياسي، وتناغمت  اشهدها العالم اإلسالمي، وتحديد   التي

 يرة في إيران، وأعطت دفعة معنوية للمجتمعات الشيعية في البلدان األخرى، كما همع األجواء الثورية التي أنتجتها الثو

األجواء السياسية في هذه البلدان للخروج من حالة  أالبحرين والسعودية وباكستان، وهي  الحال في لبنان والعراق وأفغانستان و

وبعد هذا التطور السياسي النسبي الذي  .وا فيهرفض العمل السياسي، والبحث عن فرصة لتصحيح الخطأ التاريخي الذي وقع

ا، والمشاركة في لعب دور أكثر تأثير   اة تدريجي  أصاب الجيوبوليتيك الشيعي، نجح الشيعة في معظم دول المنطقة العربي

 الفاعلة في الهياكل السياسية لهذه البلدان.

 

نت من تقديم تفسير ثوري جديد رة داخل هذا المذهب، مك  إن اإلمكانات الجوهرية لإلسالم الشيعي، ووجود عوامل سياسية مثي

سلطة الرجل و، االجتماعيةالعدالة وفإن وجود معتقدات من قبيل الدفاع عن المستضعفين،  ،ومن ناحية أخرى .لإلسالم

مها الخميني لإلسالم الشيعي، وقد   اجديد   اهذه التفسيرات أعطت مفهوم   وجميعالوعد اإللهي بقدوم اإلمام المهدي، والصالح، 

تمعات الشيعية تبع من أجل إقامة الحكومة اإلسالمية العالمية، وبناء  على ذلك بدأت المجالتي ينبغي أن ت   االستراتيجيةنها أعلى 

 يران.قبل الثورة في إ في مرحلة ما اشرق األوسط، وهو ما لم يكن ممكن  في منطقة ال اا وسياسي  تنظم نفسها عسكري  

 

في أنتجت، ن المجتمعات الشيعية إلى أ، "المقاومة الشيعية والثورة"في كتابه  (Martin Kramerويشير مارتن كرامر )

سوريا، وا من أقوى مفاهيم التمرد الثوري، بحيث أصبح هناك اليوم حزام شيعي يغطي أجزاء من لبنان، بعض  ، الوقت الحاضر

أقلية شيعية -باكستان والهند، وينقسم هذا الحزام إلى أغلبيةوإيران، والبحرين، والكويت، والسعودية، وأفغانستان، والعراق، و

 .(11)اإليراني-المجال الحيوي الشيعي استراتيجيةا في ا كبير  ل تطور  في بلدان مختلفة، وهو بحد ذاته يمث   
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ي، فقد تم وصف هيكلها الطبيعي واإلنساني للخصائص الجيوبوليتيكية للبلدان الواقعة في إطار الجيوبوليتيك الشيع اونظر  

 االستراتيجيالموارد والسكان والموقع إذ شغلت مواضيع مثل  ؛يالة في النظام العالموالديني والسياسي كوحدة نشطة وفع  

الدينية،  واالتجاهاتالصراعات و، واالستراتيجيةالعمليات العسكرية وقضايا عالمية مهمة، مثل الطاقة،  عندول المنطقة 

حية يقع الشيعة في الخليج العربي في منطقة حساسة للغاية من النا ،فعلى سبيل المثال .األمن الدولي والتجارة العالميةو

قتصادي مصير االفي ال اا حاسم  بر مستودع للنفط في العالم، دور  أك باعتبارهإذ يؤدي الخليج العربي  ؛الجغرافية والسياسية

، بل إن الدور السياسي الكبيرةأهمية هذه المنطقة ال تقتصر على وجود مواردها النفطية والمعدنية  العالمي، ومع ذلك فإن

 .اواضح أيض   واالستراتيجيةيديولوجية والجيوبوليتيكية للخليج العربي من حيث أهميته األ

 

من الناحية ": المسلمون المنسيونالشيعة العرب، "في كتابه  (Graham Fullerم، يقول غراهام فولر )تقد   وفي سياق ما

النظرية، يمكن للشيعة العرب إلى جانب إيران، أن يسيطروا على معظم موارد النفط في الخليج العربي، فإذا ما تمكن الشيعة 

من الوصول إلى مراكز مؤثرة للسلطة في منطقة الخليج العربي، عندها يمكن للمرء تحليل وفهم الحساسية من تصاعد الهوية 

  .(12)شيعية، ودورها في نجاح الجيوبوليتيك الشيعيال

 

نه ال يوجد أوالسياسية والديمغرافية للمجتمعات الشيعية في العالم اإلسالمي،  االقتصاديةوتكشف نظرة عامة على الظروف 

والسياسي،  االجتماعي االضطرابإيران، ويعيش معظمهم في حالة من  باستثناءشيعة يتمتعون بالسلطة المطلقة في أي بلد 

بدورها مع تصاعد  االحتجاجاتهذه تصاعدت سياسية من قبل المجتمعات الشيعية، و احتجاجاتأدى هذا الوضع إلى وقد 

، االحتجاجاتهذه  استمراركان للتطورات اإلقليمية والدولية تأثير كبير على  ،وفي هذا الصدد .الشيعي االجتماعيالوعي 

في  الم اإلسالمي، وجعلتهم أكثر أمال  جديدة للشيعة في الع اآفاق   وانتصارهاوعلى وجه الخصوص، فتحت الثورة في إيران 

 الصراع من أجل تغيير الوضع الراهن.

