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إهداء

ذاك  روح  إىل  املتواضع  الجهد  هذا  أقدم  أن  يرسين 

املؤمن السني املذهب، الذي سامين أواسط القرن املنرصم 

إىل  وحسني(،  )حسن  بإسم  شقيقي  وسمى  )عيل(،  بإسم 

جدي املرحوم )الحاج داوود شمدين(، الذي ميثل النموذج 

األفضل ألكراد سوريا املتميزين باعتدالهم الديني، والذين 

ومل  املتطرف،  الديني  الفكر  مصيدة  إىل  يوماً  ينجروا  مل 

يلوثوا قط إميانهم بالفكر الطائفي املدمر، كام مل يصبحوا 

القاعدة  أمثال  من  الرببرية  التكفريية  للجامعات  حاضنة 

حدود  طول  عىل  اليوم  يشكلون  إنهم  البل  وداعش، 

الرببرية  القطعان  هذه  مواجهة  يف  منيعاً  سداً  كردستان 

الطائفية املتوحشة.

يف  الشيعي  الهالل  )نفوذ  كتاب  أهدي  جدي  إىل 

الرشق األوسط( للكاتب املعروف أنور حسني، والذي قمنا 

السورانية، ومن خالله  الكردية/  العربية من  برتجمته إىل 

إىل الشعب الكردي يف سوريا. 

السليامنية 2016/12/4

عيل محمد صالح داوود شمدين
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المقدمة
كبرياً،  تغيرياً  إيران  موقع  شهد  األخرية  السنوات  خالل 

ساهم يف توسيع نفوذها يف الرشق األوسط، وجعلتها دولة 

قوية يف مقدمة الدول اإلسالمية، كام أن إيران تعترب نفسها 

إسرتاتيجية  مركزاً  امتالكها  نتيجة  املنطقة  يف  رئيسية  دولة 

هاماً وتراثاً قدمياً وتعداداً سكانياً كبرياً، إضافة إىل أنها متتلك 

إمكانات إقتصادية وعسكرية قوية، وإن محاولة إيران بسط 

مرحلة  بداية  مع  فقط  اآلن  تبدأ  مل  املنطقة  عىل  نفوذها 

املحاوالت  تلك  بدأت  وإمنا  اإليرانية،  اإلسالمية  الجمهورية 

منذ عهد الشاه. 

قوية  إيران  تأسيس  بأن  الحايل  اإليراين  النظام  يعتقد 

يستدعي تأسيس نظام إسالمي جديد، ولهذا فإن النظام اإليراين 

الحايل وبعكس مرحلة الشاه، يسعي إىل استخدام اإلسالم بشكل 

عام واملتدينني الشيعة بشكل خاص أداة يف هذا املجال.

العراق وإيران  الثامنية سنوات بني  انتهاء حرب  ومع 

اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  تبنت   ،)1988-1980(

الثورة  انتصار  إثر  إيران  وعملت  جديدة،  إسرتاتيجية 

اإلسالمية، عىل تصدير ثورتها إىل خارج حدودها، وقامت 

بتحريض الدول األخرى للقيام بثورات مامثلة. 

يف  الحاصل  التغيري  خلف  عديدة  أسباب  هناك 

تلك  إندالع  عدم  منها:  نذكر  هذه،  اإليرانية  اإلسرتاتيجية 
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تلك  التي خلفتها  واإلقتصادية  البرشية  الثورات، واألرضار 

رجال  تجربة  وتراكم  التنمية  مشاريع  تجميد   ، الحرب 

الدين يف السلطة وإدارة الحكم، كل هذه األسباب دفعت 

بإيران نحو اعتامد إسرتاتيجية أخرى.

وخمسني  سبعة  من  أكرث  إىل  إيران  سكان  تعداد  يصل 

إنتاج  يف  العاملي  املستوى  عىل  الرابع  املوقع  وتحتل  مليوناً، 

وروسيا،  والسعودية  األمريكية  املتحدة  الواليات  بعد  النفط 

وتتميز إيران مبوقع جيوسيايس هام، واستطاعت عىل إثر انتهاء 

وتطوير صناعتها  قوي  تأسيس جيش  الثامنية سنوات  حرب 

النووية، األمر الذي زاد من تأثريها عىل مستقبل أفغانستان 

والعراق والدول األخرى وتقرير مصريها يف املنطقة.  

يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  إيران  ساعدت  لقد 

أفغانستان من أجل إسقاط نظام الطالبان، وذلك بهدف أخذ 

دور لها يف النظام الذي سيستلم السلطة يف أفغانستان بعد 

الطالبان، وأقامت عالقاتها مع منظمة حامس، كام قدمت 

الدعم املادي والبرشي والعسكري لحزب الله اللبناين، وكان 

لها دوراً قوياً ومؤثراً يف تعزيز جبهة املقاومة ضد إرسائيل، 

ويف العراق ساهمت إيران بشكل غري مبارش يف إسقاط نظام 

البعث بأمل أن تلعب دوراً يف مستقبل العراق بعد إنسحاب 

القوات األمريكية، أما يف لبنان فقد توضح الدور اإليراين عرب 

ليس بخاف عىل احد الدور  الله، طبعاً  تحالفها مع حزب 
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ملا  اإليراين  الدعم  فلوال  لبنان،  يف  الله  حزب  يلعبه  الذي 

استطاع حزب الله أن يبني املؤسسات االجتامعية والصحية 

املتطورة،  باألسلحة  مقاتليه  وتسليح  والخريية،  والتعليمية 

موقعاً  الله  لحزب  وفرت  إنها  الدعم  نتائج هذا  من  وكان 

سياسياً واجتامعياً مميزاً، كام إن التدخالت اإليرانية املستمرة 

يف منطقة الرشق األوسط، جعلت من الصعوبة التحدث عن 

مستقبل املنطقة دون أخذ الدور اإليراين بعني اإلعتبار.

يف  ريادياً  دوراً  تلعب  أن  تستطيع  بأنها  إيران  تشعر 

بدور  تتميز  األوسط ألكرث من سبب، فهي  الرشق  منطقة 

هذا  وينبع  وسيايس،  وفكري  وإنساين  وجغرايف  تاريخي 

الشعور من إدراكها لقوتها وملوقعها الجيوسيايس ولدورها 

املتصاعد يف املنطقة، وقد برز هذا الدور بعد عام 2003، أّي 

بعد أن أُخرَجت العراق من املعادالت السياسية يف الرشق 

ذلك  كانت حتى  العراق  بإن  ذكره  الجدير  ومن  األوسط، 

الحني تعترب من أقوى منافيس إيران يف املنطقة، ولكن بعد 

عملية التحرير فقدت العراق موقعها وقوتها العسكرية.

تنافسان  رئيسيتني  دولتني  هناك  الراهن  الوقت  يف   

إيران يف منطقة الرشق األوسط، واحدة منهام هي العربية 

السعودية والثانية تركيا، ولكن السعودية تورطت يف مستنقع 

الذي يصب يف صالح  األمر  تركيا يف سوريا،  اليمن، وكذلك 

إيران خالل رصاعاتها يف الرشق األوسط ويعزز من قوتها، 
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نظرتها  وتغيري  إيران  تجاه  امريكا  موقف  تبدل  عن  فضالً 

نحوها من بلد يقف يف الجبهة املضادة إىل بلد حليف يقف 

معها يف مواجهة اإلرهاب والفكر األصويل ملنظمة القاعدة 

واألخوان املسلمني والدولة اإلسالمية املعروفة بداعش.

البّد لنا ككرد أن نقف أكرث عىل الدور الذي تلعبه إيران 

اآلن-  إيران –وخاصة  إن  إقليم كردستان، نعم صحيح  يف 

أصبحت متتلك موقعاً وثقالً مميزاً عىل مستوى العامل، ويف 

كثري من األحيان ساعدت جنوب كردستان وتعاونت معها، 

بالنسبة  كانوا  الكرد  بأن  ننىس  أن  ذلك الميكن  مع  ولكن 

باتجاه تركيا وسوريا  للعبور من فوقه  إليران مجرد جرس 

والعراق، ومن دون أن تؤثر ذلك عىل أمنها القومي. 

اليوم  مستعدة  إيران  بأن  القول  البعض  اليعجب  قد 

للتفاهم، ولكن مع ذلك البّد من  اّي وقت آخر  أكرث من 

التأكيد بأنه من املمكن أن يستفيد الكرد من هذه الفرصة 

ويجعلوا من إيران ولو ملرة واحدة جرساً من أجل تحقيق 

حلمهم القديم أال وهو تأسيس الدولة الكردية.

أنور  األخ  العزيز  لصديقي  الجزيل  بالشكر  أتقدم  ختاماً، 

حسني عىل هذا الجهد بأمل ان يصبح بداية للمزيد من التعرف 

الجمهورية  ومصالح  مصالحنا  بني  توافق  وإيجاد  إيران،  عىل 

اإلسالمية، هذه الدولة التي ستصبح قريباً القوة األوىل يف املنطقة.

بختيار أحمد صالح 
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نفوذ الهالل الشيعي
في الشرق األوسط

»عراق اإلنكليز كان سنياً، ولكن عراق األمريكيني سيكون شيعياً«

كتاب عراق أمريكا لحسن علوي

كمفهوم سيايس  الشيعي  الهالل  مفهوم  استخدم  لقد 

للمرة األوىل من جانب ملك األردن، امللك عبد الله الثاين، 

وذلك خالل لقائه مع جريدة )واشنطن بوست/ ديسمرب 

2004(، أثناء زيارته إىل الواليات املتحدة األمريكية1.

من  ميتد  الهالل  هذا  فإن  املصادر،  بعض  وبحسب 

األردن عىل شكل هالل وصوالً إىل الكويت، أو مبعنى آخر 

عراق،  بحرين،  سوريا،  )إيران،  التالية:  الدول  يشمل  فهو 

مين ولبنان(2.

1 - معروف يحيي، ويژگي هاي جغرافيايي قلمروهاي شيعةنشني 

//:http اسالمي،1392.  انقالب  مطالعات  شيعي(  )هيالل 

ir.sid.jaournals.fa

2 - http:///bintjbeil.org
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كان  األردن  ملك  فإن  أخرى،  مصادر  بحسب  ولكن 

يقصد مبفهوم الهالل الشيعي بشكل رئييس كالً من )إيران، 

يحذر  أن  بذلك  يريد  كان  وبأنه  ولبنان(،  سوريا  عراق، 

الدول العربية من نفوذ وهيمنة إيران يف الرشق األوسط3. 

عن  حقيقته  يف  يكشف  الشيعي  الهالل  مرشوع  إن 

أهداف الدولة اإليرانية يف العامل العريب واإلسالمي4.

من هنا تنبع هذه املخاوف، حيث بدأت إيران تصعد 

من سياساتها يف املنطقة، وتدعم القوى السياسية الشيعية 

يف املنطقة، كدعمها لحزب الله الشيعي الراديكايل يف لبنان 

إرسائيل،  ومعاداته  الفلسطينية  للقضية  مساندته  بهدف 

التيار  من  يتكونون  الذين  العراقيني  للشيعة  ودعمها 

حزب  األعىل،  املجلس  بدر،  الشعبي،  الحشد  الصدري، 

الشيعة  القوات  دعم  وكذلك  األخرى،  واملجموعات  الله.. 

يف البحرين التي انتفضت ضد وجود األجانب يف البحرين، 

ودعم الحوثيون يف اليمن واملجموعات السورية.

3 - غالب حسن الشابندر، الشيعة يف الرشق االوسط اىل اين؟.

com.google.ejabat//:http

http://www.albainah.net 4 -  موقع البينة
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األسئلة التي ترفع برأسها اآلن هي:

أين يصل تأثري ظاهرة مترد الشيعة يف الرشق األوسط؟

االنساين،  الصعيد  عىل  الشيعية  القوى  مصري  ما 

اإليديولوجي، السيايس، التنظيمي الحكومي؟. 

الشيعية وتحريضها يف  القوى  تعبئة  إيران يف  ما دور 

الرشق األوسط؟.

يف  والسنة  الشيعة  طائفتي  بني  الرصاعات  تتجه  أين 

الرشق األوسط؟.

هل يشكل نفوذ الهالل الشيعي وهيمنته أيّة مخاطر 

عىل املنطقة؟.

إن كانت إيران تعترب نفسها مرجعاً لقوى الشيعية يف 

العامل، فهل تعمل من اجل هذا؟.

ما هي املخاوف التي يثريها تيار التشيع يف املنطقة، ، 

وخاصة بالنسبة لدول السنة العربية يف الرشق األوسط؟.

أين وإىل  الشيعي، من  الجيوسيايس والجيواسرتاتيجي 

أين؟.

ما دور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بعد انتصار ثورة 

الشعوب اإليرانية عام 1979؟.

واملشاكل  املنرصم،  العقد  أحداث  إفرازات  هي  ما 

الجديدة يف )عراق، سوريا، مين(؟.
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ما الذي  تحمله معها أحداث اليمن التي تم تصعيدها 

العربية  للدول  الحزم  وعاصفة  الحوثيني،  جانب  من 

وباكستان؟. 

 ،)1+5( مجموعة  مع  إيران  تأثريإتفاق  سيكون  ماذا 

األحداث  مسار  عىل  بتاريخ2015/4/2،  لوزان  يف  املوقعة 

وهيمنة الهالل الشيعي؟. 

الثورة  عام 1979  التي شهدت يف  الدولة  تلك  إيران، 

الله  آية  استلم  حيث  الجديد،  العامل  يف  الوحيدة  الدينية 

والشيوعية،  القومية  النزاعات  متجاوزاً  السلطة  خميني 

خالل  إيران  يف  املحيل  الدخل  مجموع  كان  وقت  ويف 

إيران  وكانت  إسبانيا،  دخل  مجموع  يعادل  السبعينيات، 

تعترب نفسها مثل أملانيا من دول العامل األول5.

والثاين  األول  الشاه  عهد  يف  بلغت  إيران  بأن  الشك 

ويف  واملعاشية،  االقتصادية  الناحية  من  متقدمة  مرحلة 

بالرغم  والفردية  االجتامعية  الحريات  بعض  توفري  مجال 

واإلقليمية  والخارجية  الداخلية  السياسية  التحديات  من 

آنذاك  األوضاع  فإن  ذلك  مع  ولكن  تواجهها،  كانت  التي 

العاملي  النظام  يف  والسطوة  السلطة  الثاين،  العامل  خانا،  باراك   -  5

الجديد، ترجمة إىل العربية هلكوت عبدالله، من منشورات مؤسسة 

)رسدم( الطباعة والنرش 2014، ص)31332-3(. 
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كانت تشبه األوضاع الحالية يف إيران، حيث مل يكن هناك 

يشء إسمه الحرية السياسية واإلعالمية والحزبية..

مل   ،1979 يف  اإليرانية  الشعوب  ثورة  انتصار  بعد 

عنيفة  إيران يف حرب  تستمراألوضاع طويالً حتى دخلت 

ألحقت  والتي   ،)1988-1980( آنذاك  العراقي  النظام  مع 

فادحة،  خسارئر  اقتصادها  وكبدت  بإيران  كبرية  أرضاراً 

حيث يقدر عدد الضحايا مبايقارب )300( ألف قتيل من 

القتىل  نسبة  فإن  اإلحصائيات  بعض  وبحسب  جيشها، 

من قوات الطرفني بلغت املليون، األمر الذي عرض إيران 

تنئ تحت  مازالت  أنها  إىل درجة  متاماً،  للرتاجع  اإلسالمية 

تأثري تلك الحرب ونتائجها حتى اللحظة.

وكام تتحدث املصادر العربية، فإنه وقبل صدور نظرية 

 ،1993 عام  يف  هانغتون  لصاموئيل  الحضارات  تصادم 

تحت تأثري انهيار االتحاد السوفييتي يف عام 1991، وبقاء 

أمريكا كقوة وحيدة يف العامل، وبروز اإلسالم كواحدة من 

البدائل التي حاولت إمالء الفراغ، أو تحديداً بروز البديل 

الشيعي اإليراين الذي عرف بعدائه للعامل العريب والرأساميل 

األمرييك، يف هذا الوقت بالذات أصدر املرشد العام للثورة 

شباط   14 بتاريخ  الخميني  الله  آية  اإليرانية،  اإلسالمية 

والهندي  الجنسية  الربيطاين  الكاتب  بقتل  فتوى   1989
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الشيطانية،  اآليات  روايته  بسبب  رشدي،  سلامن  األصل 

وبالرسول محمد كام  الكريم  بالقرآن  فيها  استخف  الذي 

يبدو، ويف النتيجة أحدثت هذه الحادثة ردة فعل واسعة 

يف العاملني العريب واإلسالمي. 

ويف هذا املجال فإن قسامً من العامل العريب كان يرى 

بأنه وبغض النظر عن صحة الفتوى التي أصدرها الخميني 

واضح  وإيديولوجي  سيايس  بعد  هناك  فأنه  خطأها،  أو 

يقف خلف صدورها، وهؤالء يعتقدون بأن الخميني فقد 

قوته يف املجالني السيايس والعسكري، سواء يف الداخل أو 

يف الخارج، ولذلك كان يطمح من وراء هذا القرار أن يثري 

مني  أن  بعد  نحوه،  عطفهم  ويجذب  املسلمني  مشاعر 

بفشل ذريع يف حربه مع العراق، وهذه الرؤية تقول بأن:” 

وامنا أصبحت سبباً  الفتوى مل تقف عند ذلك فقط،  تلك 

إلنتعاش التوجهات املتطرفة التي أدت إىل حرق العرشات 

من املطابع وإصدار الكثري من الفتاوى السنية والشيعية  

املتناقضة يف هذا املجال6«.

إضافة إىل ذلك، فأن مشاكل إيران الداخلية مل تنخفض 

وتوسعت  ازدادت  البل  الشاه،  نظام  أيام  مع  باملقارنة 

فبدأ  )ايات شيطانية(  بهدر دم مؤلف  الخميني  - احمد دياب، فتوى   6

املجلة،  االستفزاز(  حرية  و  االرهاب  )دعاة  الغرب  و  االسالم  بني  الرصاع 

العدد 1604، شباط 2015، ص)435-33-3(.
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العاملي،  املستوى  إىل  حتى  وامتدت  حدودها  خارج  إىل 

الخارج  إىل  الداخلية  أزماتها  تصدر  أن  إيران  وحاولت 

وقامت بترصفات خطرية يف هذا االتجاه.

عام  لدورها  جديد  من  إيران  استئناف  إىل  إضافة 

العراق،  مع  سنوات  الثامنية  لحرب  وخوضها   ،1979

والعرب،  والبلوش  واآلزريني  الكرد  مع  العميق  ورصاعها 

إالّ  الحريات،  وقضايا  اإلقتصادية  املشاكل  من  ومعاناتها 

اإلسالم  بقيادة  تشبثها  يف  مستمرة  ظلت  ذلك  مع  أنها 

الخميني  بأن  يقال  حيث  الشيعة،  بقيادة  األقل  عىل  أو 

كان  أنه  إالّ   ،1964 عام  مبعدا7ً  كان  أنه  من  وبالرغم 

يطمح حينذاك يف أن ميثل العامل اإلسالمي كله.

التي  للصعوبات  الخميني  إدراك  وبسبب  بعد  فيام 

تعرتض هذه املسؤولية ومشاكلها، اقترص توجهه عىل متثيله 

لشيعة العامل كلهم، والزالت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

تسري بهذا االتجاه وعىل هذا املبدأ حاملة عىل كتفها هذه 

املسؤولية، والشك بأن الخميني قد نجح يف تصوره هذا إىل 

حد ما، وظل جيش الباسداران يحارب التوجهات الليربالية 

7 - تريتا ثاريس، ايا دورة نفرت ميان اياالت متحدة و ايران شرثي شدة؟. 

http://ir.mondediplo.com
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الحياة  عىل  الدينية  سلطته  ويفرض  املنطقة،  يف  الغربية 

اإلسالمية  للتيارات  ومساندته  دعمه  يف  مستمراً  العامة، 

األساسية بدءاً من فلسطني وصالً إىل باكستان8.

إيران يف منطقة الرشق  نفوذ  بدأ  فشيئاً  وهكذا شيئاً 

بأبعاد  أكرث  دورها  ويتشعب  ويتوسع،  يتنامى  األوسط 

اقتصادية وصبغة سياسية ومذهبية.

إن بدء الربيع العريب وانقالبه فيام بعد عىل أهدافه 

العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  وظهور  عقب،  عىل  رأساً 

الدور  أهمية  الحدثان  هذان  أظهر  )داعش(،  والشام 

يف  املتزايد  تدخلها  عن  وكشفا  فيهام،  وفعاليته  اإليراين 

املنطقة. 

حرق  يضع  أن  سابقاً،  املتوقع  من  يكن  مل  إنه  مع 

األنظمة  انهيار  وكذلك  تونس،  يف  نفسه  بوعزيزي  محمد 

أيضاً،  إليران  نهاية  ومرص  العريب  املغرب  يف  التوليتارية 

فإنه وبالرغم من امتداد هذا السيناريو إىل سوريا حليفة 

إيران، ولكنه أوقف هناك من دون أن ميتد إىل طهران، البل 

بالعكس فإن إيران نجحت إىل حد ما يف دفع معظم تلك 

السيناريوهات املحبكة لصالحها.

8 - باراك خانا، املصدر السابق، ص)334(.
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شورى  رئيس  الريجاين،  يقول  املجال  هذا  ويف 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، التايل مبناسبة يوم الجيش: 

كبرية  قوة  اصبحت  ولكنها  إمرباطورية،  تصبح  مل  »إيران 

إىل درجة أن الغرب مضطر أن يعرتف بها ويتعامل معها، 

أحد  يؤكده  ما  وهذا  أيضاً«،  اإلرسائيلية  الحكومة  وكذلك 

»حالياً  أيضاً:  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  مسؤويل 

إيران متتلك خمسة عواصم«، ويبدو انه يقصد بالعواصم 

الخمسة:)طهران، بغداد، دمشق، بريوت، صنعاء(9.

من أّي مصدر استمد الريجاين تصوراته هذه ؟

أوالً: ظلت عالقات أمريكا منذ أحداث )1979(، سيئة 

العالقات  تتحسن  ومل  الخوميني،  ومع  وثورتها  إيران  مع 

نشوء  بعد  تحسنها  بقدر  قط  وأمريكا  إيران  بني  الرسية 

بأنه  ويقال  )داعش(،  والشام  العراق  يف  االسالمية  الدولة 

»من املمكن أن تتقاسم أمريكا وإيران سلطتها فيام بينهام، 

إيران«10،  وليست  املتطرفني  السنة  هم  أمريكا  أعداء 

 ،)1+5( ومجموعة  إيران  بني  االتفاق  بأن  يعترب  البعض 

بداية ملرحلة جديدة بني إيران والغرب.

.)BBC( 9 - القناة التلفزيونية

الثالثاء   ،460 العدد  )آوينة(،  جريدة  وأمريكا،  إيران  عزيز،  رسدار   -  10

2015/1/6
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فضالً عن ذلك، فإن املصادر العربية تتحدث بأن إيران 

كانت من أوىل الدول التي أدانت الهجامت اإلرهابية عىل 

بأسم  الناطقة  لسان  عىل  وذلك  فرنسا،  يف  هيبدو  شاريل 

وزارة الخارجية اإليرانية )مزرية أفغم(، وفيام بعد أعلنت 

واحداً  عدواً  تواجهان معاً  باتا  بأن »أمريكا وإيران  كذلك 

مشرتكاً كالقاعدة والطالبان وداعش«11. 

التي شاركت فيها  بعد 2003، كانت هي املرة األوىل 

داعش يف سامء  الحرب ضد  الباسدران يف  طائرات جيش 

العراق، وخرج قاسم سليامين مسؤول جيش القدس ليلتقط 

صورة علنية مع البيشمركة والشيعة، كام أن جيش القدس 

والباسدران أرسلت  قواتها الربية املدربه لدعم البيشمركة 

والشيعة هناك، وقد أعلن محمد عيل جعفري القائد العام 

للجيش اإليراين أمام مجلس خرباء القيادة اإليرانية، قائالً: 

دور  لهم  وسوريا،  العراق  يف  باسدران  جيش  قادة  »بأن 

إستشاري فعال«12، حتى وإن مسعود بارزاين رئيس إقليم 

كردستان خالل استقباله لظريفي وزير خارجية إيران الذي 

زار هولري يف أيلول 2014، هذه الزيارة التي جاءت متزامنة 

مع مرور )100( يوم عىل تشكيل حكومة عبادي، وكذلك 

11 - احمد دياب، املجلة، نفس املصدر السابق.

www.milletpress.com )12 - موقع )ميللت
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بأن:«إيران  الربزاين  أعلن  السليامنية،  زيارته ملام جالل يف 

كانت أول دولة أعطت السالح لحكومة اإلقليم وساعدت 

قوات البيشمركة«13.

بداية  يف  إيران  أن  عن  اإلعالم  وسائل  تحدثت  كام 

احداث شنكال أرسلت قواتها إىل مخمور ومناطق هولري 

ملساعدة البيشمركة، كام أعلن عيل يونيس، مستشار حسن 

روحاين رئيس الجمهورية اإليرانية، بأن: »إيران هي اليوم 

إمرباطورية كام كانت سابقاً وعىل مدى التاريخ، وعاصمتها 

اآلن هي بغداد«14.

اإلمرباطورية  عودة  إىل  يونيس  أقوال  وتشري  هذا 

قبل  العراق  احتلت  قد  كانت  التي  الفارسية  الساسانية 

اإلسالم، ومن جهتها عربت اململكة العربية السعودية عن 

قلقها تجاه أقوال يونيس الذي رصح بها يف منتدى بطهران 

تحت عنوان )هوية إيران(، بحسب أخبار )إيسنا(.

