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 مقدمة 

ية، تكون إدارة ترامب قد رفعت من إرهابي منظمة يرانالحرس الثوري اإل تصنيفية ميركمع قرار الواليات المتحدة األ

 سيكون له تبعات إقليمية ودولية وداخلية بالنسبة للجمهورية اإلسالمية.  ع طهران، وهو مام في عالقاتهاحدة التصعيد 

 عشرات الشخصياتأن أدرجت  ية الحرس الثوري، فقد سبقميركاأل رهابليست المرة األولى التي تستهدف قوائم اإلوهذه 

وفقًا  .يةإرهابف فيها جيش نظامي  منظمة صن  التي ي  ، لكنها المرة األولى ييرانالثوري اإل عالقة بالحرسوالجهات التي لها 

ية". إرهابتحدد فيها الواليات المتحدة وحدة تابعة لحكومة أجنبية كـ"منظمة  ، هذه هي المرة األولى التيلبيان البيت األبيض

ونشرت وكالة أنباء فارس  ية.إرهابية كمنظمة ميركحيث أدرجت طهران القيادة المركزية األ ؛اي سريعً يرانوجاء الرد اإل

ا جراء متقابل رد  إوفي  ،يةيرانسالمية اإلن الجمهورية اإلإ: لمجلس األمن القومي جاء فيه ابيانً المقربة من الحرس الثوري 

ية دولة راعية ركميتعتبر نظام الواليات المتحدة األ ،ية اليومميركالقانونية والبعيدة عن الحكمة لإلدارة األغير على الخطوة 

ن هذه القيادة تتحمل أإلى  ية، وأشار البيانإرهابية وجميع القوات التابعة لها جماعة ميركوالقيادة المركزية األ رهابلإل

ي للخطر يرانمن الوطني اإلضت األوقد عر   ،سياآية ضد منطقة غرب ميركية لإلدارة األرهابمسؤولية تنفيذ السياسات اإل

 ."السياسات العدائية للواليات المتحدةبهدف تمرير 

ليست دولة راعية  إيرانالقرار بأنه "خطوة غير مسبوقة لتعزيز حقيقة أن  ،دونالد ترامب ،يميركووصف الرئيس األ

ا كأداة للحكم". ووفقً  رهابي يشارك بشكل كبير ويمول ويشجع اإليرانفحسب، بل إن الحرس الثوري اإل رهابلإل

 .القرار يدخل حيز التنفيذ خالل أسبوع فإن، مايك بومبيوي، ميركارجية األوزير الخ لتصريحات

 ا أوالي  ملتعامل اح بشكل قاطع مخاطر هذا التصنيف يوض   ية رسائل بأن ميركوأرسلت تصريحات المسؤولين في اإلدارة األ

، رهابإلبدعم ا وأن ذلك سيضع الحكومات واألفراد في معرض االتهامي، يرانصورة للحرس الثوري اإل ةتقديم الدعم بأي

علق برفع يما يتفوهو ما من شأنه أن يقوض الجهود األوروبية للحفاظ على االتفاق النووي وإيجاد آلية لتطبيق بنوده 

 العقوبات. 

 

 

 جندي في الحرس الثوري خالل حفل لتخريج منتسبي الحرس من الكلية العسكرية في طهران
 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/
http://ar.farsnews.com/iran/news/13980119001255
https://www.youtube.com/watch?v=IvkEHz9UX_s
https://www.youtube.com/watch?v=IvkEHz9UX_s
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 يريدوننا أن ندخل الحلبة لنُهزم :خامنئي

فيه  تحدث 2017العام إلى   يعودية تسجياًل يرانية بثت المواقع اإلخبارية اإلإرهابنيف الحرس الثوري كمنظمة عقب تص

، وتتعلق بشكل مباشر بنشاط إيرانآية هللا علي خامنئي، عن وجود مطالب وشروط ترفضها  ،اإلسالمية مرشد الثورة

 ن كبار: والحرس الثوري وحضوره اإلقليمي، وقال خامنئي في لقاء حضره عدد من قادة الحرس الثوري ومسؤول

الين في س الفع  ا مستاءة من الحرس، هل تتوقعون أن تكون راضية عن فيلق القدس وعن قادة الحرأميركمن المعلوم أن "

ق يدعو فري ا كمنامً تم نهإ .اقتدارنا للحد من عواملا هنا وهناك شروطً  ونسيثير ذلك استياءهم وسيضعالميدان؟ بالتأكيد 