 

 الهوية الشيعية العابرة للحدود الوطنية والجيوبوليتيك الشيعي .4

وبين رة للحدود الوطنية مثل الهوية الشيعية، إلى جانب التفاعل بينها إن التركيز البنائي على الهوية، وخاصة الهويات العاب

إيران، والبحث في بنية هذه الهوية وجوانبها المعيارية والثقافية في إطار النظام الدولي، له الكثير -مركز الجيوبوليتيك الشيعي

تتعرض  ،ففي منطقة الشرق األوسط .الشيعي بها الجيوبوليتيك من الفوائد النظرية لوصف وشرح التطورات السياسية التي مر  

الهويات العابرة للحدود الوطنية للخطر، مما يحد من سلوك الدولة، فالتحليل البنائي لصعود الشيعة في العالم اإلسالمي، يشير 

لثورة، بحيث أصبحت الهوية بعد نجاح هذه ا إلى عملية تدريجية من أسفل إلى أعلى، أي من مراحل ما قبل الثورة إلى ما

 عبر نشر هويات مذهبية جديدة في العالم اإلسالمي عن طريق سياسات التشيع. على تغيير النظام اإلقليميالشيعية اليوم قادرة 

: وهي:  ،إحياء الشيعة في منطقة الشرق األوسطفي سهمت أن هناك ثالثة عوامل إ :ويمكن القول هنا تقوية الشيعة في أوال 

صعود إيران السياسي ثالث ا: ات العربية المتحدة، وتقوية الشيعة اآلخرين في السعودية والكويت واإلمارثاني ا: والعراق، ولبنان 

إذ  ؛في معادالتها اإلقليمية والدولية اية في الشرق األوسط، ولعبها دور  هذه العوامل الثالثة عززت القوة الشيع .والمذهبي

 ها في منطقة الشرق األوسط، وهو مائدلة بين صعود مكانة إيران السياسية، وأدوار حلفاأصبحت هناك عالقة منفعة متبا

 ز مكانة الهوية الشيعية في الساحة السياسية اإلقليمية والدولية.عز  

 

ففي الوقت الذي سياسية بين الهويات الشيعية في المنطقة حول كيفية الوصول للسلطة،  اختالفاتأن هناك إلى هنا  ونشير

ن السبيل الوحيد للوصول للسلطة هو الثورة، دعا العديد من الزعماء الدينيين الشيعة في العراق أتباعهم أوجد فيه الخميني 

، والسبب الرئيسي 2003كي للعراق عام رياألم االحتاللبقواعد الديمقراطية في سياق الصراع على السلطة بعد  االلتزامإلى 
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وجدا في في ذلك، هو وجود أغلبية شيعية في العراق، وكذلك فعل الشيعة في البحرين، في حين نجد أن حزب هللا والحوثيين 

 لهوية الشيعية في لبنان واليمن. إلثبات ا ةالعمل المسلح ضرورة ملح  

 

وق الوطني بوصفه ، والتشيع فاا سياسي  لشيعية فوق الوطنية بوصفها تيار  وفي هذا السياق، من المهم التفريق بين النزعة ا

هم في إعادة إنتاج تلك الهوية أو المشتركات العقائدية التي تسسيما في حاالت المواجهة مع الهوية السنية، هوية دينية، وال

 Anthony) الذي تحدث عنه أنتوني سميثلجماعة متخيلة فوق وطنية، أو في المؤسسات الدينية التي تقوم بما يشبه الدور 

Smith (13)عبر إنتاج سياسات للتعامل معها يتناول وظيفة حراسة هوية الجماعة(، وهو.  

 

ل في بادئ األمر من ، والذي كان يتشك  "محور المقاومة"ويدخل في إطار الهويات الشيعية العابرة للحدود الوطنية بروز 

لى بعد الربيع العربي إلى محور يضم جماعات وحركات مسلحة غير دولتية إ مرحلة ما إيران والعراق وسوريا، ليتحول في

التحول في نمط التفكير األمني اإليراني، جاء نتيجة التحول في نمط توزيع مفردات القوة  اجانب الدول المذكورة، ولعل هذ

بعد بروز العديد من الجماعات المسلحة  اص  لم تعد مقصورة على الدول، خصو ن ممارستهاأ اعتبارفي الشرق األوسط، على 

 .اسابق   وجبهة فتح الشام وغيرها، التي مارست السلطة واإلدارة في مناطق نفوذها وسيطرتها مثل تنظيم "الدولة اإلسالمية"

، بأن لبنان وسوريا، يأتي ضمن توجه إيراني عاموالعراق، وفإن الدعم اإليراني للجماعات المسلحة في اليمن،  ،ومن ثم 

اإلقليمي، وتوظيف  االستراتيجيفي القرن الحادي والعشرين، تقتضي إجراء تحول في نمط العمل  االستراتيجيةالضرورات 

 -في العراق وسوريا اوتحديد  -سيادة الدول  انهيارفها التي خل   االستراتيجيةالمزيد من هذه الكيانات والتنظيمات، لسد الشواغر 

عن تجنيد  في العراق على سبيل المثال، فضال  الواسع لعدد الفصائل المسلحة  االنتشار ما يشير إليهوهو بها الوطني، اعلى تر

وتحظى كل هذه الجماعات  الباكستانية العاملة في سوريا، "زينبيون"وألوية  ،األفغانية "فاطميون"مجموعات أجنبية مثل ألوية 

 التي برزت في البلدان التي تمتلك فيها إيران االجتماعيةالجناح العسكري للحركات  ال غالب  بدعم شعبي واسع، ألنها تشك   

 .(14)مذاهبها اختالفعلى  اا واضح  نفوذ  

 

جهود الحرس الثوري اإليراني لتشكيل حركة شيعية عابرة للحدود، تتألف من جماعات متشددة ونشطة في الشرق  زادت فقد

لهويات الطائفية بعد قيام ثورات الربيع العربي، ثم جاءت األحداث في سوريا ب ااألوسط وجنوب شرق آسيا، من تصل  

في العراق، والتدخل العسكري بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن،  الدولةوالبحرين، التي ترافقت مع صعود تنظيم 

 Tobyحظ توبي ماثييسن )ليسهم في الشحذ الجماعي للهوية المذهبية في صفوف شيعة منطقة الشرق األوسط، وقد ال

Matthiesen) نبثقة مما وصفه بـالمجال العام الشيعي إلسباغ القداسة  خدمتاست  الرموز التي  انتشرتإذ  ؛هذه الظاهرة الم 

ز واألقنية الفضائية الشيعية.. ما عز   االجتماعيعلى الصراعات في سوريا والعراق "على نطاق واسع عبر وسائط التواصل 

 .(15)الطائفية العابرة للحدود الوطنية"الهويات 

 

 اإليرانية الخارجية االستراتيجيةن بصماته في أن المذهب الشيعي محوري في السياسات اإليرانية الداخلية، بيد في أشك  ال

فالدين عامل من  ر على المقاربة اإليرانية للسياسات الخارجية، لكنها ال ت مليها،، فالهوية الدينية ومعتقداتها تؤث   اأقل وضوح  