ويف محارضة نظمتها كلية االقتصاد والبحث السيايس 

الجغرافية  الشؤون  يف  املختص  تحدث  لندن،  بجامعة 

بدقة  شوفيلد(،  )ريتشارد  األوسط  الرشق  يف  والسياسية 

حول مرشوع تقسيم املنطقة املقسمة أصالً منذ مائة عام 

13 - قناة العربية، املؤمتر الصحفي للربزاين وظريف.

14 - موقع العربية نت.
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قبل اآلن وفقاً التفاقية )سايكس بيكو(، حيث قال شوفيلد 

حول العراق التايل: »للعراق موقعاً جغرافياً وسياسياً هاماً، 

ومن أجل هذا جاءت أمريكا إىل العراق عام 2003، ولكن 

لتغريت  العراق  إىل  بقوتها  دخلت  التي  هي  إيران  اليوم 

الخارطة كلها لصالحها«. 

الذي  الجديد  املخطط  يف  جاء  فقد  اخرى  ومن جهة 

األوسط:  الرشق  حول  تاميز(  )نيويورك  جريدة  نرشته 

والسني  الكردي  أقاليم:  ثالثة  إىل  العراق  »ستقسم 

والكردي  العلوي  إىل:  أيضاً  سوريا  وستقسم  والشيعي، 

العراق سوف تقسم هذه املرة  والسني، وهذا يعني بأن 

عىل أساس أثني وديني ومذهبي«. 

وبعد مجيء داعش، عربت إيران عن معظم مواقفها 

برصاحة، فقد أعلنت وكالة إيرنا اإليرانية عىل لسان سيد 

حسن فريوز، رئيس أركان القوات املسلحة، قوله: »نحن يف 

العراق النبحث عن يشء، وإمنا نرى بأن سيادة العراق هي 

سيادتنا أيضاً«. 

أخرجت   )2015/3/17( يوم  يف  أخرى،  جهة  ومن 

اجهزة اإلستخبارات األمريكية، إيران وحزب الله من الئحة 

 )the time of israel( نقلت جريدة  اإلرهاب15، وكذلك 

15 - موقع نيوز عربية.
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مؤسستها  مدير  كالبر،  جيمس  لسان  عىل  اإلرسائيلية 

اإلعالمية، بأن: “أمريكا أخرجت إيران من الئحة اإلرهاب، 

بسبب بدء الحرب ضد داعش”.

ليست  إيران  مع  الرسية  األمريكية  العالقات  إن  مع   

أفغانستان  أحداث  يف  سواء  قدمية،  هي  وإمنا  بجديدة 

وتحريرها من يد الطالبان مبساعدة إيران وباكستان يف )19-

971998(، أو خالل إسقاط نظام البعث يف عام )2003(، حيث 

طلب حينذاك األمريكيون الضامنات من طهران ملساعدتهم 

يف تلك العملية وأن ال تعاديهم، وبعد عدة لقاءات جمعت 

إيران  قبلت  العراقيني مع سلطات طهران،  الكرد  قادة  أحد 

ستساعدهم  وإمنا  العملية،  تلك  ضد  تقف  لن  سوف  بأنها 

فيها، وهذا ما فعلته إيران يف املرة الثانية أيضاً. 

وهنا يبدد القائد الكردي الشك عند اإليرانيني، بقوله: 

البعث يف  إيران، إلن سقوط نظام  “ الخوف ألمريكا عىل 

الكرد  أصدقائها  ومصلحة  إيران  مصلحة  من  هو  العراق 

إليران:  كالمه  موجهاً  الكردي  القائد  ويضيف  والشيعة”، 

أصدقاءكم  شارك  عندما  أفغانستان  يف  ترضرتم  هل  “تُرى 

“بدون  اإليرانيني:  فيجيبه  الطالبان؟”،  إسقاط  يف  الشيعة 

العراق  يف  “إذاً  يضيف:  الكردي  القائد  كسبنا”،  لقد  شك 

ستكسبون مرتني، حيث سيصبح أصدقاءكم الشيعة والكرد 
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العراق، وهذا سيكون  الجديدة يف  السلطة  من تلك  جزءاً 

بطروحات  اإليرانيون  يقبل  الثانية  للمرة  إيران”.  لصالح 

هذا  حينذاك  كان  حيث  واألمريكني،  الكردي  القائد 

طهران  بني  بوساطة رسية  يقوم  الذي  هو  الكردي  القائد 

األمريكيني  مستشار  عجمي(  )فؤاد  إن  كام  وواشنطون، 

حول العراق، يقول يف كتابه )هدية األجنبي( الصادر عام 

)2003(، يقول:”أمريكا حررت العراق من يد صدام حسني، 

وقدمتها كهدية إىل الشيعة”16. 

بدأت  أن  منذ  والشكوك  للمخاوف  إيران  تعرضت  ثانياً: 

أحداث الربيع العريب يف نهايات 2010 وبداية 2011، التي اندلعت 

مع حرق محمد بوعزيزي نفسه يف تونس وفرار زين العابدين17.

فقد كانت إيران تعتقد بأن الربيع العريب هو سيناريو 

الديكتاتورية  األنظمة  إسقاط  إىل  يهدف  غريب  أمرييك 

العسكرية يف منطقة الرشق األوسط، وكانت ترى بأن نظامها 

هو اآلخر سيكون واحد من تلك األنظمة املهددة، األمر الذي 

أثار القلق لدى أيران تجاه تلك األحداث، بينام أبدت أنقرة 

يف املقابل وبعكس طهران، عن سعادتها الشديدة بها، حيث 

16  -  جنكيز تشاندار، قطار الرافدين الرسيع، الرتجمة من الرتكية: زريان 

روزهاليت، من منشورات )كردستاين نوي/ 2015(/ ص181.

مؤسسة  منشورات  من  العريب،  الربيع  بروسرتويكا  حسني،  أنور   -   17

)آيديا( للفكر واالبحاث، 2014.
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كان أردوغان رئيس وزراء تركيا أول شخص ذهب إىل ليبيا 

وأعلن دعمه لإلخوان املسلمني يف تونس ومرص18، وانتعشت 

شيئاً فشيئاً سلطة اإلخوان يف كل من مرص وتونس وبدعم 

من السعودية وتركيا، األمر الذي كان يزيد من مخاوف وقلق 

إيران التي قررت من جهتها بأن التظل متفرجة كضحية إىل 

السيناريوهات املطروحة، وحاولت أن تصبح جزء منها، وأن 

متارس دورها كالعب لقلبها لصالحها.

توازنها،  فشيئاً  شيئاً  إيران  استعادت  فقد  وبالفعل 

تقطع  أن  وحاولت  دولتها،  سقوط  فوبيا  من  وخرجت 

األخرى،  والدول  والسعودية  تركيا  تدخالت  أمام  الطريق 

يشكلون  الذين  البحرين  شيعة  بتحريك  بدأت  ولذلك 

التظاهر  عىل  وتحريضهم  البلد  هذا  سكان  من   )65%(

واالحتجاج، حيث يتجاوز تعدادهم الـ)35( ألف سخص19. 

ترصح  كام  مؤيديها،  من  البحرين  شيعة  إيران  وتعترب 

محافظاتها،  من  واحدة  البحرين هي  دولة  بأن  باستمرار 

وقد أجرب تحريض إيران للشيعة مجلس التعاون الخليجي 

البحرين،  حكومة  ملساعدة  قواته  يحرك  يك  جديد  من 

ودخلت إليها بالفعل فيام بعد وقمعت هؤالء املتظاهرين 

18- أنور حسني، نفس املصدر السابق.

اغا  قاسم  علريضا  دكرت  ترجمة  شيعة،  ژئوپولوتيك  توال،  فرانسوا   -19

التهران، نرش امن )باهمكارى مركز مطالعات و تيحقيقات انديشة سازان 

نور(، 1379.
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البحرين،  حكومة  »وصفت  املجال:  هذا  ويف  بعنف، 

السياسات اإليرانية بالسياسات املعادية«20.

بردع  أخرى  مرة  الخليجي  التعاون  مجلس  قام  لقد 

كل أشكال التدخل اإليراين يف شؤون البحرين، واستنكرت 

وزارة الخارجية البحرينية يف ترصيح لها التدخالت اإليرانية 

غري  »من  وقال:  البحرينية،  الداخلية  الشؤون  يف  املتكررة 

املمكن القبول بهذه اإلعامل الالمسؤولة يف إطار العالقات 

اإلقليمية والدولية«21.

وراء  إيران  بوقوف  اعتقادها  الخليج  دول  تخفي  مل 

تحركات شيعة البحرين واستمرارها من دون توقف، حتى 

أصبحت سوريا أيضاً ميداناً  لتصفية الحسابات بني إيران 

والسعودية، أو باألحرى بني الشيعة والسنة، وهي الزالت 

مستمرة حتى اللحظة.

اليمن،  يف  الحوثيني  تحريك  إيران يف  دور  ازدياد  ثالثاً: 

الجمهورية  مع  ومتعاطفني  الزيديني  الشيعة  من  وهم 

انتصار  أكرث بعد  ازداد تعاطفهم  الذين  اإليرانية،  اإلسالمية 

الثورة اإليرانية يف 1979، ويف عام 2014 بدأت السيناريوهات 

20  - البحرين تصف تدخالت ايران يف شؤونها الداخلية بانها معادية و 

 http://alhayat.com/articles/6s839s0،امر غري مقبول، جريدة الحياة

21  - حمزة املجيدي، اليمن ىف 2015 رصاعات اقليمية و مصري مجهول . 

http: //noonpost/net/content
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وبشكل خاص يف  املنطقة عموماً  برأسها يف  ترفع  املختلفة 

اليمن، مثل ثورة الحوثيني التي أججت الرصاع بني السعودية 

وإيران، وزادت من احتامل نشوب حرب داخلية يف اليمن، 

وتجددت دعوات انفصال جنوب اليمني مرة اخرى، وأهم 

العاصمة صنعاء، فشعرت  الحوثيون عىل  من ذلك سيطرة 

سارعت  ولذلك  القومي،  أمنها  مبارشعىل  بخطر  السعودية 

إىل تقديم املساعدات للقوات املعادية للحوثيني، التي كان 

الوضع  وهذا  الجمهورية،  رئيس  منصور  ربه  عبد  يقودها 

جعل من املمكن النظر إىل اليمن  مثل لبنان، إالّ أن فرار 

منصور هادي من صنعاء إىل عدن ساهم يف تعقيد الظروف 

متاماً، حتى يف األخري حاول الحوثيون االنقالب ضد منصور 

يف عدن أيضاً ولكن مل ينجحوا22.

سقطت  عندما  ألنه  أكرث،  السعودية  قلق  ازداد  لقد 

صنعاء بيد الحوثيني واستيالئهم عىل مضيق باب املندب 

أصبح بامكانهم تصدير )3,5( مليون برميل من النفط عرب 

هذا املضيق، إىل جانب ذلك كان هناك تخوف من إمكانية 

املندب،  إيران متاماً عىل مضيقي هرمز وباب  أن تستويل 

اللذين يشكالن ممراً هاماً للطاقة واإلقتصاد العاملي23. 

22  - تلفزيون الحدث.

23  - حمزة املجيدي، نفس املصدر السابق.
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لقد أبدى جامل بن عمر، مبعوث األمم املتحدة أيضاً 

واإلقتصادي  السيايس  الوضع  تجاه  تفاؤله  عن  جهته  من 

السلطات  اتهم  الذي  وهو  اليمن24،  للناس  واملعييش 

املجال  يف  الحوثيني  تدعم  بأنها  مرة  من  اكرث  اإليرانية 

غواصاتها  نرش  كررت  فإنها  إيران  أما  والعسكري،  املادي 

عدن  خليج  يف  اليمن  شواطئ  عىل  العسكرية  وبواخرها 

والبحر األحمر.

الخمسة  باألمئة  فقط  يؤمنون  اليمن  حوثيي  إن   

األوائل، ويسكنون يف املناطق الجبلية يف اليمن، لهم تاريخ 

طويل من التحرشات والرصاعات مع سنة اليمن، وبعد أن 

الغنية بالنفط تحت يد السلطة  وقعت منطقة )دعسري( 

السعودية خالل عهد اإلمرباطورية العثامنية، دخل شيعة 

اليمن منذ ذلك الحني يف رصاع مع السعودية حتى اليوم، 

واصبح وجود قسم من الشيعة الزيديني يف جنوب غرب 

السعودية مصدراً لرصاع عميق ومستمر بني الجانبني حتى 

اللحظة.

سقوط  بعد  أكرث  اليمن  يف  الشيعة  نفوذ  ازداد  لقد   

بات  سلطاتهم حتى  وتوسعت  عبدالله صالح،  نظام عيل 

الحوثيون عىل وشك استالم السلطة بشكل كامل يف اليمن، 

.BBC 24  -  تلفزيون
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األمر الذي شكل قلقاً شديداً لدى السعودية، حيث أعلن 

»لن  السعودية:  االستخبارات  جهاز  رئيس  بندر  بن  خالد 

نسكت عن التدخالت اإليران يف شؤون اليمن«25.

يف هذا اإلطار يعتقد الدكتور وحيد هرمز هاشم، استاذ 

العلوم السياسية يف جامعة جميل سعود، بأن إيران تخوض 

العريب،  الربيع  ثورات  اندالع  بعد  اسرتاتيجية  رصاعات 

وواضح بأن طهران تريد بسط النفوذ الفاريس عىل الدول 

العربية26.

كام إن االنتصارات التي حققها الحوثيون عام 2014، 

هذه  للسعودية،  بالنسبة  شديد  قلق  موضع  أصبحت 

الحرب يف سوريا  لنتائج  التي جاءت استمراراً  االنتصارات 

وللرصاعات بني الطائفتني الشيعية والسنية، حتى وصلت 

هذه التطورات إىل استيالء الحوثيني عىل القرص الجمهوري 

يف العاصمة صنعاء يف كانون الثاين 2015.

لقد سبق وأن رصح عبد ربه منصور هادي قبل ذلك 

يف زيارة له إىل أمريكا عام 2014، بان: »إيران تدعم حوثيي 

اإليرانية يف  الشبكات  العديد من  اعتقال  تم  وقد  اليمن، 

25  - دول الخليج: لن نقف مكتويف االيدي امام التدخالت باليمن - وكالة 

http:/21arabi.com/stary  ،االنباء السعودية

26  -  محمود البدويا، حمزة هاشم: مخططات ايران تستجىل يف اليمن 

http://www..elwatannews.com ،الستعادة هيمنة الفرس
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صنعاء  من  هادي  خروج  من  وبالرغم  ولذلك  صنعاء«27، 

واستيالء الحوثيني عىل منزله، إالّ أن مجلس األمن قرر يف 

لليمن،  رشعي  كرئيس  هادي  مع  التعامل   ،2015/2/26

ولكن من دون أن يلتزم الحوثيون بهذا القرار28. 

إيران  الضغوطات عىل  تصعيد  إطار  آخر، ويف  مبعنى 

من جانب السعودية وتركيا ودول الخليج السنية األخرى، 

أخرى  أماكن  يف  أوراقها  جهتها  من  إيران  استخدمت 

للضغط ضد تلك الدول، وكمثال عىل ذلك فقد استخدمت 

إيران ورقة جزيرة أبو موىس وطنب الكربى والصغرى ضد 

السعوديني  الشيعة  استخدمت  السعودية  ومع  اإلمارات، 

الحوثيني  تحريض  وكذلك  اليمن  حدود  عىل  املقيمني 

الشيعية  الغالبية  استخدمت  البحرين  ضدها،ومع 

الكردية  القوات  استخدمت  تركيا  ومع  فيها،  املوجودين 

الفعالة مثل حزب العامل الكردستاين، فساندت إيران يف 

الدول  تلك  األقطاب، خصوم جميع  بني هذه  إطارالرصاع 

وأعداء الغرب أيضاً، فمثالً دعمت القوات الكردية لالتحاد 

الكردستاين  العامل  لحزب  والتابعة   )PYD( الدميقراطي 

الشيعية  والقوات  الله  حزب  دعمت  وكذلك   ،)PKK(

http:// 27  - العالقات اليمنية - االيرانية – ويكيبيديا، املوسوعة الحرة

   / ar.wikipedia.org/wiki

  http:/ar.wikipedia.org  ،28  - انقالب اليمن
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الصني وروسيا  التابعة لألسد، وصوالً إىل  السورية  العلوية 

وكوريا املعادية للغرب29.

املشاكل  وتنامي  املايض  يف  الحوثيني  تحركات  أن  إّي 

الداخلية يف اليمن بعد سقوط حكم عيل عبدالله صالح، أدى 

إىل انتعاش دورهم بشكل غري مسبوق، كام إن استيالئهم 

عىل العاصمة صنعاء وعىل غريها من املواقع االسرتاتيجية 

يف اليمن، أثار مخاوف كبرية لدى العربية السعودية، حيث 

أفرزت األوضاع يف اليمن املزيد من السيناريوهات املتناقضة، 

وأصبحت اليمن مع بداية عام 2014 ميداناً للحرب الداخلية، 

الجنوبيني  ومطالبة  وإيران،  السعودية  بني  للرصاع  وميداناً 

بعد  ظهرت  كلها  الرصاعات  هذه  جديد،  من  باالستقالل 

االستيالء عىل صعناء، حيث أعلنت السعودية حينذاك بأن: 

»هذا يشكل تهديداً مبارشاً عىل األمن القومي السعودي«، 

حتى قيل بأنه تكرار للسيناريو اللبناين السابق. 

إعالن  أكرث حينذاك هو  السعودية  أقلق  الذي  أن  إالّ 

عن  خامنئي  مستشار  واليتي  أكرب  عيل  لسان  عىل  إيران 

صنعاء،  عىل  الحوثيني  استيالء  بعد  اليمن  يف  انتصارهم 

وكذلك سيطرتهم بعد ذلك عىل اثنا عرشة محافظة مينية 

بأهمية  يتمتع  الذي  املندب  باب  من  واقرتابهم  أخرى، 

29  - العالقات اليمنية االيرانية، نفس املصدر السابق.
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نفط،  برميل  مليون   )3,5( عربه  مير  حيث  كبرية،  تجارية 

إيران  تستويل  بأن  السعودية  لدى  القلق  أثار  الذي  األمر 

عىل مضيقي هرمز وباب املندب30.

يف  الحوثيون  يصبح  أن  املستبعد  غري  من  بات  لقد 

املستقبل أصحاب الدولة اليمنية، وبحسبام يقول الباحثني 

الغربيني: »من املتوقع أن تضع إيران مضيق باب املندب 

جهته  من  األمن  مجلس  ولكن  مخالبها«،  بني  اليمن  يف 

طالب الحوثيني يف شباط 2015، أن يسحبوا جميع قواتهم 

من املؤسسات الدولية.

البحر  يف  كربى  قوة  إيران  تعترب  ذلك،  عن  فضالً 

اللتني  وسوريا  لبنان  يف  البارز  دورها  خالل  من  املتوسط 

تتمتعان مبواقع جغرافية وجيوسرتاتيجية هامة تعزز متاماً 

مخاوف  يثري  الذي  األمر  املنطقة،  يف  اإليراين  الدور  من 

الباحثون  يقوله  ما  وبحسب  السعودية،  العربية  اململكة 

الغربيون: »اذا استمرت إيران عىل هذه السياسات، فإنه 

من املمكن أن تضع هذين املضيقني- هرمز وباب املندب- 

إمتالكها  جانب  إىل  التامة«31،  ومراقبتها  سيطرتها  تحت 

30  - حمزة املجيدى، نفس املصدر السابق.

31  - مجلس االمن،يصوت اليوم عىل قراربسحبا لحوثيني قواتهم، جريدة 

2015http//a.awsat.com/ home//فرياير  /15 االوسط،االحد  الرشق 

 .    article
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اليوم منطقة جغرافية واسعة واسرتاتيجية هامة، وتسيطر 

عىل بحر قزوين وخليج فارس.

مبعنى آخر، فإن رصاعات إيران يف املنطقة وخاصة يف 

خليج فارس، هي تحديداً مع العربية السعودية بالدرجة 

األوىل، سواء من جهة كونها قوة اقتصادية – نفطية كبرية، 

أو كدولة تتميز مبوقع جيوبيولوتييك وجيوسرتاتيجي كبري 

يف املنطقة، والتي تعترب من أقرب أصدقاء أمريكا والغرب 

للحوثيني  التحركات الرسيعة  املعادية لطهران، ولهذا فإن 

يف اليمن، هي رضورية جداً إليران وخاصة ليتم محارصة 

الشاملية  الجهة  من  أما  الجنوبية،  الجهة  من  السعودية 

فيتم محارصتها بتحركات شيعة البحرين، ومن هنا سارعت 

نهاية آذار 2015، إىل اإلعالن عن  السعودية وحلفائها يف 

انطالق عاصفة الصحراء وبدء الهجامت الجوية عىل عدن 

وعىل املواقع العسكرية الحوثية وعىل أنصار عيل عبدالله 

صالح.

فلونظرنا إىل نسبة الشيعة الزيديني يف اليمن، نرى بأن 

تعدادهم يبلغ )5( مليون شيعي من مجموع )13( مليون 

و )500( ألف مواطن مييني، ولهذا برز دور الحوثيني مرة 

أخرى بعد أحداث الربيع العريب، وبشكل ال مثيل له خالل 

عقود عديدة ماضية، وكذلك مل يخف األمري سعود الفيصل 
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تجاه هذا  السعودية، عن مخاوفه  العربية  وزير خارجية 

الوضع خالل مؤمتر صحفي عقده حول أوضاع اليمن.

اليمني،  الرئيس  هادي،  منصور  ربه  عبد  أن  كام   

من  أعلن   ،2012 أيلول  يف  أمريكا  إىل  زيارته  وخالل 

اليمن،  يف  الداخلية  الشؤون  يف  تتدخل  إيران  بأن  جهته 

وبأنها شكلت شبكات رسية يف صنعاء، حتى أنه قال بأن 

الحكومة اليمينية أعلنت عن استيالئها عىل باخرة إيرانية 

تحمل صواريخ مضادة للدبابات مرسلة إىل الحوثيني، وبإن 

بهذا  رسمية  دعوى  جهتها  من  قدمت  اليمينية  الحكومة 

الخصوص إىل مجلس األمن الدويل. 

رابعاً: عامل هام آخردفع بالدور اإليراين يف املنطقة نحو 

وبحسب  النووي،  للسالح  امتالكها  موضوع  هو  الصعود، 

ما يقوله املراقبون فإنه من غري املستبعد أن تحوز إيران يف 

املحصلة عىل السالح الذري، وعندئذ ستضطر األطراف جميعها 

إىل التعامل مع واقع إمتالك إيران لهذا السالح النووي، كام هم 

مضطرون أيضاً للرضوخ إلدعاءات وأكاذيب كوريا الشاملية، 

ولهذا فقد تم يف ترشين الثاين 2013 وبعد عرشات اللقاءات 

بني إيران ومجموعة )5+1( يف موسكو وأنقرة وبغداد، مطالبة 

إيران بتخفيض نسبة اليورانيوم لديها إىل )%20(، وأن ال تقوم 

بتخصيب أكرث من )%5( من هذا اليورانيوم، وكذلك عليها أن 
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إيران  أن  فيها، إضافة إىل  العمل  ناتانز وتبطل  تغلق قاعدة 

خضعت يف األخري للتوقع معها عىل إتفاقية، وأصبحت لوزان 

بداية ملنع طهران من إمتالك الطاقة النووية.

اللقاءات بنتيجة، ففرضت  ويف املحصلة مل تخرج تلك 

والنفطي  اإلقتصادي  الحصار  الغربية  والدول  أمريكا 

والعسكري عىل إيران، حتى أعلنت املؤرشات عن انخفاض 

سعر النفط إىل )35( دوالر يف بداية 2015، وبقدر ما كان 

لهذا االنخفاض من مغزى سيايس يهدف إىل فرض الضغط 

عىل إيران وروسيا، فإنه مل يشكل بنفس القدر أزمة إقتصادية. 

ويف هذا املجال يرّص إحد املحللني اإليرانيني عىل أن: 

املطالبة بتخيل إيران عن برنامجها النووي هو استخفاف 

بها، وهو كمن يكون جالساً يف مطعم وممنوع عليه تناول 

طعام، بينام اآلخرون جميعاً يتناولونه بحرية«32.

النووي اإليراين هو ملف  هذا وبالرغم من أن امللف 

إرسائيل  رئييس  بشكل  ويقلق  كله،  الدويل  املجتمع  يهم 

والكثري من الدول األخرى مثل السعودية وباكستان، ولكن 

إيران مازالت حتى هذه اللحظة مرصّة عىل االستمرار يف 

وبأنها  خطر  يف  دولتها  أن  بحجة  النووي،  سالحها  إنتاج 

تواجه املخططات اإلقليمية والدولية.

32  - باراك خانا، املصدر السابق، ص )336(.
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االستقرار  بعدم  تشعر  إيران  بأن  املراقبون  يعتقد 

ويف  وأفغانستان،  العراق  يف  بجوارها  أمريكا  بتواجد 

تركامنستان وباكستان من جهة، فضالً عن تواجد أساطيلها 

الكثرية يف مياه الخليج الفاريس وقطر،والتعاون والتنسيق 

أمريكا والسعودية وأمريكا وتركيا من جهة  الكبريين بني 

اخرى.

