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مقدمة
تسعى إيران والجماعات العميلة لها ،منذ عام  ،1979إلى تصدير نموذجها من األيديولوجية الثورية
لتأسيس الهيمنة اإليرانية في العالم اإلسالمي .وقد بذلت إيران جهودًا كبيرة لتصوير نفسها "كمدافع"
عن اإلسالم وقيمه ،خاصة اإلسالم الشيعي ،على الصعيد العالمي .ومع ذلك ،فإن عالقة إيران
العدائية والمواجهة العلنية مع الغرب -ال سيما الواليات المتحدة ،التي تعتبرها "الشيطان األكبر"-
جعلت من إيران نموذ ًجا يحتذى به ألولئك الذين يعارضون النظام العالمي الحالي.
لقد استخدمت إيران نه ًجا ذا شقين لتصدير ثورتها على أفضل وجه ،وتعزيز مصالحها في الخارج.
تستخدم استراتيجية إيران القوة الصلبة والناعمة ،أو الحرب الهجينة ،أو تكتيكات "المنطقة
الرمادية" لتحقيق أهدافها ،ونشر نسختها من األيديولوجية اإلسالموية المتشددة في جميع أنحاء
الشرق األوسط وخارجه .وفيما يتعلق بالقوة الصلبة ،تقدم إيران الدعم المالي واأليديولوجي والمادي
لوكالء اإلرهاب العالميين ،الموالين للمرشد األعلى اإليراني .وقد أدى دعم إيران للمنظمات
اإلرهابية والحركات المتطرفة إلى تكوين مناطق نفوذ إيرانية في جميع أنحاء المنطقة؛ في
أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان واألراضي الفلسطينية واليمن ،وتهديد االستقرار الداخلي للعديد
من الدول األخرى ،بما في ذلك البحرين ،والمملكة العربية السعودية.1
يركز معظم الباحثين اليوم على تكتيكات القوة الصلبة التي تستخدمها إيران وحزب هللا ،الفرع
العربي للثورة اإليرانية األكثر صدقًا وقوة .ومع ذلك ،فمن األهمية بمكان دراسة قوة إيران الناعمة
ونهج الحرب الهجينة ،ألن هذه الجوانب تزداد أهمية وإلحا ًحا في استراتيجيتها .ذلك أن نشر النفوذ
اإليراني ،والحرب الهجينة ،يسهم في تقوية النظام من خالل تزويده بقاعدة أوسع من الدعم
االستراتيجي ،على المستوى السياسي والمالي والعملياتي .ومن خالل استخدام شبكتهما العالمية من
المنظمات الدينية والثقافية ،بما في ذلك الجامعات ،والجمعيات الخيرية ،والشتات اإليراني
واللبناني ،تتمكن إيران وحزب هللا من جذب ماليين األشخاص حول العالم لدعم أهدافهما السياسية،
وجهود جمع التبرعات ،وحتى خالياهما اإلرهابية.
القوة الناعمة اإليرانية وعمليات الدعاية والنفوذ العالمية تعمل بشكل موحد تحت رعاية النظام
ً
فضال على األبواق
وتشمل مؤسساتها الرسمية ،وزارة الخارجية ووسائل اإلعالم الحكومية،
"الرسمية" األقل عالنية؛ مثل المراكز التعليمية ،والمنظمات الدينية .جميع كيانات عمليات حرب
المعلومات والنفوذ اإليرانية تمول مركزيًا من قبل النظام بمئات الماليين من الدوالرات سنويا ،مع
دعاية خارجية في المقام األول تحت رعاية إذاعة جمهورية إيران اإلسالمية ،وبرنامج "المغتربين"
التابع لوزارة الخارجية الذي يتلقى زيادات كبيرة في الميزانية ،في السنوات األخيرة ،على حساب
المراكز التعليمية .2وقد ترافقت هذه الزيادات في الميزانية ،والتحول العام إلى وسائل اإلعالم
الجديدة ،مع زيادة االستثمار واالهتمام بالتأثير على الخطاب عبر اإلنترنت من خالل حمالت
التضليل المنسقة على وسائل التواصل االجتماعي ومنصات المراسلة.3
بناء على ذلك ،سيبحث هذا التقرير العديد من جوانب الدعاية الخارجية اإليرانية ،وعمليات النفوذ.
وسينصب التركيز األساسي على العناصر التي لم تبحث بعد ،مثل استخدام وسائل اإلعالم الجديدة
للوصول إلى الجماهير المستهدفة في العالم النامي ،والعمليات السرية في السياق األوسع لجهاز
عمليات النفوذ المتكامل في إيران.
