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 توصناعة األقليا اإلمبريالية اإليرانية

 

ة المحتل   شعوبالتشهد  إذسم السياسة اإليرانية تجاه ملفات األقليات بازدواجية المعايير والمصالح، تت  
كريم، بل مقومات التنمية والعيش ال السياسية سلوكًا إقصائيًا، وتغيب عن أقاليمها كل   إيرانجغرافية داخل 

وتشهد نهبًا مستمرًا لثوراتها لصالح المركز الفارسي، عدا عن حجم االعتقاالت واالنتهاكات اإلنسانية التي 
 للحفاظ على هويتها في مواجهة الطغيان الفارسي. سعيها، لمجرد الشعوبهذه أبناء تطال 

 تجاه أقليات العالم العربي يختلف عن سابقه تمامًا، حيث اإليراني الخارجي السلوك فإن  في المقابل، 
تشهد عدة أقليات دعمًا إيرانيًا مكثفًا، يتجاوز األطر الثقافية واالقتصادية والعقائدية، وطبعًا تحت ذرائع 

 إنسانية وقانونية، إلى دعم سياسي وعسكري، تروم من خالله إلى أحد هدفين:
رتكز إلى ميلها و قليات المدعومة من الهيمنة على الدولة، وتحل الهدف األول في تمكين األيتمث   -

 للمشروع االمبريالي اإليراني.
ل إلى دفع تلك األقليات لخلق مجال جغرافي خالص بها، من كنها من ذلك، تتحو  وفي حال عدم تم -

م ثعاءات تاريخية غير قائمة، ومن ، واصطناع اد   عسكرياً  خالل عمليات التطهير العرقي/المذهبي
ت ت   ز حضور إيران، ويفمواجهة الدولة والمجتمع، عبر انفصال األقلية في إقليم خاص بها، يعز   

 الدول العربية واحدة تلو األخرى.

اريخ ، وتوظيف للتمن أدوات القوة الناعمةاألدوات المتاحة لها، بدًء  إلى جميع وتستند إيران في ذلك
عدا عن  .ه شيعياً تمذهبمن خالل إعادة  الحاضن االجتماعي تشكيلوفق قراءات مجتزأة، وصواًل إلى إعادة 

الدعم السخي الذي تقدمه لنخب عربية تستر بغطاء قومي عربي )بعثية وناصرية( أو بغطاء إسالمي )طرق 
 وظيفتها الترويج للمشروع اإليراني في األوساط المثقفةأو حتى بغطاء ثقافي أكاديمي، ومذاهب إسالمية(، 

 .ييرانلمشروع اإل، ومهاجمة الدول العربية المناهضة لامةولدى الع

لتنتقل إيران في مشروعها إلى مراحل متقدمة، عبر توظيف أدوات قوتها الصلبة، والتي بلغت أقصاها  
في سورية، عبر إسناد نظام األسد بالسالح والميليشيات، بل اإلشراف والمشاركة المباشرة في العمليات 

خت ذاتها عبر األدوات السابق ضد المجتمع السوري، بعد أنالعسكرية الموجهة   ة.رس 
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يشكل التاريخ المجتزأ مادة مهمة لبناء الفكر التوسعي الفارسي، على اختالف أشكال األنظمة السياسية 
بناء  "دةستعاا"ة إيران )فارس( التاريخية في عت كافة تلك األشكال أحقي  التي توالت على فارس، إذ اد  

امبراطوري كان لها أن تقيمه في مراحل من التاريخ القديم، وفق ادعاءات هذا التاريخ. متصادمة بشكل 
مستمر مع البيئة العربية التي وجدت فيها منافسًا وخصمًا تاريخيًا وعقائديًا رئيسًا، بل وخصمًا رخوًا سياسيًا 

 قاباًل للتفتيت واالختراق، خاصة في العقود األخيرة، التي توافقت مع قيام النظاممستهدفة، في بعض الدول ال
ة د الفعلي من خالل أولى حروبها المعاصرة تجاه البيئة العربيالقومي في إيران، لتبدأ حالة التمد  -اإلسالموي 

ع ز هذا المشرو ، وليتعز  )إيران(خت بناء كيانها الحديث ، بعد أن رس  (1988-1980 )حرب الخليج األولى
 (.2003منذ االحتالل األمريكي للعراق )

د اإلمبريالي اإليراني في البيئة العربية، وفق بؤر متوالية، تتغير طبيعتها ويمكن تقسيم أشكال التمد  
 :يرانيع اإلس للمشرو القائمة وفقًا للمتغيرات اإلقليمية والدولية، إال أنها تبقى ثابتة في الفكر المؤس   