بـ)300(  العامل  يف  الشيعة  عدد  تقدر  املصادر  بعض 

»بأن  املصادر:  تلك  تقول  املجال  مليون شخص، ويف هذا 

سكان العامل حالياً يبلغ 7,5 مليار شخص، وما يقارب 1,3 

مليار   1 هؤالء  بني  ومن  مسلمون،  هم  بينهم  من  مليار 

مليون   300 و  وماليك،  وحنبييل  وشافعي  حنفي  سني: 

آخر هم شيعة: اإلثني عرش إمام و العيل إلهي والعلويني 

والزيديني واإلسامعيليني«33.

 ،1979 عام  يف  اإليرانيني  ثورة  نجاح  بعد  خامساً: 

العامل،  يف  للشيعة  رئيسياً  ومركزاً  رمزاً  إيران  أصبحت 

وينظرون إىل دورها عىل أرض الواقع كمرجع لهم.

الفارسية  من  ترجمة  السلفية،  ظاهرة  أخرى  مرة  محمود،  آرام   -   33

مجموعة من الكتاب، من منشورات مؤسسة ميللت 2014/ ص21.
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العامل34، ومبختلف  مليون شيعي يف  إن وجود )300( 

اتجاهاتهم وتشعباتهم، دفع بإيران نحو بسط تأيرها عىل 

الجميع، وأصبحت طهران مركزاً لتلك اإلتجاهات الشيعية 

تحت  حولها  الشيعة  جمع  يف  أيران  ونجحت  املختلفة، 

والسياسية  املذهبية  املخاوف  من  بضغط  واحدة  خيمة 

التي تهددهم، إىل درجة إنه بات من البديهي جداً القول 

اآلن  توجه  التي  هي  إيران  بان  علم  عىل  كله  العامل  بأن 

شيعة لبنان وحزب الله، حيث يقول حسن نرصالله بنفسه: 

»أنا أسجد لإلثنني، الله وخامنئي«.

امللك  عبد  ويترصف  اليمن،  يف  الحوثيني  إيران  توجه 

الحويث كممثل لطهران يف اليمن، كام أن إيران هي نفسها 

التي تحرك العلويني يف سوريا ويف تركيا، وهي التي تقود 

شيعة العراق، وتعترب قم مبثابة النجف.

والسياسية  الجغرافية  الناحية  من  إيران  كانت  واذا 

األوسط،  الرشق  يف  مخيف  وشبح  إقليمية  قوة  تشكل 

فهي كذلك تتمتع من الناحية املذهبية والدينية مبساحة 

واسعة داخل الجغرافيا السياسية العربية والرتكية وكذلك 

الهندية واإلفريقية، نتيجة لالنتشار الجيوبيولوتييك الواسع 

34  - فرانسوا توال، نفس املصدر السابق.
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الباسداران  جيش  قائد  حيث رصح  املنطقة،  يف  للشيعية 

يف هذا املجال: »بأن الثورة اإلسالمية هي يف تقدم رسيع، 

واليمن  وسوريا  العراق  يف  وإمنا  فلسطني  فقط يف  ليست 

أيضاً، والناس يف هذه الدول ممتنة للشعب اإليراين«35. 

»إن املراقبني السياسيني يف الرشق األوسط واألدىن الذي 

حتى  طاجيكستان  ومن  باكستان  وحتى  لبنان  من  يبدأ 

لهم  الشيعة  بأن  يومياً  يرون  العربية،  املتحدة  اإلرمارات 

دور رئييس يف تلك الحروب«، كام إن كلمة الشيعة تشكل 

يكتبون  الذين  الصحفيني  كل  أعمدة  يف  مشرتكاً  قاسامً 

االستقرار يف جنوب  عدم  وعن  افغانستان،  يف  األزمة  عن 

باكستان، وعن مصري سوريا، واستقرار السعودية، ومشاكل 

تركيا36.

الشيعية،  املسألة  قدرتها من  تستمد  ما  وبقدر  إيران 

السياسية  جغرافيتها  من  اإلستفادة  عن  تعجز  ما  بقدر 

هذه  منحتها  اللتني  الضخمة،  العسكرية  وقوتها  الواسعة 

القوة الكبرية، فليس من السهل أن ترسل إيران دامئاً بجيشها 

إىل دولة العراق املجاورة لها، مع إنها التواجه أيّة صعوبات 

www.milletpress.com.35  - موقع ميللت

36  - محمد شهدي، سعود الفيصل، إيران عل وشك احتالل العراق، 

http://middle-east-online.،2015/3/10 ،2096 جريدة هولري، العدد

. com
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أسست  أنها  هو  ذلك  من  األهم  ألن  الحدود،  طريف  عىل 

بنفسها جيشاً يف العراق يرتبط أيديولوجياً بطهران، فضالً 

عن أن إيران باتت تعترب مرشداً للشيعة يف العامل، واليتعلق 

هذا الحديث بكونها نجحت يف تنظيم الجامهري الشيعية 

خالل يف هذه السنوات األخرية واستقطبتهم حولها خاصة 

بعد سقوط البعث.. كال، وإمنا يعود ذلك إىل انتصار الثورة 

وبناء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية منذ عام 1979، فإنها 

آوتهم  عندما  الحني  ذلك  منذ  تلك  اسرتاتيجيتها  اعتمدت 

واملخيامت،  املالجئ  لهم  وبنت  طهران  يف  تحت  جميعا 

تبنت  حيث  مسلحة،  قوات  السياسية  ألحزابهم  وشكلت 

إيران القوات الشيعية يف الثامنينات، املكونة من عرشات 

القوى التي توحدت خالل انتخابات 2004 يف الئحة واحدة 

تحت اسم )بدر(، وهي: حزب الدعوة اإلسالمي، املجلس 

تنظيم  اإلسالمي/  الدعووة  حزب  بدر،  اإلسالمي،  األعىل 

العديد من األحزاب  الصدر،  تيار  الفضيلة،  العراق، حزب 

عالوة  الفيلية،  الكردية  الشيعية  واألطراف  والشخصيات 

)عيل  الديني  املرجع  بتعيني  قامت  جميعاً  هؤالء  عىل 

سيستاين(، مرجعاً  شيعياً أعىل يف العراق37.

37 - دالور عثامن مجيد، دستور جمهورية العراق لسنة 2005، من 

منشورات اكادميية التوعية و تاهيل الكوادر، 2012، ل166.
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وبحسب مصادر املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 

يف العراق لعام )2006(، استطاع اإلئتالف العراقي املوحد، 

 )128( عىل  يحصل  أن  الشيعية،  القوى  من  تكون  الذي 

جاء  وبعدهم   ،38)% 46,55( نسبة  يعادل  ما  أّي  مقعداً، 

الكرد يف املرتبة الثانية، والسنة يف املرتبة الثالة.

هذا كان مؤرش هام عىل أن إيران لها تأثري فعال عىل شيعة 

العراق، كام أن فوز الشيعة يؤكد بأن العراق خرجت من يد 

السنة، وجاءت الفرصة للشيعة يك يثأروا ملاضيهم، حيث صار 

الشيعة منذ ذاك الحني وحتى اآلن يشكلون األغلبية الساحقة 

مبعاداة  ويتهمونهم  فيها،  أقلية  السنة  وأصبح  العراق  يف 

حكومة بغداد والحكومة اإليرانية أو الصفوية.

لعام  العراقي  الدستور  يف  جاء  الذي  الوقت  يف  هذا 

)2005(، بأن: » العراق دولة متعددة القوميات واملذاهب، 

وهي جزء من العامل اإلسالمي، وعضو مؤسس وفعال لجامعة 

الدول العربية«39، ولكن بعد انهيار البعث مل تلتزم الحكومة 

نفسها  تربط  ومل  قط  اإلسالمي  بالعامل  الجديدة  العراقية 

بالعامل العريب، وإمنا كانت طهران هي مرجعها األول واألخري، 

ومصدر قراراتها وليست الدول اإلسالمية والعامل العريب.

38  - املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، اللجنة االنتخابية املستقلة – 

العراق، 10 شباط 2006.

39  - دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
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العراقية  الشيعية  القوات  بتدريب  إيران  قامت  لقد 

قناعة  اآليديولوجية  الناحية  من  لديها  وكونت  عسكرياً، 

ذلك  يف  نجحت  وقد  لها،  مرجعاً  إيران  سوى  الترى  بأن 

إيران  بأن  اعرتفوا  أيضاً  الغربيني  املراقبني  ان  بالفعل، كام 

هي التي تدير شيعة العراق، وتستطيع أن تخلق األزمات 

وأن تستخدم العراق كورقة ضغط40.

لقوات  إيران  مساعدة  عن  رصاحة  الحديث  يتم 

الهجوم  بعد  داعش  ضد  حربها  يف  العراقيني  الشيعة 

القريب من  نيوز  املوصل، وقد كتب موقع املرشق  عىل 

جيش الباسدران، ماييل: »إن مجموعات بدر، حزب الله 

العراقي، رسايا خراسان، عصائب أهل الحق، كتيبة اإلمام 

جيش  جانب  من  دعمها  ويتم  إليران،  تابعة  كلها  عيل.. 

الباسداران«.

وقيل أيضاً يف كانون الثاين 2015، بأن: »حميد تقوي 

هو مهندس تشكيل املجموعات الشيعية العراقية املسلحة، 

الذي قتل يف مدينة سامراء من قبل املجموعات اإلرهابية 

لداعش«41.

بختيار  الفارسية،  من  ترجمة  الشيعة،  جيوبوليتيك  توال،  فرانسوا   -   40

أحمد صالح، السليامنية 2014/ص13

41  - قتلة حميد تقوي.. مجلة سفيل، العدد 262 السبت 2015/1/17.



أنور حسین )بازگر( 42

يف آخر لقاء بني جون كريي وزير خارجية أمريكا واألمري 

سعود الفيصل وزير خارجية العربية السعودية، حول العراق 

والجيش العراقي والحشد الشعبي وحربها لتخليص مدينة 

قاسم  مشاركة  عن  األخبار  وحول  داعش،  يد  من  تكريت 

الفيصل:  سعود  أجاب  فيها،  القدس  قوات  قائد  سليامين 

»األوضاع يف تكريت هي مثال جيد يك تدركوا سبب تخوفنا 

من إيران، إيران منشغلة باحتالل العراق، وهي نفس تلك 

املخاوف التي تكونت لدى السعودية منذ سقوط العراق يف 

2003، ولهذا يقول باحث سعودي يلقب بقاسم سوبرمان، 

بأن عوامل قلق السعوديني من العالقات األمريكية واإليرانية 

هي تدخالت إيران إىل جانب الشيعة يف اليمن والبحرين 

»نحن  الفيصل:  سعود  ويقول  والعراق«،  ولبنان  وسوريا 

قلقون جداً من التدخالت اإليرانية السافرة يف املنطقة، والبّد 

من قطع الطريق أمام تلك التحركات اإليرانية«42.

إيران  تقوم  أن  السهل  من  ليس  أخرى،  ناحية  من 

اليمن،  يف  الزيديني  الشيعة  للحوثيني  املساعدة  بتقديم 

اجتامعية  مكانة  سابق  زمن  منذ  أوجدت  إيران  ولكن 

ودينية ومذهبية لنفسها يف اليمن، وذلك عن طريق جذب 

42  - العامري يشيد بفضل ايران و قاسم سليامين يف انقاذ حكومة العبادي 

– ميدل ايست اونالين.
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حوثيي اليمن نحوها من خالل تأسيس حزب )أنصار الله(، 

وجعل )حسني الحويث( مرشداً لهم لغاية عام 2004، الذي 

تعيني  فتم  اليمنية،  القوات  مع  مواجهات  يف  آنذاك  قتل 

يتبع  ميني  شيعي  شاب  وهو  له،  خلفاً  امللك  عبد  إبنه 

عبد  قام  فقد  الخليج  دول  تقوله  ما  وبحسب  لطهران، 

امللك الحويث بالسيطرة عىل اليمن بقرار إيراين وعن طريق 

الحوثيني، ويف املقابل رصح عبد امللك الحويث يف كلمة له 

الجناح  الله(  )انصار  لجامعة  التابعة  املسرية  قناة  بثتها 

السيايس للحوثيني: »بأن دول الخليج تحاول تسليح مقاتيل 

القاعدة ومساعدتهم مادياً سواءاً يف داخل البالد أو خارجه 

من أجل أن تحتل اليمن«.

كام إن دول الخليج ترصح علناً بأن إيران تقوم بتدريب 

وكالة  نرشت  املجال  هذا  ويف  سوريا،  يف  الحوثيني  مقاتيل 

)آيك( اإليطالية بأن إيران تقوم بتدريب املقاتلني الحوثيني 

جيش  ويقوم  بالدهم،  إىل  تعيدهم  أن  قبل  سوريا  يف 

يأتون  الذ  اليمنيني  الحوثيني  املقاتلني  الباسداران مبساعدة 

إىل سوريا، وكل دفعة منهم تتألف من )100( شخص.

»املوت  ثورته:  شعار  الخميني  جعل  عاماً   35 منذ 

نفس  الحوثييون  يردد  واليوم  ألمريكا«،  املوت  إلرسائيل، 

الشعارات يف صعدة بجنوب اليمن.
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التشغل إيران نفسها بالحدود الجغرافية لدول الجوار 

عىل  إيران  تعمل  ال  وكذلك  إقليمية،  قوة  تصبح  حتى 

معظم  مع  سيئة  عالقاتها  فأصبحت  اإلقتصادي،  الجانب 

موقعها  عىل  مبارشة  تعمل  ولتكنها  لها،  املجاورة  الدول 

االجتامعي بني شيعة العامل، واستفادت من هذا النوع من 

العالقات املذهبية السياسية كثرياً، فمثالً: »ال تصل حدود 

إيران إىل دولة اليمن، ولكنها تستطيع مع ذلك أن تدرب 

فإنها  وهكذا  الصومال«،  مثل  دولة  يف  الحوثيني  املقاتلني 

تقوم بتدريب قوة ذات موقع جامهريي كبري يف اليمن مثل 

استغالل  عرب  اليمن  يف  ووجود  دور  لها  لتؤمن  الحوثيني، 

شيعة  جذب  عىل  تعمل  أن  يهمها  كام  املذهبي،  البعد 

خليج فارس أيضاً، وأن تقنعهم بإن إيران هي بيتهم جميعاً 

السنية، وعندما  الدول  وتدافع عنهم وتحميهم من خطر 

إن  حقيقة  من  تنطلق  فإنها  الشكل،  بهذا  إيران  تترصف 

تلك  يف  الشيعة  تسكنها  التي  الجيوبيولوتيكية  املساحة 

فارس هم شيعة، هذا  »تقارب %70 من خليج  املنطقة: 

أحتياطي  أرباع  ثالثة  املناطق  الذي تضم هذه  الوقت  يف 

النفط العاملي«.

هذا فضالً عن إن أمريكا ومهام حاولت تهميش إيران 

دولة  الديبلوماسية  الناحية  من  ستظل  أنها  إالّ  وعزلها، 
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وخاصة،  والسعودية  وكازاخستان  الربازيل  مثل  متقدمة 

فهي  منها،  تستفيد  أن  تستطيع  هامة  عوامل  وهناك 

وقعت عىل سبيل املثال اتفاقيات عدة مع الصني يف مجال 

مليار   70 مبقدار  عقد  ووقعت  والسالح،  والرثوة  الطاقة، 

دوالر لنقل الغاز الطبيعي من محطة بارس- جنوب إيران، 

تطوير محطة  إيران، وكذلك  أكرب محطات  تعد من  التي 

نفطية عظيمة يف إقليم كردستان إيران، وتأسيس العديد 

من املحطات النفطية املحلية من بحر قزوين، وإنجاز خط 

املرتو من طهران، أّي أن إيران بحصولها عىل تأييد الشيعة 

تستطيع أن تستفيد اقتصادياً، وأن تصبح ورقة ضغط عىل 

اعداء إيران43.

هذا يدل عىل أن الشيعة سيلعبون دوراً مهامً يف أزمات 

تجاهلهم،  املمكن  من  يعد  ومل  األوسط،  الرشق  منطقة 

التي متثل  إيران  تهميش  يعد ممكناً  مل  بأنه  أيضاً  ويعني 

ميارس  ظلم  هناك  بات  وقد  خاصة  العامل،  شيعة  أكثريية 

ضد الشيعة بعد ثورة اإليرانيني، ويتم االستخفاف بدورهم 

وأسسوا  العسكرية،  بالتحركات  بدأوا  ولذلك  فشيئاً،  شيئاً 

األحزاب يف تلك الدول، وبدأوا بالتحرك يف وقت ينتظرون 

مبعظمهم عودة املهدي.

43  - باراك خانا، نفس املصدر السابق،236.
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كلهم عىل  يجمعون  العامل  فإن شيعة  ذلك  إىل  اضافة 

بعده  ومن  م(،   661( عام  قُِتَل  الذي  عيل  اإلمام  اعتبار 

مقدسة  رموز  هم  تسميامً،  قتال  اللذين  والحسني  الحسن 

بالنسبة لهم، ولكن نادراً ما وضعت تلك الرموز الشيعية يف 

قوالب سياسية ضمن إطار دولة مؤسساتية مستقرة، ولكن 

الخميني نجح يف إحياء هذا األمل الشيعي بعد ثورة 1979، 

حيث تعترب إيران الدولة الوحيدة ضمن الجغرافيا السياسية 

الشيعية التي استطاع املتدينون الشيعة أن يستولوا فيها عىل 

السلطة كطرف سيايس، وحينذاك كان الخميني يرغب يف 

أن يصبح ممثالً لكل مسلمي العامل، ولكن بعد ذلك تراجع 

عن تلك الفكرة وأظهر نفسه عىل أنه ميثل فقط الشيعة يف 

العامل، وشيئاً فشيئاً قدم نفسه كزعيم روحي مقدس لديهم، 

ودعا إىل العمل من أجل انتصار اإلسالم.

األحداث  أهم  من  واحدة  الخميني  ثورة  كانت  لقد 

العاملية خالل النصف الثاين من القرن العرشين، فهي املرة 

شيعية  دولة  تأسيس  من  الشيعة  فيها  متكن  التي  األوىل 

حديثة، وأن يسيطروا عىل نفط هائل، بعد ان حرموا يف 

إيران وعىل طول تاريخ الرشق األوسط من أبسط الحقوق 

أخرج  الذي  الشاه  يد  عىل  وخاصة  واملذهبية،  الدينية 

الخميني بالقوة من إيران ومن ثم من النجف إىل باريس، 
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للمجلس  العام  األمني  عيل  محمد  السيد  رصح  واآلن 

الله  آلية  الصحي  الوضع  »بأن  لبنان:  يف  العريب  اإلسالمي 

عيل خامنئي املرشد األعىل للجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

باتت  للمذكور  الصحية  الحالة  بأن   « وقال  جداً«،  سيئ 

إنه  كام  أعامله«،  متابعة  عىل  القدرة  فقد  وبأن  مخيفة 

رصح أيضاً إلذاعة مونتي كارلو: »مرض خامنئي له تأثريات 

سياسية ودينية عىل إيران وعىل تلك الدول التي ميتد إليها 

الفقيه  والية  نظام  وإن  واليمن،  ولبنان  كالعراق  نفوذها 

وتدخله  لثورته  تصديره  بسبب  قوياً  ضغطاً  يعاين  صار 

املبارش يف اليمن والعراق وسوريا ولبنان، لذلك البّد للنظام 

اإليراين أن يستعجل يف توقيع اإلتفاقية النووية مع أمريكا، 

وأنه من املتوقع أن يخلف عيل خامنئي يف منصبه محمود 

الهاشمي الشهروردي القريب من قاسم سليامين«44.

إيران  »فإن  أوليفروا:  يقول  وكام  الحني  ذلك  ومنذ 

ترغب يف اللعب من خالل املبالغة أكرث يف سقف املطالب 

الشيعة وحتى املبالغة يف املطالب اإليرانية أيضاً«45.

تنبع مبالغة إيران يف مطاليب الشيعة، من استقوائها 

بتلك املجموعات الشيعية املنتمية بقوميتها إىل اإليرانيني، 

44  - موقع ميللت.

45  - فرانسوا توال، نفس املصدر السابق، ص55.
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واآلزريني،  لبنان،  جنوب  وشيعة  األفغان،  )الهزارة  مثل 

الرشق  كاكراد  بأصلها  اإليرانية  القوميات  تلك  وحتى 

تتعاطف  ما  وبقدر  إيران  فأن  ذلك  ومع  والطاجيكيني(، 

لبنان،  يف  والدروز  وتركيا،  سوريا  يف  العلويني  الشيعة  مع 

وإخرياً  وباكستان،  البحرين  وشيعة  اليمن،  يف  والزيديني 

مع  القدر  بنفس  التتعاطف  فإنها  وكربالء،  النجف  أمئة 

القوميات القريبة منها والواقعة تحت سلطتها مثل أكراد 

الرشق والبلوشيني وعرب األهواز، والعامل الوحيد ملوقفها 

اإلطار  ضمن  لهم  المكان  السنة،  من  هؤالء  أن  هو  هذا 

الجيوبيولوتييك الشيعي.

الله  حزب  بتدريب  للقيام  جاهزة  إيران  فإن  ولذلك 

اللبناين، وأن تعني حسن نرص الله كممثل لها، كذلك هي 

جاهزة أن تقوم بتمويل وتسليح عبدامللك الحويث يف اليمن، 

وتستخدم كافة إمكاناتها مع اإلستخبارات الباكستانية من 

البلويش عبد امللك ريغي زعيم جامعة جند  اعتقال  أجل 

الله السنية املتمردة عىل الحكومة اإليرانية، واعدامه بعد 

ذلك.

أّي أن إيران بقدر ما تدافع عن الشيعة من حولها يك 

تعزز من دورها يف الجانب السيايس، بنفس القدر تتميز 

ويف  داخل حدودها  السنة  والشدة ضد  بالقلق  سياساتها 
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دول املنطقة، وتعتربهم من الناحية املذهبية من ألد أعداء 

السنية وخاصة  الدول  معاداة  بأن  كذلك  وتروج  الشيعة، 

سياسية  معاداة  مجرد  ليست  إليران،  السعودية  العربية 

واملذهب  للشيعة  معاداة  فقط  هي  وإمنا  واقتصادية، 

توزعها  يف  الشيعية  القوى  من  جعل  وهذا  الشيعي، 

مرجعيتهم  عن  الدوام  عىل  تدافع  أن  العاملي،  الجغرايف 

إيران، وأن تعترب طهران قبلة للشيعة، وأن تنظر للخميني 

كرمز إىل جانب عيل والحسن والحسني.

قد استثمرت طهران هذه الورقة مع كل الدول التي 

الشيعة داخل حدودها، واستخدمتها بشكل يحقق  تضم 

استالم  ومع  وآنذاك  بالفائدة،  إليها  ويعود  مصالحها 

نظام صدام حسني  مع  يف حرب  دخل  للسلطة  الخميني 

طريق  »بأن  الخميني:  رصح  حيث  السني،  البعث  ومع 

تحرير القدس مير يف النجف وكربالء«، ونفس هذا الشعار 

الخيايل هو الذي دفع بطهران يك يحارب ليس فقط أكرب 

دولة سنية التي يقف إىل جانبها الغرب ودول خليج فارس، 

وإمنا راح ضحيتها مئات الشباب الشيعة، فلم تحرر القدس 

بهذا الشعار الخيايل ، كام مل تعيد النجف بتلك الحرب.

ولكن إيران استمرت يف سياساتها بعد انتهاء حربها مع 

عراق صدام حسني، ومن دون أن تتخىل عن شيعة العراق 
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قط، وبعد سقوط البعث يف 2003 وصلت إيران عن طريق 

الرّب إىل النجف وكربال، ومنذ ذلك الحني مل تتحدث إيران 

بعد ذلك عن تحرير القدس من يد إرسائيل.

كان الخميني وإيران أول حضن أحفاد عيل والحسن 

الثامنينات  يف  إيران  فعلته  الذي  إن  العراق،  يف  والحسني 

املرة  وكانت  األلفني،  ويف  التسعينيات  يف  نتائجه  حصد 

فيها  تحولت  التي   ،1921 يف  العراق  تأسيس  بعد  األوىل 

العراق من حكم السنة الدامئي إىل حكم الشيعة أصدقاء 

إيران، أو تحقيق حلم الخميني وإيران، وإن الشيعة ليس 

فقط حصلوا عىل األماكن املقدسة وإمنا استولوا عىل النفط 

وأمام  السنة  أمام  الخليج  مياه  يف  رادعاً  وأصبحوا  الكثري، 

خصوم طهران الذين يضطهدون الشيعة خالل مثانني عاماً.

يبدو أن شيعة العراق يشكلون )%50( من سكان ذاك 

البلد46، فضاًل عن أنهم ميتلكون األماكن الشيعية املقدسة 

عىل مستوى العامل كله، ناهيك عن انتامء هؤالء إىل شيعة 

اإلثنى عرشة إماما.ً

تحرتم  مل   ،1921 عام  يف  تأسست  أن  منذ  العراق 

كدولة  ترصفت  وإمنا  لديها،  واملذهبية  القومية  املسألة 

املديرية  منشورات  من  العراقية،  املتغريات  و  الكرد  حسني،  أنور   -   46

العامة للطباعة والنرش، السليامنية 2005، ص55.
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عربية )سنية( وإسالمية )سنية( بحتة، متجاهلة املكونات 

العراقية األخرى التي متتلك هوية خاصة بها وشكل مييزها، 

نفسها  أظهرت  أقلية سنية  تأسيسها حكمتها  تاريخ  ومنذ 

أظهرت  كام  العربية،  القومية  متثل  وكأنها  الكرد  مقابل 

الفايش  العريب  لإلسالم  كممثل  الشيعة  مقابل  نفسها 

املعادي للشيعة، وقد حكمت هذه األقلية السنية البالغة 

نسبتها)%20(، عموم العراق. 