وال حتى الثانوية  االعتباراتفي صدارة  احتسابهيكون  ما ال االسلوك الخارجي اإليراني، وغالب  العوامل العديدة التي ترفد 

لدعم الشيعة خارج  ااستعداد  ن السمة الشيعية إليران قد تجعل القادة اإليرانيين أكثر أصحيح . ن إيران دولة مذهبيةألمنها، 

أن الجماعات الشيعية الموالية إليران هي األخرى باتت تعتبر نفسها بالفعل رابطة عالمية تحت بالمقابل نجد  لكنإيران، 

علي خامنئي، ومثل هذه الرؤى تبلورت بفعل وحدة الهدف في نزاعات ، مرشد األعلى اإليرانيوحية والسياسية للالسلطة الر  
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ي أكثر الروابط بين إلى سياسات الهوية الطائفية، وهذا بدوره سي عزز وينم   المنطقة التي كلما طالت، أصبحت تستند أكثر 

 (.16)إيران ووكالئها في العالم اإلسالمي

 

  الجيوبوليتيك الشيعي وطموح القوة العظمى  .5

، وتجسد وثيقة ت عرف "قوة عظمى"للتحول إلى  سالمي سبيال  في شؤون دول العالم اإل وانغماسهاوجدت إيران في تدخلها 

إذ تضع التصورات  ؛1979هذا الهدف، وهي ت عتبر أهم وثيقة قومية وطنية بعد الدستور اإليراني عام " 2005إيران " باسم

، والتي تهدف إلى تحويل إيران إلى نواة مركزية ودولة قائدة في منطقة جنوب اللدور اإليراني خالل عشرين عام  المستقبلية 

 .(17)، التي تشمل شبه الجزيرة العربية وبالد الشام وسيناء"المنطقة العربية تحديد  آسيا "أي اغرب 

 

ن إيران ستحظى بخصوصية على المستوى الدولي، وتتحول إلى قوة دولية، ومصدر إلهام للعالم أوتنص الوثيقة على 

، ااقتصادي  لى في منطقة جنوب غرب آسيا ، لتحتل إيران المرتبة األو2025في العام  اسالمي، على أن ينعكس ذلك إقليمي  اإل

م  ل  م   اا، وتصبح نموذج  ا وتكنولوجي  علمي  و اره، إلى تعاليم الخميني وأفك ااستناد  في العالم اإلسالمي،  ا ومؤثر  ا فاعال  ا والعب  ه 

تي ترى في إيران ، ال"القرىدولة أم "سم نظرية االثورية، وهو ما يتفق مع ما تم صياغته تحت -وبما يعكس هويتها اإلسالمية

اإليرانية، بناء  على أساطير دينية  االستراتيجيةسالمي، وهي أساس الفكر التوسعي الناعم والصلب في مركز العالم اإل

على أرض الواقع، فإن إيران سعت إلى توظيف التطورات التي تشهدها المنطقة  االستراتيجيةومن أجل ترجمة هذه  .وتاريخية

للثورة  اامتداد  ها واعتبرتلصالحها،  استثمارها، حاولت 2010ثورات الربيع العربي نهاية عام  اندلعتين لصالحها، وح

 .(18)اإليرانية، أو صحوة إسالمية في المنطقة العربية، كما أطلق عليها خامنئي

 

األولى لنجاح الثورة في  إن التوجهات العامة لتحول إيران لقوة عظمى في العالم اإلسالمي، كانت قد بدأت منذ اللحظات

أ عليها إيران في تحركاتها اإلقليمية، وسعت من إيران، عن طريق إعالن مبدأ تصدير الثورة، وجعله الركيزة التي تتوك  

إذ نظر الخميني  ؛مستكبرين ومستضعفين :إذ قسمت دول العالم إلى قسمين ؛كبير لثورتها استراتيجيورائها إلى إعطاء زخم 

العالمي،  االستكبارنها حليف لقوى أا دول الخليج العربي على دد إلى دول الشرق األوسط وتحديد  ومن معه من قادة الثورة الج

في  ثر ذلك مؤتمر دوليإمت على ظ   دولية، ون  إلى تحويل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مناطق إسالمية  افدع

 .(19)1988لندن عام 

 

فت البعد الديني في خدمة ض مكانتها ضمن العالم اإلسالمي، كانت قد وظ  إن إيران ولغرض فر  : ن القوليمك ،ومن ثم

تدخلي تكون اإليرانية لدور إقليمي  االستراتيجيةاإلقليمية، وقد مهدت التنظيرات السياسية والفكرية للخميني  استراتيجيتها

على أرض الواقع، فالدعم  "دولة أم القرى"للعالم اإلسالمي، وهو ما عكسته نظرية  إلى مركزتحول إيران  الغاية النهائية منه

يمكن ؛ إذ لسياسية للخمينيستند إلى الرؤية االسياسي الشيعي في الشرق األوسط السياسي والعسكري لقوى وأحزاب اإلسالم ا

إيران  م اإلسالمي، ولتحقيق ذلك لم تكتفهذه الجماعات إلى المجتمعات الشيعية في دول العال من خاللإليران أن تنفذ بهدوء 

، فأصبحت مفردات القوة اإليرانية الشاملة في اوالقوة الناعمة أيض   واالقتصادعت الجغرافيا بالتنظير السياسي، وإنما طو  

    خدمة الجيوبوليتيك الشيعي.