هزيمة. ال إلى وةقته دعالمصارعة لدينا للمشاركة في بطولة العالم بشرط استثناء العبين بعينهم من المسابقة، وهذا في حقي

 قتدار منقوة واالية يشبه تلك الدعوة وذلك يعني منع مصادر اليتدخل الحرس في القضايا اإلقليم أالن فرض شروط مثل إ

مني يد األأن تكون حاضرة في الساحة، نحن علينا أن نجيب بالعكس وعلينا أن نعلي من أهمية اقتدارنا على الصع

 .  "والعسكري

 ي، وهوالحرس الثورا تتعلق بدور وموقع وربما يعطي حديث مرشد الثورة مؤشرات على فشل محادثات تضمنت شروطً 

 نإيرانفوذ بيتعلق  ي لم يأت بنتيجة فيمايرانمع الطرف اإل ية جاءت عقب أخذ ورد   ميركاأل ةأن هذه الخطوإلى  ما يشير

 اإلقليمي.

 

 ي على دعم الحرسإيرانجماع إ

ي أن ميركيمكن للذهن األ "لدينا صواريخ الميركي دة  للطرف األالمهد    حسن روحانيبين هذا التسجيل وتصريحات  وما

لمواجهة على التفاوض، الذي سبق وجربته، ويغادر روحاني مساحة تغليب ا إلى يةيرانيتخيلها"، تتجه الساحة السياسية اإل

ا يكاد يشبه بشكل كامل خطاب قادة الحرس ا خطابً دً ا بالمعسكر المتشدد بشأن العالقة مع واشنطن، مرد   الدبلوماسية ملتحقً 

ا مع االتجاه منسجمً ي يرانوجاء رد فعل مجلس الشورى اإلالثوري الذين سبق وتالسن معهم بشأن نشاطهم االقتصادي. 

 العام، بل حضر نوابه جلسة البرلمان وهم يرتدون زي الحرس الثوري. 

ية واعتبرت أن الواليات المتحدة ميركجماع فيما يتعلق بالخطوة األإعلى اختالف توجهاتها حالة  إيرانوعكست صحف 

 . يية مقابل الحرس الثورميركسطى األالقيادة الووضعت و بذيل األسدتلعب  يةميركاأل

و في عض كذلكأنا  مع عنوان:اإلصالحية صفحتها األولى لصورة استعراض للحرس الثوري  اعتمادوخصصت صحيفة  

ق ي: ترامب يطلميركصحيفة شرق اإلصالحية على غالف حمل صورة الرئيس األ ا عنونت. وأيضً الحرس الثوري

بل الحرس ى مقاية الوسطميركي، القيادة األميركرصاصته األخيرة، والمجلس األعلى لألمن القومي يرد على القرار األ

حماقة  رالقراة ن األصوليجوا"ذيل األسد". واعتبرت صحيفة ـا تلعب بأميركالثوري. ورأت صحيفة ابتكار اإلصالحية إن 

وتحدثت  ،يينيركمترامب بحماقته يجيز قتل الجنود األ أن إلى  كيهان األصوليةفيما ذهبت  ية من الدرجة األولىأميرك

 .بالمثل بشكل قاطع خراسان األصولية عن المعاملةصحيفة 

 

 ييراننشأة الحرس وتغلغله في النسيج اإل

من  ، بقرار1979 اإلسالمية عامي في أعقاب الثورة يرانالحرس الثوري اإلفيها تأسس الظروف التي إلى  ولعل العودة

قوى مؤسسات أمؤسسة من إلى  مام الخميني، وكيف تحول بفعل التحديات الداخلية والخارجية من مجموعات ثوريةاإل

مذكرات جواد إلى  العودة عن الدور العسكري في الداخل والخارج. ويمكن مع نفوذ اقتصادي وتأثير سياسي فضاًل  إيران

 إلى اسية واالجتماعية التي رافقت هذه النشأة. وعند العودةوهو أول قائد للحرس الثوري، لفهم الظروف السي ،منصوري

حديثه عن األرضية التي نشأ فيها الحرس نجد أن حالة من الجدل السياسي رافقت هذه النشأة، وبدأت من االسم حيث اقترح 

 البعض اسم الحرس الوطني ليتم رفض ذلك مع ترجيح اسم "حرس الثورة". 

 -ومع انطالق مرحلة إعادة البناء في عهد رفسنجاني-ية من تحديات، كان الحرس يراناإل-فرضته الحرب العراقية ومع ما

الساحتين االقتصادية والسياسية. ومن المالحظ أن المقدرة االقتصادية للحرس  إلى يضطلع بأدوار جديدة مكنته من الدخول

 .ئي بداية تسعينات القرن الماضيبدأت بالتبلور بعد تأسيس "مجمع خاتم األنبياء" بأمر من آية هللا خامن

رهبر%20انقلاب:%20توقع%20دارید%20آمریکا%20از%20سپاه%20خوشش%20بیاید؟
https://www.farsnews.com/media/13980120000431/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85
https://www.farsnews.com/media/13980120000431/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85
https://jadehiran.com/2019/04/09/%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%8a%d8%aa-%d8%b7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%b9%d8%a8-%d8%a8%d8%b0%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af-%d9%88%d8%a7/?fbclid=IwAR24Q1eAsGAP27VLXOmUgl96b3cL9kK0aNkCNva4JHzQf_flvBVXOq2A-Xk
https://jadehiran.com/2019/04/09/%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%8a%d8%aa-%d8%b7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%b9%d8%a8-%d8%a8%d8%b0%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af-%d9%88%d8%a7/?fbclid=IwAR24Q1eAsGAP27VLXOmUgl96b3cL9kK0aNkCNva4JHzQf_flvBVXOq2A-Xk
https://books.google.com.qa/books/about/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%89%DA%A9_%D8%AF%D9%89%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA.html?id=yB5AtAEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.qa/books/about/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%89%DA%A9_%D8%AF%D9%89%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA.html?id=yB5AtAEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.qa/books/about/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%89%DA%A9_%D8%AF%D9%89%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA.html?id=yB5AtAEACAAJ&redir_esc=y
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ا دستوري ا أعطى له وظيفة الدفاع عن الثو يويتحرك الحرس الثور سالمية رة اإلفي المجال السياسي مستغال  نص 

ي األيام األولى فوالتي تنص: تبقى قوات حرس الثورة اإلسالمية، التي تأسست  150ومنجزاتها، وهو ما نجده في المادة 

 ذه القواتظائف هلثورة، راسخة ثابتة من أجل أداء دورها في حراسة الثورة ومكاسبها. ويحدد القانون والنتصار هذه ا

ق األخوي التنسيونطاق مسؤوليتها بالمقارنة مع وظائف ومسؤوليات القوات المسلحة األخرى مع التأكيد على التعاون و

 فيما بينها.

ام التي ل المهكن قراءة مالمح الدور السياسي بصورة واضحة من خالالنظام األساسي للحرس الثوري، يم إلى وبالعودة

 وردت في الفصل الثاني، ومن أهمها: 

عمال ضد يام بأالتخريب واإلطاحة بنظام الجمهورية اإلسالمية، أو الق إلى مواجهة الجهات والتيارات التي تسعى -

 .إيرانالثورة اإلسالمية في 

 المواجهة القانونية للقوى التي تستخدم العنف بهدف نفي حاكمية قوانين الجمهورية اإلسالمية.  -

 .بالدفي ال التعاون مع قوات إنفاذ القانون، عند الضرورة، من أجل الحفاظ على النظام واألمن وحكم القانون -

لفقيه في الية اومية والتبعية لمبادئ تربية وتعليم أعضاء مؤسسة الحرس الثوري وفقًا للتعاليم والمبادئ اإلسال -

 المجاالت العقائدية والسياسة والعسكرية، وإكسابهم القدرات الالزمة للقيام بهذه المهام.

لى عيمتلك  يستمر في تعزيز حضوره وقوته وهو اليومو النظام،حفظ  كان الحرس الثوري يقوم بدوره في ،ومع الوقت

ضخمة  مشاريع وجوية، وعلى الصعيد االقتصادي أصبح قوة اقتصادية كبيرة، تمتلكالصعيد العسكري قوات برية وبحرية 

لحرس ا، كما أن اادي  من المؤسسات الدالة على نفوذ الحرس اقتص اويعد مجمع خاتم األنبياء واحدً  ،ل النفط والغازوفي حق

د الحرس عدد أفرا عسكرية. وتقدر المواقع الييرانويسيطر على ثلث االقتصاد اإل يةيرانل الثاني بعد الحكومة اإلهو المشغ   

ألف  90 إلى  عن قوات التعبئة "بسيج" التي تتبع للحرس وقد يصل تعدادها، فضاًل ألف عنصر 125بنحو الثوري 

 متطوع. 

معات  عن الجافإن الحرس حاضر في مجلس الشورى ومجلس األمن القومي، والسفارات في الخارج، فضاًل  ،واليوم

 والقطاع االقتصادي. 

حد من أسباب ، هو وا2003ا عقب احتالل العراق في ، الذي أخذ منحنى تصاعدي  اإلقليمي إيرانمن الواضح أن نفوذ 

لك في ذي فالحرس الثوري ومن خالل فيلق القدس هو من هندس هذا الحضور بصورة مؤثرة، وتجلى ميركالقرار األ

 ي. ميركلقرار األيرات ا عن اليمن ليست بعيدة عن أسباب وتأثن الساحة اللبنانية والفلسطينية فضاًل الساحة السورية، كما أ

 

 اآلثار المتوقعة 

 ي:يرانفي الداخل اإل

  .يةميركسيعزز القرار من قوة الكتلة السياسة المعادية للتفاوض مع الواليات المتحدة األ -

الصعوبة  ي غايةا فوغسيل األموال أمرً  رهاببمتطلبات مجموعة العمل المالي والمتعلقة باإل إيرانسيجعل من وفاء  -

رفض ما ا لضافي  ا إفعً ، فالجهات المعارضة لالتفاقية التي تدافع عنها الحكومة ستجد من القرار داإن لم يكن مستحياًل 

 داء. من القائمة السو إيرانتطلبه مجموعة العمل المالي كشرط لرفع اسم 

دة يرفع من حقرار سية، إال أن هذا اليرانجماع بشأن دعم الحرس بين مختلف التوجهات السياسية اإلعلى الرغم من اإل -

لثوري لحرس ادماج اإالثوري وخاصة فيلق القدس، وهو ما قد يعيد طرح مقترح  النقاش بشأن الدور الخارجي للحرس

وهو  ناظمة،لحرس في الجيش كمؤسسة كاملة ليخضع لقوانينها الضمن مؤسسات الدولة العسكرية، من خالل إدماج ا

لحرس اض قوات دماج بعإالذي كان يؤيد  ،هاشمي رفسنجاني ،فترة رئاسة الراحلإلى  المقترح الذي يعود في تاريخه

ارضة د معترح يجفي الجيش لضمان تشكيل العقيدة القتالية بما ينسجم وخط الثورة ولتجاوز الوالء للشاه، لكنه مق

 ي وليس العكس.يرانكبيرة خاصة مع تعظيم دور الحرس في الجيش اإل
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 منها.  قتصاديةيين العاملين في مؤسسات الحرس خاصة االيرانف المواطنين اإلالآسيكون للقرار تبعات سلبية على  -

 .مما قد يضاعف نفوذه ؛اقد يرفع هذا التحدي من مستوى حضور الحرس سياسي   -

 .ية فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ االتفاق النووي في غاية الصعوبةيرانالخارجية اإلسيجعل من مهمة  -

 .سيكون للقرار أثره في تشديد العقوبات -

 

 اا وإقليمي  دولي  

جه على و وهو ما قد يجد صداه في سوريا ،ييراني واإلميركاأل ،يرفع القرار من حدة التصعيد بين الجانبين -

 صيغة آمنة لسحب جنودها من هناك. إلى تحاول واشنطن الوصول الخصوص، وفي أفغانستان التي

ي يرانإلرار اية ومع القيراناإل-تقف منطقة الخليج في معرض خطر هذا التصعيد خاصة مع أزمة العالقات السعودية -

  .ي للخطر"يرانض األمن اإلية تعر   إرهابية في المنطقة "ميركباعتبار القوات األ

 .يرانإبنكي مع امل السيجد االتحاد األوروبي عقبات كبيرة أمام سعيه إليجاد آلية اقتصادية جديدة إلزالة عقبات التع -

 .يجعل القرار مستقبل االتفاق النووي في مهب الريح -

  إيرانسيحول القرار دون قدرة الكثير من الشركات على التعامل اقتصاديا مع  -

ركات حكذلك ، ورهابا على قائمة اإلدرج أيضً زب هللا وموقعه في لبنان الذي أ  سيضيق القرار من الخناق على ح -

صة لثوري، خالحرس اوفي مقدمتها حماس والجهاد اإلسالمي اللتان ترتبطان بعالقات وثيقة مع ا ،المقاومة الفلسطينية

 إلسرائيلياهديد ع وتيرة التوأن القرار جاء مع تصاعد الحديث عن "صفقة القرن" وتسوية القضية الفلسطينية وارتفا

 بعمل عسكري ضد غزة. 

 .أول بمركز الجزيرة للدراسات متخصصة في الشأن اإليراني باحث ،د.فاطمة الصمادي*

 