بأنها  القومية  الناحية  من  تتميز  العراق  أن  الحقيقة 

األرمن  الرسيان،  الرتكامن،  الكرد،  )العرب،  من  تتكون 

)اإلسالم،  من  تتكون  املذهبية  الناحية  ومن  واإليرانيني(، 

الحنفي،  )الشافعي،  هي  مذاهب  ألربع  التابعة  السنة( 

املاليك والحنبيل(، وأربعة طرق هي )القادرية، النقشبندية، 

عرش  اإلثني  شيعة  شيعة  وبعدها  والحقية(،   الرفاعية 

الرسياين  اليعقويب،  )النستوري،  املسيحيني  ثم  إماماً، ومن 

واألرثوذكيس(، و )الكلداين، اإليزيدي، أهل الحق، الكاكايئ، 

الشبك، الساريي والكوران(47.

)املسيحيني  عن  مصدر  من  أكرث  يف  الحديث  وتم 

نذكر  اليارسانيزم(،  البهايئ،  )البابايئ،  مثل  واليهود(، 

47  - أنور حسني، الكرد وأزمات العراق، من منشورات املديرية العامة 

للطباعة والنرش، السليامنية 2007، ص65.
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)252478( شخص،  املسيحيني  بأن   1977 عام  احصائيات 

 ،)0,86%( بنسبة   ،)10219( اإليزيديني   ،)2,14%( بنسبة 

الصابيئة )15973(، اليهود )381000(.

تدخل  من  وبالرغم   ،1990 عام  إحصائيات  بحسب 

البعث فيها، بلغ عدد سكان العراق )18,100,000( مليون، 

أّي أن )%77( عرب، منهم )-%53 %60( شيعة، )17%( 

سنة، )%19( كرد و )%1,4( تركامن و )%0,8( آشوريني 

كانت هي  السنية  األقلية  إن  املعنى  إيرانيني.   )0,8%( و 

 )2003( يف  البعث  بسقوط  ولذلك  الدوام،  عىل  الحاكمة 

الحكم،  عىل  الشيعة  ويهمن  األبدي،  السنة  حلم  يسقط 

للحكم اإليراين والشيعي يف  واآلن أصبحت العراق ميداناً 

بغداد.

بعد حرب الثامنية سنوات)1-9811988(، بني العراق 

وإيران، وهجوم نظام البعث عىل الكويت يف عام 1990، 

يكن  ومل  منهم،  شخص  ألف   40 وقتله  للشيعة  وإبادته 

الغرب وإرسائيل والرياض  سري األحداث هذه برىض دول 

األحداث  تلك  أدت  وإمنا  فارس،  السنية يف خليج  والدول 

املايض،  السنية يشء من  العراق  أن تصبح  النتيجة إىل  يف 

كامل،  بشكل  شيعياً  2003عراقاً  بعد  العراق  وأصبحت 

وامتدت هيمنة قم وطهران عىل العراق الجديد، وسارعت 
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البعثيني،  والطيارين  القدامى  البعثيني  إبادة  إىل  طهران 

وكربالء،  النجف  إىل  إيران  من  شيعية  شبكة  وتأسيس 

وامتدت نحو سوريا والحدود الرتكية لغاية جنوب لبنان، 

العنكبوتية عندما دعمت  الشبكة  دور هذه  وظهر جيداً 

طهران األسد ومل يرتكه يصل إىل نفس مصري القذايف ومبارك 

وعيل عبدالله صالح.

وجود  مجرد  ليست  إليران  بالنسبة  اآلن  العراق  إذاً 

أكرثية شيعية فيها، وإمنا تحاول إيران أن تظهر نفسها بأنها 

نفسها  إظهار  اخرى  وتحاول من جهة  السنة،  دور  تدعم 

تعترب  جانبها، وهذه  إىل  لكسبهم  السنة  لألكراد  كصديقة 

مفارقة إيرانية ذكية، فهي مل تنجح مع أيّة دولة من الدول 

العراق يف كسب  أكراد  ما نجحت مع  بقدر  لها  املجاورة 

صداقة القسم األعظم من أحزابهم السياسية ، ويبدو بأن 

أفضل أصدقائها يف املنطقة وحتى يف الرشق األوسط أيضاً 

املفارقة  تلك  لنا  يبني  وهذا  العراقيني،  السنة  الكرد  هم 

املذهبية واالسرتاتيجية اإليرانية.

ساعدت  العربية  الدول  بان  تعتقد،  العربية  املصادر 

مرشوع اإليرانيني من خالل التساهل معه والتزام الصمت 

بداية  كانت  وهذه  العراق،  يف  أمريكا  أعداء  مواجهة  يف 

لالحتالل الفاريس الصفوي بدبابات أمريكية.. 
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بحسب ما رسبه بعض املصادر العربية، عن اجتامع 

 ،2014 متوز  يف  إليران  املجاورة  الدول  خارجية  وزراء 

فإن وزير خارجية إيران قال لزمالئه العرب: »إن أوضاع 

العراق خرجت من بني أيديكم، واآلن باتت العراق مجاالً 

للنفوذ اإليراين، ولكن مع ذلك مازالت إيران جاهزة ألن 

تساعد الدول العربية يف قضاياها الرئيسية كفلسطني«48.

حزيران  يف  موصل  السنة  الجهاديون  احتل  عندما 

نوم  يف  أكرث  غطت  وإمنا  ساكناً  إيران  تحرك  مل   ،2014

عميق49. 

ومع ذلك فإن إيران وبعكس الدول العربية استمرت 

الثامنينيات  يف  والشيعية  الكردية  املعارضة  دعم  يف 

والتسعينيات، أّي أنها قامت بدعم ما يقارب )70%( 

من سكان العراق، بينام وقفت البلدان العربية السنية 

ودول الخليج وأيضاً مرص والدول األخرى مبارشة ضّد 

نظام  املقابل  يف  ودعمت  العراق  شعب  من   )70%(

البعث وصدام حسني ووقفت إىل جانب األقلية السنية 

التي حكمت العراق ألكرث من مثانني عاماً.

http://altanweer.net/article  48  - والء الشيعة ملن؟

درخاور  شبح  هاي  حكومت   ،)peter harling( هارلينط  ثيرت   -   49

http://ir.mondediplo.com/ ضيست؟.  نشانة  عراق  أشوب  نزديك، 

article2180.html
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بعد أن خرجت العراق من بني يدي الدول العربية، مل 

يعد مستغرباً قط أن تحاول تلك الدول إثارة الفوىض وعدم 

فعل  كردة  لداعش،  الدعم  تقديم  و  العراق  يف  االستقرار 

عىل خروج العراق من بني يديها، ومازالت تلك الدول غري 

مقتنعة بأن ذاك الحلم قد انتهى، وبأنه بات من املستحيل 

أن يعود ذاك العرص الذي كانت فيه األقلية العربية السنية 

حاكامً مطلقاً يف العراق. 

باتت أيران متتلك دوراً مخيفاً من الناحية الجيوبيولوتيكية 

والجيوسرتاتيجية واملذهبية، ومن ناحية كونها املرجع واملمثل 

يف  األوراق  هذه  كل  إيران  ووضعت  العامل،  لشيعة  املركزي 

اللعب  يف  وابدعت  إسالمية،  كجمهورية  سياساتها  خدمة 

بها يف املعادالت الدولية واالقليمية، وهي تستمد قوتها من 

متثيلها للشيعة، واعتبار نفسها أول وآخراملخلصني لهم.

إيران دعايتها  إذا جعلت  نفسه:   هناك سؤال يطرح 

التي تقول بأنها تعمل عىل إنتاج السالح النووي حقيقة، 

وعندئذ أالّ يصدق من يف الخليج الفاريس واملنطقة، هذا 

التصور القائل بأن: »إمرباطورية نامئة قادمة عىل الطريق؟ 

تلك  يف  بديالً  الواسعة  الشيعية  الدولة  أالتصبح  ثم   ،«

بأنها  امليثولوجيا  تلك  إيران  متتلك  أال  وحينذاك  املنطقة؟ 

وريثة املهدي املنتظر؟.
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أن  السهولة  من  سيكون  قطر،  عن  نتحدث  عندما 

نعلم بأن عاصمتها هي الدوحة، وبأن هويتها هي النفط، 

وبأنها تدعم األخوان واإلسالميني، ومن هنا فأن رأسامل 

قطر هو أهم عوامل قوتها دون سواه، ولكن عندما نريد 

عن  نقطة  نقطة  نتحدث  أن  البّد  إيران،  عن  الحديث 

ودورهم  وتأثريهم  ونفوذهم  وموقعهم  الشيعة  مكانة 

الشيعة يف  الحديث عن  يتم  يف الرشق األوسط، عندما 

إيران  عىل  ينطبق  الحديث  أن  يعني  هذا  مكان،  أّي 

يخلق  الشيعة  موقع  ألن  متاماً،  صحيح  والعكس  أيضاً 

مكاسب  لها  ويوفر  هامة،  جيبيولوتيكية  مكانة  إليران 

اقتصادية، ويقدم لها من الناحية السياسية مجاالً فكرياً 

إيران  من  تجعل  ذلك  وكل  واسعاً،  شيعياً  وأيديولوجياً 

قوة كربى. 

كل دولة تستمد قوتها من عامل ما، فأمريكا تستمد 

قوتها من اإلقتصاد والجيش، السعودية من متثيلها للسنة 

العثامنية،  اإلمرباطورية  مرياث  من  تركيا  النفط،  ومن 

األقلية  تشتت  من  قوتها  أعظم  تستمد  إيران  ولكن 

التي  الدول  العديد من  بني  الجغرايف  وتبعرثها  الشيعية 

تشكل مبجموعها شبكة عنكبوتية واسعة متصلة ببعضها 

من الناحية الفكرية، ومتقطعة من الناحية الجغرافية.  
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أذربيجان هي واحدة من الجمهوريات املستقلة عن 

االتحاد السوفيتي عام 1990، وينتمي أكرث من )%75( من 

القريبة  الرتكية  اللغة  الذين يتحدثون  الشيعة  سكانها إىل 

من اآلزرية، وهم من الشيعة اإلثني عرش إماماً، ويجدون 

أنفسهم أكرث متيزاً عن تركيا بسبب شيعيتهم.

ولهذا فقد دخلت إيران وتركيا يف رصاع عنيف حول 

دور كل منهام وتأثريهام عىل الدول التي تأسست جديداً 

بعد بروسرتويكا غورباتشوف يف عام 1990، مثل أذربيجان، 

أرمينيا، تركامنستان، كازاخستان وطاجيكستان، خاصة وان 

تركيا مازالت تحلم بالدولة العثامنية الواسعة، وإيران أيضاً 

التكف عن تعريف نفسها ممثلة لشيعة العامل، فضالً عن 

روسيا  سلطة  تحت  عاماً   )70( ظلوا  أذربيجان  شيعة  أن 

صبغة  يأخذ  ألن  مبجتمعهم  دفع  الذي  األمر  الشيوعية، 

شيعية علامنية وشكل عقدة أمام التوجه اإليراين هذا، إالّ 

أن ذلك مل يقلل من أهمية أذربيجان بالنسبة إليران التي 

تعترب بأن الشيعة يف ذاك البلد هم أخوتهم.

وبغض النظر عن الرصاعات العميقة بني إيران وتركيا، 

فإننا نستطيع أن نقول بأن سياسات تركيا بعد انتفاضات 

اإليراين، خاصة  الدور  أمام  بالفشل  العريب أصيبت  الربيع 

السنة  ممثيل  من  السعودية  جانب  إىل  تعترب  تركيا  وان 
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تركيا  سياسات  فشل  نتائج  من  وكان  األوسط،  الرشق  يف 

هذه سواء يف سوريا، أو يف مرص والعراق واملنطقة بشكل 

هذه  تعويض  أجل  من  بالشيطان  االستعانة  هي  عام، 

اإلخفاقات50.

ويف املقابل ظلت إيران تنظر بحذر إىل تلك القضايا، 

العتقادها بأن أّي محاولة لالقرتاب منها قد تخلق لها 

املشاكل، فهي األخرى تضم داخل حدودها أذربيجان 

الغربية التي سكانها من الشيعة، ولذلك ظلت حريصة 

تعزيز  وبالتايل  يديها،  بني  من  األمور  تنفلت  ال  حتى 

قوة باكو.

 )5,500( عن  بسهولة  تتخىل  لن  إيران  أن  الحقيقة 

بعني  تنظر  ال  إيران  إن  كام  الشيعة،  من  نسمة  مليون 

االرتياح إىل تحدث هؤالء الشيعة باللغة الرتكية، ولكن يف 

كل األحوال فإن بقاء اآلزريني بني خيار االنتامء إىل اللغة 

أو إىل األيديولوجيا، من الواضح بأن اإلختيار األخري سيكون 

لصالح إيران، إضافة إىل كل ذلك فإن طهران تريد أن تغري 

مذهبية.  شيعة  إىل  علامين  نظام  من  فشيئاً  شيئاً  الشيعة 

هذا العمل حتى وإن كان صعباً، إالّ أن إيران بدأت بهذا 

2014www. ،السفري “داعش”  تركيا  تدعم  ملاذا  نورالدين،  - محمد    50

 assafir.com
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أو مجموعات، بهدف جعل أحد  أفراد  العمل عىل شكل 

جريانها جزءاً من الجغرافية السياسية لشيعة طهران.

)العنكبوتية(،  املذهبية  الحدود  هذه  وفرت  لقد 

إليران قوة المثيل لها، ووفرت لها امكانات زادتها اندفاعاً 

واحفادها،  كأبنائها  للشيعة  تنظر  إيران  أن  إذ  ودعامً، 

تستفيد  ولذلك ظلت  ومستقبلها،  قوتها  منهم  وتستمد 

منهم من الناحية الروحية والحدودية والجيوبيوليتيكية، 

األموال  ورؤوس  السالح  لهم  تؤمن  املقابل  يف  وكانت 

وأمور السياحة والسفر. 

وجود  هو  املنطقة،  يف  إيران  طموحات  أهم  من 

الذين  أفغانستان،  جارتها  حدود  ضمن  الهزارة  الشيعة 

يبلغ تعدادهم )3( ماليني نسمة، وهم من الشيعة االثني 

عرش إماماً، فقد تعرضت أفغانستان يف عام 1979 إلحتالل 

حكومة الشيوعيني الروس، التي نصبت نجيب الله رئيساً 

لها، فاستلم البشتون السلطة واستمروا يف اضطهاد الهزارة 

الشيعة، ويف النتيجة تحرك الهزارة يف أفغانستان بتحريض 

من إيران، انتعش فيهم الشعور املذهبي والشيعي وأصبحوا 

ميتلكون )8( أحزاب يف وقت يشكلون )%18( من سكان 

أفعانستان، وبعد سقوط حكومة كابول الشيوعية دخلت 

والطاجيكية  البشتونية  واملذهبية  القومية  املجموعات 
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واألوزبكية والهزارة من جديد تحت تأثري إيران وباكستان 

بدعم  قامت  الدول  هذه  من  واحدة  وكل  وازبكستان، 

ومكانة  دور  صارت  حتى  املجموعات،  هذه  من  واحدة 

بني  الرصاعات  تجاوزت  اخرى  ومرة  أكرب،  القوى  هذه 

و  )الوحدة(  بني حزيب  كونها رصاع  والهزارة من  البشتون 

)االتحاد(، ليصبح رصاع شيعي وسني، أو سعودي وإيراين.  

النتيجة الطاليبان عام 1994، وقيل بأن  إىل أن ظهر يف 

باكستان كانت تدعمهم لغاية سياسية وللتأثري عىل أفغانستان، 

وبهذا الشكل فإن قائد البشتون )قلبدين حكمتيار( املعادي 

و  إيران(،  )صديق  رباين  الدين  برهان  بني  الذي  للتحالف 

أحمد شيخ مسعود )الطاجييك(، استطاع أن يحصل يف أزمة 

أفغانستان عىل دعم عبد الرشيد دوستم )األوزبيك( املدعوم 

إيران  بني  العالقات  تعقدت  حتى  أوزبكستان،  جانب  من 

اخرى،  جهة  من  وإيران  والسعودية  جهة،  من  وباكستان 

ولكن اآلن ما يهم إيران هم شيعة او هزارة كابول ليس ألنهم 

أقلية، وإمنا لكونهم العبني رئيسيني قي أفغانستان، ووجودهم 

يعطي رسالتني للسعودية ولباكستان اللتني تريان إيران عدواً 

مذهبياً وسياسياً وجيوبيوليتيكياً لهام. 

يف  إيران  وجدته  الذي  الهام  الدور  ذاك  يكن  مهام 

واجتامعية  أمنية  صعوبات  واجهت  ولكنها  أفغانستان، 
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ضبطها،  تستطع  مل  التي  الواسعة  الحدود  بسبب  كبرية 

التي  واألفيون  الهريوئني  تجارة  من  تعاين  صارت  ولذلك 

بنتيجتها  والتي  مليار دوالر،   )65( إىل  أمثانها سنوياً  تصل 

يدمن ما يقارب مليون شاب إيراين عىل تناولها51.

ويف تركيا يصل تعداد العلويني إىل )16( مليون نسمة، 

ولكن  البلد،  ذلك  سكان  من   )25%( يشكلون  أنهم  أّي 

بعض املصادر تقول بأنهم أكرث من )1-820( مليون شخص، 

يقيمون يف مدن أورمان وسيواس وأنقرة وتونجيل وأرزروم 

وأماسيا وأزالق ومارش وماالتيا.

باإلمام  ارتباط كبري  لهم  الذين  بالعلويني هم  املقصود 

عيل، ويعدون أنفسهم من ساللته52،وهم شيعة كاإليرانني 

من املذهب االثنى عرشإماماً، وإن قسامً من أكراد شاميل 

كردستان هم من الشيعة، وهم معروفون بالكرد العلويني، 

ضد  علويني  ألنهم  مرة  إضطهادين،  من  عانوا  ولكنهم 

القومية  باملسألة  يتعلق  وما  أكراد  ألنهم  وأخرى  السنة، 

الناحية  من  إيران  بان  يقال  حتى  الرتكية،  الدولة  داخل 

الشيعية  واملكونات  الحكومة  بني  فقط  التؤثر  املذهبية، 

51  - باراك خانا، نفس املصدر السابق، ص338.

بني  سازمانهاي  و  كشورها  مباحث  جديد  دورة  تركية،  جمهوري   -   52

املليل/ 2/ دفرت مطالعات سيايس و بني املليل، تهران، زمستان 1388، ل35.
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األكراد  عىل  كبرياً  تأثرياً  ترتك  أن  استطاعت  وإمنا  العلوية، 

كلهم عن طريق )PKK(، ألن يدعموها ضد تركيا، ويقال 

إيران من  تكن  بأنه خالل آخر مؤمترات )PKK(، مل  أيضاً 

دون دور أو تأثري يف انتخاب )جميل بايك، وبيس هوزات( 

.)KCK(كرئيسني مشرتكني لـ

 ،)PKK( ولكن يبدو أن إيران المتتلك ضمن صفوف

اللبناين وحزب  الله  الدور الذي متلكه ضمن حزب  نفس 

الوحدة األفغاين وحزب الدعوة العراقي، ويعود ذلك إىل 

التهمها  وماركسية،  يسارية  قومية  منظمة   )PKK( كون 

مع   )PKK( عالقات  وإن  والسنة،  الشيعة  مسألة  كثرياً 

 )PKK( أن  إّي  السياسية،  األرضية  من  تنطلق  إيران 

واالقتصادية  السياسية  والخالفات  األزمات  من  تستفيد 

الحزب  هذا  يصبح  أن  دون  وإيران،  تركيا  بني  واملذهبية 

التخفي  إيران  ولكن  السني،  الشيعي-  الرصاع  من  جزءاً 

دعم  تحاول  فهي  فيه،  املذهبي  الدور  تعزيز  يف  رغبتها 

دور الكردي العلوي ضمن صفوف هذا الحزب حتى وإن 

كان يسارياً وراديكالياً، ألن ما يهمها هو أن يكون شيعياً، 

ماعدا ذلك تريد إيران أن تستفيد دامئاً من ملف الشيعة 

العلويني ضد تركيا، فتقدم لهم الدعم وال تتخىل عن هذا 

الحلم أبداً.
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تعدادهم  يبلغ  الذين  الهندية  القارة  شبه  شيعة  إن 

نسمة،  مليون   )35( باكستان  ويف  نسمة،  مليون   )25(

يتوزعون بني الشيعة االثني عرش إماماً وبني اإلسامعيليني، 

الشيعة،  دور هؤالء  تعزز  بأن  دامئاً  تحلم  إيران  إن   كام 

خاصة وإنها تعيش رصاعات حدودية عميقة مع باكستان.

املجموعات  تلك  بني  من  هم  الوسطى،  أسيا  شيعة 

املرتبطة بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وكيفام كان هؤالء 

فإن إيران مع ذلك تظل تراهن عليهم كأيّة مجموعة شيعية 

أو أقلية مذهبية أخرى يف تلك البلدان التي انفصلت عن 

السوفييت يف التسعينيات، وحصلت عىل استقاللها.

إيران  بني  االن  تربط  التي  الصداقة  لعالقات  نظراً 

الجمهورية  سياسات  دعم  يف  روسيا  واستمرار  وروسيا، 

يصل  ال  أن  تحرص  إيران  فإن  كثرياً،  اإليرانية  االسالمية 

وتعاملها  السوفييت  عن  انفصلت  التي  الدول  يف  دورها 

معها إىل حد إثارة القلق لدى روسيا، وإمنا تريد إيران ان 

تكون رسالتها لروسيا بشكل تشعر روسيا بأن هناك رصاع 

مذهبي يف املنطقة، وبأن إيران تقف ضد أعدائها وأعداء 

الروسية  السلطة  التحبذ  التي  تركيا  وخاصة  معاً،  روسيا 

متتلك  طاملا  إيران  تدعم  من جهتها  روسيا  وستظل  كثرياً، 

إيران هذه الرؤية. 



أنور حسین )بازگر( 64

من املمكن أن نعترب األقلية الشيعية اإلسامعيليني يف 

منطقة بدخشان، أي الشيعة البدخشانيني يف طاجيكستان 

واملسختانيني يف أوزبكستان، بانها املجموعة الشيعية األكرث 

 )160( مثل طاجيكستان  بلد  تعدادهم يف  ويبلغ  إهامالً، 

ألف شخص، وهم يف منطقة مل يستطيعوا فيها حتى اآلن 

أن ينظموا أنفسهم، ولكن من املمكن أن يأيت يوم هم أيضاً 

االحتامل  وهذا  لألخبار،  بارزة  عناوين  ويصبحوا  ينتفضوا 

سيكون متوقعاً فقط يف وقت عندما تفرض فيه األجندات 

اإليرانية الجديدة نفسها عىل األحداث.

عام  يف  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  انتصار  بعد 

1979، سارت عالقات إيران والسعودية من جهة، وإيران 

نحو  اخرى  جهة  من  عام  بشكل  الفاريس  الخليج  ودول 

التدهور، كام إن دعم دول الخليج للعراق يف حربها ضد 

بأنها التواجه فقط  إيران أوصلت طهران إىل قناعة أشد 

بلد عريب سني واحد يف الخليج، وإمنا تواجه جميع الدول 

عمالً صعباً  يعترب  ذلك  وكان  الفاريس،  الخليج  يف  السنية 

الشاه سوى  التي مل مير عىل سقوط  بالنسبة إليران  جداً 

سنتني، وكانت الحكومة الشيعية الجديدة تريد أن ترتب 

شؤونها وأجنداتها بشكل أفضل، ولكن األجندات الغربية 

استعجلت الحرب بالرغم من أن الوقت كان مازال مبكراً، 
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ولذلك مل تفكر إيران سوى بالعمل عىل حامية حدودها، 

الناحية  من  وخاصة  جغرافيتها  بتوسيع  تهتم  تكن  ومل 

حالياً  إيران  تعمله  ما  بعكس  املذهبية،  الجيوبوليتيكة 

باملقارنة مع ذاك الوقت، ووضعت كل إمكاناتها يف سبيل 

وبالدرجة  الفاريس،  الخليج  يف  الشيعي  موقعها  توسيع 

بإعتبار  لطهران،  املعادية  السعودية  التضييق عىل  األوىل 

يف  الشيعي  الفكر  واألخرى  السني  الفكر  متثل  األوىل  أن 

املنطقة.

الخليج  سكان  من   )70%( بأن  تقول  اإلحصائيات 

بالدرجة  يتمركزون  وهم  الشيعة53،  من  هم  الفاريس 

بالنفط،  الغنية  للسعودية  الرشقية  الحدود  عىل  األوىل 

أيضاً  وخاصة يف منطقة اإلحساء، وبحسب اإلحصائيات 

يصل عدد شيعة السعودية إىل )500( ألف نسمة، ويف 

يف  ألف،   )300( اإلمارات  ويف  ألف،   )350( البحرين 

ويف  مليون،   )51( إيران  ويف  مليون،   )12,500( العراق 

وتقع  ألف،   )50( القطر  ويف  مليون،   )1,500( الكويت 

بالنفط،  الغنية  الهامة  املناطق  يف  األعداد  هذه  أغلبية 

الخليج  إمارات  لدى  والقلق  املخاوف  أثار  الذي  األمر 

53  - الجيوبوليتيكة الشيعية، نفس املصدر السابق، ص13.
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جميعها، وهي تدرك جيداً بان الشيعة يشكلون التهديد 

األول عىل مواقعها السياسية وعىل نفطها وسلطتها.

