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  يالشيعية ف الحالة

 "ران وأذربيجان وتركيا وأفغانستانإي"
  دراسة فى الجغرافيا السياسية 

 ياسر الغرباوي
ىف حماولرة مورل لم رحل اةالرة  ماكر  النورول للاراسرا  باعايرةمتر  حماضراا  سلسلة  ضمنهذه الورقة تأتى  

خررار    ول ربرر أ يف يةالشررية الررةاة علررى ىف هررذه الورقررة وسررواك  ، السوسرريولوةيةالشرريةية بفا ررل دبةا هررا 
  حبفرحل وةرو  تاكر   غاا رايف  رية  بوةرل خرا ران وأذربيج ان وتركي ا وأفغانس تان إي  :الةامل الةرا  هرى

اإلقليميرة اجلاريرة الةامليرة و  اجليواسرااتييية حاضاة ىف قلر  اححراا وكون هذه الاول  ، ي ا ونشط كبري
 .حبول اهللباقى الاول ذا  الةالقة بالظاهاة الحقا   راسة سنفمالاعلى وعا ب،

  ؟الجغرافيا السياسيةأداة  بواسطة   هذا الموضوعندرس لماذا  :لوبااية ننساء
 بني اجلغاا يا والنشي 

 الشيةية؟ دو كيف غفن اإل ا ة من هذا املةطى اةالةبني اجلغاا يا السياسية و  لفن ما الةالقة إذن

اك وحاكن ا؟ دعنقا دن اإلةابة على هذا السؤال تنحا  من خالل إ ر  الةالةلم  يف   حل طبيةة تلك اة

 :جمموعة من اةقائق، لةل دمه ا

غاا يا السياسية هو البح  يف درا احر  على السياسية، ودرا احر  ينس  ليشمل  اجل دن املياان: دوال

يف اإلقليحل، وتشمل ديضا السفان من حي  عا هحل ... كل م  علي ا من الثاوا  واملةابا البحاية إخل

الشيةية من ال اوية الاغو اا ية تؤرا يف كثري من  اةالةية والايوية، و وحيم حل وتاكيبن حل السفانية والةاق

سياسيا  الاول اإلسالمية وخاصة اليت يشفلون  ي ا د لبية سفانية كإياان ودحيانا عواما يفونون دقلية 

 .مؤراة مثل احقلية الشيةية يف ةووب لبوان ووسط د غانسنان

بل الاول سياسيا وهتنحل باسنشااف املسنقبل مبةىن دهنا تنةامل م  اجلغاا ية السياسية هتنحل مبسنق: رانيا

وختض  للنما   منحاكةالشيةة ديضا  اةالةختض  للنما  واالنفماش، و  منحاكةواها الاول كظ
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اطميني يف الشمال اإل ايق  والاولة ، مثل  ولة الميف إقامة  ول وممالك تارخييا  نفماش ، وجنح  واال

البوي ية يف الةااق، وجنح اةشا اجلماهريي الشية  من خالل رةال الاين وعلى ردس حل اخلميين يف 

 .اإلطاحة بوظام الشاه يف إياان يف الةصا اةاي 

صااعا  اجلغاا ية السياسية تربز دمهين ا بشفل دكرب يف احماكن الساخوة يف الةامل، دماكن ال: رالثا

 اةالةوالنوا س بني القوى امل يموة الفربى، واحماكن الساخوة يف الساحة اإلسالمية والةابية اآلن تباو 

الشيةية حاضاة  ي ا بشفل من اح فال،  مةارك ح ب اهلل وإساائيل يف ةووب لبوان، والصاال 

الشيةية يةا من دباز النحايا  والثورة السورية وتقاطة ا م  اةالة اإليااين يف املوطقة، / احمايف  

ان الااخل  يف باكسنان، والو ال يف والصاال الطائم  يف الةااق، واالحنق ،اإلقليمية ىف الوق  الااهن

هو وةو  الطاف الشية  املؤرا والماعل يف الو ال وحنن عواما  يةا  سنان، القاسحل املشاك بيو حل مجد غان

نشري للاور الشية  يف هذه امللما  ال يةين ذلك تقييما هلذا الاور سلبا دو إجيابا  لسوا يف حمل نقاش 