ل هذه البؤر عماد المشروع اإلمبريالي الفارسي، وقاعدة التأصيل ؤر االرتكاز االستراتيجية: وتشك   ب -
له عربيًا، ومنطلق العمليات التوسعية الالحقة، وتشمل كالً من العراق ولبنان وسورية. وقد استطاعت 

ءات خلها وفق إمالية داإيران فرض هيمنة عسكرية مباشرة عليها، وتحديد أطر العالقات السياس
 ي.الحرس الثور 

، ل هذه البؤر أهمية كبرى، لناحية استقرار المشروع اإلمبريالي، وحمايتهد استراتيجي: وتشك   ؤر تمد  ب -
عسكري -ل الحقًا إلى عازل سياسيمذهبي، تتحو  -لبؤر األولى بمناطق عزل ثقافيلعبر تغليفه 

عربية إلى داخل الكيان اإلمبريالي، وتشمل اليمن  الخارجي، يمنع تسرب مقاومةتجاه المحيط 
، حيث تتفاوت قدرات إيران في هذه الدول، من المحاولةومصر والسودان، وهي ما تزال في طور 

بعد طرد مقومات مشروعها  نفي السودا إخفاق تامفي مصر، إلى ولوج ما زالت تخفق محاوالت 
 .االنقالب الحوثي على الدولةقاد إلى  ن، إلى اختراق ميليشياوي في اليممنه

ستكمل تفائضاً استراتيجياً في المشروع الفارسي،  ل مناطق هذه المجموعةؤر التوسع الفائض: وتشك   ب -
هة للمساومة في مواج منها خط دفاع أول، وربما قابل   ةعلى العالم العربي ككل، جاعل به الهيمنة

ضافة بالطبع باإل المشاريع المنافسة له. وتشمل دول المغرب العربي، حيث تعتبر تونس بوابتها،

 المشروع اإلمبريالي اإليراني:طبيعة 
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وتشكل هذه البؤر داعمًا إسناديًا لوجستيًا للبؤر السابقة، عبر توظيف  إلى المغرب وموريتانيا،
 ي )تشييع واستقطاب نخب(.في ترسيخ المشروع اإليران معطياتها

على  السيطرة المباشرة بحثًا عندف االستراتيجي األعلى: ويشمل دول الخليج العربي كافة، لها -
، وتوسع دقومية، عبر إحاطة هذه الدول ببؤر ارتكاز وتمد  -الحرمين الشريفين، وفق ادعاءات دينية

هذا لواختراقها من داخلها عبر تغذية صراع الهويات المذهبية، وتعتبر البحرين البوابة الرئيسة 
 ن.مالكويت وقطر وعلالهدف، إضافة إلى محاوالت اختراق عديدة 

 

 

 
اضطرابات  أية من اً ة المحيط العربي، مستفيدالمشروع الفارسي، مشروع بعيد المدى، يستهدف كاف   أي إن  

 ا:ن أهمهم جملة آليات اختراق، لعل   في هذه البيئات، دافعًا إلى توظيفها بأقصى حدودها من خاللتقع 
 ي(.ات التعاون )االختراق الدبلوماساتفاقيبالمستهدفة  والدولةلربط بين إيران ا -
 (.ي)االختراق الثقاف ا عادة كتابة تاريخ مصطنع للحضور الفارسي فيهاو  سناد التاريخيإلا -
 ي(.د استخبارية )االختراق االقتصادنشاء مشاريع استثمارية ذات أبعاإ -
/ الديني تيرافية )االختراق البشري الهويامذهبيًا، عبر تغيير هويات البنى الديموغعادة بناء المجتمع إ  -

 (.التشييع
 ي(.نعة )االختراق القانونلية المصط  ز لألقالستحصال القانوني على وضع ممي  ا -
 ي(.ة أزمات قائمة )االختراق السياسلعمل على استحداث أزمات داخلية أو تغذيا -
طرف في مواجهة ال / تشييعهات مذهبتهاالمجموعات البشرية التي تم  سناد النظام السياسي أو إ -

 ي(.)االختراق العسكر  الصلبة ر أدوات القوةخر عباآل

عملت إيران ضمن المجال المشرقي على تغذية النزعات األقلوية، خاصة لدى الشيعة والعلوية حيث 
ها اصطدمت بمجتمعات . لكنقانوني-عبر دعمها تحت غطاء ديني واألكراد في مواجهة الدولة العربية،

 ، لذا عمدت إلى أحد خيارين:أقليات شيعية عربية ال تضم  
 ع(.شييلق أقليات في المجتمع )التخا إم   -