املراقبون يرون بأنه لوال الدعم األمرييك والغرب عموماً، 

يف  واالستخباراتية  العسكرية  وقوعدها  أساطيلها  ووجود 

أشهر   )6( من  أقل  ويف  إيران  الستطاعت  فارس،  خليج 

الشيعة  مبساعدة  الفاريس  الخليج  كامل  عىل  تسيطر  أن 

هناك، أّي أنها لوال ذلك الستطاعت أن تبسط نفوذها عىل  

مساحة جيوبوليتيكية تعد من أكرث مناطق الكرة األرضية 

وإيران  للنفط،  املنتجة  األسواق  أكرث  ومن  شيعية،  كثافة 

من جهتها تدرك مثل هذه األمور جيداً ولكنها مع ذلك مل 

تتخىل حتى اللحظة عن أحالمها التوسعية.

اإلحساء،  منطقة  شامل  يف  السعودية  جوار  إىل  تقع 

األقل  الشيعة فيها عىل  التي ميثل  الصغرية  الكويت  دولة 

العراق  مع  حدودها  تجاور  والتي  سكانها،  مجموع  ربع 

الشيعي والسعودية املليئة بالشيعة، واآلن يشعر الشيعة 

بالنسبة  إيران  وتعتربهم  السنة،  جانب  من  بالتهميش 

مل  الشيعة  إن هؤالء  وبالرغم من  نامئة هناك،  لها كخاليا 

يعرضوا الكويت للتهديد والقلق بقدر تهديدها للبحرين 

والسعودية، ولكن مع ذلك ظلت الكويت تعتربهم تهديداً 

العام  األمني  العريب  نبيل  الدكتور  رصح  ولهذا  لها،  كبرياً 
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الشؤون  يف  إيران  )تدخل  بأن:  العربية،  الدول  لجامعة 

الداخلية للبحرين، يعد تهديداً ألمن واستقرار الخليج(54.

مل تنتهي املخاوف بعد، ففي شامل اإلحساء توجد دولة 

 )20%( إىل  فيها  الشيعة  تعداد  يصل  التي  الصغرية  قطر 

البحرين  توجد  قطر  جانب  وإىل  سكانها،  مجموع  من 

التي يصل تعداد الشيعة فيها إىل )%65(، الذين تحركهم 

عىل  وتحرضهم  الخليفة،  ضد  واآلخر  الحني  بني  إيران 

املشرتكة،   الخليج  قوات  هناك  تكن  مل  ولو  اإلحتجاجات، 

لتحولت البحرين إىل محافظة إيرانية تحت سلطة الشيعة 

روحياً  مرشداً  الخامنئي  يعتربون  الذين  إليران،  التابعني 

لهم، وينظرون إىل إيران مبثابة الدولة األم. 

اإلحصائيات  بهذه  التعرتف  العربية  املصادر  ولكن 

ويعتربونها غري صحيحة، ويقدرون تعداد الشيعة بـ)120( 

داخل  أقلية  يشكلون  الشيعة  بأن  ويرون  نسمة،  مليون 

الدول العربية الواقعة يف ما يسمونه بالخليج العريب، وبأن 

تعدادهم اليتجاوز )%10( من مجموع سكان تلك الدول.

النسبة  البحرين، يف األردن تبلغ تلك  فضالً عن دولة 

)%5(، ويبلغ نسبة شيعة العامل )%15( من مجموع تعداد 

الخليج  الستقرار  تهديد  البحرين  شؤن  يف  ايران  تدخالت  العريب:   -   54

http//www.egynews.net
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املسلمني، ومعظم هذه النسبة ترتكز يف إيران والتي تصل 

حسب تلك املصادر إىل )42( مليون نسمة، ويأيت بعدها 

فيها والذي يصل)33(  الشيعة  تعداد  باكستان من حيث 

مليون نسمة بنسبة )%20(، ومن ثم تأيت هندستان التي 

تضم )11( مليون شيعي، وكذلك أزربيجان )6( مليون. 

املصادر  فإن  السعودية،  الشيعة يف  بتعداد  يتعلق  ما 

مجموعة  أصدرته  الذي  التقرير  عىل  تعتمد  العربية 

األزمات الدولية )LCG( يف بروكسل عام )2005(، والذي 

يقدر عددهم مبليون نسمة بنسبة )%1015-( من مجموع 

سكان السعودية الذي بلغ )22,670,000( نسمة بحسب 

الشيعة يف املناطق الرشقية  إحصاء عام )2004(، ويتوزع 

من السعودية الغنية بالنفط.

الشيعة  بأن  العربية  املصادر  تتحدث  الكويت،  ويف 

يشكلون نسبة )%20( من مجموع السكان، ويتوزعون يف 

الكويت واألردن، ولكن بحسب تقرير أمرييك يف  مناطق 

عام )2006(، بعنوان )الحرية الدينية يف العامل(، يقول بأن 

تلك النسبة هي )%30(، إىل جانب أن )100( ألف شيعة 

يف الكويت اليحملون الجنسية الكويتية55.

املرشوع  اسالمية،  وليست  فارسية  نووية  قنبلة  يوسف،  محمد   -   55
الشيعي يف املنطقة، تحالفات ودالالت، موقع اسالم دييل. 

http://www.islamdaily.org/ar/general/11779.article.htm
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الشك بأن نسبة هذه اإلعداد، هي اقل من تلك النسب 

عدة  إىل  يعود  وهذا  سابقاً،  ذكرناها  التي  واإلحصائيات 

عوامل، هي:

أوالً: إن تراجع املوقع الجغرايف للسكان الشيعة، يعود 

الخليج  باسم  الفاريس  الخليج  العريب يسمي  العامل  أن  إىل 

حدودها  داخل  تضم  التي  إيران  يشمل  ال  الذي  العريب 

التي  األخرى  الرؤية  بحسب  ولكن  العامل،  شيعة  أغلبية 

الترى الخليج عربياً، بل تراه فارسياً ورمبا هذه الرؤية هي 

تلك  يف  يشكلون  الشيعة  فان  وبذلك  الدقة،  إىل  األقرب 

الفارسية  املصادر  تقدرها عدد من  التي  األكرثية  املناطق 

الفاريس،  الخليج  سكان  مجموع  من  بـ)75%(  واألجنبية 

هذا فضالً عن أن نسبة السكان هي أكرث بكثري من أغلبية 

دول الخليج العربية.

الدوام  عىل  تحاول  الذي  الوقت  ويف  إليران،  بالنسبة 

توسيع نفوذ الشيعة يف تلك الدول العربية، إالّ أن الدول 

العربية مل تستطيع أن تفعل ذلك داخل إيران.

وأهم من ذلك هو تصور إيران للمسألة، تصور ديني 

تصور  أما  سيايس،  مذهبي–  انتامء  أنه  أّي  مذهبي،  أو 

العرب هو تصور مذهبي وطني أو قومي، أّي إنه انتامء 

ديني وطني.
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إن الهالل الشيعي الذي يشمل العراق وسوريا ولبنان، 

مل يتبلور بنتيجة الحرب السورية، ولكن هذه الحرب كانت 

الغربيني  وحلفائها  الخليج  دول  جبهتني،  لربوز  مساعدة 

من  ولبنان  وسوريا  والعراق  إيران  جهة،  من  وإرسائيل 

جهة اخرى، وهذه الجبهة األخرية بدأت بالدعاية للوحدة 

الوطنية مع إيران تحت شعار إحياء الهالل الشيعي56.

التي تصل  الدول  اإلمارات أيضاً هي واحدة من تلك 

فيها نسبة الشيعة إىل )%16(، وإيران مستمرة يف التدخل 

يف شؤونها الداخلية، ومل تحل بعد مشكلة جزر اإلمارات، 

وهذا  األحيان57،  من  كثري  يف  املشاكل  لها  تخلق  وإيران 

يطرح احتاملني: 

الدينية،  الجغرافية  ناحية  من  الفاريس  الخليج  األول: 

محسوبة عىل الطائفة الشيعية.

مخاوف  من  تزيد  املنطقة،  نفط  احتياطي  الثاين: 

الشيعة وتعمقها أكرث.

اإلمارت  هذه  أمام  واألخري  األول  الطريق  فان  لذلك 

كانت والتزال االستمرار يف قمع هؤالء الشيعية، وليس من 

السنيى و  املثلث  الشيعي..  الهالل  العلوان، خرافات  - عامد صادق    56

http://aliraqtimes.com/ar  داعش وما بينهم، العراق تاميز

57  - فريد احمد حسن، ايران: التدخل يف شؤون الدول واجب، صحيفة 

  http://www.alwatannews.net.2731 الوطن، العدد
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الواضح كم من السنوات األخرى سوف يستمر هذا الوضع، 

كالجمرة  البلدان  تلك  شيعة  ظل  ذلك  من  بالرغم  ولكن 

تحت رماد عرشات السنني من القمع واالضطهاد والحرمان 

من الحقوق، وتنفست الشعوب اإليرانية والشيعة عموماً 

الصعداء بعد ثورة 1979، وانتظر الشيعة حتى اآلن رشوق 

الشمس من طهران يك تحررهم من اضطهاد وظلم العرب 

السنة.

* * *

يف الفرتة األخرية أصبحت سوريا يف مواجهة السقوط 

واالنهيار، احداث 2011/1/26 وبدء احتجاجات الجامهري 

)210( آالف ضحية،  اآلن  التي خلفت حتى  وانتفاضاتها، 

ولكن  خلفتها،  التي  األرضار  قيمة  دوالر  مليار  و)202( 

املصادر تتحدث بأن إيران كانت والزالت أول دولة قدمت 

بحكم  لسوريا،  والعسكري  واالقتصادي  السيايس  الدعم 

املفرتض  من  وكان  العلوية،  للطائفة  اآلسد  عائلة  انتامء 

أن تكون سوريا هي الدولة الخامسة التي يشملها الربيع 

العريب بعد تونس وليبيا واليمن ومرص58، والتي كان يجب 

نظام  يحكام  السابقة  الدول  من  كغريها  اآلن  تكون  أن 

أو  الراديكالية  أو  االسالمية  القوى  من  يكون  كأن  آخر، 

58  - أنور حسني، بروسرتويكا الربيع العريب، نفس املصدر السابق، ص 215.
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أربع  وبعد  أنه  الذي حصل هو  ولكن  املسلمني،  األخوان 

الحر  للجيش  الدعم األمرييك والغريب والرتيك  سنوات من 

وأعداء األسد، إالّ أن النتيجة ليس فقط مل يسقطوا األسد، 

أيضاً  الغرب  وأن  والنرصة،  داعش  أنتجت  أجنداتهم  وإمنا 

يف   )2015/1/-78( أحداث  كانت  حيث  ضحيتها،  أصبح 

من  واحدة  هيربو(،  )شاريل  جريدة  عىل  والهجوم  فرنسا 

إفرازات الحرب السورية وتنامي قوة املجموعات اإلرهابية 

والراديكالية والسلفية والجهادية، مثلها مثل مفارقة دعم 

ظهورالقاعدة  نتائجها  من  كانت  والتي  للطاليبان  أمريكا 

ووقوع العمليات اإلرهابية يف 11 أيلول، وإن الذي حصل 

السورية،  الحرب  مفارقات  نفس  من  أيضاً  هو  فرنسا  يف 

حيث كانت عىل األقل تركيا والسعودية وقطر هي الداعم 

األسايس لقوة داعش التي شكلت العامل األهم يف هزمية 

قوى األخوان والسنة مقبل إيران الشيعية.

ولكن النقطة الحاسمة يف هذه األزمة هي دور إيران 

األوضاع كامهي،ويعود  واإلبقاء عىل  األسد  لنظام  الداعم 

ذلك إىل عاملني:

وطهران  دمشق  بني  قدمية  عالقات  وجود  هو  األول: 

ونظام  العراق  معاداة  يف  تعاونهام  وخاصة  املنطقة،  يف 

بينهام، وتصوراتهام  كنقطة جامعة  والبعث  صدام حسني 
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ألنقرة،  العدوة   )PKK( ودعم  تركيا  يخص  فيام  املشرتكة 

ولواء اسكندرونة، فضالً عن املسألة املذهبية بني الجانبني 

)الشيعي- والسني(، خاصة وان عالقات الصداقة والتعاون 

بني إيران سوريا توضحت أكرث بعد األزمة السورية. 

   الثاين: العالقات املذهبية بني )طهران- دمشق(، فمن 

الدولتني  هاتني  يف  الحكم  نظام  ينتمي  املذهبية  الناحية 

إىل الشيعة، وكان لهام دور كبري يف احداث العراق ولبنان 

وتركيا، حيث يتكون الشيعة يف سوريا من العلويني )13%(، 

الدروز )%3(، أتباع املجموعة اإلسامعيلية )%1(، يؤمنون 

بأحد عرش إمام بعد إمام، ولكن من دون اإلمام املهدي.

لدى دمشق  لقد كونت أحداث سوريا 2011، تصوراً 

الشيعي، واألهم من  القطب  بأنه البّد من تشكيل  يقول 

تقوم  أن  اآلن  بعد  لن ترىض من  أن سوريا  أكرث هو  هذا 

كممثل  تترصف  أن  وإمنا  فقط،  سياسياً  بدعهام  طهران 

رسمي لها وكمرجعية شيعية أيضاً.

املجال هو أن تحسم  املؤثر األول يف هذا  العامل  إن 

طهران دعمها لسوريا، وأن تنقذ األسد ونظامه يك ال يلقى 

نفس مصري القذايف يف ليبيا، وهو عامل شيعي بغض النظر 

عن كون ذلك من أجل العلويني يف سوريا أو من أجل أن 

تعرب إيران من سوريا إىل لبنان ودعم حزب الله والدروز 
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هناك، أّي أن إيران يف أبسط األحوال تنظر لألحداث من 

السيايس، هذا فضالً  الجانب  إىل  املذهبي وصوالً  الجانب 

عن إن دمشق هي نفسها كانت تدعو يف الثامنينيات من 

القرن املنرصم إىل تشكيل جبهة شيعية من البحر املتوسط 

حتى باكستان، ولكن اآلن تغري الشعار إىل الجهة اآلخرى 

بقيادة إيران وليست سوريا.

إليران  آخر  قوي  عامل  برز  أيضاً  اإلطار  هذا  يف 

عىل  سيطرت  التي  الكردية  للقوى  دعمها  وهو  الشيعية، 

كانتونات  اآلن  وأسست   ،2011 عام  يف  كردستان  غرب 

)عفرين، كوباين والجزيرة(، وهي تدار من جانب االتحاد 

تساعدها،  أيضاً  سوريا  بأن  ويقال   ،)PYD( الدميقراطي 

ولكن الشك قط يف أن إيران تدعم أكراد سوريا عن طريق 

الحدود  وإن  خاصة   ،)PKK( الكردستاين  العامل  حزب 

الكردية هي مع تركيا، وإيران بعد أحداث الربيع العريب 

مل تقرص من جهتها يف تقديم أيّة مساعدة لخصوم أنقرة، 

والشك يف أن هذه السياسة التي تتبعها إيران هي سياسة 

روسيا أيضاً يف سوريا.

يف  متت  التي  املقاومة  تلك  بأن  نقول  أن  نستطيع 

كوباين، كانت نتيجة لفشل سياسات تركيا، األمر الذي كان 

يسعد يف الوقت نفسه إيران أيضاً، ألنه من جهة يعترب ذلك 
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هزمية ألنقرة، ومن جهة اخرى تخفيف للضغط عىل سوريا 

الشيعة  ضد  كانت  التي  وهيمنتها  داعش  لفوبيا  وكرس 

وضد إيران وهيمنتها حتى العظم.

سيتم  فإنه  سوريا،  تقسيم  تم  إن  األحوال  أسوأ  ويف 

تشكيل اإلقاليم املختلفة، الشيعي والكردي والسني، وإن 

املذهبية  الناحية  من  هيمنتها  عىل  تحافظ  الزالت  إيران 

نفس  وهي  نحوها،  األكراد  عاطفة  تجذب  أن  وتستطيع 

يتم  ان   بأنه البّد  تقول  التي  إيران  تتبعها  التي  الفلسفة 

كل يشءعن طريق الشيعة، والبد من عمل كل يشء من 

ألن  بالفعل  يحصل  الذي  هو  وهذا  الشيعة،  تقوية  أجل 

إيران يف سورية هي صاحبة القرار النهايئ وهي التي تعمل 

العسكري  اإليراين  الدور  ولوال  توجيه مساراألحداث،  عىل 

الحكم  األسد يف  بشار  استمر  ملا  واللوجستي  واالقتصادي 

ألكرث من ستة أشهر والنتهى إىل نفس نهاية مرص واليمن، 

ولذلك فإن األسد مدين إليران الشيعية باستمرار يف الحكم 

حتى اللحظة، ومن غري املتوقع أن تطلب إيران بنفسها أكرث 

من أن تويل سوريا األهمية لسياساتها الشيعية، وأن تظل 

عىل الدوام كجرس للعالقات الشيعية بني لبنان والعراق. 

إيران وهيمنتها يف  أن دور  أخرى هامة، وهي  نقطة 

تلك  يف  النظر  تعيد  ألن  والغرب  أمريكا  أرغمت  سوريا 
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العالقات وأن تأخذ موقف إيران بعني االعتبار، ولذلك قام 

الغرب يف نهاية 2014 بتخفيف ضغوطاته عىل سوريا حتى 

بات من املتوقع أن يفكر الغرب بسحب يده من إسقاط 

بشار األسد، ورمبا يكون ذلك من بني رشوط إيران للغرب 

اإليراين  الدور  وإن  النووي،  برنامجها  عن  تراجعها  مقابل 

الحايل يف املنطقة جعل من طهران يف املرتبة األوىل، بينام 

الثانية من التمثيل الرسمي  جعلت من العراق يف املرتبة 

تقع  رشعية  وسلطة  حكومة  متلك  التي  الشيعية  للدولة 

تحت الهيمنة اإليرانية.

الجامهري  أن  إذ  الثالثة،  املرتبة  يف  فتأيت  اليمن  أما 

يشبه  ما  خلقت  إيراين  وبدعم  الحوثيني  من  الشيعية 

املعجرة، حيث وضع الحوثيون معظم الدولة اليمنية تحت 

سلطتها عىل إثر أحداث الربيع العريب وفرار عيل عبدالله 

التي أصبحت  اليمن  لتصبح  اللدود،  الحوثيني  صالح عدو 

لسياسات  مبعظمها تحت يد الحوثيني اآلن ظهرياً ومؤيداً 

أعدائها  ضد  إيران  دور  من  أكرث  عزز  الذي  األمر  إيران، 

السياسيني واملذهبيني وشكلت تهديداً كبرياًعىل النفط يف 

)السعودية(.

حزب  صار  حيث  الرابعة،  املرتبة  يف  فتأيت  لبنان  أما 

الله وزعيمه حسن نرصالله ميثل الخميني، ويهيمن متاماً 
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عىل لبنان إىل درجة إنه بات بإمكانه أن يحارص الحكومة 

القوة  الله  حزب  أصبح  البل  يريد،  وقت  أّي  يف  والربملان 

الذي  واإلنضاط  بالجاهزية  تتمتع  التي  األوىل  الحزبية 

بيد  أيضاً  الربملان  كون  عن  فضالً  لبنان،  إدارة  من  ميكنها 

الحزب  هو  الله  حزب  بأن  يعني  وهذا  هناك،  الشيعة 

الذي  املنطقة،  اإليراين يف  املعسكر  األقوى ضمن  الشيعي 

ميلك القوة والعقيدة والنفوذ.

بينام تأيت أفغانستان يف املرتبة الخامسة، وإن الشيعة 

هناك مازال لهم دور يف السلطة والسيناريوهات املطروحة 

ينظموا  مل  الذين  البحرين،  شيعة  وسادساً  البلد،  هذا  يف 

انفسهم بعد ومل ميتلكوا السلطة، ولكن إيران تستطيع أن 

تحرضهم عىل الخروج إىل التظاهرات واالحتجاجات يف أّي 

ويأيت  البحرين،  يف  السنة  للضغط عىل سلطة  تريد  وقت 

شيعة تركيا يف املرتبة السابعة، فهم يزعقون من دون أن 

يكون لهم دور مؤثر يف األحداث الجارية.

إّي أن املكون الشيعي الذي تحركه إيران حالياً، يلعب 

منها شكل وأسلوب  أماكن مختلفة ولكل  دوره يف سبعة 

وكل  واملرجعية،  واملذهبية  السياسية  الناحية  من  رئييس 

الهيمنة  منها تبحث عن دور قوي لها من السلطة، ومن 

الحزبية والجامهريية، أّي أن لكل من هذه القوى الشيعية 



أنور حسین )بازگر( 78

يف هذه األماكن السبعة لها دور وتأثري تحركها يف األزمات 

تعمل  إيران وأجنداتها، وجميعها  بتنفيذ سياسات  وتقوم 

بالضبط،  إيران  تريده  وكام  املقدس  الشيعة  إسم  تحت 

فهي التريد أن تتمتع هذه القوى بأّي دور يفصل نضالها 

عىل  بأنه  جيداً  تدرك  إيران  ألن  الشيعي،  النضال  عن 

الوقت  يف  وبالعظمة  بالظلم  يشعروا  أن  جميعاً  الشيعة 

ذاته، يشعروا بالذل وبالفخر، يشعروا باإلضطهاد وبالدعم، 

يشعروا بالغدر واملعاناة، ولكن عليهم أن ينهضوا باستمرار، 

يعتزوا  أن  الشيعة  عىل  بأن  إيران  تقول  الشكل  وبهذا 

بشيعيتهم، وأن يعيشوا كشيعة، وأن يناضلوا كشيعة، وأن 

ميارسوا السياسة والحياة كشيعة، وأن يحلموا كشيعة، وأن 

ميوتوا كشيعة، وهذا هوآخر تصور إيراين للعامل الشيعي.

* * *

الدروز، أقلية شيعية أخرى، وإنهم ليسوا بدون فعالية 

مثالً يف  أماكن،  يتوزعون يف عدة  اإليرانية،  الهيمنة  تحت 

سوريا )360( ألف، يف لبنان )310( آالف، يف إرسائيل )60( 

ألف، يف فلسطني )10( آالف، و )10( آالف يف أرجنتني، أّي 

أن تعداداهم يتجاوز )70( ألف شخص59، مع إن البعض 

من هذه األقليات اليتفق مع إيران سياسياً، كأولئك الذين 

59  - فرانسوا توال، نفس املصدر السابق.
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يعيشون يف إرسائيل، ولكن هذا اليعني بأن إيران سترتكهم 

من دون أن تؤثر عليهم، خاصة بعد أن نجحت يف ضبط 

العلويني يف سوريا والشيعة يف لبنان.

أصبح شيعة لبنان وخاصة بعد الثورة اإليرانية 1979، 

موضع اهتامم قوى الثورة اإليرانية، ولكن انقسم الشيعة 

الله الذي كانت  اللبنانية بني حزب  خالل الحرب األهلية 

سوريا،  تدعمها  كانت  التي  امل  وحركة  إيران،  تدعمه 

يف  اللبنانية،  اليسارية  األحزاب  مع  اتصل  منهم  والبعض 

وقت كان عدد الشيعة يف لبنان يقدر مبليون شخص، ولكن 

إيران ولبنان تهمهام جداً الجيوبيولوتيكية الشيعية وخاصة 

الشيعية  القوة  يعد  الذي  الله  وحزب  الجنوب  شيعة 

العدو األكرب إليران وهو )إرسائيل(،  التي تواجه  الوحيدة 

ويهدد كذلك مصالحها، ولهذا فإن إيران وبقدر اهتاممها 

الله ومبرشده حسن نرصالله، فإنها ال تهتم بنفس  بحزب 

إيران  الحظت  حيث  أخرى،  شيعية  مبجموعات  القدر 

لعبه  الذي  الدور  أفضل  بشكل  السورية،  األزمة  وخالل 

ووقفه  السورية  الحرب  يف  املبارشة  ومشاركته  الله  حزب 

الفعال إىل جانب بشار األسد.

عندما تأسس حزب الله يف )شباط 1985(، رصح آنذاك: 

الله  آية  الفقيه  لوالية  والعادل  الحكيم  بالقرار  ملتزم  »بأنه 
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الخميني«، وبحسب املصادر فإن حسن نرصالله األمني العام 

لحزب الله، هو املمثل الرسمي للخميني يف لبنان، ألن نشاطات 

حزب الله وترصفاته هي يف خدمة إيران ومصلحتها60.

يشكل  أن  يستطيع  الله  حزب  أن  عن  فضالً  هذا 

مثل  الفلسطينية  واملجموعات  إيران  بني  للعالقات  جرساً 

إيران وفلسطني  العداء بني  حامس والجهاد، وبالرغم من 

إيران وسوريا،  مع  بشدة  تتعاطفان  القوتني  أن هاتني  إالّ 

وباملستلزمات  بالسالح  جهتها  من  إيران  وتدعمهام 

الفرتة األخرية وجه محمد ظيف  العسكرية واملادية، ويف 

إىل حسن  القسام رسالة  عزالدين  لكتائب  العام  املسؤول 

نرصالله األمني العام لحزب الله صديق إيران، يطلب فيها 

منه الدعم واملساعدة ضد إرسائيل، وذلك عندما قتل إبن 

عامد مغنية املسمى )جهاد( الذي كان حارساً خاصاً لقاسم 

وكان  الله،  حزب  من  آخرين  أشخاص  ستة  مع  سليامين، 

نتيجة  اإليراين،  الباسداران  لجيش  رفيع  مسؤول  بينهم 

هجوم للطريان اإلرسائييل عىل الجوالن عام )2014(61.