 .وتقيحل اح وار

 - انسوا تويال املوظا اإلسااتيي  المانس -اء املنخصصني يف اجلغاا يا السياسية مثل بةض اخلرب : رابةا

يةنربون دن الشيةة غنلفون رؤية هنائية للةامل تنمثل يف  لسمة اننظار امل اي املونظا، وما يسننب  ذلك 

تؤرا يف السياسية  من ضاورة هتيئة املش ا الةامل  خلاوةل و ق بةض الاوايا  الشيةية واليت غفو ا دن

الةاملية من خالل تبين بةض القا ة اإلياانيني الةسفايني ومن هحل يف ساة اةفحل هلا، واليت رمبا تا ة حل 

 .لإلقاام على الاخول يف ن اعا  كربى

اجلغاا ية السياسية تنماك   لسمن ا على حماولة   حل دسباب الصاال بني الاول والوحاا  : خامسا

با ما تفون صااعا  حول الثاوا  واالسنما ة مو ا وحاية الوصول هلا، من هذه السياسية واليت  ال

ال اوية غفن   حل ما نا ى بل الفات  احمايف  من دصل إيااين ويل نصا يف كنابل صةو  الشيةة، من 

و اا ية  عوة اإل ارة احمايفية إىل ضاورة اةوار م  الشيةة بال املواة ة والصاام؛ حهنحل من الواحية الاغ

 .حول  ايط الومط يف اخلليج الةا   اقا و اباالاغو اايف السفاين  هلحل الغلبة يف النماك  
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، وما سينمخض الساخوة يف الةامل اعا اجلغاا يا السياسية حتاول ةاهاة اسنشااف مسنقبل الو  : سا سا

ارةة من عو ا من ننائج، واحماكن الساخوة يف الةامل الةا  واإلسالم  اآلن مسنقبل ا حمفوم ب

الشيةية،  اسنقاار الةااق واةاب يف د غانسنان واسنقاار ةووب لبوان  اةالةالارةا  بالنقاط  م  

وملف المصائل الملسطيوية وعالقن ا بإياان كل ا تا   يف اجتاه دن بةض مشاها ومسنقبل الثورة السورية 

الشيةية، سواء متثل  يف  اةالةلنةامل م  املسنقبل يف املوطقة الةابية واإلسالمية ماهونة حبسن النةاط  وا

 . ولة كإياان، دو جتسا  يف حاكة كحاكة ح ب اهلل

الشيةية من زاوية اجلغاا ية السياسية،  اةالةومن خالل ما تقام ينضح ماى اةاةة لإلحبار خلف 

 والنأرري وضاورة سرب د وارها طوال من خالل  ارسة دماكن الوشأة ومسارا  اهلياة ودماكن النماك 

 املش ا الاغا اايف الةام 

الةامل اإلسالم  على مسنوى اإلحصاء دن  دن نةاف ال با اإلسالم  يف الةامل الشيةية حالةعوا  راسة 

، مسلحل مليار 0 إىليصل  ن  حما ح  سوة 02خالل هذا الةا  مليون مسلحل،  022السفاين مليار و

الشيةة   ميمل عا  ؛تقايب ا% 00 -02بني  ونسبة الشيةة يف جممل سفان الةامل اإلسالم  تقايب ا ما

رين ابغض الوظا عن النصويف الااخل  علويني دو زيايني دو - ةا الالةا  و ري  يف اجلسحل اإلسالم  

 ولنني إسالمينني خار  الشيةية يف  حالةوتاك  احملطا  الفربى لل.مليون نسمة 022تقايب ا  -عشايني

يف اإلحصائيا  على  اعنما حي   ،إياان ودذربييان ومها س  دقليةالةامل اإلسالم   ي حل  البية ولي

 دن ذي بنّي ال ،م0222الصا ر عام  "كناب الشيةة يف الةامل"هو ححا الباحثني المانسيني ماة  

: 29من ح تااو دذربييان ويف  ،من جممل السفان%  09: 02نسبة الشيةة يف إياان تااوح ما بني 

 %.09: 0، ود غانسنان من %02 إىل 09من  تاكيا ويف، السفان جمملمن % 02
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  دولة إيران: دوال  
 :األساسياالرتكاز الشيعي  إيران محور