 

لفرض  في منطقة الخليج العربي استراتيجيكي للعراق من فراغ رياألم االحتاللفه ما خل   استغاللعملت إيران على  فقد

يديولوجية وأطماعها في الهيمنة، وتخويف جيرانها كهدف على المدى القريب، إقليمية، بغية تحقيق طموحاتها األمكانتها كقوة 

ركية والغرب في هذا يترى الواليات المتحدة األمثم فرض سيطرتها على العالم اإلسالمي كهدف على المستوى البعيد، و
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حدث تغيير جذري في  وفي أكثر من موقع، ألن إيران ربما تسعى إلى تدشين نفسها كقوة عظمى إذا ما ،امله االتوجه تحدي  

 .(20)ميزان القوة اإلقليمي لصالحها

 

 (21)اقالعر احتالل( توضح التوسع اإليراني بعد 1خارطة رقم )

 

، وقد تزامن ذلك مع وصول 2003العراق عام  احتاللعن قوة الجيوبوليتيك الشيعي بعد  ،وبشكل الفت ،لقد برز الحديث

، وتصاعد األحداث 2006تيار سياسي شيعي إلى السلطة في العراق ألول مرة، وصمود حزب هللا في حرب لبنان عام 

العسكري الشديد في األزمتين العراقية  واالنغماس، 2014ي اليمن عام ، وتمرد الحوثيين ف2011الداخلية البحرينية عام 

 السعوديةوقد أثارت هذه اإلجراءات اإليرانية مخاوف العديد من القوى العربية وعلى رأسها  الدولة.والسورية بعد بروز تنظيم 

تهام إيران بتبني أجندة توسعية في المنطقة العربية، تسعى ادفع هذه القوى إلى  من شواهد تاريخية وحديثة، وهو ما اانطالق  

وإثارة الفتن والصراعات الطائفية، أضف إلى ذلك  استقرارهاإلى التأثير على الدول ذات التعددية المذهبية، بغية زعزعة 

خدمة  اواستراتيجي   ا، ومحاولة توظيفها سياسي  إيران لخيوط اللعبة السياسية في العراق وسوريا ولبنان واليمن امتالك

 وإذا كانت إيران قد تراجعت عن هدف تصدير الثورة باألساليب الصلبة، فإن دبلوماسيتها الناعمة ما .لمشروعها المذهبي

إذ ترمي من وراء ذلك إلى إقرار نموذج سياسي  ؛على تحقيق الغاية ذاتها عن طريق تسخير الطائفة والمذهب زالت تعمل

السبيل الوحيد لقيام الحكومة اإلسالمية  باعتباره، الخليج العربيياسة والحكم، للسيطرة على إسالمي إيراني في الس

 .(22)العالمية

 

عن  جبهات إقليمية في آن واحد، فضال   المذهبية قدرة فعلية على فتح عدة-االستراتيجيةفقد أظهرت إيران وعبر عالقاتها 

، عن طريق إعادة ترجمة واالجتماعية االقتصادية اداخلية وتحديد  تخلص من الضغوط الإعطاء نظامها السياسي فرصة ال

إن إيران  .إطار المجال الحيوي اإليرانيتدخلية تخدم مشروعها التوسعي في  استراتيجيةوإنتاج هذه الضغوط على شكل 

األوسط، بما تملكه من سعت نحو إعادة بناء دورها الدولي، مستغلة  بذلك جملة من المتغيرات التي شهدتها منطقة الشرق 

لفرض نفسها كقوة  ثقلها الجيوبوليتيكي استغاللنها من إرث حضاري وثقافي وتأثير معنوي على جوارها الجغرافي، مك  
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كان بهدف الحفاظ على أمنها وبناء دورها الجديد  اني الجديد تجاه العالم اإلسالمين التحرك اإليرأا إذ بات واضح   ؛إقليمية

 من دورها الدولي الذي تطمح إليه. االذي يجعل الجيوبوليتيك الشيعي جزء   بالشكل( 23)فيه

 

 التحديات الكبرى التي تواجه الجيوبوليتيك الشيعي .6

أكان ذلك  التي تواجهها إيران اليوم، سواء تقل أهمية عن تلك إن التحديات الكبرى التي تقف بوجه الجيوبوليتيك الشيعي ال

، على ةيمكن تناول الحالة اإليرانية بصورة متجزئ على مستوى النظام السياسي، أم على مستوى السياسة الخارجية، فال

عملت  ،وعلى مستوى الجيوبوليتيك الشيعي .في طريقة التحرك اإليراني الخارجي ااستراتيجي   ن هناك تكامال  أ اعتبار

 باالعتماد، وذلك اا وتطبيق  فكر   الكثير من نقاط قوتها في سبيل ترسيخ هذا الجيوبوليتيك اماستخداإليرانية على  االستراتيجية

والعسكرية،  االقتصاديةعلى مجموعة من ركائز القوة الجيوبوليتيكية اإليرانية، كالموقع الجغرافي والنظام السياسي، والقدرة 

ن إيران من تجاوز تحديات أخرى هي خارج إطار القدرة اإليرانية على ن جميع هذه الركائز لم تمك   أوالقوة السكانية، إال 

 التعاطي معها، ومن أبرز هذه التحديات: 

 

 : تحدي الصراع في الجغرافيا اإلسالميةأواًل 

الدولي الذي أنتج  االنغماسإذ شهدت هذه الجغرافيا حالة من  ؛يدان الرئيس للجيوبوليتيك الشيعيل الجغرافيا اإلسالمية المتشك   

 واالنتماءأزمات الهوية  اها دول العالم اإلسالمي، وتحديد  التي تعاني من االستراتيجيةبدوره العديد من األزمات واإلشكاالت 

إذ  ؛قات البينية بين الدول اإلسالميةوالصراعات العرقية والطائفية، وهو ما أدى بدوره إلى إنتاج أزمات على مستوى العال

، وهو واحتواءجغرافية صراع  باعتبارهاكية إلى الجغرافيا اإلسالمية ريالواليات المتحدة األم اوى الدولية وتحديد  تنظر الق

 1993في كتابه الصادر عام ، (Samuel Huntington) هنتنغتونيل صامو ،ركيياألم االستراتيجيما أشار إليه المفكر 

 ألنها ؛إحدى حضارات المواجهة التي تمث  ل في نظرهضارة اإلسالمية الح عن، والذي تحدث فيه "صدام الحضارات"بعنوان 

كية، ومن ثم ينبغي على الحضارة الغربية ريتحتوي في داخلها على مجموعة من القيم واألفكار التي ترفض الهيمنة األم

السوفيتي وهي الحضارة اإلسالمية، وهو ما  االتحادلمواجهة العدو القادم بعد  االستعدادكية ريالممثلة بالواليات المتحدة األم

 . ة أمام حركة الجيوبوليتيك الشيعيأفرز بدوره عقب

 

، "الجيوفوبيا الشيعية الصاعدة"يسمى بـ إنتاج ما في اإلسالمية كما أسهمت حالة الصراع الطائفي والمذهبي في الجغرافيا

