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الهيئة المشرفة على المجلة
رئيس المركز الديمقراطي العربي
د .عمار شرعان
رئيس التحرير
أ.د .نداء مطشر صادق الشرفة
نائب رئيس التحرير
د .إياد خازر المجالي – جامعة موته – األردن
هيئة التحرير:


د .علي طارق الزبيدي /العراق



د .اسماء الشوفي /الجزائر



د .فاطمة الزهراء بو عزة /الجزائر



د .فريدة روطان /الجزائر



أ .أستاذه هيبه غربي /الجزائر



أ .كريمة الص ا ااادقي باحثة في العلوم الس ا ااياس ا ااية-جامعة محمد الخامس-كلية الحقوق-أكدال –
الرباط – المغرب



أ .عبد الرحمن فريجة /الجزائر



أ .زيار حاميد باحث في العلوم السا ااياسا ااية-جامعة محمد الخامس-كلية الحقوق -السا ااويسا ااي –
الرباط – المغرب



المدقق اللغوي د .سامية غشير /الجزائر
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الهيئة العلمية :
.1دكتور محمد جمال الدين مظلوم /أكاديمية ناصر العسكرية /مصر
 .2دكتور محمد زاهي المغيربي /جامعة بنغازي /ليبيا
 .3دكتور وليد كاصد الزيدي /باحث سابق في المدرسة العليا للعلوم االجتماعية EHSS/باريس /فرنسا
 .4د .عائشة عباش /كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية /جامعة الجزائر /الجزائر
 .5دكتور احمد الزروق األنصاري /جامعة بنغازي وأكاديمية الدراسات العليا /بنغازي /ليبيا
.6دكتور إياد خازر المجالي /جامعة موته /األردن
.7دكتورة شيماء الهواري /جامعة الملك الحسن الثاني /المغرب
.8دكتورة منال محمد احمد الريني /أكاديمية العالقات الدولية /تركيا
 .9دكتورة أمال محمد عبد المنعم /جامعة اإلسكندرية /مصر
.10دكتوره نوال مجدوب /المركز الجامعي /مغنية /الجزائر
.11دكتور سعد الحاج بن جخدل /جامعة ابن خلدون /الجزائر
.12دكتور أمين الطاهر بلعيفة /كلية العلوم السياسية واإلعالم /جامعة جيجل /الجزائر
.13دكتور بالل عمر موزاي \جامعة سطيف /الجزائر
 .14دكتور سعيد عبد القادر عبيكشي /جامعة الجزائر /الجزائر
 .15دكتور عماد محمد لبيد /جامعة سطيف /الجزائر..
.16د.بن علي لقرع /الجزائر
.17د .عبلة مزوزي /الجزائر
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شروط النشر:


تنش ا ا ا اار المجلة البحاث العلمية الص ا ا ا اايلة التي تلتزم بمنوجية البحث العلمي وخطواته المتعار
عليوا عالميا وعلى أن تكون مكتوبة بإحدى اللغتين العربية أو اإلنكليزية التي لم يسبق نشرها.



َّ
يقدم الصا ا ا ا ا ا اال مطبوعا على ورق ) (A4بنسا ا ا ا ا ا ااخة واحدة بحدود ( )10.000–5.000كلمة
بخط Simpelied Arabicعلى أن ترّقم الصفحات ترقيما متسلسال.



كل في حدود ص ا اافحة مس ا ااتقلة على
تقديم ملخص للبحث باللغة العربية وآخر باللغة اإلنكليزية ّ
الملخص بحاادود ( )350كلمااة على ان يحوي البحااث
أن يحتوي ذلاان عنوان البحااث ويكون
ّ
على الكلمات المفتاحية.



أن تحتوي الصا ا ا ا ا ا اافحة الولى من البحث اسا ا ا ا ا ا اام الباحث وعنوانه جوة العمل (باللغتين العربية
واإلنكليزية) البريد اللكتروني مع مراعاة عدم ذكر اسا ا ا ا اام الباحث في صا ا ا ا االب البحث أو أية
إشارة إلى ذلن.



ُيش ا ا ااار إلى المص ا ا ااادر جميعوا بأرقام الووامش التي تنش ا ا اار في أواخر البحث وتراعى الص ا ا ااول



يزود البحث بقائمة المص ا ااادر منفص ا االة عن الووامش وفي حالة وجود مص ا ااادر أجنبية تض ا ااا
َّ

تتضمن :اسم الكتاب ورقم الصفحة.
العلمية المتعارفة في التوثيق واإلشارة بأن
ّ

قائمة بوا منفص ا االة عن قائمة المص ا ااادر العربية ويراعى في إعدادها الترتيب اللفبائي لسا ا اماء
الكتب أو البحاث في المجالت أو أسماء المؤلفين.


ويشااار في أساافل الشااكل إلى مصاادره أو
تطبع الجداول والصااور واللوحات على أوراق مسااتقلة ُ



إرفاق نسااخة من الساايرة العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الولى وعليه أن ُيشااير

مصادره مع تحديد أماكن ظوورها في المتن.

قدم إلى مؤتمر أو ندوة وأنه لم ينش ا اار ض ا اامن أعمالوما كما ُيش ا ااار إلى
فيما إذا كان البحث قد ّ
اسم أية جوة علمية أو غير علمية قامت بتمويل البحث أو المساعدة في إعداده.
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أال يكون البحث قد نشا ا اار سا ا ااابقا وليس مقدما إلى أية وسا ا اايلة نشا ا اار أخرى وعلى الباحث تقديم
مستقل بذلن.
تعوّد
ّ



تعبر بالض ا ا ا اارورة عن وجوة نظر
تعبر جميع الفكار المنش ا ا ا ااورة في المجلة عن آراء كاتبيوا وال ّ



تخضع البحاث المستلمة لبرنامج اإلستالل العلمي. Turnitin



ال يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة التحرير إال لسباب تقتنع بوا

جوة اإلصدار ويخضع ترتيب البحاث المنشورة لموجبات فنية.

هيئة التحرير على أن يكون خالل مدة أسبوعين من تاريخ تسلّم بحثه.


يحق للمجلة ترجمة البحوث المنشورة في أعداد المجلة الى اللغات الخرى من غير الرجوع الى
الباحث.



ترسل البحوث على االيميلorbits@democraticac.de :
تخض ااع االبحاث لتقويم س ا ّاري لبيان ص ااالحيتّوا للنش اار وال تعاد البحوث إلى أص ااحابوا سا اواء أقبلت
للنشر أم لم تقبل وعلى وفق اآللية اآلتية:



مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التسّلم.
أ -يبّلغ الباحث بتسّلم المادة
المرسلة للنشر خالل ّ
َ



ب -يخطر أصا ا ااحاب البحاث المقبولة للنشا ا اار موافقة هيأة التحرير على نشا ا اارها وموعد نشا ا اارها
المتوّقع.





المقومون وجوب إجراء تعديالت أو إض ااافات عليوا قبل نش اارها تعاد إلى
ت -البحاث التي يرى ّ
أصحابوا مع المالحظات المحددة كي يعملوا على إعدادها نوائيا للنشر.
ث -البحاث المرفوضة يبّلغ أصحابوا من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.
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استقالة ظريف كزلزال سياسي عالمي :األسباب والنتائج
حفريات في مواقع التواصل االجتماعي
Zarif's resignation as a global political earthquake: causes
and consequences
Excavations in social networking sites
By: Mahmoud Albazi
محمود البازي :1باحث دكتوراة في القانون في جامعة الشهيد بهشتي اإليرانية ومحلل
سياسي

ملخص:
زلزال سا ااياسا ااي ضا اارب إيران عندما اسا ااتقال وزير الخارجية اإليراني جواد ظري

لما للرجل من وزن

تم رفض اس اتقالة
سااياسااي هائل في البالد .موندس االتفاق النووي اإليراني والوجه الضااحون إليرانّ .
ظري

بعد يوم واحد منوا لكن رافقت هذه االسااتقالة ابوامات عديدة حاولنا البحث عنوا وتحليلوا في

وسااائل التواصاال االجتماعي .وسااائل التواصاال االجتماعي التي أصاابحت منصااة محببة للسااياساايين
للخوض في غمار الس ااياس ااة وجذب الجموور وتكوين الخطاب الس ااياس ااي .عاد الرجل إلى مكتبه ولم
تظور أساباب هذه االساتقالة للعلن هل هي خارجية أم داخليةع على كل حال من المؤكد أن ظري
اليوم يتمتع بصالحيات أوسع بعيدا عن صراع الجنحة بعد المناورة السياسية التي قام بوا.
كلمات مفتاحية :جواد ظري

انستاغرام روحاني مواقع التواصل االجتماعي إيران.
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abstract:
A political earthquake hit Iran when Iranian Foreign Minister Javad Zarif
resigned, saying the man had a huge political weight in the country. The
architect of the Iranian nuclear deal and the cynical face of Iran. Zarif's
resignation was rejected one day later, but this resignation was accompanied
by many inquiries that we tried to research and analyze in social media.
Social media that have become a favorite platform for politicians to go into
politics, attract the public and form political discourse. The man returned to
his office and did not show the reasons for this resignation to the public, is it
external or internal? In any case, it is certain that Zarif today enjoys broader
powers away from the wing struggle, after his political maneuvering.
Keywords: Jawad Zarif, Instagram, Rouhani, Social media, Iran.
مقدمة:
ال تساااتغربوا عندما يكون موضا ااوع مقالتنا اسا ااتقالة ظري
فترامب الظاهرة ترافقه العواص ا ا ا

ونبدأ المقالة بالحديث عن دونالد ترامب.

أينما يذهب وأينما يحل .فاالسا ا ااتغراب الذي رافق فوزه باالنتخابات

الرئاس ا ا ااية وفي محاولة للجابة على الس ا ا اائلة الكبيرة التي رافقت هذا الفوز طُرحت ثالث فرض ا ا اايات
مومة لفوم وصا ااول ترامب إلى البيت البيض :أوال إن الص ا اراع الدائر في البلدان الغربية المتطورة
هو صراع بين ثقافتين  culturesيشتمالن على مكونات طبقية وثقافية وسياسية وقيمية أو صراع
بين ثقافات يمكن أن تتحول إلى هويات .كما ترى ثانيا أنه في الصراع على المستوى العالمي تبنت
روسا ا اايا والصا ا ااين عقيدة ص ا ا اراع الحضا ا ااارات  clash of civilizationsضا ا ااد انتشا ا ااار الديمقراطية
والليبرالية باعتبارها ثقافة غربية .وثالثا أن الفجوة بين النخب التي تتبنى القيم الليبرالية في تحال
مع الفئات التي عانت من التوميش القليات والنس ا ا ا ا ا اااء من جوة والطبقة العاملة البيض ا ا ا ا ا اااء والري
وغيرهم أدت إض ا ا ا ا ا ا اعااا

الرابط التاااريخي الحااديااث العوااد بين الااديمقراطيااة والليبراليااة واالنتقااال إلى
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الصا ا ا ا ا ا اراع بينوما في حاالت متزايدة  .1فإذا ركزنا على الفرض ا ا ا ا ا ااية الثالثة التي يبدو من خاللوا أن
المجتمع المريكي

ترامب اسا ااتطاع اسا ااتغالل الوضا ااع السا ااائد والعنص ا ارية التي تفاقمت بين صا اافو

ليتكلم رجل البا ازرات بكالم الشا ا ا ااارع المريكي ومن هنا تنبع قدرة ترامب على فوم الظرو
ضا
به واسااتغاللوا ّأيما اسااتغالل .ولذلن و ّ

المحيطة

ترامب وسااائل التواصاال االجتماعي لنقل رسااائله المومة

وبدأت معه نقلة نوعية في العر الدبلوماسا ا ا ا ا ا ااي في كل أنحاء العالم .فالرؤسا ا ا ا ا ا اااء ووزراء الخارجية

والس ااياس اايين كانوا يتحرزون من اس ااتخدام وس ااائل التواص اال االجتماعي بل وكانت وس ااائل التواص اال
تمر معه على مدار يومه.
االجتماعي مجرد منصا ا ا ا ا ا ااة للمواطن العادي لنقل اللحظات الجميلة التي ّ

وحس ااابات الس ااياس اايين تقريبا في العالم أجمع لم تكن س ااوى لعرض ص ااورهم ومش اااركتوا مع الش ااارع.
وهكذا اكتسح ترامب الشارع السياسي ومارس هجماته التويترية المحبوبة وابتعد عن الوسائل التقليدية

لنقل الخبار ولعزل أعض ا ا ا ا اااء حكومته .وهي بالفعل طريقة أثبتت جدواها بش ا ا ا ا ااكل كبير .فوس ا ا ا ا ااائل
اإلعالم التقليدية تكون لوا جموورها الخاص فالقاعدة الجماهيرية ل CNNمختلفة تماما عن القاعدة
الجماهيرية ل . fox newsواعتمد ترامب على الرسا ا ااائل المتناقضا ا ااة والمسا ا ااتفزة وقد سا ا اااهمت هذه
الرسائل المستفزة بكسب العديد من المتابعين له في جميع وسائل التواصل االجتماعي.
وبالعودة إلى موضوعنا محل البحث نشاهد أن عدوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي اجتاحت
السا اااحة السا ااياسا ااية بحيث دفعت وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظري

إلى اسا ااتخدام تطبيق

انسااتاغرام للعالن عن اسااتقالته ومشاااركة هذه االسااتقالة مع الجموور دون اتباع الساالون التقليدي
لتقديم االستقالة.
ففي منتص

الليل تقريبا وتزامنا مع زيارة الرئيس السد لطوران شارن ظري

جمووره بمنشور على

انسااتاغرام  .وهو عبارة عن صااورة دينية وكتب ظري  :أعتذر لكم عن أي تقصااير وقصااور بدر

 -1بشارة عزمي صعود اليمين واستيراد صراع الحضارات إلى الداخل :حينما تنجب الديمقراطية نقائض الليبرالية مجلة

سياسات عربية العدد  23تشرين الثاني .2016
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مني خالل مدة خدمتي وأشا ا ا ااكر الشا ا ا ااعب اإليراني والمسا ا ا ااؤولين  .1ليعود ظري

مرة أخرى بعد ٍ
يوم

ٍ
تم رفضا ا ا ااوا من قبل الرئيس
واحد وعلى نفس المنصا ا ا ااة انسا ا ا ااتاغرام ويتراجع عن اسا ا ا ااتقالته بعد أن ّ

روحاني حيث كتب ظري

على ص ا ا ا ا ا ااورة للعلم اإليراني" :لم يكن لدى س ا ا ا ا ا ااوى مخاو

على الرقي

بالسااياسااة الخارجية والدفاع عن المصااالح القومية والدفاع عن حقوق الشااعب اإليراني في الساااحة
الدولية .
وتابع ظري

على إنس ا ا ااتاغرام :آمل أن تحقق و ازرة الخارجية مس ا ا ااؤولياتوا بقوة في إطار الدس ا ا ااتور

وقوانين البالد والساياساات العامة من خالل تعاون وتكات

الجميع وحكمة وتوجيه رواشا ار

المرشاد

العلى والسيد رئيس الجموورية .
وختم ظري

قائال :أقدم جزيل الش ا ا ااكر للش ا ا ااعب اإليراني الش ا ا ااجاع والعزيز على وافر محبته ودعمه

الكبير ولجميع النخب والمسؤولين الكرام على دعموم لي خاصة خالل الساعات الثالثين الخيرة .2
هذا وفي أول نشاااط دبلوماسااي له عقب عودته عن اسااتقالته شااارن ظري

الربعاء 2019/2/27

في مراسم استقبال رئيس الوزراء الرمني الذي وصل طوران صباح الربعاء.
تتمحور مقالتنا حول فرضيتين:
الفرضااية الولى :لقد أصاابحت مواقع التواصاال االجتماعي منب ار للسااياساايين تساااهم بإيصااال رسااائلوم
بشاكل أسارع وأوساع وبوذه الطريقة يبدو أن الساياسايين يحاولون دمج الشاعوب في القضاايا الساياساية
لتحقيق مكاسب بعيدا عن الطرق التقليدية.

 -1جواد ظري

الصفحة الرسمية على انستاغرام ( 2019/2/25تاريخ الزيارة )2019/2/26 :انظر الرابط التالي:

/https://www.instagram.com/p/BuUTD0CBv73

 -2جواد ظري

الصفحة الرسمية على انستاغرام ( 2019/2/27تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي:

/https://www.instagram.com/p/BuYD4rah6FX
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الفرضا ا ا ا ا ا ااية الثانية :مع رفض اسا ا ا ا ا ا ااتقالة ظري

وعودته إلى و ازرة الخارجية يبدو أن الود

من هذه

االس ااتقالة كان لعبة س ااياس ااية للحص ااول على تفويض ااات وص ااالحيات أوس ااع .خص ااوصا اا بعد تعرض
الرجل للكثير من االنتقادات من الجانب المتشدد في إيران.
إن اإلش ا ا ا ا ااكالية التي نحاول بحثوا في هذه المقالة ليس ا ا ا ا اات اس ا ا ا ا ااتقالة ظري

بذاتوا روانما فوم الواقع

السا ااياسا ااي الذي تعيشاااه إيران اليوم بعد انساااحاب دونالد ترامب من االتفاق النووي .هي محاولة لفوم
االنسا ا ااجام والتنافر في الداخل اإليراني من خالل د ارسا ا ااة حالة اسا ا ااتقالة ظري  .وسا ا اانسا ا االط الضا ا ااوء
بالتأكيد على دور وسائل التواصل االجتماعي في السياسة اإليرانية ومشاكلوا.
وبالتالي تحاول د ارسااتنا اإلجابة على العديد من الساائلة التي تدور في ذهن المواطن العربي العادي
الذي يكتفي بقراءة الخبار العربية التي يتم تحضا ا اايرها له من قبل وسا ا ااائل اإلعالم العربية .وبالتالي
تفتقر هذه الخبار إلى الواقعية والحيادية وهو ما حاولنا االبتعاد عن هذه السا ا ا ا ا ااياساا ا ا ا ااة ومحاولة فوم
الواقع اإليراني من خالل اللغة الصا ا اال (الفارسا ا ااية) وبالطبع من خالل معاص ا ا ارة هذه الحداث من
الداخل اإليراني الذي صرنا جزء منه لسنوات.
أوال :ردود الفعل الداخلية:
جاءت اسااتقالة ظري

عشااية زيارة للرئيس السااوري بشااار السااد إلى طوران بتاريخ 2019/2/25

في عيد الم ووالدة الس اايدة فاطمة الزهراء ويوم المرأة (اإليراني) .وفي محاولة لرص ااد ردود الفعل في
الداخل اإليراني سا ا اانعرض ردود فعل بعض أبرز الشا ا ااخصا ا اايات تجاه هذه االسا ا ااتقالة .ونبدأ من هرم
وتم اللقاء
السلطة في إيران قائد الثورة اإليرانية .حيث التقى السيد الخامنئي مع الرئيس بشار السد ّ

بحضا ااور كل من قاسا اام سا االيماني قائد فيلق القدس اإليراني وعلي أكبر واليتي مسا ااتشا ااار الشا ااؤون

تم نشا ا اار صا ا ااور اللقاء الذي لم يظور فيه جواد ظري
الدولية للسا ا اايد علي خامنئي .وبعد هذا اللقاء ّ
وزير الخارجية وبعد ذلن استقال ظري .
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قال في رسالة نصية أرسلوا إلى موقع اختيار بالفارسية انتخاب بعد أن أرسل له صحفي

ظري

تابع لوذا الموقع يسااأله عن صااحة خبر اسااتقالته فأجابه الساايد ظري  :بعد صااور اجتماعات اليوم
لم يعد لجواد ظري

اعتبا ار دوليا بوصفه وزي ار للخارجية .1

وخالل اسا ااتقباله الثالثاء 2019/2/26م حشا اادا من منشا اادي مناقب ومراثي اهل البيت (ع) حيث
هنأ خامنئي بوالدة السا ا اايدة فاطمة الزهراء واعتبر هؤالء المنشاا اادين ذخ ار للمضا ا ااي بأهدا
والثورة الى االمام واكد ضا اارورة االسا ااتفادة من هذا الرصا اايد في مسا ااار االهدا

االسا ا ااالم

الحسا ااينية والفاطمية

وتبيين معار الثورة .2ولم يتطرق أبدا إلى مسألة استقالة ظري .
روحاني:
قال الرئيس روحاني في كلمة أمام الجمعية العامة للبنن المركزي في اجتماعوا الثامن والخمس ا ا ااين:
أش ا ا ااكر وزير الخارجية محمد جواد ظري

ومحافظ البنن المركزي عبد الناص ا ا اار همتي ووزير النفط

بيجن زنغنه لصا اامودهم وقدرتوم في المتمثلة في مواجوة الواليات المتحدة
ملتزمين بوذا الصمود  .وأضا

3

وأضاااا  :أنوم ما زالوا
إلى اللقاء الذي

روحاني في محاولة لشرح أسباب عدم دعوة ظري

تم بين كل من الرئي س السااوري والساايد علي خامنئي وبين السااد وروحاني :بالمس سااافر الرئيس
ّ
السوري من دمشق إلى طوران والتقى بقائد الثورة وعقدنا اجتماعا معه وقد جاءت الزيارة فقط لشكر

الشااعب اإليراني .وقد قال السااد إن رحلتي إلى طوران هي لمجرد شااكر الشااعب اإليراني والحكومة
 -1ظري

در تماس پيامکی با «انتخاب» :بعد از عکس های مالقاتوای امروز ديگر جواد ظري

در جوان اعتباری ندارد (ظري

به عنوان وزير خارجه

في رسالة أرسلوا إلى موقع اختيار :بعد صور اجتماعات اليوم لم يعد لجواد ظري

دولي ا بوصفه وزي ار للخارجية) انتخاب ( 2019/2/26تاريخ الزيارة )2019/2/26 :انظر الموقع التالي:

اعتبا ار

/http://www.entekhab.ir/fa/news/461580

 -2ديدار مداحان اهل بيت با رهبر انقالب (لقاء قائد الثورة مع عدد من منشدي أهل البيت) وكالة أنباء ايسنا 2019/2/26

(تاريخ الزيارة )2019/2/26 :انظر الموقع التالي:

/https://www.isna.ir/news/97120703381
 -3روحانی :از دکتر ظري

تشکر میکنم (روحاني :أشكر الدكتور ظري ) وكالة النباء اإليرانية تسنيم 2019/2/26

(تاريخ الزيارة )2019/2/26 :انظر الموقع التالي:

/https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/07/1956300
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اإليرانية والقائد العلى للثورة .وبالمناس ا اابة فقد ش ا ااكر و ازرة الخارجية في معرض حديثه .لقد فعلناها
معا ولو لم نكن معا لما نجحنا كل جوودنا هي في خدمة الشااعب اإليراني وكل شااخص منا يتحمل
عبئا ثقيالا في منصبه .1
يتطرق الرئيس روحاني السا ا ا ا ا ا ااتقالة ظري
ولم ّ

خالل اجتماعه مع الجمعية العامة للبنن المركزي.

ويبدو أن هنان أطرفا دخلت على السا ااكة لمحاولة اسا ااترضا اااء السا اايد ظري

للبقاء في منصا اابه ومن

هذه المحاوالت هي االتصا ا ا ا ا ااال الواتفي الذي جرى بين نائب الرئيس اإليراني إسا ا ا ا ا ااحاق جوانغيري
ووزير الخارجية جواد ظري

تم اإلعالن عن رفض االسا ا ا ا ا ا ااتقالة من قبل الرئيس روحاني
وبعد ذلن ّ

بعد يوم و ٍ
احد منوا فيما يبدو كأنوا مناورة ساياساية سانبحث أسابابوا الحقا .حيث قال الرئيس اإليراني
في رسالة وجووا لظري  :أرفض الموافقة على قبول استقالتن النوا تتعارض مع مصلحة البلد .
وأضا

روحاني :يجب أن تنسق الويئات الحكومية عملوا تنسيقا كامالا مع و ازرة الخارجية استمر

بالقوة واللباقة والشجاعة .2
وكان الس ا ااتقالة ظري

ص ا اادى غير مس ا اابوق في الداخل اإليراني فجميع الط ار

بدلوها وأبدت وجوة نظرها في هذا الموضوع.
الرئيس ال ينبغي أن يوافق على استقالة ظري

الس ا ااياس ا ااية أدلت

علي مطهري النائب لرئيس البرلمان اإليراني قال:
فال يوجد بديل له في و ازرة الخارجية .3

 -1المصدر السابق.

 -2روحانی به ظري  :با استعفای جنابعالی موافقت نمیکنم (وحاني لظري  :ال أقبل استقالتكم) يورو نيوز فارسي

( 2019/2/27تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي:

https://fa.euronews.com/2019/02/27/rouhani-rejects-resignation-of-foreign-minister-zarif
 -3واکنش علی مطوری به استعفای ظري

الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي:

(ردة فعل علي مطوري حول استقالة ظري ) انصا

( 2019/2/26تاريخ

/http://www.ensafnews.com/159044
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وأضا ااا
ظري

علي مطوري على هامش (الثالثاء) تجمع للصا ااحافيين :ال أعر أسا ااباب اسا ااتقالة السا اايد
هو نفسا ااه يجب أن يشا اارح ذلن .لكن بشا ااكل عام أعتقد أن السا اابب الرئيسا ااي لالسا ااتقالة هو

التدخل الذي تقوم به بعض المؤسسات غير المسؤولة في السياسة الخارجية للدولة والبلد .1
ودعى العديد من الشااخصاايات المومة والممثلين وبعض فئات الشااعب العادية دعوا ظري

للبقاء في

منصا ا اابه ودافعوا عنه في كل مواقع التواصاا اال االجتماعي وانتشاا اارت هذه الدعوات بوسا ا اام هاشا ا ااتا
#ظري _بمان (#ظري _ابقى).
وزع
وعلى الطر المقابل ش اان الص ااوليون حملة ش ااعواء ض ااد وزير الخارجية المس ااتقيل .منوم من ّ
الحلوى كالسا اايد كريمي قدوسيييي النائب في البرلمان اإليراني عن مدينة مشا ااود الذي نفى فيما بعد
على صا ا ا ا ا ا اافحته على تويتر نفى صا ا ا ا ا ا ااحة خبر أنه وزع الحلوى فرحا برحيل ظري  .الرجل معرو
بالتشاا ا ا اادد حتى أنه قال لروحاني قبل جلساا ا ا ااة المم المتحدة التي عقدت بتاريخ  :2018/9/25بأن
روحاني وظري

ليس لديوم الحق بأن يقابلوا ترامب الخبيث بأي شا ا ا ا ا ا ااكل من الشا ا ا ا ا ا ااكال  .2وعلى

طريقته أبدى قدوسا ااي سا ااعادته برحيل ترامب ونشا اار على صا اافحته الرسا اامية على انسا ااتاغرام قائالا:
ظري

قد استقال بالفعل  13مرة قبل ذلن وقبل حوالي شورين أمضى تسعة أيام دون عمل حيث

منع من ذلن .السا ا ا ا ا ا اايد ظري
الخال
بظري

واجه تحديات كبيرة مع دولة روحاني وتبدو هذه االسا ا ا ا ا ا ااتقالة نتيجة

تم قبول االسااتقالة وزنغنة وزير النفط ساايلحق
مع روحاني حول االتفاق النووي اإليراني .لقد ّ

.3

هنا يبدو االنقسااام حاد إلى درجة كبيرة في الشااارع السااياسااي اإليراني فالط ار
ودولة روحاني س ا ا ااعوا إلى توص ا ا ااي

الخال

على أنه خال

التي تناصاار ظري

مع المؤساا ا اس ا ا ااة العس ا ا ااكرية وتدخالتوا

 -1المصدر السابق.

 -2جواد كريمي قدوسي الصفحة الرسمية على تويتر ( 2018/9/23تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي:

https://twitter.com/KarimiGhodousi/status/1043959825649029121

 -3جواد كريمي قدوسي الصفحة الرسمية على انستاغرام ( 2019/2/26تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي:

/https://www.instagram.com/p/BuW-kpch3rO
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أما الط ار
بالسياسة الخارجيةّ .

الصولية فحاولت أن تسلط الضوء على الخالفات داخل الحكومة

اإليرانية معتبرة هذه الخالفات هي سبب االستقالة المفاجئة.
ومن الوجوه المعروفة بإيران والذي شا ا ا ا ا ّان هجمة عنيفة ضا ا ا ا ااد جواد ظري

يعر
رائفي بور الذي ّ

غرد رائفي بور على تويتر قائالا :ال لالسا ا ا ااتقالة ظري
نفسا ا ا ااه بأنه مفكر ومنظر وناقد .حيث ّ

يجب

محاكمته .تجربته الدبلوماسااية التي دامت ساات ساانوات لم تثمر سااوى البؤس للشااعب اإليرانيع يجب

أن يجيب أمام المأل على ساات ساانوات من الفشاال  .1وفي تغريدة أخرى على تويتر كتب رائفي بور:
قال لم ينسا ااقه معه بشا ااأن الزيارة بالجونم لم يتم التنسا اايق معن  .جدير بالذكر أن رائفي بور حذ
هذه التغريدة من صفحته الرسمية ولكنوا انت شرت بشكل واسع على مواقع التواصل االجتماعي .وقد
تم إطالق الع ا اادي ا ااد من الوسا ا ا ا ا ا ااوم التي تو ا اااجم ظري
ّ

من قب ا اال المعسا ا ا ا ا ا ااكر المتشا ا ا ا ا ا ا ا اادد أبرزه ا ااا

#ظري _يجب_أن_يحاكم وأخر مثل #الوروب_من_اإلستجواب.

ثانياً :على الصعيد الدولي
نتنياهو:
عبَّر رئيس الوزراء اإلس ا ارائيلي بنيامين نتنياهو الثالثاء  2019/2/26عن سا ااعادته باسا ااتقالة وزير
الخارجية اإليراني محمد جواد ظري .
مت أنا هنا فلن تمتلن إيران أسا ا ا ا ا ا االحة
وقال نتنياهو على تويتر :رحل ظري  .إلى حيث ألقت .ما ُد ُ

نووية .2
بومبيو:

 -1رائفي بور الصفحة الرسمية على تويتر ( 2019/2/26تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي:

https://twitter.com/A_Raefipour/status/1100433853313937408

 -2بنيامين نتنياهو الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بالعربي على تويتر ( 2019/2/26تاريخ الزيارة:

 )2019/2/27انظر الرابط التالي:

https://twitter.com/Israelipm_ar/status/1100309669908750336
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أكااد وزير الخااارجيااة المريكي ماااياان بومبيو الثالثاااء  2019/2/26أن وزير الخااارجي اة اإليراني
محمد جواد ظري

الذي قدم استقالته هو مجرد وجه للمافيا الدينية".

حيث قال بومبيو على تويتر  :علمنا باستقالة ظري
وأض ا ا ا ا ا ااا

دعونا ننتظر أن كان هذا صحيحا .

الوزير :على أي حال هو (ظري ) و(الرئيس اإليراني) حس ا ا ا ا ا اان روحاني مجرد وجوه

مزيفة للمافيا الدينية الفاسا ا ا ا ا ا اادة .نحن نعلم أن جميع الق اررات النوائية يتم اتخاذها من قبل المرشا ا ا ا ا ا ااد
العلى في إيران علي خامنئي .
وأكد بومبيو أن ساياساية الواليات المتحدة المريكية ال تتغير النظام يجب أن يتعامل كدولة طبيعية
وأن يحترم شعبه .1
يبدو أن العرب لم يتسا اارعوا هذه المرة بإصا اادار ا لحكام فلم تصا اادر ردود فعل عربية بشا ااأن اسا ااتقالة
ظري .
ثالثاً :محاولة لفهم األسرار الخفية حول أسباب االستقالة ورفضها
تعددت اآلراء والتكونات حول سبب استقالة ظري  .ويمكننا أن نذكر البعض من هذه التوقعات:
الول :قيل إن ظري

يحظر نفسا ااه النتخابات (1400شا اامسا ااي) أي انتخابات  2021الرئاسا ااية في

ايران .وهو يطمح للفوز بالس ا ا ااباق الرئاس ا ا ااي .وهو بوذه االس ا ا ااتقالة يحاول القفز من الس ا ا اافينة الغارقة
وخصاوصاا أن الوضااع االقتصاادية هبطت بشاعبية حكومة روحاني إلى أدنى مساتوياتوا .ويبدو أن
تم رفض االسا ااتقالة وعاد ظري
هذا القول قد ثبت عدم صا ااحته حيث ّ

إلى مكتبه في طوران ومارس

أعماله بشكل طبيعي بعد يوم واحد فقط من االستقالة.

 SecPompeo -1وزير الخارجية المريكي ماين بومبيو الصفحة الرسمية على تويتر ( 2019/2/26تاريخ الزيارة:

 )2019/2/27انظر الرابط التالي:

https://twitter.com/SecPompeo/status/1100183711528689665
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الثاني :هنان خالفات حادة داخل حكومة روحاني (أصاحاب هذا الرأي هم المعساكر المتشادد) وهو
يدعونوا .فالمعسااكر المتشاادد يحاول فقط اإلطاحة
ال يطرحون السااباب المقنعة لوذه الخالفات التي ّ
بحكومة روحاني التي اس ا ا ااتطاعت في فترة من الزمن أن تحقق أهم اإلنجازات الدبلوماس ا ا ااية (االتفاق
النووي).
تم إقالته ولم يستقيل .أصحاب هذا الرأي يميلون للقول إلى أن ظري
الثالثّ :

تم اقالته إليجاد تغيير
ّ

جذري في السا ااياسا ااة الخارجية اإليرانية وخصا ااوص ا اا في مواجوة أوربا .أوربا التي يشا ااتكي اإليرانيون
اليوم منوم من عدم القدرة على تحقيق المطالب االقتصا ا ا ا ا ا ااادية اإليرانية وعدم قدرة الوربيين الخرو
من جلباب أمريكا .فأصا ا ا ا ا ا ااحاب هذا الرأي يقولون إن أوربا غير قادرة على المتابعة بحفظ االتفاق
النووي بدون الواليات المتحدة وأن إيران تضا ا ا ا ا ا ااييع وقتوا بإنتظار الوربيين العاجزين .ومع اخ ار
من منص ا ا ا ا ا ا ااب وزير الخارجية تفوم أوربا أن وقت التفاوض انتوى وأن المدة محدودة للغاية

ظري

لمحاولة إنقاذ االتفاق النووي .فإن لم يتم تنفيذ المطالب اإليرانية فإيران سا ا ااو

تنسا ا ااحب من االتفاق

النووي وتعود لتخصاايب اليورانيوم إلى مسااتويات ما قبل االتفاق وهو ما ساايودد المن العالمي ككل.
هذا الرأي بكل بساطة يمكن رفضه وذلن لرفض روحاني هذه االستقالة وعودة ظري
أما برأينا فإن االسااتقالة كانت مناورة سااياسااية ذكية قام بوا كل من ظري

إلى منصبه.

وروحاني .وهي الحصااول

على امتيازات غير محدودة بالنس ا ا ا اابة للس ا ا ا ااياس ا ا ا ااة الخارجية اإليرانية ومحاولة الحد من تدخل بعض
الط ار

العسكرية.

بدأت المشا ا ا ا ا ا ااكلة مع خرو الرئيس ترامب من االتفاق النووي وبعدها بدأت المشا ا ا ا ا ا اااكل تنوال على
الحكومة اإليرانية الواحدة تلو الخرى .المش ا ا ا اااكل االقتص ا ا ا ااادية هي أهم المش ا ا ا اااكل التي عانت منوا
الحكومة اإليرانية وتعرضاات لذلن للكثير من االنتقادات في الداخل .ساواء من الطر المتشاادد الذي
لم يكن موافقا بالص اال على االتفاق النووي ومن فئات الش ااعب التي س اااءت أوض اااعوم االقتص ااادية
بشا ا ااكل ال يوص ا ا ا  .بعد ذلن انوالت االنتقادات بشا ا ااكل خاص على كل من روحاني وظري  .وبعد
الس ا ا ا اانوات التي تمتع بوا ظري

وو ازرة الخارجية اإليرانية باس ا ا ا ااتقالل نس ا ا ا اابيا جيد للخوض في غمار

18
مجلة مدارات إيرانية تصدر عن المركز الديموقراطي العربي-برلين-ألمانيا ،العدد  :03مارس 2019

مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
الدبلوماس ا ا ا ا ااية روانجاز االتفاق النووي بدأت الط ار
والتدخل في الش ااؤون الخارجية .لم يس ااتس االم ظري

التي اس ا ا ا ا ااتقالت يوماّ ما بالعودة إلى الس ا ا ا ا اااحة
لوذه التدخالت بل عال ص ااوته ذات مرة في لقاء

تلفزيوني مص ا ا ا ااور مع موقع أخبار آنالين قائال :يس ا ا ا ااتفيد الكثيرون من غس ا ا ا اايل الموال في ايران
وأولئن الذين يغساالون المليارات هم بالطبع قادرون على تمويل حمالت إعالنية ضااخمة ضااد قوانين
مكافحة غسل الموال .1
هذه االنتقادات الحادة لغساايل الموال جعلت ظري

محال النتقادات ال متناهية من جميع الط ار .

لعل أبرز هذه االنتقادات ما ص ا ا ّارح به رئيس الس ا االطة القض ا ااائية ص ا ااادق الريجاني س ا ااابقا ورئيس
مجلس تشا ا ااخيص مصا ا االحة النظام الحالي والمقرب من المرشا ا ااد العلى حيث وص ا ا ا

كالم ظري

بطعنة خنجر في ظور الجموورية اإلسا ا ا ا ااالمية .2ولم تنتوي المعارن حول غسا ا ا ا اايل الموال فعلى ما
يبدو أن غسا ا ا اايل الموال كانت حجة للتلميح بأن هنان أشا ا ا ااخاص ا ا ا اا محددين ال يريدون إقرار اللوائح
الربعة وهي عبارة عن االتفاقية التي تنص على مكافحة تمويل اإلرهاب والتي أقرتوا المم المتحدة
عام  1999وتشا ا ا ا اامل مقدمة و 28مادة وملحقا واحدا واللوائح الربعة هي مجموعة العمل المالي
والمعروفة اخت صا ا ا ااا ار با ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا .اي.تي.ا

وتضا ا ا اامن هذه اللوائح اتفاقية مكافحة تمويل اإلرهاب

المعروفة باساام سااي.إ .تي التي أعطت طوران فرصااا متكررة لتطبيق  41توصااية لتحقق الشاافافية
في نظام تبادالتوا المالية والمصرفية.