هو  دوماً  إيران  يهم  ما  أن  إىل  اإلشارة  البّد من  وهنا 

http:/www. 60  - بهاء الدين الزهري، سوريا و املرشوع الصفوي االيراين

alukah.net/culture

61  - حامس و حزب اللة، ماتجمعها ايران التفرقهام سوريا، ميدل ايست 

http://www.middle-east-online.com.2014 اونالين، فرباير



81نفوذ الهالل الشيعي في الشرق األوسط

املجموعات  أنصار  يقوم  وأن  للخارج،  أزماتها  تَُصّدر  أن 

الصديقة لها بتنفيذ مخططاتها السياسية والعسكرية، ومن 

كذلك  والجهاد(،  )حامس  السنيتني  الجامعتني  بينهاهاتني 

تستفيد إيران أيضاً من غريها من الجامعات السنية، وكام 

يقال فإن جامعة الشباب الصومايل هي واحدة منها، وتقوم 

بهذه األعامل أيضاً بشكل غري مبارش يف أماكن أخرى، ولكن 

املحصلة هي أن كل تلك األعامل تصب يف خدمة توسيع 

الجيوبيولوتيكية اإليرانية الشيعية.

مبساعدة  صار  الذي  الله  حزب  تجاه  إيران  تقرص  مل 

إيران ميتلك أكرث من )15( ألف صاروخ، وعرشات اآلالف 

من املقاتلني، وطائرات التجسس من دون طيار، وكاتيوشا 

والعسكرية،  املالية  واإلمكانيات  للطريان،  املضاد  والسالح 

سنوية  مساعدة  إيران  ومنحته  الفضائية،  املنار  وقناة 

مقدارها )2-550( مليار دوالر62.

ولكن يف الواقع وقبل ثورة 1979، كانت إيران والشيعة 

ومهملني  مهمشني  عنها،  تحدثنا  التي  األماكن  جميع  يف 

ومحارصين، ولكنهم تطوروا يف املجال السيايس واالجتامعي 

الشيعة  أن  من  وبالرغم  الخميني،  ثورة  بعد  فشيئاً  شيئاً 

يؤمنون من الناحية العقائدية بعودة املنقذ، إالّ أنهم يغضون 

62  - أنور حسني، الكرد وأزمات العراق، نفس املصدر السابق، ص 61.
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اآلن  الشيعية  الجغرافية  أن  الغائب، كام  اإلمام  النظر عن 

فشيئاً  بدأت شيئاً  تشبه جزيرة متنوعة ومتشعبة، ولكنها 

واإلسالمية  السياسية  الخريطة  عىل  ودورها  موقعها  تجد 

والعاملية واإلقليمية، أو كام يقال، فإن إيران تطمح إىل فرض 

هذا  ويف  األوسط،  الرشق  يف  شيعية  كإمرباطورية  نفسها 

املجال نرشت جريدة معاريف اإلرسائيلية يف عام )2005(، 

مرشوع  لديها  إيران  دولة  »بأن  شابريا:  لزملاي  مقال  يف 

إمرباطورية شيعية، وليس ببعيد حتى تقوم إيران بتفكيك 

العراق وسوريا ولبنان، وتدفع بأمن إرسائيل نحو الخطر«63.

من املمكن القول بأن معظم هذه التصورات صحيحة، 

بدليل أن إرسائيل تعرضت عام )2006( للعديد من النزاعات 

إىل  الله  الله، حيث وصلت صواريخ حزب  املرة مع حزب 

حيفا، كام يزداد الدور اإليراين يف العراق مع الزمن، ويقال 

بأن إيران سيطرت عىل العراق من النواحي الجوية والبحرية، 

وظهرت هذه الحقيقة أكرث بعد حرب داعش، وتم ضبط لبنان 

مارانش أصبح  ألكسندر  أن كالم  كلها، ويبدو  بها  والتحكم 

الطريق، ستسيطر  »إمرباطورية عىل  يقول:  عندما  حقيقة، 

بدءاً من حدود الهند وصوالً إىل شواطئ البحر األبيض ».

 ،43 العدد  شار،  مجلة  االوسط،  الرشق  باطن  يف  تتحكم  الشيعة   -   63

2015/2/1، ص 647-54-4.
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عاصفة الحزم

الخميس  ليلة  اليمن  يف  الجوية  الهجامت  بدأت  لقد 

)عاصفة  عنوان  تحت  مفاجئ  وبشكل   ،)2015/3/26(

العسكرية،  املواقع  الجوية  الهجامت  واستهدفت  الحزم(، 

الحوثيني، والقوات  يد  الواقعة تحت  السالح  ومستودعات 

العسكرية املؤيدة لـ)عيل عبدالله صالح(، وشنت الغارات 

السعودية  العربية  اململكة  بقيادة  اليمن  عىل  املكثفة 

ومبشاركة الدول العربية64.

وانتشار   ،2014 آب  يف  اليمن  يف  الحرب  بدء  بعد 

اليمنية  املواقع  عىل  الحوثيني  وهجوم  فيها،  الفوىض 

األمر  السعودية،  وحدود  وعدن  صنعاء  عىل  واستيالئهم 

64  - عاصفة الحزم... السياق و اآلهداف و التداعيات . الخليج الجديد، 

االنصات املركزى / العدد 6131
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الذي حرض املسؤولني السعوديني للقيام بجولة عاجلة عىل 

دول الخليج لوضعها يف صورة تلك املخاطر، وخاصة بعد 

أن استلم امللك سلامن الحكم. 

الجمهورية  رئيس  دعم  عىل  الخليج  دول  إرصار  إن   

مجلس  قرارات  وتنفيذ  هادي(،  منصور  ربه  )عبد  اليمينية 

هذا  تشكل  يف  االستعجال  إىل  دفعتها  الخليجي،  التعاون 

التحالف العسكري بشكل غري متوقع، شاركت فيه أيضاً كالً من 

)باكستان، سودان، أردن وتركيا(، أّي أن تلك الهجامت كانت 

رسالة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية التي أثارت مخاوف أكرث 

األخرى،  الخليجية  والدول  السعودية  الالزم عىل حدود  من 

واستيالئها عىل املواقع االسرتاتيجية والهامة. 

جهة  من  الخليج  دول  بني  القوى  توازن  عودة  إن 

تأسيس  توركيا يف  مشاركة  وإيران من جهة أخرى، وأيضاً 

محور عريب وتريك آخر، كانت ضد هيمنة إيران يف املنطقة. 

الشك بأن الدور اإليراين يف سوريا والعراق واليمن.. إلخ، 

أن  استطاعت  التي  إيران  لصالح  متاماً  القوى  موازين  غري 

تبقي بشار األسد عىل رجليه، وأن تضبط العراق وتجعل من 

اليمن ميداناً لرصاعها مع السعودية، إىل أن تم حرص إيران 

يف الزاوية الضيقة يف اليمن مقابل السعودية ودول الخليج 

)السنة(، حيث مل تذهب السعودية والدول العربية األخرى 
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مبارشة إىل حرب إيران غري املبارش يف تلك الدول، ويف لبنان 

اللبناين  الله  الباسداران وحزب  والبحرين، لعلم بأن جيش 

قرروا دعم بشار األسد وبانهم لن يرتكوه يسقط، لذلك فإن 

كانت  التي  فقط هي  األخرى  القوى  وبعض  السنة  انصار 

وتركيا  السعودية  جانب  من  تسلحيها  ويتم  نفسها  تنظم 

ودول الخليج، ولكن محاوالتها مل تأت بأية بنتيجة.

خالل رصاعات الشيعة والسنة يف العراق ولغاية اآلن، 

بينام  العراق،  عىل  هيمنتها  تفرض  أن  إيران  أستطاعت 

السنة املعروفني بصداقتهم للسعودية ازدادوا ضعفاً، وعىل 

قدر استطاعتهم مل يقرصوا قط يف محاولة كرس نفوذ إيران 

غري  حربهم  يف  نتيجة  أيّة  يحققوا  مل  أنهم  إالّ  وهيمنتها، 

املبارشة ضد إيران.

يف اليمن وعندما حركت إيران أوراقها، عندئذ أصيبت 

السعودية ومشايخ اإلمارات التي كانت منشغلة بتصدير 

متاماً  بالقلق  الدوالرات،  وتجميع  الخارج   إىل  النفط 

كانت  حرب  املبارش،  الحرب  قرار  اتخاذ  إىل  واضطرت 

عبارة  كانت  الحزم  عاصفة  ألن  لطهران،  موجهة  رسالتها 

السعودية  لدى  املكبوت  للحقد  مبارشة  فعل  ردة  عن 

والخليجيني وتركيا ضد إيران، ألن نفوذ الهالل الشيعي كان 

يزداد تأثرياً، ولذلك كانت دول الخليج وقسم من املراقبني 
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املجازر،  وهذه  الحرب  هذه  مسؤولية  إيران  يحملون 

ويقولون بأنها تقف وراء مشاكل اليمن وأزماتها65.

املجال  هذا  ويف  كبرية،  مشاكل  اليمن خلقت  حروب 

كتبت جريدة واشنطن بوست األمريكية: »إن الرصاعات يف 

اليمن، هي فتنة جديدة يف الرشق األوسط«66.

عن  عبارة  منها  جانب  يف  الحزم  عاصفة  كانت  فإذا 

نتيجة  والخليجيني  للسعودية  وعسكري  سيايس  هجوم 

أمام  الطريق  قطع  إىل  ويهدف  والسنة(،  )الشيعة  رصاع 

هو  للرصاع  آخر  جانب  فإن  املنطقة،  يف  اإليراين  النفوذ 

إقتصادي، حيث كان منتظراً أن تستويل إيران عىل مضيق 

مليوين برميل نفط من  باب املندب الذي مير عربه يومياً 

مبثابة  النفط  تجارة  وتعترب  وأوروبا،  أمريكا  إىل  الخليج 

الرشيان اإلقتصادي للعربية السعودية.

والجانب الثالث املخفي للرصاعات هو رغبة السعودية 

األوىل  والناطقة  الخليج  لدول  وزعيمة  البقاء كمرشدة  يف 

إيران خطراً عىل مصالحها  ترى يف  بإسمها، إلنها  واألخرية 

وخصامً رئيسياً لها، ولكن هذا اليعني بأن قطر واإلمارات 

والبحرين التشعر هي األخرى بالخطر نفسه الذي تشكله 

إمارة  التزام  يثري املالحظة هو  فإن ما  إيران عليها، وأيضاً 

65  - ردود افعال مينية متباينة بشأن عاصفة الحزم، الجزيرة.نيت.
66  - واشنطنت بوست: كيف ينذر الرصاع اليمني بفوىض جديدة يف الرشق 

االوسطة، مرص العربية.
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عامن الحياد وعدم مشاركتها يف عاصفة الحزم، وهي تعد 

واحدة من أقرب أصدقاء إيران يف الخليج67.

هاماً،  عمالً  السعودية  دعم  يف  مرص  مشاركة  كانت 

بالرغم من الرتاجع الكبري يف العالقات السعودية واملرصية، 

وخاصة خالل أحداث الربيع العريب واإلستيالء عىل السلطة 

من جانب اإلخوان.

هجوم  إطار  يف  الحزم،  لعاصفة  مرص  دعم  جاء  لقد 

املعادالت  إىل  العاجلة  مرص  وعودة  ليبيا،  عىل  داعش 

إيران  بني  العالقات  تدهور  ذلك  عن  فضالً  السياسية، 

ومرص، وقلق القاهرة من أن تصل إيران إىل البحر األحمر، 

ناهيك عن اختالف حكومة طهران مع القاهرة، األمر الذي 

إذ كانت  إيران،  كان يحتاج إىل مشاركة تركيا يف مواجهة 

أنقرة قد دعمت استالم امللك سلامن للسلطة والذي يدعم 

العالقات بني الطرفني.

دون  من  حتى  تركيا  مشاركة  فإن  ذلك  جانب  إىل 

السعودية  جانب  إىل  ذهابها  أن  إالّ  الحربية،  الطائرات 

النفوذ  ينسجم مع توجهاتها يف قطع الطريق أمام توسع 

اإليراين ومنع وصولها إىل البحر األحمر وإىل املواقع اإليرانية 

عن طريق حزب الله يف لبنان وسوريا.

67  - خارطة املصالح الدولية باليمن، نون بوست.
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املقاومة  عاصفة  هجامت  يف  األمرييك  الدور  كان 

يشكل  الذي  املندب  باب  بأهمية  مرتبطاً  )الحزم(، 

النفط  ملرور  عاملية  اسرتاتيجية  بوابات  سبع  أهم  أحد 

اللوجستية-  املساعدات  قدمت  ولهذا  ألمريكا،  بالنسبة 

ومن  السعودية،  مع  قوي  بتنسيق  وقامت  اإلستخباراتية، 

جانب آخر كانت ألمريكا مصالح خاصة مع إيران، وخاصة 

أهمية  جانب  إىل  وأفغانستان  العراق  مبلفي  يتعلق  ما 

مضيق هرمز. 

األمريكية  السياسة  يف  كثرية  مفارقات  يالحظ  لذلك 

تجاه إيران يف الرشق األوسط، أّي أنها يف اليمن تقف ضد 

ولكن  السنة،  وحلفائها  للسعودية  الدعم  وتقدم  إيران، 

يف العراق لها تحالف غري مبارش مع إيران من أجل طرد 

وحلفائها  السعودية  جانب  من  دعمها  يتم  التي  داعش 

السنة، أو إنها يف أفغانستان تقوم بالتنسيق مع إيران يف 

سبيل طرد القاعدة، ولكنها يف سوريا تقف مع جبهة تركيا 

ودول الخليج ضد إيران، وكل هذا اليشكل بالنسبة ألمريكا 

أيّة أهمية سوى تحقيق مصالحها يف املنطقة.

الخطري  النووي  السالح  متتلكان  وباكستان  الهند  إن 

كقوتني  دورهام  فيها  وتلعبان  الهندية،  القارة  شبه  يف 

كبريتني، وقد جذبت مشاركة باكستان يف عاصفة املقاومة 
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)الحزم( ضد الحوثيني، انتباه جميع األطراف باملقارنة مع 

الدول املشاركة األخرى، مع إنها مل تكن تتأثر بالرصاعات 

والخالفات العميقة بني الرياض وطهران، ولكن الذي عرض 

الشيعية والسنية  الطائفية  باكستان للقلق هو الرصاعات 

تشكل  لها  بالنسبة  كانت  التي  آسيا،  ووسط  جنوب  يف 

أهمية كبرية، وخاصة ما يتعلق مبوقع باكستان من الناحية 

التجارية يف املحيط الهندي والبحر األحمر، وكذلك النفوذ 

اإليراين يف تلك املنطقة.

إن عالقات إيران املتينة واملتامسكة مع الهند وعامن، 

إيران  ضد  السعودية  معسكر  نحو  بباكستان  دفعت 

يدهم  اليضعوا  يك  الحوثيني  ضد  الحرب  يف  واملشاركة 

بالنسبة  هاماً  تجارياً  الذي يشكل ممراً  املندب  باب  عىل 

لباكستان مع أوروبا وأمريكا. 

وإمنا  الحرب،  يف  تشارك  مل  فقط  ليس  الهند  ولكن 

ومل  اليمن،  يف  باألمن  وطالبت  محايدة،  تظل  أن  حاولت 

باكستان حول  مع  أكرث  الخالفات  تطوير  أنصار  من  تكن 

عظمتني  كدولتني  والصني  روسيا  وكذلك  كشمري،  منطقة 

مل تقفا مبارشة مع إيران مع إن أمن مضيق باب املندب 

مهمة بالنسبة لهام، فضالً عن أن روسيا كانت لديها ملفات 

هامة أخرى مثل ملف أوكرانيا.
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وخاصة  السعودية،  مشاكل  من  سنوات  عدة  بعد 

اليمن  العريب يف عام 2011، أصبحت  الربيع  بعد احداث 

مع  تشكل  ولذلك  والسعودية،  إيران  بني  للرصاع  ساحة 

السعودية، تحالف عسكري  الحدود  الحوثيني من  اقرتاب 

آذار  يف  ومرص  وتركيا  واإلمارات  والكويت  السعودية  بني 

وقطر  البحرين  دول  كانت  الهجامت  وخالل   ،2014

مثلام  لهجامتها،  قرارات  إىل  بحاجة   ، واألردن  وباكستان 

علم  عىل  كانت  أمريكا  فإن  اإلعالمية  املصادر  تتحدث 

هذا  يف  ومساندتها،  الهجامت  ومبواعيد  بالسيناريوهات 

الخارجية  للشؤون  الدولة  أنور قرقاش وزير  املجال رصح 

عاجالً،  يكن  مل  الحزم،  عاصفة  املشاركة يف  اإلمارايت:«قرار 

وإمنا جاء بعد نقاشات كثيفة حوله، فضالً عن املحاوالت 

فإن  املحصلة  يف  ولكن  الحوثيني،  ومواجهة  السلمية 

املخطط اإليراين دفع بالقوى الكربى يف املنطقة وحلفائها، 

ألن تجتمع يف مواجهة إيران«68.

مازالت أزمات اليمن من دون حل، ومن غري املتوقع 

هناك  لذلك  متاماً،  الحل  إىل  القريب  يف  طريقها  تجد  أن 

مخاوف من تحول حرب عاصفة الحزم بعد انتهائها بشكل 

أن  وخاصة  والسعودية،  إيران  بني  بالوكالة  حرب  إىل  ما 

68  - السعودية واملبادرة العسكرية يف اليمن، صحفية واشنطن بوست.
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أوراق تحالفات وعداوات إيران والسعودية قد اختلطت 

يف العراق وسوريا واليمن، لذلك هناك مخاوف كبرية عىل 

املنطقة واشتعال حرب أوسع وأكرث دماراً، ستلحق  مصري 

أرضاراً كبرية بالرشق األوسط والخليج الفاريس69. 

أحداث اليمن وهجامت عاصفة الحزم، حملت معها 

توقعات وقراءات كثرية عىل مستوى الدول العربية وبروز 

فكرة القوة العربية املشرتكة بهدف حامية أمنها القومي، 

ومواجهة  املنطقة  يف  اإليراين  النفوذ  أمام  الطريق  وسد 

مخاطر اإلرهاب، وخاصة تلك األزمات التي رفعت برأسها 

يف البالد العربية وبشكل أخص بعد أحداث الربيع العريب 

يف ليبيا وتونس والبحرين، وأحداث اليمن والعراق، وظهور 

داعش.

فضالً عن ذلك أدرك مجلس التعاون الخليجي، أهمية 

مخاوف لبنان والصومال وفلسطني، لذلك كل تلك األزمات 

برضورة  القناعة  نحو  الخليج  بدول  دفعت  واملشاكل 

التعاون يف مواجهة تلك املخاطر بقوة عسكرية70.

69  - مخاوف من تحول عاصفة الحزم اىل حرب بالوكالة بني السعودية و 

ايران، صحيفة الوفد .

70  - القوة العربية املشرتكة، حامية لألمن القومي... ام لآلنظمة، مصطفى 

بسيوين، الحوار املتهدن.
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جيش الدول العربية

تضمنت مجلة )كلوبال فاير باور(، املختصة بتصنيف 

القوات والجيوش، يف آخر تقرير لها تصنيفاً لـ)126( دولة 

عىل املستوى العاملي، من بينها )19( دولة عربية.

 ،)18( املرتبة  التصنيف  ذلك  بحسب  مرص  جاءت 

 ،)49( املغرب   ،)28( السعودية   ،)27( املرتبة  والجزائر يف 

 ،)71( الكويت   ،)69( )58(، عامن  تونس   ،)50( اإلمارات 

 ،)86( لبنان   ،)83( البحرين   ،)79( اليمن   ،)77( قطر 

 ،)122( ليبيا   ،)121( السودان  جنوب   ،)101( السودان 

الصومال )126(..

اضافة إىل ذلك فقد صنف التقرير هذه الدول العربية 

بحسب عدد جيوشها لعام )2014(، عىل الشكل التايل:
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العاملي  املستوى  عىل   ،)19( املرتبة  يف  الجزائر 

بـ)512000( عسكري.

مرص يف املرتبة )11(، عىل املستوى العاملي بـ)468500( 

عسكري.

العاملي  املستوى  عىل   ،)21( املرتبة  يف  العراق 

بـ)271500( عسكري.

العاملي  املستوى  عىل   ،)24( املرتبة  يف  السعودية 

بـ)233500( عسكري.

جنوب السوادان يف املرتبة )26(، عىل املستوى العاملي 

بـ)210000( عسكري.

العاملي  املستوى  عىل   ،)29( املرتبة  يف  املغرب 

بـ)195800( عسكري.

العاملي  املستوى  عىل   ،)32( املرتبة  يف  سوريا 

بـ)178000( عسكري.

لبنان يف املرتبة )40(، عىل املستوى العاملي بـ)131100( 

عسكري.

العاملي  املستوى  عىل   ،)47( املرتبة  يف  األردن 

بـ)110700( عسكري.

العاملي  املستوى  عىل   ،)50( املرتبة  يف  السودان 

بـ)109500( عسكري.
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العاملي  املستوى  عىل   ،)58( املرتبة  يف  عامن  سلطنة 

بـ)72000( عسكري.

اليمن يف املرتبة )62(، عىل املستوى العاملي بـ)66700( 

عسكري.

العاملي  املستوى  عىل   ،)64( املرتبة  يف  اإلمارات 

بـ)65000( عسكري.

تونس يف املرتبة )72(، عىل املستوى العاملي بـ)40500( 

عسكري.

ليبيا يف املرتبة )78(، عىل املستوى العاملي بـ)35000( 

عسكري.

العاملي  املستوى  عىل   ،)95( املرتبة  يف  الكويت 

بـ)15500( عسكري.

العاملي  املستوى  عىل   ،)107( املرتبة  يف  البحرين 

بـ)13000( عسكري.

العاملي  املستوى  عىل   ،)110( املرتبة  يف  الصومال 

بـ)12000( عسكري.

قطر يف املرتبة )112(، عىل املستوى العاملي بـ)11800( 

عسكري71.

71  - الجيوش العربية: نجوم التصنيفات. صحيفة السفري اللبنانية.
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تصنيف القوى العسكرية للدول العربية

بحسب امليزانية العسكرية لعام 2015، بالدوالر

والصني  أمريكا  بعد  الرابعة  املرتبة  يف  تأيت  السعودية 

وروسيا، وذلك بتحصيص ميزانية )56( مليار و )725( مليون 

دوالر.

اإلمارات يف املرتبة )17( عىل املستوى العاملي بـ)14( مليار 

و )375( مليون دوالر.

الجزائر يف املرتبة )22( عىل املستوى العاملي بـ)10( مليار و 

)570( مليون دوالر.

بـ)6(  العاملي  املستوى  )31( عىل  املرتبة  يف  سلطنة عامن 

مليار و )715( مليون دوالر.

العراق يف املرتبة )35( عىل املستوى العاملي بـ)6( مليار و 

)55( مليون دوالر.

الكويت يف املرتبة )38( عىل املستوى العاملي بـ)5( مليار و 

)200( مليون دوالر.

و  مليار  بـ)6(  العاملي  املستوى  )45( عىل  املرتبة  مرص يف 

)715( مليون دوالر.

املغرب يف املرتبة )51( عىل املستوى العاملي بـ)3( مليار و 

)400( مليون دوالر.

ليبيا يف املرتبة )55( عىل املستوى العاملي بـ)3( مليار دوالر.
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السودان يف املرتبة )58( عىل املستوى العاملي بـ)2( مليار و 

)470( مليون دوالر.

و  مليار  بـ)1(  العاملي  املستوى  عىل   )65( املرتبة  يف  قطر 

)930( مليون دوالر.

سوريا يف املرتبة )66( عىل املستوى العاملي بـ)1( مليار و 

)872( مليون دوالر.

مليار و  بـ)1(  العاملي  املستوى  )68( عىل  املرتبة  لبنان يف 

)735( مليون دوالر.

األردن يف املرتبة )70( عىل املستوى العاملي بـ)1( مليار و 

)500( مليون دوالر.

اليمن يف املرتبة )72( عىل املستوى العاملي بـ)1( مليار و 

)440( مليون دوالر.

البحرين يف املرتبة )78( عىل املستوى العاملي بـ)730( مليون 

دوالر.

تونس يف املرتبة )83( عىل املستوى العاملي بـ)550( مليون 

دوالر.

العاملي  املستوى  عىل   )84( املرتبة  يف  السودان  جنوب 

بـ)545( مليون دوالر.

بـ)58(  العاملي  املستوى  عىل   )122( املرتبة  يف  الصومال 

مليون و )960( ألف دوالر72. 

72  - الجيوش العربية: نجوم التصنيفات، صحيفة السفري اللبنانية.
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ترصف  ألن  الرئييس  العامل  بأن  يظهر  الشكل  بهذا 

قواتها  عىل  الضخمة  امليزانية  تلك  كل  العربية  الدول 

الجمهورية  وتأثري  قوة  من  مخاوفها  هي  العسكرية، 

مبثابة  الحزم  عاصفة  هجامت  وكانت  اإليرانية،  اإلسالمية 

رسالة من هذه الدول إليران تقول بأنها تستطيع مبثل هذا 

التكتل الكبري أن ترغمها عىل اإلنسحاب. 