 األقليات:صناعة 
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رائيلي وننو ه هنا إلى ذات المسلك اإلس ات العرقية )األمازيغ في تونس مثااًل(.األقليي قضية بن  تأو  -
 قليات في العالم العربي )األكراد في العراق، واألمازيغ في المغرب(.تجاه استقطاب األ

شكل ان في ذات الوقت، ولكن بم  هما يت  وتنهج عمليات التشييع منهجين متوازيين ومتكاملين، أي أن  
 منفصل ظاهريًا، ومتكامل في حقيقة المشروع:

اجتذاب  السياسية والثقافية، تعمل علىيع بؤر منفصلة داخل مراكز الدولة، تتميز بنخبويتها تشي -
 .الحقاً  ف، ويكون االعتماد الرئيس عليها في محاولة السيطرة على الدولةاألطرا

-جغرافياً ريطًا ل فيما بعد شفة عن المركز، تشك   شييع بؤر جغرافية أشبه بالكانتونات، تكون متطر   ت -
 طرة على الدولة.، يمكن فصله في حال إخفاق خطة السيديموغرافيًا متكامالً 

ة من قبل إيران، سياسة مستحدثة، بل يمكن العود عملية خلق أقليات مذهبية في العالم العربيةليست 
، ودراسة العديد من األقليات الدينية التي ظهرت فجأة في العالم اإلسالمي إلى التاريخ الصفوي والشاهنشاهي

وأرست قواعدها الفكري ة بالبناء على الفكر عامة، وفي منطقة بالد الشام والعراق بشكل أكثر وضوحًا، 
 الفارسي  بمرجعي ته المجوسي ة، قبل أسلمتها، وتحويلها إلى أداة  تدخلي ة  على امتداد التاريخ.

 
 
 

 

 ل الحوثيون في اليمن إضافة إلى العلويين في سورية، أكثر النماذج وضوحًا بعد شيعة العراقيشك   
 نقسم اليمن طائفيًا إلى مذهبين أساسيين: زيديي، في مسار المشروع اإلمبريالي اإليراني. حيث ولبنان

ة في الشمال والغرب، بينما ان، وينحصر في المناطق الجبليمن السك %35وشافعي، يمث  ل األول نسبة 
 وتختصر هذه النسبة من الزيدية/الشيعية في اليمن على المشروعان. ل الثاني النسبة الغالبة من السكيمث   

 دخدم في الهيمنة على اليمن، والتي صنفناها من ضمن بؤر التمد  ست  اإليراني عمليات خلق أقلية ت  
في  الحوثي ة راتوفق التصو  –تمركز هذه األقلية في محافظتي صعدة وعمران يساعد  أن  ما االستراتيجي. ك

ل م يشك   ا تقد  م حال أخفق مشروع الهيمنة على الدولة، وهو باإلضافة إلى كل   عزل اإلقليم ومن ثم فصله في
 .-الهدف االستراتيجي في الفكر اإليراني–ًا مباشرًا مع السعودية تماس  

 

 الحوثي في المشروع اإليراني:المثال 
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ة ق الزيدي  وهي أقرب الفر ، التي ينتمي إليها الحوثي، الجاروديةقد اشتغلت إيران على تقوية الطائفة و 
، والتي تقول بحصر )الوالية/اإلمامة( في )البطنين: الحسن والحسين(، وهي للمذهب االثني عشري  اإليراني

رين، نذ أوائل ثمانينات القرن العشموذلك  ،إحدى االختالفات الكبرى مع الطوائف الزيدية األخرى في اليمن
د عقب عودة المؤسس )محم ،باإلعالن عن قيام "تنظيم الشباب المؤمن" على بقايا تنظيم "اتحاد الشباب"

بدر الدين الحوثي( من دراسته الدينية في إيران، والتي ساهمت في تحضيره سياسيًا ومذهبيًا لنقل الثورة 
 .اإليرانية إلى محيطها العربي

لتهبل  ضامن معًا، ما منح أعضاءها نزعة تة في مواجهة الزيدية والشافعي قا إلى تكت ل سياسي مغلوحو 
أي أن االشتغال اإليراني هنا أتى على أقلية ضمن أقلية، باالستناد إلى التاريخ شديدة.  عقائدي وقبلي قرابي

االستناد ية وا عمال مبدأ والية الفقيه، باإلمامي لليمن، المسنود بحضور هاشمي، باحثة عن نقل التجربة اإليران
نهاضها  ةاسية"، وأن هم "األجدر بقيادة األمهم في الوالية الديني ة والسي"إحياء مظلومي ة آل البيت وحقعلى  وا 