نراري  الاولرة اإلياانيرة   ؛ا علرى املوطقرة اإلسرالمية ايب ر اضريم   -ديض را-، وليس  إياان  ولة قوية ىف اإلقليحل
إياان مل ختض  لالسنةمار املبا ا بشرفل و  ،(عام 9222)  موذ حاكما   انظام ا ماك ي   عميق حي  كون 

ب را براد يف إيراان يف ا من احطااف احمليطة هبا، والنشفل الشرية  تقايحا ، ولفن خضة  هليموة كبرية ةا  
  .يف اإلقليحل اإليااين فحلبةا تويل الصمويني مقاليا اة 01القان الر

 
  :المساحة الجغرافية إليران
، ىف قائمة دكرب الاول مساحة  00تقايب ا، وحتنل الاتي   0دلف كحل 122و إياان مساحن ا تقايب ا مليون

سنان، ومطلرة علرى حبرا قر وين، ومطلرة نامحاو ها ممناة م  الةااق وم  تاكيا ود غانسنان ودذربييان وتاك
مو را رلر  هرذه ، 0دلف كرحل 2102طول اةاو  اإلياانية إمجاال   ودما .اخلليج الةا ، وخليج عمان على
 002، وم  تاكيا 0كحل 0022م  الةااق  قط م  الاول احخاى،   0كحل 0022ساحة حاو  حباية امل
 . بشفل دقل نوكازاخسنادرميويا و  دذربييانو ، 0كحل 002، وم  د غانسنان 0كحل

مليون نسمة، تةا من دكثا  ول الةامل  22و ق اةفومة اإلياانية  م0221عا  سفان إياان يف إحصاء 
ذلك لر ؛ة كا يرة وكنلرة دذريرة وكنلرة عابيرةإذ توةرا كنلرة  ارسرية وكنلر ؛ا يف اجلانر  الةاقر تشاذم  اإلسالم  

ر عرا  السرفان اليت يبلغ  إهنا تةا تشفيلة نار  يف كثري من احماكن، على عفس تاكيا مثال    اة  ي رو  الس 
ى دكثررا لررعو  ،%02: 0السررّوة  ي ررا مررن  ةررا  السررفان  دمررا يف إيرراان .سررفاهنا  مررن إمجررايل عررا 02%

 %.09 إىلالنقاياا  تصل 
 كنوز القوة 

مررن حبررا قرر وين  اةررا  قايبررة   رر   ،يرراان تقرراب مررن د لرر  مورراطق الثرراوا  يف الةرراملوعلررى اجلانرر  اآلخررا إ
دن موسروب البراول يف حبرا قر وين   مرن املةراوف ؛وضول الباول تقايب امالذ الةامل يف املاحلة احخرية يف م

يف حبررا قرر وين النوقيرر  واةمررا  مرر  برراءخرررباء النوقيرر  عررن البرراول دنررل ، وينوقرر  مليررار باميررل 02تقايب ررا 
كبرري، وكرل الراول املطلرة هلرا مطرام     كرحلوعلى املسنوى الومط  يوةرا هبرا   ،يلمليار بام 022 إىليصل س

فسرنان ا مرن دكررب مرويحل للرذه  يف الةرامل بأوزبا يف حبا ق وين، وإياان تقاب مبسا ة كبرية ةا  كبرية ةا  
ا مررن دكرررب مررويحل للمضررة يف الةررامل علررى مقابررة كبرررية ةررا   وهرر  ا مررن الررذه ،طررن سررووي   92حيرر  يوررنج 

مقامرة الصراال  يفوتةرا  ،ا للقوى الةامليرة مر  إيراانحا  ةا   فسنان، وبالنايل الوض  اجليبوبولنيف يبطاة
 .ملاتق  على مصا ر الوقو  والطاقةا
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 :األطراف الحساسة
قليرا  اإلياانيررة علرى ختروم  ولررة إيراان مرن كا ررة اإلجتاهرا  وهرذا يمررا  حتراي كبرري علررى تاكر  مةظرحل اح

ودبررراز هرررذه  ، عرررا  إنمصرررالية لررربةض هرررذه احقليرررا  الةاقيرررة والايويرررة القيرررا ة ىف ط ررراان حبفرررحل وةرررو  ن
كبرررية،   ا اوسرريا خاضرر  حاوب رر ؛يف الوسررط عررام وةررو  دطررااف منحرراة مرر  الفنلرة المارسررية املشراكل هررى

حررا   م0000يف اتماقيررا  تابةررة للملفررة المارسررية اإلياانيررة، و كانرر    الرريتقنطةرر  موطقررة دذربييرران وا
تربيرر  يف لررال إيرراان،  إىلا برني الصررمويني واخلال ررة الةثمانيررة مرن ة ررة، وصررلوا دحيان ررا  يرل صراال كبررري ةررا  

ان السريطاة علرى دةر اء مرن ا رصاال قائحل بني اح غران واإليراانيني تبرا ل  يرل الطهواك  ومن اجل ة احخاى 
مث االخرنالف الةاقر   .ترارخي  مر  اإلمرباطوريرة المارسريةوبالنايل  رإن احطرااف كل را علرى صراام  ،البلاين
إلمسراك علرى دنرل حماولرة ليمسا ر   ةل إياان يف كثرري مرن اححيران   نارة   ،ازا  احمور تةقيا   الذيوالايين 

ةلررروم دن المرررنح  مرررن امل ؛املوةرررو   اخرررل الاولرررة اإلياانيرررة وسررريجبررراخليوا والسررريطاة علرررى عرررام انمرررااا ال
اهلضرربة اإلياانيرة يف المرراة احمويرة، وكرران هبرا عرا  يسررري مرن  ررري الةراب، ويف الاولررة  إىلاإلسرالم  وصرل 

وبالنايل زا    وكة اإلسالم  ،البالا امللف  إىلالةباسية انمنح  املسائل على اجلوس المارس ، و خلوا 
را كمو  .ايف املوطقة بشفل كبري ةا   ن يف املاحلرة الصرموية، والصرمويو ا قوي را د انا دن النشي  تأسرس تأسيس 

 ،؛ لينقروا برلننييرة للصراام مر  الطراف الةثمراين اسرناعوا املرذه  الشرية ّوة من الصو ية، ولفن كانوا س  
 .لةثماين، با حل دهنحل من احتااكسين ايف اجتاه الطاف ال وةةلوه ماةةية هلحل

 ،برراد  املاحلررة الصررموية تنمررا حيرر   ،بلررغ مبلغ را كبررري اخال ررة إعاعيررل الشرراه االجتراه الصررموي يف  رراة و  
 إىلمنا  او  ،دذربييان بشفل كبري للغاية إىل  لووص ،دة اء من الةااق ودة اء من اخلليج إىلووصل  
 . د غانسنان

حراول إةبرار الرذي  ،نرا ر  راهآخرا بقيرا ة ظ را اجتراه  الرايين حنرو النشري  الجتراهوعلى الوقيض من هرذا ا
عررن الصررمويني يف املةاو ررة املررذه  السررين وتثبينررل، ولفوررل مل يسررنط  بررا حل اخللميررة  إىل الورراع علررى الةررو ة
  ان، إىل دصرررم وكرران النحررول احكرررب بةررا دن اننقررل الصررمويون .  ملواة ررة املررا الةثمررايندهنررحل قبلرروا النشرري

 لتاريسر حر  براد ،املذه  الشية   بالنقاليرا المارسرية واللغرة المارسريةحي  دخذ الطاب  المارس  يصبغ 
  المارسية بةاما كان عابيا اللغةب

 :في إيران الشيعية تجسد قوة
ىف  علرى يرا اخلروميينوجناح را   م0020عرام مر  حلرول الثرورة اإلياانيرة  بقوةسياسيا  الشيةية اةالةجتل  

 الشريةية يف  اةالرةعلرى اةا  لل انةفاسا  اسااتييية كبرية  وهذا إلطاحة بالشاه وطا ه خار  البال  ا
حن الثورة اإلياانيرة إنطلقر  مرن رحرحل حاكرة . مل الةا  بشفل خا   اخل الةاالةامل اإلسالم  عموما و 

إىل  ضاء اةاكة  -ظ ور امل ايإننظار  – فاية  ق ية ةةال المقة الشية  يغا ر خانة اإلننظار والاق  
والماعليررة السياسررية مررن خررالل نظايررة واليررة المقيررة الرر  رو  هلررا اإلمررام اخلرروميين وإعنبارهررا ماحلررة م مررة 
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لظ ررور امل رراي وتنمثررل ىف إعرراا  املشرر ا السياسرر  واإلةنمرراع  لظ ررور اإلمررام الغائرر  ،وهررذا النحررول 
ر  خصوصا وق  الثورة اإلياانية كان حا  ا  للةايا المفاي وم  ما دظ اه من جناحا  سياسية على اح

من املااة  الشيةية ىف املوطقة الةابية واإلسالمية حنو تبين نظاية والية المقيل وما يات  علي را مرن دنشرطة 
 .سياسية وإةنماعية وإقنصا ية 

 دولة أذربيجان: ثانيا 
 : يالمأزق األذري األذربيجان
النوقيرر  عوررل الغرراز بشررفل كبررري، حرر  ظ ررا علررى احر  قبررل  ي ررا نررو ا يار، و دذربييرران تسررمى در  الورر
 عررامومت النوررازل عو ررا لاوسرريا  ،ودذربييرران كانرر  ختضرر  لإلمرباطوريررة المارسررية .علررى  ررفل دلسرروة ناريررة

 .الثورة البلشمية يف روسيا بةا  ييتيف االحتا  السو  ادصبح  عضو  و ، م0000
 يف اجلوروبو  ،إياانويف اجلووب الغا   ،ودرميويا  الشمال الغا  ةورةيا، ويفالشمال  ا سنانحياها من 

 .و ما ماب دلف كيل 01املساحة الفلية و  ،مليون نسمة 0حبا ق وين وتاكيا، وعا  السفان 
 :البعد األذري وعالقته بإيران والتشيع

إال دن  ،مررن السررفان% 29 حروايل هبررا املفرون الشررية  حن ؛ اخررل دذربييررانا ةرا   يوةرا إ ررفالية كبرررية
املصاحل الاكية، ولفن الةاطمة الايويرة هلرحل  ريةية،  إىلميل   واك  لاكية، وبالنايللغن حل الاعية ه  اللغة ا

نررراةورنو  )إقلررريحل علرررى ا نررر ال حرررا  ةرررا   ةانررر  وةرررو  إىل.إيررراان إىلدقررراب  شررريةية تفرررا  تفرررونوالاكيبرررة ال
وعلررى .دذربييران مرن مسرراحة% 02حرروايل فل هررذا اإلقلريحل حيرر  يشر ،درميويراو برني دذربييرران  (برا اكار 
ان من مصلحة إيرا حن  ؛  درميويا يف الصاال ضا دذربيياندن اح لبية  يةية إال دن إياان  عممن ا حل ال

وم   خرول دذربييران ،  اخل املوطقة وال ينما  على حساب نموذ إياان ،دال يومو اةس القوم  احذر 
 . بأذربييان يةةيالشالو عة الايوية   مناالحتا  السو ييت خ يف
 امللر ء دلف كيلو ما ماب  ةووب حبا قر وين 09إياان ودذربييان على مساحة بني  حا  ن ال حا  قاو 

 .ومت جتميا امللف ،احمحل املنحاة إىلوقام  عايضة من دذربييان  ،بالومط
اخللرريج ى سررواء علرر ،موةررو ة ومسرريطاة علررى مورراب  الطاقررة حالررةولفررن يف الو ايررة يررربز الطرراف الشررية  ك

 . حميط حبا ق وين الغىن بال ي  والغازالةا  دو 
 دولة أفغانستان: ثالثا

يلري حل  ،من البشنون من إمجايل عرا  السرفان% 00حوايل  ،يون نسمة مل 02 عا  السفان  ي ا تقايب ا
ومرن ناحيرة  .%02 إىل 0احزاري مرن مرن عرا  السرفان % 0، مث احوزبراك %02بةا ذلك الطاةيك 

دقليررا  دخرراى  ، ويوةررادقليررة عاقيررة 09 إىل 02ان مررن دخرراى جممررل النشررفيلة الةاقيررة يف  اخررل د غانسررن
 .املوطقة اخلضااء يف ضئيلةبوسبة 
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وكرانوا سرّوة يف  ،وفي  خانةهنحل من املغول وكانوا م  إقيل  الذي اهل ارىاحقليا  توةا طائمة  هذهومن 
من  %02 :0بني  عا هحل تقايب ا يااوح و ،ة حلمارسية مت تشي  وم  طغيان اإلمرباطورية ال ،حيانبةض اح

هبراف  عواما دعا  اخلوميين طراح مصرطلحا  ةايراة ثورة اإلياانيةم  تقام ال ،وانإمجايل سفان د غاسن
الطرالب اهلر اريني  من خرالل لل  اري تأرريحا   ،"والية المقية"باا وتبين م نظار امل اي النغيري وعام ان
ومر  وصرول طالبرران   ،ط حل مرن ةايررانشررط النشري  ىف دواسرو   رسروا يف مايوررة قرحل برإياانالةائراين الرذين 

ا برني الطراف مةارك  امية ةرا    حارللسلطة ىف كابول وبسط سيطاهتا على دة اء واسةة من د غاسنان 
االشية  املوةرو  بأ غانسرنان مرن اهلر اريني وبرني طالبران ماميرة اإل ك  ورا ،، والنشري   ي را لريس صروم ا واحرا 

 .حول كابول ور ارتفازهحلوحم سااتييية دهنحل يف وسط د غانسنان،ن دمهني حل اإلفموت .عاعيليةاإلو 
 نةمايف اجل را السياسر  مر  خراو  املسر وا يشراركونوباء ،يف مقاومة احملنل السو ييت  كبري  كان هلحل  ورو 

  .يف د غانسنان فحلوتقام اة
بةرا خراو  وتةرا طراف ررانوي ىف هرذا الصراال  بالو ال الااخلى علرى السرلطة ىف د غاسرنان م نمة  إياان  

بالنرررايل و  ،باكسررنان حمسررروبة علرررى املشرراول احمايفررر  وحبفرررحل اعنبرررار  ،او اةررالشرررااكة يف  فرررحلحب الرراوع
 ،خررل اهلرر ارىبةررض اححرر اب مثررل حرر ب الررو ا  وحرر ب الوصررا املوةررو  يف  ا وبشررفل كبررري  عمر  إيرراان

 .لنحصل تلك احقلية على حقوق حل كأ غانيني يف ممارسة اح وار السياسية ومشاركة الاولة يف بواء قااراهتا
 دولة تركيا : رابعا

  :تركيا في يالتواجد الشيع
ةر ء سريا و آن اجلر ء احكررب مرن مسراحن ا حيراه ةوروب  راب إحير   ؛سااتيي  إ ةغاايفذو موق   تاكيا

ا وسررطإموطقرة  ، دمررااجلورروب الشراق  مررن دوروبرااه حيرا بسريط ةررا   مررن % 02 حرروايل متثرل  رر  بول حتايرا 
 .موعة من املضايق اجلغاا ية، وحبا ماماةجم حيوط ا ،مساحة تاكيا

مليرون نسررمة و ررق  20 إىل 22عررا  السرفان مررن و  ،0دلررف كرحل 202   ر  املسرراحة اإلمجاليرة لاكيررادمرا 
كانر  اليت  اخلال ة الةثمانية  فحلاحعااق واحصول حب  ي ا نةا وت ة،آخا إحصاء قام  بل اةفومة الاكي

ا، ننييررررة بقايرررررا احعااق املخنلمرررررة املوةررررو ة  اخررررل تاكيررررا كثرررررية ةررررا   رررر ؛اممنرررراة علررررى دقطررررار كبرررررية ةررررا  
 ،ليونررران والاومررران والةرررابالةرررامل الةرررا  واإلسرررالم   ررر ا إمرباطوريرررا  مثرررل ان إحيررر   ،اإلمرباطوريرررا 

 . مرباطوريا  ي ا كبري ننيية تةا  اإل النشاذم 
 :التقسيم الديموجرافي لتركيا

غثلرون احكراا  و  مرن السرفان احترااك بشرفل عرام،% 02 :22نسبة اجلوس الةاق  الاك  غثرل  
مررن % 02يف هررذه املوطقررة، واللغررة الاعيررة  ي ررا اللغررة الاكيررة بوسرربة % 0: 0والةرراب مررن  ،02%: 02

 يسررفوون ،مررن الشرريةة الةلررويني كرر مررن الشررة  الا % 02و .يررل يررنفلحل الةابيررةوةررا عررا  قلالسررفان، وي
 اهلل يرا ويرة دو آ ي  يف تاكيا ليس هلحل هاميرةينيو ناضول، ولفن هؤالء الشيةة الةلموطقة ةووب هضبة اح
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الةلويرة يف تاكيرا  للن مري  كانر  الطائمرة الشريةية مر  تةاضر حلوبالنرايل  ،والاول احخراى يف إياان مامثل 
الاولرة   برا بثوالروا حر  اآلن منمسرفني ةرا  از  ومرا -بوراء الاولرة-فمرايل ا للمشراول المن الااعمني ةرا  

ب حرر  وز اححرر اب اإلسررالمية يف تاكيررا مثررل هررواةس مررن بررا برراز  لرراي حل لررذا  ؛الةلمانيررة يف  اخررل تاكيررا
ليصربح  ،تاكيا يف اسنيةاهبحل بقوة والسيطاة علري حل، وجنح  يف الماة احخرية ح ب الةاالة والنوميةالا اه و 

ليصربح  ،احصرلوا علرى مفنسربا  كبررية ةرا  و  .و بةيرا برامنم  اإليرااين متام راال عالقة هلحل بشرفل قاير  د
لالقنصرا  الاكرر ، وحايصرني علرى اةمررا    اعمرنيدصرربحوا و  ،يف تاكيراهلرحل تواةرا كبرري ىف سررلك القضراء 

 .على موظومة الاولة الاكية
 :الخالصة اإلستراتيجية لهذه الورقة

  .القل  اجليوبولنيف  الوابض باةياة ىف اةالة الشيةية ىف الةامل اإلسالمى يق  ىف  ولة إياان:دوال  
بفا رل الوسرائل والطراق للنواصرل مر  احقليرا  الشريةية  قل  اإليااين حايص على ما  اايويلهذا ال: رانيا  

منروذ   –عررب القروة الواعمرة والصرلبة  سواء ر بر  هرذه احقليرا  دم ال خايىف بلاان الةامل اإلسالم  اح
 .وح ب اهلل ىف ةووب لبوان  قضية اةوريني ىف اليمن 

ىف اإلقليحل يسنخام كل اح وا  املناحة خلامة هرذا املشراول ومو را ةيوبولنيف  إيااين هواك مشاول :رالثا  
امة املشاول بارةة من الارةا  مرن خرالل حماولرة حتويرل النشري  مرن حالرة خل املذه  الشية اسنغالل 

 مذهبية إىل والء سياس  للمصاحل اإلياانية 
تنو ا  ي ا  ضاءا  للحايرة والةاالرة اإلةنماعيرة بارةرة مرن  ال  هبا دقلية  يةية و الاول اإلسالمية:رابةا  

منوذ   –الشية  /  الطائمية املوطلقة من  ضاء الو ال السين الاول تةاضا لإلضطاابا الارةا  هى دقل 
 تاكيا 
الرراول اإلسررالمية السررابقة ىف الورقررة الرر  ال تنررو ا  ي ررا ماةةيررا   يويررة هيفليررة خاصررة للشرريةة :امسررا  خ

 مسنوي النوتا الطائم   ي ا يفا  يفون مةاوم مثل  ولة دذربييان وتاكيا 
 باحضا ة إىل املماا  املائية اإلسااتييية   الطبيةة مثل الغاز والباولوةو  كحل هائل من الثاوا : ا سا  س

جيةررل ملررف الشرريةة وحاكررة النشرري  حاضررا ( يررانإيرراان ،ودذربي)غاايف للشرريةة مثررل ىف دمرراكن الاكرر  الرراغ
 ضغوطا  ري طبيةية ما  ذا  الوق  يوىف ،بارةة كربي ىف خطط القوي اإلسااتييية الةاملية واإلقليمية

 .على مواقف الشيةة السياسية ىف هذه البلاان واملواطق 

 