ولكن فضالً عن الهجوم املستمر لدول الخليج، إالّ أن 

إيران مل تقل بعد كلمتها األخرية، وهي منشغلة باستخدام 

هذه الورقة لجذب أنظار دول أمريكا والغرب، أّي أن إيران 

أن  والعراق،  وسوريا  اليمن  يف  تدخلها  من  تهدف  كانت 

تجعلها ورقة ضغط عىل الغرب بهدف رفع الحصار عنها 

والتعامل معها بشكل رسمي أو غري رسمي، ولذلك يبدو 

تتقرب  ليك  مناسبة  فرصة  إليران  وفرت  اليمن  حرب  أن 

املجموعة )5+1(، بهدف  اتفاقية  الغرب وتوقع معه  من 

ضغطاً  تشكل  كانت  التي  الداخلية،  أزماتها  من  الخروج 

قوياً عليها، بالرغم من هيمنتها ونفوذها القوي يف منطقة 

التفاقية  توقيعها  جاء  وبالفعل  اإليراين،  الشيعي  الهالل 

لوزان مع مجموعة )5+1(، ملصلحتها متاماً، حتى وإن مل 

يكن كذلك فان دعمها للحوثيني يف اليمن، وتدخل حزب 
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الله يف سوريا، وتردد قاسم سليامين إىل العراق، قلبت كل 

تنازالتها إىل انتصار ديبلومايس.

الواضح أن إيران بقدر ما كانت متلهفة لالتفاق يف لوزان 

مع مجموعة )5+1(، مل تكن قلقة بنفس القدر من هجامت 

السعودية وحلفائها يف اليمن، ألن هدف إيران األسايس هو أن 

يجذب نظر الغرب نحوها، وإذا مل يتفق الغرب معها فبإمكانها 

أن تخلق مشاكل أكرب عىل حدود السعودية وباب املندب يف 

إبادات  تنفذ  وأن  داعش،  تساعد  وأن  تريده،  الذي  الوقت 

واسعة ضد السنة، وأن تدعم حزب الله وبشار األسد بإمكانات 

أكرب، فقد بات من الواضح بأن تركيا كانت هي الرابحة يف كل 

تلك الحروب التي اشعلتها إيران ضد دول الخليج73.

والدول  السعودية  بأن  إيران  تقول  أن  املمكن  من 

فاشلة  تجارب مامثلة  املايض  لها يف  أيضاً  األخرى  العربية 

ضد إرسائيل، إذ أن الدول العربية ليس فقط مل تنجح يف 

تقبل  أن  النتيجة  يف  إضطرت  وإمنا  إرسائيل،  عىل  القضاء 

بقوة إرسائيل وهيمنتها، أّي أن إيران تريد أن تقول للدول 

العربية بأن ال تحاول تكرار تاريخها الرتاجيدي، ألن إيران 

إن مل تكن مثل إرسائيل يف مواجهتها، فهي ليست أقل منها.

فحصب،  مصطفى  جديد.  اقليمى  نظام  ووالدة  الحزم:  عاصفة   -   73
صحيفة الرشق اآلوسط اللندنية   2015/3/31
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الدول املشاركة يف عاصفة الحزم

مقاتلة،  طائرة  بـ)100(  شاركت  السعودية،  العربية 

و)150( ألف مقاتل ووحدات بحرية.

اإلمارات شاركت بـ)30( طائرة حربية.

الكويت شاركت بـ)15( طائرة حربية.

البحرين شاركت بـ)15( طائرة حربية.

قطر شاركت بـ)10( طائرة حربية.

األردن شاركت بـ)6( طائرة حربية.

املغرب شاركت بـ)6( طائرة حربية.

السودان شاركت بـ)3( طائرة حربية.

الجوية  بقواتها  للمشاركة  مستعدة  مرصبأنها  أعلنت 

والبحرية والربية إن دعت الرضورة.

الباكستان أبدت استعدادها للمشاركة بالقوات الربية.

أمريكا أعلنت عن استعدادها من الناحية اللوجستية- 

الخليج  يف  العسكرية  القوات  تحرك  خالل  االستخباراتية، 

والبرصة واليمن74.

74  - عاصفة الحزم و افاق الرصاع اإلقليمي، االنصات املركزى. العدد 

6133



101نفوذ الهالل الشيعي في الشرق األوسط

أمريكا تتحدث عن نفوذ إيران
إن أحداث الرشق األوسط تستحق املالحظة والتأمل، 

نفوذ  فإن  كثرية،  لها مصالح  التي  بالنسبة ألمريكا  خاصة 

إيران ودورها الهام، إضافة إىل وجود املفارقات يف سياسية 

أمريكا تجاه إيران، تشكل خطراً بالنسبة ملصالح أمريكا. 

األمريكية  الوطنية  االستخبارات  لجهاز  تقرير  بحسب 

أمام الكونغرس، الذي يتم تقدميه سنوياً تحت عنوان )تقييم 

التهديدات حول العامل(، يتحدث نص هذا التقرير الذي نرش 

يف شباط 2014، عن دور إيران اإلقليمي ودور املتعاونني معها. 

الرشق  يف  اسرتاتيجياً  تغيرياً  وجريانها  إيران  شهدت 

األوسط، حيث تصاعد نفوذ إيران يف موضوع سقوط حركة 

حسني،  صدام  السابق  العراقي  الرئيس  وسقوط  طالبان 

وكذلك واردات النفط، وفوز حامس يف انتخابات فلسطني، 

وانتصار حزب الله يف الحرب ضد ارسائيل، كل هذه املواضيع 

تعترب عوامل مساعدة لتوسيع النفوذ اإليراين يف املنطقة.

 هذا القسم من التقرير، يتحدث عن هذه العوامل التي 
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انتهت لصالح إيران، أو مبعنى آخر لعبت إيران دور كبري يف 

انتصارها، أّي أن إيران مازلت بحسب تلك املعايري تشكل يف 

الرشق األوسط خطراً عىل مصالح أمريكا والدول العربية، هذا 

يف الوقت الذي تستمر فيه إيران بتوسيع نفوذها وتحاول أن 

تلعب دورها يف املنطقة والعامل اإلسالمي.

إيران طورت عالقاتها بشكل جيد  فإن  عن ذلك  فضالً 

مع أفغانستان والعراق وسوريا ، فهي تدعم تلك القوى التي 

تقف ضد مصالح أمريكا يف الرشق األوسط، واستطاعت أن 

تستفيد من نتائج الربيع العريب وأن تجعلها يف صالحها.

 ،)2015  4-201( عامي  بعد  وخاصة  ذلك،  عن  فضالً 

للشيعة  كمحامية  نفسها  تقدم  أن  إيران  استطاعت 

املظلومني، وأن تضع حداً للحرب الطائفية ضدهم.

بإرسال  األوسط،  الرشق  يف  توسعها  يف  إيران  استمرت 

الفلسطينية  الجامعات  العسكرية إىل  السالح واملستلزمات 

ومقاتيل الحوثيني يف اليمن، وامليليشيات الشيعة يف البحرين، 

ومساهمتها يف استقرار حكومة الشيعة الحليفة لها يف بغداد. 

الحكومات  دعم  عىل  إيران  عملت  الشكل  بهذا 

الصديقة لها يف العراق وسوريا، والدفاع عن مصالح الشيعة 

مل  كام  األمرييك،  النفوذ  وتهميش  السنة،  املتطرفني  ودحر 

إنه  اللبناين، مع  الله  إيران يف مساندة ودعم حزب  تقرص 

يقال بأنه حزب إرهايب حليف إليران75.

75  - تقييم التهيدات حول العامل، معهد واشنطن لسياسات الرشق االدىن.
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 الدول ونسبة الشيعة فيها هذهسكان العدد 

 
 عدد انشيعة وسبة انشيعة عدد انسكان  اندونة

 0585,38057 % ,1., 0,8,358,77 إيران
 7185,787.7 % ,51 ,78,77853,,8. انهىد

 75870,8073 % 13,, ,58,5,8,1,. باكسحان
 81,38307,, % ,511 781,787,3, جىركيا
 8713.,,8., % ,111 .,5.8,3,87 انعراق 

 78115.,58. % 13, 1581378,17. بىغالدش
 ,.81,,.08 %0317 ,83,78.3, آذربيجان

 78353.,38 %17,. 5.8.7,8700 أفغاوسحان
 0,.38.138 %517, 87308551,, سىريا

 780.787,0 %013. 18,5,83,5, انسعىدية
 787.58105 %15, ,078370835. ويجيريا
 58,5,8771 %,71 ,857,83,38,5. انصيه 

 .8,17877, %,71 7,.3.8.178, أودووىسيا
 8.508370, %13. ,,7,837787. روسيا
 875,8115, %17, ,,,3877,8, انيمه
 .,8,7785. % 317 ,.,5,87,08 انجسائر
 8,778777. % 711 5.1811,8310 أمريكا
 ,81,58,7. % 7.17 78.5.83,5 نبىان

 83018171. %510 .,,7,81.78 األرجىحيه
 ,87708,3. % 517 ,7,8,1.8,7 جىساويا

 ,8517800. % 317 ,817,,.38, غاوا
 ,,8.0385. %,1.. ,,,8,008, بىيه

 ,,,178, %0317 ,855.,,8. انبحريه
 778073, % 713 ,,7.877,81, انبرازيم
 038,51, % 117. ,387058,0 اإلمارات
 7,83,3, % 5717 81,385.1, انكىيث

 0378777 % ,71 ,,785,,38, مصر
 .,11387 % 317 5857787.7. انسىيغال

 1718735 % 17, 5,817,8.57 انمغرب
 .,,17,8 % 717, 8773..587 أنباويا
 1778777 % 710 8.708,13., أنماويا

 7,,3718 % 587 85,0,,,18. ويجيريا
 ,5,3837 % 387 .7877.,08 طاجيكسحان

 .5.5815 % ,78 7.,578,708 انسىدان
 7,8.05, % 181 58.378.57 عمان
 778,77, % 787. 877,8777, قطر
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 عدد ونسبة الشيعة في العالم

وسبة عدد السكان في  عدد الشيعة الدولة
 الدول االسالمية

وسبة عدد الشيعة 
علً المسحىي 

 العالمي
  03 – 04     04 – 04  0004440444 – 0404440444  إيران

  00 – 00  04 – 00 0404440444 – 0004440444 - العراق

 04 – 00  04 – 00  000440444 – 0004440444 باكسحان
   0 – 00  04 – 00     0004440444 – 0004440444 الهىد

 0     00 – 04  0404440444  -   004440444 - اليمه

  0 – 0  04 – 00 0004440444  -   304440444 - جركيا

  0 – 0   00 – 30  004440444 – 304440444 آذربيجان

 0 0.3  004440444 – 004440444 أودووىسيا

 0 00 004440444 أفغاوسحان

 0 00 004440444 سىريا

  0  0  004440444    ويجيريا

  0   0 – 0   0000000 -   السعىدية

  0  04 – 00  004440444 – 000440444 لبىان

  0  04  004440444 جىزاويا

  0  0 – 04  3440444 – 0440444 عمان

  0  04 – 00  0440444 – 3440444 الكىيث

 0  0 0040444 مصر

  0  04 – 00  0440444 – 0440444 ألماويا

  0  00 – 30  0300444 – 0440444 البحريه

  0 3 0440444 طاجيكسحان

  0 04  0440444 – 0440444 اإلمارات 

  0  04 – 00 0440444– 0440444  أمريكا
  0  04 – 00  0440444 – 0440444 بريطاويا

  0  04 – 00 0440444 بلغاريا
  0  04 0440444 قطر
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القوة العسكرية السعودية

مستوى  عىل  األوىل  القوة  السعودي  الجيش  يعترب 

ويأيت  العربية،  الدول  قوات  بني  والثالثة  الخليج،  قوات 

تصنيفه يف املرتبة )28(، من بني مجموع )128( قوة.

القوات العسكرية السعودية تتكون من:

 )233( ألف و )500( عسكري فعال يف الجيش.

عدد العاملني اإلحتياط يصل )25( ألف شخص.

)5472( مدرعة.

)1210( دبابة.

)1278( مدفع وقاذفات الهاون.

)391( طائرة حربية.

)200( طائرة هليكوبرت.

)187( طائرة خدمة.

)168( طائرة تدريب.

)55( سفينة حربية.

Raporu  Global Firepowar   ,2015  :املصدر
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القوات العسكرية السعودية

بحسب مكتب )الكلوبال فايرباور كلوبال(: فإن جيش 

السعودية يعترب الجيش األول بني جيوش الخليج، والثالث 

بني قوات الدول العربية، ويأيت تصنيفه يف املرتبة )28(، من 

بني مجموع )128( قوة.

)233( ألف و )500( عسكري فعال يف الجيش.

القوات الربية )75000(.

القوات الجوية )2000(.

القوات البحرية )13500(.

قوات الدفاع الجوي )16000(.

الحرس الشعبي )100000(.

)75000( منهم فعالني.

 و)25000( منهم قوات عشائر.

القوات الخاصة )3000(76.

املصدر: املديرية املركزية للقوات البحرية يف الرياض 

.)2015/4/1 (

76  - خبات، العدد 4772، 2015/4/2.
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االتفاق حول برنامج إيران النووي

إيران  بني  املستمر  الحوار  من  سنوات   )10( بعد 

روسيا،  )أمريكا،  من:  تألفت  التي   ،)1+5( ومجموعة 

بريطانيا، فرنسا وأملانيا(، تم التوصل إىل اتفاق حول برنامج 

النووية  نشاطاتها  إيران من  تقلل  بحيث  النووي،  طهران 

وتحددها مقابل رفع الحصار االقتصادي والسيايس عنها.   

النقاط الرئيسية لإلتفاق:

-إيران:

1-  إيقاف تخصيب اليورانيوم للدرجة )5%(.

2- تقليل احتياطيها لليورانيوم من )%20( إىل )5%(.

3- عدم  بناء أّي مصنع آخر لتخصيب اليورانيوم.

محطة  يف  اليورانيوم  تخصيب  نشاطات  توقيف   -4

)آراك(، وعدم محاولة تخصيب البلوتونيوم.

5- السامح ملراقبي وكالة الطاقة الذرية لزيارة محطتي 

)نتانز وفردو(، بشكل يومي.
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القوى العاملية العظمى

عقوبات  أيّة  التطبق  القادمة  أشهر  الستة  ملدة   -1

مرتبطة بالربنامج النووي عىل إيران.

 )7( مقدارها  البالغة  االقتصادية  العقوبات  إلغاء   -2

بليون دوالر.

3- إلغاء الحصار عن )4,2( بليون دوالر مجمدة.

الرضورية  دوالر  بليون   )1,5( عن  الحصار  إلغاء   -4

لتجارة الذهب واملعادن الثمينة.

البرتوكيميائيات  تصنيع  عن  الحصار  إلغاء   -5

والسيارات.

- مؤسسات إيران النووية: 

1- املحطة النووية.

2- تخصيب اليورانيوم.

3- تخزين اليورانيوم77.

77  - جريدة )آوينة(، العدد 473، 2015/4/7.
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اإلتفاقية النووية
لدول )5+1(، مع إيران

بعد مرور )18( شهر عىل بداية الحوارات، ومثانية أيام 

بني  بسيورسا،  لوزان  مدينة  يف  للحوارات  دورة  آخر  عىل 

الدول العظمى )أمريكا، روسيا، بريطانيا، فرنسا، أملانيا و 

اإليراين،  النووي  موضوع  حول  وإيران  األورويب(،  اإلتحاد 

يجب  والتي  مهمة،  مرحلة  يف  نهائية  اتفاقية  إىل  توصلوا 

االنتهاء منها حتىق )30/ حزيران( القادم. 

النقاط الرئيسية لالتفاقية:

إيران، عىل بعض  أّي دول )5+1( مع  الطرفان،  اتفق 

املعايري الرئيسية، وهذه املعايري الزالت بحاجة إىل املناقشة 

إىل  يتوصلوا  يك  األمريكيني،  املسؤولني  جانب  من  حولها 

إىل  يشء  أّي  عىل  املوافقة  الميكن  ألنه  التطبيق،  تفاصيل 

النقاط معاً، ونقاط االتفاقية  املوافقة عىل جميع  أن يتم 

الرئيسية هي التالية:
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* التخصيب:

من  املتوسطة  الدرجة  آالت  عدد  تخفيض   -

)10( آالف إىل )6104(، أّي يتم التخفيض مبا يعادل 

واحد عىل ثالثة، وأيضاً من هذا العدد )5060( آلة 

فقط لها حق انتاج اليورانيوم املخصب ملدة )10( 

سنوات.

وإن آالت الدرجة املتوسطة تكون من الجيل األول

لديها  املخزن  اليورانيوم  تخصب  يف  طهران  تبطئ 

وتخفضه من )10( آالف كيلوغرام إىل )300( كيلوغرام، أّي 

بنسبة )%3,67( وملدة )15( سنة.

قبلت طهران بنسبة )%3,67( ملدة )15( سنة، وبعد 

هذه املدة ستكف طهران عن تخصيب اليورانيوم.

الدولية  الوكالة  مراقبة  تحت  توضع  الزائدة  األطنان 

للطاقة النووية، وتستخدم فقط كبديل.

مؤسسة  أيّة  تأسيس  بعدم  االلتزام  طهران  قبلت 

جديدة لتخصيب اليورانيوم ملدة )15( سنة. 

* نقطة التحول: 

النقاط التحول بلغة املختصني الوقت املناسب إلنتاج 

الكمية الالزمة الكمية الالزمة إلنتاج الكمية الالزمة من 

املدة  وهذه  النووي،  السالح  إلنتاج  املخصب  اليورانيوم 
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االتفاقية  بحسب  أشهر،  ثالثة  إىل  إثني  من  اآلن  حددت 

عرش  وحتى  سنة  األقل  عىل  أصبحت  أيضاً  الجديدة 

سنوات.

* فوردو و نطنز:

مدة  خالل  اليورانيوم  التخصب  بأن  إيران  قبلت   -

يقع  الذي  )فوردو(،  املفاعل  يف  سنة،    )15( عن  التقل 

بعمل  تدمريه  التمكن من  يستحيل  والذي  الجبال  تحت 

مادة  أيّة  سنة   )15( خالل  يبقى  لن  وبهذا  عسكري، 

انشطارية يف )فوردو( ، يبقى ذاك املفاعل مفتوحاً ولكن 

اليورانيوم، وكذلك  من دون أن يتم فيه عملية تخصيب 

الوسطى  الدرجة  آالت  من  ثالثة  عىل  إثنان  سحب  يتم 

من هذا املفاعل.

* نطنز:

عىل  يحتوي  الذي  للتخصيب،  الرئييس  إيران  مفاعل 

آالت الدرجة الوسطى من نوع )AR1ِِ(، من الجيل األول 

و )AR2( الرسيع، والذي يستطيع أن يضم )50( ألف من 

هذا النوع، طهران قبلت أن يصبح )نتنز( مفاعل التخصيب 

من    )AR1ِِ( نوع  من  آلة   )5060( تأمني  ويتم  الوحيد، 
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الدرجة  آالت  أن  مع  سنوات،  عرشة  وملدة  األول  الجيل 

مراقبة  تحت  وتوضع  سحبها  يتم  أيضاً  األخرى  الوسطى 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

* املراقبة:

- تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشكل دقيق 

كل املراكز النووية اإليرانية.

- يستطيع مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية وملدة 

التي  األماكن  وتلك  النووية  املراكز  يدخلوا  أن  سنة   )25(

تنتج )الكعكة الصفراء(، وهي نوع من اليورانيوم املكثف.

*أراك:

تدمريها،  سيتم  التي  املفاعالت  تلك  ألحد  إسم   -

والتي تعمل باملاء الثقيل، أو سيتم نقلها إىل خارج أرايض 

فقط  فيها  ويتم  بنائها  املفاعالت سيستأنف  إيران، هذه 

واليتم  الطبية،  األشعة  مرايا  وتصنيع  البحثية  األعامل 

انتاج البلوتونيوم ذي القدرة العسكرية، وعىل طول عمل 

إىل  فيها  املستعمل  الوقود  إرسال  سيتم  املفاعالت،  هذه 

الخارج. 
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*العقوبات:

- متى ما أطأمنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عىل 

إلتزام إيران باالتفاقية، مبارشة سرتفع أمريكا وأوروبا عقوباتها 

عن إيران، وإن مل تلتزم باالتفاقية يفرض عليها العقوبات.

- متى ما أبدت إيران إلتزامها بجميع بنود االتفاقية، 

التي فرضت عليها من قبل مجلس  العقوبات  سرتفع كل 

األمن.

- بقي فقط قرار األمم املتحدة الجديد، والذي يقول 

هذه  وتدعم  الحساسة،  التكنولوجيا  بنقل  التسمح  بأنها 

االتفاقية.

*أوقات تنفيذ االتفاقية:

حددت أوقات تنفيذ هذه االتفاقية بني )10( و)15( 

عمليات  أجل  من  ولكن  النشاطات،  وبحسب  سنة، 

التفتيش والبحث عن اليورانيوم الجديد، فإن الوقت ميتد 

لغاية )25( سنة.
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أبرز الترصيحات حول االتفاقية:

بعد اإلعالن عن االتفاقية، جاءت ترصيحات زعامء العامل 

التفاؤل والتشاؤم، يرى )أوباما( بأنها اتفاقية تاريخية،  بني 

يعتربها )بان يك مون( خطوة نحو السالم يف الرشق األوسط، 

يخاف)بنيامني نتنياهو( عىل وجود ارسائيل، وفيام ييل أبرز 

الترصيحات حول اتفاقية النووي اإليران.

- باراك أوباما/ الرئيس األمرييك:

لقد كان الرئيس األمرييك هو أول رئيس قام بالتعليق 

عىل اتفاقية، وقال:«يل ثقة بأن هذه االتفاقية ستأخذنا حتى 

وجميع  وحلفاؤنا  بالدنا  تدخل  عامة،  اتفاقية  نحو  النهاية 

إيران  منها  »ستستفيد  قال:  كام  وهدوء«،  أمان  يف  العامل 

أكرث من إيّة دولة أخرى يف العامل، ولكن إذا حاولت التحايل 

به، وستقع مسؤولية  العامل جميعه سيعلم  واملامطلة فإن 

عمليات  من  النخاف  لذلك  طهران،  عىل  االتفاقية  إنهيار 

التفتيش«.

جون كريي/ وزير خارجية أمريكا: 

ولكنها  للنظر،  ملفت  يشء  بالخضوع  إيران  مطالبة 

ليست سياسة الدولة.
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- محمد جواد ظريف/ وزير خارجية إيران:

 االتفاقية وضعت حدوداً لدائرة فارغة، ألنها مل تكن يف 

مصلحة أحد، برأيي الحوارات املبارشة يف لوزان استطاعت 

أن تحل املشاكل نحو أفق جديد. 

- بنيامني نتنياهو/ رئيس وزراء إرسائيل:

هذا النوع من االتفاقيات التقطع الطريق عىل إيران 

يك تحصل عىل القنبلة النووية، وإمنا تسهل أمامها الطريق، 

وتزيد من مخاوف انتشار النووي وتزيد من تفيش الحرب 

املخيفة، وهذا يهدد وجود إرسائيل.

- لوران فابيوس/ وزير خارجية فرنسا:

إيجايب،  وتطور  جديدة  مرحلة  االتفاقية  هذه  تعد 

والميكن تجاهلها، ولكن مازال هناك عمل كبري يجب إنجازه.

- فيليب هاموند/ وزير خارجية بريطانيا:

هذه االتفاقية تعود إىل أن الكثري من الناس منذ )18( 

بأن  أعتقد  تحقيقها،  ينتظرون  يكونوا  مل  االن  قبل  شهر 

هناك إطاراً عاماً للتصالح بني يدينا، ولكن حتى اآلن هناك 

أشياء أساسية مازالت باقية والبّد من العمل عىل انجازها.
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- وزارة الخارجية الروسية:

تلك االتفاقية تعرب مبدئياًعن ذلك املوقف الذي رصح 

تكون  أن  إيران  حق  من  أنه  وهو  )بوتني(،  الرئيس  به 

االتفاقية  تلك  أبداً،  النووي، والشك يف ذلك  برنامجها  لديها 

ألن  األوسط،  الرشق  يف  األمن  طبيعة  عىل  إيجايب  تأثري  لها 

إيران تستطيع أن تشارك بشكل أكرث فعالية يف حل مشاكل 

ورصاعات املنطقة. 

- أنجيال مريكل/ املستشارة األملانية:

- أبداً مل يصل العامل يف يوم من األيام إىل اتفاقية من شأنها 

أن متنع عىل إيران امتالكها للسالح النووي.

- بان يك مون/ السكرتري العام لألمم املتحدة:

الشك أبداً يف أن االتفاق عىل النووي اإليراين سيؤثر إيجابياً عىل 

الوضع األمني يف الرشق األوسط، ألن إيران العب مهم يف املنطقة.

اإليرانيون سعداء:

والجمهورية   )1+5( بني  االتفاقية  عن  اإلعالن  بعد  ما 

عقدت  اإليراين،  النووي  امللف  حول  اإليرانية  اإلسالمية 

العديد من املدن اإليرانية بهذه  الفرحة  االحتفاالت وعمت 

املناسبة، اإليرانيون تدفقوا إىل الشوارع وعربوا عن سعادتهم 

بتلك االتفاقية، وبأنها جاءت انتصاراً لهم.
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- العالقة بني امريكا وإيران، ومالذي يحصل لها؟

محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران بعد األعالن عن 

االتفاقية حول الربنامج النووي لبالده مع دول )5+1(، وحول 

تأثري تلك االتفاقية عىل العالقة بني طهران وواشنطن، قال: 

»إن الوصول إىل االتفاق حول برنامج إيران النووي اليعني 

العالقة بني  اعتيادية، ألن  أمريكا ستصبح  بان عالقاتنا مع 

بهذه االتفاقية، تلك الحوارات  أبداً  أمريكا وإيران الترتبط 

كانت من أجل حّل مشكلة النووي وليس من أجل أن تصبح 

عالقاتنا مع أمريكيا طبيعية، لنا خالفات كبرية مع امريكا«، 

كام قال: »يف املايض انعدمت الثقة بيننا، ولكن أمتنى أن نعيد 

بعض من هذه الثقة خالل التنفيذ الجرئ لتلك االتفاقية، 

ولكن سننتظر حتى نرى ماذا سيحصل«.