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تصدير الثورة :التعليم والقوة الناعمة االجتماعية
جامعة المصطفى
تأثيرا في تعليم الشيعة وتلقينهم هي جامعة المصطفى .تأسست
واحدة من أهم المؤسسات وأكثرها
ً
جامعة المصطفى في عام  2007من قبل المرشد األعلى علي خامنئي ،الذي يدير أنشطتها وهو
أعلى سلطة لها .وقد خصصت إيران  74مليون دوالر للجامعة في عام  .2016وبصرف النظر
عن تمويل الدولة ،تحصل الجامعة على تمويل مباشر من مكتب المرشد األعلى ومن شبكاته
التجارية والخيرية الواسعة .وتتولى الجامعة تدريب رجال الدين في جميع أنحاء العالم لكي يتمكنوا
بعد العودة إلى بلدانهم من نشر "الخمينية" ،نسخة من اإلسالم الشيعي التي تمثل أيديولوجية الدولة
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،التي سميت على اسم مؤسس الدولة ،آية هللا روح هللا الخميني.4
منذ عام  ،2007تخرج أكثر من  45,000من رجال الدين والعلماء المسلمين من جامعة المصطفى،
كبيرا منهم كأعضاء هيئة تدريس أو دعاة ،وأرسلوا إلى دول مختلفة حول
ووظفت الجامعة جز ًءا ً
العالم .وفي أوائل عام  ،2019سجل في الجامعة أكثر من  40,000طالب ،نصفهم يدرسون في
فروع الجامعة في إيران .وتجدر اإلشارة إلى أن  5,000من رجال الدين والعلماء الذين تخرجوا
في الجامعة كانوا من إفريقيا ،ويواصل قرابة  2,000طالب الدراسة في إيران  1,200-في حرم
الجامعة في مدينة مشهد -فيما يعمل اآلخرون في الفروع الرئيسة السبعة عشر للجامعة في إفريقيا
ضا قرابة مائة مدرسة ومسجد ومعهد ديني في
جنوب الصحراء الكبرى ،منطقة تدير فيها إيران أي ً
ثالثين دولة.5
أهل البيت
جمعية أهل البيت العالمية منظمة إيرانية "غير حكومية" نشطة دوليًا ،تعمل كمنظمة جامعة تعمل
تحتها شبكة من المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية المدعومة من إيران ،ومكلفة بنشر أيديولوجية
الخميني اإلسالمية الثورية في جميع أنحاء العالم .6ويعمل هذا التحالف كحلقة وصل وظيفية بين
المؤسسة الدينية الشيعية اإليرانية ،ورجال الدين الشيعة األجانب ،كما يربط المجتمعات الشيعية في
جميع أنحاء العالم ببعضها البعض .تضطلع الجمعية بدور إداري ،حيث تنسق العالقات مع الفروع
المحلية ،والمنظمات الدينية والثقافية التابعة لها ،في جميع أنحاء العالم .كما تتولى العديد من
أدوارا رائدة في تنظيم االحتفاالت السنوية بيوم القدس في مناطقها .هناك
المنظمات التابعة للجمعية
ً
ً
ً
العديد من مراكز أهل البيت في جميع أنحاء إفريقيا التي ترتبط ارتباطا وثيقا بإدارة العالقات
الخارجية لحزب هللا ،وبجامعة المصطفى.
رجال الدين والمراكز الدينية
توجد عالقة وثيقة بين المراكز الشيعية ورجال الدين وجامعة المصطفى .ويستخدم رجال الدين
هؤالء رسائل موجهة لتجنيد المؤيدين للقضية ،فيما تعتبر المراكز بمنزلة مقرات لنشاط حزب هللا،
من جمع التبرعات والتحريض ضد إسرائيل والواليات المتحدة ،إلى العمل كمكان آمن لتخزين
األسلحة وإخفائها وتجنيد الناس في المنظمة .7باإلضافة إلى ذلك ،ينشر رجال الدين المقيمون في
إيران الذين يتحدثون اللغات ذات الصلة رسائل متطرفة إلى أتباعهم الشيعة في محاولة إلغرائهم
باالنضمام إلى قضية إيران وحزب هللا.
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وسائل اإلعالم الحكومية باعتبارها "إعال ًما جديدًا"
على غرار الدول ذات الوزن الثقيل؛ مثل روسيا والصين في مجال النفوذ العالمي ،أنشأت إيران
وسائل اإلعالم الحكومية الخاصة بها لتكون بمثابة ثقل مضاد لوسائل اإلعالم العالمية األخرى
"التي تتمحور حول الغرب" باللغة اإلنجليزية .ومثل غيرها من محطات "األخبار البديلة" مثل "آر
تي" (روسيا اليوم سابقًا) ،اكتسبت وسائل اإلعالم اإليرانية سمعة مستحقة للترويج في نظريات
المؤامرة الغريبة ،8و"األخبار المزيفة" العامة ،ومعاداة السامية.9
كبيرا من وسائل اإلعالم الحكومية ،من أبرزها "مهر" و"العالم" ،الموجهتان نحو
تدير إيران عددًا ً
العالم الناطق بالعربية .لكن جوهرة التاج هي "برس تي في" ،واحدة من أبرز وسائل اإلعالم
الحكومية في العالم ،بعد أن وصلت إلى مستوى مماثل من األهمية في بعض أجزاء العالم لقناة "آر
تي" أو "شبكة التلفزيون العالمية الصينية" .إن برامج "برس تي في" التي تستمر أربعًا وعشرين
ساعة ،والمحتوى متعدد اللغات ،وروايات "اليسار المناهض لإلمبريالية" ،قد زودتها بجمهور كبير
ومتعاطف ،بشكل مدهش ،في أجزاء كثيرة من العالم ،على الرغم من ادعاءاتها الكاذبة (الصارخة
في كثير من األحيان) وتضليلها .وفي اآلونة األخيرة ،حاولت "برس تي في" االستفادة من
التغييرات في المشهد اإلعالمي المضلل لزيادة انتشارها وتعزيز رواياتها.
وقد استخدمت "برس تي في" ،مثل العديد من القنوات اإلعالمية التي تديرها الدولة ،متحدثين باللغة
اإلنجليزية الغربية أو باللغة األم لصرف االنتباه عن انتمائها إلى إيران .وفي اآلونة األخيرة ،ازداد
عدد البرامج التي تبثها "برس تي في" ،التي يبدو أنها تروج لها في المقام األول على وسائل
التواصل االجتماعي ،ويمكن تقسيمها إلى قسمين :برامج أصغر حج ًما أو موجهة نحو الموضوع
أو المنطقة ،مع الحد األدنى من الوصول؛ وبرامج ذات قيمة إنتاجية أعلى تتميز بدعاة أكثر شهرة.
ويعد برنامج "البيان مع ريتشارد ميدهيرست" ( The Communique with Richard
)Medhurst؛ مواطن بريطاني سوري المولد ،أحد األمثلة البارزة على هذا األخير ،في حين أن
األمثلة على األول تشمل برامج مثل "شبه القارة" (( )The Subcontinentيبث منذ يونيو 2019
على تويتر ،لديه قرابة  1,100متابع فقط) ،و"إيران اليوم" ( 444( )Iran Todayمتابعًا ،يبث
منذ أكتوبر  ،)2018و"إفريقيا اليوم" (( )Africa Todayيبث منذ يناير  698 ،2020متابعًا).