يديولوجيا الثورة أؤكده ت العالم اإلسالمي، وهو ما "يرنةـ"أد لاإلسالمية عبر سعي إيراني جا الجغرافيا ابتالعوالرامية إلى 

منها فكرة تصدير الثورة والدفاع عن المستضعفين، كما تبلورت  االستراتيجيةفي إيران، وعبر مجموعة من اآلليات 

ضع الجغرافيا الذي و "الهالل الشيعي"لشيعي عبر أطروحة الجيوبوليتيكية للصراعات الدولية على الجيوبوليتيك ا االرتدادات

األمر الذي أدى إلى ردات فعل عكسية قادها العديد من الدول  ؛أمام تحدي وجود تقوده إيران، ا السنيةاإلسالمية، وتحديد  

 اإليرانية الشاملة. االستراتيجيةله اإلسالمية، ومنها السعودية اليوم، للوقوف بوجه هذا التحدي الوجودي الذي تمث   

 

، وهو نفس التاريخ 2003كي للعراق عام رياألم االحتاللفإن خاصية الصراع التي شهدتها الجغرافيا اإلسالمية منذ  ،ومن ثم

أمام إيران، ومن أهمها  االستراتيجيةالذي شهد البداية العملية لتطبيق طروحات الجيوبوليتيك الشيعي، أنتج الكثير من العقبات 

د الكثير من الطموحات الجيوستراتيجية اإليرانية في ي  األمر الذي ح ؛ت األبعاد الدوليةبروز سياسات المحاور والتحالفات ذا

وعلى الرغم من اإلعالن الرسمي اإليراني  .إيران-دود وبحار بدولة القلب المذهبيربط الخطوط الجغرافية بما تحتويه من ح

لمتوسط حتى المحيط بحر األحمر والبحر األبيض ابأن إيران اليوم تسيطر على العديد من الدول العربية، وتوجد في ال

وليتيك الشيعي اليوم، محاولة هروب إلى األمام لتجاوز العقبات الجغرافية التي تقف بوجه الجيوبفي النهاية  نهاأاألطلسي، إال 
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ألوروبي في شؤون الروسي والصيني وا واالنغماسكي في مجمل الجغرافيا اإلسالمية من جهة، رياألم االنتشارعبر  اوتحديد  

 العالم اإلسالمي من جهة ثانية، والدور السياسي السعودي والتركي من جهة ثالثة.

 

 : تحدي المنافسة الجيوبوليتيكية اثانيً 

جيوبوليتيكية، يعود  العتباراتيديولوجية بل أ العتباراتفي جيوبوليتيك الشرق األوسط، ليس  اا مركزي  وقع  تحتل إيران م

الرقعة الجغرافية التي توجد عليها إيران كانت وما زالت في قلب المنطقة ومركز دائرتها المذهبية، ومن ثم فإن ن أذلك إلى 

ستغلته اقريبة من المذهب الشيعي، وهو ما هذا الموقع الجيوبوليتيكي أتاح لها التواصل مع العديد من المجتمعات الشيعية أو ال

 سواء االستراتيجيي مناطق جغرافية بعيدة عنها، وذلك عبر العديد من مشاريع الربط جيوبوليتيكية ف امتداداتإيران لتحقيق 

 المجاالت الجغرافية عبر سلسلة من األحالف العابرة للمذهبية. الحتواء، اقتصاديةأكانت سياسية أم 

 

العالم اإلسالمي، والحديث هنا عن بل األقطاب األخرى في من ق   ايوبوليتيكية أمام إيران، وتحديد  هذا الواقع أنتج منافسة ج

الدولتان إلى تبني سياسات مواجهة للمشاريع الجيوستراتيجية اإليرانية، فإلى جانب إحياء  اندفعتإذ  ؛السعوديةتركيا و

السعودية إلى إحياء مشروع المواجهة العربية، وذلك عبر صيغة التحالف العربي  تالجغرافيا العثمانية من قبل تركيا، ذهب

د في ون إلى الوجيقليمي اإليراني، سعت كلتا الدولتالتضييق الجيوبوليتيكي على التمدد اإل استراتيجيةاليمن، وفي إطار في 

في مناطق  اة مباشرة أم غير مباشرة، وتحديد  بصور الوجودأكان هذا  ان سواءفيها إير توجدنفس مناطق الصراع التي 

 ركيزة التمدد الجيوبوليتيكي اإليراني. عتبارهمااالصراع الرئيسة كالعراق وسوريا ب

 

ه ن هذأا ولبعض الوقت، خصوص   استراتيجيإن خاصية المنافسة الجيوبوليتيكية أدخلت الجيوبوليتيك الشيعي في حالة سبات 

كية في ريإذ أدت األدوار األم ؛الشرق األوسطفي اإليراني  االستراتيجيعلى الدور  انعكس سلب  اا ا دولي  المنافسة أخذت بعد  

ن الدور السعودي في اليمن والبحرين أيراني على المستوى القريب، كما اإل االستراتيجيالمشروع  تأجيلالعراق وسوريا إلى 

عرقل الطموحات الشيعية على المستوى المتوسط، في حين أنتجت المشاغلة اإلسرائيلية لحزب هللا في لبنان حالة تشتيت 

الباكستانية، والعالقات -ن العالقات اإليرانيةأالشيعي على المستوى البعيد، كما لألدوار اإليرانية في إطار الجيوبوليتيك 

 بصورة غير مباشرة على طبيعة وواقع األقليات الشيعية في هاتين الدولتين. انعكستاألفغانية، هي األخرى -اإليرانية

 

أمام الجيوبوليتيك الشيعي، فعلى  عائق ايقف  اا كبير  تحدي  هي األخرى ل الروسية تشك   -إن العالقات اإليرانيةف، وفي نفس السياق

تي على الذي تشهده العالقات بين البلدين في العديد من الملفات اإلقليمية والدولية، والتي يأ الرغم من حالة الترابط السياسي

قيام  طبيعة الظروف الدولية التي نتجت بعد اقتضته، ااستراتيجي  وليس  اتكتيكي  يظل ن هذا الترابط أرأسها الملف السوري، إال 

ركية، ياألم-كية، أم على مستوى العالقات اإليرانيةرياألم-ات الروسيةكانت على مستوى العالقأ ثورات الربيع العربي، سواء

في طبيعة وجوهر المشروع السياسي اإليراني والروسي، فاألول هو عقائدي  اكبير   اإن هناك فارق  :  عن ذلك يمكن القولفضال  

ديني مذهبي، أما الثاني فهو سياسي مواجهاتي دولي، فهناك العديد من اإلشكاالت التي تعتري هذه العالقة، والتي قد تظهر 

  للعيان بشكل واضح بعد أن تضع الحرب السورية أوزارها في المستقبل المنظور.

 

 : تحدي القيادة داخل العالم الشيعياثالثً 

أن تقيم عالقة مستقرة وطيبة مع الحوزة العلمية الشيعية في  في إيران منذ تأسيسها ولحد اآلن الجمهورية اإلسالمية لم تستطع

 مما جعل النظام اإليراني في حالة توجس من الحوزةبسبب موقفها من موضوع والية الفقيه بمفهومها الخميني، النجف، 

م إلى سعي النظا ىمما أد ؛إلى خالفات أخرى في أساليب إدارة الحكم بين المراجع والنظام السياسيإضافة بشكل مستمر، 
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بأعمالهم  واالستمرارعدد من المراجع، ومنعهم من التصريح بآرائهم وأفكارهم، على اإليراني إلى فرض إقامة جبرية 

إياها الممثل لإلسالم ا ا لمركزية النجف، معتبر  نافي   ااإليراني منذ بدء تأسيسه، موقف   وكان موقف النظام. التدريسية والدينية

في القائل المتخلف، غير الثوري والمتهاون، وترجع أسباب ذلك إلى خلفية الصراع بين المنهج الثوري للخميني، والمنهج النج

القاسم  أبوالسيد " ، بعد وفاةعلي السيستانيالسيد  ةرحت مرجعيذا الموقف ذروته حين ط  وصل ه .بفصل الدين عن السياسة

 ،ليزيج، السيد السيستاني بالمرجع اإلنخطيب صالة الجمعة في طهران في ذلك الوقت، ؛ حيث وصف أحمد جنتي"الخوئي

ام ما أسماه بخروج المرجعية من إيران، وخطورة ذلك على النظم ار جنتي أيض  وقد حذ   ".عميل ومتهاون"نه أقصد بها 

السيد السيستاني أن يثبت مرجعيته بشكل واسع النطاق في العالم  استطاعاإلسالمي في إيران، وفي المرحلة الثانية، وبعد ما 

النظام اإليراني إلى خيار التعامل مع الظاهرة بشكل إيجابي، ومحاولة  انتهىالشيعي بأكمله، بما فيها إيران وحوزة قم، 

الذي أثرى حوزة قم  ،فيهم الممثل الرسمي للسيستاني، السيد جواد الشهرستاني نبم (قم)ممثلي حوزة النجف في  احتضان

أن حوزة النجف كانت آنذاك  اخصوص   والنشاطات الحوزوية، بمؤسساته العلمية والبحثية ودور النشر وغيرها من الفعاليات

 .(24)اني آنذاكفي أضعف فترات حياتها، مما يفسر سبب عدم بروز صراع بينها والنظام اإلير

 

بين النجف وطهران، وال نستطيع القول و)ق م(،  ا، ظهر الخالف جلي  2003ي بعد عام وبعد تدخل إيراني قوي في الشأن العراق

، بل غدت المرجعية الرسمية سلطة محمد رضا بهلوي ،الحال في زمن الشاه تألن مدينة قم لم تبق ممثلة للمرجعية، مثلما كان

ون بمرجعية خامنئي، وفي هذه الحالة يفكرون ر  ق  ومركزها طهران العاصمة، مع وجود مراجع دين ال ي  قائمة في إيران، 

ل هذا عن ممارسة السياسة المباشرة، وكان يمث    االبتعادتفكير مرجعية النجف نفسها كما أشرنا بفصل الدين عن الدولة، أي 

 (. 25)ظل حبيس داره بعد مصادرة مدرسته في قم الجانب في إيران آية هللا محمد كاظم شريعتمداري، الذي

 

هناك العديد من الملفات السياسية واألمنية التي ينظر إليها كل من السيستاني وخامنئي برؤية مختلفة عن اآلخر،  ،واليوم

و الموقف من التي يشهدها العراق، أ االحتجاجية، والتظاهرات الدولةتتعلق بطبيعة النظام السياسي، وكيفية محاربة تنظيم 

بين إيران ومرجعية النجف،  واالختالفاتبرز العديد من المشاكل يكما .(26)الشخوص السياسية العراقية، أو الحشد الشعبي

الحال  يالشيعية في النجف، كما ه، للتأثير على المرجعية الدينية استغاللهامن خالل العديد من المجاالت التي تحاول إيران 

المتباينة من األحزاب أو التيارات، أو حتى القضايا والمسائل التي تخص الشأن الداخلي العراقي، والتي أظهر المواقف في 

ة، ولكنها اليوم تبدو أكثر السيستاني وخامنئي ليست جديد حيث إن الخالفات بين؛ (27)كبيرة بين الطرفين االكثير منها فروق  

، وتجري ضمن حوارات بشأن قضايا دينية وعقائدية وسياسية بعيدة عن بعدما كانت سرية وبعيدة عن األنظار اوضوح  

 .هذا الخالف مؤهل للتصاعد مستقبال  اإلعالم بين مؤيدي السيستاني ومؤيدي خامنئي، و

 

 : تحدي الصورة النمطية عن إيرانارابعً 

ن لكل دولة صورة أفي المجتمع الدولي، بمعنى عنها الدول األخرى  الذي تتصورهالعام  اإلطار   ل الصورة النمطية للدولةتمث   

-عالقاتها على أسس مذهبية أنها دولة أقامتإلى تشير الصورة النمطية عن إيران  ،وفي هذا اإلطار. (28)تميزها عن غيرها

ألغلب نها قدمت الدعم العسكري واللوجستي أا في صراعات الشرق األوسط، كما  ومؤثر  ا فاعال  إذ إنها تؤدي دور   ؛صراعية

ولم يقتصر هذا الدعم على األسلحة الخفيفة والمتوسطة،  .وانتماءاتهالوانها أ اختالفليشيات المسلحة في المنطقة، وعلى يالم

لم تقتصر خيوط الدعم اإليراني على الجماعات المسلحة ذات التوجه  كماليشمل الصواريخ ومنصات إطالقها،  امتدوإنما 

وعلى الرغم من السعي  .اأيض   يةن   جت إيران بصورة أخرى عالقات مع جماعات مسلحة س  الطائفي الشيعي فقط، وإنما نس

 النمطيةعالقاتها مع القوى السنية من أجل إبعاد المسحة الطائفية عنها، إال أن الثابت هو أن الصورة  الستغاللاإليراني 

مها قليمي، مع ضرورة المذهبي بمختلف مسارح الصراع اإل-الطائفي، أخذت تفرض وجودها بامتياز اإقليمي   اطائفي   االعب   ت قد  
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ن العالقات الخارجية التي نسجتها إيران لم تكن على مستوى واحد، فالعالقات على مستوى الخارجية اإليرانية بأالتذكير 

 ومن غير الدول" فه ني"دولة ودولة" هي مهمة تضطلع بها الحكومة اإليرانية، أما النموذج الثاني للعالقات "دولة وفاعل

وفاعلية في  االنموذج الثاني هو األكثر طغيان  ن أا بالنموذج األخطر، وهي مهمة يضطلع بها الحرس الثوري اإليراني، علم  

 . (29)نه الركيزة الرئيسة التي تعول عليها إيران في بناء مجالها الحيويأاإليرانية، كما  االستراتيجية

 

 ؛تشير إليه السياسات اإليرانية في المنطقة في العمل الخارجي اإليراني، وهو ما اواضح جد   مرتكز المذهبي والطائفيإن ال

إذ شملت الصورة الطائفية إليران مختلف جوانب الحالة العربية، فما بين السياسي والثقافي، أخذت الصورة الطائفية إليران 

إذ تعمل أدوات إيران الطائفية على تحقيق أهدافها في دوائر النفوذ التي تسعى للهيمنة  ؛افي إطار العمل العسكري أيض  تبرز 

عليها، ولنا في حالة حزب هللا في لبنان، أو الحشد الشعبي في العراق، أو الحوثيين في اليمن، أمثلة واضحة على أدوار إيران 

إذ جيشت  ؛ة الطائفية اإليرانية في المنطقةإطار المعادل خر أخذ يفرض نفسه فيهو اآل اإلقليمية، بل إن نظام بشار األسد

اإلشارة إلى إيران وفي سبيل الدفاع عن هذا النظام وحمايته من السقوط، كل الجماعات الطائفية الخاضعة لسيطرتها، وتكفي 

قت تقدم سو   ما عان فضال  من هذا النظام، بل إن إيرمحاولة تنال  ةللوقوف بوجه أي "الحرم مدافعو" ليشياتين إيران أسست مأ

نها جزء من صراع تاريخي ومذهبي، من أجل عدم تكرار المظالم التي تعرض لها الشيعة عبر أحربها في سوريا على 

 استراتيجيتهان إيران تمارس أا، وتبقى اإلشارة إلى تقبل الخسارة أبد   مصيرية ال االتاريخ، فهي تعتبر حربها في سوريا حرب  

العقلية األولى في تعاملها مع الدول  تستخدم"عقلية الدولة" و"عقلية الثورة"، ففي الوقت الذي  ،قليتينالخارجية عبر ع

جعل صورتها تمتاز بحالة  ليشيات والجماعات المسلحة، وهو مايوالحكومات، فإنها تستخدم العقلية الثانية في عالقاتها مع الم

 ،الذات اإليرانية ببعديها و، من أجل الوصول إلى هدف واحد وهبين العقليتين وجة ماامن التعقيد الشديد، فهي عملت على المز

 .(30)القومي والمذهبي

 

 خاتمة 

سي، فإن نها في السياق الجيوسياأوبما مختلفة، وأحد هذه األبعاد المهمة هو البعد الجيوبوليتيكي،  اإن للظاهرة الشيعية أبعاد  

ا والسياسة والسلطة متأصلة في طبيعتها، وعند تقييم الجيوبوليتيك الشيعي يجب أيض  الجغرافيا : العناصر الرئيسة الثالثة

 مراعاة هذه العناصر األساسية الثالثة، من أجل التوصل لصورة واضحة حول فكرة المجال الحيوي اإليراني.

 

ومن ناحية  .ات والموارد المختلفةالجغرافيا، فنجد أنها مترابطة، ومتماسكة، ومليئة بالقدر ووفيما يتعلق بالعنصر األول وه

أخرى، فإن جغرافيا المناطق الشيعية هي تلك الجغرافيا الخاصة بإيران والمجتمعات الشيعية، وهذه الجغرافيا توفر األساس 

أما العنصر الثاني المتعلق  .في إطار هذا المحيطلدور مركزي إيراني في المحيط الخارجي، والتعبير عن ردود فعل مناسبة 

إذ خلقت مثل هذه العقائد  ؛ن التشيع منذ البداية كانت له أفكار وعقائد سياسية محددةأإلى  ، فهنا تجدر اإلشارة أوال  بالسياسة

الشيعي دور السياسي يديولوجية الشيعية، وبعبارة أخرى أدت هذه العقائد إلى تنمية المن الثقافة السياسية في أتباع األ انوع  

ه في العقود القليلة الماضية، وبرز الشيعة كحليف سياسي على الساحة اإلقليمية والدولية، وخاصة في إيران، ؤالذي تم إحيا

يسعى الهيكل السياسي  حيث ؛إذ يربط الشيعة مفهوم السلطة بأدوارهم السياسية ؛في حين يأتي العنصر الثالث وهو السلطة

عن ذلك يرتبط الدور السياسي للشيعة بهياكل السلطة ويتأثر بها، ويمكن رؤية  فضال  المفقودة،  لطةالس   استعادةالشيعي إلى 

ظاهرة التسييس الشيعي بوضوح في ظاهرة الثورة اإليرانية، عندما تمكن الشيعة من تشكيل حكومة في إيران، وبرزوا 

ظام الجمهورية اإلسالمية، دخلت المجتمعات كممثل رسمي على الساحة الدولية، ومع صعود الشيعة في إيران وتشكيل ن

 ا في عالقات القوة اإلقليمية والدولية.ا حاسم  دور   تالشيعية في عالقات القوة الدولية، ولعب
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 تامتدادا، والتي ترمز إلى التسييس الشيعي، هو بناء هيكل سياسي له 1979األساسي للثورة اإليرانية عام  االهتمامكان 

الدينية في إيران إلى اآلخرين، عبر عملية نقل الحركة الشيعية السياسية/ إيران السياسية، ومن ثمجغرافية خارج حدود 

النمذجة واألدلجة السياسية، وكانت أولى النماذج السياسية هي في العراق ولبنان، وتحويلها إلى حركات سياسية تستند إلى 

سعت إيران  ،وبمعنى آخر .سالمي، ولكن في العوالم الدينية األخرىكتساب السيادة والسلطة، ليس فقط في العالم اإلالمذهب ال

فإن  ،إلى التأثير في الحركات السياسية الدينية والشعبية التي حدثت في أجزاء مختلفة من العالم في العقود األخيرة، ومع ذلك

بعضها اآلخر معها،  ىفي حين تماهني قد حددت موقفها ضد البنية الشيعية، بعض هذه الحركات في العالم اإلسالمي الس  

 من وحدة الهدف والمشروع. اانطالق  

 

 ومنها: ،يمكن اإلشارة إلى بعض المالحظات العامة عن الجيوبوليتيك الشيعي ،وفي هذا اإلطار

ينطوي المفهوم العام للجيوبوليتيك الشيعي على مجموعة من المقومات المادية والمعنوية والفكرية، رسمت عن طريقه  -

، تدخل مقومات المكانة والتاريخ والجغرافيا، واالقتصاديإيران طبيعة أدوارها وسياساتها، فما بين السياسي والعسكري 

عن طريقها أن تنفذ للعديد من  استطاعتاإليرانية بالعديد من الخيارات والمجاالت، التي  االستراتيجيةرت العقلية ث  كقنوات أ  

 .مجاالت الجيوبوليتيك الشيعي

 

موجة التسييس المعاصر، المبني على الهوية الدينية، وهي إحدى الوظائف  انطالقسهم الجيوبوليتيك الشيعي في عملية أ -

 الجيوسياسية التي أداها الشيعة في الوقت الحاضر.

 

من إيران،  انطالق االجيوبوليتيك الشيعي إلى زيادة محاوالت التأثير، وتوسيع دائرة نفوذ المناطق الشيعية،  استراتيجيةي ع  س   -

 مقومات القوة والسيطرة. اقابلة للتطبيق لتوحيد المجتمعات الشيعية، وإكسابه كاستراتيجية

 

االهدف النهائي للجيوبوليتيك الشيعي تشكيل حكومة إسالمية عالمية، ترتبط  -  ا بحكومة الولي الفقيه في إيران.عضوي   ارتباط 

المرحلة األولى هي البروز السياسي للشيعة ووعيهم الذاتي  :تطورية منذ تشكيله شهد الجيوبوليتيك الشيعي ثالث مراحل -

الثورة اإليرانية شعبية  اكتسبتفي هذه المرحلة الزمنية  ،بمعنى آخر .الثورة اإليرانية التي كانت لها هوية مذهبية بانتصار

ياسية قائمة على الصحوة اإلسالمية في أعقاب الثورة أما المرحلة الثانية فكانت تشكيل منظمات س .شيعية في العالم اإلسالمي

المرحلة الثالثة هي دور الشيعة في الهيكل السياسي للدول، والذي جاء بتحسين تفكير  .اإليرانية، مثل العراق ولبنان والبحرين

، 2003اق بعد عام ا، حتى تمكنوا من الوصول إلى السلطة في بعض البلدان، كما حصل في العرالشيعة وتنظيمهم تدريجي  

 الشتات الشيعي.والمجال و حيطلما لتقوية موقفها في بلدان اا وعسكري  تزال باقي المجتمعات الشيعية تكافح سياسي   في حين ال

العراق، فرضت مراجعات لمفاهيم وفرضيات الفلسفة السياسية  احتاللإن التطورات التي حدثت في العالقات اإلقليمية بعد  -

ركائز مشروعها اإلقليمي، وذلك عن طريق التحول إلى فرضيات الجيوبوليتيك الشيعي، عبر التمسك باألسس اإليرانية و

 نظرية والية الفقيه اإليرانية.لالفكرية للنظرية الخمينية، أي إنتاج عالم إسالمي يحتكم 

 

حتى عصرنا الراهن، على سلسلة من الخارجية و استراتيجيتهاينطوي التاريخ اإليراني منذ نشأة إيران الفارسية وبناء  -

يسمى اإلمبراطورية الفارسية الموازية لإلمبراطورية الرومانية والعثمانية  الحلقات التوسعية في الشرق األوسط، وبروز ما

، المعتقدات، "الثروة هذه الحركات التوسعية تحقيق المصلحة القومية العليا المتمثلة بثالثية واستهدفتفي مرحلة الحقة، 

هناك نظريات التوسع الجيوبوليتيكي، إلى جانب المتغير القيمي والديني عبر شعارات تصدير الثورة  ،ا مع ذلكوترافق   .القوة"

والسياسي والفلسفي، وترسيخ مبدأ المصلحة  االجتماعيوغيرها، وكذلك المتغير  االستكبارونصرة المستضعفين ومحاربة 
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رت في إدراك الدائم في عالقاتها اإلقليمية والدولية، وإن كل هذه المتغيرات المذكورة أث   من الصداقة أو العداء الدائمة بدال  

 .صانع القرار اإليراني للتوسع الخارجي عبر طروحات الجيوبوليتيك الشيعي

 

ق العالقة مع الدينية والسياسية مع المجتمعات الشيعية، وتوثي االرتباطاتالجيوبوليتيك الشيعي إلى تقوية  استراتيجيةسعت  -

، كفرصة لتنفيذ أجندتها 2014عام  الدولةحلفاء إيران اإلقليميين، وتقديم الدعم لهم بالوسائل كافة، وقد جاء بروز تنظيم 

 .اوعسكري   اواقتصادي   اتأثيرها في الشرق األوسط سياسي   ، وبذلك زادت من قنواتاالستراتيجيةومشاريعها 

 ، أستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة الموصل، متخصص في شؤون األمن القومي والدراسات اإليرانية.إلياسفراس د. *
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