 -1ظري  :پولشويی گسترده در جمووری اسالمی ايران يک واقعيت است (ظري  :إن غسيل الموال بشكل واسع في

الجموورية اإلسالمية اإليرانية حقيقة) بي بي سي فارسي 2018/11/12م (تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط

التالي:

http://www.bbc.com/persian/iran-46178141
 -2الريجانی سخنان ظري

درباره پولشويی ار به «خنجری در قلب نظام» تشبيه کرد (الريجاني يشبه حديث ظري

عن

غسيل الموال كأنه خنجر في خاصرة النظام) راديو الغد ( 2018/11/19تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي:

https://www.radiofarda.com/a/sadeq-larijani-reacts-on-zarifs-speech-on-money-launderingin-iran/29609124.html
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وتأتي أهمية إقرار هذه اللوائح واالنضاامام إليوا كون ذلن قد يساااعد إيران كثي ار في االحتفاظ باتفاقوا
النووي بعد انساااحاب الواليات المتحدة الميركية منه وهو ما قد يؤدي إلى حذ

اساااموا من القائمة

الس ااوداء لمجموعة العمل المالي التي ص اانفت فيوا الدول غير المتعاونة في تبييض الموال ودعم
اإلرهاب ماليا وهذا بالنتيجة قد يسول تعامالتوا المالية مع اآلخرين بحسب ما يقوله مؤيدوها.
هذا وقد أعلنت مجموعة العمل المالي)(FATF

 22شباط  2019أنوا أعطت إيران أربعة أشور

أخرى مول اة إلجراء التعديالت الالزمة لمكافحة غسل الموال والدعم المالي للرهاب.
ووف اقاا لمااا أعلنتااه ) (FATFفااإن إيران تبقى خااار القااائمااة السا ا ا ا ا ا ااوداء حتى يونيو (حزيران) القااادم
بانتظار قبول انضمام طوران للمعاهدة الدولية.
وخلص ا ا ا ا ا اات " "FATFهذا الس ا ا ا ا ا اابوع خالل االجتماع إلى أنه ما زالت هنان بنود لم تكتمل بعد
وذكرت في بيان أنوا تتوقع أن تمضي إيران بسرعة على مسار اإلصالح .1
فعل إيران التش ا ا ا ا ا ا اريعات المتبقية بحلول يونيو (حزيران)  2019بما يتماشا ا ا ا ا ا ااى مع
وقالت :إذا لم تُ ّ
معايير)(FATF

فإن مجموعة العمل المالي ستحتا إلى زيادة الفحص اإلشرافي لفروع المؤسسات

المالية والوحدات التابعة لوا التي مقرها إيران".
حكومة روحاني هي من الداعمين الرئيس ا ا ا ا اايين لوذه اللوائح وس ا ا ا ا ااعى كل من روحاني وظري

خالل

العامين الماضيين إلى إقناع البرلمان ومجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام
بأهمية االنضا ا ا ا ا ا اامام إلى معاهدة)(FATF

و باليرمو ومعاهدة مكافحة تمويل اإلرهاب)(CFT

 -1مجموعة العمل المالي ( )FATFتمول إيران  4أشور أخرى ايران انترناشيونال ( 2019/2/22تاريخ الزيارة:

 )2019/2/27انظر الرابط التالي:

https://iranintl.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%AC%D9

%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-fatf-

%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-4-

%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
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لكنوم لم يحصاالوا على الموافقة على االنضاامام إلى هذه المعاهدات بساابب معارضااة المتشااددين في
المؤسسات الحكومية.
وكان البرلمان اإليراني قد وافق على معاهدة مكافحة تمويل اإلرهاب واتفاقية باليرمو لكن مجلس
صاايانة الدسااتور اعترض على هذه الموافقة وهو ما أدى إلى عرض مشاااريع قوانين هذه االتفاقيات
على مجلس تش ا ااخيص مص ا االحة النظام الذي لم يبت في المر حتى اآلن .جاءت اس ا ااتقالة ظري
على ما يبدو احتجاجا كذلن على عدم إقرار هذه اللوائح ومن المحتمل أن تكون هذه االسا ا ا ا ا ا ااتقالة
بالتنسا ا ا ا ا اايق مع الرئيس روحاني حيث هاجم روحاني في نفس اليوم الذي اسا ا ا ا ا ااتقال فيه ظري

هاجم

ال إن المرش ا ااد اإليراني
وانتقد م ار ار وتك ار ار تدخل الوياكل العس ا ااكرية في البنية االقتص ا ااادية للبالد قائ ا
العلى آية اهلل علي خامنئي أكد م ار ار وتك ار ار :إن القوات المسلحة يجب أال تتدخل في االقتصاد .1
وفي خطابه أمام الجمعية العامة للبنن المركزي بعد يوم واحد من استقالة ظري

قال روحاني:

ال

ص ا ا اا ونقول لوم نحن نتبع ق ارراتكم  .وتابع أيضا ا ااا بعض
يمكنن إعطاء البلد إلى  10أو  20شا ا ااخ ا

الناس يريدون أن يبنوا جدا ار حول البلد  .في إشا ا ا ااارة منه لألشا ا ا ااخاص الذين يريدون عزل إيران .بعد

كل ما ذكرناه أصبح جليا سبب االستقالة وهو عبارة عن مناورة سياسية لكسب صالحيات أكبر في
المجال الخارجي .إن ا ليام القادمة سا ا ا ااتحمل أخبا ار ساا ا ااارة لكل من روحاني وظري

من حيث إقرار

اللوائح الربعة وتحساين االقتصااد وعودة المفاوضاات مع أوربا حول االلية المالية المشاتركة للوروب
من العقوبات االقتصا ااادية المفروضا ااة على إيران .ولنثبت وجوة نظرنا نحيلكم إلى ما صا ا ّارح به قائد

فيلق القدس اإليراني اللواء قاساام سااليماني :بالتأكيد إن الساايد ظري

هو مسااؤول السااياسااة الخارجية

للجموورية اإلسا ا ا ا ا ا ااالمية وكان خالل فترة مسا ا ا ا ا ا ااؤوليته في و ازرة الخارجية وال يزال مدعوما من كبار
المسا ا ااؤولين في النظام خاصاا ااة قائد الثورة االسا ا ااالمية (مد ظله العالی) مؤكدا انه اتخذ على الدوام

 -1روحانی :نيروهای مسلح دست از اقتصاد بردارند (روحاني :إن القوات المسلحة يجب أن ال تتدخل في اإلقتصاد) كلمة

( 2019/2/25تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي:

/http://www.kalemeh.tv/2019/02/10419
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إجراءات ّقيمة على مختل

المسا ا ااتويات حرصا ا ااا منه علی ضا ا اامان المصا ا ااالح الوطنية للبالد وكان

يواكب الثورة اإلسالمية والشعب اإليراني في المعركة ضد العداء اللدودين .1

 -1ظري

يعود عن استقالته واللواء سليماني يؤكد :ظري

هو المسؤول الرئيسي عن السياسة الخارجية للبالد إذاعة النور

( 2019/2/27تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي:

/http://www.alnour.com.lb/news/politics/353936
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المصادر والمراجع:
 بش ااارة عزمي ص ااعود اليمين واس ااتيراد صا اراع الحض ااارات إلى الداخل :حينما تنجب الديمقراطيةنقائض الليبرالية مجلة سياسات عربية العدد  23تشرين الثاني .2016
 -جواد ظري

الصاافحة الرساامية على انسااتاغرام ( 2019/2/25تاريخ الزيارة)2019/2/26 :

انظر الرابط التالي:
https://www.instagram.com/p/BuUTD0CBv73/
 -جواد ظري

الصاافحة الرساامية على انسااتاغرام ( 2019/2/27تاريخ الزيارة)2019/2/27 :

انظر الرابط التالي:
https://www.instagram.com/p/BuYD4rah6FX/
 ظريظري

در تماااس پيااامکی بااا «انتخاااب» :بعااد از عکس هااای مالقاااتوااای امروز ديگر جواد
به عنوان وزير خارجه در جوان اعتباری ندارد (ظري

بعد صا ا ا ا ااور اجتماعات اليوم لم يعد لجواد ظري

في رسااالة أرساالوا إلى موقع اختيار:

اعتبا ار دوليا بوصا ا ا ا اافه وزي ار للخارجية) انتخاب

( 2019/2/26تاريخ الزيارة )2019/2/26 :انظر الموقع التالي :
http://www.entekhab.ir/fa/news/461580/
 ديدار مداحان اهلبيت با رهبر انقالب (لقاء قائد الثورة مع عدد من منشاادي أهل البيت) وكالةأنباء ايسنا ( 2019/2/26تاريخ الزيارة )2019/2/26 :انظر الموقع التالي:
https://www.isna.ir/news/97120703381/
 -روحانی :از دکتر ظري

تشا ا ا ا ا ا ااکر میکنم (روحاني :أشا ا ا ا ا ا ااكر الدكتور ظري ) وكالة النباء

اإليرانية تسنيم ( 2019/2/26تاريخ الزيارة )2019/2/26 :انظر الموقع التالي:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/07/1956300/
 روحانی به ظري  :با اسااتعفای جنابعالی موافقت نمیکنم (وحاني لظري  :ال أقبل اسااتقالتكم)يورو نيوز فارسي ( 2019/2/27تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي:
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https://fa.euronews.com/2019/02/27/rouhani-rejects-resignation-offoreign-minister-zarif
 واکنش علی مطوری به اسا ا ا ا ا ا ااتعفای ظريانصا

(ردة فعل علي مطوري حول اسا ا ا ا ا ا ااتقالة ظري )

( 2019/2/26تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي:

http://www.ensafnews.com/159044/
 جواد كريمي قاادوسا ا ا ا ا ا ااي الصا ا ا ا ا ا اافحااة الرسا ا ا ا ا ا ااميااة على تويتر ( 2018/9/23تاااريخ الزيااارة: )2019/2/27انظر الرابط التالي:
https://twitter.com/KarimiGhodousi/status/1043959825649029121
 جواد كريمي قدوس ا ا ا ااي الص ا ا ا اافحة الرس ا ا ا اامية على انس ا ا ا ااتاغرام ( 2019/2/26تاريخ الزيارة: )2019/2/27انظر الرابط التالي:
https://www.instagram.com/p/BuW-kpch3rO/
 رائفي بور الص ا ا ا ا اافحة الرس ا ا ا ا اامية على تويتر ( 2019/2/26تاريخ الزيارة)2019/2/27 :انظر الرابط التالي:
https://twitter.com/A_Raefipour/status/1100433853313937408
 بني ااامين نتني اااهو الصا ا ا ا ا ا اافح ااة الرسا ا ا ا ا ا اامي ااة لرئيس الوزراء اإلس ا ا ا ا ا ا ارائيلي ب ااالعربي على تويتر( 2019/2/26تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي:
https://twitter.com/Israelipm_ar/status/1100309669908750336
SecPompeo-

وزير الخااارجيااة المريكي ماااياان بومبيو الصا ا ا ا ا ا اافحااة الرسا ا ا ا ا ا ااميااة على تويتر

( 2019/2/26تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي :
https://twitter.com/SecPompeo/status/1100183711528689665
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ظري  :پولش ا ااويی گس ا ااترده در جمووری اس ا ااالمی ايران يک واقعيت اس ا اات (ظري  :إن غس ا اايلالموال بشا ا ا ا ا ا ااكل واسا ا ا ا ا ا ااع في الجموورية اإلسا ا ا ا ا ا ااالمية اإليرانية حقيقة) بي بي سا ا ا ا ا ا ااي فارسا ا ا ا ا ا ااي
2018/11/12م (تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي:
http://www.bbc.com/persian/iran-46178141
 الريجانی س ااخنان ظرييش ا ا ا ا ا ا اب ااه ح اادي ااث ظري

درباره پولش ااويی ار به «خنجری در قلب نظام» تش اابيه کرد (الريجاني

عن غس ا ا ا ا ا ا اي اال الموال ك ااأن ااه خنجر في خ اااص ا ا ا ا ا ا ارة النظ ااام) راديو الغ ااد

( 2018/11/19تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي:
https://www.radiofarda.com/a/sadeq-larijani-reacts-on-zarifs-speechon-money-laundering-in-iran/29609124.html
 مجموع ااة العم اال الم ااالي ) (FATFتمو اال إيران  4أشا ا ا ا ا ا ااور أخرى ايران انترن اااشا ا ا ا ا ا اايونا ااال( 2019/2/22تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي :
https://iranintl.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D
9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-fatf%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-4%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
روحانی :نيروهای مس ا االح دس ا اات از اقتص ا اااد بردارند (روحاني :إن القوات المس ا االحة يجب أن التتدخل في اإلقتصاد) كلمة ( 2019/2/25تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي:
http://www.kalemeh.tv/2019/02/10419/
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 -ظري

يعود عن اسا ااتقالته واللواء ساااليماني يؤكد :ظري

هو المسا ااؤول الرئيسا ااي عن السا ااياسا ااة

الخارجية للبالد إذاعة النور ( 2019/2/27تاريخ الزيارة )2019/2/27 :انظر الرابط التالي:
http://www.alnour.com.lb/news/politics/353936/
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إيران والخيارات القادمة
Iran and the coming options
الباحثة :هيبة غربي (جامعة قسنطينة / 3الجزائر)
ملخص:
منذ تولي الرئيس حسن روحاني السلطة اظور تفضيله الن تصبح السياسة اإليرانية أكثر
وسااطية وتعاونا وحكومته التي ترفع شااعار التعقل واالعتدال متحمسااة لتعديل الوضااع االقتص اادي
عن طريق اتخاذ خطوات باتجاه رفع العقوبات وجدب االس ا ااتثمارات الجنبية وتحس ا ااين الروابط مع
بعض الدول المجاورة ومع الواليات المتحدة المريكية .إالّ أن انسا ا ا ا ا ا ااحاب هذه الخيرة من االتفاق
النووي والشااروط التي أعلنوا وزير الخارجية المريكي مايك بومبيو بشااأن تقويض النظام اإليراني
في الش اارق الوس ااط .جعل إيران تس اااورها مخاو

حقيقية من زوال نظاموا رواس ااقاطه وهو ما فرض

عليوا تحسا ااين عالقتوا مع كل الدول وبالتحديد تغيير سا ااياسا ااتوا الخارجية فما دام المذهب الشا اايعي
اإليراني يس اامح بتحديث اإلس ااالم فلم ال تُح إدث إيران س ااياس ااتوا الخارجية لض اامان مس ااتقبلوا وتحقيق
مصلحتوا الخاصة.

الكلمات المفتاحية :إيران ،السياسة الخارجية ،الخيرات القادمة.
Summary:
Since the inauguration of President "Hassan Rowhani" power showed a
preference because Iranian politics become more centrist and cooperation,
"and his government, which raises the slogan of "prudence and moderation
keen to modify the economic situation by taking steps towards the lifting of
sanctions, and waterless foreign investment, and improving ties with
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neighboring countries and with the US United States of America. However,
the latter's withdrawal from the nuclear agreement and the conditions
announced by US Secretary of State "Mike Pompeo" on undermining the
Iranian regime in the Middle East. Making Iran harbored real fears of the
demise of the regime and overthrow, which was imposed to improve its
relations with all countries, and in particular to change its foreign policy as
long as the Iranian Shiite doctrine allows updating Islam, why Iran does not
occur its foreign policy to ensure its future and to achieve their own interests.
key words : Iran / Foreign Policy/ Good things coming
مقدمة:
ازدهرت الد ارس ااات اإليرانية في العقود الخيرة وباتت تُش ااكل إحدى أهم القض ااايا المعاصا ارة
التي تُثير أقالم الباحثين والخبراء االس ا ااتراتيجيين ومراكز ص ا ااناعة الفكار في الغرب والعالم العربي
وتزايد هذا االهتمام بعد سنة  1979وهو العام الذي شود انقالبا هائالا في تاريخ إيران المعاصر
فساا ا ااجل أول ثورة في القرن العش ا ا ا ارين تسا ا ا ااير عكس الثورات عبر تكريس نظام ديني قائم على والية
الفقيه .ومما زاد من حجم البحاث واإلص ا ا اادارات المعنية بالش ا ا ااأن اإليراني س ا ا ااعي طوران لتوس ا ا اايع
نفوذها اإلقليمي وتدخلوا المفرط في الشا ا ا ا ا ا ااؤون الداخلية لدول عربية عدة .رغم هذا وذان فان إيران
ت مر بأوضاع اقتصادية صعبة ولم يفلح الرئيس حسن روحاني الذي أطلق الكثير من الوعود منذ
وصا ا ا ا ااوله إلى سا ا ا ا اادة الرئاسا ا ا ا ااة سا ا ا ا اانة  2013في معالجة العديد من تعقيداتوا .اذ تعاني قطاعات
االقتص ا ا اااد اإليراني من عدد من المش ا ا ااكالت تمثل أهموا في تواوي العملة ومعدالت نمو س ا ا االبية
وتض ا ا ااخم تجاوز  %35وعليه فأن الرئيس اإليراني حسييييين روحاني  ،تس ا ا اااوره مخاو
زوال نظامه وأن تلن التحذيرات تعكس تلن المخاو

حقيقية من

بعد انسا ا ا ا ا ا ااحاب الواليات المتحدة من االتفاق

اإليراني والشا ا ا ا ا ا ااروط التي أعلنوا وزير الخارجية المريكي مايك بومبيو بش ا ا ا ا ا ا ااأن تقويض النظام
اإليراني في الش اارق الوس ااط .أما على الص ااعيد الخارجي فان المجتمع الدولي س اائم من التص اارفات
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اإليرانية ما أدى إلى اتخاذ خطوات ملموس ا ااة تجاه تقويض النفوذ اإليراني كنجاح تحال

س ا ااائرون

مقتدى الص ا ا ا اادر المعاد إليران في االنتخابات التشا ا ا ا اريعية في العراق ورفض ا ا ا ااه للتدخل اإليراني في
البالد .كذلن في سوريا ولبنان واليمن ....كل هذه العوامل تُنذر بأن نظام الماللي إلى الزوال..
المواق
اءة التَّ ُّ
وية وتزداد قُ ّوة وتَملُن قُدرةا ُم ّ
أن إيران تبقى قَ ّ
إالّ ّ
تميزةا في قر َ
طورات وتَقدير َ
وعا إيران سا ااتَناور وتُحاول كسا ااب الوقت
لحبل المشا ا َانقة المريكية اإلس ا ارائيليو طَ ا
ّأنوا سا ااتَ ُمد َرقبتوا َ
َّ
أمل إسااقاط الإنظام
ص ال المر إلى َقطع العناق الإن ّ
ولكن إذا َو َ
اني على َ
فطية وتَجويع الش اعب اإلير ّ

وال َنعتقد

الرد َس ا ا ا ا ا ا ايكون ُمختَل افااَ ..بال ُمختَل افاا جا خدا..لاذلان فوناان عادة خياارات أماامواا للحفااظ على قوتواا
اإن َّ
ف ّ

وهيمنتوا في ظل الظرو

الدولية الراهنة...على هذا السا ا ا ا ا ا اااس تُطرح اإلشا ا ا ا ا ا ااكالية التالية :كيف

ساهمت الظروف الدولية الراهنة في دراسة إيران لخياراتها القادمة؟...
الفرضية:

إذا كانت المرحلة الروحانية قد تميزت بيييييييييي الغالء المعيشي والوضع االقتصادي المتردي والكساد
وتفشييى الفسيياد ،ما جعل الرئيس حسيين روحاني يقف حائراً بين وعود انتخابية لم تر النور بعد
وازدياد الضييغوط الخارجية والداخلية على حكومته .ف ن هذا األخير يجد نفسييه أمام موقف صييعب
وخيارات قادمة أصعب الحتفاظ إيران بييييييي قوتها وهيمنتها في ظل الظروف الدولية الراهنة.
المبحث األول :المرحلة الروحانية إليران
منذ تولي الرئيس حسن روحاني السلطة اظور تفضيله الن تصبح السياسة اإليرانية أكثر
وسااطية وتعاونا وحكومته التي ترفع شااعار التعقل واالعتدال متحمسااة لتعديل الوضااع االقتص اادي
عن طريق اتخاذ خطوات باتجاه رفع العقوبات وجدب االس ا ااتثمارات الجنبية وتحس ا ااين الروابط مع
ان إتمامه التفاق نووي نوائي وما
بعض الدول المجاورة ومع الواليات المتحدة المريكية .خاصا ا ا ا ا ااة و ّ
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س ا ااينتج عنه من جوة رفع العقوبات ُيرجح أن ُيش ا ااكل دعما له ويزوده بالمجال الالزم إلقرار أجندته

في حقلي السياسة الخارجية والداخلية(.)1

المطلب األول :إيران اقتصادياً
عندما تَس ا ا االَّم الرئيس الحالي حسييييين روحاني الحكم س ا ا اانة  2013كانت مؤ إشا ا ا ارات الداء

َّ
االقتصااادي في أس اوأ ما يكون َّ
ومعدل تضااخم مرتفع ج خدا %35
بمعدل نمو حقيقي ساالبي %-0.3
في اإلحص ا ا اااء الرس ا ا اامي و %45في غير الرس ا ا اامي ووص ا ا اال الحال إلى طريق مس ا ا اادود َّإال طريق
التصاا ااالح مع الغرب والواليات المتحدة فكانت سا ا اانة  2016هي السا ا اانة التي شا ا ااودت تطبيق خطة
العمل الش ا ا ا ا ا اااملة المش ا ا ا ا ا ااتركة أو ما يطلق عليه االتإفاق النووي مع مجموعة  1+5الذي َّ
عول عليه
كثير في إنعاش االقتصا ا ا ا ا ا اااد وتطوير أدائه رواخراجه من أزماته الحادة ومع تطبيق االتإفاق
روحاني اا
أقل من المتوقَّع.
النووي عادت الصادرات الإن ْفطية واالستثمارات الجنبية روان كانت ّ
عموما منذ سا اانة  2016لما شا ا َّاكَله قطاع الإن ْفط من أه إمية نسا اابية
تحسا اانت مؤ إش ا ارات أداء االقتصا اااد
ا
لنمو الناتج المحلي اإلجمالي روان لم يسا ا ا ْر المر بنفس مس ا ااتوى الداء المنتظر بعد االتإفاق النووي
ّ
تمس المسا ااتوى االقتصا ااادي اليومي للمواطنين اإليرانيين كالبطالة وكذلن على
مع مؤ إش ا ارات أخرى ّ

الص ا ا ا ا ااعيد التنموي االجتماعي فتفاقمت الزمات الداخلية وازدادت وتيرة االحتجاجات المن إددة بترإدي
امانا مع تولإي دونالد ترامب رئاسة الواليات
الوضاع االقتصادية االجتماعية خالل سنة  ،2017تز ُ

المتح اادة المريكي ااة وتو اادي ااده بخرو بالده من االتإف اااق النووي وتقويض االتإف اااق رواع ااادة العقوب ااات
االقتصادية على إيران مرة أخرى.

()1

علي رضا نادر االستمرارية والتغيير في السياسة الخارجية اإليرانية ص  2موقع،www.rand.org :

.2019/02/18
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ثم جاء قرار دونالد ترامب في ماي  2018بخرو بالده من االتإفاق النووي رواعادة تطبيق عقوبات
اقتص ا ا ااادية قاس ا ا ااية على االقتص ا ا اااد اإليراني على مرحلتين الولى في الس ا ا ااادس من اوت وتش ا ا اامل
عقوبات على مش ا ا ااتريات إيران من الدوالر المريكي وتجارتوا في الذهب والمعادن الخام والص ا ا االب
والفحم والبرمجيات الصا ااناعية واسا ااتيراد الطائرات وقطع غيارها وقطاع السا اايارات .والثانية في الرابع
من نوفمبر من نفس الس اانة على مش ااتريات الإن ْفط الخام اإليراني والمتعاملين بالتحويالت المالية مع
البنن المركزي اإليراني وعقوبات أخرى ليضي
الخارجية منذ ثورة 1979

()1

.

جديدا في تاريخ النظام اإليراني مع الزمات
فصال
ا
ا

المطلب الثاني :إيران وملف حقوق اإلنسان
حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان وأحکام اإلعدامات المتص ا ا ا ا ا ا اااعدة في إيران دوما من الم خذ

كان مل

الرئيسا ااية على الجموورية اإلسا ااالمية اإليرانية وقد تم دائما توجيه االنتقادات لوا على هذا السا اااس
بالدرجة الولى وقد کان هذا المل

وال يزال نقطة االختال

الساااسااية بين النظام الديني المتطر

والمجتمع الدولي.
عندما بدأ حس ا ا ا ا اان روحاني باالس ا ا ا ا ااتعداد لحملته االنتخابية فإنه أکد على نيته في تحس ا ا ا ا ااين
أوضاااع حقوق اإلنسااان في إيران وهو أمر القى الکثير من االرتياح واالسااتحسااان من جانب الدول
أن
الديمقراطية ومن جانب المنظمات المعنية ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا حقوق اإلنسان لکن لم يدر بخلد هذه الدول ّ
روحاني س ااو

يس ااتخدم ش ااعاره هذا کوس اايلة من أجل بلو غايات وأهدا

محددة وأنه س اايقوم بلعبة

داخالاي ا ا ااة ه ا ا اادفاو ا ا ااا الس ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااس ا ا ا ا ا ا ااي هااو الاتامااوي ا ا ااه عالااى الاماجاتامااع ال ا ا اادولاي ا ا ااة وتضا ا ا ا ا ا ا الايال ا ا ااه

(.)2

()1

احمد شمس الدين ليلة تقييم األداء وسيناريوهات المستقبل وخيارات النظام المعود الدولي للدراسات

اإليرانية موقع.2019/01/25 https://rasanah-iiis.org:
()2

فالح هادي الجنابي حقوق اإلنسان واصالحات روحاني المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية موقع:

.2019/01/27 https://www.ncr-iran.org
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منذ أکثر من عامين والعالم منشا ا ااغل بمزاعم الص ا ا اراع الدائر بين روحاني ورجال الدين المتشا ا ااددين
اآلخرين في الحکم بخصا ا ااوص المسا ا ااائل المتعلقة بحقوق اإلنسا ا ااان وهو في الحقيقة ص ا ا اراع وهمي
مفتعل هدفه خداع روالواء المجتمع الدولي وابت اززه عن طريق دفعوم من أجل دعم روحاني ض ا ا ا ا ا ا ااد
حوله الش ا ا ااعب اإلي ارني لکن الذي يجب أن

رجال الدين المتش ا ا ااددين کي يص ا ا اابح موقفه قويا ويلت

يعرفه المجتمع الدولي ويسا ا ا ااتوعبه جيدا هو أن روحاني بنفسا ا ا ااه قد دافع عن تنفيذ أحکام اإلعدامات
واعتبرها ضارورية من أجل حفظ النظام کما أنه کان شاخصايا أحد أبرز المساؤولين اإليرانيين الذين
ساهموا في قمع انتفاضة سنة  2009والنيل منوا بمنتوى الوحشية والقسوة.
أکثر من  2000حکم إعاادام تم تنفيااذه خالل عوااد روحاااني وهو رقم مرعااب قياااسا ا ا ا ا ا ا اا إلى
أن االنتواکات الواس ا ااعة لحقوق
العوود الس ا ااابقة رغم أنه ال ُيمثل الرقم الحقيقي العتبارات كثيرة کما ّ

اإلنسا ا ا ااان والتضا ا ا ااييق على الحريات کانت من أبرز معالم عود روحاني کما يجدر بالذکر أ ّن إيران
وطوال ثالثة عقود ونص ا ا ا

العقد من عمر الجموورية اإلسا ا ااالمية اإليرانية قد تلقت  61إدانة دولية

بخصوص إنتواکاتوا لحقوق اإلنسان اثنان منوما في عود روحاني نفسه .وعندما کانت المفاوضات
الماراثونية دائرة بين الدول الکبرى والنظام الديني المتطر في إيران جارية طالبت السا ا ا ا ا ا ايدة مريم
رجوي رئيسااة الجموورية المنتخبة من جانب المقاومة اإليرانية الدول الکبرى بجعل تحسااين حقوق
اإلنس ااان ووق

طا في االتفاق النووي مع طوران باإلض ااافة إلى أنوا قد طرحت قبل
اإلعدامات ش اار ا

ذلن ضا ا ا ا ا ا اارورة إحالة مل

حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان في إيران إلى مجلس المن الدولي كما نوهت مريم

رجوي بذلن إلى أهمية وحس ا اااس ا ااية هذا المل

وتأثيره الکبير جدا على طوران لکن لحد اآلن کما

يبدو لم تنتبه الدول الکبرى لالس ا ا ااتخدام المثل لمل

حقوق اإلنس ا ا ااان وتوظيفه بالص ا ا ااورة التي تخدم

السالم والمن واالستقرار في إيران والمنطقة والعالم(.)1

()1

المرجع نفسه.
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وعليه فان حالتا المن واالسا ا ااتقرار بقيتا من أهم النقاط المنعدمة في عود حساا اان روحاني الذي أکد
أن االس ا ا ااتقرار والمن وحقوق
على نيته في تحس ا ا ااين أوض ا ا اااع حقوق اإلنس ا ا ااان في إيران خاص ا ا ااة و ّ

اإلنس ا ااان يس ا اايران جنبا إلى جنب وال يمكن الفص ا اال بينوا فوما وجوان لعملة واحدة...وما دام هذا لم
يتحقق بعد فان إيران في عود حسن روحاني ال زالت وستبقى تعاني من انعدام ابسط حقوقوا وهو
المن واالستقرار.
المطلب الثالث :إيران واالتفاق النووي
جديدا من التعاون مع العالم الخارجي بعد
ييييال
إن االتفاق النووي مع القوى العالمية سييييييفتا فصي ً
ً

يتح رد تدريجينا من انعدام الثقة المتبادل  .هذا ما
سيينوات من العقوبات .النتيجة المرضييية للجميع سي ت

صا ا ا ا ال دول  1+5لالتفاق مع إيران حول
عبر عنه الرئيس اإليراني حسيييييين روحاني بس ا ا ا اابب تو ُّ
تم
برنامجوا النووي الذي مأل العالم
ا
ضجيجا طوال سنوات مديدة وأنذر بحرب إقليمية شاملة .والذي ّ
اتمرت َّ
كثير على رفع
عول اا
اورا .بالنسابة لروحاني َّ
في فيينا  ،بعد مفاوضاات اس َّ
فالرئيس ُي إ
مدة  21ش ا

العقُوباات عن بالده .وف اقاا لبعض التخميناات ف َّ
الر من عاائادات إيران
اإن ماا بين  50 -30مليار دو ًا
ُ
بالجملة إليران ما يص اال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 140 – 100
النفطيَّة
َّ
المجمدة س ااتتحرر فور التوقيع على االتفاقُ .

مليييار دوالر من عااائاادات الإنفط ُمج َّم ادة في المصا ا ا ا ا ا ا ااار

الجنبَّي اةَّ .
لكن رهااان روحاااني على رفع

ٍ
وبات مسااؤولة فقط عن  %20من
العقوبات ربما يكون ر ا
هانا غير مجد حسااب االقتصاااديين الن العقُ َ
مشكالت االقتصاد اإليراني.

بالنسبة ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا أوروبا ستخر العديد من ُّ
الدول الوروبيَّة بمنافع اقتصادية في المقام الول فُسوق
صا اا َّ
أن ثَ َّمة عالقات
الس اايَّارات ا
مثال بين فرنس ااا روايران س اايش ااود نقلة ُكبرى بعد رفع العقوبات خص ااو ا

تظل
بالمجمل ّ
اقتص ا ا ا ا ا اااديَّة بين البلدين من ُذ َسا ا ا ا ا ا اَنوات تُقيإدها فقط العقوبات التي كانت مفروض ا ا ا ا ا ااةُ .
االسا ااتفادة ال ُكبرى التي سا ااتسا ااتفيدها أوروبا من وراء االتفاق النووي هو الإنفط والغاز اإليراني .والغاز
على التحديد.
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بالنسبة ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا أمريكا فبعدما خر بارك أوباما من الع ارق وأفغانستان في محاوالته لسحب يد
الواليات المتحدة من الش ا ا ا اارق الوس ا ا ا ااط ومتابعتوا المور عبر حلفائوا اإلقليميين .يبدو اتفاق إيران
ساايس اوإل على الواليات المتحدة َّ
عدة ملفَّات :العراق وسااوريا أواال بعض التأثيرات في لبنان وفلسااطين

ٍ
أن الواليات المتحدة لم تعد ترى في الس ا ا ااعودية حليفوا
اي .ما يبدو هو ّ
كذلن اليمن بش ا ا ااكل أس ا ا اااس ا ا ا ّ
الهم فقد تص ا اارفت بما يخال أمانيوا ويبدو أنوا س ا ااتترن إليران العنان للتحرن في المنطقة كيفما
ّ
تشا اااء طالما تحافظ على مصا ااالح أمريكا .الجدير بالذكر أن طوران وواشا اانطن اشا ااتركتا في التَّحال

تعاونا بينوما – عندما تجمعوا المص ا ا االحة – س ا ا اايكون َّ
الدولي على داعش ما يعني َّ
مقد اما على
أن
ا
َّ
أن إيران تبلي فيه
دولة كالسااعودية تورطت في عدة ملفات ولم تسااتطع حلوا كمل ّ سااوريا الذي بدا ّ

حسنا(.)1
بالء ا
ا

با ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا النسبة لروسيا فما فعلته هو ُّ
تجنب وقوع أية حروب مع إيران وكذلن تجُّنب أن تُطَبإع إيران
عالقاتوا مع الواليات المتحدة .فتبقى روس ا ا ا اايا هي الحص ا ا ا ااان الس ا ا ا ااود للرهان في العالقات اإليرانية
المورد الس اااس ااي للس ااالح إلى إيران وهي التي بنت مفاعالت إيران
أن روس اايا هي
إ
المريكية علما ّ

كم التبادل التجارب بين البلدين(.)2
النووية كذلن ناهين عن ّ

ييير من قبل
وعلى هذا األسيييياس فان االتفاق النووي يعني ،من الناحية السييييياسييييية ،اعترافًا مباشي ًا

الواليات المتحدة ب يران كقوة إقليمية كبرى ،ينبغي التنسيق معها في كل ما يتعلق بقضايا الشرق

األوسيييط ،وهو ما يمنا ،بطبيعة الحال ،هامش مناورة سيييياسيييي واسيييع للجمهورية اإلسيييالمية في
مقاربة الكثير من الملفات الملتهبة.

( )1عبد الرحمن ناصر كيف يبدو الشرق األوسط الجديد بعد االتفاق النووي؟  ،ساسة بوست موقع:

.2019/01/30 https://www.sasapost.com
()2

المرجع نفسه.
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المطلب الرابع :التدخالت اإليرانية
مع مرور ما يقرب من أربعين عاما منذ قيام نظام الجموورية اإليرانية سيينة  1979تعاني
المنطقاة العربياة برمتواا من تادخالت إيرانياة متنوعاة الس ا ا ا ا ا ا ااالياب ومتعاددة المسا ا ا ا ا ا ااتوياات بادءا من
تصا اريحات المس ااؤولين مرو ار بخلق أذرع وجماعات موالية وصا اوالا إلى دعم وتش ااجيع وتدريب خاليا
القتل والتخريب واإلرهاب الوادفة إلى إيجاد حالة من الفوض ااى والترويع في المجتمعات العربية .رواذا
أن هذه التدخالت كانت متمركزة في بداياتوا في منطقة الخليج على وجه التحديد إالّ
كان صا ااحيحا ّ
أنه في اآلونة الخيرة تزايد حجم النشاااط التدخلي اإليراني في شااؤون كثيرة من دول المنطقة .بمعنى

أن حديث جنراالت الحرس الثوري عن س اايطرة طوران على أربع عواص اام عربية ليس
أكثر وض ااوحا ّ

مجرد هفوات أو خطابات جوفاء بل هي تص ا ا اريحات عاكسا ا ااة لواقع قائم بالفعل يؤكده كالم الرئيس

اإليراني حسييييين روحاني عن المعبر اإليراني اإللزامي على مس ا ا ااتوى المنطقة ذلن المعبر الواد
إلى إحاداث تغييرات س ا ا ا ا ا ا ايااس ا ا ا ا ا ا اياة عميقاة في الادول العربياة يترتاب عليواا تغيير موازين القوى بين
مكوناتوا المجتمعية عبر إدخال تعديالت ديموغرافية على الرض لضاامان تكريس المالمح الجديدة
ولعاال مااا يجري في كاال من سا ا ا ا ا ا ااوريااا والعراق واليمن يؤكااد على ذلاان وقااد عبرت الوثيقة العربية
الشييييييييياملة لمكافحة اإلرهاب والتي ناقش ا ا ا ا ا ااوا رؤس ا ا ا ا ا اااء المجالس والبرلمانات العربية خالل مؤتمرهم
بالجامعة العربية في فيفري سا ا ا ا ا ا اانة  2018والمقرر رفعوا إلى القمة العربية في دورتوا التاسا ا ا ا ا ا ااعة
والعش ا ارين في الرياض مارس من نفس السا اانة عن مخاطر التدخل اإليراني في المنطقة العربية إذ
أدى إلى إذكاء الطائفية واسا ا ا ا ا ا ااتش ا ا ا ا ا ا اراء اإلرهاب وتمدد الجماعات
أن التدخل اإليراني ّ
أكدت على ّ

توديدا للتماساان المجتمعي في
اإلرهابية وتكوين ودعم ميليشاايات طائفية مساالحة المر الذي ُيشااكل
ا

الوطن العربي.
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إن التدخالت اإليرانية في شااؤون المنطقة ليساات مجرد سااياسااة تنتوجوا الدولة اإليرانية في مرحلة ما
ّ

أو تجاه طر ما رواّنما هي سياسة متجذرة في دستور الدولة إذ تشرع لوا المادة  154من الفصل
العاشاار الخاص بالسااياسااة الخارجية من دسااتورها في ضااوء رغبة النظام اإليراني في تأساايس حكومة
عالمية التدخل في شااؤون الدول بحجة دعم المسااتضااعفين على حد زعموا رغم ما تمارسااه من قتل
روارهاب لمكونات الشعب اإليراني كما يحدث لعرب الحواز والكراد والبلوش الذين يعانون منذ عقود
من ويالت قمع روارهاب النظام وأدواته تحت سا ا ا ا ا اامع ونظر المنظمات العالمية التي وقفت عاجزة في
ردع آلة القتل واإلرهاب والتشريد لتلن المكونات الكبيرة في الدولة اإليرانية.1
وعليه فقد تميزت المرحلة الروحانية ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الغالء المعيشي والوضع االقتصادي المتردي والكساد
وتفش ا ااى الفس ا اااد هذا ما جعل الرئيس حسيييين روحاني يق

حائ ار بين وعود انتخابية لم تر النور

بعد وازدياد الضغوط الخارجية والداخلية على حكومته.
وعلى هذا الساااس يجد حسيين روحاني نفسااه أمام موق
إيران ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا قوتوا وهيمنتوا في ظل الظرو

صااعب وخيارات قادمة أصااعب الحتفاظ

الدولية الراهنة .وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل في

المبحث الثاني.
المبحث الثاني :التحديات الخارجية والداخلية إليران في ظل الظروف الدولية الراهنة واهم خيارتها
القادمة
مرشحا للرئاسة بالتغلب على الم َحن التي تواجووا إيران عن طريق
وعد روحاني عندما كان
ا

حل الزمة النووية وتحسين االقتصاد والتخفي
()1

وفقا
من السياسة االجتماعية القمعية للنظام إ ّ
ال انه ا

احمد طاهر باأل رقام ......خسائر فادحة لنظام إيران في سوريا واليمن  ،المجلة موقع:

.2019/02/03 https://arb.majalla.com
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إلحصا ا ا ا اااءات الحكومة اإليرانية الرسا ا ا ا اامية يعيش ما يقرب من ثلث اإليرانيين تحت خط الفقر على
أن العدد يتجاوز ذلن بكثير .ورغم مواصلة المجتمع
أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى ّ
الرغم من ّ
أن انتواكات حقوق اإلنسا ا ا ا ا ااان قد ازدادت في عود روحاني
اإليراني لطريقه نحو التحرر فإنه يبدو ّ

ضا اا للخطر بعد تنفيذ الرئيس دونالد
وّ
أن اإلنجاز المميز للرئيس روحاني االتفاق النووي بات معر ا
أن إيران بحاجة ما ّس ا ا ا اة إلى
ترامب توديداته باالنسا ا ا ااحاب من االتفاق .وقد أدرن حسيييييين روحاني ّ

إصا ا ا ا ا ا ااالحااات كبيرة ولكن قاادرتااه على إحااداث تغيير حقيقي يعرقلوااا -إن لم يمنعوااا تمااا ام اا -وجود
خامنئي والمؤس ا اسا ااات اإليرانية غير المنتخبة والرجعية بما فيوا مجلس صا اايانة الدسا ااتور وعديد من

قوات الحرس الثوري .وعليه وبدراسة الوضع
قوات المن بما فيوا ّ
المؤسسات شبه الحكومية وكذلن ّ
اإليراني الحالي فإن هنان عدة خيارات محتملة قد تحدث في المسا ا ا ا ا ا ااتقبل .ومن المسا ا ا ا ا ا ااتحيل تحديد
نظر لوضع إيران الوش(.)1
احتماال من غيرها اا
أن بعض هذه الخيارات أكثر
ا
الخيار الذي سيقع إالّ ّ
المطلب األول  :التحديات االقتصادية والسياسية
إن أي مراقب يطلع على الميزانية المقدمة من قبل الرئيس حسا ا ا ا ا ا اان
أوالً /التحديات االقتصيييييييييياديةّ :

أن أحد أكبر التحديات التي تواجه إيران في العام 2018
روحاني لمجلس الشورى يستطيع أن يتوقع ّ
سااو

يكون الضااغوط االقتصااادية على عامة الشااعب وقدرة تحمله لوذه الضااغوط أو حساابما تف إ
ض ال

الحكومة اإليرانية اإلش ااارة إليوا باإلص ااالحات االقتص ااادية .وهنا ُيمكننا أن نش ااير إلى االحتجاجات

الخيرة نواية س ا اانة  2017التي عص ا اافت بالبالد والتي كانت جذورها اقتص ا ااادية( .)2خاص ا ااة وان
االقتصاد اإليراني يعاني من أزمات حادة نتيجة عاملين أساسيين هما البيروقراطية المعوقة والكش
()1

علي رضا ناذر ،مستقبل إيران السياسي غير المؤكد  ،المعهد الدولي للدراسات اإليرانية موقع:

()2

عماد ابشناس إيران في  :2018تحديات تثقل كاهل النظام والمجتمع مركز الجزيرة للدراسات

.2019/02/10 ،https://rasanah-iiis.org

.2019/02/06 ،http://studies.aljazeera.net
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عن قض ااايا كبرى للفس اااد واالختالس بمليارات الدوالرات والرش ااوة خالل الس اانوات القليلة الماض ااية(.)1
تعول على االتفاااق النووي للخرو من الجمود
وبمااا أن مشا ا ا ا ا ا ا اااريع الحكومااة اإليرانيااة التي كاااناات إ
االقتصااادي قامت برفع سااق

توقعات الشااارع من االتفاق ومن ثََّم واجوت عراقيل وضااعتوا اإلدارة

أن عليوا التوجه نحو محورين:
الميركية على تنفيذ هذا االتفاق فإن الحكومة تعتبر ّ
األول /اإلصالح االقتصادي بشكل تُؤ إمن فيه الضرائب الحجم الكبر من مداخيل الدولة بدل البترول
الذي ما زال يص ااعب تحص اايل عائداته وأثمانه من الدول الخرى .وتكمن المش ااكلة في أن اإليرانيين
ليس لديوم ثقافة دفع الض ا ا ا ا ا ا ارائب على غرار الدول الغربية واعتادت الحكومات اإليرانية خالل مئة
سنة الخيرة أن تؤ إمن مداخيلوا عبر بيع البترول وعادة ما كانت الضرائب تؤ إمن  %7من مداخيل
أن محاولة الحكومة
الدولة كحد أقصى وكانت تشمل الضرائب على رواتب الموظفين .ومن المؤكد ّ

تأمين ما يزيد عن  %60من مداخيلوا عبر الض ارائب سا ُايحدث صاادمة كبيرة في المجتمع قد تؤدي
إلى َّ
ردات فعل عنيفة من قبل المواطنين أقلوا ما شا ا ا ااودناه نواية سا ا ا اانة  .2017يضا ا ا ااا

ذلن إلى

معضلة البطالة التي تطول بصورة أساسية الشباب الذين يش إكلون الكثرية النسبية للمجتمع اإليراني
يوما بعد يوم.
وهي تشبه كرة الثلج التي تكبر ا
الثاني /االقتصيياد المقاوم الذي يعتمد على إعادة بناء البنية التحتية لالقتص اااد اإليراني بحيث يقوم
بتأمين حاجة البالد من السا االع والمواد السا اااسا ااية بحيث ال تحتا السا ااتيراد البضا ااائع بشا ااكل يم إكن
أعداء إيران من استغالل العقوبات االقتصادية ضدها.
أيضا حول محورين:
ثانياً /التحديات السياسية :وتتمحور ا

()1

االقتصاد اإليراني قبل وبعد االتفاق النووي

.2019/02/11

مركز دراسات دور انتاش موقع،https://www.dusc.org :
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أن إيران ستكون على موعد مع االنتخابات المقبلة لمجلس الشورى
األول /المشاكل الداخلية خاصة و ّ
اإلسااالمي خالل ساانة  2019وتش ا إكل التجاذبات السااياسااية ساانة  2018أرضااية لوذه االنتخابات .
وعليه فإن االتجاهات السا اياس ااية المختلفة س ااو

تحاول ض اارب بعض ااوا البعض وس ااتكون حكومة

الرئيس روحاني وبرامجوا في ش ا ا ا ا ا ااتى المجاالت أحد أس ا ا ا ا ا ااول الهدا

وصا ا ا ا ا ا اواال لجميع االتجاهات

السياسية(.)1
الثاني /مواجوة المشا ا ا ا ا اااكل الخارجية مع الحكومة الجديدة للواليات المتحدة وجيران إيران خاصا ا ا ا ا ااة
المملكة العربية الس ا ا ااعودية من جوة واس ا ا ااتمرار الوجود اإليراني في المنطقة وص ا ا ااناعة الصا ا ا اواريخ
البالسااتية والساالحة الدفاعية المر الذي يعتبره النظام في إيران ضاامانة لألمن القومي اإليراني من
جوة أخرى وما يمكن أن يشا ا إكله هذا الحض ااور من أعباء س ااياس ااية واقتص ااادية تنعكس على الداخل
اإليراني .ويود

مجددا وهذا أدى
السلون الميركي تجاه إيران إلى إعادتوا الى كرسي المفاوضات
ا

مجددا حيث يصااعب على أية شااخصااية سااياسااية اليوم
إلى صااعود االتجاهات المتشااددة داخل إيران
ا
أن تتحدث عن مفاوضات على غرار ما حدث قبيل االنتخابات النيابية.
المطلب الثاني :التحديات األمنية واالجتماعية
أو ًال /التحديات األمنية :إذا ما نظرنا إلى خريطة إيران الس ااياس ااية فيمكن أن نالحظ أن المجموعات
اإلرهابية تتواجد في كل المناطق الحدودية إليران وتترص ا ا ا ا ا ا ااد للنفاذ داخل البالد بأي شا ا ا ا ا ا ااكل من
أن دواال معادية إليران بدأت تمويل المجموعات المعارض ا ا ا ااة
الش ا ا ا ااكال .وما يزيد من خطورة التوديد ّ
بشا ااكل سا ااخي ج خدا خالل اآلونة الخيرة وبات المعارضا ااون اإليرانيون خار البالد يمتلكون وسا ااائل
إعالم فضائية وشبكات تواصل اجتماعي قوية ج خدا تؤثر على الداخل اإليراني بشكل كبير.

( )1عماد ابشناس المرج سبق ذكره.
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كبير بين الجيل الجديد الذي ُيعتبر الجيل الخامس
ارخا اا
ثانياً /التحديات االجتماعية :تواجه إيران شا ا ا ا ا
للثورة والجيال الولى والثانية للثورة في مجاالت اجتماعية وثقافية َّ
أن تمسا ا ا ا ا ا اان الجيال
عدة حيث ّ
الولى للثورة بمبادئوا مقابل ابتعاد الجيال الجديدة عن هذه المبادئ يؤدي إلى تصا ا ا ا ا ا ااادم كبير في

أن
الفكار .وعلى الرغم من أن معظم احتجاجات بداية س ا اانة  2018بدأت لس ا ااباب اقتص ا ااادية إالّ ّ

الشا ا ا ا ا ا ااباب الذين سا ا ا ا ا ا ااايروا هذه االحتجاجات فيما بعد كان معظموم ُيعبإر عن موقفه تجاه الظرو
االجتماعية والثقافية التي تواجوه إلى جانب مشاكله االقتصادية خاصة البطالة(.)1
المطلب الثالث :أهم الخيارات اإليرانية القادمة

ُّ
اني في هذه المنطقة بعد ما
أوال /الخروج من منطقة الشرق األوسط ولعلى أبرز نتائج التدخل اإلير ّ
ااعد
يعر بالربيع العربي انويار الدول الوطنية كما حدث في العراق وسا ا ااوريا ولبنان واليمن وتَصا ا ا ُ

ُّ
وتوغل الفاعلين
موجة اإلرهاب بص ا ااورة غير مس ا اابوقة واتس ا اااع نطاق الحروب الهلية في المنطقة

من غير الدول وانتشااار الميليشاايات المساالَّحة وانتشااار الفوضااى وعدم االسااتقرار( .)2إالّ انه حسااب
ما يعتقده المحللون فإن طوران تعمل على تغيير نوجوا في سا ا ا ا ا ا ااوريا باالعتماد على القوة الناعمة
ال من العسا ا ا ااكرية بود
بد ا

ضا ا ا اامان اسا ا ا ااتمرار وجودها وقط

ثمار دعموا للنظام السا ا ا ااوري طيلة

العوام السااابقة .فوي تسااعى من خالل هذه المخططات إلى تثبيت وجودها في سااوريا ما بعد انتواء
الصا اراع من خالل تطبيع وجودها الثقافي واالجتماعي في المجتمع الس ااوري مما يض اامن اس ااتمرار
تأثيرها حتى بعد انتواء الصراع في سوريا .كما ان تثبيت هذا الوجود على الراضي السورية يضمن
إليران دعم دورها اإلقليمي في المنطقة من خالل تسااويل وصااولوا لحليفوا حزب اهلل عن طريق ربط
إيران با ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لبنان مرو ار با ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا دمشق وبغداد .كما سيساعدها هذا الوجود في مواجوة الضغوط
()1
()2

المرجع نفسه.