اعتبارا من هذا التقرير هو "الفجوة االقتصادية" ( Economic
ويبدو أن أحدث برنامج يبث
ً
( )Divideانطلق في مايو  34 ،2021متابعًا) .لكن هذه البرامج ،بشكل عام ،ال تحظى بمتابعة
قوية على يوتيوب ،ومن المنصات األخرى.
ومن المثير لالهتمام أن العديد من برامج "برس تي في" غالبًا ما ال تروج بشكل مفرط لعالقاتها
مع القناة .قد تشير هذه المحاولة للتركيز على مواضيع ذات جاذبية عالمية أوسع -دون الكشف عن
العالقات مع إيران -إلى محاولة لتكرار نجاح قناة ( ،)AJ+نسخة باللغة اإلنجليزية من قناة
كبيرا كمنفذ إعالمي موجه نحو
الجزيرة ،القناة اإلعالمية الحكومية في قطر ،التي حققت نجا ًحا
ً
"العدالة االجتماعية" ال يبذل أي جهد ال مبرر له في الكشف عن من يديرها لمشاهديها الشباب
والتقدميين في الغالب .وبالمثل ،فإن المحتوى الذي تروج له "برس تي في" وأجهزتها العديدة
يصاغ في خطاب "التوعية بالعدالة االجتماعية" و"مناهض لإلمبريالية" ،في حين تشمل قضاياها
الفعلية :دعم نظام بشار األسد في سوريا ،وتبرير العدوان الروسي على أوكرانيا( 10وأوروبا بشكل
عام) ،وقمع الدولة الصينية لمسلمي اإليغور.
توجه "برس تي في" انتقاداتها إلى الغرب ،ومعاملته للشعوب األصلية ،وتركز على (وغالبًا ما
تبالغ) في العلل المجتمعية الغربية األخرى ،وتستخدم أسلوب "ماذا عن" لصرف االنتباه عن النشاط
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الخبيث للنظام اإليراني خارج حدوده ،سواء كان ذلك التطهير العرقي في سوريا ،11أو قمع
االضطرابات الداخلية بعنف ،12أو حتى محاولة اختطاف المعارضين في الواليات المتحدة .13في
عمل ما يسميه األطباء النفسيون "اإلسقاط" ،تتهم "برس تي في" بشكل عام الدول الغربية -إسرائيل
قبل كل شيء -بهذه الجرائم اإليرانية التي ترفض إيالء أي اهتمام لها.
غالبًا ما يساهم مذيعو البرامج والمساهمون في وسائل اإلعالم الحكومية اإليرانية في أكثر من
وسيلة تضليل أو وسيلة إعالمية حكومية .ميدهيرست مثال كالسيكي على ذلك ،بعد أن بدأ العمل
في "آر تي" في مايو  ،142021وآخر هو تيم أندرسون ،15أكاديمي أسترالي سيئ السمعة أدين ذات
مرة باإلرهاب (ألغيت اإلدانة الحقًا .)16بصفته مؤيدًا صريحا للنظام اإليراني ،ظهر أندرسون عدة
مرات على العديد من وسائل اإلعالم الحكومية اإليرانية ووسائل الدعاية مثل "برس تي في"
ً
فضال على "آر تي" .17وغال ًبا ما تحمل هذه األبواق وجهات نظر متطرفة
و"طهران تايمز"،
18
"معادية لإلمبريالية" (غالبًا ما يطلق عليها بازدراء لقب "تانكي" " ) "tankiesوتجذب جماهير
اليسار المتطرف المماثلة في الغرب .استخدام األبواق الغربية لبرامجها يوفر لجهاز اإلعالم
الحكومي اإليراني ،إلى جانب وسائل الدعاية والتضليل األخرى ،واجهة من الشرعية التي تصرف
ضا الجماهير الغربية المستهدفة عن ملكية المنفذ اإلعالمي.
أي ً
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جهاز الحرب المعلوماتية اإليرانية عبر اإلنترنت الموجه للشيعة
جهاز الدعاية الخارجية اإليراني شامل ،ويجذب مجموعة متنوعة من الجماهير .ويمكن القول إن
ً
وتقبال ،هو المجتمع اإلسالمي العالمي ،خاصة المجتمعات
أحد جماهيرها ،األقل بحث ًا واألكثر أهمية
الشيعية .وللوصول إلى هذه الجماهير ،تدير إيران شبكة شاملة ومتعددة اللغات من المواقع
اإلسالمية وتحديدًا الشيعية.
لمعرفة مدى وصول هذه الشبكات ،يحتاج المرء فقط إلى إلقاء نظرة على اللغات المتاحة على موقع
مثل وكالة أنباء أهل البيت ()ABNA

شعار وكالة أنباء أهل البيت ،تقدم تغطية بخمس وعشرين لغة

إن رغبة إيران في التأثير على السكان المسلمين والشيعة في العالم منطقية تما ًما .إذ يشكل المسلمون
نسبة كبيرة من سكان العالم ،ويتواجدون في العديد من المناطق الرئيسة بالنسبة إليران في أوروبا
وإفريقيا وجنوب شرق آسيا ،وخارجها .والتأثير على هذه المجتمعات أمر بالغ األهمية لمجموعة
متنوعة من األسباب :زيادة الدعم للنظام اإليراني ونشاطه ،محليًا ودوليًا وعبر اإلنترنت؛ وإنشاء
شبكة من المؤيدين العالميين للتهرب من العقوبات؛ وجمع المعلومات االستخبارية وغيرها من
األنشطة السرية؛ ونشر كل من اإلسالم الشيعي ،ونسخة الثورة اإليرانية ،منه للجمهور المتلقي.
وقد أثبت االستخدام الفعال للمجتمعات الشيعية على الصعيد الدولي أنه تكتيك مفيد للنظام ،سواء
كان ذلك في الحركة الشيعية المستوحاة من إيران في نيجيريا التي ترفض شرعية الحكومة ،19أو
تشكيل وحدة موالية من الشيعة في تايالند ،20أو الخاليا اإلرهابية في الهند.21
تعمل المنافذ اإلعالمية اإليرانية العديدة ذات التوجه اإلسالمي والشيعي كمصدر مناسب لزيادة
االنتشار العالمي للنظام ،لكنها ال توجد في فراغ .هذه المواقع ومحتواها (جنبًا إلى جنب مع وسائل
اإلعالم الحكومية اإليرانية مثل برس تي في) هي مصدر مناسب وفعال للمحتوى للدبلوماسيين
ورجال الدين والطالب اإليرانيين لنشرها بنشاط على مستوى العالم للجماهير المتلقية .يستخدم
الدبلوماسيون ورجال الدين والطالب اإليرانيون محتوى ومقاالت من هذه الشبكة للترويج للمحتوى
المؤيد إليران بين المجتمعات الشيعية العالمية عبر اإلنترنت ،وعبر وسائل التواصل االجتماعي
وتطبيقات المراسلة ،وعبر الفعاليات في السفارات والمساجد والمراكز الدينية.
هذه المواقع أقل شهرة بكثير في الغرب ،وبالتالي يمكن أن تعمل "بعيدًا عن المراقبة" بشكل أكثر
ضا بمصطلحات دينية تبدو مشروعة .وغالبًا ما تروج هذه
فعالية من خالل تغليف محتواها أي ً
ضا لمحتواها على تطبيقات المراسلة المشفرة الشائعة ،مثل "تلجرام" و"واتس آب"،
المواقع أي ً
الستهداف الجماهير المحلية بشكل أفضل ،التي قد ال تستخدم منصات التواصل االجتماعي الغربية،
وتجنب عمليات إزالة المحتوى ،من خالل استضافتها خارج الواليات المتحدة أو الدول الحليفة.
تشترك شبكة المواقع اإليرانية ذات التوجه الشيعي في الخصائص .تنشر جميع المواقع محتوى
بمجموعة متنوعة من اللغات ذات الصلة ،ال سيما تلك التي تضم أعدادًا كبيرة من الشيعة
ً
تقبال
(األذربيجانية ،والهوسية ،والكرمانجية) ،ومن الواضح أن هذه الجماهير ستكون أكثر
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أليديولوجية الثورة .وتستخدم جميع المواقع وسائل التواصل االجتماعي ومنصات المراسلة
بدرجات متفاوتة للترويج لرسائلها عبر اإلنترنت ،وكلها تروج لمواضيع مراسلة مماثلة بطرق
مماثلة ،باستخدام النصوص الدينية نفسها ،على سبيل المثال.
تقدم العديد منها نفسها على أنها "وكاالت أنباء" شرعية ،بل وفي بعض الحاالت تستقطب مراسلين
"فخريين" لالستفادة من مصدر محتمل للعمل الحر والمحلي .وتتراوح هذه المواقع من نطاقات
أصغر حج ًما ذات توجه شيعي علني مثل "أخبار الشيعة" ( )Shia Wavesو"أتباع األطهار"
( ،)Followers of the Pureإلى وكاالت أنباء أكبر ذات شرعية ظاهرية ،مثل "وكالة أنباء
أهل البيت" (.)ABNA
األمثلة التالية ليست سوى أمثلة قليلة ،وال يقصد بها بأي حال من األحوال أن تكون شاملة:
 -1أخبار العالم الشيعي :22موقع "أخبار العالم الشيعي" الذي يركز على اإلسالم ،والتشيع على
وجه الخصوص .والموقع مملوك ومدار بشكل علني من قبل مجموعة اإلمام الحسين اإلعالمية
اإليرانية ،التي توفر لألفراد (ويفضل أن يكونوا من ذوي الخبرة اإلعالمية السابقة) الفرصة
للتسجيل كـ "مراسلين فخريين" .يدير الموقع العديد من الكيانات التابعة على وسائل التواصل
االجتماعي ،ومنصات المراسلة.

شعارا مستوحى من شعار قناة "بي بي سي"
يستخدم موقع أخبار الشيعة
ً
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 -2وكالة أنباء أهل البيت" :23وكالة أنباء أهل البيت" ،متوفرة بعشرين لغة ،تنشر محتوى ليس
ضا األخبار الدولية ،وإن كانت لتأييد إيران بشكل
فقط حول الموضوعات المتعلقة بالشيعة ،ولكن أي ً
صارخ .ويدير الموقع قنوات على تلجرام ،ومجموعة إخبارية على واتس آب ،ويملكها ويشغلها
النظام اإليراني علنًا.

 -3شفقنا" :24وكالة أنباء" تجذب مختلف المجتمعات الشيعية العالمية بمحتوى منشور بأكثر من
عشر لغات ،وبحضور على كل من منصات التواصل االجتماعي ،وتطبيقات المراسلة.
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 -4أتباع األطهار :25موقع يمجد "شهداء" اإلسالم ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،القائد
السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني ،وغيره من الجهاديين اإليرانيين
البارزين الذين قتلوا في المعارك .يدير الموقع العديد من الكيانات على وسائل التواصل االجتماعي،
ومنصات المراسلة

وسواء كانت هذه المواقع معروفة نسبيًا ،مثل "وكالة أنباء أهل البيت" أو مواقع أصغر حج ًما وغير
معروفة تقريبًا مثل "أتباع األطهار" ،فإن شبكة المواقع اإليرانية ذات التوجه الشيعي (بما في ذلك
العديد منها غير المذكورة هنا) تتقاسم أهدافًا مماثلة :مصدر للمعلومات المضللة والمحتوى الذي
ينشره رجال الدين اإليرانيون وخريجو مؤسساتها الدينية ،مثل جامعة المصطفى ،والترويج بنشاط
للرسائل المتطرفة إلى المجتمعات والجماهير ذات الصلة في جميع أنحاء العالم لخدمة النظام
والثورة اإليرانية.