الصحف العاملية ماذا تقول؟

العاملية  الصحافة  نرشت  االتفاقية،  عن  اإلعالن  بعد 

الكبرية حول هذه االتفاقية، كل منها بطريقتها.

- واشنطن بوست/ رهان أوباما:

من  النووي  الربنامج  حول  إيران  مع  الحوار  كان 

خيارات أوباما وحاول النجاح يف فيه، هذا الخيار كان مهامً 

جداً بالنسبة للرئيس أوباما، وكان له أمالً كبرياً يف الحوارات، هذه 

سياسة  بأن  يرى  الذي  األمرييك  الرئيس  رؤية  تتضمن  االتفاقية 
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العامل،  تغري  أن  تستطيع  لوجه  وجهاً  الخصم  ومواجهة  املكاشفة 

الوقت  نفس  يف  ولكنها  تاريخية،  فرصة  يعتربها  االتفاقية  هذه 

أخطر مغامرة للرئاسة األمريكية.

ألوندو/ الهدف هو التهدئة:

ملاذا الرئيس أوباما يعتقد بان الخروج من الفوىض واملجازر 

بني  الطبيعية  العالقات  طريق  عن  ممكن  األوسط،  الرشق  يف 

أمريكا وإيران؟.

رمبا إيران التشبه أّي بلد آخر، وأنها تسمح ببعض الحريات 

السياسية، أوباما يرى بأنه عن طريق تلك االتفاقية يتم نرش األمان 

ومنح االطمئنان للدول العربية، وتخفيف املواجهات العنيفة بني 

السنة- والشيعة، وينهي قتال الجهاديني.

- ديرشبيغل/ رشق أوسط جديد:

أن  أوباما  الرئيس  يحاول  لبلده  الخارجية  السياسة  حول 

أن  يريد  فهو  سبقه،  الذي  الرئيس  عن  مختلف  بشكل  يترصف 

األمور  يدير  وأن  العامل،  كرشطي  املعروف  األمرييك  الدور  ينهي 

أمريكا  إدارة  السياسية حول  الرؤية  تلك  مبدداً  بشكل مختلف، 

جديدة،  تحالفات  عن  منها  بدالً  والبحث  الدولية،  للسياسات 

مقدمة  ويف  التوجه  هذا  إطار  يف  إيران   مع  املصالحة  وجاءت 

أعامل الرئيس أوباما78. 

78  - خبات، العدد 4775 ، 2015/4/7.
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عام 2014...
العالم والفساد

معاً  يشاهدان  االستقرار  وانعدام  االقتصادي  الفساد 

يرى  العامل  دول  معظم  ويف  السياسية،  النظم  يف  بكرثة 

الفساد دوراً بارزاً يف إزدياد مستويات الفقر، واملزيد  من 

تعد  املجال  هذا  يف  البلدان،  تلك  يف  اإلقتصادي  التدهور 

تلك  فيها  وتجمع  قامئة،  سنوياً  العاملية  الشفافية  منظمة 

 )0( املقياس  القامئة من  األكرث فساداً، وسجلت يف  الدول 

حتى )100(، وتوضع الدول األكرث فساداً يف العدد )0(، ويف 

العدد )100( توضع الدول األخرى األقل نسبة من الفساد، 

فيام ييل الئحة املنظامت املذكورة التي تم إعداده يف عام 

  .)2014(
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8- أوزبكستان:

درجة الفساد: )17/100(.

التصنيف يف الالئحة: )170/177(

يحكم إسالم كرميوف، شعبه بيد من الحديد.

هيأ لحكومته يك ترسق من الخزينة العامة.

سفرية  وكانت  الرئيس،  بنت  هي  كرميويف  كلنار 

أوزبكستان يف األمم املتحدة، انكشف تورطها مع عدد آخر 

من األشخاص املقربني لها يف الفساد وتبييض األموال، لذلك 

أبعدت عن عملها ومنصبها.

مينع يف هذا البلد حرية التعبري والتظاهر، وميارس التزوير 

الفاقع يف االنتخابات.

تعود ملكية أكرب رشكة املوبايل والعديد من النوادي الليلية 

ومعامل انتاج اإلسمنت، إىل ملكية الرئيس وأرسته وحاشيته.

ويعترب جهاز البوليس يف هذا البلد من أكرث أجهزة البوليس 

فساداً يف العامل.

7- العراق: 

درجة الفساد: )16/100(.

التصنيف يف الالئحة: )171/177(.

العاصمة  هي  بغداد  بأن  يعتقدون  الناس  من  كثري 

األوىل للفساد يف العامل.

املنرصمة يف هذا  األعوام  املناسبة خالل  الظروف غري 
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البلد، شجعت الفساد يك ميتد بجذوره أكرث يف العراق. 

يف بداية التحرير يف عام 2003، كان انتاج العراق من 

النفط يقارب )300( ألف برميل، كان يتم تصديرها يومياً 

إىل األسواق بسعر يقارب )2,6( مليار دوالر، كلها اختفت.

واالنحالل،  الترشد  عوامل  يومياً  تزداد  البلد  هذا  يف 

وترتفع مستويات التطرف واالنفجارات، واألعامل اإلرهابية 

يف تزايد مستمر.

تنرش علناً عمليات الكسب غري املرشوع، ومنح الرشوة 

الدوائر  يف  التوظيف  أجل  من  أو  السجون  من  للخروج 

الحكومية أو تنفيذ واحدة من املشاريع العسكرية.

وقاموا  الحكومية،  املصاريف  استولوا عىل  املسؤولون 

يكرسون  وبعدها  النفط،   أنابيب  عىل  البيوت  ببناء 

األنابيب ويرسقون نفطها.

6- ليبيا:

درجة الفساد: )15/100(.

التصنيف يف الالئحة: )172/177(.

االستقرار  القذايف يف عام 2011، وانعدام  انهيار نظام 

السيايس واالجتامعي، أصبح عامالً إلرتفاع نسبة الفساد.

مكافحة  عملية  من  جعل  واالستقرار  األمن  انعدام 

الفساد أمراً مستحيالً.

ضياع معظم السجالت املالية لعهد القذايف، لذلك أغلبية 

املسؤولني ينهبون علناً  واردات البلد.
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السالح  لتجارة  كبرية  فرصة  وفر  األمني  الفراغ  وجود 

ولعصابات املافيا، التي تحقق أرباحاً خيالية، وبالتايل تحريض 

الناس ضد بعضها.

5- جنوب السودان:

درجة الفساد: )14/100(.

التصنيف يف الالئحة: )173/177(.

واحدة من أصغر وأحدث دول العامل، انفصلت يف عام 

)2011(، رسمياً عن السودان.

هذا البلد الميلك مكوناً حكومياً تقليدياً.

بسبب انتشار الفساد، يعيش أكرث من نصف السكان 

تحت خط الفقر.

مليار   )10,6( سنوياً  تبلغ  النفط  بيع  واردات  أن  مع 

إىل  تذهب  الواردات  هذه  من  األكرب  القسم  ولكن  دوالر، 

جيوب املسؤولني.

استفادت الرشكات النفطية العاملية التي تعمل يف هذا 

خيالية من حقوق  أرباحاً  وتأخذ  الظروف  تلك  من  البلد، 

الحكومة التي تحتكروها لنفسها.

4- السودان:

درجة الفساد: )11/100(.

التصنيف يف الالئحة: )174/177(.

تذهب جميع واردات الرثوة النفطية مبارشة إىل الحكومة.

تطلب الحكومة علناً الرشوة من الناس والرشكات.
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انتشار الربح غري املرشوع عىل طول البالد وعرضه.

إضافة إىل ارتفاع االنتاج املحيل بسبب واردات النفط، 

ولكن يعيش )%46( من السكان تحت خط الفقر.

3- أفغانستان: 

درجة الفساد: )8/100(.

التصنيف يف الالئحة: )175/177(.

واحدة من أكرث دول العامل فساداً، عاشت حروب كبرية 

عىل مدى عدة عقود. 

املجتمع الدويل منشغل خالل عرشة سنوات بتخفيض 

نسبة هذا الفساد املتفيش يف جميع مؤسسات الدولة .

جانب  من  الدولة  وتدار  سيطرتها،  الحكومة  فقدت 

عدد من رؤساء العشائر والشخصيات املتنفذة.

املواد  انتاج  عن  بسكوتها  متهمة  الرئاسة  مؤسسة 

املخدرة.

املكلفني مبسؤولية مكافحة تلك املواد املخدرة ومنعها، 

هم أنفسهم مسؤولون عن انتاج تلك املواد وتوزيعها.

2- كوريا الشاملية:
درجة الفساد: )8/100(.

التصنيف يف الالئحة: )176/177(.
بلد شيوعي وديكتاتوري، يحكمها فرد واحد فقط.
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غموضاً  اإلقتصادية  األنظمة  أكرث  من  بنظام  يتميز 
وفساداً عىل مستوى العامل.

املخصصة  امليزانيات  عن  كثرياً  جيشها  ميزانية  تزيد 
لربامج التنمية االجتامعية.

البنية  إلصالح  خصصت  التي  امليزانيات  تلك  كل 
التحتية يف البالد، ذهبت كلها إىل جيوب الرئيس وأصدقائه 

واملقربني منه.
واسع  بشكل  البلد  هذا  يف  الفساد  جذور  امتدت 
وعميق، إىل درجة أن كثري من الناس ميوتون جوعاً ومرضاً.

1- الصومال:
درجة الفساد: )8/100(.

التصنيف يف الالئحة: )177/177(.
من ناحية غياب القانون واالستقرار، تأيت الصومال يف 

الدرجة األوىل عىل مستوى العامل وعىل مستوى إفريقيا.
تتميز بدرجة عالية جداً من الفساد الحكومي.

تتميز بحركة صناعية ضعيفة جداً.
عىل  الداخلية  وارداتها  من  األعظم  القسم  يعتمد 
املساعدات الدولية التي تحتكرها الحكومة لنفسها يف األخري. 

تعيش املؤسسات اإلدارية للسلطة يف فوىض كبرية79.

79  - خبات، العدد 4787، 2015/4/26.
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الحوثيون وأنصار الله
كقوى شيعية صديقة إليران

مسلحة،  سياسية  حركة  الله(،  )أنصار  جامعة  تعترب   -1

مدينة  يف  الرئييس  مقرها  يقع  الزيديني،  مذهب  إىل  تنتمي 

بإسم  الحركة  هذه  وتسمى  اليمن،  شامل  الواقعة  )صعدة( 

)الحوثيني(، والحوثيون ينتمون إىل عائلة متنفذة استطاعت أن 

توحد الزيديني وقيادتهم ضد الدولة املركزية يف عام )2004(.

وقد كان )السيد حسني بدر الدين الحويث(، هو مؤسس 

حركة )أنصار الله( وزعيمها املعنوي، الذي اغتيل بيد قوات 

الدولة يف أيلول عام )2004(.

2- ولد )حسني بدر الدين الحويث(، يف مدينة صعدة 

علوم  يف  الشهادة  عىل  السودان  يف  حصل   ،1956 عام 
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بتأسيس  السلفيني والوهابيني قام  الرشيعة، ويف مواجهة 

حزب الحق يف عام 1990، وأصبح عضواً يف الربملان خالل 

أعوام )19-93 1997(، اغتالته قوات الدولة عام 2004، 

ومل تسلم الدولة جثته لعائلته حتى عام 2013. 

3- تحت تأثري إيران رفعت حركة )أنصار الله(، شعار 

الحركة  هذه  إلرسائيل(،  املوت  ألمريكا،  املوت  أكرب،  )الله 

تعرب عن الزيديني الذين يشكلون ثلث سكان اليمن وهم 

قريبني من املذهب الشيعي، ويستقرون بشكل رئييس يف 

املناطق الجبلية املتاخمة للسعوية.

بـ)اإلمام(،  للزيديني  املذهبي  الزعيم  يسمى  قدمياً   -4

حكموا البلد لغاية ثورة 1962، ولكن منذ ذلك الحني خرس 

ومع  السنة،   بيد  بعدهم  من  لتصبح  السلطة   الزيديون 

ذلك مل يرضخوا لتلك األوضاع وظلوا يبحثون عن فرصة يك 

ينتفضوا ضد الحكومة املركزية.

عبدالله  )عيل  برئاسة  اليمن  دولة  كانت  سابقاً   -  5  

العربية  األحمر( ومبساندة  )آل  عائلة  صالح(، وبدعم من 

السعودية، قاتلوا الحوثيني وقمعوهم برشاسة.
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عىل  وهجامتها  الدولة  قوات  اعتداءات  استمرت    -6

الزمن،  من  املنرصم  العقد  مدى  عىل  صعدة  يف  الحوثيني 

وخالل  بعناد،  أنفسهم  عن  دافعوا  أيضاً  هم  املقابل  ويف 

هذه الفرتة الزمنية نشبت ستة حروب كبرية وطويلة األمد، 

ويف بداية اندالع هذه الحروب قتل زعيم الحوثيني وحركة 

انصار الله )حسني بدرالدين الحويث(، وذلك يف عام )2004(.

 ،2005 آذار  يف  بصعدة  الثانية  الحرب  بدأت   -7

واستمرت ملدة ثالثة أشهر.

 ،2005 عام  األول  ترشين  يف  الثالثة  الحرب  وقعت   -8

الحرب  يف هذه  بداية عام 2006، وتحديداً  واستمرت حتى 

أصبح )عبدامللك بدرالدين الحويث( زعيامً للحوثيني وأنصار الله.

9- ولد )عبدامللك الحويث( يف صعدة عام 1979، بعد 

مقتل شقيقه )حسني(، استلم قيادة أنصار الله والحوثيني، 

أن  استطاع  اليمن،  يف  االستقرار  وانعدام  الفوىض  وبسبب 

يوسع من سلطته عىل مساحة واسعة من اليمن.

10- الحرب الرابعة استمرت سبعة أشهر من عام 2007، 

والحرب الخامسة أيضاً استمرت أربعة أشهر من 2008.
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 11- الحرب السادسة التي بدأت يف عام 2009،  كانت 

أعنف حرباً، حيث قامت القوات الجوية والربية السعودية 

الباكستانية  القوات  اليمنية، كام شاركت  الدولة  مبساعدة 

ايضاً يف هذه الحرب.

12 -  جعلت الحرب والرصاع املستمر من الحوثيني قوة 

فاعلة وخبرية وعملية عىل الساحة السياسية والعسكرية يف 

هذا البلد، فكانت تدافع عن نفسها بعناد.

13- انطالقة حركة الربيع العريب يف اليمن، التي أرغمت 

الذي  األمر  البالد،  من  الفرار  عىل  الصالح(  عبدالله  )عيل 

ربه  )عبد  انتخب  وعندما  أكرث،  الحوثيني  موقع  من  عزز 

البلبة وعدم االستقرار  للبالد، عمت  هادي منصور( رئيساً 

عىل طول اليمن، ويف املقابل وسع الحوثيون من سلطتهم 

اكرث، والتحقت بهم أيضاً حركة )أنصار الله(، ومؤيدي )عيل 

عبدالله الصالح( رئيس الجمهورية السابق.

14- كان الحوثيوون ضد انتقال السلطة من يد )عيل 

عبدالله الصالح(، إىل يد )عبد ربه هادي منصور(، ولذلك 

إذا كان الحوثيون يطالبون بإن يديروا مناطقهم بأنفسهم، 
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كله،  اليمن  عىل  بالسيطرة  يحلمون  عام  منذ  ولكنهم 

واالستيالء عىل الحكم يف عموم البالد بدالً من السنة. 

هادي  ربه  )عبد  عهد  خالل  اليمن  أصبحت   -15

والسلفيني،  والوهابيني  القاعدة  لتنظيامت  جنة  منصور(، 

ومبساعدة مقاتيل )آل األحمر(، الذين كانوا جميعاً يقفون 

ضد الحوثيني.

تصاعد  يف  وقدراتهم  الحوثيني  قوات  كانت   -16

مستمرعن طريق تراجع القوات السلفية وقوات آل األحمر 

وقوات الدولة يف اليمن.

صنعاء  2014عىل  أيلول  يف  الحوثيون  سيطر    -17

عاصمة اليمن، ويف بداية عام 2015 استولوا ليالً عىل قرص 

الرئاسة والربملان وقيادات الجيش.

18- منذ عرش سنوات والحوثيني يحاربون ضد السلطة 

املركزية، وهم الذين كانوا يشكلون أقلية محارصة يف مدينة 

صعدة، ومبساعدة إيران وحزب الله اللبناين استطاعت أن 

تسيطر عىل معظم دولة اليمن،  ولكن هل ميتلك الحوثيون 

قدرة الصمود أمام هجامت السعودية وحلفائها؟80.

80  - جريدة )آوينة(، العدد 472،  2015/3/31.
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22 دولة عربية.. ثروة ضخمة..
 أقلية غنية وأغلبية فقيرة

استضافت املدينة السياحية يف )رشم السيخ(، التي 

بحضور  العربية  القمة  مؤمتر  مرص،  رشق  شامل  تقع 

رؤساء وممثيل )22( دولة عربية.

اإلحصائيات  لبعض  عاماً  ملخصاً  ييل  فيام  نعرض 

العربية: الدول  حول 

عدد   )5,2%( العامل،  مساحة  من   )9,6%( أوالً: 

: سكانها

من  العربية  للمناطق  العامة  املساحة  تتكون 

مجموع  من   )9,6%( أّي  كيلومرت،  مليون   )13,3(

مساحة العامل، ويتألف عدد سكانها من )370( مليون 
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الكرة  سكان  مجموع  من   )5,2%( مبعدل  شخص، 

مليون   )130( من  العاملية  وتتكونالكتلة  األرضية، 

.2013 لعام  العريب  النقد  عامل بحسب صندوق 

املحيل  االنتاج  ترليون دوالر مجموع   )2,7( ثانياً:   

العام:

بتصدير  التقارير،قامت  وبحسب  العربية  املنطقة 

إىل   )55%( و  املتحدة،  الواليات  إىل  منها   )16%(

اليابان خالل عام 2013.

والفقر: الغنى  بني  ما  ثالثاً: 

من  العريب  الفرد  ملعيشة  املتوسط  الدخل  يقدر 

سنوياً،  دوالر  ألف  بـ)16(  يقدر  الذي  العام  املجموع 

عربية  دولة  بني  متاماً  تختلف  املعيشة  هذه  ولكن 

ألف  بـ)93(  يقدر  قطر  يف  الفرد  دخل  فإن  وأخرى، 

جزر  وتأيت  جيبويت،  يف  دوالر   )1600( مقابل  دوالر، 

فيها  الفرد  دخل  يقدر  التصنيف حيث  نهاية  يف  القمر 

بـ)815( دوالر.

يومياً: نفط  برميل  )22,9( مليون  رابعاً: 

الدول  إنتاج  يقدر   ،2012 عام  تقارير  بحسب 
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العاملي،  االنتاج  مقابل  بـ)30,3%(  النفط  من  العربية 

العاملي،  النفط  احتياط  من   )55%( يشكل  والذي 

الطبيعي،  الغاز  من   )17,2%( العربية  الدول  وتنتج 

من  العاملي  االحتياطي  من   )27,3%( متتلك  وكذلك 

الطبيعي. الغاز 

مليار  بـ)674(  النفط  صادرات  تقدر  خامساً: 

دوالر.

سادساً: تقدر صادرات املواد بـ)1,3( ترليون دوالر:

)%7( من  مايعادل  العربية  البالد  تشكل صادرات 

مليار   )874( تصل  املواد  واسترياد  العامل،  صادرات 

التبادل بني الدول العربية تقارب )8,6%(. دوالر، 

بـ)203,5%(  العام  الخارجي  القرض  يقدر  سابعاً: 

املحيل،  االنتاج  مجموع  من   )22,3%( دوالر،  مليار 

يقارب  والقروض(،  )األرباح  السنوية  الخدمة  سعر 

)%15,2( مليار دوالر سنوياً.

الخدمات   سعر  دوالر  مليار   )120( ثامناً: 

.81 العسكرية يف البالد العربية يف عام 2013 
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 افيا جمهورية اليمنربيوغ
 

 صُؼاء انؼاصًت 

 انؼربيت انهغت انرسًيت

ًْذاٌ، حًير، كُذة، يسحح، بُٕ تًيى، انًؼافر،  انؼشائر ٔانقبائم انًؤثرة
 خٕالٌ، انٓاشًيت، األزد

 خًٕٓري انُظاو انسياسي

 ػبذ ربّ يُصٕر ْادي رئيس اندًٕٓريت

 يحًذ سانى باسُذٔة رئيس انٕزراء

 0991آيار  22 انٕحذة انيًُيت

 يدهس انشٕرٖ –يدهس انشؼب  انسهطت انقإََيت

 0922كإٌَ انثاَي  22 االستقالل

 كيهٕيتر يربغ 022,921 انًساحت

 يهيؤٌ شخص 19,,20,220 ػذد انسكاٌ

 كيهٕيتر يربغ 00,2 انكثافت انسكاَيت

 يهيار دؤالر 20.011 يدًٕع االَتاج انًحهي

 سُٕيا   -دٔالر 2222 انذخم انفردي

 )يُخفض( 1.022 انًستٕٖ االَساَي انؼاو

 (YER)لاير يًُي     انؼًهت

 خٓت انيًيٍ اتداِ انسير

 .Ye كٕد االَترَيت

 967 + كٕد انتهفٌٕ انذٔني
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 أهم محافظاخ اليمه

 ػدد السكان إسم المحافظح ع
 1,048,310 صنؼاء 1
 2,727,186 ذؼز 2
 2,470,703 حديدج 3
 2,422,013 إية 4
 2,022,867 ػمان الؼاصمح 5
 1,683,554 جحح 6
 1,514,297 مارذ 7
 1,181,863 حضرمىخ 8
 1,002,099 ػمران 9

 825,794 لحج 10
 791,823 صؼدج 11
 684,322 ػدن 12
 564,067 محىيد 13
 656,811 تيضاء 14
 537,243 ضالغ 15
 536,594 شثىج 16
 497,231 أتيه 17
 503,151 جدوف 18
 448,550 ريمح 19
 271,855 مأرب 20
 101,701 مهرج 21
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 أبرز األحساب السياسية اليمنية                          

 اسن الحزب السياسي تسلسل
 التجوع اليوني لالصالح 1
 حزب الوؤتور الىطني العام 2
 الحزب االشتراكي اليوني 3
 التنظين الىحذوي الشعثي الناصري 4
 حزب الثعث العرتي االشتراكي اليوني 5
 حزب الثعث العرتي االشتراكي الىطني 6
 حزب الحق  7
 الحزب الناصري الذيوقراطي 8
 حزب االصالح الشعثي الناصري 9
 حزب جثهح التحرير 11
 حزب اتحاد الرشاد 11
 الحزب االجتواعي الىطني  12
 الجثهح الىطنيح الذيوقراطيح  13
 حزب التحرير الشعثي الىحذوي 14
 حزب الرأي 15
 حزب الىحذج الشعثيح اليوني 16
 حزب الشعة الذيوقراطي )حشذ( 17
 هنظوح أيلىل الذيوقراطيح 18
 التجوع الىحذوي اليوني 19
 حزب الراتطح اليونيح 21
 اتحاد القىي الشعثيح اليونح 21
 االجتواعي حزب الخضر 22
 االتحاد الذيوقراطي للقىي الجواهالشعثيحيريح 23
 حزب الثناء والتنويح اليوني 24
 اتحاد القىي الشعثيح 25
 الحزب الليثرالي اليوني 26
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املصادر
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5. دالور عپامن مجید، دستور جمهوریە العراق السنە 2005، 

من منشورات اكادیمیە التوعیە و تاهیل الكوادر، 2012.

6. فرانسوا توال، و. بۆ فارسی: كە تایون بارس، و. لە فارسیەوە: 

بەختیار ئەحمەد ساڵح، جیۆپۆلیتیكی شیعە، سلێامنی 2014.

لە  عێراقدا،  ئاڵوگۆڕانكاریەكانی  لە  كورد  حسێن،  ئەنوەر   .7

باڵوكردنەوە،  و  چاپ  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  باڵوكراوەكانی 

سلێامنی، 2005.
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لەباڵوكراوەكانی  داعشناسی،  و  داعش  نوسەر،  كۆمەڵێك   .8

دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە، چاپی یەكەم، 2015.

الكتب العربية:

9. سكوت ريرت، استهداف إيران، )حقيقة الخطط التي يعدها 

العربية للعلوم - نارشون  الدار  النظام(،  لتغيري  البيت األبيض 

)ش.م.ل(، الطبعة األوىل، 2007.

10. فؤاد إبراهيم، الشيعة يف السعودية، الدار العربية الساقي، 

الطبعة األوىل، 2007.

و  فلسفية  )مقاالت  العربية،  الثورة  خليل،  فؤاد   .11

سوسيولوجية(، الدار العربية الفارايب، الطبعة األوىل، 2014.

12. ميشال نوفل، عودة تركيا إىل الرشق، )االتجاهات الجديدة 
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نارشون)ش.م.ل(،  للعلوم  العربية  الدار  الرتكية(،  للسياسة 

الطبعة األوىل، 2010.

13. يورغن نيلسن، املسلمون يف أوروبا، الدار العربية الساقي، 

الطبعة األوىل، 2005.

14. شيفا باالغاي، ولني جامربت، ترجمة: حنان ادوار سلمون، 
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سامان  نژاد،  سلطاىن  احمد  يوسفى،  حاجى  محمد  امري   .15

امور  انتشارات وزارت  و  سيايس در عراق جديد، مركز چاپ 

خارجە، چاپ دوم، 1387.

الكتب الفارسية:
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