هللا يؤجرون  في سبيل نيدي البيت "جهادسعيهم إلعادة التمكين آلل  يعتبر الحوثيون أنفيما من كبوتها". 
اإلعداد اإليراني العقدي والسياسي لهذه المجموعة، بإسناد  عسكري الحق، بعد أن تبلورت وترافق  .عليه"

لها حضورها السياسي  في اليمن. واكتسب خبرة واسعة من خالل حروبها الستة مع الدولة اليمني ة  كحركة
 .2009-2004في الفترة 

ن كان المشروع اإليراني ه لم يستطع  أن  ، إال  2004انطلق عام  بشكله العسكري والسياسي قد في اليمن وا 
فبراير، وانهيار الضبط السلطوي للدولة، ما أفسح المجال أمامهم  11ذكر حتى وقوع ثورة ي   م  تحقيق تقد  

 نيار اإلقليمين عخالفدرالية القائمة على لوا فض  ن يالحوثي   إلعادة تفعيل مشروع الهيمنة أواًل. ونلحظ هنا أن  
لحركة، وبالتالي ل قائٌم على التفوق التنظيمي العسكري والسياسيهذا التفضيل  حيث أن  خيار ستة أقاليم، 

القائم في  لخللعقب ا شمال بالكامل، سواًء عبر تحالفات انتخابية جديدةالقدرة على الهيمنة على إقليم ال
التوقيع  واضلذا رف .لكك الحقة على الدولة التحالفات القبلية التقليدية، أو من خالل عملية هيمنة عسكرية

م اليمن إلى فقراء وأغنياء، بينما  ة أن ها تقس   حرمان نتيجة هم جاء رفض حقيقةعلى وثيقة األقاليم )الستة(، بحج 
 .ة إليهم يكون طريقًا لمإمدادات العسكرية اإليرانيحتى ال ؛م من منفذ بحري التقسيم له

قراره، حيث أاالستفتاء على مسودقبيل أتى  العسكري الحوثياالنقالب  نالحظ أن  و  ن ه ة الدستور وا 
تهم العسكري سيحرمهمباإلضافة إلى ما سلف،  لدولة بإخالء (، التي ت لز م ا440ة من خالل المادة ) من قو 

(، التي تطالب 441ة من معسكرات الجيش ومخازن األسلحة. والمادة مادة )المدن ومناطق التجمعات السكني
ل جماعات والميليشيات المسلحة وفق جدول زمنيلة بنزع سالح الالدو  د. وهو ما سي دخ  ي أزمة الحركة ف محد 

إلى  ون الحوثيسارع  "حزب هللا"، حول مسألة نزع السالح. لذا الدولة على غرار نظريه اللبناني مع مواجهة
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لغاء غالبية القرارات التوافقيانقالبها العسكري  دة عقب ثورة المعتمة ، ومصادرة صناعة القرار السياسي، وا 
 فبراير. 11

الحسابات اإليرانية/الحوثية قامت على اعتقاد إمكانية الهيمنة مباشرة وسريعًا على اليمن، وفق  أي أن  
 المعطيات التالية: 

 ها.هك التحالفات القبلية في اليمن التي يمكن أن تواجتفك   -
 انشغاله عنها.عف البنى العسكرية في الجيش اليمن عقب الثورة، وبالتالي ض   -
 ل أولوية للدول الخارجية.شك   وجود القاعدة في الجنوب، وهو ما ي   -
 موقف الحوثيين في الشمال. لتعزيزمحاولة استقطاب الحراك الجنوبي ودفعه نحو االنفصال،  -

-ه لم يكن في حسبان إيران والحوثيين، أن تطلق المملكة العربية السعودية تحالفًا عسكريًا عربياً غير أن  
مسعى الحوثي ض الض المسعى اإليراني في الهيمنة على اليمن، ويقو   يقو   ل، عاصفة الحزم بدء منذإسالميًا، 

ات اإليرانية، إلى ر ت أفضل التصو  في اقتطاع إقليم شمالي اليمن، ويحفظ للسلطة الشرعية وجودها. فيما ذهب
السعودية لن تكون قادرة على مواجهة االنقالب الحوثي، كما فعلت في البحرين، وأنها ستترك المجال  أن  

حوثيين مزيد من المقاتلين ال لت إيران في ذلك على سياسة ضخ  الحقًا للقوى اليمنية إلدارة ملفاتها، وعو  
 قة اإليرانية.األجانب في المحر العرب و والشيعة 

 
 عبد القادر نعناع

 سوريوأكادميي ابحث 

 مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث