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منصات إيرانية خاصة بمناطق محددة
ال يركز جهاز الدعاية الخارجية اإليراني حصريًا على المجتمعات اإلسالمية والشيعية على مستوى
العالم .فالكثير من الدعاية الخارجية اإليرانية ،على غرار الدعاية الخارجية الروسية والصينية،
تستهوي الجماهير التي يحتمل أن تكون متلقية لها في جميع أنحاء العالم ،خاصة في الجنوب
العالمي.
أمريكا الالتينية هي منطقة متلقية وقابلة للتأثر بشكل خاص لوسائل اإلعالم الحكومية اإليرانية
والروسية والصينية .وقد أظهرت األبحاث التي أجراها المعهد البولندي للشؤون الدولية أن الغالبية
العظمى من العديد من دول أمريكا الالتينية تتصفح األخبار عبر اإلنترنت عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،ومنصات المراسلة .وتعد وسائل اإلعالم الحكومية مثل "إيسبان تي في" ( Hispan
 26)TVاإليرانية الناطقة باللغة اإلسبانية ،و"آر تي" ( ،)RTو" شبكة تلفزيون الصين الدولية"
( )CGTNمن بين أكثر المواقع اإلخبارية شعبية في أمريكا الالتينية.27
جدول رقم :1
مجموعة مختارة من وسائل اإلعالم وفق متوسط عدد المشاهدات للموقع في الشهر (يونيو-أغسطس )2020

المصدر :من إعداد المؤلفين استنادًا لبيانات مستمدة من موقع "سيميالرويب"

أمريكا الالتينية ،كما ذكر أعاله ،هي مجال ذو أهمية خاصة لوسائل اإلعالم الحكومية المعادية
للغرب .موقع الدعاية الخارجية الرائد في إيران والموجه نحو أمريكا الالتينية هو "إيسبان تي في"،
الذي أنشأته وتديره هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية .تروج قناة إيسبان للدعاية والمعلومات
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المضللة المعادية للواليات المتحدة والموالية إليران (وإن لم تكن بارزة مثل المواقع ذات التوجه
الشيعي) في جميع أنحاء أمريكا الالتينية إلثارة السخط االجتماعي والكراهية للواليات المتحدة،
ً
فضال على الحكومات الصديقة للواليات المتحدة في أمريكا الالتينية.28
وقد أظهرت األبحاث األولية التي أجريت حول فعالية رسائل وسائل اإلعالم الحكومية في أمريكا
الالتينية أنه في حين أن الدعاية الروسية لديها آفاق أكثر وردية في المنطقة من الدول األخرى من
حيث التأثير على متابعي وسائل اإلعالم ،حيث استقبلت "إيسبان تي في" اإليرانية ببعض الشك
والتردد .29ومع ذلك ،كما هو موضح أعاله ،تحظى "إيسبان تي في" بشعبية كبيرة بين جماهيره
المستهدفة ،وتستخدم مجموعة واسعة من تطبيقات الوسائل االجتماعية والمراسلة لنشر محتواها.
وهناك بالتأكيد إمكانات للنمو في المستقبل.

تعليق على الصورة :مقال يخدم المصالح اإليرانية ،ويطالب إسرائيل باالنسحاب من مرتفعات الجوالن

ال تقتصر الدعاية الخارجية اإليرانية على أمريكا الالتينية .ذلك أن إفريقيا ،خاصة المناطق التي
ضا .فالسكان الشباب في إفريقيا
تضم مجتمعات شيعية كبيرة ،مثل نيجيريا ،هي مجال اهتمام أي ً
ً
واختراق وسائل التواصل االجتماعي ،وتطبيقات المراسلة ،يجعلونها أرضية خصبة لحمالت
سرا مواقع للتضليل والدعاية تستهدف
التضليل المحلية واألجنبية على حد سواء .وقد أدارت إيران ً
30
الطائفة الشيعية في نيجيريا في الماضي ،التي كشف عنها كجزء من حمالت التضليل المنسقة .
تدير إيران العديد من المواقع المخصصة إلفريقيا ،واألكثر إثارة لالهتمام من بينها قناة الهوسا.
ووفقًا لـ "الدليل الشيعي" للجمعية العالمية ألهل البيت ،فإن قناة الهوسا 31هي "أول منفذ إعالمي
إيراني يركز على القارة اإلفريقية" ومن الواضح أنه يستهدف المتحدثين بالهوسا .32يتوفر محتوى
القناة باللغتين الهوسية واإلنجليزية ،ويزعم الموقع مكافحة "إيرانوفوبيا" ،والمساهمة في العالقات
بين الدول اإلفريقية وإيران .ويتم ذلك من خالل كيانات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بها
ضا .ويروج بنشاط لعروض "برس تي في" باللغة الفرنسية من قبل الجهات الفاعلة في مجال
أي ً
المعلومات المضللة في إفريقيا الفرنكوفونية.
تشمل كيانات وسائل التواصل االجتماعي التابعة لقناة الهوسا منصات غربية معروفة ،33إلى جانب
منصات أقل شهرة مثل فكونتاكتي (النسخة الروسية من فيسبوك) .وقد لعب محتوى قناة الهوسا
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دورا مه ًما في عمليات المعلومات السرية اإليرانية في نيجيريا لدعم رجل الدين الشيعي إبراهيم
ً
زكزاكي ،ومنظمته المرتبطة بإيران" ،الحركة اإلسالمية في نيجيريا" .وقد أدى القبض على
زكزاكي في عام  2019من قبل الحكومة النيجيرية ،إلى اندالع العديد من االحتجاجات الجماهيرية
من قبل مؤيديه في جميع أنحاء نيجيريا :لعب محتوى قناة الهوسا (وغيره من الدعاية اإليرانية)
دورا مه ًما في التأثير على أعضاء الحركة اإلسالمية ،ودفع الجمهور النيجيري للنزول إلى
ً
الشوارع .وأظهرت عملية إعالمية إيرانية علنية في إفريقيا استهدفت متحدثي الهوسا تحت رعاية
"بارس توداي" (( )Pars Todayمنفذ إخباري حكومي مماثل تديره هيئة اإلذاعة والتلفزيون
اإليرانية) أن محتوى قناة الهوسا كان يعاد تدويره لتوسيع وتنويع نطاق وصول إيران إلى نيجيريا.