محمود حمدي أبو القاسم إيران :سياسات التدمير وطموحات اإلعمار  ،المعود الدولي للدراسات اإليرانية

موقع.2018/02/12 ، https://rasanah-iiis.org:
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عبر عنه أمين س ا ا اار الويئة الس ا ا ااياس ا ا ااية في االئتال
والعقوبات الدولية المفروض ا ا ااة عليوا...وهو ما ّ

ال :إن
الوطني الس ااوري المعارض رياض الحسيين  ،في تصا اريح خاص لمدونة مص اادر س ااوريا قائ ا
ضيييييييييغط الواليات المتحدة األمريكية على طهران للخروج من سيييييييييوريا جعلها تبحث عن باب خر
لتثبيت احتاللها لسييييوريا ،بعد أن شييييعرت بالخطر الذي يحوم حول وجودها العسييييكري  ،وأضا ا ااا
أنها وجدت في التغلغل الثقافي وسييلة جديدة لتحقيق أهدافها  .إن إيران حسااب رياض الحسين
تسعى ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا فرض ثقافتوا المذهبية الطائفية وان اللجوء إلى غسل عقول الطفال وتغيير تفكيرهم
بطريقة طائفية وتجويزهم ليكونوا مقاتلين في المسا ا ا ا ا ا ااتقبل هي جرائم حرب جديدة داعيا المجتمع
الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان ل ا ا ا ا ا وق
مدن وقرى ري

جرائم إيران التي استغلت الوضاع المعيشية الصعبة في

دير الزور بعد سا ا ا اانوات من المعاناة مع اسا ا ا ااتبداد نظام السا ا ا ااد ووحشا ا ا ااية تنظيم

الدولة(.)1
ثانياً /تسييييييوية العالقات األمريكية اإليرانية من الممكن أن تشا ا ا ااتمل الخيارات المطروحة أمام النظام
اإليراني على مجموعة واسعة من الحلول كالحيل االقتصادية والسياسية التي يمكن أن يستند النظام
إلى واحاد منواا أو أكثر لمواجواة التاأثيرات االقتص ا ا ا ا ا ا ااادياة المرتقباة بعاد تطبيق العقوباات المريكياة
كتقديم تنازالت سياسية في اللحظات الخيرة للدارة المريكية والعودة إلى طاولة المفاوضات أو ما
ُيعر بس ا ااياس ا ااة حافة الواوية التي يلجأ إليوا النظام عند تَعقُّد المور ووص ا ااولوا إلى طريق مس ا اادود

للحيلولة دون االنويار الداخلي أو سقوط النظام وقد لجأ النظام اإليراني بعد الثورة إلى هذه السياسة

أكثر من مرة على مدار تاريخه .وتؤيإد هذا االتجاه الناشا ااطة اإليرانية ابنة أحد دعائم النظام اإليراني
فائزة هاشمي رفسنجاني  ،التي رأت ضارورة اتإباع حلول غير اقتصاادية وبالتحديد تغيير الساياساة
الخارجية اإليرانية .وعبرت عن هذا التغيير قائلة :لقد اعتدنا -اإليرانيين -حل المشييييييكالت بعد أن

()1

غيث الحمد ما بعد انتهاء الصراع :كيف ستحفظ إيران وجودها في سوريا  ،مركز رفيق الحريري في الشرق

الوسط موقع.2019/02/16 ،http://www.achariricenter.org :
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
تصييييل إلى النقاط الحرجة ،كما فعلنا عندما أطلقنا سييييراح الرهائن األمريكيين سيييينة  1981وقبلنا
السيييييالم مع العراق سييييينة  ،1988سييييينفعل الشييييييء نفسيييييه مع دونالد ترامب  ،وكما أن مذهبنا
الشيييعي يسييما لنا بتحديث اإلسييالم ،فلم ال تنحدسث سييياسيياتنا الخارجية ؟  .ويبدو أن هذا الخيار
مرجح ج خدا في ضا ا ا ا ااوء التجارب التاريخية للنظام اإليراني مع العقوبات كما سا ا ا ا اابق وحدث عند قبول
إيران للتفاوض الذي انتوى بتوقيع االتإفاق النووي في س ا ا اانة  2015بعد معاناة االقتص ا ا اااد والش ا ا ااعب
اإليراني من العقوبات.
ثالثاً /الدخول في عالقات جديدة كالتعويل على كس ا ا ا ا ا ااب التأييد والدعم االقتص ا ا ا ا ا ااادي من حكومات
حليفة سواء من دول الجوار كالعراق أو قطر أو تركيا أو من الحلفاء التجاريين كاالتحاد الوروبي
وأهم مشتري الإن ْفط اإليراني كالصين والوند وكوريا الجنوبية واليابان أو ربما حلفاء سياسيون كروسيا
على سبيل المثال(.)1
رابعاً /إيران والتزامها باالتفاق النووي إذ أن موق

إيران المتوقع من مسا ا ااالة االتفاق النووي يتأرجح

بين احتمالين اثنين :الول أن تظل إيران باقية في االتفاق النووي كخيار مؤقت ومرحلي وس ا ا ا ا ااتظل
تترقب محاوالت بعض القوى الدولية خلق آليات مالية مسا ا ا ا ا ا ااتقلة بعيدة عند الدوالر والثاني قبولوا
التفاوض حول اتفاق جديد وذلن قد يحدث مع اسااتشااعار النظام اإليراني بان االتفاق النووي أصاابح
أن النظام أصبح يواجه أزمة بقاء حقيقية(.)2
بال جدوى و ّ

()1
()2

احمد شمس الدين ليلة المرجع سبق ذكره.

ايران ومستقبل البقاء في االتفاق النووي الرهانات والبدائل  ،المعود الدولي للدراسات اإليرانية ص ص

.22-21
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
وعليه تبقى المصا االحة الخاصا ااة وحدها من يلعب اكبر دور في العالقات الدولية فال صا ااداقة دائمة
وال عداوة دائمة روانما هنان مص االحة دائمة وهو ما يفرض على إيران تحس ااين عالقتوا مع كل الدول
وتحديث سياستوا الخارجية لضمان مستقبلوا وتحقيق مصلحتوا الخاصة.
النتائج:
_ تميزت المرحلة الروحانية ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الغالء المعيشي والوضع االقتصادي المتردي والكساد وتفشى
الفسا ا ا ا ا ا اااد هذا ما جعل الرئيس حسيييييييييين روحانى يق

حائ ار بين وعود انتخابية لم تر النور بعد

وازدياد الضا ا ااغوط الخارجية والداخلية على حكومته فالنظام أصا ا اابح مثخنا بالعقوبات خاصا ا ااة وهو
الذي احتفى يوما ما خالل واليته الولى في  2015برفع العقوبات عندما وقع االتفاق النووي ووعد
شااعبه بعدم ا لعودة للوراء وقع في خطأ إسااتراتيجي بعدها ووضااع كل بيضااه في ساالة واحدة فربط
مصير حكومته وبرنامجه ووعوده االنتخابية بالصفقة الدبلوماسية الوليدة آنذان.
ال من العس ا ا ا ا ا ااكرية
_ تعمل طوران على تغيير نوجوا في س ا ا ا ا ا ااوريا باالعتماد على القوة الناعمة بد ا
بود

ضا ا اامان اسا ا ااتمرار وجودها وقط

ثمار دعموا للنظام السا ا ااوري طيلة العوام السا ا ااابقة .فوي

تسا ااعى من خالل هذه المخططات إلى تثبيت وجودها في سا ااوريا ما بعد انتواء الص ا اراع من خالل
تطبيع وجودها الثقافي واالجتماعي في المجتمع السا ا ا ااوري مما يضا ا ا اامن اسا ا ا ااتمرار تأثيرها حتى بعد
انتواء الصراع في سوريا.
_ تشا ا ا ا ا ا ااتم ل الخيارات المطروحة أمام النظام اإليراني على مجموعة واسا ا ا ا ا ا ااعة من الحلول كالحيل
االقتص ا ا ا ااادية والس ا ا ا ااياس ا ا ا ااية التي يمكن أن يس ا ا ا ااتند النظام إلى واحد منوا أو أكثر لمواجوة التأثيرات
االقتصادية المرتقبة بعد تطبيق العقوبات المريكية.
إن موق
_ ّ

إيران المتوقع من مس ا ا ا ا ا ا ااالة االتفاق النووي يتأرجح بين احتمالين اثنين الول أن تظل

إيران باقية في االتفاق النووي كخيار مؤقت ومرحلي والثاني قبولوا التفاوض حول اتفاق جديد.
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
_ تبقى المصا االحة الخاصا ااة وحدها من يلعب اكبر دور في العالقات الدولية فال صا ااداقة دائمة وال
عداوة دائمة روانما هنان مص ا ا ا ا االحة دائمة وهو ما يفرض على إيران تحس ا ا ا ا ااين عالقتوا مع كل الدول
وتحديث سياستوا الخارجية لضمان مستقبلوا وتحقيق مصلحتوا الخاصة.
التوصيات:
_ على الحكومة اإليرانية في ظل العراقيل التي وضعتوا اإلدارة الميركية على تنفيذ االتفاق النووي
التوجه نحو محورين اثنين اإلصالح االقتصادي واالقتصاد المقاوم.
_ ُيلزم الرئيس حسن روحاني بتحسين أوضاع حقوق اإلنسان في إيران خاصة وان هذا المل
ك ااان وال يزال نقط ااة االختال

_ وق

الس ا ا ا ا ا ا ا اااس ا ا ا ا ا ا اي ااة بين النظ ااام ال ااديني المتطر

قد

والمجتمع ال اادولي.

التدخل اإليراني في المنطقة العربية الذي أدى إلى إذكاء الطائفية واسا ا ا ا ااتش ا ا ا ا اراء اإلرهاب

توديدا
وتمدد الجماعات اإلرهابية وتكوين ودعم ميليشا ا ا ا ا اايات طائفية مسا ا ا ا ا االحة المر الذي ُيشا ا ا ا ا ااكل
ا
للتماسن المجتمعي في الوطن العربي.

_ تسوية العالقات المريكية اإليرانية وضرورة إتباع حلول غير اقتصادية وبالتحديد تغيير السياسة
الخارجية اإليرانية فما دام المذهب الش اايعي اإليراني يس اامح بتحديث اإلس ااالم فلم ال تُح إدث إيران
سياستوا الخارجية لضمان مستقبلوا وتحقيق مصلحتوا الخاصة.

_ الدخول في عالقات جديدة كالتعويل على كس ا ااب التأييد والدعم االقتص ا ااادي من حكومات حليفة
س ا ا ا ا اواء من دول الجوار كالعراق أو قطر أو تركيا أو من الحلفاء التجاريين كاالتحاد الوروبي وأهم
مش ا ااتري الإن ْفط اإليراني كالص ا ااين والوند وكوريا الجنوبية واليابان أو ربما حلفاء س ا ااياس ا اايون كروس ا اايا
على سبيل المثال
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
_ على إيران أن تظاال باااقيااة في االتفاااق النووي كخيااار مؤقاات ومرحلي أو قبولوااا التفاااوض حول
اتفاق جديد.
خاتمة:
تمتلن الدولة اإليرانية َّ
مقدرات اقتصادية هائلة تؤهإلوا لن تكون في مصا ّ الدول المتطورة

إذ تحوي أرضا ااوا َّ
مقدرات طبيعية ضا ااخمة من النفط والغاز وركائز بش ا ارية شا ااابة وأصا ااول أرسا اامالية
تترجم كل هذه الممتلكات في شا ااكل نوضا ااة اقتصا ااادية وتنمية بشا اارية
متنوعة لكنوا إلى حد اآلن لم َ

بدال من توجيه ثروات وموارد البالد
ص ا ا ا ا ا ا اَّناع القرار اإليراني ا
متكاملة وهو ما ينبغي أن يلتفت إليه ُ
المالية والبشرية بما ال يعود بالنفع على الشعب اإليراني وبما يثير الصراعات اإلقليمية.
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قائمة المراجع:
أو ًال /المجالت والدوريات:
 _1احمد طاهر باألرقام ......خسيييييييائر فادحة لنظام إيران في سيييييييوريا واليمن  ،المجلة موقع:
2019./02/03 https://arb.majalla.com
 _2علي رض ا ا ا ااا نادر االسييييييتمرارية والتغيير في السييييييياسيييييية الخارجية اإليرانية ص  2موقع:
.2019/02/18 www.rand.org
ثانياً /المواقع االلكترونية:
 _1احمد شاامس الدين ليلة تقييم األداء وسيييناريوهات المسييتقبل وخيارات النظام المعود الدولي
للدراسات اإليرانية موقعhttps://rasanah-iiis.org:

2019./01/25

 _2فالح هااادي الجنااابي حقوق اإلنسيييييييييييان واصييييييييييالحات روحاني المجلس الوطني للمقاااومااة
اإليرانية موقع2019./01/27 https://www.ncr-iran.org :
 _3عبد الرحمن ناصر كيف يبدو الشرق األوسط الجديد بعد االتفاق النووي؟  ،ساسة بوست
موقع.2019/01/30 https://www.sasapost.com :
 _4علي رضا ااا ناذر  ،مسيييتقبل إيران السيييياسيييي غير المؤكد  ،المعهد الدولي للدراسيييات اإليرانية
موقع2019./02/10 https://rasanah-iiis.org :
 _5عماااد ابش ا ا ا ا ا ا اناااس إيران في  :2018تحييديييات تثقييل كيياهييل النظييام والمجتمع مركز الجزيرة
للدراسات 2019./02/06 http://studies.aljazeera.net
 _6االقتصيييييييييييياد اإليراني قبيييل وبعيييد االتفييياق النووي

مركز د ارساا ا ا ا ا ا ا ااات دور انتا اااش موقع:

2019./02/11 https://www.dusc.org
 _8محمود حمدي أبو القاساا ا ا ا اام إيران :سييييييييياسييييييييات التدمير وطموحات اإلعمار  ،المعود الدولي
للدراسات اإليرانية موقعhttps://rasanah-iiis.org:

2018./02/12
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 _9غيث الحمد ما بعد انتهاء الصييييراع :كيف سييييتحفظ إيران وجودها في سييييوريا  ،مركز رفيق
الحريري في الشرق الوسط موقع2019./02/16 http://www.achariricenter.org :
 _10ايران ومسيييييييييتقبل البقاء في االتفاق النووي الرهانات والبدائل  ،المعود الدولي للد ارس ا ا ا ا ا ااات
اإليرانية ص ص .22-21
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ارت َدادات ضاغطة

الص تعود اإلقليمي وتحدياته
س الثوري اإليراني وترمثالت َ
َ
أعباء ت
الح َر ت
Stress suppressors
Iranian Revolutionary Guard and the burdens of the intractable
confrontation
د .فراس عباس هاشم (كلية العلوم السياسية /جامعة النهرين –العراق)

ملخص:
تتناول هذه الد ارسا ا ااة صا ا اايرورة نشا ا ااوء الحرس الثوري اإليراني منذ العام  1979في ظَ َّل
تصا ا ا ا ا اااعد حدة التحديات الداخلية واإلقليمية بما يودد أركان الدولة اإلسا ا ا ا ا ااالمية فض ا ا ا ا ا االا عن عملية
التحديث التي رافقت نش ا ا ااأته حتى يومنا هذا بما يتوافق مع طبيعة الموام الجديدة التي يض ا ا ااطلع بوا
ظ َّل دينامية التصا ااعيد
في المنطقة والبحث في آليات تكيفه مع المؤس ا اسا ااة السا ااياسا ااية في إيران في َ
ضده وبالتالي منحه قوة في عملية التغيير السياسي وتعرض الدراسة كي

استطاع الحرس الثوري

من َّبناء قدراته التنظيمية والمالية بما يمتلكه من مؤسا اس ااات اقتص ااادية أس ااومت في اس ااتقالليته بعيدا
عن الجيش النظامي وتنامي ش ااعبيته وتناقش الد ارس ااة عملية تطوير عقيدته العس ااكرية على أس اااس
يلبي متطلبات المرحلة الحالية دون المسا ا ا ا ا ا اااس بجوهر عقيدته االسا ا ا ا ا ا اااسا ا ا ا ا ا ااية باعتباره حامي للثورة
اإلس ااالمية ومكتس ااباتوا .وتخلص الد ارس ااة إلى أَن الحرس الثوري اإليراني يود

إلى موازنة الوجود

ظ َّل القدرات غير المتماثلة النوعية تود
العسا ا ا ا ا ا ااكري المريكي في المنطقة في َ

لمواجوة التحديات

الخارجية التي تس ا ااتود

أمن إيران على المس ا ااتويين الداخلي واإلقليمي باإلض ا ااافة إلى تأمين حلفائه

اإلقليميين في المنطقة.
الكلمات المفتاحية :الثورة اإلس ا ااالمية الحرس الثوري الزمة الس ا ااورية العقوبات االقتص ا ااادية
الواليات المتحدة .
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Abstract:
This study deals with the emergence of the Iranian Revolutionary
Guard since 1981, when internal and regional challenges escalated,
threatening the pillars of the Islamic state, as well as the process of
modernization that accompanied its inception to this day in accordance with
the nature of the new tasks being carried out in the region. Political situation
in Iran under the dynamic of escalation against him, and thus give him
strength in the process of political change and the study shows how the
Revolutionary Guard was able to build its organizational and financial
capabilities of the economic institutions contributed to its independence
away from the regular army and growing popularity, The study concludes
that the IRGC aims to balance the US military presence in the region in the
light of the asymmetric capabilities that are designed to meet the external
challenges that are facing the challenges of the Islamic revolution. Aimed at
the security of the Islamic Republic at the internal and regional levels in
addition to securing its regional allies in the region.
Keywords: Islamic Revolution, Revolutionary Guard, Syrian Crisis,
Economic Sanctions, United States.
:مقدمة
اإلقليمية في منطقة ال َّش ا ا ارق الوسا ا ااط العديد من التحديات المؤثرة
التطورات
افرزت
َّ التحوالت و
ّ
ّ
َّ
المتغيرات أس ااومت في إعادة تَش ااكي ُل المنطقة على َنحو كبير
في الداء االس ااتراتيجي اإليراني وهذه

إقليمي مؤثر كان لوا انعكاسااا في عالقاتوا السااياسااية حيث تشااير
في ظَ َّل سااعي الخيرة لداء دور
ّ
ظ َّل
َ هذه التحركات إلى تصا ا ا ا ا ا اااعد َدور الحرس الثوري اإليراني لداء موام خارجية في المنطقة في
امتالن خص ا ااوص ا ااية فكرية َعقائدية تمثل وجه الثورة اإلس ا ااالمية وهو بمثابة المدافع عن قيَّم ومبادئ

الثورة اإلسااالمية مع تبنيه خطاب قيمي أخالقي بالتزامن مع شااعارات ثورية من هنا اسااتطاع القيام

بوظيفية تامين التوديدات التي تواجه ديمومة مكتس ا اابات الثورة اإلس ا ااالمية خص ا ااوص ا ااا مع بروز دور
التغيير في ال َّشا ا ارق الوس ا ااط وتكوين حلفاء
الفاعلين من غير الدول في الس ا اااحة اإلقليمية بعد َموجة
ّ

حيَّث اكتسا ا ا ااب القدرة. يعمل من خاللوا بتحقيق أهدافه في الدول ذات الهمية االسا ا ا ااتراتيجية إليران
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على أداء َدور محوري في الزمة السا ا ا ا ا ا ااورية وفي غيرها من خالل رؤية التجديد في َّبناء َعقيدته

التي تدعو إلى َدور أكبر على المس ا ااتوى الس ا ااياس ا ااي يلعبه الحرس الثوري بما يتناس ا ااب مع متطلبات

الوضااع اإلقليمي الحالي باإلضااافة إلى اسااتحضااار تكتيكات تم اسااتخداموا في مرحلة زمنية سااابقة

َّ
بشكل واضح على أدائه في سوريا .
انعكست
َ

وبناء على ذلن جاءت أهمية هذه الدراسيييييييية محاولة الكتش ا ا ا ا ااا

قدرات الحرس الثوري

اإليراني من خالل معرفاة ادواتاه التي اسا ا ا ا ا ا ااتطااع من خاللواا بَّنااء فااعليتاه وانعكااس ا ا ا ا ا ا اواا على َدوره

المتصا اااعد بشا ا َّاكل واضا ااح على المسا ااتويين المحلي واإلقليمي .وبالتالي تأتي اإلشيييكالية التي تنطلق
منها الدراسيية َشا ا َّكلت الَحداث التي رافقت الحرس الثوري اإليراني منذ مرحلة تأس اايس ااه منطلقا في
مواجوة التحديات الداخلية والخارجية التي تودد الحرس الثوري اإليراني  .وتنطلق االجابة على هذا
التس اااؤالت من خالل فرضيييية رئيسيييية مفادها يتمثل المنطلق العقائدي الس اااس الفكري الذي أس ااوم
في تَش ا ا ا ااكي ُل الحرس الثوري اإلي ارني عالوة على ذلن إعادة بناء َدوره الفاعل في م َسا ا ا ا اارات الَحداث

على المس ا ااتوى الداخلي أو اإلقليمي .أما منهجية الدراسييية تفرض علينا تناول هذا الموض ا ااوع إتباع
أكثر من منوج بحس ا ااب اقتض ا اااء الض ا اارورة فقد اس ا ااتخدم منوج د ارس ا ااة الحالة خالل دارس ا ااة طبيعة

ظ َّل حالة التأزم التي رافق علمية
الَحداث والتّ ُّ
طورات التي رافقت نشا ا ااأة الحرس الثوري في إيران في َ
َّ
حوالت التي حص ا ا ا االت في
بناء الدولة الجديدة .كما جرى توظي المنوج االس ا ا ا ااتقرائي لفوم طبيعة الت ُ
المنطقة وسا ا ا ا ا ا اااهمت في بلورة رؤية جديدة إلعادة تَشا ا ا ا ا ا ااكي ُل موام وواجبات الحرس الثوري لمواجوة

التحديات المنية التي تواجه إيران.
واتساقا مع ما تقدم سيتم توزيع هيكلية الدراسة إلى ثالث مباحث يشمل المقدمة .ويركز
المبحث الول  :حركة مس ا ا ا ااارات ص ا ا ا ااعود الحرس الثوري رواعادة انتا الذات وتوليدها .أما المبحث
أنموذجا ).
الثاني َ :مجاَالت الدوار الدائية للحرس الثوري في سياقاتوا الخارجية ( الزمة السورية
ا
تحوالت الااداخاال وتواادياادات
فيمااا تناااول المبحااث الثااالااث  :الحرس الثوري اإليراني وتحااديااات مواجوااة ّ

الخار .
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المبحث األول
مسارات صعود الحرس الثوري واعادة إنتاج الذات وتوليدها
حركة َ

من نافلة القول أن عملية بناء الدولة في إيران بعد أعالن الثورة

(*)

اإلسا ا ا ا ا ا ااالمية في

العام ( )1979ال تزال في خطوات بدائية ومأس ا ا اسا ا ااة الص ا ا اراع على السا ا االطة لم تنجز بعد عند هذه
الظرو

وديناميتوا

()1

أمر السا ا ا ا ا ا اايد (روح اهلل الخميني) في  5أيار/مايو عام ( )1979بتشا ا ا ا ا ا ااكيل

اني لهاادا ٍ عاادياادة ولمو ّماات كثيرة
الحرس الثور ّ
ي اإلير ّ
النظااام الجااديااد من المخاااطر المحتملااة الااداخليااة والخااارجيااةن وهااذا مااا جاااء في ميثاااقااه التنظيمي
منوااا االضا ا ا ا ا ا ااطالع بمومااة حمااايااة وحفظ

الساااسااي .ويتجّلى هذا بوضااوح في صااورة خطابة قائال لو لم يكن حرس الثورة ما كانت الدولة,
إني أوقر الحرس وأحبهم وعيني عليهم ,فلقد حافظوا على البالد عندما لم يسييييتطع أحد .ومازالوا,

وتعني في علم االجتماع تغييراً جذرياً وعميقاً في

لسياسي الحديث
مفووما محوريخا في الفكر ا
(*)تعتبر الثورة
ا
ّ
اسية تعني
المجتمع والبنى االجتماعية ،يحدث بصورة مفاجئة ويكون
مصحوبا بالعنف والقوة  .ومن الناحية السي ّ
ً
الثورة تغيير المؤسسة السياسية والنظام ورموز الحكم  .نقال عن :محسن رضائي علي مبيني دهكردي إيران
اإلسالمية في أفق الرؤية المستقبلية ترجمة  :رعد الحجا

ط ( 1بيروت  :مركز الحضارة لتنيمة الفكر اإلسالمي

 ) 2013ص .625
()1

معتصم صديق اهلل عبد اهلل المؤسسات العسكرية بين الثقة والتوميش مقارنة بين وضع الحرس الثوري والجيش

في بنية النظام االيراني
للدراسات االيرانية

مجلة الدراسات اإليرانية

السنة الولى

العدد الول ( الرياض مركز الخليج العربي

ديسمبر  ) 2016ص  .135في الحقيقة لم تكن الثورة االسالمية أولى الثورات في إيران روان

اختلفت عن سابقاتوا روادا وواقعية وتوجوات

غير أنوا تستقي من الثورة الدستورية وانتفاضة مصدق في العام

( ) 1953تلن الروح المتأصلة في النزعة الدائمة لدحر العدوان وحماية الحقوق واجتثاث الظلم وحماية العراض
والخيرات والسيادة

غير أن الثورة اإلسالمية أضافت إلى هذا البعد مكونا نوائيا يتمثل في الدافعية اإليمانية التي

تنسجم وتنبثق من اعتبار الحكومة اإليرانية حكومة قرآنية إسالمية ونظام الحكم هو إسالمي فقوي شرعي يأتمر
بتوجيوات المرشد الروحي وال يحتمل التعارض تحت طائلة العصيان على أوامر اهلل  .عدنان مونا مجابوة الويمنة
إيران وأمريكا في الشرق الوسط ط( 1بيروت مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي  )2014ص ص -16
17
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إنهم مر ة تجسيييييم معاناة هذا الشيييييعب وعزيمته في سييييياحة المعركة وتاري الثورة (.)1وبدا هنالن
فعليا حاالت استثنائية تستعصي على الجيش يصعب معوا التعاطي وبالتالي تودد تكوينات المجتمع
اإليراني وكجزء من هذه المقارب ة حرص اات القيادات على إنش اااء قوات للحرس لحفظ مكتس اابات الثورة
ودرء التوديدات المنية س ا ا ا اايما روانوا عززت من التوجه المتنامي لبناء مالمح الدولة اإلس ا ا ا ااالمية في
إيران .
ولد ارس ااة قدرة الحرس الثوري( ) Revolutionary Guard Corpsكمؤسا اس ااة ثورية ال
بد من إتباع إطار تحليلي مميز يسا اامح بعرض شا ااامل لما هو معرو

وما يعتقد بأنه صا ااحيح عن

الحرس الثوري وال شا اان تكتسا ااب البحاث عن الجيوش الثورية أهمية خاصا ااة لكونوا تصا االح لمقارنة
الحرس بالقوات المساالحة الثورية الخرى .فعلي ساابيل المثال يقيس( جون إليس ) John Ellis-قوة
تلن القوات ونجاحوا بالدرجة التي تس ا ا ا ااتطيع معوا أن توائم االهتمامات الش ا ا ا ااخص ا ا ا ااية لمقاتليوا وبين
أهدا

الثورات التي أنجبتوم  .أما (جوناثان أدلمان ) Jonathan Adelman-فيقول بأن عامل

الحماسة هو الذي يجعل أية قوة مسلحة ثورية تتميز بقدرة عسكرية فعالة أكثر من سابقاتوا الموجودة
قبل الثورة (.)2

( )1هاني نسيرة الحرس الثوري اإليراني ..بين القوة والضع
بتطورات المل

السوري)شوهد في 2019/1/12

(دراسة تستعرض تاريخ هذه المؤسسة المنية وعالقتوا

في  . www.albainah.net/items:تنص المادة( )150من

الدستور اإليراني على أن مومة قوات الحرس الثوري اإليراني تتمثل في حماية الثورة ومنجزاتوا تبقى قوات حرس
الثورة اإلسالمية التي تأسست في األيام النتصار هذه الثورة راسخة ثابتة من أجل أداء دورها في حراسة الثورة
ومكاسبها .يعين القانون حدود وظائف هذه القوات ،ونطاق مسؤولياتها في ما يخص وظائف ونطاق مسؤولية

القوات المسلحة األخرى مع التأكيد على التعاون والتنسيق األخوي فيما بينها  .نجالء مكاوي

تامر بدوي

االستراتيجية اإليرانية في الخليج العربي

ط ( 1بيروت

يحيى صويب

مركز صناعة الفكر للدراسات والبحاث

 )2015ص .53
( )2كينيث كاتزمان الحرس الثوري االيراني  :نشأته وتكوينه ودوره ط ( 3ابو ظبي مركز االمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية ) 1998

ص . 17
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في حين تحدد (كاترين تشا ا ا ا ا ا ااورلي )Katerina tchurly -المراحل التي يجب على
الجيوش الثورية أن تمر بوا بود

الدفاع عن مكاسااب الثورة ومواصاالة الحرب الثورية

()1

في الحقيقة

إن تأثير صا ا ا ا ااعود قوى إقليمية على المنطقة خالل فترات تاريخية مختلفة ترن بصا ا ا ا ااماته على ذاكرة
الشاارق الوسااط وهذا يوضااح نساابيا ما تمارسااه إيران بالضاابط في اإلقليم خالل العقود الماضااية (.)2
وهكذا نجحت إيران في مرحلة ما بعد العام (  ) 2003في توساا ا اايع دورها اإلقليمي وبدء الحديث
عن الحقبة اإليرانية بالتزامن مع نواية واليتي الرئيس اإليراني الس ا ا ا اابق (محمد خاتمي) (-1997
 ) 2005وبداية والية الرئيس اإليراني السا ااابق (محمود أحمدي نجاد) ( )2013 -2005بعد تراجع
زخم تصادير الثورة خالل الحرب العراقية – اإليرانية ( .)1988-1980وفي الساياق ذاته اساتفادت
إيران بالفعل من خيارات إدارة الرئيس المريكي الس ا ا ااابق(باران أوباما( ) Barack Obama-تحت
غطاء الصفقة النووية التاريخي) في تدعيم صعود دورها اإلقليمي في منطقة َّ
الشرق الوسط ( .)3لقد
َّ
التغيير وغياب
حركات
ّ
كان للمتغيرات اإلقليمية التي حصا ا ا ا االت في منطقة الش ا ا ا ا ارق الوسا ا ا ا ااط بفعل ّ
الفواعل من القوى اإلقليمية بس ا ا اابب انش ا ا ااغالوم بالتحديات الداخلية عامل موم في بلورة توسا ا ا اع َّ
الدور
اإليراني الجديد في المنطقة .
ص. 18

()1

المرجع نفسه

( )2

خطار ابو دياب إيران  : 2019منعط

االنتقال من الثورة إلى الدولة صحيفة العرب

العدد ()11219

لندن  2019ص . 8يقول (كايوان بازيغان ) Kayhan Bazigan-استاذ العالقات الدولية في جامعة هارفارد
للعلوم والعالقات الدولية إن العراق يشكل أول وأهم نقطة في الدور اإليراني في الشرق األوسط  ،ال سيما بعد عام

( ، )2003حيث شكل نقطة التفاعل بين إيران من جهة والدول العربية المدعومة من الواليات المتحدة من جهة
أخرى ،فالمصالا المتضاربة إليران والدول العربية مثل السعودية واالردن ودول الخليج في العراق جعل العراق

والمنطقة في حالة توتر نتيجة لسياسة التنافس وتضارب المصالا اإلقليمية بين هذه األقطاب .بواء عدنان السعبري
االستراتيجية المريكية تجاه إيران بعد أحداث 11أيلول عام  2001ط ( 1بغداد مركز حمورابي للبحوث والدراسات

االستراتيجية  )2012ص .161
()3خطار ابو دياب مرجع سابق ص  . 8وللمزيد من المعلومات ينظر :ولي نصر المة التي ال يمكن االستغناء
عنوا السياسة المريكية في حالة تراجع

ترجمة  :قيس قاسم العجرش ط( 1العراق

المعقدين للنشر والتوزيع

.) 2016
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في ضا ااوء ما سا اابق تشا ااكلت النواة الولى للحرس الثوري من عناصا اار متعددة اللجان
تكونت من مختل

المناطق اإليرانية للتنسا اايق والتعبئة بين القطاعات المختلفة

()1

التقت حول هد

إنجاح الثورة وتنوعت في خلفياتوا .فمن هذه العناصا اار من كان ينتمي إلى تنظيمات لوا جذورها في
مرحلة ما قبل الثورة وكان أهم هذه التنظيمات تنظيم المم اإلس ا ا ااالمية الذي ش ا ا ا َّاكل امتدادا لتنظيم
فدائيان إسا ا ااالم في الربعينيات .وتنظيم مجاهدي الثورة اإلسا ا ااالمية الذي قدم للحرس بعض قادته
أمثال (محسن رضائي) و(علي شمخاني) .)2( ...
ومن هنا يتض ااح أن الحرس الثوري اإليراني

()3

كان يرى نفس ااه تجس اايدا للس ااالم وقيَّم

الثورة فوو كان في قلب صا اايرورة نشاااأة الدولة اإليرانية الحديثة ا ا ا ا ا ا ا ا ا إذ شااادد رئيس مجمع تشا ااخيص
مص ا االحة النظام الس ا ااابق(هاش ا اامي رفس ا اانجاني)في ديباجته على أن حرس الثورة اإلسييييالمية الذي
تشييييييييكل من أكثر األشييييييييخاص تجربة ونضييييييييجاً ,عليه مسييييييييؤولية المحافظة على منجزات الثورة
ودستورها ,لقد كان َدور الحرس مؤثراً في إحباط كل مؤامرات القوى االستكبارية ضد الثورة ,سواء
في أعمال التخريب أو التضيييييييييليل أو جبهات القتال ,كما قاموا بدور كبير في رفع الروح المعنوية
للجماهير ,وكان دورهم الفني أهم من دورهم العسيييييييكري ,وقد غطى جهازهم اإلعالمي االحتياجات
اإلعالمية ,كذلك كان لهم دور كبير خارج البالد في تصيييدير الثورة اإلسيييالمية ,فأثبتوا أنهم جهاز
يمكن االعتماد عليه (.)4فقد سا ا ا ااعى الحرس الثوري اإليراني إلى تطوير بنية تحتية لوجسا ا ا ااتية إلمداد
ودعم قواته ولذا فقد أنشا ا ا ا ا ااا مشا ا ا ا ا ااتريات منفصا ا ا ا ا االة عن مثيلتوا في الجيش النظامي وبنى منش ا ا ا ا ا ا ت
()1

أمل حمادة

الخبرة اإليرانية االنتقال من الثورة الى الدولة ط ( 1بيروت

الشبكة العربية لألبحاث والنشر

 )2008ص .190
( )2للمزيد ينظر :نيفين عبد المنعم مسعد صنع القرار في إيران والعالقات العربية –اإليرانية ط ( 1بيروت مركز
دراسات الوحدة العربية  ) 2001ص .136
( )3

Saeed Kamali Dehghan,It's become a monster': is Iran's revolutionary guard a terror
group, 12/10/2017, https://www.theguardian.com/.../its-become-a-monster-is-iransrevolutionary-guard-a-ter...
()4نجالء مكاوي يحيى صويب تامر بدوي مرجع سابق ص ص .54-53
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للصااناعات العسااكرية ( .)1ومن المعلوم أن الحرس الثوري يشاابه إلى حد كبير الجيوش التقليدية لكنه
ظ َّل ممي از عليوا بالنظر إلى طبيعته اإليديولوجية وامكانياته الض اخمة ودوره داخليا وخارجيا الذي ال
يَ
يقتصاار على حماية البالد من المخاطر الخارجية بل يشاامل الدفاع عن النظام السااياسااي وتصاادير
افكاره ( .)2من هنا يالحظ (كينيث كاتزمان) Kenneth Katzman-

()3

أن الحرس الثوري يختل

اختالفا اس اااس اايا عن الجيش وذلن لرؤيته العقائدية وطريقة إدارة عملياته ودوره الوظيفي في المجتمع
والسا ااياسا ااة فضا ااال عن تطور نشا ااأته مما يجعل تحليل أوضا اااعه أم ار صا ااعبا في ضا ااوء الطروحات
التقليدية لعلم التحليل السياسي-العسكري(.)4
ومبرر فكريين
اا
كثير م ااا ك ااان اات ه ااذه الطروح ااات مسا ا ا ا ا ا ااو اغا اا
وفق ه ااذا المنظور ف ااإن اا

وأيديولوجيين تطور مع مرور الوقت

()5

تغير
بوذه الطريقة كان لزوما بالحرس الثوري أن يقتضا ا ا ا ا ا ااي اا

ابيا يتعلق بطبيعة الدور الوظيفي فقط دون أن يمتد إلى تغير في الس ااياق العام للعقيدة العس ااكرية
نس ا ا
ظ َّل وجود متغيرات عديدة يم ّكن أن يكون لوا دور رئيسا ا ا ا ااي في ضا ا ا ا اابط حدود هذا
له خاصا ا ا ا ااة في َ

ض ا ا ا اا بتوازنات القوى القائمة على السا ا ا اااحة
التغ ّيير ال تتعلق فقط بالتَّ ُّ
طورات الداخلية روانما ترتبط أي ا
اإلقليمية (.)6

جدا أن قيادات الحرس الثوري اإليراني اعتبرت أن الموام التقليدية التي قام
من الواضح ا
بو ااا خالل فترة الحرب مع العراق ( )1988-1980لم تع ااد تتوافق مع المعطي ااات الموجودة على
()1

كينيث كاتزمان مرجع سابق ص . 24

()2

معتصم صديق اهلل عبد اهلل مرجع سابق ص .136
()3

Kenneth Katzman ,Search for a stable peace in the Persian Gulf, February 01, 1998,
https://ssi.armywarcollege.edu/pubs/people.cfm?authorID=480
ص .9
( )4كينيث كاتزمان مرجع سابق
()5

Said Amir Arjomand, The State(s) of Ideology in Iran, The Washington Institute for
Near East Policy, February 29, 2016, https://www.washingtoninstitute.org/.../thestates-of-ideology-in-iran
( )6مأزق مرحلي :احتماالت تغير العقيدة العسكرية للحرس الثوري موقع مركز المستقبل لألبحاث والدراسات
المتقدمة  2018 /12/ 30شوهد في  2019/1/11في https://futureuae.com:
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الرض فقد تبدلت مرحلة الصراع على َنحو دفعوا إلى الدعوة إلجراء عملية إعادة هيكلة للوحدات
المختلفة للحرس بود

توس اايع نش اااطه وتعزيز قدرته على تنفيذ س ااياس ااات خارجية تعزز من حماية

مكتسا اابات الثورة س ا اواء على الصاااعيد الداخلي أو الخارجي .ومن هنا جاءت اإلجراءات التي اتخذت
حينوا لتعبر عن تطوير أكثر منه تغيير في العقيدة العسااكرية للحرس حيث تضاامنت عملية توساايع
هيكلي لالنسا ا ااجام مع السا ا ااياسا ا ااات العسا ا ااكرية القائمة آنذان وفي هذه التركيبة الجديدة بدأت المور
تتجه إلى التغير بشا ا ّكل أوض ااح في ظَ َّل الدوار التي مارس ااوا الحرس على الس اااحة الخارجية وفي
الوقت نفساا ااه كانت الهمية المتعاظمة لدوره الخارجي من خالل االنخراط المباشاا اار في الص ا ا اراعات
وليس إدارتوا ومن ثم االعتماد على نمط المواجوات غير المتماثلة (.)1
وفي هذا السا ا ا ا ااياق جاء إعالن الحرس الثوري اإليراني عن تغير َعقيدته العسا ا ا ا ااكرية
خالل المناورات التي قام بوا في  22كانون الول /ديسمبر عام(  )2018في ظَ َّل التطورات العديدة

(*)

التي طرأت على الساحتين الداخلية والخارجية تع ّكس تصاعد مستوى التوديدات التي تواجووا إيران.
في الوقت ذاته هذا التوجه الجديد قد ال يعبر بالضرورة عن تحول شامل في العقيدة وذلن من خالل
ت ّبني تكتيكات جديدة

في االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية العسا ا ا ا ا ا ااكرية تتوافق مع هذه التوديدات

()2

وضا ا ا ا ا ا اامن هذا االتجاه ظورت مالمح

االستراتيجية الميركية الحقيقية التي تركزت في تغيير نظام الحكم في إيران من خالل تحقيق إنويار
اقتصااادي كلي إليران بساابب اسااتمرار العقوبات االقتصااادية عليوا ومن منطلق الخلفية ال إدينية صا ّارح
( )1

المرجع نفسه.

( )
بأنوا جميع المبادئ والنهوج واالساليب التي تمكن القوات المسلحة من إدارة أعمالها
* تعر العقيدة العسكرية ّ

في السلم والحرب  ،والمستنبطة من األفكار والممارسات المختلفة النابعة من الخبرة العملية والدراسات النظرية

للمزيد انظر  :طارق محمود شكري العقيدة العسكرية وتطوراتوا (بغداد الذاكرة للنشر والتوزيع  )2016ص .29
دور أوسع للقوات البرية التابعة للحرس الثوري وهو ما يمثل
( )2فقد تضمنت العقيدة الجديدة التي اعلن عنوا اعطاء اا
مؤشر على حجم االستمرار فى سياسة التصعيد التي تتعرض لوا ايران في مواجوة الضغوط التي تعرضت لوا بسبب
اا
برنامجوا النووي .مأزق مرحلي :احتماالت تغير العقيدة العسكرية للحرس الثوري مرجع سابق .
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السا ا ا ا ا ا اايد (علي خامنئي)

قائال تحدث ترامب في اآلونة األخيرة مع أحد القادة األوروبيين ،بأن

الجمهورية اإلسالمية ستنهار خالل األشهر المقبلة مؤكدا استحالة تحقيق ذلك (.)1
ومن خالل هذا الموق

خر نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري اإليراني العميد(

حساين ساالمي) ليؤكد أن بالده تقوم في الوقت الراهن بنقل رسالة الثورة في مجالها العسكري
إلى خارج البالد .وأن إيران ستواصل حركتها الثورية على المستوى اإلقليمي  .ووفق هذه الم سلمة
يرى ( ساا ا ااالمي) في تص ا ا ا اريحات نقلتوا عنه وكالة مور لألنباء إن المسيييييتشيييييارين العسيييييكريين
اإليرانيين يقومون في الوقت الراهن بنقل رسييييالة الثورة في مجالها الدفاعي والعسييييكري إلى خارج
أن هناك حربا قادمة سيييتقرر فيها مصييير من يشيياركون فيها ،وأن بالده تمتلك

البالد  .وأضااا

قدرات يعتد بها  .واصفا اياها ذات
تأثير تجاوز الحدود الجغرافية (.)2
المبحث الثاني
أنموذجا)
َمجاَالت األدوار األدائية للحرس الثوري في سياقاتها الخارجية (األزمة السورية
ً
لقد أصا ا ا اابحت الظرو

اإلقليمية المسا ا ا ااتجدة مومة بالنسا ا ا اابة إليران وذلن بفعل موقعوا
ّ

الجيوسا ا ا ا ااتراتيجي القريب من قارات العالم وقد حرصا ا ا ا اات على االسا ا ا ا ااتفادة من اخذ معطيات الرقعة
الجغرافية المحيطة بوا بنظر االعتبار بما يؤمن مص ا ا ا ا ااالحوا وفي الوقت نفس ا ا ا ا ااه كان لموقع الجوار
اإليراني مع بعض الادول أثره في عالقااتواا حياث اخاذت تتحين الفرص لتحقيق مكااسا ا ا ا ا ا اابواا كماا لم
ينقض ذلن من تعدد خياراتوا في بناء مقتربات االسا ا ا ا ا ا ااتجابة للحفاظ على دورها االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجي في
المنطقة .

)(1

Michael Young, A regular survey of experts on matters relating to Middle Eastern and
North African politics and security, October 25, 2018, https://carnegiemec.org/diwan/issue/1626?lang=en
( )2الحرس الثوري اإليراني :سنصدر الثورة عسكريا  2016 /10/31شوهد في  2019/1/11في :
https://www.skynewsarabia.com/.../888169
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وبناء على ذلن تؤدي البيئة الجيوبوليتيكة للدولة دو ار موما في تحديد ورسا ا ا ا ا ا اام أدائوا
اإلقليمي وهذا التأثير دفع الكثير من دعاة المدرس ا ا ا ا ا ااة الجيوبولتيكية إلى
االس ا ا ا ا ا ااتراتيجي تجاه جوارها
ّ
النظر إلى العالقااات الاادولّياة على ّأنوااا انعكاااس للفوارق الجغرافيااة بين الاادول( )1إلى جااانااب ذلاان قااد
يكون تأثير موقعوا عكسيا عندما تستشعر الدولة حالة من الضع

وبجوارها دولة قوية مما يجعلوا

تبني ساالون خارجي يتمثّل في
في ضاامن مجاالت حدود مطامع هذه الدولة وتأثيرها بما يدفعوا إلى ّ
التحال

مع دولة أخرى لتحقيق التوزان أو التزام الحياد سواء فرض هذا الحياد عليوا أو اختارته هي

لنفس ا ا ااوا لحماية أمنوا القومي( .)2فإيران بحكم موقعوا الجغرافي وامتالكوا موارد اقتص ا ا ااادية ض ا ا ااخمة
فضا ا ا ا ا ا ااال عن الثروة النفطية والغازية من حيث االحتياطات أصا ا ا ا ا ا اابحت واحدة من الدول المؤثرة في
اإلقليمية كما ّأنوا تمتلن رؤية واضحة مكنتوا من أداء دور فاعل .
الساحة
ّ
ّ
ثمة مالمح خريطة جديدة
التحوالت في منطقة ال َّش ارق الوسااط إلى ّ
تشااير ّ
أن ّ
التغيرات و ّ
قيد التشا ا ا ّكل ومن أبرز س ا ااماتوا بروز تحول في طبيعة الفاعلين اإلقليميين في ال َّشا ا ارق الوس ا ااط لقد
شا ّكل صااعود الفاعلين من غير الدول

(*)

حالة غير مساابوقة في جيوبوليتين المنطقة العربية بساابب

انتقال الفاعلين من غير الدول إلى دول داخل الدول عبر امتالن اجنحة عسا ا ااكرية وبنية اقتصا ا ااادية
رواعالم مسااتقل وتحالفات خارجية ومؤس اسااات موازية ونساابة من التحكم في تفاعالت الحرب والس االم
في اإلقليم وهو ما يؤدي إلى

( )1عمر كامل حسن النظام الشرق أوسطي وتأثيره على المن المائي العربي (دمشق دار رسالن للطباعة والنشر
والتوزيع  ) 2008ص . 61
( )2

المرجع نفسه ص . 62

(*)ومن هنا يقصد بالفاعل من غير الدولة هو أي جماعة أو منظمة تتمتع باالستقالل(  )autonomyأي مقدار
الحرية التي يتمتع بوا عند السعي لتحقيق أهدافه والتمثيل(  )representationأي تمثيل أتباعه والمؤيدين له والنفوذ
( influenceأي القدرة علي إحداث فرق تجاه قضية ما في سياق معين مقارنة بتأثير فاعل آخر في القضية ذاتوا .
ايمان احمد رجب انماط وادوار الفاعلين من غير الدول في المنطقة العربية مجلة السياسة الدولية العدد ()185
(القاهرة مركز االهرام للدراسات والبحوث االستراتيجية ) 2011

ص . 89
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التعامل مع هؤالء الفاعلين من غير الدول كأمر واقع

()1

من ناحية أخرى أصاابحت خريطة الفاعلين

من غير الدول في المنطقة تتس ا ا ا ا اام بالتعقيد نتيجة تنوع أنماط الفاعلين النش ا ا ا ا ااطين فيوا .فمن حيث
مس ا ا ااتوى نش ا ا اااط الفاعلين ُيم ّكن ا لتمييز بين الفاعلين من غير الدول المحليين أي الذين ينحص ا ا اار
نشا ا اااطوم في دولة واحدة فقط مثل الحزاب السا ا ااياسا ا ااية والمحاكم اإلسا ا ااالمية وبين الفاعلين العابرين
للحدود الذين يتعدى نشا ا اااطوم حدود دولة واحدة مثل( الفراد والتنظيمات المسا ا االحة والشا ا ااركات
المتعدية الجنسيات .)2( )...
التغيير في سااورية يسااتودفوا جيوسااتراتيجيا إذ يكسااب الالعبون
أن
ّ
بالمقابل تشااعر إيران ّ

الجيوستراتيجيون اآلخرون نقاط قوة في حين تعجز هي بسبب طبيعة نظاموا والنظرة السلبية لدورها
الحد من الخسا ااائر(.)3
في ضا اامن َّ
بي عن تجيير هذا التغير لصا ااالحوا أو على ا ّ
لقل ّ
الرأي ّ
العام العر ّ
ضامن هذا الساياق وفي مرحلة مبكرة من الزمة الساورية تحدث الرئيس الساوري (بشاار االساد) قائالا
إن سيييورية تعتبر اآلن محور المنطقة وهي خط الصيييدع في الشيييرق األوسيييط ومن يتالعب بها
سيتسبب في حدوث زلزلي واضا

أن أي مشكلة تقع في سورية ستحرق المنطقة برمتها واذا

كانت خطة الغرب تقسيييييم سييييورية ف ن ذلك سييييينسييييحب على المنطقة كلها ( .)4ومع ذلن التطور
تضا ا ا ااافرت جوود الحرس الثوري اإليراني تدفع نحو انشا ا ا اااء قوات رديفة للقوات النظامية في سا ا ا ااوريا
ال مؤث ار في مواجوة التنظيمات المتطرفة ويدعم القوات الحكومية
تمتلن القوة التي تؤهلوا لتكون فاع ا
في مواجه التوديدات.

( )1امجد احمد جبريل السياسة السعودية تجاه فلسطين والعراق ( ( ) 2010-2001بيروت الدار العربية للعلوم

ناشرون  ) 2014ص .66
( )2

ايمان احمد رجب مرجع سابق ص . 89

( )3

اتيجية والثّورات العر ّبية
التّوازنات والتّفاعالت الجيوستر ّ

سلسلة :تحليل سياسات ( الدوحة

المركز العربي

لألبحاث ودراسة السياسيات  ) 2012ص .31
( )4

عقيل سعيد محفوض

خط الصدع في مدارن وسياسات االزمة السورية ( مقاربة مفاهيمية ) دراسات سياسية

( دمشق مركز دمشق لألبحاث والدراسات  ) 2016ص .13
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اإلقليمية الولى التي أعلنت دعما غير محدود لس ااورية التي
في الواقع كانت إيران القوة
ّ

سبق دعمتوا خالل حربوا مع العراق بين عامي ( )1988 - 1980وكان التحال

السوري اإليراني

الذي قام خالل عود الرئيس السااوري السااابق (حافظ السااد) والساايد(روح اهلل الخميني) آنذان قد منح
()1
إن
إيران منفذا على المنطقة العربية وش ا ا اارق البحر المتوس ا ا ااط  .وقد أعلنت و ازرة الخارجية اإليرانية ّ
اإلحداث في سورية َّ
تشكل جزءا من مؤامرة غربية لزعزعة استقرار الحكم في سورية رواضعا محور

المقاومة ض ا ا ااد إسا ا ا ا ارئيل بعد ذلن أعلنت إيران معارض ا ا ااتوا لي تدخل خارجي في س ا ا ااورية كذلن
اأنواا كاانات تقوم بادعم قوات المن السا ا ا ا ا ا ااوري في قمعواا
اعترض ا ا ا ا ا ا اات على االتوااماات الغربياة لواا ب ّ

()2
أن اس ا ااتودا
للمتظاهرين .وفي ض ا ااوء ذلن ترى إيران ّ

النظام الس ا ااوري يش ا ااكل توديدا جيوس ا ااياس ا اايا

أن انويار النظام السوري هو مقدمة النويار محور الممانعة.
لخطوط دفاعوا المامية كما ّ

وهو ما يدفعنا إلى القول أن هذه العوامل سا ا ا ا ا ا اااعدت الحرس الثوري اإليراني في تأكيد

مكانته وأهميته في مسااألة المن القومي اإليراني والسااياسااة الخارجية اإليرانية ما يشااير إلى أن هذه
المرتكزات ترتبط في تحقيق رسالة تؤمن إيران من خاللوا حلفائوا في منطقة َّ
الشرق الوسط(.)3حيث
صال قانون الحرس الثوري ما كان قد أجمله الدسااتور من موام على الصااعيدين الداخلي والخارجي
يفُ َ

النحو اآلتي:
ويحددها على َ

()4

-حماية الثورة وأمنوا .

مواجوة كل القوى المناوئة للثورة اإلسالمية.حركات التحرير في العالم .
-دعم ّ

 حراسة الثورة وقادتوا وأهدافوا من العدو المريكي والصويوني وحلفائوم في المنطقة .( )1

مولاير ميران فايس ا ااباا جمال واكيم الس ا ااياس ا ااة الخارجية التركية تجاه القوى العظمى والبالد العربية منذ العام

 ( 2002بيروت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر  )2014ص .186
( )2

المرجع نفسه ص .188

()3

هاني نسيرة مرجع سابق .

()4

نيفين عبد المنعم مسعد مرجع سابق ص .135
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 الحفاظ على الحدود من تسلل السلحة والجواسيس والتنظيمات المتطرفة .التحركاات اإليرانياة في المنطقاة في منح الادولاة قادرات عسا ا ا ا ا ا ااكرياة كبيرة
ولاذلان إذ نجحات
ّ

تساعد الحكومة اإليرانية على رفع شعار التوديد في مواجوة التوديد فقد صرح السيد(علي الخامنئي)
قائالا سيييوف نواجه أي نوع من العدوان  ،بل أي نوع من التهديد بحسيييم وبالقوة الكاملة وسييينقوم
بالتهديد في مقابل التهديد

()1

ال حدد العميد (حسااين سااالمي)
فمث ا

(*)

َدور القوات اإليرانية في سااوريا

حيث يمثّل الحرس الثوري اإليراني أغلبوا والتي فرضات حضاورها بشا ّكل مكث

من منطلق أن هذا

التواجد العسكري اإليراني أصبح يرتكز على أربع عوامل مومة وأساسية تتحرن على أساسوا القوات
العسكرية في سوريا وكاآلتي.:
ال  :تدريب ال جيش السوري وتجديد بنية هذا الجيش من حيث التركيبة الداخلية والتنظيمية.
أَو ا
ثانيا :تَش ا ا ااكي ُل قوات الدفاع الوطني وتدريبوا وتس ا ا االيحوا روادماجوا مع قوات الجيش الس ا ا ااوري كقاعدة
أساسية ثانوية .
ثالثا  :إرس ا ا ااال مس ا ا ااتش ا ا ااارين وفنيين إيرانيين لتدريب القيادات العس ا ا ااكرية في الجيش السا ا ا اوري إلدارة
العمليات العسكرية في مواجوة التنظيمات المسلحة في سورية.
رابعا :تس ا االيح الجيش الس ا ااوري وقوات الدفاع المدني في س ا ااورية بتجويزات عس ا ااكرية حديثه وتدريبوم
على استخدام هذه التجويزات والحفاظ عليوا وادامتوا (.)2
الروسااي

أن إيران تشااعر بقلق بالغ بساابب الغموض في الموق
واتساااقا مع ما تقدم يبدو ّ

بش ا ا ا ا ا ا ااان مااا يجري من تفاااهمااات مع رئيس الوزراء اإلس ا ا ا ا ا ا ارائيلي (بنيااامين نتنياااهوBenjamin -
()1

محمد السعيد عبد المؤمن إيران ومحاوالت استعادة الحلم اإلمبراطوري مجلة السياسة الدولية العدد

( ( ) 201القاهرة  :مركز االهرام للدراسات والبحوث االستراتيجية يوليو  )2015ص . 93
(*) نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري اإليراني.
()2

طوران تعتر با 200قتيل وبمشاركة الحرس الثوري في سوريا موقع عربي  27 21أكتوبر  2015شوهد في

 2019/1/12في https://arabi21.com:
(*) النائب الول لرئيس لجنة المن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية في إيران .
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 )Netanyahuحول الزمة السا ااورية وتخشا ااى من ضا ااغط روسا ااي عليوا لدفعوا إلى االنسا ااحاب من
س ااوريا .المر الذي دفع (كمال دهقاني)

(*)

إلى اس ااتباق تلن المخاو

بقوله إن الحضييور العسييكري

اإليراني على األراضييييي السييييورية جاء بطلب رسييييمي من الحكومة السييييورية لمحاربة اإلرهاب

()1

أن تبقى القوات في س ااوريا لس اانوات طوال
وهذا الحض ااور لن يس ااتمر إلى البد إذ ليس من المقرر ّ

بمجرد إيجاد الس ا ا ا االم في س ا ا ا ااوريا فس ا ا ا ااتخر إيران طواعية لكن يبدو َّأنه لم يحن الوقت لذلن
رواّنما
َّ

فحكومة وشعب سوريا في حاجة إلى مساعدات إيران وسيكونون في حاجة إلى قوات إيران لمحاربة

أصرت الدول الغربية على عدم حضور إيران في سوريا برعاية روسية فسيكون ذلن
اإلرهابيين رواذا َّ
()2
أيضا ( حسين
بسبب الفجوة التي أوجدتوا هذه الدول بين الحليفين أي إيران وروسيا وهذا ما أ ّكده ا

ال أن ايران ليسيييت لديها أي خطة للبقاء في سيييوريا على المدى البعيد واضا ااا
سا ااالمي ) قائ ا

أن تواجد إيران في سيييييوريا كان بطلب من الحكومة السيييييورية ،وليس لدينا أي خطة بعيدة األمد
للبقاء في هذا البلد (.)3ومن هنا نخلص إلى أن إيران اسا ااتطاعت جعل موضا ااوع اإلرهاب اإلقليمي
وعالقته بالزمة الس ااورية مواجوة إقليمية ودولية وهو ما أعطى إيران مش ااروعية اس ااتقالل س ااياس ااتوا
اإلقليمية كما أوجدت إجماعا سا ا ا ا ا ا ااياسا ا ا ا ا ا اايا بين الالعبين حول خطر التنظيمات المتطرفة كتنظيم

()1
()2

تقرير الحالة االيرانية ( يونيو  ( ) 2018الرياض المعود الدولي للدراسات االيرانية  ) 2018ص . 38
تقرير الحالة االيرانية ( يونيو  ) 2018مصدر سبق ذكره ص  .38ويرى الكاتب اإليراني( مصطفى غني زاده)

أن الدافع الرئيسي وراء زيارة واليتي يوم  12يوليو  2018لموسكو يتمثل في الوواجس اإليرانية من عقد صفقة ثالثية
بين روسيا رواسرائيل والواليات المتحدة تود

إلى إخ ار المقاتلين اإليرانيين العسكريين وغير العسكريين من سوريا

يكي (دونالد ترامب)
ا
خصوصا أنوا تأتي قبل أربعة أيام قمة هلسنكي بتاريخ  16يوليو  2018بين الرئيسين المر ّ
والروسي (فالديمير بوتين) وبالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي (بنيامين نتنياهو) إلى روسيا في /7 / 12
القوات اإليرانية من سوريا ومع تداول وسائل االعالم العالمية الحديث عن اتفاق(
 2018إلقناع روسيا بإخ ار
ّ
روسي -أمريكي-إسرائيلي ) محتمل في أثناء القمة على إخ ار المقاتلين اإليرانيين من سوريا .تقرير الحالة االيرانية
( يوليو  ( ) 2018الرياض المعود الدولي للدراسات االيرانية  ) 2018ص .44
()3

صحيفة العرب العدد ( )11160لندن  2018ص . 2
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(داعش) والحا اااجا ااة إلى تعا اااون إقليمي لمواجوتواااا وايااادت التااادخ ا ال العسا ا ا ا ا ا ااكري الااادولي لمواجوا ااة
تنظيم(داعش)
ومشاركة المستشارين اإليرانيين بتقديم المساعدة للحكومة العراقية (.)1
المبحث الثالث
الحرس الثوري اإليراني وتحديات مواجهة تحوالت الداخل وتهديدات الخارج
َّ
للمتغيرات الداخلية التي شا ا ا ا ا ااودتوا إيران فضا ا ا ا ا ااال عن التحديات
إن قراءة موضا ا ا ا ا ااوعية
تغيير َمس ااار الحداث فضا االا عن التأثير
الخارجية ش ااكلت محاولة لفوم طبيعة هذه
التحوالت وفي ّ
ّ
في ش ااكل العالقة بين مؤسا اس ااة الرئاس ااة والحرس الثوري اإليراني وقد خل

هذا الوض ااع المتأزم حالة

من االحتقان الداخلي تركت تأثيراتوا لتخلق واقعا جديدا في إيران على مختل

الصااعدة س اواء على

المستوى الداخلي أم الخارجي .
طورات الذي شاودها المشاود الساياساي الداخلي في
وفي ساياق متصال ُيم ّكن إرجاع التَّ ُّ

االجتماعي والسا ا ا ا اياس ا ا ا ااي
إيران خالل أوائل القرن الحادي والعشا ا ا ا ارين إلى نتيجة لحالة من االحتقان
ّ
اللذين جعال دوران النخب السا ااياسا ااية اإليرانية س ا اريعا نسا اابيا بسا اابب الرغبة العارمة لدى المجتمع في
الدولية بعيدة في تأثيراتوا على هذا المشا ا ااود وال سا ا ا ّايما في إ
ظل
التغيرات
اإلقليمية و ّ
ّ
التغيير .وليسا ا اات ّ
ّ
ظوور المحافظين الجدد في إيران وفي إ
ظل الدفع اإلعالمي الغربي( )2دخل هذا الخطاب اإلعالمي
مرحلة خطرة مع توتر الحديث بممارسا ا ااه الحرس الثوري اإليراني انشا ا ااطة مالية مشا ا اابوهة حيَّث أكد
زير خارجية اإليراني (محمد جواد ظري ) في مقابلة صا ا ا ا ا ا ااحافية أجراها معه موقع خبر أونالين
والتي تضامنت اعترافا صاريحا بتفشاي عمليات غسال الموال في إيران إذ تشاكل أم ار حقيقيا وواقعيا
قائما(في إشاارة إلى الحرس الثوري والشاركات التابعة له) ويكسابون الرباح بغسايل الموال واضاا

()1
( )2

محمد السعيد عبد المؤمن مرجع سابق ص .93
محجوب الزوير الخال

والتغيير

بين المحافظين واالصالحيين في ايران

في كتاب  :الخليج العربي بين المحافظة

( ابو ظبي مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية  )2008ص .141
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مما ال شك فيه أن هؤالء الذين يغسلون الف المليارات ،يمتلكون القدرة المالية التي تمكنهم من
توظيف عشرات ومئات المليارات إلفشال قوانيين مكافحية غسيل األميوال (.)1وهكذا دفعت كافة هذه
المعطيات إلى ترسيخ خطاب إعالمي مضاد  .وفي هذا السياق طالبت صحيف ا ا ا ااة مش ا ا ا اارق ني ا ا ا ااوز
اإللكتروني ا ا ااة المقرب ا ا ااة م ا ا اان الح ا ا اارس الث ا ا ااوري وزير الخارجية اإليراني ( محمد جواد ظري ) بتقدي ا ا اام
اس ا ااتقالته دون فضائ ا ااح مش ا اايرة إل ا ااى أن الجو ا اااز الدبلوماس ا ااي اإلي ارن ا ااي بحاج ا ااة إل ا ااى ض ا ااخ دم ا اااء
جديادة(.)2
ص ا اين على أن حدة الص ا اراع
وقد تمخض عن تلن الزمة شا اابه اجماع بين الباحثين المخت ّ

بين مؤسا ا ا ا اس ا ا ا ااة الرئاس ا ا ا ااة والحرس الثوري اإليراني قد تراجعت بص ا ا ا ااورة ملحوظة بعد مغازلة الرئيس
بأنوا محاولة منه للسا ا ااعي نحو تحييد هذه القوات من التدخل
اإليراني الحالي للحرس الثوري واصا ا اافا ّ
في رسام الساياساة العليا للدولة وهو ما تحدث عنه( حسان روحاني ) قائالا إن قوات حرس الثورة،

ليسييت قوات حرب في المنطقة بل قوات سييالم وأمن مضاايفا إن قوات الحرس الثوري أرقى وأبعد
التطور بدأت محاوالت
من األحداث السيييييييييياسيييييييييية وال تجاريها أو تتدخل فيها (.)3على إثر هذا
ّ
(روحاني) لسا ّاد الفجوة بين حكومته والتيار المحافظ في حزيران  /يونيو عام ( )2018عندما خاطب
معارض ا ا اايه قائالا أنا كممثل للشيييييعب ،أتقبل أيادي جميع اإليرانيين حتى أيادي أولئك الذين وجهوا
إلي والى حكومتي أسوأ اإلهانات ،يجب أن نظهر للعالم أجمع أننا نستطيع التغلب على مشكالتنا
وصييييييييييعوباتنا ،لكننا لن نتنازل عن كرامتنا وحريتنا واسييييييييييتقاللنا وديمقراطيتنا وجمهوريتنا وديننا
()4
أن رؤية المجتمع اإليراني ما تزال منقساامة تجاه
وثقافتنا .من جوة أخرى يالحظ ولسااباب كثيرة ّ

()1

للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينظر  :تقرير الحالة اإليرانية (نوفمبر  ( ) 2018الرياض المعود

الدولي للدراسات اإليرانية  ) 2018ص.11
()2
( )3

المرجع نفسه ص . 13
إيران على عتبة التغيير عبر بوابة الحرس الثوري صحيفة العرب العدد ( )9324لندن  2013ص . 1

()4
أن المشاجرة الكالمية بين الرئيس وقائد فيلق القدس
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة (جوان صنعت ) اإليرانية ّ
وجه اللواء( قاسم سليماني) انتقادات إلى روحاني لعدم تخصيصه مبالغ
أن ّ
وقعت خالل مراسم عيد الفطر بعد ّ
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عمل أي حكومة في البالد بين من يرى ضيييييييرورة المواجهة مع الواليات المتحدة والغرب من خالل
البرنامج النووي وأن الوقت في مصييييييلحة إيران ألن النفوذ العالمي واإلقليمي للواليات المتحدة في
الرأي قييادة الحرس الثوري وبعض رجييال الييدين ومجموعييات التيييار
تراجع مسييييييييييتمر ويتبنى هييذا ر
المحافظ وبين من يرى أن مصييييييييييلحة إيران االسييييييييييتراتيجية إقامة عالقات مع الواليات المتحدة
والتوصييل إلى اتفاقية نووية شيياملة من أجل إنهاء العزلة وتقوية االقتصيياد ورفع العقوبات ويتزعم
هذا االتجاه الرئيس (حسييييين روحاني) وفريق التفاوض النووي اإليراني والرئيس اإليراني األسيييييبق
أن انجاز االتفاق النووي مع
(هاشيييييمي رفسييييينجاني) واحزاب وتيارات اصيييييالحية متعددة .وال ش ا ا اان ّ

الغرب س ا ا ااو

ضا ا ا اا ( .)1ويبدو من
يقوي ليس موقع إيران فقط بل موقع الرئيس (حس ا ا اان روحاني) أي ا

خالل هذا المبادرة أن مؤسا ا اس ا ااة الرئاس ا ااة في إيران بدأت تعي مخاطر اس ا ااتمرار الوض ا ااع المتأزم في
الب الد وخصا ااوصا ااا بعد أن تأكد لوم اسا ااتمرار الظرو

بصا ااورتوا الحالية بمثابة توديد لألمن القومي

اإليراني .
وانطال اقا من هذا اإلدران ازاء هذا الواقع ص اارح (حس ااين رويوران)

(*)

قائال أن إيران لن تتوانى في

مهددا بأن إيران لها
يييييحا ،من خطابة
ً
الرد على أي كيان يسييييييتهدف أمنها وشييييييعبها ،وقد بدا واضي ً
القدرة على الردع وحماية اسيييتقاللها وأضا ااا

نوعا
أن وجود إيران العسيييكري في سيييوريا تيعتبر ً

كثير من الضيييييحايا لعدة
احا أن الهجوم الذي شيييييهدته مدينة األحواز أسيييييقط ًا
من القوة  .موضا ا ا ا ا

دوما يقظين لما يدور حولنا
أسييييييييييباب ،أبرزها إهمال بعض الجوانب األمنية ،لذلك علينا أن نكون ً
من روحاني

برد عني
إضافية للحرس الثوري وفيلق القدس في ميزانية(  ) 2019 - 2018وقوبلت هذه االنتقادات ّ
تدخل للتوسط بين الطرفين وأنوى الخال
لكن أمين المجلس العلى لألمن القومي اإليراني (علي شمخاني) ّ

للمزيد انظر :تقرير الحالة االيرانية ( يوليو  ) 2018مصدر سبق ذكره
( )1

ابراهيم نصر الدين

حسنين توفيق ابراهيم

محمد سعد ابو عامود

 ) 2015االعصار  :من تغيير النظم الى تفكين الدول

( بيروت

ص .10

واخرون

بينوما.

حال االمة العربية (- 2014

مركز دراسات الوحدة العربية  )2015ص

. 127
(*)كاتب وباحث سياسي إيراني.
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أبدا عن اسييتهدافنا ( .)1وفي المقابل
وعلى اسييتعداد لتوقرع أي عمل إرهابي ألن العدو لن يتوقرف ً

يرى الستاذ( جيمس دورسي ) James Dorsey-في كلية راجارانتام للدراسات الدولية أن إيران
تعلم أن هد

من يق

وراء الوجوم هو تصا ا ا ا ا ا ااعيد حدة مواجوتوا مع الواليات المتحدة .المر الذي

يوحي بأنه إذا قامت إيران بأي عمل عدائي في مياه الخليج فمن المم ّكن أن يتسا ا ا ا ا ا اابب ذلن بإعطاء
فرصة لالندفاعة المريكية في التدخل مباشر ضدها وهو آخر ما تسعى إليه إيران(ُ .)2يم ّكن القول

يعتبر هذا الوجوم الذي اس ااتود

اس ااتعراض لعناص اار الحرس الثوري بمثابة تقليل من رمزية الحرس

وصورته التي رسموا لنفسه في إيران .
هذه الوقائع التي تربط بين دوافع الواليات المتحدة في نجاح سااياسااتوا الموجوة ضااد إيران
الميركي (دونالد ترامبDonald -
وأهدا حلفائوا وأص ا ا ا ا اادقائوا في المنطقة ( .)3فقد لجأ الرئيس
ّ
 )Trumpإلى تبّني سياسات واستراتيجيات تسمح بتطبيق إجراءات أشد صرامة على الحرس الثوري

اإليراني وحلفائه من الفواعل من غير الدول في المنطقة ( .)4وكان من نتيجة ذلن فرض الواليات
المتحدة عقوبات مالية على قوات الحرس الثوري اإليراني بسبب ما تردد عن ارتباطه باإلرهاب على
حد وصا ا ا ا ا اافوم لكنوا أحجمت عن تصا ا ا ا ا ااني

تلن القوات جماعة إرهابية .ويود

هذا اإلجراء الذي

أعلنه مكتب مراقبة الص ا ا ا ا ا ااول الجنبية التابع لو ازرة الخزانة الميركية إلى عرقلة الش ا ا ا ا ا اابكات المالية
()1
بيانا َّ
أكد فيه أنه أطلق صواريخ مختلفة متوسطة المدى تمتد إلى مسافة ما بين  ٦٥٠و
أصدر الحرس الثوري ا
 ٧٠٠كيلومتر في الوجوم الذي استود قاعدة تابعة لتنظيم (داعش) في سوريا ردا على الوجوم العسكري في مدينة

االحواز بتاريخ ايلول /سبتمبر عام ( )2018الذي استود

استعراضيخا لقوات الحرس الثوري .تقرير الحالة االيرانية

(سبتمبر  ( ) 2018الرياض المعود الدولي للدراسات االيرانية  ) 2018ص ص . 22-21
()2

صحيفة العرب العدد ( )11118لندن 2018

ص  . 6وللمزيد حول هذا الموضوع ينظر :عبادة محمد

أنموذجا) ط( 1بيروت المركز
التامر سياسة الواليات المتحدة روادارة الزمات الدولية ( إيران –العراق-سورية-لبنان
ا
العربي لألبحاث ودراسة السياسات .) 2015
()3

Ronald Newman, U.S. Policy toward Iran: Thoughts for the Next Administration,
Middle East Policy Council https://www.mepc.org/.../us-policy-toward-iran-thoughtsnext-admini...
( )4صحيفة العرب العدد (  ) 10750لندن  2017ص . 5
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للحرس الثوري(.)1وهذا ما ّعبر عنه وزير الخارجية المريكية السا ا ا ا ا ااابق( ريكس تيلرسا ا ا ا ا ااونRex -

 )Tillersonعندما قال إن واشييييييييينطن قررت عدم إضيييييييييافة الحرس الثوري إلى قائمة المنظمات
اإلرهابية الخاصيييية بوزارة الخارجية مش ا ااي ار إن ما نحاول فعله هو الحد من قدرة الحرس الثوري
اإليراني على تمويل نشييييياطاته اإلرهابية على حد وصيييييفه (.)2ولذلن تدرن إيران أن مصا ا ااير هذه
العقوبات المفروضااة ضاادها ساايكون الفشاال وذلن لن اغلب الدول الحليفة للواليات المتحدة رفضاات
تطبيق العقوبات المفروضة عليوا من جانب الواليات المتحدة وهو ما يجعل االخيرة وحيدة لتنفيذها.
وفي ض ااوء ما س اابق يمكننا القول أن الثورة اإلس ااالمية افرزت منذ بدايتوا مناخا سا اياس اايا

جواديا يس ا ااود الس ا اااحة وقد تش ا ا َّاكل في ظله تياران أحدهما س ا ااياس ا ااي والخر جوادي كان بينوما
اختال

في الرؤية تجاه العديد من القض ا ا ااايا المحلية واإلقليمية حيَّث ش ا ا ااودت العالقة بينوما خالل

الفترة االخيرة توت ار في الحدود الفاصلة بينوما وال شن أن الساحة السياسية في حاجة لكليوما النوما

يستطيعان معا َّ
الساحة الداخلية في إيران (.)3
تشكيل هندسة العالقات على ّ
خاتمة

ّمما تقدم يبدو أن الحرس الثوري اإليراني منذ تأس ا ا ا اايس ا ا ا ااه واجه العديد من الص ا ا ا ااعوبات
والتحديات ساايما وأن منطلقه العقائدي شا َّاكل الساااس النظري لتصا ُّاوراته ومدركاته ازاء الواقع المحلي
ظ َّل التوديدات التي رافقت قيام الثورة اإلس ا ااالمية في إيران حيث جاءت بوادر تش ا ااكيله
واإلقليمي في َ
كخطوة اسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية لحماية الثورة ومكتسا ا ا ا ا ا ااباتوا امام حجم التحدي الذي تواجوه إيران وهذا االمر
يسا ااتدعي مقاربة تضا اامن ديمومة واسا ااتمرار هذه المؤس ا اسا ااة الرديفة للجيش النظامي ولوذا ثمة حاجة
( )1عقوبات أميركية على الحرس الثوري اإليراني موقع الجزيرة للدراسات  2017/10/13شوهد في 2019/1/14
فيhttps://www.aljazeera.net/news/.../10:
()2عقوبات أميركية على الحرس الثوري اإليراني مرجع سابق .
()3

محمد السعيد عبد المؤمن المرونة الشجاعة المقدرات االيرانية في مواجوة احتماالت تحول تاريخي ملحق

مجلة السياسة الدولية العدد ( ( ) 199القاهرة مركز االهرام للدراسات والبحوث االستراتيجية يناير )2015
ص .8
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ظ َّل تزايد َّ
الدور اإلقليمي إليران
لتغيير َعقيدته العس ا ااكرية بما ينس ا ااجم مع تَّ ُّ
طورات المنطقة في َ
ملحة ّ

وفي اطار ذلن كانت مشا اااركة الحرس الثوري في بعض أزمات المنطقة تعكس قدرة هذه المؤس ا اسا ااة

في أداء الموام المسا ااندة اليوا وهذا ما اثبته خالل االزمة السا ااورية .ومن هنا اتضا ااحت رؤية الحرس
ظ َّل ادران لطبيعة المرحلة الجديدة وبش ا ا ا ا ا ا ا ّكل يتالءم مع
الثوري التي تتجه َنحو َّبناء ذاته وهويته في َ

ودوره في إيران وبما يمتلكه من رصا ا ا ا ا ا اايد وقاعدة جماهيرية .وعليه فقد عمل على ومواجوة
مكانته َ

التوديدات الداخلية والخارجية التي كانت تش ا ا ااكلوا التنظيمات المتطرفة فضا ا ا االا عن الدولية المتمثلة
بالواليات المتحدة .
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قائمة المراجع
أو ًال :الكتب :
أ -العربية:
 -1أبراهيم نص ا ا اار الدين حس ا ا اانين توفيق أبراهيم محمد س ا ا ااعد ابو عامود وآخرون حال المة
العربيااة ( ) 2015- 2014ا العص ا ا ا ا ا ا ااار  :من تغيير النظم الى تفكياان الاادول

( بيروت

مركز

دراسات الوحدة العربية .)2015
-2امجد احمد جبريل السا ااياسا ااة السا ااعودية تجاه فلسا ااطين والعراق ( ( ) 2010-2001بيروت
الدار العربية للعلوم ناشرون .) 2014
-3أمل حمادة الخبرة اإليرانية االنتقال من الثورة إلى الدولة ط ( 1بيروت

الشا ا ا ا ا ا اابكة العربية

لألبحاث والنشر .) 2008
 -4بواء عدنان السعبري االستراتيجية المريكية تجاه إيران بعد أحداث 11أيلول عام  2001ط1
( بغداد مركز حمورابي للبحوث والدراسات االستراتيجية .)2012
-5طارق محمود شكري العقيدة العسكرية وتطوراتوا (بغداد الذاكرة للنشر والتوزيع )2016
-6عبادة محمد التامر سا ا ااياسا ا ااة الواليات المتحدة روادارة الزمات الدولية ( إيران –العراق-سا ا ااورية-
أنموذجا) ط( 1بيروت
لبنان
ا

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .) 2015

-7عدنان مونا مجابوة الويمنة إيران وأمريكا في الشرق الوسط بيروت مركز الحضارة لتنمية

الفكر اإلسالمي .)2014
 -8عمر كامل حس ا ا اان النظام الش ا ا اارق أوس ا ا ااطي وتأثيره على المن المائي العربي (دمش ا ا ااق

دار

رسالن للطباعة والنشر والتوزيع .) 2008
 -9محجوب الزوير الخال

بين المحافظين واالص ا ا ا ااالحيين في إيران في كتاب  :الخليج العربي

بين المحافظة والتغيير ( ابو ظبي مركز المارات للدراسات والبحوث االستراتيجية .)2008
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-10مولاير ميران فايس ا ااباا جمال واكيم الس ا ااياس ا ااة الخارجية التركية تجاه القوى العظمى والبالد
العربية منذ العام  ( 2002بيروت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر .)2014
 -11نجالء مكاوي يحيى صويب تامر بدوي االستراتيجية اإليرانية في الخليج العربي ط( 1
بيروت  :ركز صناعة الفكر للدراسات والبحاث .)2015
-12نيفين عبد المنعم مساعد صانع القرار في إيران والعالقات العربية –اإليرانية ط ( 1بيروت
مركز دراسات الوحدة العربية .) 2001
ب-المترجمة :
 -1كينياث كااتزماان

الحرس الثوري اإليراني  :نش ا ا ا ا ا ا ااأتاه وتكويناه ودوره

ترجماة  :مركز الماارات

للدراسات والبحوث االستراتيجية ط ( 3ابو ظبي مركز المارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
.) 1998
-2محس اان رض ااائي
رعد الحجا

علي مبيني دهكردي إيران اإلس ااالمية في أفق الرؤية المس ااتقبلية ترجمة :

( بيروت مركز الحضارة لتنيمة الفكر اإلسالمي .) 2013

 -3ولي نصا اار المة التي ال يمكن االسا ااتغناء عنوا السا ااياسا ااة المريكية في حالة تراجع ترجمة :
قيس قاسم العجرش ط( 1العراق المعقدين للنشر والتوزيع .) 2016
ثانياً :المجالت والدوريات العلمية:
 -1ايمان احمد رجب انماط وادوار الفاعلين من غير الدول في المنطقة العربية مجلة الس ا ااياس ا ااة
الدولية العدد (( )185القاهرة

مركز االهرام للدراسات والبحوث االستراتيجية .) 2011

اتيجية والثّورات العر ّبية سا االسا االة :تحليل سا ااياسا ااات ( الدوحة
-2التّوازنات والتّفاعالت الجيوسا ااتر ّ
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسيات .) 2012

 -3عقيل سااعيد محفوض خط الصاادع في مدارن وسااياسااات االزمة السااورية ( مقاربة مفاهيمية )
دراسات سياسية ( دمشق مركز دمشق لألبحاث والدراسات .) 2016
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 -4مجلاة الاد ارس ا ا ا ا ا ا ااات اإليرانياة

الس ا ا ا ا ا ا اناة االولى

العادد الول ( الريااض مركز الخليج العربي

للدراسات اإليرانية ديسمبر .) 2016
 -5محمد الس ا ا ا ااعيد عبد المؤمن المرونة الش ا ا ا ااجاعة المقدرات اإليرانية في مواجوة احتماالت تحول
تاريخي ملحق مجلة السياسة الدولية العدد ( ( )199القاهرة مركز االهرام للدراسات والبحوث
االستراتيجية يناير .)2015
 -6ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يران ومحاوالت استعادة الحلم اإلمبراطوري مجلة السياسة الدولية
العدد ( ( )201القاهرة  :مركز االهرام للدراسات والبحوث االستراتيجية يوليو .)2015
ثالثاً :التقارير :
-1تقرير الحالة اإليرانية ( يونيو  ( ) 2018الرياض المعود الدولي للد ارسااات اإليرانية 2018
).
-2تقرير الحالة اإليرانية ( يوليو  ( ) 2018الرياض المعود الدولي للدراسات اإليرانية 2018
).
-3تقرير الحالة اإليرانية (سااابتمبر  ( ) 2018الرياض المعود الدولي للد ارساااات اإليرانية 2018
).
-4تقرير الحالة اإليرانية (نوفمبر  ( ) 2018الرياض المعود الدولي للدراسات اإليرانية .)2018
رابعاً  :الصحف
-1إيران على عتبة التغيير عبر بوابة الحرس الثوري صا ا ا ا ااحيفة العرب العدد ( )9324لندن
.2013
-2خطار ابو دياب إيران  : 2019منعط

االنتقال من الثورة إلى الدولة صا ا ا ا ا ا ااحيفة العرب

العدد ( )11219لندن . 2019
-3صحيفة العرب العدد (  ) 10750لندن . 2017
 -4صحيفة العرب العدد ( )11118لندن . 2018
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-5صحيفة العرب العدد ( )11160لندن .2018
خامساً :المواقع اإللكترونية:
-1هاني نسيرة الحرس الثوري اإليراني ..بين القوة والضع
الما انا اي ا ا ااة وع ااالقا اتا او ا ا ااا با اتا اط ااورات الا اما الا ا

(دراسة تستعرض تاريخ هذه المؤسسة

الس ا ا ا ا ا ا ا ااوري)ش ا ا ا ا ا ا ا ااوه ا ا ااد ف ااي 2019/1/12

ف ااي :

www.albainah.net/items
-2مأزق مرحلي :احتماالت تغير العقيدة العسااكرية للحرس الثوري موقع مركز المسااتقبل لألبحاث
وال ا ا ااد ارس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات الا ا اما ا اتا ا اق ا ا اادم ا ا ااة 2018 /12/ 30

ش ا ا ا ا ا ا ا ا ااوه ا ا ااد ف ا ااي 2019/1/11

ف ا ااي :

https://futureuae.com
-3الحرس الثوري اإليراني :ساانصاادر الثورة عسااكريا  2016 /10/31شااوهد في 2019/1/11
في https://www.skynewsarabia.com/.../888169 :
-4طوران تعتر ب ا ا ا ا ا ا ا 200قتيل وبمشاركة الحرس الثوري في سوريا موقع عربي  27 21أكتوبر
 2015شوهد في  2019/1/12في https://arabi21.com:
 -5عقوبات أميركية على الحرس الثوري اإليراني موقع الجزيرة للد ارساات  2017/10/13شاوهد
في  2019/1/14فيhttps://www.aljazeera.net/news/.../1:
سادساً :المراجع االجنبية :
1-Saeed Kamali Dehghan,It's become a monster': is Iran's revolutionary
guard a terror group, 12/10/2017, https://www.theguardian.com/.../itsbecome-a-monster-is-irans-revolutionary-guard-a-ter...
2-Kenneth Katzman ,Search for a stable peace in the Persian Gulf,
1998,

01,

February

https://ssi.armywarcollege.edu/pubs/people.cfm?authorID=480
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3-Said Amir Arjomand, The State(s) of Ideology in Iran, The Washington
Institute

for

Near

East

Policy,

February

29,

2016,

https://www.washingtoninstitute.org/.../the-states-of-ideology-in-iran
4-Michael Young, A regular survey of experts on matters relating to Middle
Eastern and North African politics and security, October 25, 2018,
https://carnegie-mec.org/diwan/issue/1626?lang=en
5-Ronald Newman, U.S. Policy toward Iran: Thoughts for the Next
Administration, Middle East Policy Council https://www.mepc.org/.../uspolicy-toward-iran-thoughts-next-admini...
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تجربة إيران في تشجيع الصادرات غير النفطية :عرض وتقييم
د .عبد الحميد مرغيت

أ .دينال خلفات

جامعة محمد الصديق بن يحي ،جيجل ،الجزائر
ملخص:
لقد ظل الخلل يشا ااوب صا ااورة االقتصا اااد اإليراني لفترات طويلة من الزمن نتيجة تجارته الخارجية
غير المتوازنة والمرتكزة أس ا ا اااس ا ا ااا على ص ا ا ااادرات النفط وهو ماكان له تداعيات وخيمة على
االقتصاد والمجتمع في ضوء الصدمات النفطية المعاكسة من جوة والعقوبات الدولية التي فرضت
علي إيران من جوة أخرى .وعليه ومن أجل التص ا ا ا ا ا اادي لوذا الوض ا ا ا ا ا ااع القائم فقد اتخذت إيران في
الساانوات الماضااية إجراءات حاساامة بغرض تشااجيع الصااادرات غير النفطية  .فبعدما كانت هته
الخيرة تش ااكل  3بالمائة فقط من إجمالي ص ااادرات البلد في عام  1979ارتفعت حص ااتوا بش ااكل
تدريجي لتبلغ عام  2017ما مقداره  51بالمائة وهو انجاز موم يسا ا ا ا ا ا ااتحق الد ارسا ا ا ا ا ا ااة والتحليل
للتعر

على عوامل نجاح هذه التجربة في التنويع االقتص ا ا ا ااادي ومن ثم اس ا ا ا ااتخالص الدروس

للبلدان التي اليزال اقتصادها شديد االعتماد على مداخيل الصادرات النفطية.
الكلمات الدالة :إيران-النفط –العقوبات االقتصادية -الصادرات غير النفطية-التنويع االقتصادي.
Abstract
The image of Iran’s economy was always flawed for long periods of time,
due to the fact that the country external trade suffer from disequilibrium,
because of its dependency to oil exports. Such situation has many adverse
socioeconomic impacts, especially in the light of sudden declines in oil
prices, and the imposed international sanctions on the Iranian economy.
However, in recent years, Iran has taken serious steps to promote nonoil
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exports. These later was little over 3% of total exports in 1979 ,but this
percent has smoothly increased over time and in 2017 , it stood at almost
51%. Hence, the present paper is curious to learn how this has been achieved
in Iran ,and draws some conclusions and policy implications for countries
whose economy still heavy reliance on the oil revenues.
Keywords: Iran- Oil- Economic Sanctions- Nonoil Exports - Economic
Diversification.
مقدمة:
تعتبر إيران من بين أفضل المثلة على البلدان النامية التي نجحت في تنويع نشاطوا االقتصادي
بعيدا عن النفط.فرغم تميز االقتصا ا اااد اإليراني بقطاع محروقات كبير فوو خامس أكبر منتج للنفط
ضا ا اامن منظمة البلدان المصا ا اادرة للنفط كما يحتل المركز الثاني في العالم من حيث احتياطيات
الغاز الطبيعي والمركز الرابع في احتياطيات النفط الخام إال أن هذا الوضا ااع لم يمنع السا االطات
من بدل جوود معتبرة في سبيل تنويع قاعدة الصادرات غير النفطية .فوته الخيرة وبعدما كانت
نس ا ا ا اابتوا التتجاوز  3بالمائة من إجمالي ص ا ا ا ااادرات البلد عام 1979

1

بلغت خالل عام 2017

حدود  51بالمائة .2وهو انجاز كبير وموم س ا ا ا امح بمعالجة بعض الخلل الذي كان يشا ا ا ااوب صا ا ا ااورة
االقتصااااد اإليراني لعدة سااانوات وأعاد التوازن و لو جزئيا للتجارة الخارجية للبلد وهو ما من شا ااأنه
أن يجعل االقتص اااد بعيدا ولو بش ااكل نس اابي عن التداعيات الس االبية للتغيرات الحاص االة في أسا اواق
النفط العالمية.
وبناء على ماتقدم تأتي هذه الد ارسا ااة بدافع الفضا ااول العلمي للتعر أكثر على عوامل نجاح التجربة
اإليرانية من خالل اإلجابة على التساااؤل الرئيسااي التالي :كي

نجحت إيران في تشااجيع صااادراتوا

1

Mohsen Bahmani-Oskooee and Magda Kandil, « Exchange Rate Fluctuations and Output in OilProducing Countries: The Case of Iran », IMF Working Paper ,WP/07/113 May 2007,p.4.

 2في عام  2017بلغت إجمالي صادرات إيران ما مقداره  91مليار دوالر أمريكي شكلت فيوا حصة الصادرات
غير النفطية ما قيمته  47مليار دوالر.
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غير النفطيااة عوماااهي أهم الاادروس المسا ا ا ا ا ا ااتفااادة من تجربتوااا لباااقي للبلاادان الناااميااة التي التزال
اقتصادياتوا شديدة االرتباط بصادرات النفط ع
وللجابة على هذا التسا اااؤل سا اايتم تقسا اايم هذه الد ارسا ااة إلى ثالثة مباحث حيث سا اايتناول المبحث
الول مكانة النفط في االقتصاااد اإليراني ودوافع التنويع .أما المبحث الثاني فيسااتعرض إسااتراتيجية
تشا ااجيع الصا ااادرات غير النفطية في إيران .في حين ينصا اار المبحث الثالث والخير إلبراز بعض
مؤشرات نجاح التجربة اإليرانية في تشجيع الصادرات غير النفطية.
المبحث األول :مكانة النفط في االقتصاد اإليراني ودوافع التنويع
تملن إيران ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا وهذا بعد المملكة العربية
السا ا ا ا ا ااعودية حيث بلغ إجمالي ناتجوا المحلي عام  2014حوالي  366مليار دوالر .وهي كذلن
ثاني أكبر بلدان المنطقة -بعد مص اار -من حيث عدد الس ااكان البالغ عددهم  77.3مليون نس اامة.
ويتميز االقتص ا ا ا اااد اإليراني بقطاع محروقات كبير فوو يحتل المركز الثاني في العالم من حيث
احتياطيات الغاز الطبيعي والمركز الرابع في احتياطيات النفط الخام المثبتة كما أنوا خامس أكبر
منتج للنفط ض اامن منظمة البلدان المص اادرة للنفط بحص ااة إنتا يومي مقدرة ب 2.7مليون .يض ااا
لذلن الحضور الملحوظ للدولة في قطاع الصناعات التحويلية.

1

وخالل الثمانيات والتساعينات من القرن الماضاي كان الخلل يشاوب دائما صاورة االقتصااد اإليراني
من خالل تجارته الخارجية غير المتوازنة والشاديدة االعتماد على النفط كسالعة تصاديرية أسااساية
ما جعل االقتصااد يعاني كثي ار في فترات الصادمات النفطية المعاكساة كتلن التي حصالت في عامي
 1986و .1998وتبعا لذلن فقد كان االنشا ا ا ااغال الرئيسا ا ا ااي والتحدي الصا ا ا ااعب لمختل

1البنن الدولي لمحة عن إيران

الحكومات

أكتوبر  .2014متاح على الموقع:

http://www.worldbank.org/en/country/iran/overview
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اإليرانية هو كيفية تنويع االقتصاد بعيدا عن النفط وهو الرهان الذي سعت إيران لكسبه من خالل
مختل

خطط التنمية الخمسية التي أطلقتوا منذ العام .1989

و في نفس السياق أقرت إيران عام  2005وثيقة رؤية  2025التي أعدها مجلس تشخيص
مصلحة النظام  ،وهو عبارة عن مشروع استراتيجي يستود

تحويل إيران خالل عشرين سنة

إلى القوة اإلقليمية الساسية الولى في منطقة الشرق الوسط بشكل خاص وجنوب غرب آسيا
طا بعيدة المدى للقطاعات االقتصادية واالجتماعية والعلمية
بشكل عام .وتتضمن هذه الوثيقة خط ا
والتكنولوجية.وتعتبر أن المتغير المركزي لتحقيق المكانة اإلقليمية هو "معدل النمو االقتصادي
الذي البد أن يكون في حدود  %8عام .2025
وتضاااعفت جوود الساااسااة االيرانين في ساابيل تنويع االقتصاااد عقب تشااديد العقوبات الغربية على
إيران س ا ا ا ا ا ا اواء من الوالياات المتحادة المريكياة أو مجلس المن الادولي أو االتحااد الوروبي وهاذا
بساابب برنامجوا النووي والصاااروخي الذي اعتبره الغرب مصاادر توديد للساالم والمن العالميين في
حين أصرت إيران على أنه برنامج سلمي1 .وقد تضمنت هذه العقوبات مجموعة من القيود التجارية
والمالية اشتملت على مايلي:

2

حظر استيراد النفط والغاز اإليراني حظر التعامل مع البنن المركزي اإليراني و فرض قيود على التعامالت المصا ا ا ا ا ا اارفية مع البنوناإليرانية السيما منعوا من االستفادة من خدمات نظام الدفع الدولي (سويفت) »  « SWIFTوهذا

 1تعود بداية فرض العقوبات الدولية على إيران إلى القيود التي فرضتوا عليوا الواليات المتحدة المريكية عقب
أزمة احتجاز الرهائن المريكيين عام  1979تالها فرض حظر تجاري كامل عليوا عام  1995ثم تجديد العقوبات
منذ .2007كما قام مجلس المن الدولي بفرض أربع مجموعات من العقوبات ضد إيران في ديسمبر  2006ومارس
 2007ومارس  2008ويونيو  2010بسبب برنامجوا النووي والصاروخي .و في عام  2010قام االتحاد الوربي
بفرض عقوبات جديدة على إيران.
2البنن الدولي مرجع سبق ذكره.
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من أجاال عرقلااة التجااارة الخااارجيااة اإليرانيااة بمااا تُ ْح ادثااه من ارتفاااع في تكلفااة التجااارة الخااارجيااة

والمعامالت المالية.

 فرض قيود على سالسل التوريد في القطاعات الساسية من االقتصاد :مثل صناعة السيارات .تجميد الصول المالية الخارجية إليران في البنون المريكية والوروبية.ولقد كان لوته العقوبات تداعيات وخيمة على االقتصاد اإليراني أبرزها:
انخفاض الصادرات النفطية التي كانت في السابق تبلغ  2.2مليون برميل يوميا إلى النص .-انخفض تدفق رأس المال إلى إيران فقد قدرت بيانات البنن المركزي

1

بوصااول هذا التدفق إلى

 2.4مليار دوالر في الفترة من نيسان/أبريل حتى أيار/مايو  2012مقارن اة بنحو  11.4مليار دوالر
في عام .2011

2

 انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية اللاير مقابل العمالت الجنبية فقد انتقل س ا ا ااعر ص ا ا اارفوامن مس ا ااتوى  8600لاير للدوالر المريكي الواحد عام  2005إلى مس ا ااتوى قياس ا ااي هو 26492
لاير إيراني للدوالر خالل عام .2014

3

 انكمش االقتصاد اإليراني بنحو  9بالمائة على مدى سنتين متواليتين  2013و .2014وقد اعتر

4

الس اااس ااة اإليرانيون وعلى أرس ااوم المرش ااد العلى علي خامنئي بالص ااعوبات الكبيرة

التي يعانى منوا االقتصا اااد بفعل العقوبات حيث قال في خطابه الس ا انوي في عيد النيروز في 21
مااارس ... 2013كااان هنااان تااأثير للعقوبااات ويعود ذلاان إلى الخلاال الحتمي الااذي يعاااني منااه
اقتص ا ااادنا في اعتماده على النفط  ...فالض ا ااع

ٍ
مجموعات
االقتص ا ااادي إليران قد أدى إلى وض ا ااع

 1نفس المرجع السابق.
2پاترين كالوسون إيران ما بعد النفط معود واشنطن لسياسة الشرق الدنى  3أبريل .2013
3

Islamic Republic Of Iran : 2015 Article IV Consultation, IMF Country Report No. 15/349, December
2015.
4

البنن الدولي مرجع سبق ذكره.
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معينة من الشعب في ظرو ٍ صعبة .

1

غير أنه بدالا من تغيير سياسة إيران النووية قرر الساسة

ٍ
خطر يداهمنا إلى
اإليرانيون المواجوة حيث قال خامنئي في خطابه السا ا ااابق يمكننا تحويل كل
فرصة سانحة لنا. ...

2

وعموما فقد نجحت إيران في كسااب رهان التنويع االقتصااادي فمنذ الساانوات الخيرة الماضااية أصاابح
البلد في خضم طفرٍة من تصدير المنتجات غير النفطية

3

والتي بلغت نسبتوا حدود  46بالمائة من

إجمالي صا ا ا ا ااادرات البلد وفقا للنش ا ا ا ا ارة اإلحصا ا ا ا ااائية السا ا ا ا اانوية لمنظمة الدول المصا ا ا ا اادرة للنفط لعام
4.2015وهذا بعد أن كانت هته النسا ا ا ا ا اابة عام  1979في حدود ثالثة بالمائة فقط .وسا ا ا ا ا اانحاول في
المبحث الموالي معرفة اإلستراتيجية التي تبنتوا إيران لتحقيق هذا النجاح الكبير.
المبحث الثاني :إستراتيجية تشجيع الصادرات غير النفطية في إيران
تعود بداية التفكير بجدية لتنويع االقتصا اااد اإليراني إلى نواية الثمانيات من القرن الماضا ااي والسا اايما
بعد انتواء الحرب اإليرانية العراقية عام  1988حيث ش ا اارعت إيران في وض ا ااع وتنفيذ إس ا ااتراتيجية
لتشجيع الصادرات غير النفطية ارتكزت معالموا على مايلي:
 الدعم المؤسسي للصادرات غير النفطيةصياغة وتنفيذ الخطط الخماسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية -االندما في االقتصاد العالمي.

1پاترين كالوسون مرجع سبق ذكره.
 2نفس المرجع السابق.
 3نفس المرجع السابق.
http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/163.htm.
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أوال  :الدعم المؤسسي للصادرات غير النفطية .
قامت إيران بإنشاء مجموعة من المؤسسات الموجوة لدعم وتشجيع الصادرات غير النفطية .وفي
مايلي أهم هذه المؤسسات

1:

.1المجلس األعلى لتشجيع الصادرات غير النفطية
تم إنشاؤه في ظل الخطة الخماسية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ( )2000-1995يت أرسه
رئيس الجموورية أو نائبه الول و أعض ا ا ا اااؤه هم :وزير التجارة-وزير الص ا ا ا ااناعات –وزير الش ا ا ا ااؤون
الماااليااة واالقتصا ا ا ا ا ا ا اااديااة -وزير التعمير والبناااء –محااافظ البناان المركزي -ماادير مركز تشا ا ا ا ا ا ااجيع
الص ا ااادرات -مدير منظمة اإلدارة والتخطيط -مدير الجمارن-مدير غرفة الص ا ااناعة والتجارة .ينعقد
الم جلس شااوريا ويتمثل دوره الساااسااي في إعداد السااياسااات الداعمة للصااادرات وتقديم المساااعدات
الخاصاة والتساويالت المطلوبة لتحفيز الصاادرات غير النفطية و إزالة كافة العراقيل التي تواجوا من
خالل تنسيق الجوود بين مختل

أعضاء المجلس.

 .2لجان تشجيع الصادرات للمحافظات
تقرر إنشائوا بموجب الخطة الخماسية الثانية وهذا في مختل

المحافظات اإليرانية البالغ عددها

 25محافظة.يترأسوا المحافظ العام وتضم في عضويتوا المدراء العامين للو ازرات و ممثلي الويئات
العضو في المجلس العلى لتشجيع الصادرات غير النفطية.
تتمثال مواام هاذه اللجاان في تنفياذ ق اررات المجلس العلى لتشا ا ا ا ا ا ااجيع الص ا ا ا ا ا ا ااادرات على مسا ا ا ا ا ا ااتوى
المحافظة و إعداد خطط تنمية الص ا ا ا ا ا ااادرات بوا و النظر في أهم العراقيل والمش ا ا ا ا ا اااكل التي تواجه
المؤسسات المصدرة و إيجاد الحلول لوا وكذا تقديم مختل

أشكال الدعم والتسويالت للنووض

بنش ا ا اااط التص ا ا اادير في المحافظات و إعداد القوائم واإلحص ا ا ااائيات لمختل

المنتجات التص ا ا ااديرية

1

United Nations, Industrial Developement Organization,Islamic Republic Of Iran Industrial Sector Survey
On The Potential For Non Oil Manufactured Exports,1999 ,pp.31-36.
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للمحافظة  .إضا ااافة إلى إبداء رأيوا حول القوانين والتش ا اريعات الخاصا ااة بالتصا اادير وتقديم مقترحات
تحسينوا إلى المجلس العلى للتصدير.
.3دائرة تشجيع الصادرات بوزارة الصناعات
قامت و ازرة الصااناعات بإنشاااء دائرة مكلفة بتشااجيع الصااادرات في المؤس اسااات المنتساابة للو ازرة عبر
تقديم الدعم الفني والمالي ووضا ا ااع السا ا ااياساا ااات والبرامج و إعداد الد ارساا ااات التي تساا اااعد في تنمية
ص ااادرات القطاع الص ااناعي  .ومنذ العام  1995منحت و ازرة الص ااناعة امتياز خاص للمؤسا اس ااات
المنتساابة للقطاع والتي تصاادر للخار في الحصااول على النقد الجنبي السااتيراد المواد الولية التي
تحتاجوا في نشاطوا.
.4وزارة التجارة
قامت و ازرة التجارة اإليرانية بإنشاء عدة هيئات لتشجيع الصادرات غير النفطية وهي:
المركز اإليراني لتشجيع التصديرتأس ااس عام  1984يت أرس ااه نائب وزير التجارة المكل

بالتص اادير يتمثل دوره في تش ااجيع الص ااادرات

غير النفطية ومعالجة المشاااكل والعقبات التي تواجه المصاادرين.إضااافة إلى تنظيم معارض للتعري
بالصا ا ااادرات اإليرانية داخل وخار البلد .ومحاولة إيجاد قنوات تواصا ا اال بين رجال العمال االيرانين
ونظرائوم الجانب.
شركة إيران للسجاديعود تأس اايس ااوا إلى ماقبل الحرب العالمية الثانية لتنمية ص ااناعة الس ااجاد في البالد .قامت بإنش اااء
عدة فروع لوا في مختل

محافظات البالد لنشا ا اار وتعليم هذه الصا ا ااناعة وزيادة مسا ا ااتويات اإلنتا .

للش ااركة مركز مبيعات في العاص اامة طوران وش اابكة تص اادير واس ااعة نظ ار للقبال الواس ااع لألجانب
على استيراد منتجاتوا السيما في ألمانيا.
 غرفة صناعة السجاد في الوزارةتقدم هذه الغرفة العديد من التسويالت لنساجي السجاد اليدوي في مختل

المحافظات
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 صندوق ضمان الصادراتيتبع لو ازرة التجارة حيث تأسااس عام  1973وهو مؤس اسااة مالية لتأمين ائتمان الصااادرات اإليرانية
من المخاطر السياسية والتجارية.كما أن الصندوق يصدر ضمانات ائتمانية تستود

تسويل عملية

تمويل الصادرات وتقديم تسويالت مالية للتجار اإليرانيين تساعدهم في فتح أسواق خارجية جديدة.

1

 المكاتب التجارية الموجود بالخارجتم فتحوا في عدد من البلدان المضاايفة (تركيا-ألمانيا-كينيا-لبنان-المملكة المتحدة )...وهذا بغرض
تعزيز الروابط التجارية بين إيران والبلد المضا ا ا ا ا ااي

وتقديم المعلومات لرجال العمال االيرانين حول

فرص التص اادير الممكنة بوته البلدان وكذا الترويج لفرص االس ااتثمار المتاحة بإيران والتس ااويالت
والحوافز الممنوحة.
.5بنك تنمية الصادرات اإليراني
تأسا ااس عام  1991وتتمثل موامه في ضا اامان توسا ااع الصا ااادرات اإليرانية من خالل تقديم الخدمات
البنكية الضرورية للمصدرين وتمويل المشاريع الصناعية التي لوا إمكانات للتصدير .و قد تم إقامة
فروع للبنن في المحافظات اإليرانية التي بوا أنشطة تصديرية.
.6غرفة إيران للتجارة و الصناعات والمناجم
ص اادر القانون المنظم إلنش اااء هته الغرفة عام  1991وتم تعديله عام .1994وتعتبر بمثابة ص ااوت
مجتمع العمال في إيران.كما تلعب دور مسااتشااار الحكومة في القضااايا المتعلقة بقطاعات التجارة
والص ااناعة والمناجم.تتولى تنظيم معارض داخل إيران وخارجوا بعد موافقة و ازرة التجارة وكذا عقد
الندوات والمؤتمرات حول القض ا ا ااايا التي توم هذه القطاعات.كما تقوم بإقامة عالقات مع نظرائوا في
باقي بلدان العالم.

1أنظر الموقع االلكتروني لصندوق ضمان الصادرات اإليراني www.egfi.org.ir:
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.7جمعية المدراء الصناعيين
هي منظمة خاص ااة تأسا اس اات نواية الس اابعينات وتس ااعى للدفاع عن مص ااالح المؤسا اس ااات الص ااناعية
الخاصا ا ا ا ا ا ااة في إيران فوي بمثابة منتدى يتم خالله إعداد الد ارسا ا ا ا ا ا ااات والبحوث حول واقع القطاع
ومقترحات تشجيعه وترسلوا للجوات الرسمية (الحكومة-البرلمان-البنن المركزي).
.8إنشاء صندوق ريادة األعمال اميد
ويتمثل دوره في تعزيز ريادة العمال من خالل المؤسا ا اس ا ااات الص ا ااغيرة والمتوس ا ااطة وهذا عبر تقديم
قروض من الصندوق للمؤسسات الناجحة مثل :مونة السجاد اليدوي.
.9تجربة المناطق الحرة في إيران
قامت ايران بإنشااااء المجلس االعلى للمناطق الحرة التجارية والصا ااناعية الذي ي ارساااه أمين المجلس
وغالبا مايحضا ا ا ا ا ا اار اجتماعاته النائب االول للرئيس االيراني ووزراء العدل واالقتصا ا ا ا ا ا اااد والمالية
والثقافة والصااناعة والمناجم والتجارة ومحافظ البنن المركزي ...وهذا بغرض د ارسااة والموافقة على
اقتراحات انشاء مناطق حرة للتجارة والصناعة تكون وظيفتوا االساسية تقديم الخدمات والضمانات
والفرص االسااتثمارية للمسااتمرين االجانب .وتتميز المناطق الحرة بعدم خضااوع المسااتثمرين الجانب
للض ا ا ا ا ا ا ا ارئااب وال للتعريفااات الجمركيااة كمااا أن حص ا ا ا ا ا ا ااة االجااانااب في الملكيااة مئااة بااالمئااة وفي أي
مجال.وتعتبر جزيرة كيش إحدى أهم المناطق الحرة في البالد حيث تسا ا ا ا ا ا ااعى ايران لجعلوا جنة
االستثمار الجنبي ومركز استقطاب ديبولماسي ورياضي وسياحي.
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.10تدابير أخرى:

1

عام  1997تم إقرار إعفاء ضريبي  100بالمائة على مداخيل تصدير السلع الصناعية والمنتجاتالفالحية.
تم اختيار يوم  21أكتوبر من كل س ا ا ا اانة كيوم وطني للص ا ا ا ااادرات تقام فيه المعارض الخاص ا ا ا ااةبمختل

المنتجات المصدرة وكذلن الندوات وهذا تحت إش ار

مباشر من و ازرة التجارة.

في مارس  1998منح مجلس الوزراء موافقته لجميع المصا اادرين للتمتع بحرية االسا ااتخدام الكامل( 100بالمائة) إليراداتوم من العملة الجنبية الناجمة عن نشا ا اااطوم التصا ا ااديري .و قد سا ا اامحت هذا
اإلجراء للمصا ا اادرين بإنفاق عائداتوم بالعملة الصا ا ااعبة على اسا ا ااتيراد مواد خام وقطع غيار لعمالوم
ال من إجبارهم على بيعوا للبنون المحلية بسا ا ا ااعر الصا ا ا اار الرسا ا ا اامي بعد أن كان البنن المركزي
بد ا
اإليراني يطلب من المصدرين دفع كفالة للتأكد من تحويل عائدات التصدير للبنون اإليرانية لصرفوا
بأسعار رسمية.
ثانيا :صياغة وتنفيذ الخطط الخماسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
منذ العام  1989و إلى غاية يومنا هذا(  ) 2016قامت إيران بصياغة وتنفيذ ستة خطط خماسية
للتنمية بمختل

جوانبوا وفي مايلي اسااتعراض لهم ماتضاامنته هذه الخطط مع التركيز على جانب

تنمية الصادرات غير النفطية.
 .1الخطة الخماسي ة األولى للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()1994-1989

2

اسا ااتودفت الخطة تشا ااجيع الصا ااادرات غير النفطية من خالل االسا ااتثمار في الصا ااناعات التي تتمتع
بإمكانات تص ا ااديرية كبيرة وكذا ص ا ااناعات إحالل الواردات و العمل على تحقيق القطاع الص ا ااناعي
لالكتفاء الذاتي من موا ده الولية والوس ا ا ا ا اايطة وتوفير مدخالت اإلنتا لباقي القطاعات.وفي س ا ا ا ا اابيل

United Nations,Op.Cit,pp.17-19.

1

Ibid.p.15.

2
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تحقيق ذلن رخصا اات الخطة باالسا ااتفادة من المسا اااعدة الفنية الجنبية وتدفق التكنولوجيا .ووضا ااعت
مجموعة من اإلجراءات التي من شانوا استقطاب رأس المال كتشجيع مشاريع الشراكة مع الجانب
وتحفيز االيرانين المقيمين بالخار على استثمار أموالوم في بلدهم الصلي.
و قد وجه االهتمام الكبر في هذه الخطة نحو مشاا اااريع الصا ا ااناعات الغذائية و السا ا االع الصا ا ااناعية
حيث تمت إقامة  4800وحدة صا ااناعية جديدة خلقت 160000وظيفة جديدة وهذا في مجاالت :
الصناعات الغذائية –الصناعات الصيدالنية-النسيج-مواد البناء –اآلليات –الصناعات الكيماوية...
وقاد نجحات هاذه الخطاة في خفض الطلاب على الواردات التي يحتااجواا القطااع الص ا ا ا ا ا ا انااعي حياث
أصا ا اابحت مدخالته تنتج محليا مع تصا ا اادير الفائض وتحقيق مداخيل هامة بالعملة الصا ا ااعبة .كما
ارتفعت الصا ا ا ااادرات غير النفطية من  1.04مليار دوالر أمريكي عام  1989لتبلغ ما مقداره 3.74
مليار دوالر عام .1993
 . 2الخطة الخماسية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()2000-1995

1

أكدت هذه الخطة على أهمية الدور الذي تلعبه كل من الدولة والقطاع الخاص في توس اايع قاعدة
الصا ا ا ا ا ا ااادرات غير النفطية ودعت لالسا ا ا ا ا ا ااتفادة من المزايا النسا ا ا ا ا ا اابية التي تتمتع بوا إيران في هذا
المجال.ومن التدابير التي اتخذت في سبيل تحقيق ذلن مايلي:
 -تأس ا ا اايس المجلس العلى للتص ا ا اادير من أجل إعادة التقييم الش ا ا ااامل لوظائ

وعمليات الويئات

التجارية للبلد ووضع التوصيات في مايخص تنسيق عملوا وترقيته بما يؤدي لتنمية الصادرات غير
النفطية.
-إنشاء لجان لتشجيع الصادرات بمختل

المحافظات اإليرانية.

 دعم وتعزيز دور بنن تنمية الصااادرات و توساايع أنشااطة وعمليات صااندوق ضاامان الصااادراتو إنشاء نظام تأمين الصادرات.

Ibid,p.16.
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إقرار سياسات تحفيز جبائي وتيسير حصول المصدرين على القروض وتبني سياسة سعر صروسياسة تعريفة جمركية داعمة للتصدير
 -اإلشا ا ا ار

والرقابة الدائمة والمس ا ااتمرة على الص ا ااادرات غير النفطية وتنس ا اايق أنش ا ااطة كافة الويئات

المكلفة بتشجيع الصادرات ومحاربة البيروقراطية.
تخص ا ا ا ا اايص جزء من اإلنتا المحلي للتص ا ا ا ا اادير واس ا ا ا ا ااتخدام طاقات اإلنتا الموجودة من س ا ا ا ا االعالصناعات الغذائية لتوسيع قاعدة التصدير
 تش ااجيع تجارة المقايض ااة للص ااادرات غير النفطية مع بلدان أخرى وتطوير المنتجات المص اادرة بمايتوافق مع أذواق المستولكين في البلدان المستوردة
تشا ااجيع تكوين جمعيات جديدة للمصا اادرين وتدعيم أنشا ااطة الجمعيات الموجودة ومكافحة التوريبووضع تشريعات لحماية المصدرين وعالماتوم التجارية.
 تشااجيع الساافارات اإليرانية في الخار على الترويج للصااادرات اإليرانية واسااتخدام وسااائل اإلعالمالجنبية في الترويج للصادرات خار المحروقات.
 منحت الخطة الموافقة الستقطاب االستثمار الجنبي المباشر وطالبت الحكومة بوضع التشريعاتوالقوانين المالئمة لتحقيق ذلن.وحددت مجاالت هذا االس ا ااتثمار في البني التحتية و والمش ا اااريع التي
من شأنوا دعم قدرات التصدير.
وبموجب هذه الخطة تم إقامة  4700مؤس ا ا ا اسا ا ا ااة صا ا ا ااناعية خلقت  87000وظيفة جديدة وارتفعت
مساهمة قطاع التصنيع والمناجم إلى  16.8بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام 1999.
.3الخطة الخماسية الثالثة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()2004/2000

1

تمثلت أولويات هذه الخطة في تطوير البنية الصناعية الوطنية و تشجيع دور القطاع الخاص في
هذا المجال .كما دعت لزيا دة االدخار الضا ااروري للنمو االقتصا ااادي عبر تطوير البنون الخاصا ااة

http://www.senat.fr/rap/r99-457/r99-4575.html
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المحلية والدولية وشا ا ا ا ا ا ااركات التامين و اللجوء للتمويل الخارجي وتعديل قانون اسا ا ا ا ا ا ااتقطاب وحماية
االساتثمار الجنبي .كما قدمت الخطة تدابير لخفض الدعم و إلغاء الحواجز غير الجمركية .وقد
اس ااتودفت هذه الخطة تحقيق معدل نمو  6بالمائة س اانويا و خلق  730أل

منص ااب ش ااغل خالل

خمس سنوات.
.4الخطة الخماسية الرابعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()2009/2005

1

اس ااتودفت الخطة تحقيق نمو قوي بمعدل  8بالمائة س اانويا ورفع قيمة الص ااادرات غير النفطية إلى
 53مليار دوالر مع نموها بمعدل ساانوي  10.7بالمائة.ولتحقيق ذلن رصاادت الخطة اسااتثمار ما
قيمته  473مليار دوالر خالل خمس س اانوات مع تخص اايص  58.8بالمائة من هذه االس ااتثمارات
لتكون من نصيب القطاع الخاص الذي سيستفيد من قروض بنكية ممولة من صندوق االحتياطيات
بالعملة الجنبية وس ا ااندات المس ا اااهمة .و أقرت الخطة أيض ا ااا خوصا ا اص ا ااة  65بالمائة من رأس مال
بعض البنون التجارية وش ا ا ا ا ا ااركات التامين وش ا ا ا ا ا ااركات الطيران وش ا ا ا ا ا ااركات توزيع الكورباء وش ا ا ا ا ا اابكة
المواصالت.
كما استفاد قطاع النفط والبتروكيماويات من استثمارات بقيمة  50مليار دوالر خالل خمس سنوات
بمعدل عشرة مليارات دوالر سنويا  .و هذا السياق وبغرض تنمية الصناعات البتروكيماوية عملت
الحكومة اإليرانية بقوة على اسا ا ا ا ا ا ااتبدال النفط بالغاز الطبيعي في المنازل وهذا من خالل إطالق
الحكومة خطة ترشا اايد البنزين في عام  2007مما جعل االقتصااااد اإليراني من أكثر االقتصا اااديات
العالمية اعتمادا على الغاز.

2

http://iranecoinfoblog.blogspot.com/2005/04/les-grandes-orientations-du-4me-plan.html

 2پاترين كالوسون مرجع سبق ذكره.
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.5الخطة الخماسية الخامسة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()2015/2010
تض اامنت الخطة إس ااتراتيجية ش اااملة لتطبيق اإلص ااالحات تقوم على عوامل الس ااوق وتس ااعى لرفع
القدرة اإلنتاجية للقطاع غير النفطي ومنح البنن المركزي قد ار أكبر من االس ا ااتقاللية وتوس ا اايع
الوعاء الض اريبي وتحقيق اسااتقرار العملة المحلية في السااوق رواعادة منظمة اإلدارة والتخطيط التي
كانت مسااائولة عن صا ااياغة الموازنة العامة وخطط التنمية الخمسا ااية في البالد وفتح قطاع النفط
للش ااركات الجنبية لالس ااتثمار والمس اااعدة الفنية1 .و قد أقرت الخطة بناء  27مش ااروع بتروكيماوي.
يضااا

إلى ذلن تشااجيع الخوص اصااة وتحفيز القطاع الخاص وتنشاايط التواجد االقتصااادي اإليراني

في العالم.
.6الخطة الخماسية السادسة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()2021/2016

2

ينصاب تركيز هذه الخطة (التي يجري تنفيذها حاليا) على تنمية القدرات الدفاعية و تحقيق النمو
االقتص ااادي السا اريع والدائم  .فالنس اابة لألمر الول تلحظ الخطة أهمية حماية المص ااالح القومية و
أمن البالد وذلن عبر تطوير القدرات والتكنولوجيات البالسا ااتية و إنتا السا االحة والمعدات الدفاعية
الرئيس ا ا ااية الحديثة .ولتحقيق ذلن تعتزم الس ا ا االطات تخص ا ا اايص خمس ا ا ااة في المائة على القل من
الموازنة العامة س اانويا لوذا الغرض .وعلى الص ااعيد االقتص ااادي تص اابوا الخطة لبلو نمو سا اريع
ودائم بنسا ا ا ا اابة ثمانية في المائة ساا ا ا اانويا وعلى امتداد خمساا ا ا ااة أعوام.وتأمل الساا ا ا االطات تحقيق ذلن
باجتذاب الرسا ا ا ا ا ا اااميل الجنبية و تحويل ما بين  30و 38في المائة من عائدات النفط والغاز إلى
صا ااندوق الثروة السا اايادي الموسا ااوم صا ااندوق التنمية الوطنية والعمل على تطوير صا ااناعة النفط
التي تعتبر السا ا ا ا ا ا االطات أنوا بحاجة السا ا ا ا ا ا ااتثمارات بقيمة  200مليار دوالر خالل العوام المقبلة

 1البنن الدولي مرجع سبق ذكره.
http://elaph.com/Web/News/2015/6/1020470.html
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للوصول إلى أهدا

التنمية .حيث ستخصص إيران من مواردها الداخلية (صندوق التنمية الوطنية)

 20-15مليار دوالر والباقي سيأتي معظموا من خار البالد.

1

ثالثا :االندماج في االقتصاد العالمي
عمدت السااالطات اإليرانية إلى انفتاح في تجارتوا ونظاموا االسا ااتثماري و السا ااعى إلى تكامل إقليمي
مع ش ا ا ااركائوا التجاريين بود
لتص ا ا اري

االس ا ا ااتفادة من مزايا هذا االندما في الحص ا ا ااول على أسا ا ا اواق جديدة

منتجاتوا التصاا ااديرية غير النفطية.وفي الشاا ااأن تعتبر إيران عض ا ا اوا مؤس ا ا اسا ا ااا في منظمة

التعاون االقتص ااادي التي تأسا اس اات عام  1960وتض اام عشا ارة بلدان وهي :ايران-باكس ااتان-تركيا-
أذربيجان-كازاخسا ا ا ااتان-قرغيزيا-طاجكسا ا ا ااتان-تركمنسا ا ا ااتان -أوزبكسا ا ا ااتان-أفغانسا ا ا ااتان .وتود

هذه

المنظمة إلى تعزيز التعاون االقتصا ا ا ا ااادي والتكنولوجي والثقافي بين أعضا ا ا ا ااائوا من خالل إزالة كافة
الحواجز وتنفيذ المش اااريع المش ااتركة و إنش اااء بنن التجارة والتنمية و ص ااندوق تأمين .و قد نجحت
المنظمة في تعزيز الروابط بين العضا ا ا ا اااء السا ا ا ا اايما في مجاالت النقل والمواصا ا ا ا ااالت –التجارة –
الطاقة.

2

وتعتبر إيران أن التكامل اإلقليمي ليس بديال عن النظام العالمي.فعضوية منظمة التجارة العالمية
أولوية للحكومة اإليرانية .فرغم تقدموا بطلب عضوية المنظمة في يوليو  1996إال أنوا لم
تلقى بعد الموافقة على ذلن وبذلن تبق ى إيران أكبر اقتصاد ال يزال خار منظمة التجارة
العالمية.

3

 1مقال بعنوان إيران تحتا  200مليار دوالر استثمارات في قطاع النفط

متاح على الموقع :

http://www.cnbcarabia.com/?p=281425
United Nations,Op.Cit,p..28

2

3وكالة رويترز إيران أكبر اقتصاد خار منظمة التجارة العالمية تقول إنوا مستعدة لالنضمام  17ديسمبر
.2015متاح على الموقعwww.ara.reuters.com:
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المبحث الثالث :مؤشرات نجاح التجربة اإليرانية في تشجيع الصادرات غير النفطية
بوجه عام تُعد تجربة إيران في تش ا ا ا ااجيع الص ا ا ا ااادرات غير النفطية

ناجحة إلى حد بعيد كونوا

سا اااهمت في تنويع االقتصا اااد وعودة التوازن للتجارة الخارجية للبلد السا اايما في ظل العقوبات الدولية
التي فرض ا ا اات عليوا  .وهو ما أكده المرش ا ا ااد العلى علي خامنئي في خطابه الس ا ا اانوي في عيد
النيروز في  21مارس  2013حيث قال ...لقد سا ا ا ا ا ا اااعدت العقوبات على تفعيل القدرات الداخلية
الوائلة لألمة اإليرانية. ...

1

وفي مايلي استعراض لبعض المؤشرات الدالة على هذا النجاح:
 تطورت حصة الصادرات غير النفطية في إجمالي الصادرات بشكل ملفت لالنتباه حيث انتقلتمن  8بالمائة عام  1989لتبلغ  51بالمائة خالل عام  2017وذلن مثلما يوضحه الجدول الموالي:

 1پاترين كالوسون مرجع سبق ذكره.
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الجدول (  :)01تطور نسبة الصادرات غير النفطية خالل الفترة ()2017-1989
السنة

198

199 1995 1994 1993 1992 1991 1990

9
الص ا ا ااادر 8

الوحدة%:
1997

6
6.8

14.4

15.5

20.4

24.8

17.6

15.8 13.9

ات غاياار
النفطية
السنة

199

200 2004 2003 2002 2001 2000 1999

8

2006

5

الص ا ا ااادر 23.4 23.4

10.2

ات غاياار

3

10.3

31.8

23.1

1

4

22.7

21.7 11.3

النفطية
السنة

200

201 2013 2012 2011 2010 2009 2008

7

4

الص ا ا ااادر 11.2 21.7
ات غاياار

2017

8

32.5

40.5

20.7

23.8

36.8

8

6

9

7

8

51.1 45.3
6

النفطية
المصدر  :تم إعداد هذا الجدول باالعتماد على المصادر اآلتية :
-United Nations Industrial Developement Organization,Islamic Republic Of
Iran Industrial Sector Survey On The Potential For Non Oil Manufactured
Exports,1999.p.21.
- OPEC Annual Statistical Bulletins (2007-2018).
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ارتفعت نس اابة تغطية الص ااادرات غير النفطية للواردات من  %14عام  1992إلى  %24في عام 2002ثم لتبلغ  60بالمائة عام .2012

1

 ارتفعت نسا اابة مسا اااهمة الصا ااادرات خار المحروقات في الناتج المحلي اإلجمالي إليران من 7.2بالمائة عام  2009لتبلغ 11.5بالمائة عام .2015

2

 أدى االنخفاض الكبير في س ااعر ص اار اللاير اإليراني إلى تحس ااين القدرة التنافس ااية للص ااادراتغير النفطيااة
المثال

3

ونجم عن ذلاان تاادافع التجااار اإليرانيين ليصا ا ا ا ا ا اابحوا مص ا ا ا ا ا ا اادرين

صرح رئيس جمعية منتجي الفستق اإليراني لصحيفة فاينانشال تايمز بأن

الدوالر المريكي (و بالتالي انخفاض اللاير) تسبب في طفرٍة لمزارعي الفستق .

فعلى سا ا ا ا ا ا اابياال
ارتفاع سعر

4

 احتلت إيران عام  2013المركز الول عالميا في مايخص التعويضات المدفوعة لعمليات ضمانالصاا ااادرات في المدى المتوساا ااط والطويل ب  871مليون دوالر و كذا للمدى القصا ا ااير ب 191
مليون دوالر.

5

 1نفس المرجع السابق.
2

Bijan Khajehpour , Growth in Iran's non-oil exports linked to sanctions relief, March 23, 2014.in :www.almonitor.com
Mohsen Bahmani-Oskooee and Magda Kandil, Op.Cit,p.4.

 4پاترين كالوسون مرجع سبق ذكره.
 5مقال بعنوان صناعة الضمان في الدول العربية واإلسالمية والعالم نشرة المؤسسة العربية لضمان االستثمار
وائتمان الصادرات العدد الفصلي الثالث يوليو –سبتمبر  .2014ص ص.10-9.
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3

مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
 اسااتفادت إيران من تكاملوا اإلقليمي عبر عضااويتوا في منظمة التعاون االقتصااادي في تصااديرما مقداره  15بالمائة من إجمالي صادراتوا إلى بلدان المنظمة .

1

ش ا ااوت ص ا ااادرات البتروكيماويات نمو كبي ار فوي الفئة الكثر رواجا في التص ا اادير  .وقد تحققذلن نتيجة االسا ا ا ا ا ااتثمارات الضاا ا ا ا ااخمة التي قامت بوا إيران لتطوير صا ا ا ا ا ااناعة النفط وتحويله إلى
منتجات ص ا ا ا ااناعية قابلة للتص ا ا ا اادير مثل  :المنتجات البتروكيماوية (س ا ا ا ااماد اليوريا -البولي إيثيلين-
الميثانول وخام الحديد –البوتان)-المنتجات البالستيكية المصنوعة من النفط-المشتقات النفطية مثل
:وقود الديزل-البنزين -السوائل الغازية .

2

باإلضاااافة إلى صاااادرات البتروكيماويات تشا اامل قائمة الصاااادرات غير النفطية على  :الس ا اجادالمالبس الجاهزة النسا ا ا ا ا ا اايج -المنتجات الفالحية كالتفاح التمور الطماطم
الكيوي

البطاطس البطيخ

التفاااح الزعفران الفواكااه المجففااة والطااازجااة الفسا ا ا ا ا ا ااتق(المركز الول عااالميااا) الزبيااب

والقطن الصا ا ا ا ا ا اامغ والكمون-جميع أنواع الجلود والحااذيااة -الكااافيااار (عااام  2015افتتحاات إيران
أضا ا ا ا ا ااخم مزرعة في العالم إلنتا الكافيار ) -مختل

أنواع المنظفات والصا ا ا ا ا ااابون  -مواد البناء :

السا ا اامنت الحجار والمنتجات ذات الصا ا االة-مركبات النقل  :السا ا اايارات وقطع الغيار -المعادن :
اللمنيوم النحاس الحديد الزنن -...الخدمات التقنية الوندسية ...
 بالموازاة مع هذا االرتفاع الحاصااال في الصاااادرات غير النفطية فقد ارتفعت إنتاجية القوى العاملةاإليرانية من أقل من  20بالمائة -مقارنة بنظيرتوا في الواليات المتحدة المريكية -عام 1990

United Nations,Op.Cit,p.28.

 2پاترين كالوسون مرجع سبق ذكره.

93
مجلة مدارات إيرانية تصدر عن المركز الديموقراطي العربي-برلين-ألمانيا ،العدد  :03مارس 2019

1

مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
لتبلغ حدود  40بالمائة في عام  2011وهو أداء جيد مقارنة بالعديد من اقتص ا ا ا اااديات السا ا ا ا اواق
الناشئة .

1

ومن المتوقع أن تشا ااود الصاااادرات غير النفطية في المسا ااتقبل القريب طفرة كبيرة وهذا تبعا لتخفي
العقوب ااات ال اادولي ااة على إيران بموج ااب االتف اااق المبرم في  14يوليو  2015حي ااث وقع اات إيران
والعضاء الخمسة الدائمون في مجلس المن التابع لألمم المتحدة (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة
المتحدة والواليات المتحدة) باإلض ااافة إلى ألمانيا خطة العمل الش اااملة المش ااتركة ) (JCPOAبش ااأن
برنااامج إيران النووي بمااا يموااد السا ا ا ا ا ا اابياال أمااام رفع العقوبااات عن إيران واناادماااجوااا من جااديااد في
االقتصا ا ا اااد العالمي .وأعقب ذلن اعتماد خطة العمل من كل الط ار

في  18أكتوبر  .2015وفي

 16يناير  2016تم رفع العقوبات فعليا بعد أن أوفت إيران بالتزاماتوا في ظل االتفاقية.

2

خاتمة وتوصيات
لقد ظل الخلل يش ا ا ااوب ص ا ا ااورة االقتص ا ا اااد اإليراني لعدة س ا ا اانوات من خالل تجارته الخارجية غير
المتوازنة التي تعتمد أس ا ا ا ا اااس ا ا ا ا ااا على ص ا ا ا ا ااادرات النفط والتي كانت لوا تداعيات وخيمة على
االقتصاد والمجتمع في ضوء الصدمات النفطية المعاكسة من جوة والعقوبات الدولية التي فرضت
علي إيران من جوة أخرى .وتبعا لذلن ش ا ا ااكل تنويع االقتص ا ا اااد وتش ا ا ااجيع الص ا ا ااادرات غير النفطية
التحدي الول للقادة السااياساايين وهو الرهان الذي اس اتطاعت إيران كساابه مع الزمن حيث أضااحت
ومنذ الس اانوات الخيرة الماض ااية في خض اام طفرٍة من تص اادير المنتجات غير النفطية وقللت بش ااكل
كبير من اعتمادها على النفط .وبناءا على استعراضنا لوذه التجربة الناجحة يمكن الخرو بمجموعة
1

Robert Blotevogel,The Productivity Challenge in Iran , The Islamic Republic of Iran : Selected Issues
paper,IMF Country Report No. 15/350,p.19.
2

برونو فيرساي االنعكاسات االقتصادية لتخفي

العقوبات االقتصادية عن إيران

صندوق النقد الدولي 1فبراير

.2016
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
من التوصاايات لصااالح البلدان النامية التي اليزال اقتصااادها شااديد االعتماد على الصااادرات النفطية
وأهموما ما يلي:
 ض اارورة توفر إرادة س ااياس ااية عليا واعية بالمخاطر المس ااتقبلية المترتبة عن االعتماد على تص ااديرالنفط فقط ومؤمنة بحتمية العمل على إحداث تنويع نشا ا ا ا اااطوا االقتصا ا ا ا ااادي وأن تعمل (باختال
مستوياتوا)بروح الفريق الواحد في سبيل تحقيق هذا الود .
 ض ا ا ا ا اارورة ص ا ا ا ا ااياغة وتنفيذ حكومات هذه الدول لوثيقة الرؤية التي تمتد على عدة س ا ا ا ا اانوات( 20عاما مثال) توض ااح من خاللوا الرؤية الوطنية الش اااملة البعيدة الفق التي ترغب الس االطات في
أن تكون عليوا مجتمعاتوا وهذا حرصاا منوا على مصالحة أجيالوا الحاضارة والمساتقبلية .كما يجب
أن تضا ا ا ااع هذه الوثيقة أهدا

واضاا ا ااحة لتنمية القطاع غير النفطي وزيادة قدراته التصا ا ا ااديرية وأن

تعمل على حشد كل الطاقات المجتمعية وتوجيووا في سبيل ذلن.
ضاارورة وجود تدخل كبير من جانب الدولة لتعزيز النمو في القطاعات التصااديرية غير النفطيةالمستودفة.
 إقامة مجلس أعلى لتشا ا ا ااجيع الصا ا ا ااادرات غير النفطية ي أرسا ا ا ااه رئيس البالد ويتكون أعضا ا ا اااؤه منمختل

الجوات الحكومية التي لوا عالقة بالتص اادير بود

تنس اايق الجوود في س اايبل تنمية القطاع

الغير النفطي وصادراته روازالة كافة العراقيل أمامه.
اعتماد إستراتيجية إلحالل الواردات بتنشيط االستثمار في السلع المصنعة ولما ال تصديرها.-ض ا اارورة تنمية ش ا ااركات النفط الوطنية للوص ا ااول إلى مص ا ااا

الش ا ااركات العالمية وكذا تطوير

ٍ
منتجات صناعية قابلة للتصدير.
صناعة البتروكيماويات من خالل تحويل المزيد من النفط إلى
تشجيع ودعم المنتجات المحلية التي تتميز بإمكانات تصديرية كبيرة نظ ار لتمتعوا بمزايا تنافسية. التركيز على التنمية البشا ا ارية عن طريق تدريب العاملين وتطوير مواراتوم فالتنمية البشا ا ارية هيأساس التنمية االقتصادية .
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
المصادر
المصادر العربية
وليااد عبااد الحي إيران :مسا ا ا ا ا ا ااتقباال المكااان اة اإلقليميااة عااام  2020مركز الااد ارساا ا ا ا ا ا ااات التطبيقيااةواالستش ار

الجزائر  .2010ص.259.

-پاترين كالوسون إيران ما بعد النفط

معود واشنطن لسياسة الشرق الدنى  3أبريل .2013

-برونو فيرساي االنعكاسات االقتصادية لتخفي

العقوبات االقتصادية عن إيران

صندوق النقد

الدولي 1فبراير .2016
 البنن الدولي  :لمحة عن إيران أكتوبر .2014متاح على الموقع:http://www.worldbank.org/en/country/iran/overview
الموقع االلكتروني لصندوق ضمان الصادرات اإليراني www.egfi.org.ir:مقال بعنوان إيران تحتا  200مليار دوالر اسا ا ا ا ا ااتثمارات في قطاع النفط متاح على الموقع :http://www.cnbcarabia.com/?p=281425
وكالة رويترز إيران أكبر اقتصاااد خار منظمة التجارة العالمية تقول إنوا مسااتعدة لالنضاامام 17ديسمبر .2015متاح على الموقعwww.ara.reuters.com:
 -مقال بعنوان صا ااناعة الضا اامان في الدول العربية واإلسا ااالمية والعالم

نش ا ارة المؤس ا اسا ااة العربية

لضاامان االسااتثمار وائتمان الصااادرات الساانة  32العدد الفصاالي الثالث يوليو –ساابتمبر .2014
ص ص.10-9.

96
مجلة مدارات إيرانية تصدر عن المركز الديموقراطي العربي-برلين-ألمانيا ،العدد  :03مارس 2019

مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
المصادر األجنبية
-Mohsen Bahmani-Oskooee and Magda Kandil, « Exchange Rate
Fluctuations and Output in Oil-Producing Countries: The Case of Iran », IMF
Working Paper ,WP/07/113 May 2007,p.4.
- Islamic Republic Of Iran : 2015 Article IV Consultation, , IMF Country
Report No. 15/349, December 2015.
-Robert Blotevogel,The Productivity Challenge in Iran , , The Islamic
Republic of Iran : Selected Issues paper,IMF Country Report No.
15/350,p.19.
-United Nations ,Industrial Developement Organization,Islamic Republic Of
Iran Industrial Sector Survey On The Potential For Non Oil Manufactured
Exports,1999 ,pp.31-36.
-Bijan Khajehpour , Growth in Iran's non-oil exports linked to sanctions
relief, March 23, 2014.in :www.al-monitor.com
-http://www.senat.fr/rap/r99-457/r99-4575.html.
-http://iranecoinfoblog.blogspot.com/2005/04/les-grandes-orientations-du4me-plan.html.
-http://elaph.com/Web/News/2015/6/1020470.html.
-http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/163.htm
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
إيران ومعضلة التعاون اإلقليمي في مواجهة العقوبات األمريكية
Iran and the dilemma of regional cooperation in the face of US
sanctions
د .علي عبد الخضر محمد المعموري
ملخص:
يبقى مفووم التعاون س اواء كان على مسااتوى اقليمي او دولي العامل الرئيس في فرض حالة
مسا ااتدامة من االسا ااتقرار والذي يعول عليه من خالل شا اابكة من التحالفات االقتصا ااادية عن طريق
اتفاقات ثنائية او االنض ا ا ا اامام الى منظمات إقليمية تثمر عن ربط مص ا ا ا ااالح الدول فيما بينوا ويترتب
عليوا احترام ارادة وتوجوات الدول كل على حدة .اي عد المل
تعص ا ا ا ا ا ا ا

في المنطقااة

النووي االيراني من اهم الملفات التي

ونتيجااة لعاادم التزام ايران في ملفوااا النووي(من وجوااة النظر االمريكيااة)

ولتدخلوا في الشااؤون الداخلية للدول مما خلق حالة عدم االسااتقرار وخاصااة في ملفي سااوريا واليمن
جعلت الواليات المتحدة االمريكية تنس ا ا ا ا ااحب من االتفاق النووي الذي عقدته في زمن الرئيس اوباما
وفرض حزم من العقوبات التي اسااتودفت النظام السااياسااي وكيانات وافراد وشااركات وبنون ومصااانع
ايرانية اخرى .من خالل البحث س ا ا ا ا ا ااو
االلتفا

نبين مدى قدرة ايران على اللجوء الى التعاون االقليمي في

على العقوبات الذي اصا ااال كان احد اسا ااباب فرض العقوبات عليوا بسا اابب ما يسا اامى عدم

انص ااياعوا للمجتمع الدولي وق اررته .ان اف ارزات الس ااياس ااة الخارجية االيرانية قد انعكس اات س االبا عليوا
نتيجة المتغيرات والس ا اايناريوهات التي بدأت مالمحوا واض ا ااحة من خالل تبني ادارة ترامب بض ا اارورة
معاقبة ايران بسا ا ا ا ا ا اابب عدم التزاموا بمقررات المجتمع الدولي وتدخلوا المسا ا ا ا ا ا ااتمر في زعزعة المن
االقليمي.
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
 التدخالت االيرانية االقليمية ازمة التعاون االقليمي االتفاق النووي العقوبات:الكلمات المفتاحية
. االمريكية
Abstract:
The concept of cooperation is still the main factor whether on regional
or international level to force continuous statement for stability, which
depend on it from during connection of economical alliance through
consecutive agreements or joining to the regional organization will result
about the linking the stat’s interests among them and arrangement in respect
of will and directions of the countries severally. The Iranian nuclear file is
most important that is dangerous in area, and the result of Iran didn’t obligate
in her nuclear file and for her intervention in intern issues of countries, and
as a result, it is create of the statement of instability especially in Syria and
Yemen problems, the United States of America was made retreat by The
nuclear agreement that signed in period of Obama and force packages of the
economical sanctions on political system. Groups, individuals, companies
and banks, through the search will explain what ability of Iran to use the
regional cooperation to across that dilemma, the Iranian foreign policy had
reflected to itself badly due to there are many difficult changing that
appeared clearly through Trump’s administration take up the necessary of
punishing Iran because it was reason of all happening in the middle east.
: إيران واشكاليات ما بعد الثورة:المحور األول
وتوجوات

لقد بدى واضا ا ا ااحا وجليا منذ الوهلة الولى التي قامت فيوا الثورة في إيران أهدا

من قاموا بالثورة ولن الثورة كانت ذات طابع راديكالي إسا ا ا ا ا ا ااالمي فقد أثر ذلن على مسا ا ا ا ا ا ااتويين
وخااارجي متمثاال في فترة كاااناات الحركااات

الااداخلي المتمثاال بطبيعااة المجتمع االيراني ونمط حياااتااه

في المنطقة مما خلق رد فعل عنيفة من قبل السلطات العربية

ذات الطابع القومي العلماني تعص

الحاكمة التي جاءت الى سدة الحكم عن طريق تلن الحركات أما الجانب اآلخر بعض الدول كانت
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رافضا ا ا ا ا ا ااة لوجود مثل هكذا نظام مغاير لتوجواتوا االيديولوجية كدول الخليج مما أدى الى حالة من
اإلشكالية الكبيرة في تقبل او عدم تقبل التغيير الحاصل في ايران االسالمية .
لعبت الووية االيديولوجية للثورة االس ا ااالمية االيرانية دو ار بار اَز في تغيير توجوات الس ا ااياس ا ااة
الخارجية وتقليص مسا اااحة الخيارات بالنسا اابة لصا ااانع القرار حيث اصا اابحت مباديء الثورة مرجعية
السا االون الخارجي في المقابل كانت هنان توجوات سا ااياسا ااية داخلية تعتبر ايران دولة أمة عليوا ان
تتميز بدور القوة االقليمية في النظام شا ا ا ا اارق اوسا ا ا ا ااطي ووسا ا ا ا اايلتوا في ذلن العالقات االقتصا ا ا ا ااادية
السياسية مع دول الجوار االقليمي او القوى الكبرى.1
أو َال :سلوك النظام اإليراني الداخلي:
خلق التغيير في ايران بعااد الثورة ردود فعاال حااادة من قباال بعض طبقااات المجتمع اإليراني
وخاص ااة بالنس اابة للطبقات المتأثرة بنمط الحياة الوروبية أضا ا

الى ذلن الحركات الس ااياس ااية التي

كانت فاعلة في الحياة االجتماعية االيرانية وذات طابع مدني أض ا ا ا ا ا ا ا

الى ذلن تبنيوا الى نظرية

والية الفقيه التي اس ا اسا اات لبنية سا ااياسا ااية جديدة لم تعودها ال اي ارن وال اي دولة في التاريخ الحديث.
فبالنساابة لبنية النظام السااياسااي االيراني فإن حصاار الساالطة في والية الفقيه التي توجه السااياسااات
كافة أدى الى حالة من التوتر المزمن بين الدولة والمجتمع االمر الذي يدفع النظام إلفتعال أزمات
دد وتجد تلن السا ا ا ااياسا ا ا ااات مبر ار لوا في بعض مواد
خارجية من أجل تحقيق التماسا ا ا اان الداخلي مج ا

الدس ا ااتور االيراني خاص ا ااة في المادة  152التي تنص في الفقرة منوا على ان الس ا ااياس ا ااة الخارجية
إليران تقوم على الدفاع عن حقوق جميع المسا ا ا ا ا االمين والمادة  154التي تنص على تعتبر جموورية
ايران االس ا ااالمية س ا ااعادة االنس ا ااان في المجتمع البش ا ااري كله قض ا ااية مقدس ا ااة لوا وتعتبر االس ا ااتقالل
والحرية و رواقامة حكومة الحق والعدل حقا لجميع الناس في ارجاء العالم كافة وعليه فإن جموورية
ايران االسالمية تقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في اية نقطة من العالم
1حجاب عبد هللا ،السياسة االقليمية إليران في اسيا الوسطة والخليج ( :) 2011 – 1979دراسة في المحددات الداخلية والخارجية ،رسالة
ماجستير ،كلية العلوم السياسية واالعالم ،جامعة الجزائر ،الجزائر ،2012 ،ص.53
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وفي الوقت نفسااه ال تتدخل في اشااؤون الداخلية للشااعوب الخرى .1إن من أهم إشااكاليات قيام الثورة
وامنتج عنوا بصااورة ساالبية في المجتمع االيراني هي وضااع نظرية ما ذكرنا سااابقا والية الفقيه التي
اعتقد مؤسا ا اس ا اايوا وعلى ارس ا ااوم اية اهلل الخميني انوا س ا ااتنش ا ااأ الدول االكثر عدال في العالم في ظل
اسا ا ا ااتقطاب عقائدي موحد .لكن إقامة والية الفقيه بعد انتصا ا ا ااار الثورة االسا ا ا ااالمية لم تكن خالية من
معارضااة العديد من رجال الدين والمثقفين االيرانيين فالخال

الذي كان قائما بين كبار الفقواء بعد

الثورة دار حول مفووم والية الفقيه واإلشكال الذي كان مطروحا هو كالتالي :هل تشمل هذه الوالية
الحكم رواقامة الدولة علما ان إقامتوا تعود لمسؤولية اإلمام الغائب الثاني عشرع .2كل هذا ساهم في
اعتبار ان سلون الثورة ومتبنيوا قائم على اساس فكري غير مرن يفرض على المجتمع االيراني رأي
وعد من يعارض ا ا ا ااه خار عن التوجوات العقائدية لنظرية الولي الفقيه مما سا ا ا ا ااهم
واحد ال ثاني لهن ُ
بصا ا ا ا ا ااورة جلية على ظوور معارضا ا ا ا ا ااة شا ا ا ا ا ااديدة ليس من التيار المدني ال بل حتى من رجال الدين

انفسوم مما خلق ردة فعل عنيفة لدى النظام الثوري واصبح سلوكه عنيفا اتجاه من يعارض فكرته
وتفسيره لنظرية الولي الفقيه.
أثااار المحاادد الثقااافي العااديااد من الجاادل حولااه بااإعتباااره ماادخالا في العمليااة الثوريااة وتعتبر
االيديولوجية هي العنصاا ا ا ا اار الثقافي الكثر مباش ا ا ا ا ا ارة في تأثيره على الثورة وفي الحالة االيرانية فإن
اآليديولوجية المؤسسة للثورة هي تلن التي كان فيوا الترابط الوثيق بين الدين والسياسة والرفض التام
لمقولة الفصاال بينوما او القول بأن الدين يمثل شاايئا والسااياسااة شاايئا منفص االا عنه وقد إتضااح ذلن
من خالل أفكار اإلمام الخميني .3لقد سا ا ا اااهم فرض ايديولوجية دينية متطرفة على المجتمع االيراني
صاااحب الباع الطويل في التحرر والمدنية ردات فعل غير محسااوبة واصاابحت التصاافيات العش اوائية
 1د .أشرف محمد كشك ،معضلة متجددة :أمن الخليج في الرؤيا االيرانية :السياسة الدولية ،العدد  ،196المجلد  ،49أبريل ،2014
ص.80
 2نصيب عتيقة و نموشي نسرين ،النظام السياسي في ايران ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،الجزائر،2008-2007 ،
ص.9
 3محمود ابراهيم متولي ،السياسة الخارجية االيرانية :المحددات المؤثرة ،المركز الديمقراطي العربي ،الدراسات االستراتيجية والسياسية
واإلقتصادية 16 ،نوفمبر https://democraticac.de/?p=50628. ،2017

101
مجلة مدارات إيرانية تصدر عن المركز الديموقراطي العربي-برلين-ألمانيا ،العدد  :03مارس 2019

مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
لالحزاب المعارضا ا ا ا ا ا ااة وللكيانات التي تنادي بالعودة الى التحرر مسا ا ا ا ا ا ااألة شا ا ا ا ا ا اابه يومية مما جعل
المنظمات الدولية المعنية بحقوق االنسان والمراءة تنادي بالتدخل الدولي لوق

مثل تلن الممارسات

مما اتعكس ساالبا على واقع العالقات الخارجية اليران حديثة العود بامور وقضااايا السااياسااة الخارجية
الى ذ لن ألقت أزمة الرهائن االمريكيين بظاللوا على المش ا ااود الداخلي االيراني وانعكاس ا ااوا

اضا ا ا

على كافة االصااعدة الخارجية والتي اعقبت اسااتالم االسااالميين للساالطة في ايران مما أعطى طابع
عام على افكار وتوجوات هذه الثورة في سياستوا الخارجية.
ثانياً :الثورة وسياسة ايران الخارجية
دأبت ايران الثورة منذ تس االموا الس االطة الى الميول نحو اعطاء الثورة مفووما جديدا منطلقة
من ايمانوا المطلق من نجاحوا خار اس ا ا ا اايجة الحدود المرتس ا ا ا اامة وباالعتماد على توجوات عقائدية
مشتركة بين فكرها وفكر الشعوب التي ذاقت ذرعا بتصرفات القابضين على السلطة من الذي انقسم
بتوجواته نحو المعسا ااكر ال ارسا اامالي والمعسا ااكر االشا ااتراكي وبما ان الثورة نجحت في بلد مثل ايران
فيقينا منوا انوا س ا ا ا ا ااو

تنجح في بلد اخر مجاورش ا ا ا ا ااعبوا يعتنق نفس مذهب الجموورية اال انوا لم

تعتقد ان المشا ااترن اليمكن تعميمه على المتقاطع ذلن ان اغلب شا ااعوب الدول العربية التي تحكموا
الطبيعة الجافة والص ااحراوية تحكموا القبيلة والعش اايرة والتقاليد اكثر مما يحكموا الدافع والوازع الديني
اض ا ا ا ا ا ا ا

الى ذلن ان مجرد تفكيرالنظام الديني في ايران بتصا ا ا ا ا ا ااديرها للثورة أثار حفيظة االنظمة

الس ا ا ااياس ا ا ااية المجاورة لوا وباالخص الخليج العربي والعراق الذي كان معني بالدرجة االس ا ا اااس في
التغيير

ولن العراق كان يحكمه التيار القومي االشاارس في كل االنظمة السااياسااية العربية اصاابح

من الالزم ان يتولى التصادم مع الجارة ايران بالنيابة عن كل الدول العربية التي كانت تشعر بتوديد
الثورة لوا فاصا ا اابحت مشا ا ااكلة الحدود بين العراق وايران ذريعة إلثارة النزاع بين البلدين والتي اص ا ا اال
اقيمت على اتفاقية الجزائر عام .*1975
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ان رؤى وتوجوات السلطة في ايران بعد الثورة في إعطاء الثورة بعدا قوميا ليس فقط بسبب
ايمانوا بض ا اارورة اعادة تجربتوا في بلد اخر من توجه عقائدي ص ا اار ولكن لوجود اس ا ااتراتيجية لدى
ايران الثورة من ان خلق التصاااادم خارجيا هو لتحقيق توحيد الص ا ا

الداخلي التي كانت تعاني متوا

ايران والتي جاءت متطابقة مع التوجوات القومية للنظام الس ا ااياس ا ااي في العراق من حتمية الصا ا اراع
يغذيه الوازع الذي ُعرفت به دول الخليج  .بوذا اصا ا ا ا ا ا اابح توجه ايران المبكر في اعطاء الثورة بعدا
قوميا واعالنوا ذلن بصاورة صاريحة من اهم اشاكاليات السالون الجديد اليران في عالقاتوا االقليمية

والذي أثر بالسا ا ا االب على شا ا ا ااكل التعاون االقليمي التي سا ا ا ااتحتاجه ايران فيما بعد للخرو من طائلة
العقوبات االمريكية .
على الرغم من محددات السا ا ااياساا ااة الخارجية االيرانية واالهدا

العامة للثورة التي اسا ا ااتندت

عليواا الثورة االسا ا ا ا ا ا ااالمياة االيرانياة في عواد (اإلماام الخميني) بين عاامي ( )1989-1979نالحظ
وجود تباين في س ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ااة ايران الخارجية عند تقييم ورص ا ا ا ا ااد العديد من مواق
المتعاقبة حيث باتت معظم المحددات و االهدا

الحكومات االيرانية

بعد رحيل (اإلمام الخميني) تتسا ا ا ا ا ا اام في توظيفوا

لبعض القض ا ا ا ا ا ااايا الخارجية بالمز بين النوج االديكالي الميني على اس ا ا ا ا ا ااس المحافظة التقليدية في
إظوار شخصية ايران الدولية التي ارادها (اإلمام الخميني) اليران ولتكون أكثر تمسكَا لذاتية الدولة
باس ااتقالليتوا والتعبير عن إرادتوا الخاص ااة أمام المجتمع الدولي من جانب والتماش ااي بش ااكل بطيء
ونسا ا ا ا ا ا اابي مع متطلبات احتياجات التغيير في النوج بما يتوافق مع رؤى التجديد الداخلي واالنفتاح
الخارجي من جانب اخر ويتضا ا ااح ذلن عند تشا ا ااخيص أبرز المالمح العامة التي يمكن اسا ا ااتنتاجوا
عند رصد أوجه التغير في السياسة الخارجية االيرانية التي ظورت بشكل تدريجي بعد رحيل (اإلمام
الخميني) وتسا االم (اإلمام الخامنئي) منصا ااب المرشا ااد االعلى للجموورية االسا ااالمية فعلى الرغم من
تمس ا اان (اإلمام الخامنئي) بتعاليم ونوج (اإلمام الخميني) والتعود المس ا ااتمر بتطبيق أهدا
ان الحكومات االيرانية المتعاقبة أخذت بالسا ا ا ا ا ا ااس البرغماتية التي تخدم اهدا

الثورة اال

الثورة ودون التخلي

عن الطابع االيراني الذي يقوم على بلورة شخصية الدولة المميزة من جوة والخذ بواقعية احتياجات
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االصالح والتحديث بمختل
ساايجعلوا تتعامل مع مل

الجوانب على الصعيدين الداخلي والخارجي من جوة اخرى

1

كل هذا

التعاون اإلقليمي بحذر شااديد دون المساااس بالمباديء التي أنشااأت عليوا

الثورة ومواجوة تحديات التعاون بإسلوب أكثر واقعية وبرغماتية.
المحور الثاني :تحديات التعاون اإلقليمي
يعد التعاون االقليمي بالنس اابة اليران على المس ااتوى االقتص ااادي في الدرجة االس اااس وعلى
ال مس ا ا ا ا ااتويين االمني والعس ا ا ا ا ااكري الش ا ا ا ا ااوكة التي يمكن ان تنفذ ايران من خالها الى عين العقوبات
االمريكية اال انه ليس من االسااول ان تسااتطيع ايران ان حقق ذلن وخاصااة في ظل التوترات التي
تشا ااوبوا المنطقة والتي تشا ااكل ايران احد اقطابوا الريئيسا ااين فعلى الرغم من ان ايران مقبولة نس ا ابيا
لاادى بعض الاادول االقليميااة اال انوااا في الوقاات ذاتااه على طرفي حرب مع الاادول ص ا ا ا ا ا ا اااحبااة القرار
االقتصادي االسمى في المنطقة.
أو َال :دول الخليج وهاجس فرض الهيمنة
يعد الخليج العربي أهم منفذ بحري يربط ايران بالعالم اذ يتم عبره تصا ا ا ا ا ا اادير النفط االيراني
للخااار

كونوااا ت متلاان العااديااد من الحقول النفطيااة البحريااة في قاااع الخليج

2

وتسا ا ا ا ا ا ااعى ايران دومااا

الساايطرة على عملية التصاادير هذه من خالل فرض ساايطرتوا على مضاايق هرمز وكان هذا الود
الشا ا ا ا ااغل الشا ا ا ا اااغل اليران في عود الشا ا ا ا اااه وبعد مجيء الثورة الى ايران اضا ا ا ا ااافت الى هذا الود
االقتصادي مبدأ سياسي ذات طابع ديني وهو اعادة امجاد االمبراطورية فكان الودفان يلتقيان عند

 1مح مد اح مد المقداد ،تأثير المتغيرات ا لداخلية والخارجية االيرانية على توج هات ايران االقليمية ،العالقات االيرانية-العربية ،مركز
دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية  ،جامعة اهل البيت المجلد  ،40العدد  ،2عمان ،2013 ،ص.457
*اتفاقية الجزائر هي اتفاقية بين العراق وايران وقعت في  6اذار  1975ووسااا ة الجزائر ،تضاامنت اقتفاقية علب ال نوت التالية  )1إجراء
تخطيط نهائي لحدوت ال لدين ال رية بناءاً علب بروتوكول القساااطنطينية عام  1923ومحاضااار لجنة تحديد الحدوت لسااانة  )2 ،1914تحديد
الحدوت النهرية حسااااب خط التالوك ) 3 .قيام كل من ال لدين بإعاتة اقمن والثقة المت اتلة علب ول حدوتهما المشااااتركة واقلتزام بإجراء
رقابة مشاااادتة وفعالة علب هلح الحدوت من وجل وضاااائ حد نهائي لالل التساااالع ذا الطابئ التخري ي من حي وتت .اونظر ن إتفاقية
الجزائر .)1975
.6حسنين جودة ،جغرافي ة اسيا االقليمية ،مطبعة المعارف ،االسكندرية ،1985 ،ص.548
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دول الخليج فاااصا ا ا ا ا ا اابح منااذ ذلاان الوقاات توجس دول الخليج من اهاادا

الثورة المعلنااة ذات هااد

اقتصادي .
ما يوم في اكثر العالقات االقتصا ا ا ا ا ا ااادية اليران هي مع دول الخليج كما ذكرنا التي تحدها
معوا حدود برية واخرى بحرية عميقة والن العمق االسااتراتيجي االيراني يمتد الى دول الخليج اصاابح
من الض ا ا اارورة ان تجد لوا مخرجا من العقوبات االمريكية باتجاه هذه الدول اال ان في الحقيقة يلعب
التاريخ لعبته في طبيعة العالقة التي تحكم ايران ودول الخليج وهذا ما يسبب هاجسا نفسيا ال يمكن
لد ول الخليج ان تتخلى عنه بل ش ا ا ا اادد الخناق على ايران في ظل العقوبات االمريكية عليوا اضا ا ا ا ا
الى ان تدخالت ايران في الشؤون الداخلية لدول الخليج دعمت هاجس الويمنه لدى تلن الدول.
في واقع االمر ان الوااجس او التخو

الاذي اعتنقتاه دول الخليج من ايران لم يكن وهماا

بقدر ما كان واقعا وهذا ما جعل دول الخليج تكون داعما اس ا ا ا ا ا اااس ا ا ا ا ا اايا للعراق في الحرب العراقية-
االيرانية وس ا ا ا ااعت دائما اما إلطالة مدى الحرب الض ا ا ا ااعا

ايران او النوائه بتغيير نظام الثورة في

ايران وتجلى الواجس الحليجي من ايران وبلغ ذروته في هذا كله بصورة مباشرة بعد فترة طويلة من
الحرب العراقيااة -االيرانيااة وهو التاادخاال االيراني المباااشا ا ا ا ا ا اار في اليمن ودعمااه للجماااعااات الحوثيااة
ومواجوته من قبل دول الخليج بقيادة السا ا ا ا ااعودية في ما أطلقت عليه عاصا ا ا ا اافة الحزم ومن ثم إعادة
المل في اطار ما يسا اامى بالتحال

العربي لقد جسا ااد التحال

المذكور جوهر الص ا اراع بين اي ارن

والسعودية والحرب بالوكالة .وتبرز قضايا الصراع الخليجي – اإليراني على النحو التالي:1
 .1الحدود  :تعد الحدود إحدى قضا ااايا الص ا اراع الخليجي – اإليراني ومصا ااد ار رئيسا اايا للخال
بين الطرفين وتتجلى مظاهر هذا الخال
الخال

في أكثر من مشا ا ااكلة حدودية يأتي في مقدمتوا

حول الجزر االم اااراتي ااة الثالث كم ااا بين الكوي اات وايران خالفا ااَ حول حق اال ال اادرة

النفطي.
 1د .أشرف محمد كشك ،دول الخليج وايران :قضايا الصراع واستراتيجيات المواجهة ،مجلة الدراسات االيرانية ،العدد االول،2016 ،
ص.16 -12
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 .2الدور اإلقليمي :اسااتطاعت ايران من توظي

التطورات االقليمية بما يعزز نفوذها اإلقليمي

من خالل الفترة ما بعد عام  1990والذي اصا ا ا ا ا ا اابح االمن االقليمي فيوا هو المحدد لويكل
االمن العالمي حيث اس ااتطاعت ايران تحقيق ثالث اهدا

االول االس ااتمرار في التدخل

في ش ااؤون الجوار االقليمي والثاني االس ااتفادة من تجرية العراق مع المجتمع الدولي بش ااأن
اس ا ا ا االحة الدمار الش ا ا ا ااامل والثالث توظيفوا لقدراتوا النفطية اما المرحلة الثانية فكانت بعد
عام  . 2011في اطار ما يسمى بالربيع العربي.
 .3التسا االح التقليدي والبرامج النووية اإليرانية :وهنا تولى ايران تطوير قواتوا العسا ااكرية التقليدية
اهتمامَا بالغا .مما ساهم كثي ار في زيادة هوة الصراع بين البلدين.
على هذا كله سا ا ااتزداد فجوة العالقات االيرانية الخليجية على وتيرة اسا ا ااوء من ذي قبل ما عدا
موق

قطر الذي شا ا ا ا ااذ عن الص ا ا ا ا ا

االيرانية نتيجة اصا ااطفا

الخليجي والذي يعتبر زيادة في عمق الخالفات الخليجية -

ايران مع قطر في مل

االخوان المسا االمين والتي تسا ااانده قطر وتعارضا ااه

باقي دول الخليج والذي كان االنقالب الذي قام به الس ا ا اايس ا ا ااي ض ا ا ااد االخوان بدعم من الس ا ا ااعودية
واال مارت اهم القضا ا ااايا الخالفية التي عمقت انشا ا ااقاق الص ا ا ا

الخليجي ولجوء قطر الى ايران كما

س اانرى التغيير الحاص اال في توجوات العالقات االقتص ااادية االيرانية – التركية ليعزز طاقة التعاون
بينوما لرفع منحنى التعاون االقليمي التي تنشده ايران للحيلولة دون الرضوا للضغوط االمريكية.
ثانياً :تركيا و ايران ...توافق الرؤى وتقاطع األهداف
بعد وص ااول حزب العدالة والتنمية الى الس االطة في عام  2002وتوس اايعه من االص ااالحات
الس ااياس ااية تمكن الحزب من أن يجلب الى العملية الس ااياس ااية كتلة أوس ااع من الس ااكان التران المر
الذي يغير الجانب االجتماعي لعملية صنع القرار وعالوة على ذلن فان االقتصاد الوطني المتنامي
والنش اااط الدبلوماس ااي قد زودا الحكومة التركية بمزيد من الموارد إلدارة س ااياس ااة خارجية مس ااتقلة بما
في ذلن موقفوا من ش ااؤون الش اارق الوس ااط كما ان تحس ااين القدرة على اتخاذ موق

مس ااتقل بش ااأن
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القضا ااايا الرئيسا ااية مكن تركيا من التعامل مع ايران وفقا لمصا ااالحوا الوطنية بدالا من اتباع الخطط
المريكية وعلى ذلن فمن المنطقي القول ان الدور التركي في االستراتيجية المناهضة إليران سو
يح اادد على االرجح من خالل وجو ااات نظر أنقرة حول النفوذ االيراني في المنطق ااة ومن العالق ااات
الثنائية.1
وعلى ذلن فإن أمام الديناميات االيجابية فرصا ا ا ا ا ااة كبيرة لتعزيز العالقات التركية – االيرانية
في المجالين السياسي والمني ايضا وال سيما حاجة البلدين الى إحتواء القومية الكردية المر الذي
ياادفعومااا الى مزيااة من التقااارب وتكثيي

الحوار ان دعم الواليااات المتحاادة للميليش ا ا ا ا ا ا ايااات الكرديااة

السورية وخططوا طويلة المد لالحتفاظ بوجودها العسكري المحدود في شمال سوريا يضغط بالفعل
العالقات بين أنقرة وواش ا ا ا ا اانطن كما ان التردد في التوص ا ا ا ا اال الى حل توفيقي حول مس ا ا ا ا ااألة الكراد
السا ا ا ا ا ااوريين بقيادة حزب اإلتحاد الديمقراطي قد يدفع تركيا الى النظر بجدية في التعاون العسا ا ا ا ا ااكري
والسياسي مع ايران في سوريا والعراق.2
تركي ااا تع ااد الالع ااب االقليمي االكبر في المنطق ااة ولتركي ااا ت اااريخ طوي اال من التق اااطع ااات
والتوترات مع ايران وبقى هذا التوتر موجودا حتى محاولة االنقالب الفاشا ا ا ا االة التي حصا ا ا ا االت لتركيا
واخرها كان موقفوما المتباين من قضاااايا الربيع العربي وبالخص المل

السا ااوري  .تأثرت العالقات

االيرانية – التركية إيجابا بالمحاولة االنقالبية الفاشا ا ا ا ا ا االة التي هزت تركيا ولم تتردد طوران في دعم
حكومة حزب العدالة والتنمية فقد أجرى وزير الخارجية االيراني ثلثا اتصا ا ا ا ا اااالت بنظيره التركي ليلة
حدوث االنقالب الفاش اال مؤكدا دعم طوران لش اارعية الحكومة التركية أمام المحاولة االنقالبية .3هنا
اصا ا ا ا ا ا اابحنااا أمااام منعط

جااديااد في تاااريخ العالقااات بين البلاادين

فقااد اعطى وقو

لالنقالب في تركيا بعدا جديدا في التعاون االقليمي بين البلدين اضا ا ا

ايران الرافض

الى ذلن ان البلدين اص ا اابحا

 1تيمور أحميدوف ،تركيا واحتواء ايران في الشرق األوسط ،المجلس الروسي للشؤون الدولية ( )RIACترجمة وتحرير ترك برس2 ،
مارس www.turkpress.co ،2018
 2المصدر نفسه.
 3حسن أحمديان ،إيران وتركيا ..حسابات ثنائية واقليمية ،مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية 22 ،اغسطس،2016 ،
https://rawabetcenter.com
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ينظر الى الواليات المتحدة العدو السا ااياسا ااي المشا ااترن بين البلدين بعد اشا ااارة تركيا الى وجود ايادي
امريكية خفية في عملية االنقالب الفاشلة.
يص ا ا ا ا ا ااح القول بالتالي ان التوافق بين ايران وتركيا جاء على خلفية توحد الرؤى والتوجوات
لكن في سااابيل تحقيق ذلن كله يبقى عامل المصااالحة القومية للدولتين هو الود

الراجح من طبيعة

التوازن في العالقات بين البلدين وان ظور غير ذلن فتركيا في واقع االمر ترى ان من مص ا ا ا االحتوا
المطلقة ان تكون الراعي االول لتوجوات الدول العربية ذات الطابع االساالمي بايديولوجية يمكن من
خاللوا ان تنفذ الى اجندة توافقية مع دول الخليج من جوة ومع ايران من جوة اخرى دون المس
بمصا ااالحوا المشا ااتركة للوجوتين .وبوذا نحتا الى الى الولو الى د ارسا ااة تجربة التعاون التي ممكن
من خاللواا ايران تسا ا ا ا ا ا ااتفياد مواا لتحيياد مل

العقوباات

وهاذه التجرياة يجاب ان تتمحور على عادة

مس ا ا ا ا ا ااتويات و أص ا ا ا ا ا ااعدة لتأخذ تنفيذها وتطبيقوا عدة مراحل متراتبة دون ترن اي مبادرة قد تقوض
فرص التعاون التي ممكن من خاللوا أن تشا ا ا ااود ايؤان في عالقاتوا االلقيمية مساا ا ااتو لم تشا ا ا ااوده من
قبل.
المحور الثالث :تجربة التعاون اإلقليمي في مواجهة العقوبات
بعد الثورة تغيرت توجوات الس ا ااياس ا ااة الخارجية االيرانية تجاه دول المش ا اارق العربي وتغيرت
االسا ا ا ا ا اااليب المختلفة لتجسا ا ا ا ا اايد هذه التوجوات لكن لم يتغير االهتمام ولم توتز مركزية المنطقة في
إدران صاا ا ااانع القرار في ايران وذلن لكون المنطقة تشا ا ا ااود مشاا ا اااريع دولية متعاقبة وتحوالت متتالية
وهذه االخيرة ليس ا ا ا ا اات ببعيدة عن إيران خاص ا ا ا ا ااة بعد  2011على اثر أحداث  9/11التي كان لوا
تداعيات على العالم وخصا ا ا ا ااوصا ا ا ا ااا المشا ا ا ا اارق العربي فنتج عنوا احتالل العراق في  2003و توالي
المشاااريع االمريكية أبرزها مشااروع الشاارق االوسااط الكبير

*

وقد شااودت هذه الفترة دخول ايران في

العديد من القضااايا التي اصاابحت تضااغط على صااانع القرار فيوا بشااكل كبير من خالل تنامي تيار
رافض لسياستوا الخارجية وكذلن من خالل ضغط العامل االقتصادي بسبب تشديد الحصار الذي
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مس المصااادر االسااتراتيجية للدخل الوطني على أرسااوا الصااناعات النفطية وهو ما أدخل البالد في
ال الى
وضااع اقتصااادي حر مما ساايبقى أثره واضااح على مالمح السااياسااة الخارجية االيرانية وصااو َ
التحول الكبير في المنطقة العربية المعرو

بالربيع العربي والذي نتج عنه سا ا ا ا ااقوط بعض االنظمة

العربية ودخول هذه الدول في مراحل انتقالية ولدت نزاعات وحالة ال استقرار أمني.1
حاولت إيران ومنذ فرض الواليات االمريكية أول ساالسااة من العقوبات* عليوا من ايجاد عدد
من الحلول لمواجوة تلن العقوبات وانجع طريقة برايوا هي اقامة تعاون اقليمي ثنائي ومتعدد للخرو
من فخ العقوبات وهذا التعاون التي كانت تنشده ايران كان على مستويين مومين بالنسبة لوا :
أو ًال :على المستوى اإلقتصادي:
إن البنية االقتصا ا ااادية هي احد االسا ا ااس التي ترتكز عليوا المكانة االقليمية لذا فان اعتماد
ايران على متغير النفط إضا ااافة الى االوضا اااع اإلقتصا ااادية التي تعيشا ااوا كالتضا ااخم والبطالة وتعثر
الحريات االقتص ااادية والحص ااار االقتص ااادي من بعض الدول تمثل ابرز المظاهر الس االبية في بنية
االقتص اااد وهو ما يؤثر على توجوات الس ااياس ااة االقليمية إليران .2إن إعادة فرض العقوبات يش ااكل
*يعد مشروع الشرق االوسط ال كبير ،المشروع الرابع الذي قدمته االدارة االمريكية في ظل ادارة بوش االبن خالل واليته االولى والثانية
حيث سبق هذا المشروع ثالثة مشاريع ،االول حول رؤية بوش لحل الصراع الفلسطيني االسرائيلي باقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا الى
جنب مع دولة اسرائيل ،وقد تضمنت خطة ا لطريق التي صاغتها اللجنة الرباعية معالم هذا الحل اما المشروع الثاني فيتعلق بانشاء منطقة
تجارة حرة بين الواليات المتحدة االمريكية والشرق االوسط في غضون  10سنوات أما ثالثها فيختص بنشر الديمقراطية في المنطقة( .انظر
د .عبد العليم محمد ،مشروع الشرق االوسط الكبير ،صحيفة البيان االماراتية ،اتجاهات 23 ،مارس www.albayan.ae ،2017
 1شنين محمد المهدي ،السياسة الخارجية االيرانية تجاه دول المشرق العربي  ،2013-2001رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة محمد خيضر ،الجزائر ،2014 ،ص أ -ب.
*فرضت الواليات المتحدة عقوبات على ايران في أعقاب الثورة االسالمية عام  .1979في عام  1995أصدر الرئيس االمريكي بيل كلينتون
أوامر تنفيذية تمنع الشركات االمريكية من االستثمار في النفط والغاز االيرانيين وهذا ما فعله الكونغرس ايضا ،وفي عام  1996أصدر
الكونغرس االمريكي قانون العقوبات على ايران وليبيا  ،في العام  2008منعت الواليات المتحدة المصارف االمريكية من أن تكون وسيطا ً
في تحويل أموال من إيران او اليها ،واستهدف القانون االمريكي لعام  2010إمدادات الوقود االيراني التي تعتمد على المنتوجات المكررة،
وقد شددت واشنطن عام  2011عقوباتها على االشخاص الذين يقدمون دعما ً لتطوير القطاع النفطي االيراني ،وجمدت في كانون الثاني
 2012أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقيم عالقات تجارية مع البنك المركزي االيراني ،ومع أخذ المفاوضات شكالً أكثر جدية في العام
 2013بدأت االدارة االمريكية تتريث في تطبيق عقوبات جديدة ضد طهران ،وتم توقيع االتفاقية النووية االيرانية في العام  ،2015والتي
رفعت العديد من العقوبات االقتصادية المفروضة على طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي ،لكن بتاريح 8ايار  2018أعلن
الرئيس االمريكي دونالد ترامب انسحابه من االتفاق النووي االيراني والمعروف باتفاق ( ، )1+5والتي فرضت أسوء حزمة عقوبات
تفرضها الواليات المتحدة على ايران .أنظر د .أيمن عمر ،االقتصاد االيراني بين العقوبات االمريكية والممانعة االوروبية ،صحيفة
النهار 18،ايار www.annahar.com ، 2018
 2حجاب عبد هللا ،السياسة االقليمية إليران في اسيا الوسطة والخليج ( :) 2011 – 1979دراسة في المحددات الداخلية والخارجية ،
مصدر سبق ذكره ،ص.47
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إض ا اافاء الطابع الرس ا اامي على انس ا ااحاب الواليات المتحدة من الص ا اافقة االيرانية التي بموجبوا وافقت
ايران على كبح برنامجوا النووي مقابل تخفي
تخفي

العقوبات ولكن اذا كان من المفترض ان يسا ا ا ا ا ا اااعد

العقوبات في عال اقتصا اااد ايران فإنه لم ينجح في ذلن فقد تعرضا اات البالد الى ضا ااغوط

اقتصادية حادة حتى من دون فرض العقوبات التي من المؤكد انوا ستجعل الوضع أسوء.1
ان هاجس التعاون االقتصا ا ااادي االقليمي اليران بدأ مع اسا ا ااتشا ا ااعارها خطر فرض العقوبات
االمريكية وكيفية االستفادة من حالة التعاون السياسي بين ايران وتركيا التي اعقبت االنقالب الفاشل
في تركيا واالسااتفادة منه في مواجوة العقوبات االقتصااادية ذروته
على موق

وكمبادرة من تركيا لرد الجميل

ايران من االنقالب العس ااكري الفاش اال في تركيا وبعد التوافقات التي حص االت في المل

السااوري قامت تركيا بموق

ايجابي مع ايران بخصااوص فرض العقوبات االقتصااادية التي فرضااتوا

الواليات المتحدة عليوا .فمع تصاا ا اااعد الحملة السا ا ا ااياسا ا ا ااية االمريكية ضاا ا ااد ايران وبعد توقيع الرئيس
االمريكي دونالد ترامب مرسا ا ااوما بالخرو من االتفاق النووي االيراني وبعد بدء اجراءات المحاص ا ا ارة
االقتصا ا ااادية تجد الحكومة االيرانية نفس ا ا اوا أحو ما تكون الى طوق نجاة ولوذا كان لتص ا ا اريحات
المسا ا ااؤولين االتران بشا ا ااأن االزمة االيرانية – االمريكية وقعا خاصا ا ااا في اوسا ا اااط الحكومة االيرانية
وكااان وزير الخااارجيااة التركي مولود جاااووش أوغلو قااال ان بالده لن تقطع العالقااات التجاااريااة مع
طوران بناااء على أوامر من دول ا خرى وذلاان بعااد ان ابلغاات الواليااات المتحاادة دوال بوق

جميع

وارداتوا من النفط االيراني .2
وغالبا ما يش ااار الى تاريخ طويل من التفاعل باعتباره احد العوامل الرئيس ااية التي تس ااوم في
التفاهم المتبادل بين ايران وتركيا وهذا العامل هو التعاون في الش ا ا ااؤون االقتص ا ا ااادية والتجارية التي
تقود العالقات الثنائية وتمثل ايران أكثر من  %17من إجمالي واردات الغاز الطبيعي التركي مما
يجعل من طوران محاو ار وشا ا ا ا ا اريكا موما في خطة أنقرة في أن تص ا ا ا ا اابح مرك از رئيس ا ا ا ا اايا للطاقة بين
 1كرشناديف كالمور ،إقتصاد إيران المنهك حتى قبل العقوبات االمريكية الجديدة" ،ذي اتالنتك" ترجمة مكي معمري ،االمارات اليوم،
 11اغسطسwww. emratalyoum.com .2018 ،
 2إير ان تتطلع الى تركيا في مواجهة العقوبات االمريكية ،صحيفة أحوال تركية ،يوليو www. Ahvalnews. ،2018
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المناطق الغنية بالموارد وبين اوروبا وعالوة على ذلن تخطط تركيا لدخول الس ا ا ا ااوق اإليرانية رواعادة
حجم التجارة الى مس ا ا ا ا ا ااتواه في عام  2012قبل ان توق

عقوبات المم المتحدة العالقات التجارية

الثنائية.1
لكن السؤال هنا

هل ستقاوم تركيا في موقفوا ضد العقوبات االمريكيةع وما هي إمكانياتوا

للحاد من ضا ا ا ا ا ا ااغوط العقوباات على ايرانع وماا هي العوامال المؤثرة في تحادياد الموق

التركي بواذا

الش ااأنع وهذا ما تس اااءل عنه في موقع تابنان معلوم ان تركيا تعيش حاليا أس ااوء أزمة إقتص ااادية
في العقد الخير والليرة التركية تشااود هبوطا ملحوظا أمام العمالت الجنبية حيث انخفض سااعرها
مقابل الدوالر منذ مطلع العام الحالي حوالي  %20والمؤش ا ارات االقتصا ااادية والتجارية التركية تؤكد
ص ا ا ااعوبة الزمة القتص ا ا ااادية وبلغ الدين الخارجي  400مليار ففي مثل هذا الوض ا ا ااع قد تش ا ا ااكل
فرص ا ااة جني االرباح من ايران نتيجة العقوبات االمريكية مغريات ال تقاوم وقد تدفع الس ا االطات في
انقره الى المقاومة بوجه الض ا ااغوطات االمريكية لوذا الس ا اابب أعلنت تركيا م ار ار أنوا لن تس ا اااهم في
فرض الحصار االقتصادي على ايران رافضة العقوبات االمريكية الجديدة على طوران ولكن هنان
صورة اخرى للمشود حيث ليس من الواضح الى أي مدى تستمر أنقرة في الصمود بوجه الضغوط
االمريكية المؤكدة على ض اارورة االلتزام بالعقوبات المفروض ااة على ايران ومما الش اان فيه فان االمر
يعود الى عملية تطوير العالقات المتأزمة بين أنقرة وواشنطن.2
بالنس اابة الى روس اايا والتي تعتبر الراعي الس ااياس ااي واالقتص ااادي والعس ااكري االكبر اليران.
حيث تلتقي المصااالح الروسااية – االيرانية في ملفات عديدة المر الذي يجعل روساايا اكبر الموتمين
بارهاصااات الدفعة االولى من العقوبات االميركية على ايران منذ خرو الواليات المتحدة من االتفاق
النووي مع ايران وروس ا ا ا ا ا اايا تبحث عن ص ا ا ا ا ا اايغ بديلة إلنقاذ ما بقي من االتفاق وما وراء االتفاق من

1
2

تيمور أحميدوف ،تركيا واحتواء ايران في الشرق األوسط ،مصدر سبق ذكره.
مسعود الزاهد ،هل تساهم تركيا في التفاف ايران على العقوبات االمريكيةالعربية نيوز 9 ،اغسطسwww.alarabiya.net ،2018 ،
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مصاااالح سا ااياسا ااية واقتصاااادية وواسا ااتراتيجية في مقدمتوا الطاقة والتبادل التجاري والتعاون العسا ااكري
واالمني والتنسيق في ملفات اقليمية كسوريا .1
لمعرفة مدى التعاون االقتص ا ااادي بيبن ايران وروس ا اايا يجب ان ننظر الى مس ا ااتوى الشا ا اراكة
االسا ا ا ا ااتراتيجية المتحققة على ارض الواقع بين البلدين ومدى ما تبديه روسا ا ا ا اايا من مرونة وقدرة في
ساابيل االلتفا

على العقوبات االمريكية .نشاار موقع ساابوتنن نقال عن موقع  “ Mako.co.ilعن

وثيقة س ارية لو ازرة الخارجية االس ارائيلية أن روساايا سااتساااعد ايران على وضااع بديل لتجاوز العقوبات
االمريكية واشا ا ااار الموقع الى الموافقة على هذه االلية من قبل رؤسا ا اااء روسا ا اايا وايران وتركيا خالل
القمة الثالثية التي عقدت في طوران في  7ايلول الماض ااي واوض ااحت كاتبة المقال دانا وايش عبر
حسااابوا على تويتر أن ايران سااتصاادر نفطوا الى مصااافي التكرير الروسااية في بحر قزوين ومن
ثم سيتم ارسال هذا النفط الى السوق الدولية على انوا روسية.2
ثانياً :على المستوى االمني والعسكري
يجب ان نعر في الواقع كي
يعزز التفااا

يمكن للتعاون االقليمي على المس ا ا ا ااتوى االمني والعس ا ا ا ااكري

ايران على العقوبااات االمريكيااة ونحن نعلم جلي ااَ ان هااد

العقوبااات االمريكيااة هي

خفض مسا ا ااتوى انفاق ايران في تطوير االسا ا االحة واحتوائه وباالخص برنامج ايران النووي وتطويرها
المس ا ا ااتمر للصاا ا اواريخ الباليس ا ا ااتية باالض ا ا ااافة الى تدخل ايران في الش ا ا ااؤون الداخلية للدول وزعزعة
االستقرار بدعم جماعات مسلحة كاليمن وسوريا ولبنان وغيرها لذا فان مواجوة العقوبات االمريكية
المفروضة على ايران ليس على مستوى االقتصادي فقط ولكن يشمل ايضا مجال التعاون العسكري
واالمني في كيفية توفير موارد واجوزة واسااالحة عسا ااكرية للدول الحليفة مع ايران وتويئة اجواء تعاون
اقليمي على شكل احال

عسكرية او تعاون عسكري اقليمي.

 1لماذا ترفض روسيا العقوبات االميركية على ايران؟ تقرير صادر عن شبكة الجزيرة االخباريةwww.aljazeera.net ،2018/8/4 ،
 2سيرجي كونييف ،خطة روسية سرية لمساعدة ايران على تجاوز العقوبات االمريكية ،2018/10/15 ،موقع سبوتنيك الروسي،
https://sptnkne.ws/kk8p
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تؤكد مجريات االحداث السااياسااية لدى ايران بأنوا تدرن حدود االهتمام برفع مسااتوى قدراتوا
العسا ا ا ا ااكرية رواظوار قوتوا لتحقيق البعد المني المتالزم وتوظي

فكر السا ا ا ا اايادة بعيدا عن الترابطات

التي تتعارض مع مصا ا ا ااالحوا القومية إضا ا ا ااافة الى ان ذلن يتالزم مع عدم التجاوز او االنزالق في
س ااياس ااات تؤدي بوا الى خلق نزعة انعزالية وردود أفعال دولية تجعلوا عرض ااة لتوديدات غير قادرة
على مواجوتوا بمعنى اخر ان االسا ا ااتراتجية المنية لدى ايران في عود حكم الثورة االسا ا ااالمية في
مراحلوا الثالثة ما زالت تقوم على االس ااتمرار في الس ااعي المكث

لبناء ترس ااانة عس ااكرية تجعل منوا

القوة االقليمية االكبر القادرة على مواجوة القوى االقليمية في المنطقة كاس ارائيل وبالتالي فان التساالح
في عقلية المس ا ااؤولين االيرانيين يش ا ااكل اهمية كبيرة لبالدهم للحفاظ على س ا اايادة ايران والحفاظ على
تطوير مس ا ااتقبل مص ا ااالحوا في منطقة الش ا اارق االوس ا ااط من خالل تدش ا ااين نفوذها في منطقة الخليج
العربي.1
في حقيقااة االمر باادأت ايران ومنااذ الكش ا ا ا ا ا ا ا

عن برنااامجوااا النووي البحاث عن ش ا ا ا ا ا ا ا اركااة

استراتيجية مع روسيا وهذه الشراكة التي كانت تبحث عنوا ايران كانت مرتكزة على تاكدها من ان
روسيا ستقدموا لوا نتيجة المغريات التي قدمت لوا من ايران ك بار النفط واالستثمار وتعزز ذلن في
فتح الباب على مصارعيه في المل

السوري والتي كان سبب لروسيا في استقدام قوات داخل العمق

الس ا ا ااوري بعد ذلن كله حاولت ايران في تعزيز التعاون االقليمي وميله لمص ا ا االحتوا للتويؤ في حال
فرض عقوبات امريكية عليوا فجاء انش اااء تحال

امني يربط روس ااي -ايراني – عراقي – س ااوري

لمحاربة داعش اال انه يحمل الكثير في طياته فقد كان هنان تخال

دولي انش ا ا ااأته الواليات المتحدة

ورفضاا ا ا ا ا ا اات ان تكون ايران فيااه وفي محاااولااة منوااا (اي ايران) ليس فقط الالتفااا

على العقوبااات

المحتملة انذان بل لترسا اايخ جذورها في العراق وسا ااوريا امتدادا الى لبنان ووضا ااع الواليات المتحدة
في مواجوة روساايا ال في مواجوتوا التي ال تطيق صااب ار عليه .طيلة ساانوات وخصااوصااا التي سابقت
توقيع االتفاق النووي كان االيرانيون متوجسا ا ا ااين من إمكانية اسا ا ا ااتمرار هذه الوتيرة المتصا ا ا اااعدة من
1

محمد احمد المقداد ،تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية االيرانية على توجهات ايران االقليمية  ،مصدر سبق ذكره ،ص.458
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عالقات التعاون مع موسااكو إلدراكوم ان هذه العالقات كانت مرتبطة بمتغيرات خارجية خصااوص اا
مسااارات صااعود وهبوط العالقات االمريكية -الروسااية وكان رهانوم انه من دون عالقات اقتصااادية
للغرب مع روسيا لن تتراجع في تطوير عالقاتوا مع ايران .1
لقد ش ااودت العالقات بين تركيا وايران توتر مطرد منذ الثورة في ايران عام  1979الى وقت
قريب وخاصا ا ا ااة في ملفي العراق وسا ا ا ااوريا فقد كانتا الجارتين على طرفي نقيض مسا ا ا ااتوى التعاون
االم ني والعسااكري تغير مسااتواه جذريا فلم يكن في السااابق اي تعاون في هذا المجال من قبل اال
ان عدة اسا ا ا ا ا ا ااباب غيرت مجريات الحداث منوا المل

السا ا ا ا ا ا ااوري وطريقة التعاطي معه والمل

الكردي وهو اهم الملفااات التي تورق بااال الاادولتين والتي جعلتومااا يغيران مس ا ا ا ا ا ا ااار العالقااات بينومااا
خاصة في ظل الدعم االمريكي لالكراد في شمال سوريا وقضية االستفتاء في شمال العراق.
في الخامس عش ا اار من اغس ا ااطس /اب  2017وبناءا على دعوة س ا ااابقة من نظيره التركي
خاوص ا ا ااي أكار َقدم رئيس الركان اإليراني محمد حس ا ا ااين باقري الى أنقره على رأس وفد عس ا ا ااكري
وسا ااياسا ااي رفيع المساااتوى وذلن في زيارة هي االولى من نوعوا منذ الثورة اإليرانية واسا ااتمرت على
مدى ثالثة أيام بيان القوات المسا االحة أشا ااار الى ثالثة مضا ااامين رئيسا ااة للزيارة :اسا ااتمرار المكافحة
المشتركة لكل المنظمات اإلرهابية التي تودد أمن المنطقة والتعاون بخصوص أمن الحدود وتبادل
اآلراء حول االسوامات الممكنة من أجل أمن واستقرار المنطقة إشارات الرضى اإليراني عن الزيارة
ومخرجاتوا بدت واضا ا ا ااحة في تص ا ا ا اريحات باقري عن ضا ا ا اارورتوا واهميتوا إضا ا ا ااافة الى اإلتفاقات
الموقعة بين الطرفين في الجالين العسكري والمني.2

 1د .محمد السعيد ادريس ،تحالف الضرورة بين ايران وروسيا :جدل التفاعل بين الفرص والتحديات ،مجلة الدراسات االيرانية، ،
مركز الخليج العربي للدراسات االيرانية ،العدد الثالث ،يونيو  ،2017ص.48
 2سعيد الحاج  ،إيران وتركيا ..اإلنتقال الى مساحة التعاون وتنسيق المواقف 24 ،أغسطس ،2017 ،ترك برس،
www.turkpress.co
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خاتمة واالستنتاجات
يب اادو ان للجمووري ااة اإلسا ا ا ا ا ا ااالمي ااة الكثير من الخي ااارت في مواجو ااة العقوب ااات االمريكي ااة
االقتص ا ا ا ا ا ا ااادية اال انه وفي حقيقة االمر يمكن ان تلجأ الى التعاون االقليمي مع بعض من الدول
على سا ا ا ا ا ا اابيل المثال تسا ا ا ا ا ا ااتطيع ان تتعاون مع الدول الخليج مثل ُع مان و قطر و حتى الكويت

البعيدات نس اابيا عن مؤثرات الس ااياس ااة الس ااعودية المدعومة من الواليات المتحدة هذا من جانب من
جانب اخر يمكنوا ان تعتمد على تركيا والعراق وتمر الى سا ااوريا اض ا ا

الى روسا اايا التي تعتبرها

ايران موردها االس اااس ااي في اس ااتيراد االس االحة اال ان ايران تحتا الى عملة نقدية وبوذا فان اكبر
مسا ا ا ا ا ااتوى يمكن ان تحققه في عالقاتوا االقليمية هي مع العراق الذي يعتمد بشا ا ا ا ا ااكل مباشا ا ا ا ا اار على
المنتجات االيرانية والتي يمكنوا ان تس ا ا ا ا ااتقدم منه العملة النقدية أما تركيا التي تعد من اكثر الدول
تعاونا في المجال االقتصا ا ا ا ا ا ااادي لوا فيمكنوا ان تقدم خيارات عدة لمواجوة العقويات المريكية .اال
ان العراق التزم بالعقوبات المفروض ا ا ا ا ا ااة وليس لديه تلن الوس ا ا ا ا ا ااائل بحيث يس ا ا ا ا ا ااتطيع ان يلت

على

العقوبات وهذا ما جعل الحكومة تفكر بارسا ااال وفد تفاوضا ااي الى الواليات المتحدة السا ااتثنائه من
قائمة العقوبات كما ان تركيا متواصاالة بالتعاون التجاري مع ايران وتتحدى في ذلن الواليات المتحدة
االمريكية خاص ااة س اايدخل موض ااوع شا اراء منظومة (أس  )300على خط التحدي فلوذا في النواية
سيكون من الصعب على الواليات المتحدة أخضاعوا وخاصة في ظل تصاعد مستوى الالعالقات
االيرانية  -التركية.
لكن كل هذا هل يكفي اليران ان تجعل من مس ا ا ااتوى التعاون بينوما وبين دول االقليم مخرجا
ومنفذا لوا من العقوبات وخاص ا ا ا ااة تلن العقوبات كانت تش ا ا ا اامل جميع قطاعات الص ا ا ا ااناعة والتجارة
والزراعة وحتى قطاع الس ا اايارات من المبكر جدا الحديث عن عمق المؤثرات الس ا االبية التي س ا ااتطال
ايران في جميع قطاعاتوا ولكن االكيد انوا س ا اسا ااتأثر وسا اايثقل كاهلوا عاجال ام اجال وس ا اتزداد اثاره
على كافة طبقات المجتمع االيراني مما يجعله سااببا ( حسااب المعتقد المريكي) في انتفاض الشااعب
ضااد دولته التي تتبع سااياسااة التدخل في شااؤون الدول المجاورة واالسااتم اررببرنامجوا النووي وتطوير
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ص ا اواريخوا الباليسا ااتية (وهو مبرر الواليات المتحدة لفرض العقوبات) .اليوم ايران بأمس الحاجة الى
اللجوء الى تطوير تعاونوا وخاص ااة االقتص ااادي مع دول الجوار واتباع س ااياس ااة انفتاحية على كافة
المستويات وهذا ما نجده دائما في برغماتية السياسة الخارجية المتميزة بوا.
اليران تاريخ كبير في مواجوة تحديات كبيرة نابعة من طبيعة مجموعة القيم والمباديء التي
بنيت عليوا سلون النظام السياسي تؤطرها سلسلة من البرغماتية واالحترافية ذات استراتيجية عالية
التخطيط للتعامل في مثل هكذا مل

موم

وأثارت انتباه الكثير من المراقبين والباحثين في الشا ا ا ااأن

الدولي حول السا ا ا ا ا االوب والطرق التي تتبعوا الجموورية اإلسا ا ا ا ا ااالمية في الحد من الضا ا ا ا ا ااغط الدولي
وتحييده في النواية في شأن ملفاتوا ذات الهمية القصوى.
هنان ثالث سيناريوهات ممكن ان تنتوجوا ايران لمواجوة العقوبات المريكية:
 .1الرضا ااوا للضا ااغوط االمريكية وتوديداتوا والنزول الى رغبتوا مع اسا ااتخدام ذكي وحذر من
اجل التفاوض على اتفا ق نووي حديد وهنا يجب ان تقوم بالس ا ا ا ا ا ااماح للوكالة الدولية للطاقة
الذرية بالدخول الى منش ا ا ا ا توا النووية وتفتيشا ا ا ااوا وهنا من المؤكد سا ا ا ااترفض ايران مما يقود
الحل ال اللجوء الى طر ثالث للتدخل في حل الموض ا ااوع حيث س ا ااتبقي الواليات المتحدة
الباب مفتوح للوساطات.
 .2لجوء ايران التحايل على العقوبات لبيع نفطوا أو منتوجاتوا وهنا يجب ان تسا ا ا ا ا ا ااتخدم طرق
التوريب أو اس ا ا ا ااتخدام ش ا ا ا ااركات وهمية أو اس ا ا ا ااماء وهمية أو مالذات اخرى من خالل دول
تتعاااون معوااا وترعى هااذه العمليااات كتعاااونوااا مع تركيااا حيااث يمكن ان تقوم تحوياال اموال
من اللاير االيراني الى العملة التركية ثم تحويلوا الى الذهب لتحص ا ا اال فيما بعد على االموال
بصورة بعيدة عن الرقابة االمريكية.
 .3االعتماد على مسااتوى التعاون والدعم الذي سااتقدمه الكثير من الدول كالصااين والوند وحتى
دول االتحاد االوروبي نتيجة الض اارر الذي س اايص اايبوا هذه الدول من فرض العقوبات على
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ايران خاصا ا ااة في مجال ش ا ا اراء النفط االيراني والمرتبطة معوا بسا ا االسا ا ااة من المصا ا ااالح التي
س اايجعل من هذه الدول تجد الكثير من الطرق والس اابل للتحايل من طرفوا أو ايجاد اس ااتثناء
لوا.
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السياسة االمريكية تجاه ايران في عهد ترامب
ا.م .د .شيماء معروف فرحان
قسم الدراسات السياسية
ملخص:
يتناول موضوع البحث السياسة االمريكية تجاه ايران في عود الرئيس ترامب استنادا الى ماجاء في
استراتيجية االمن القومي االمريكي للرئيس ترامب تجاه القوى واالط ار

االقليمية والدولية بشكل عام

وتجاه ايران بشا ا ا ااكل خاص وذلن عبر البحث في السا ا ا ااياسا ا ا ااة الخارجية االمريكية في عود الرئيس
ترامب وفقا السااتراتيجية االمن القومي االمريكي حيث احتلت السااياسااة االمريكية تجاه ايران وقرار
الرئيس ترامب االنس ا ا ااحاب من اتفاق الدول ( )1+5مس ا ا اااحة واس ا ا ااعه من االهتمام والتحليل نظ ار لما
يحتله موضا ااوع ايران من اهتماما اقليميا ودوليا يعكس اهمية ايران نفسا ااوا ودورها في منطقة الشا اارق
االوسااط ساايما القضااايا المصاايرية فيوا هذا من جانب ومن جانب اخر اهمية التعر على سااياسااة
الرئيس ترامب وماهية التحوالت التي طرأت في تلن السياسة عن سياسة االدارات االمريكية السابقة
( ادارة الرئيس بوش االبن وادارة اوباما ).
abstrct
The subject of the research deals with US policy toward Iran under President
Trump based on a reference to President Trump's national security strategy
to regional and international powers and parties in general, and Iran in
particular, by examining US foreign policy under President Trump in
accordance with the US National Security Strategy, The US policy toward
Iran and President Trump's decision to withdraw from the 5 + 1 agreement
have been a subject of great interest and analysis, given the regional and
international interest of Iran, reflecting the importance of Iran and its role in
the Middle East, This is fateful On the other hand, it is important to know

120
مجلة مدارات إيرانية تصدر عن المركز الديموقراطي العربي-برلين-ألمانيا ،العدد  :03مارس 2019

مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
President Trump's policy and the shifts that have taken place in that policy
from the policies of former US administrations (the Bush administration, the
Obama administration).
مقدمة :
يش ااكل الش اارق االوس ااط المنطقة االكثر تعقيدا بالنس اابة إلدارة الرئيس ترامب فالوض ااع االمني فيوا
غير مسااتقر واليساامح باالنسااحاب الس اريع منوا واليزال وضااع الحلفاء غير مسااتقر بساابب الحروب
الواسا ا ا ااعة فيوا كالحرب في اليمن ضاا ا ااد الحوثيين والحرب في سا ا ا ااوريا والعراق ضاا ا ااد تنظيم داعش
االرهابي الى جانب الضا ا اربات المس ا ااتمرة التي تتعرض لوا تركيا والعمق الخليجي بس ا اابب االرهاب .
ومن ثم فأن التعامل مع النظام االمني في منطقة الشا ا ا ا اارق االوسا ا ا ا ااط بحاجة الى صا ا ا ا ااياغات جديدة
تتناس ا ا ا ااب وطموحات ادارة الواليات المتحدة االمريكية برئاس ا ا ا ااة دونالد ترامب في تش ا ا ا ااييد نظام القوى
الجديد وفق مصالحوا االستراتيجية .1
ان حالة الفوضى وعدم االستقرار في منطقة الشرق االوسط دفع االدارة االمريكية الجديدة الى اعادة
التفكير في اليات التعامل مع دول المنطقة وخاصا ا ا ا ا ا ااة تلن الدول التي تعتقد الواليات المتحدة بانوا
تق

وراء حالة الفوضى وعدم االستقرار وتعد ايران في مقدمة تلن الدول وفقا للمنظور االمريكي .

عموما اتسا اامت المدركات االسا ااتراتيجية االمريكية بالسا االبية تجاه ايران وبالمقابل ظلت المدركات
االيرانية رافضا ا ا ا ااة لسا ا ا ا ااياسا ا ا ا ااات الواليات المتحدة االمريكية في المنطقة  .لذا سا ا ا ا اايتم البحث في تلن
المدركات من خالل د ارسااة السااياسااة االمريكية تجاه الشاارق االوسااط والبحث في الرؤية السااياسااية
االمريكية تجاه ايران والرؤية االيرانية تجاه سياسة الواليات المتحدة االمريكية في الشرق االوسط
واخي ار البحث في االنس ا ااحاب االمريكي من االتفاق النووي االيراني وتداعيات ذلن االنس ا ااحاب وذلن
في ضوء الفرضية االتية :2
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1ييييييييييييي فرضيييية البحث  :وفقا لرؤية الرئيس ترامب تعد منطقة الشا اارق الوسا ااط عموما االكثر تعقيدا
فالوضع المني فيوا ال يسمح باالنسحاب السريع منوا ومازال وضع الحلفاء فيوا غير مستقر بسبب
الحروب فيواا ومن ثم فاأن التعاامال مع النظاام المني في منطقاة الشا ا ا ا ا ا اارق الوسا ا ا ا ا ا ااط بحااجاة الى
ص ااياغات جديدة تتناس ااب وطموح امريكا في تش ااييد نظام القوى الجديد وفق مص ااالحوا االس ااتراتيجية
ا المر الذي سا اايتطلب انشا اااء محاور جديدة في المنطقة تكون اكثر قدرة على تشا ااكيل النظام االمني
في المنطقة عبر البدء باحتواء ايران .
2ي اهمية البحث :
تنطلق اهمية الد ارس ا ا ا ااة من اهمية فوم الس ا ا ا ااياس ا ا ا ااة االمريكية في عود الرئيس ترامب تجاه احد القوى
المومة والفاعلة في منطقة الش ا اارق االوس ا ااط والخليج العربي اال وهي الجموورية االس ا ااالمية االيرانية
حيث تاتي اهمية الد ارساا ا ا ااة من اهمية اطرافوا (الواليات المتحدة االمريكية وايران ) فضا ا ا ا ااال عن
اهمية بيئة هذه العالقة منطقة الشرق االوسط والخليج العربي ا ا ا ا ا ا منطقة النفوذ والمصالح االمريكية ا
االكثر توت ار وفوضى في العالم .
3ي هدف البحث :
يود

البحث الى د ارساا ا ااة السا ا ا ااياساا ا ااة االمريكية في عود الرئيس ترامب تجاه ايران وفقا لما جاء في

استراتيجية االمن القومي المريكي والتي تود

الى احتواء وتطويق ايران كقوى اقليمية والعمل على

مواجوة نفوذها في عموم الش ا اارق الوس ا ااط والس ا ااعي الى ش ا اال ايران اقتص ا اااديا تمويدا لعزلوا وتوميش
دورها في المنطقة.
4ي اشكالية البحث :
يتمحور البحث حول اش ا ااكالية مفادها ان س ا ااياس ا ااة الرئيس ترامب تجاه ايران وق ارره باالنس ا ااحاب من
االتفاق النووي االيراني سيضع الواليات المتحدة االمريكية في مسار تصادمي مع ايران عبر الشرق
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االوسا ا ااط وهو ماسا ا اايقود بدوره الطر االيراني من تكثي

حالة التنافس في المنطقة بقصا ا ااد مواجوة

الضغوط االمريكية .
5ييييييييييي مناهج البحث  :في ضااوء عنوان البحث المذكور فساايتم اعتماد عدة مناهج لتغطية الموضااوع
اهموا:
المنوج التحليلي الذي يختص بد ارسا ا ا ا ا ا ااة وتحليل المعطيات المتعلقة بأهدا

ومصا ا ا ا ا ا ااالح ومتغيرات

البيئتين الداخلية والخارجية لكل من طرفي العالقة الواليات المتحدة االمريكية وايران .
والمنوج الوص ا ا اافي الذي يختص بوصا ا ا ا

بعض الحداث والتطورات في تلن العالقة  .فض ا ا ااال عن

المنوج المقارن للمقارنة بين سياسات وتوجوات اط ار

العالقة .

6ي هيكلية البحث  :سيتم تقسيم البحث الى المحاور االتية :
المحور االول  :السييييييياسيييييية الخارجية االمريكية في عهد الرئيس ترامب وفقا السييييييتراتيجية االمن
القومي االمريكي.
المحور الثاني  :سياسة الواليات المتحدة ازاء القوى االقليمية في الشرق االوسط .
المحور الثالث  :الرؤية االمريكية لسياسة ايران الخارجية في منطقة الشرق األوسط .
المحور الرابع  :الرؤية االيرانية لسياستها الخارجية في منطقة الشرق االوسط .
المحور الخامس  :سييييييييياسيييييييية الواليات المتحدة تجاه ايران  ...االنسييييييييحاب من االتفاق النووي
وفرض العقوبات
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المحور االول  :السيييييياسييييية الخارجية االمريكية في عهد الرئيس ترامب وفقا السيييييتراتيجية االمن
القومي االمريكي.
أعلنت إدارة الرئيس الميركي دونالد ترامب في الثامن عش ا ا اار من ش ا ا ااور كانون الثاني اس ا ا ااتراتيجية
المن القومي الميركي والتي جاءت تحمل نفس الشا ااعار الذي رفعه ترامب خالل حملته االنتخابية
امريكا أوال

وجاء في االسا ا ااتراتيجية الجديدة أن مصا ا ااادر التوديد للواليات المتحدة وحلفائوا تأتي

من ثالثة جوات هي: 3
1ا مواجوة القوى الكبرى الطموحة وهي روسيا والصين ومنع ظوور القوى المنافسة لوا .
 2ا ا ا ا ا منع انتشار اسلحة الدمار الشامل عبر مواجوة القوى االقليمية الساعية المتالن السالح النووي
وخاصة( ايران وكوريا الشمالية) أو الدول المارقة حسب التعبير االمريكي .
3ا ( التنظيمات الجوادية اإلرهابية)
وتركز اسييتراتيجية الرئيس ترامب على أربعة محاور رئيسيية تتعلق بمجملها بالمصييالا االمريكية
واولويات ضمانها و هي:4
حماية أ ارض ا ا ا ااي الواليات المتحدة وش ا ا ا ااعبوا ونمط الحياة المريكية عبر مكافحة التطر ومنعه من
االنتشا ا ا ا ا ا ااار داخل الواليات المريكية بالوجرة وكيفية التعامل مع الشا ا ا ا ا ا ااخاص غير المرغوب فيوم
بمنعوم من الدخول إلى ال ارض ااي المريكية فض ااال عن التركيز على مبدا ض اامان تحقيق الرفاهية
لألمريكيين.
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وعلى المس ا ا ا ا ا ا اتوى المني وفيما يتعلق بكيفية الحفاظ على المن والسا ا ا ا ا ا ااالم االمريكي طرح ترامب
مبدا فرض “السا ا ااالم باسا ا ااتخدام القوة” وتطوير هياكل القوات المسا ا االحة المريكية ومنظومة الدفاع
الصاروخية.
وعلى المس ا ااتوى االقتص ا ااادي تركز االس ا ااتراتيجية المريكية على ض ا اارورة تعزيز النفوذ االقتصا ا اادي
للواليات المتحدة عالميا بتشجيع القطاع الخاص واالستثمار.
وعن مقارنة اس ا ااتراتيجية ترامب لألمن القومي المريكي مع س ا ااابقتوا في عودي الرئيس بوش البن
والرئيس اوب ااام ااا نج ااد ان الرئيس بوش انتوج اسا ا ا ا ا ا ااتراتيجي ااة تحوي اال النظم ااة الح اااكم ااة إلى أنظم ااة
ديمقراطية وجاءت من بعدها إدارة أوباما التي تبنت اس ا ا ااتراتيجية فن االرتباط بالمنطقة والتخلي عن
فرض الديمقراطية واليوم تعلن إدارة ترامب عن اسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية “أمريكا أوالا” التي هي في حقيقتوا ال
تحمل اإلدارتين السااابقتين مسااؤولية تضاااؤل النفوذ المريكي لصااالح
تقدم حلوالا لزمات المنطقة بل ّ

إيران وانتشار الفكر الجوادي ا ا ا ا حسب وجوة نظر الرئيس ترامب ا ا ا ا .

في الش ا ااأن اإليراني تص ا ا ُّار إدارة الرئيس ترامب على تبني اس ا ااتراتيجية تنقض فيوا تعودات الواليات
تبين أنوم يريدون إلغاء
المتحدة لالتفاق النووي واالنطباع السا ا ا ا ا ااائد عن ترامب والمتحدثين باسا ا ا ا ا اامه ّ

الص ا اافقة مع إيران مدعين انتوان ايران لالتفاق وكانت س ا ااياس ا ااة إدارة الرئيس الس ا ااابق باران أوباما
تتض اامن فص اال القض ااية النووية اإليرانية عن الس ااياس ااات اإلقليمية الخرى التي تتنافى مع المص ااالح
المريكية في المنطقة .ويبدو أن توجه الديمقراطيين كانت في التوصل إلى اتفاق نووي ثم التفاوض
مع طوران على القضاا ا ا ا ا ااايا الخرى بما في ذلن الزمة السا ا ا ا ا ا ااورية وحزب اهلل واليمن وقضا ا ا ا ا ا ااايا
اإلرهاب لكن إدارة ترامب رفضت هذا الفصل بين الملفات.5
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إن هذه االسا ا ا ا ااتراتيجية لن تخدم المصا ا ا ا ااالح المريكية في المنطقة الن السا ا ا ا ااعي إلى تحقيق المن
واالس ا ا ااتقرار على المدى الطويل يت طلب من إدارة ترامب أال تتجاهل إيران في حين ان ادارة الرئيس
تحول منطقة الشا ا اارق االوسا ا ااط الى
ترامب تدعي ان هذه االسا ا ااتراتيجية تعمل من اجل الحيلولة دون ّ
مالذ آمن للرهابيين وأن ال تكون أي قوة معادية للواليات المتحدة العلى نفوذا وأن تبقى المنطقة
مصد ار مستق ار لتدفق النفط والغاز.
وأشاارت االساتراتيجية ايضاا إلى قضاية التحالفات الدولية مع الواليات المتحدة المريكية حيث تود
االس ا ا ا ا ااتراتيجية الجديدة الى عدم دخول الواليات المتحدة في تحالفات دولية ال يش ا ا ا ا ااترن الحلفاء في
تحمل أعباء التحال

وأن تكون الكلمة الخيرة للرئيس ترامب .وعليه فأن هذه االستراتيجية اعترفت

ضا ا ا ا ا ا اامنا بنواية عالم القطب الواحد وعودة المنافسا ا ا ا ا ا ااة بين الدول العظمى وهذه النظرية تقلق حلفاء
الواليات المتحدة من انتوا إدارة ترامب لبعض الس ا ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ا ااات الخطرة مثل كيفية التعامل مع إيران
بتوديد االتفاق النووي.6
المحور الثاني  :سياسة الواليات المتحدة ازاء القوى االقليمية في الشرق االوسط .
تشااكل منطقة الشاارق الوسااط المنطقة الكثر تعقيدا بالنساابة لداره الرئيس المريكي دونالد ترامب اذ
ان الوض ا ااع المني في منطقة الش ا اارق الوس ا ااط وانتش ا ااار الفوض ا ااى وحالة عدم االس ا ااتقرار في دول
المنطقة العربية خاصااة بعد ما يساامى بثورات الربيع العربي وانتشااار الفوضااى واإلرهاب بعد ساايطرة
تنظيم داعش على مس اااحات واس ااعه من العراق وس ااوريا والحروب الواس ااعة في اليمن ض ااد الحوثيين
والحرب ضا ا ااد داعش في العراق وسا ا ااوريا الى جانب الض ا ا اربات المسا ا ااتمرة التي تتعرض لوا تركيا
والعمق الخليجي بس ا ا اابب اإلرهاب ومن ثم فقد وجد ترامب ان التعامل مع النظام االمني في الش ا ا اارق
الوسط يتطلب الحاجة الى صياغات جديدة تتناسب والطموح االمريكي في اقامة نظام القوى الجديد
وفق مصالحوا االستراتيجية. 7
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وهنالن من يرى ان النظام االمني التقليدي في منطقة الشاارق االوسااط والخليج ساايتفكن بشااكل سااريع
فتركيا بوصا اافوا احد القوى االقليمية الكبرى في الشااارق االوساااط بدأت تفقد جزء كبير من جاذبيتوا
في المنطقة ولم تعد قادرة على االس ا ا ا ااتمرار بالمراهنة في ظل التفوق االيراني الروس ا ا ا ااي في س ا ا ا ااوريا
والعراق وايضا بالنسبة للمملكة العربية السعودية فوي االخرى اصبحت تواجه ازمات جديدة تتعلق
بسااياساااتوا بشااان تنامي التطر العني

في المنطقة مما يؤشاار احتمالية كبيرة لنشاااء محاور جديدة

في المنطقة تكون اكثر قدرة على تشكيل النظام االمني في الشرق االوسط .8
ان طبيعة التحديات والمخاطر التي تسيطر اليوم على منطقة الشرق الوسط جعلت النظام االقليمي
في الش ا اارق االوس ا ااط يتس ا اام بالفوض ا ااوية وعلى هذا االس ا اااس تبنت اس ا ااتراتيجية ترامب لألمن القومي
االمريكي اسااتراتيجية االنسااحاب المعتدل وفقا الفت ارضااات التوازن من الخار
يس ا ا اامح باس ا ا ااتمرار اس ا ا ااتن از

فالوضااع اإلقليمي ال

الواليات المتحدة االمريكية لموارد قوتوا في صا ا ا اراعات مس ا ا ااتحكمة مع

االحتفاظ بودفوا الرئيس في حسم مل

الحرب على داعش االرهابي في المنطقة .

واذ ما أخذنا القوى االقليمية المسا اايطرة في تفاعالت منطقة الشا اارق االوسا ااط نجد ان المملكة العربية
الس ااعودية على س اابيل المثال بدأت تش ااعر بالقلق من توجوات ترامب فالتحالفات هذه المرة تقوم على
اس ااس المصااالح الملموسااة وليس المصااالح الضااامنة لالسااتقرار فاالسااتقرار وفقا لرؤية ترامب وفريقه
الرئاسا ااي سا ااو

يخضا ااع الى ما تحصا اال عليه الواليات المتحدة من تموضا ااع اسا ااتراتيجي وفق اطار

التوازن من الخار . 9
ان هذا التوجه يدفع ادارة ترامب الى تحدي موقع الصين وروسيا استراتيجيا مما يؤثر على المصالح
الس ااعودية االقليمية خاص ااة عندما يتعلق االمر بروس اايا التي قدمت الدعم للجيش العراقي الى جانب
تامين حاجة سا ااوريا من الض ا اربات الجوية ضا ااد الجماعات المسا االحة مما وضا ااع المملكة في وضا ااع
صعب خاصة بعد تشتت الدول الخليجية وعدم قدرتوا على تامين موق

موحد في اليمن .
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اما ايران ووفقا لخياراتوا الس ااياس ااية الخارجية الجديدة فأنوا س ااو

تحاول ان تتبنى نوجا موازنا في

التعامل مع الواليات المتحدة االمريكية اذ تدرن ايران ان اعتماد خيار الدبلوماسا ااية الناعمة سا ااو
تمكنوا من ان تتجاوز التوديدات الموجوة اليوا من قبل ادارة ترامب وهي س ا ا ا ااتحرص على عدم منح
الفرص للواليات المتحدة االمريكية لتعيدها الى المربع االول اذ من الممكن ان تتبنى ايران سا ا ااياسا ا ااة
ذكية قائمة على القوة الناعمة والصلبة لتمكين ذاتوا

. 10

المحور الثالث  :الرؤية االمريكية لسياسة ايران الخارجية في منطقة الشرق األوسط .
كانت ايران من اهم اعمدة السااياسااة االمريكية في الشاارق االوسااط اذ ادت ايران دو ار اسااتراتيجيا عبر
االعتماد االمريكي عليوا  .اال ان الثورة االسا ا ا ا ااالمية التي حدثت في ايران عام  1979قلبت موازين
القوى في الشارق االوساط وفي خضام الحرب الباردة بين العمالقين خر من المعساكر الغربي حلي
موم بالنسا ا اابة للواليات المتحدة االمريكية وقد ادى هذا التغيير في البيئة االسا ا ااتراتيجية الى تحول في
طبيعة العالقة بين الدولتين اذ لم يكن هذا التغيير على مساااتوى التفاعل السا ااياسا ااي بل كان اسا اااسا ااه
الفوم الفكري وااليديولوجي لكال الطرفين والذي بموجبه نظمت العالقات السياسية بعد ذلن

.11

لقد كان لتحول ايران من الملكية البولوية خالل حكم الش ا ا اااه الى جموورية اس ا ا ااالمية س ا ا ااببا في خلق
حالة من التنافس والصاراع في المنطقة سايما ان ايران كانت قد بدأت منذ تلن الحقبة ببناء ساياساتوا
الداخلية والخارجية انطالقا من فلسا ا ا ا ا ا اافتوا الدينية ومعتقداتوا االيديولوجية  .والن التركة الثقيلة في
العالقات السا ا ا ااياسا ا ا ااية بين الواليات المتحدة االمريكية وايران جعلت من الصا ا ا ااعوبة على الطرفين ان
ينظر كل منوما الى االخر من منظور المصلحة الذاتية الوطنية .
فايران بالنسا ا ا اابة للواليات المتحدة االمريكية دولة معادية منذ ظوور الجموورية االسا ا ا ااالمية واالحداث
السا ا ا ا ا ااياسا ا ا ا ا ااية التي جاءت بوا تلن الثورة كأزمة الرهائن االمريكيين في طوران  .والتقتصا ا ا ا ا اار الرؤية
االمريكية إليران بانوا دولة شا اايعية فوي حقيقة ثابتة سا اااعد على ايجادها طبيعة النظام السا ااياسا ااي
والتكوين المذهبي فيوا  .فايران تعد من اكبر الدول االسااالمية ذات االغلبية الشاايعية وتتجسااد الرؤية
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االمريكية بان النفوذ االيراني للخار قد يمتد الى الدول المجاورة ذات الطائفة الشيعية التي قد تشكل
هالال شا ا ا ا ا اايعيا يمتد من ايران الى بالد الشا ا ا ا ا ااام كما وان الثورة االيرانية اكدت فيما بعد هذه الرؤية
والساا ا اايما بعد اتباع ايران سا ا ا ااياساا ا ااة تصاا ا اادير الثورة مما عكس فوم وادران امريكي لخطورة الوضا ا ا ااع
خصوصا بعد االحتالل االمريكي للعراق عام  2003ا حسب وجوة النظر االمريكية

.12

االمر الذي جعل من السااياسااية الخارجية االيرانية تمثل توديدا للمصااالح االمريكية في تلن المنطقة
سا ا ا ا ا ا اايما وان ايران تتمتع بالعديد من المقومات التي تميزها عن غيرها من الوحدات الدولية االخرى
كالموقع الجغرافي باإلضافة الى عوامل أخرى تتعلق بطبيعة النظام السياسي والتركيبية الديموغرافية
وغيرها وهذا ما يسا اابب التباين الكبير بين الوحدات السا ااياسا ااية في مقومات القوة الكلية التي تمتلكوا
ويحدد طبيعة عالقاتوا السياسية الخارجية والدور الذي تؤديه على مسرح الحياة السياسية إقليميا
ودوليا المر الذي تس ا اابب في جعل الجموورية االس ا ااالمية االيرانية تص ا اان

من حيث مدى قدرتوا

على الفعل السا ا ا ا ااياسا ا ا ا ااي الخارجي ومدى قدرتوا على التأثير في الوحدات الدولية االخرى بكونوا قوة
اقليمية كبرى في منطقة الشاا ا اارق االوساا ا ااط .فإيران تعد من الدول ذات الطموح اإلقليمي وهي من
الدول النشاا ااطة في مجال الفعل السا ا ااياسا ا ااي الخارجي وهي ايضاا ااا من الدول القادرة على صا ا ااياغة
اهدافوا السياسية الخارجية في ضوء ما تملكه من وسائل وادوات سياسية واقتصادية وعسكرية فضال
عن ووجود قيادات سااياسااية محنكة في مجال السااياسااة الخارجية كوزير الخارجية كمال خرازي للفترة
(1997ا ا ا ا ا ا  )2005ومنو شور متكي الذي كان وزي ار للخارجية االيرانية للفترة (2005ا ا ا ا ا ا )2010
والسيد محمد جواد ظري

( 2013ا ولحد اآلن ) .13

وبذلن تعد ايران من الدول المومة التي تمارس دو ار وتأثي ار موما في ثالث دوائر اقليمية مومة
بالنساابة لمصااالحوا العليا ساايما في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية عموما وفي منطقة اساايا
الوسا ااطى والقوقاز معتمدة في ذلن على سا ااياسا ااة خارجية نشا ااطة وفاعلة تؤهلوا لممارسا ااة ذلن الدور
وهذا بحد ذاته ما اثار مخاو

الواليات المتحدة االمريكية وحفيظتوا .
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وعليه فالواليات المتحدة االمريكية تقر اليوم بدور إيراني إقليمي فاعل في منطقة الش ا اارق االوس ا ااط
والمنطقة العربية بوجه خاص وال ينحصاار هذه الدور فقط في التأثير السااياسااي روانما يشاامل أبعادا
اخرى متعددة جيوبوليتكية واسا ا ا ااتراتيجية باإلضا ا ا ااافة إلى البعاد الثقافية والدينية .ويعد الدور اإليراني
وتأثيره في الش اارق الوس ااط مخرجا طبيعيا لس ااياس ااة إيران الخارجية التي توصا ا

من قبل الكثير من

المحللين والموتمين والمتابعين بالذكاء والحنكة السا ا ا ا ا ا ااياسا ا ا ا ا ا ااية يؤهلوا لذلن مجموعة من المقومات
واالمكانات المتعلقة بتاريخوا و موقعوا الجغرافي و مساااحتوا و ثقلوا السااكاني و قوتوا العسااكريةن و
مواردها و ثروتوا خاصااة النفطية ن و تسااتطيع وفقا لذلن تبوء مكانة إقليمية دولية بارزةن و أن تكون
قوة مؤثرة في العالم العربي واإلسالمي هذا من جانب .14
ومن جانب اخر وعلى الصاا ا ااعيد االقليمي ترى الواليات المتحدة االمريكية ان التقارب االيديولوجي
والفكري بين ايران وبعض الجماااعااات لحركااات المقاااومااة مااارس دو ار كبي ار في توااديااد المصا ا ا ا ا ا ا ااالح
االمريكية ومصااالح حلفائوا في الشاارق االوسااط وخصااوصااا امن اس ارائيل فقد اتفقت الرؤية االمريكية
واالس ا ا ا ا ا ارائيلية على ان ايران هي من تدعم اعمال العن

والفصا ا ا ا ا ااائل المسا ا ا ا ا االحة في كل من لبنان

وفلسااطين والعراق وافغانسااتان وانوا تمتد تلن الفصااائل بمال والسااالح  .ايضااا مثل البرنامج النووي
االيراني والمخاو

االمريكية ا ا ا ا ا االسرائيلية من هذا البرنامج تحديا اخر للواليات المتحدة ومصالحوا