مقاالت تخدم المصالح اإليرانية ،وتقوض إسرائيل

يظهر المخطط الموجز لشبكات إيران ،ذات التوجه اإلقليمي من المواقع والكيانات التي نوقشت
ضا مشاب ًها للمواقع الشيعية لنظام الماللي ،ولكن على نطاق أوسع .هذه المواقع
أعاله ،أنها تخدم غر ً
اإلقليمية قادرة ،بفضل وجودها الشامل عبر اإلنترنت وقيمتها اإلنتاجية العالية ،على جذب الجماهير
ضا ،سواء
واالنتشار عبر اإلنترنت .كما أن هذه المواقع قادرة على مساعدة النظام بشكل ملموس أي ً
كان ذلك من الناحية الجيوسياسية ،من خالل تحسين صورة إيران العامة ،وتشويه سمعة الغرب
في أمريكا الالتينية ،وبطرق سياسية-دينية أخرى ،من خالل إعطاء رجال الدين الشيعة في المراكز
التعليمية الدينية في تايالند ،أو الدبلوماسيين اإليرانيين في أمريكا الالتينية ،أو خريجي جامعة
المصطفى العائدين إلى ديارهم لنشر مواد الثورة للعمل معها؛ أو بشكل حركي ،من خالل المساعدة
في التحريض على أعمال الشغب الشيعية في نيجيريا.

14

حرب المعلومات السرية
ابتكارا مرتبطة بعالم اإلنترنت ،ووسائل اإلعالم "الجديدة"
إن استخدام إيران لعمليات نفوذ أكثر
ً
في جهازها الدعائي الخارجي ،ليس هو القصة الكاملة .إذ تستخدم إيران المزيد من حمالت التضليل
الكالسيكية ،وحرب "المنطقة الرمادية" ،ما كان يسمى ذات يوم بالتدابير النشطة .لكن هناك نقاط
ضعف واضحة إليران في استخدام المواقع "اإلخبارية" وغيرها من المواقع اإللكترونية التي يعلن
عنها ،إما كأدوات للحكومة الثورية في طهران أو يمكن نسبها بسهولة إليه .وهكذا أدارت إيران
العديد من حمالت التضليل السرية ،من خالل إنشاء شبكات مبهمة من مجاالت التضليل وتعزيز.
من األمثلة الرئيسة على عملية المعلومات السرية اإليرانية االتحاد الدولي لإلعالم االفتراضي،
الذي استمر من عام  2013إلى عام  .2018وعلى غرار وسائل اإلعالم مثل "برس تي في"،
استخدم االتحاد الدولي لإلعالم االفتراضي مظالم اليسار المتطرف (من بين أمور أخرى كثيرة)
لجذب جمهور عالمي واسع وإثارة المشاعر المعادية للغرب ،ولكن على عكس "برس تي في"،
كانت اليد اإليرانية المسيطرة مخفية (نظريًا).34
مؤشرا على مستقبل حرب المعلومات ،هو موقع "أمريكان هيرالد تربيون"
مثال آخر قد يكون
ً
وشبكتها التابعة من المواقع األخرى .وعلى غرار االتحاد الدولي لإلعالم االفتراضي ،روجت
"أمريكان هيرالد تربيون" لنفسها على أنها "موقع مستقل حقًا" .35وبطبيعة الحال ،كان محتوى
"أمريكان هيرالد تربيون" متماشيًا مع وجهات نظر المؤسسة الحاكمة في إيران ،ويديرها الحرس
الثوري اإليراني ،حيث تنشر مواد معادية بشكل حاد للواليات المتحدة ،ومعادية إلسرائيل.
كما دفعت "أمريكان هيرالد تربيون" لألمريكيين للكتابة للموقع ،ما وفر للموقع تدفقًا ثابت ًا من
المقاالت عالية الجودة باللغة اإلنجليزية ،على مستوى السكان األصليين ،من أشخاص لم يعرفوا
في كثير من الحاالت الهوية الحقيقية لصاحب العمل .والجدير بالذكر أن اتجاه استخدام العاملين
المستقلين أو أعضاء الجمهور المستهدف إلنشاء المحتوى بدأ يتزايد بشكل بارز في عالم حمالت
ضا
التضليل .ومنذ ذلك الحين تم توظيف العاملين المستقلين ليس فقط لكتابة المقاالت ،ولكن أي ً
إلنشاء محتوى فيديو لحمالت التضليل.36
في وقت الحق ،استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتعاون مع شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك
وجوجل 37على النطاق اإللكتروني لموقع "أمريكان هيرالد تربيون" والمواقع ذات الصلة بها.
مؤخرا في الواليات المتحدة ،وأبرزها االستيالء على خوادم "برس
وحدثت عمليات إزالة مماثلة
ً
تي في" .38وهذا لم يمنع "برس تي في" (أو الشركات التابعة لها) من البث ،لكنه منعها من
االستمرار في استخدام الخوادم في الواليات المتحدة ،مما أجبرها على استخدام نطاق " "ir.وبالتالي
التأكيد على مصدرها الحقيقي.
إن شبكة إيران الواسعة والمترابطة من مجاالت التضليل ال تخدم فقط كوسيلة للتأثير في حد ذاتها،
ضا كمصادر حيوية لمحتوى المعلومات المضللة للحمالت السرية والمنسقة .غالبًا ما
ولكن أي ً
استخدمت حمالت التضليل اإليرانية على منصات التواصل االجتماعي روبوتات أو حسابات
وكيانات مزيفة على مجموعة متنوعة من المنصات لتضخيم هذه المصادر ،إلى جانب استخدام
ميزات اإلعالنات المدفوعة .39كما هو موضح في حاالت أخرى ،فإن استخدام حسابات المستخدمين
غير الفردية غير األصيلة لتضخيم مجاالت المعلومات المضللة هو تكتيك قوي .40ومع ذلك ،فإن
التقدم في الكشف عن الحسابات غير األصيلة ،وقدرات تحليالت المستخدم األوسع نطاقًا ،قد مكنت
العديد من المنصات من منع عمليات التأثير السري بشكل أكثر فعالية باستخدام حسابات وكيانات
مؤخرا عن مكتب مدير االستخبارات الوطنية حول التدخل
غير أصلية .وقد أظهر تقرير صدر
ً
األجنبي في االنتخابات الرئاسية األمريكية لعام  2020كيف اختارت بعض الجهات الفاعلة
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الحكومية تجنب استخدام شبكات الحسابات المزيفة لتضخيم التدخل .41هذه الجهود تجعل من شبكات
إيران من األبواق والجهات الفاعلة الحقيقية واألصيلة على مستوى العالم رصيدًا متزايد األهمية
للنظام لنشر دعايته وتضليله.
أحد العناصر المهمة التي يجب وضعها في االعتبار حول جهاز حرب المعلومات اإليراني هو
استخدامه المزدوج .إذ يمكن للمسؤولين عن إنشاء وتدريب "كتائب سيبرانية" في إيران الستخدامها
ضا في شن هجمات "المنطقة الرمادية"
في شبكات المواقع وحمالت التضليل استخدام قدراتها أي ً
األخرى .وهناك العديد من الحاالت التي استخدمت فيها هذه "الكتائب" ألغراض أخرى ،مثل حملة
الترهيب عبر البريد اإللكتروني "األوالد الفخورون" ( )Proud Boysسيئة السمعة التي تديرها
إيران لتثبيط التصويت في أجزاء معينة من أمريكا.42
وفي اآلونة األخيرة ،استخدمت الحكومة اإليرانية مئات الحسابات غير األصيلة على وسائل
التواصل االجتماعي ،ومواقع التصيد االحتيالي ،لتنفيذ هجمات "الهندسة االجتماعية" ضد موظفي
الصناعات الدفاعية المختلفة في الواليات المتحدة .43وعلى النقيض من التمايز الهيكلي في
البيروقراطيات الغربية ،فإن العمليات السيبرانية اإليرانية ،وعمليات حرب المعلومات ،تتم بشكل
مركزي -عادة تحت إشراف الحرس الثوري اإليراني -بحيث تجمع بين القدرات الحكومية المختلفة
في ما يسميه الغربيون "النهج الحكومي الشامل".
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الخاتمة
في السنوات األخيرة ،غض الكثيرون في الغرب الطرف عن جهاز النفوذ العالمي اإليراني ،وغالبًا
ما يركزون -إذا ما ركزوا على اإلطالق -على عمليات نفوذها في الغرب .وهذا خطأ .ويعد جهاز
النفوذ اإليراني أداة رئيسة لعدد من أهداف السياسة الخارجية اإليرانية ،بما في ذلك -على سبيل
المثال ال الحصر -نشر الخالف بين أعداء إيران ،وحشد الدعم بين الجماهير المتلقية في جميع
أنحاء العالم ،وتصدير الثورة عالميًا .إن االستمرار في تجاهل حمالت النفوذ األجنبي الخبيثة التي
تشنها إيران في أماكن مثل إفريقيا وأمريكا الالتينية ،مع محاربتها (وإن كان ذلك بطريقة فاترة)
في الغرب حيث تكون أقل فعالية ،لن يفعل شيئ ًا يذكر لتقويض قدرات إيران ،ولن يؤدي إال إلى
اإلضرار بأمن واستقرار الدول التي تأمل طهران في جذبها إلى مجال نفوذها.
العناصر المعقدة والمتعددة الطبقات لهذه الشبكات تجعلها أكثر فعالية وأصعب في مكافحتها .ذلك
أن وجود العديد من الجهات الفاعلة والمؤسسات المعنية ،باإلضافة إلى التمويل الحكومي اإليراني
الضخم ،يضمن للعديد من هذه الشبكات القدرة على مواصلة عملها حتى لو تمت إزالة منصتها من
وسائل التواصل االجتماعي أو تطبيقات المراسلة .وتعمل العديد من هذه الشبكات فيما يمكن اعتباره
"نقا ً
طا عمياء" :مناطق من العالم ،وعلى مواضيع متخصصة ،مما يستلزم تطوير القوى العاملة
الماهرة للتحقيق فيها ،وهزيمتها بشكل فعال .وعلى هذا النحو ،يجب أن تكون أي استجابة فعالة
شاملة وموجهة نحو المجتمع بأسره وقائمة على التعاون بين الجهات الفاعلة ذات الصلة.
التطورات األخيرة ،مثل إنشاء "مركز االنخراط العالمي" التابع لوزارة الخارجية في عام
 ،452016وفرقة العمل المعنية بالتأثير األجنبي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عام ،2017
وربما األهم من ذلك" ،مركز التأثير األجنبي الخبيث" المشترك بين الوكاالت تحت رعاية مكتب
مدير االستخبارات الوطنية في عام  ،2021كلها خطوات إيجابية في االتجاه الصحيح ،ولكنها ليست
كافية في حد ذاتها.46
لذلك ،فهناك حاجة إلى مزيد من االستثمار في مشاريع القطاع العام ،مثل "مختبر أبحاث التحقيقات
الجنائية الرقمية" التابع للمجلس األطلسي ( ،)DFRLabو"فرقة العمل األوروبية لمكافحة
المعلومات المضللة"  EuVsDisinfoالتابع لالتحاد األوروبي لتعزيز جهود التوعية والتدريب
المهني والبحوث ،على الرغم من أنها في حد ذاتها ليست كافية في حد ذاتها.
لقد ساهم تقدم القطاع الخاص في الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي ،بشكل كبير ،في مكافحة
المعلومات الخاطئة والمضللة ،ولكن ال يمكن أن يعمل حقًا كمضاعف للقوة إال عندما يقترن
بالمحللين الخبراء وفرق البحث للمساعدة في تطويرها ،واستخدامها في إجراء البحوث.
إن تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاعين العام والخاص أمر أساسي للتخفيف من حدة
المعلومات المضللة ،وتهديدات التأثير الخبيثة ،واالستجابة لها بشكل فعال.
يبدو أن العمل المباشر ضد تهديدات التضليل اإليرانية نهج بارز بشكل متزايد ،لكن النتائج حتى
اآلن محدودة ،إلى حد ما ،ألن فهم التهديد محدود للغاية .على سبيل المثال ،اتخذت إدارة بايدن
موقفًا عنيفًا في "تسمية وفضح" منافذ التضليل اإلعالمية اإليرانية السرية والعلنية .هذا نهج مثير
لالهتمام ،حتى لو لم تثبت فعاليته بعد .المشكلة هي أن الهجوم الفعال على جهاز النفوذ اإليراني
ضا ضد
يتطلب اتخاذ إجراءات ليس فقط ضد حمالت التضليل اإليرانية على اإلنترنت ،ولكن أي ً
مراكزها الدينية ،و"مراكزها التعليمية" ،والجهات الفاعلة واألجهزة المضللة في الخارج.
وسيتطلب ذلك استهداف مصادر التمويل الرئيسة ،واستخدام الهجمات السيبرانية ،وفرض عقوبات
مستهدفة ضد الجهات الفاعلة البارزة في مجال المعلومات المضللة ،وإجراء مزيد من البحوث لبناء
قاعدة بيانات ذات مغزى للجهات الفاعلة الخبيثة وكيفية عملها( .سيكون هذا األخير ضروريًا فقط
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لمواصلة "تسمية وفضح" المشاركين النشطين في هذه الحمالت) .وقد يكون لهذا ،إضافة إلى
التعاون مع المنصات ذات الصلة ،بعض التأثير ضد النفوذ اإليراني الخبيث على مستوى العالم.
وأخيرا ،فهناك حاجة إلى الرسائل المضادة في مجاالت الخالف الرئيسة .وسيشمل ذلك توسيع
ً
نطاق تمويل هذه الفرق واإلدارات ،ولكن األمر ال يتعلق بالمال فحسب .فلقد بذلت الواليات المتحدة
على وجه الخصوص محاوالت لمواجهة الرسائل التي وجهتها الحكومة اإليرانية من قبل ،وكانت
بعض النتائج كارثية إلى حد ما .47ذلك أن إعداد الرسالة الصحيحة ،وإيجاد الرسول الصحيح،
والطريقة المناسبة لتوصيل الرسالة ،كلها جوانب حيوية لحملة الرسائل المضادة التي ال يستطيع
المال وحده حلها.
بدأ المجتمع الدولي يستوعب الجهود المذكورة أعاله المطلوبة لمكافحة المعلومات المضللة،
باعتبارها تهديدًا لألمن القومي .وتبقى القضية المركزية أن هذه الجهود ال تزال تركز -في المقام
األول -على التهديدات المباشرة الوشيكة للدول الغربية ،في حين تحتاج الدول الغربية وحلفاؤها
وشركاؤها إلى توسيع آفاقها للنظر إلى التهديد الناجم عن عمليات النفوذ اإليراني على أنه مشكلة
ً
عالمية تستلزم ً
أصوال استخباراتية محلية
حال عالميًا ،وتسخير قدرات كافة الشركاء ،سواء كانت
أو مشاركة استخباراتية ،والخبرة في الشبكات والمواقع اإللكترونية واللغات ،أو المساعدة في
تعزيز الرسائل المضادة.
وينبغي التأكيد ،أنه على الرغم من أن مكافحة شبكات المعلومات المضللة اإليرانية والرسائل
المضادة ضرورية ،فإنها ال يمكن أن تنجح بمعزل عن غيرها .وستكون هذه األنشطة أكثر فعالية
إذا اقترنت بإجراءات ملموسة لتخفيف المظالم التي تستغلها إيران محليًا .ويمكن تنسيق هذا النشاط
من قبل فرقة عمل استخباراتية مشتركة تتألف من ضباط استخبارات ومسؤولين حكوميين
ومنظمات غير حكومية ،وشركات تكنولوجي ،إلخ.
وختا ًما ،فجهاز النفوذ اإليراني عالمي النطاق ،ومتعدد األوجه .والمناطق التي تهملها الواليات
المتحدة ،عادة ما تكون معرضة بشكل خاص لحمالت التضليل اإليرانية المنسقة ،وغيرها من
الدعاية الخارجية .كما أن إيران تتحرك بشكل "شامل وكلي" من خالل مؤسسات الدولة المختلفة
والكيانات الوكيلة لها الستغالل المظالم واالنقسامات االجتماعية ،واستهداف الجماهير الرئيسة
سرا
وتعزيز رسائلها للتأثير على الرأي العام ،وسياسة الحكومات ،وتجنيد العمالء ،48وتفعل ذلك ً
وعلنًا.
هذه الشبكات مزدوجة االستخدام ،ويمكنها توفير كل من احتياجات حرب المعلومات اإليرانية،
ً
فضال على شن الهجمات السيبرانية .لذا ،فإن مكافحة شبكة إيران ،التي تستخدمها في التضليل
ً
وشامال يهدف إلى مهاجمة البنية التحتية للمعلومات المضللة
والنفوذ ،بشكل فعال تتطلب نه ًجا دوليًا
اإليرانية بشكل مباشر في جميع أنحاء العالم (وليس في الغرب فقط) ،وتعزيز الرسائل المضادة،
وتخفيف المظالم المشروعة في مناطق العالم النامي التي تستغلها إيران.
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