في منطقة الشاارق االوسااط فعلى الرغم من اخضاااع هذا البرنامج لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
والتوص ا ا اال بش ا ا ااأنه الى اتفاق مع الدول الكبرى المش ا ا اااركة في هذا المجال والذي عر باتفاق الدول
( )1+5في كانون الثاني  2015اال ان الواليات المتحدة االمريكية واس ا ا ا ا ا ا ارائيل التزال تجد في ايران
توديدا لمصالحوا في الشرق االوسط وهذا ما دفع بإدارة ترامب بإعادة النظر بذلن االتفاق وانسحاب
الواليات المتحدة االمريكية منه والدعوة لتشديد العقوبات الدولية على ايران .
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المحور الرابع  :الرؤية االيرانية لسياستها الخارجية في منطقة الشرق االوسط بعد مجيء ترامب.
كان انتخاب الرئيس المريكي دونالد ترامب مفاجأة كبيرة إليران مما دفع المرش ا ا ا ااد العلى خامنئني
والرئيس حسا ا ا ا ا اان روحاني اتباع سا ا ا ا ا ااياسا ا ا ا ا ااة ضا ا ا ا ا اابط النفس واالكتفاء بأن إيران غير معنية بنتائج
االنتخابات الميركية .وأنوا مسااتعدة للتعامل مع أي أحد إال أن إيران لم تخ

قلقوا من التوديديات

التي قطعوااا ت ارمااب ف ي حملتااه االنتخااابيااة والمتعلقااة بااإلغاااء االتفاااق النووي .وذلاان من خالل الردود
الرسمية اإليرانية تجاه وصول ترامب للرئاسة
تمتلن السااياسااة الخارجية رؤية شاامولية تأخذ بنظر االعتبار جميع ابعاد وجوانب ومعطيات البيئتين
الدولية واالقليمية والش ا ااي الذي وفر القوة للجموورية االس ا ااالمية االيرانية هو تمكنوا من تحقيق تقدما
البأس به لعناصا اار القوة التي يغلب عليوا الطابع المادي دون ان تحقق بالضا اارورة تفوقا جوهريا في
المعادلة امام بقية الالعبين االقليميين والدوليين هذا ما قاله وزير الخارجية االيرانية الدكتور محمد
جواد ظري

.15

واكد وزير ا لخارجية االيرانية ان الميزة الخاص ااة التي تتوافر عليوا الس ااياس ااة الخارجية االيرانية تكمن
في مجال خطاب الثورة االسا ا ا ا ا ا ااالمية الذي يبنى على مفاهيم االيمان بالقدرات الذاتية واالسا ا ا ا ا ا ااتقالل
واالص ااول القيمية للجموورية االس ااالمية وهذه العناص اار هي التي حققت إليران خالل العقود االربعة
الماض ا ا ا ا ا ااية بالتحديد قوة تراكمية اص ا ا ا ا ا اابحت ظاهرة للعيان اليوم ويبرهن على ذلن عقم الق اررات او
الخطوات المتخذة في المنطقة دون مشاااركة الجموورية االسااالمية االيرانية ويعتقد ظري

ايضااا ان

من يحاول حرمان ايران من عامل القوة فوو في الحقيقة يفتقد الى ساياساة صاحيحة تضامن التعاطي
الصحيح مع مجريات االحداث على الساحة الدولية. 16
تنطلق السااياسااة الخارجية االيرانية من مبدا السااعي الى تطوير العالقات مع جميع بلدان العالم دون
ان يعني ذلن االبتعاد عن القيم او المثل العليا إليران فايران تسا ا ا ا ا ا ااعى الى التعاطي مع كافة بلدان
المنطقة باالعتما د على قيموا ومبادئوا ال بالتخلي عنوا حس ا ا ااب ما قاله الس ا ا اايد ظري

 .وترى ايران
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ان الذين سا ا ااعوا الى الويمنة العالمية او الويمنة االقليمية لم يحققوا سا ا ااوى الفوضا ا ااى وتكبيد انفسا ا ااوم
والعااالم خس ا ا ا ا ا ا ااائر كبيرة ونفقااات باااهظااة  .وان ايران ال تؤمن بااالويمنااة حتى تتوم بمحاااوالتوااا فرض
هيمنتو ا على المنطقة فايران تسا ا ا ا ا ا ااعى الن تكون قوة مومة في المنطقة ولكن ليس على حس ا ا ا ا ا ا اااب
االخرين .
وفيما يتعلق بس ا ااياس ا ااة ايران الخارجية في اطار مفاوض ا اااتوا حول برنامجوا النووي تمتلن ايران رؤية
مفادها االعتماد على توكيد الذات وااليمان بقدراتوم ومصا ا ا ا ا ا ااادر القوة التي يمتلكونوا وهذا ما مكنوا
من النجاح في مفاوضاا ا اااتوا مع الدول الساا ا اات االقوى في العالم والتوصاا ا اال الى اتفاق معوا بكل ثقة
واعتداد بالنفس .17
وترى ايران على لساااان وزير خارجيتوا جواد ظري

ان سا ااياساااة الواليات المتحدة االمريكية لم تتغير

كثي ار تجاه دول العالم انما العالم هو الذي تغير .
ففي ال ماضا ا ا ا ا ا ااي كانت الواليات المتحدة االمريكية تنقل خالفاتوا الى المجتمع الدولي وكان المجتمع
الدولي يؤيدهم بال تحفظ ولكن ما نجحت ايران في تحقيقه اليوم هو ان الواليات المتحدة االمريكية
اص اابحت تواجه اليوم رفض ااا ش ااديدا لس ااياس اااتوا العدائية سا اواء على ص ااعيد الداخل او على الص ااعيد
الادولي وهاذا يعني ان ايران تمكنات كسا ا ا ا ا ا اار اجواء الخو

من القوة االمريكياة هاذا من جااناب ومن

جانب اخر ترى ايران ان منطقة الشا اارق االوسا ااط هي من اكثر مناطق العالم التي تواجه توديدات
وتحديات كبيرة بدءا من خطر التطر والعن

واالرهاب وانتواء بخطر التجزئة والتفكن وهي بذلن

تعمل من اجل عدم انفالت زمام االمور وتحول العن

الى حرب او الى ممارسا ا ا ا ا ا ااات طائفية تودد

امن ايران االقليمي .
وفي سا ا ا ا ا اابيل تحقيق الرؤية االيرانية المطروحة انفا توظ
ايمانوا بضاا ا اارورة توظي

ايران ادواتوا االقتصا ا ا ا ا ااادية انطالقا من

عالقاتوا الخارجية كأداة للتنمية والتقدم االقتصاا ا ااادي وهو ما ينسا ا ا ااجم مع

الش ا ااعار الذي رفعته الجموورية االس ا ااالمية االيرانية مؤخ ار الذي طرحه س ا ااماحة قائد الثورة االيرانية
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االنتا وفرص العمل من اجل توفير فرص العمل الذي يحتاجوا البلد والعمل ليس من اجل تلبية
احتياجات المجتمع الداخلية فقط بل من اجل التصا اادير ايضا ااا وذلن بود

ربط اقتصا ااادنا بسا االسا االة

االقتص ا ااادات العالمية وبوذه الطريقة نمتلن الوس ا ااائل المض ا ااادة للعقوبات ذلن ان قطع هذه العالقات
يؤثر ساالبا على اقتصاااد العالم برمته فعند االرتباط فعدم االرتباط مع االقتصاااد العالمي يعني

سااو

ان قطع عالقاتنا االقتصادية الخارجية مع الدول التي نتعامل معوا سو

لن يؤثر على اقتصاديات

تلن الدول وبالتالي يكون فصل ايران عن العالم غير مكلفا اقتصاديا .18
وعليااه

تاادرن ايران جياادا ان الواليااات المتحاادة االمريكيااة توااد

الى عزلوااا وابقاااءهااا على الوااامش

ولكنوا ايض ا ا ااا تدرن ان الواليات المتحدة االمريكية لم تعد القوة الكبرى الوحيدة في العالم ولتوجد قوة
عظمى وحيدة في عالمنا اليوم وهذا ليس شا ا ا ا ااعا ار انما نتيجة حتمية لحقائق الفترة االنتقالية التي يمر
بوا العالم اليوم اذ ال يمكن لوذه الفترة ان تتحمل بروز قوة عظمى وحيدة لكثرة الالعبين في الميدان.
المحور الخامس  :سييييياسيييية الواليات المتحدة تجاه ايران االنسييييحاب من االتفاق النووي وفرض
العقوبات
شييييهدت السييييياسيييية الخارجية االمريكية تجاه الجمهورية االسييييالمية االيرانية منذ وصييييول الرئيس
الرئيس األميركي الجديد دونالد ترامب منصيبه في  20كانون الثاني  2017تغييرات واضيحة في
مواقف الواليات المتحدة من إيران ،وذلك بالمقارنة مع السياسة التي اتبعها الرئيس االسبق باراك
أوباما .وهو ماعد مؤشرا على حقبة جديدة من التغييرات التي تنوي ادارة ترامب تبنيها ضد ايران
سييييما ما يتعلق بالتعامل األميركي مع الملف النووي االيراني واالتفاق الذي تم التوصيييل اليه مع
القوى ( )1+5وأهم تلك التغييرات أن هذا الملف أصييييبا على رأس أولويات هذه اإلدارة ،ال سيييييما
بعد نجاح المملكة العربية السيييييعودية في تدشيييييين قمة الرياض التي كان أحد عناوينها الرئيسيييييية
مواجهة خطر إيران.
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وبالفعل تص ا ا اااعدت حدة التوتر بين اإلدارة المريكية الجديدة روايران حول االتفاق الخاص بالبرنامج
النووي اإليراني ووصل إلى ذروته برفض الرئيس المريكي (ترامب) المصادقة على االتفاق النووي
اإليراني وتبني اسا ا ا ا ااتراتيجية أمريكية أكثر عدائية تجاه إيران وخالل إعالنه السا ا ا ا ااتراتيجيته الجديدة
وص ا ا ا ا ا ا ا

الرئيس المريكي إيران بأنوا نظام متطر

واتوموا بأنوا أكبر دولة راعية للرهاب

ورفض اإلقرار باالتفاق النووي الذي ُوقع عام  2015في عود الرئيس أوباما وقال إنه سا ا ا ا ا ا اايحيل
المر إلى الكونجرس ويس ا ااتش ا ااير حلفاء الواليات المتحدة في كيفية تعديله وش ا اادد على أنه س ا اايغلق
جميع الطرق على طوران للحصول على السالح النووي وأن الواليات المتحدة تحتفظ لنفسوا بحق
االنسحاب من االتفاق في أي وقت.20
والجدير بالذكر ان االتفاق النووى اإليرانى كان قد شود انقساما واضحا بين مسئولي إدارة ترامب.
فبينما يرى اتجاه ضا ا ا اارورة التزام الرئيس المريكي بتعوداته االنتخابية باالنسا ا ا ااحاب من هذا االتفاق
الذي يراه السا ا ا اوأ في تاريخ الواليات المتحدة االمريكية بينما يدعو اتجاه آخر إلى ض ا ا اارورة اإلبقاء
عليه احتراما لدولة القانون والمؤسا ا اس ا ااات والتي كان االتفاق تحت رعايتوا وبموافقتوا في عود باران
أوباما فضا ا االا عن تجنب الص ا اادام مع الدول الغربية الموقعة عليه خاص ا ااة بعدما أعلنت عدم نيتوا
إعادة النظر في بنود االتفاق مرة أخرى.
وبرغم هذا االنقس ا ا ا ا ااام فإن واش ا ا ا ا اانطن أبقت على االتفاق النووي مع إيران لمدة  90يوما بحس ا ا ا ا ااب
المعلومات المتوافرة لدى الواليات المتحدة وانوا ترى أن طوران تلتزم بالشا ا ا ا ا ا ااروط التي ينص عليوا
االتفاق النووي مما يعني عدم فرض أي عقوبات أمريكية عليوا بسبب برنامجوا .
الجدير بالذكر أن االنقسا ا ااام ما بين ترامب ومؤس ا ا اسا ا ااات الدولة ليس وليد اللحظة .فمنذ اليوم الول
لتنصيبه باتت مالمح الصدام تتكش

في ظل ما ينتوجه ترامب من أفكار وسياسات ربما تتعارض

مع توجوات الخارجية المريكية وفق تقديراتوا السياسية والمنية.
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وازاء ما تقدم نتسييياءل  ،اذا كان ترامب وادارته وجهوا انتقادات شيييديدة وحادة لسيييياسييية الرئيس
االسييبق أوباما تجاه إيران ،فما هي شييكل السييياسيية التي تنوي إدارة الرئيس ترامب اتباعها تجاه
إيران؟ وهل سييتكون تلك السييياسيية مغايرة تماما لسييياسيية الرئيس أوباما كما تضييمنتها تص يريحاته
والتي وصييييييييييف ادارة اوباما وطريقة تعاملها مع ايران بانها هي التي اعطت ايران مزيدا من القوة
والنفوذ في المنطقة  .وبالتالي فهل من الممكن ان تعود العالقات األميركية اإليرانية إلى مرحلة
العزلة والصراع ؟ أم أن إدارة ترمب ستتجه إلى ايجاد استراتيجية جديدة تجمع بين االستراتيجيتين
السابقتين للرئيس بوش االبن والرئيس اوباما ؟.
وفي اطار محاولة االجابة عن تلن التساؤالت يقول احد مستشاري ترامب وهو جون بولتون لطالما
أن بوادر التنافر والعزلة في إيران إلى جانب اس ا ا ااتمرار
ضا ا ا الوا تغيير النظام في طوران .فوم يرون ّ
ف ّ
المظاهرات وقيام اآلال

بالوتا

باس ا ا اام الراحل رض ا ا ااا ش ا ا اااه في مباراة لكرة القدم تجعل هذا الوقت

أن الحكومة اإليرانية على
مغيرو النظام ّ
مثاليا لتشا ا ا ا ا ااديد الخناق االقتصا ا ا ا ا ااادي على النظام .ويجادل ّ

وش اان الس ااقوط وأن الوقت قد حان اآلن لعزلوا ماليا والس ااماح لالنويار االقتص ااادي الذي من ش ااأنه
إسقاط نظام الجموورية اإلسالمية في ايران
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ولطالما وض ا ا ااع المس ا ا ااؤولون االمريكيون وتحت ذرائع ش ا ا ااتى موض ا ا ااوع العقوبات االقتص ا ا ااادية على
الجموورية االسالمية االيرانية ضمن برنامج عملوم المعتاد ولكن هذه المرة كانت اهم الحجج التي
س اايقت لفرض هذه العقوبات هي التجارب البالس ااتيه والبرنامج الص اااروخي ودعم مجموعات المقاومة
مثل حزب اهلل وحماس والجواد االسا ا ااالمي وغيرها ووفقا لذلن تمت بالفعل مصا ا ااادقة مجلس النواب
االمريكي على مشا ا ا ااروع العقوبات ضا ا ا ااد روسا ا ا اايا وايران وكوريا الشا ا ا اامالية حيث صا ا ا ااوت  419نائبا
وعارض ااه ثالثة نواب فقط ومن ثم وقع عليه الرئيس االمريكي دونالد ترامب ليص اابح قانونا اعلن فيه
الداعمين له على ان الود

من هذا المشروع هو التصدي للنشاطات االيرانية المزعزعة لالستقرار
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في المنطقة حسا ا ا ا ا ااب وجوة نظر حكومة الرئيس ترامب وزيادة االعباء على روسا ا ا ا ا اايا في حال عدم
حصول تغيير في مقاربات السياسة الخارجية للكرملين .23
لقد أعادت الواليات المتحدة فرض عقوبات اقتصا ا ااادية وشا ا ااددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط
والبنون والنقل اإليرانية بعد أن انسا ا ا ا ا ا ااحبت إدارة الرئيس المريكي دونالد ترامب من االتفاق النووي
الذي أبرم عام  2015وتعودت بمزيد من التحركات للضغط على ايران .وتشمل العقوبات  50بنكا
وكيانات تابعة لوا وأكثر من  200شااخص وساافينة في قطاع الشااحن كما تسااتود

الخطوط الجوية

اإليرانية (إيران إير) وأكثر من  65من طائراتوا.
ومن بين العقوبات المطروحة إد ار نحو  25مصا ا ا ا ا اارفا إيرانيا فرضا ا ا ا ا اات عليوا عقوبات من قبل في
قائمة سا ااوداء مما دفع نظام سا ااويفت للتحويالت المالية والمعامالت بين البنون ومقره بروكسا اال إلى
وق

التعامل معوا بما يضا ااي

المزيد من العراقيل أمام تجارة إيران مع العالم .وسا ااتعيد هذه الخطوة

فرض عقوبات كانت قد رفعت بموجب االتفاق النووي الذي تفاوض ا ا ا ا اات عليه إدارة الرئيس المريكي
الساابق باران أوباما وخمس قوى عالمية أخرى وأبرم عام  2015كما ساتضاي

 300تصاني

جديد

في قطاعات النفط والشحن والتأمين والبنون في إيران.
وبتفاصا ا ا ا اايل هذه العقوبات فساا ا ا اايتم حظر المعامالت التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسا ا ا ا ااة كالذهب
باإلضاااافة إلى اللمنيوم والحديد والتكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصا ااناعية التي قد تس ا اتخدم
مدنيا أو عسا ا ااكريا باإلضا ا ااافة إلى فرض عقوبات على المؤس ا ا اسا ا ااات والحكومات التي تتعامل باللاير
اإليراني أو سندات حكومية إيرانية ناهيكم عن قطاعات المواصالت والطاقة والبنون.
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التداعيات االقليمية والدولية لسياسة ترامب تجاه ايران .
في اطار تداعيات القرار االمريكي بتشاا ا ااديد العقوبات على ايران فمن المتوقع ان تسا ا ا ااوم سا ا ا ااياسا ا ا ااية
الواليات المتحدة االمريكية تجاه ايران في عود الرئيس ترامب خاص ا ا ا ا ا ا ااة فيما يتعلق باالتفاق حول
البرنامج النووي االيراني وتبني الواليات المتحدة خيار تش ا ا ا ا ا ا ااديد العقوبات على ايران في زيادة حدة
العداء بين الدولتين والذي قد ينعكس على زيادة مستوى التوتر العسكري واالمني وخاصة في منطقة
الخليج العربي والبحر االحمر اضاا ااافة الى رفع مساا ااتوى االسا ا ااتقطاب بين ايران والقوى المرتبطة بوا
والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي .24
بالنسبة لمواق

القوى الكبرى وتحديدا الصين وروسيا لجأت إلى مبادرة بعضوا العتماد نظام مالي

جديد للتجارة الخارجية ال يعتمد على الدوالر بل على العملة المحلية .وال يزال النظام المالي الجديد
ويس ا ا ا ااتعمل فقط على نطاق ض ا ا ا اايق لكن هنان محاوالت لدول «البريكس» التي تض ا ا ا اام
في بداياته ُ
روساايا والصااين والوند والب ارزيل وجنوب أفريقيا لتأساايس نظام للتعامالت المالية الدولية مسااتقل عن

النظام الحالي .
كما ان اسااتمرار الحصااار على الدول اإلقليمية والكبرى ساااهمت ايضااا في تبني هذه الدول لوسااائل
تعامل مالية جديدة في مجال النفط .كما هو الحال في موق

الصا ا ا ا ا ا ااين من العقوبات اإليرانية إذ

ال من الدوالر .وبذلن
قررت تأس اايس س ااوق مس ااتقبلي في ش اانغواي لتجارة النفط يس ااتخدم «اليوان» بد ا
تحاول الشا ااركات الصا ااينية تفادي العقوبات الميركية كما أن السا ااوق سا ااتتعامل في بادئ المر مع
المش ا ا ا ا ااتريات اإليرانية وتتفادى الدول الخرى .ولكن تبقى تجربة الص ا ا ا ا ااين مومة في حال توس ا ا ا ا ااعوا
ال خصا ا ا ااوص ا ا ا اا وأنوا من أكبر الدول اسا ا ا ااتيرادا واسا ا ا ااتوالكا للنفط .وتوجد أمثلة كثيرة أخرى
مسا ا ا ااتقب ا
لمحاوالت استعمال المقايضة (الوند وتركيا) إضافة إلى اعتماد العمالت المحلية الستيراد النفط من
ايران

25.
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واخي ار تبقى سياسة الرئيس ترامب تجاه ايران ومدى نجاحوا في تحقيق اهدافوا تجاه االخيرة مرهونة
بمجموعااة من المتغيرات المتعلقااة بااالااداخاال االمريكي ومتغيرات اخرى مرتبطااة بطبيعااة مااا يتوقع ان
تتخذ ايران من ردود افعال في هذا المجال فضا ا ا ا ا ا ااال عن المتغيرات المتعلقة بالقوى الدولية الكبرى
كروسا اايا والصا ااين ودول االتحاد االوربي التي ترتبط بمصاااالح وعالقات اقتص ا اادية مومة مع كل من
طرفي العالقة.
خاتمة
تتسم السياسة االمريكية بما يمكن تسميته بالثوابت في استراتيجيتوا القومية بغض النظر عمن يتولى
الس ا االطة سا ا اواء كانوا جمووريين ام ديمقراطيين فمثال تعد س ا ااياس ا ااة الدفاع والحفاظ على المصا ا االح
القومية العليا ومواجوة التوديدات والتحديات الناشا ا ا ا ا ا اائة والعمل على بقاء الواليات المتحدة االمريكية
القطب االوحد في العالم عبر مواجوة طموحات القوى المنافسا ا ااة مثل روسا ا اايا والصا ا ااين فضا ا ااال عن
ثوابتوااا في احتواء االعااداء ومواجوااة توااديااداتوم وهااذا مااا ينطبق على ايران التي ترى فيوااا الواليااات
المتحدة تحديا خطي ار لمصالحوا .
ومع وجود الثوابت تعتبر اجراءات رسا ا ا ا ا اام السا ا ا ا ا ااياسا ا ا ا ا ااة الخارجية في الواليات المتحدة االمريكية من
العمليات المعقدة وذات المراحل المتعددة وغالبا ما تتبلور بعد مس ا ا ا ا اايرة طويلة وض ا ا ا ا اامن منافس ا ا ا ا ااات
بيروقراطية داخل المؤسسة السياسية.
وبقدر تعلق االمر بقرار مواصلة المفاوضات النووية في اطار محادثات مجموعة الدول ( )1+5مع
الجموورية االس ااالمية االيرانية فقد كان هذا الموض ااوع من اهم موض ااوعات االمن القومي والس ااياس ااة
الخارجية للواليات المتحدة االمريكية في الوالية الثانية للرئيس باران اوباما  2012ا ا ا ا ا ا ا ا ا )2016والذي
تمخض عنه ابرام االتفاق النووي المسمى بالبرنامج الشامل للعمل المشترن

138
مجلة مدارات إيرانية تصدر عن المركز الديموقراطي العربي-برلين-ألمانيا ،العدد  :03مارس 2019

مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
وعلى الرغم من عقد هذا االتفاق ظلت المؤسا ا ا اس ا ا ااة الس ا ا ااياس ا ا ااية الحاكمة على موقفوا المعارض من
المفاوضا ا ا ااات لسا ا ا ااباب عدة منوا حالة الشا ا ا اان وانعدم الثقة بإيران واتواموا باإلرهاب وسا ا ا ااعيوا
المتالن السا ا ا ا ا ا ااالح النووي  .ومع مجيء الرئيس ترامب عارض ترامب االتفاق النووي وكرر عبارته
الشا ا ا ااويرة ان االتفاق مع ايران هو اس ا ا ا اوا االتفاقات التي تم التفاوض بشا ا ا ااأنوا حتى اليوم  .فالواليات
المتحاادة االمريكيااة لطااالمااا اتوماات ايران على انوااا بلااد ثوري وينتواان حقوق االنس ا ا ا ا ا ا ااان ويلوااث وراء
ام تالن االس ا ا ا ا االحة النووية ومحاولة مد نفوذها الى مناطق مومة في الش ا ا ا ا اارق االوس ا ا ا ا ااط وتوديد امن
اسا ا ارائيل  .واخي ار يبدو ان الس ا ااياس ا ااة االمريكية اليوم في عود الرئيس ترامب س ا ااو

تض ا ااع هيمنة

الواليات المتحدة االمريكية امام تحديات واخطار جديدة بسا ا ا ا ا ا اابب تكرارها االخطاء االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية
والق اررات الخاطئة التي وقعت بوا االدارات االمريكية الس ا ااابقة س ا اايما ادارة الرئيس جور بوش االمن
وق ارره بالغزو العسكري للعراق عام . 2003
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قائمة الهوامش
 1يييييييي د .ياسر عبد الحسين  ،السياسة الخارجية االمريكية في عهد ترامب قوة المال وفرط القوة ،
مجلة ابحاث اسيييييييت راتيجية  ،مركز بالدي للدراسيييييييات واالبحاث االسيييييييتراتيجية  ،العدد  ،14اذار ،
 ،2017ص14.
 2يييييييييييي شيحاته محمد ناصير  ،السيياسية الخارجية االيرانية في عهد الرئيس حسين روحاني  ،مركز
االمارات للدراسات االستراتيجية  ،2014 ،ص26.
 3ييييييييييييييييييييي

تييييييرامييييييب يييييييعييييييليييييين اسيييييييييييييييتييييييراتيييييييييييييجييييييييييييية االميييييين الييييييقييييييومييييييي االمييييييريييييييكييييييي

https://arabic.rt.com/.../91640..
4ي

الشرق االوسط في استراتيجية ترامب لألمن القومي االمريكي

www.bayancenter.org/2018/01/4154/
5يييييييي امريكا اوال في استراتيجية ترامب لال من القومي  ،مؤسسة االهرام  ،االربعاء ربيع الثاني
 1439هيي ا لعدد  ،27 ، 47868ديسمبر 2017.
6يوول ستريت جورنال ي االمن القومي االمريكي يبحث خيارات المواجهة مع ايران
https://orient-news.net/
 7د .علي فارس حميد  ،مكانة التحالفات والشييييييراكات االسييييييتراتيجية في ضييييييوء توجهات دونالد
ترامب (،رؤية اسييييييييييتراتيجية) مجلة ابحاث اسييييييييييتراتيجية  ،مركز بالدي للدراسييييييييييات واالبحاث
االستراتيجية  ،العدد  ،14اذار  ،2017ص ص 74ي 75
8ي المصدر نفسه  ،ص 75

140
مجلة مدارات إيرانية تصدر عن المركز الديموقراطي العربي-برلين-ألمانيا ،العدد  :03مارس 2019

مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
9ي المصدر نفسه  ،ص75
11ي المصدر نفسه ،ص76. ،
12يي يي رحمن عبد الحسين ظاهر  :دور الولي الفقيه في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية
االيرانية  ،اطروحة دكتوراه  ،كلية العلوم السياسية  ،جامعة بغداد  ،2017 ،ص89.
 13ييييييييييي شحاته محمد ناصر  ،السياسة الخارجية االيرانية في عهد الرئيس حسن روحاني  ،مركز
االمارات للدراسات االستراتيجية  ،2014 ،ص26.
 14د .بهاء عدنان السعبري  ،االستراتيجية االمريكية تجاه ايران بعد احداث  /11ايلول2001 /
 ،مركز حمورابي للبحوث والدراسات االستراتيجية  ،2012ص 127ومابعدها .
 15كلمة رئيس تحرير فصييييلية طهران لدراسييييات السييييياسيييية الخارجية  ،حسييييين صييييفدري  ،معهد
الدراسات والبحوث السياسية  ،السنة الثانية  ،العدد الخامس  ،صيف  ،2017ص11.
 16يييييييييييي انظر نص المقابلة الخاصية مع الدكتور محمد جواد ظريف  ،في فصيلية طهران لدراسيات
السياسة الخارجية  ،المصدر نفسه  ،ص16.
17ي المصدر نفسه  ،ص17.
18ي المصدر نفسه  ،ص . 20
 19ي عبد الحفيظ عبد الرحيم  ،التصدي الصلب  ،السعودية في مواجهة االندفاعات االيرانية ،

https://books.google.iq/books?isbn=1780583273
20ي المصدر نفسه
 21يييي علي حسين حميد  ،امريكا والناتو بعد ترامب  ،مجلة ابحاث استراتيجية  ،مصدر سبق ذكره
 ،ص99.
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22ي المصدر نفسه  ،ص.98
23يييييييييييي انظر نص المقابلة الخاصية مع الدكتور محمد جواد ظريف  ،في فصيلية طهران لدراسيات
السياسة الخارجية  ،مصدر سبق ذكره 20. ،
24ي المصدر نفسه  .ص 21
 25ي وليد خدوري  :اثار العقوبات النفطية على ايران  ،صحيفة الحياة  8 ،ايلول .2018 ،
محمد السعيد ادريس  ،ومحمد عباس ناجي  :االنتخابات الرئاسية االيرانية والصراع على مستقبل
الجمهورية االسالمية االيرانية  ،ع ،201مركز االهرام للدراسات االستراتيجية  ،2009 ،ص 7
15يييييي المصدر نفسه  ،ص 23ايضا يييييي محمد السعيد ادريس  ،ومحمد عباس ناجي  :االنتخابات
الرئاسييية االيرانية والصييراع على مسييتقبل الجمهورية االسييالمية االيرانية  ،ع ،201مركز االهرام
للدراسات االستراتيجية  ،2009 ،ص.7
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السياسة الخارجية الروسية تجاه ايران 2017-2000
""Russian Foreign Policy Towards Iran 2000-2017
االستاذة :ربا عبادة راشد مسودة (ماجستير دراسات دولية -جامعة بيرزيت -رام اهلل-
فلسطين)
عضو هيئة تدريس لدى جامعة القدس المفتوحة في رام اهلل -فلسطي
ملخص
سا ااعت روسا اايا الى توثيق العالقات مع ايران وتنظر روسا اايا إليران على انوا امتداد جغرافي حيوي
يش ااكل إحدى المعابر البرية باتجاه المياه الدافئة وهذا فرض بدوره تواصا االا جيوس ااياس اايا بين روس اايا
وايران وخاصة اهمية إيران لروسيا كورقة ضغط تجاه الغرب وان ايران اعلنت رفضوا لنظام القطب
الواحد واالس ا ااتفادة من قدرات ايران االقتص ا ااادية والمالية كونوا أكبر منتج للغاز بعد روس ا اايا وتتجه
روسا ا ا ا ا اايا لمجال التعاون مع ايران في الطاقة النووية فأيدت مشاا ا ا ا ااروعوا النووي خاصاا ا ا ا ااة ان الدعم
الروسااي للمشااروع النووي االيراني هو انه ليس لمصاالحة روساايا امتالن ايران سااالح نووي خوفا من
منافستوا وان ايران دولة حدودية لمناطق العمق االستراتيجي الروسي.
فالد ارس ااة تحاول االجابة على دوافع توجوات الس ااياس ااية الخارجية الروس ااية تجاه ايران وتفترض
الدراسة ان سياسة روسيا تجاه ايران هي الحد من النفوذ الغربي في منطقة الشرق الوسط من أجل
تحقيق مصالحوا وأمنوا القومي.
الكلمات المفتاحية :روس ا ا ا ا ا اايا ايران الش ا ا ا ا ا اارق الوس ا ا ا ا ا ااط المل

النووي االيراني الواليات المتحدة

المريكية.
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Abstract
Russia has sought to strengthen relations with Iran, and Russia views Iran
as a vital geographical extension that constitutes one of the land crossings
into warm waters. This has in turn necessitated a geopolitical connection
between Russia and Iran, especially Iran's importance to Russia as a pressure
card towards the West. Iran's economic and financial capabilities as the
largest gas producer after Russia, Russia is going to cooperate with Iran in
nuclear energy, supported its nuclear project, and Russian support for the
Iranian nuclear project is that it is not in Russia's interest to possess a nuclear
weapon for fear of its rival, A border state of Russia's strategic depth zones.
The study attempts to answer the motives of the Russian foreign policy
toward Iran. The study assumes that Russia's policy towards Iran is to limit
Western influence in the Middle East region in order to achieve its interests
and national security.
Keywords: Russia, Iran, Middle East, Iran's nuclear file, USA.
 .1مقدمة.
كان للتحوالت العميقة التي ش ا ا ا ا ا ااودها النظام الدولي انتقال النظام من ثنائي القطبية الى أحادي القطبية والتي
نتج عنوا نظام جديد في العالقات الدولية إال أن روسا ا ا ا ا ا اايا ابقت على صا ا ا ا ا ا ااورتوا كقوة عظمى من خالل
اسااتراتيجيتوا الضااخمة التي تمتلكوا رغم انوا كانت بعد سااقوط االتحاد السااوفيتي قوة ضااعيفة لكنوا اسااتطاعت
استرجاع قوتوا ومكانتوا الدولية 1.وحتى تكون روسيا دولة قوية ال بد من أن تكون سياستوا الخارجية مختلفة
عن سااياسااة الواليات المتحدة االمريكية

2

وهذا ما أكد عليه فريد زكريا في د ارسااته بعنوان عالم ما بعد أمريكا

ان الواليات ا لمتحدة االمريكية ال تزال هي القوة العظمى على المسا ااتوى العسا ااكري والسا ااياسا ااي اما مجاالتوا
االخرى سا ا ااتتحول بعيدا عن الويمنة المريكية وحتى لو انوا كقوة ليسا ا اات في زوال ولكن على االقل سا ا اايكون

 1محمد مجدان" ،سياسة روسيا الخارجية اليوم :البحث عن دور عالمي مؤثر "،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العددان ( 48-47صيف-
خريف .40 ،)2015
 2المرجع السابق.
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هنان قوى تزاحموا 1.وص ا ا ااا بوتين مذهب الواقعية في س ا ا ااياس ا ا ااته الخارجية ورأى أن الخيار الواقعي الوحيد
لروس ا ا اايا هو خيار أن تكون دولة قوية وواثقة من قوتوا 2 .وتركز الس ا ا ااياس ا ا ااة الخارجية الروس ا ا ااية على تحقيق
أهدا

أس اااس ااية منوا ض اامان أمن البالد وتويئة الظرو

للنمو االقتص ااادي وتعزيز المن والس ااالم الدولي

وتعزيز عالقات حس ا اان الجوار لمنع التوترات والصا ا اراعات في المناطق المجاورة لالتحاد الس ا ااوفيتي اض ا ااافة
لتحقيق أهدا

وس ااياس ااات داخلية لتحس ااين االوض اااع الداخلية المتدهورة والس اايطرة على الحدود وتحقيق النمو

االقتصا ااادي والحفاظ على الوحدة الداخلية3.وتتجه السا ااياسا ااة الخارجية الروسا ااية الى الشا اارق االوسا ااط لتحقيق
أهدافوا والتي تتض ا ا اامن تأكيد أمن البالد لص ا ا اايانة وحدتوا وقوتوا وتش ا ا ااكيل نظام عالمي مس ا ا ااتقر

4

فالش ا ا اارق

الوسااط يشااكل حزاما يحيط بجمووريات آساايا الوسااطى والقوقاز خاصااة مصاالحة روساايا مع إيران والذي يفيد
ازعا الواليات المتحدة والعالقات الروس ا ا ا ا ا ااية االيرانية تفيد في تحجيم طوران خاص ا ا ا ا ا ااة في مس ا ا ا ا ا ااألة الورقة
االسااالمية والتي اقترنت بفكرة االرهاب مما زاد من اهتمام بوتين في منطقة الشاارق الوسااط خوفا من انتقال
الش اررة الى روسيا.

5

 1.1اشكالية الدراسة.
نظ ار لهمية الدور الروسا ااي في منطقة الشا اارق الوسا ااط بتعزيز حضا ااورها والتأكيد على نظام تعدد القطاب
ومنافسا ااة الواليات المتحدة االمريكية أدى لتبني فالديمير بوتين سا ااياسا ااة تجاه ايران من أجل الحد من النفوذ
الغربي وبالتالي يتمحور السييييؤال الرئيسييييي للورقة البحثية حول :ما هي دوافع توجوات السا ا ااياسا ا ااة الخارجية
الروسية تجاه ايرانع

 1عالء عبد الحفيظ محمد" ،تأثيرات الصعود الروسي والصيني في هيكل النظام الدولي في إطار نظرية تحول القوة "،المجلة العربية
للعلوم السياسية ،العددان ( 48/47صيف/خريف .10 ،)2015
Richard Sakwa, Putin: Russia’s Choice, Abingdon: Routledge (2004): 267-278.
3

"Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation," The Ministry of Foreign Affairs of the Russian
Federation official site, Feb 2013.
4
5

صدقي عابدين" ،السياسة الروسية في آسيا :األهداف والتحديات.87 "،
احمد عبد اهلل الطحالوي ورقة بحثية بعنوان :استعادة الدور :المحددات الداخلية والدولية للسياسة الروسية المركز العربي للبحوث

والدراسات (نوفمبر .)2014
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وينبثق عن الدراسة أسئلة فرعية أخرى:
ما هي أهدا

ووسائل السياسة الخارجية الروسية في ايرانع

كي

ساهمت المحددات الداخلية والخارجية في السياسة الخارجية الروسية تجاه ايرانع

كي

أثرت المتغيرات الدولية في السياسة الخارجية الروسية تجاه ايرانع

ما هو دور عوامل التباعد كالمل

النووي االيراني وبحر قزوين في سياسة روسيا الخارجية تجاه ايرانع

 2.1فرضية الدراسة.
بناء على المص ا ااالح القومية لروس ا اايا كون أن إيران قوة اقليمية
ان س ا ااياس ا ااة روس ا اايا الخارجية تجاه ايران هي ا
مؤثرة في منطقة أمنية لروساايا وما تملكه من احتياطي الطاقة وموقعوا االسااتراتيجي واعتبارها حلي

لروساايا

للحد من النفوذ الغربي والمناداة بنظام متعدد القطاب كمظور من س ااياس ااة روس اايا الخارجية لمواجوة الويمنة
االمريكية.
 3.1أهمية الدراسة.
تتمثل أهمية الد ارسااة حول دوافع التوجوات الروسااية تجاه منطقة الشاارق الوسااط وكي

أثرت التغيرات التي

حصالت على السااحة ال دولية في ساياساة روسايا الخارجية خاصاة تجاه إيران والتي تحكموا المصاالح القومية
للدول والتنافس الواضاا ا ااح والعلني لتحقيق المصاا ا ااالح وموقفوا من العديد من القضاا ا ااايا المسا ا ا ااتحدثة كالمل
النووي الذي يشكل محور النقاش على الساحة الدولية بين القوى الكبرى والتنافس على بحر قزوين.
 4.1منهجية الدراسة.
تقوم الد ارس ااة على اس اااس المنوج الوص اافي والتاريخي من خالل وصا ا

التغيرات الدولية الجديدة التي دفعت

السا ا ا ا ااياسا ا ا ا ااة الخارجية الروسا ا ا ا ااية للتوجه إليران وطبيعة العالقة ما بين البلدين من خالل تحليل النصا ا ا ا ااوص
والمعطيات وانعكاس ا ا اااتوا على الس ا ا ااياس ا ا ااة الخارجية الروس ا ا ااية تجاه ايران .والد ارس ا ا ااة تقوم على اس ا ا اااس جمع
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المعلومات والبيانات من المص ااادر الولية والثانوية وتحليل النص ااوص ود ارس ااة المواق

من اجل االجابة عن

السئلة واستخالص النتائج.
 5.1االطار النظري.
عملية ص اانع الس ااياس ااة الخارجية هي عملية معقدة فالس ااياس ااة الخارجية كما عرفوا السا ايد س االيم هي البرنامج
العلني الذي يختاره الممثلون الرس ا ا ا ا ااميون للوحدة الدولية من بين مجموعة البدائل البرنامجية المتاحة من اجل
تحقيق اهدا

محددة في المحيط الخارجي

في الس ا ا ااياس ا ا ااة الخارجية وذلن باختال

1

وانطالقا من اإلطار النظري فإن صانع القرار قد يغير توجوه

القض ا ا ااية ونوعوا وباختال

الفترة الزمنية وعلى اس ا ا اااس ذلن تتحدد

المصا ا ا ا ا ا ااالح والدوار للدولة التي يكون متفق عليوا عن طريق وحدة القرار النوائية2.وتؤكد الواقعية الجديدة
على معنى الصاراع الساياساي للسايطرة وتمنح الدولة القدرة على تكوين الهدا

والمصاالح  3وهذا ما تساعى

اليه روساي ا في ساياساتوا الخارجية تجاه ايران فوي مبنية على المصاالح وتحقيق أهدافوا وأكد والتز على أن
رغبة للدول في البقاء يجعلوا في موقع التنافس لكن عليوا أال تس ا ااتخدم القوة رواال أتت بنتيجة عكس ا ااية روانما
عليوا المحافظة على مكانتوا في النظام  4وبالتالي تركز الواقعية الجديدة على عدم استخدام القوات القتالية
واالعتماد على المعلومات واالعتماد المتبادل والذي يساهم في تقليل حدة الصراع بسبب تردد الدول والخو
من تجميد أرص ا اادتوا الخارجية او توقي

معامالتوا الخارجية

5

ويتمثل ذلن من خالل اتجاه س ا ااياس ا ااة روس ا اايا

الخارجية نحو آس ا اايا وتحديدا الش ا اارق االوس ا ااط لتأكيد أمن البالد وص ا اايانة وتقوية س ا اايادتوا ووحدتوا االقليمية
وتشاكيل نظام عالمي مساتقر وخلق شاروط اقتصاادية خارجية من شاأنوا تحساين الوضاع االقتصاادي الروساي
وتحسين عالقتوا مع دول الجوار

6

والتوجه الى ايران لبناء العالقات بينوما لتحقيق المصالح فموسكو وقفت

 1محمد السيد سليم ،تحليل السياسة الخارجية (القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسة.12 ،)1989 ،
Margret G. Herman, ,Charles. F. Hermann and Joe.D Hagan, "How Decision Units Shape Foreign

2

Policy Behavior", International Studies Review 3,2 (May 2003), 309-310.
 3أحمد النعيمي" ،البنيوية العصرية في العالقات الدولية" العلوم السياسية ،العدد .55 ،)2013( 46
 4تيم داون وآخرون ،نظريات العالقات الدولية التخصص والتنوع (الدوحة :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.223 ،)2016 ،
 5أحمد النعيمي ،البنيوية العصرية.10 ،
 6السيد مصطفى عابدين " ،السياسة الروسية في آسيا :األهداف والتحديات "،السياسة الدولية ،العدد ( 170أكتوبر .87 ،)2007
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الى جانب ايران بتزويدها بالمقدرات التكنولوجية اضااافة للمصااالح االقتصااادية الص اريحة في الشاارق الوسااط
وتوفيق اهدافوا بناء على مصا ا ا ا ا ا ااالحوا االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية إلنوان الواليات المتحدة االمريكية في المنطقة وفتح
البواب إلعادة روسيا للمنطقة.

1

 6.1دراسات سابقة.
هنان العديد من الد ارسا ااات السا ااابقة التي تحدثت عن سا ااياسا ااة روسا اايا تجاه ايران يؤكد محمد مجدان في
د ارسااته سياسة روسيا الخارجية اليوم :البحث عن دور عالمي مؤثر بأن روساايا تساالن اليوم اساالوبا جديدا
في س ااياس ااتوا الخارجية بالتركيز على مص ااالحوا القومية وأنوا دولية قوية من كل النواحي ولوا عالقات مع
العديد من الدول وبالتالي سااتكون منافسااة للغرب من خالل طرح نفسااوا كقوة ذات عمق آساايوي والمحافظة
على اساتقاللية ساياساتوا الخارجية فساياساة روسايا الجديدة اليوم تقوم على تبني مواق
االقليمية والدولية دون ربطوا بالمواق

متوازنة تجاه القضاايا

او الساياساات االمريكية حتى ال تشاكل لوا توديدا مباشا ار لمصاالحوا

مما حذا بروساايا لن تتجه لالهتمام بسااياسااات تعاونية مع دول أخرى من الشاارق االوسااط كإيران فالعالقات
االمريكية الروسا ا ا ا ا ا ااية ال تخلو من االختالفات العميقة في ظل لعبة توازن المصا ا ا ا ا ا ااالح الذي أدى بالنواية الى
وص ا ا ااول خال فات في العالقات المريكية الروس ا ا ااية ومن المناطق التي تش ا ا ااكل مص ا ا اادر خال
تعتبر أهم مناطق التوتر التي تعكس لعبة اختال

المصالح االستراتيجية.

ايران والتي

2

ويرى نيكوالي كوزهانوف في مقال نشاا ا ا ا اار في معود واشا ا ا ا ا اانطن بعنوان عالقات روسيييييييييا مع ايران بأن
محددات س ااياس ااة موس ااكو ت جاه ايران تتمثل حول الولوية في تخطي العالقات الروس ااية االمريكية بمعنى ان
روسيا تستخدم ايران كورقة ضغط في حوارها مع واشنطن وذلن اما بتجميد التعاون مع ايران تارة او بتعزيزه
تارة أخرى وهذا يؤكد أن العالقات الروسا ا ا ا ا ااية االيرانية مرت بفترات متوترة ما بين التعاون وتجميد العالقات
ومن اهم المحددات أيضا قضية االمن القومي وعدم تقبل أي وجود عسكري أمريكي لحل

الناتو بالقرب من

 1ابراهيم عرفات" ،روسيا والشرق األوسط :أية عودة "،السياسة الدولية ،العدد ( 170أكتوبر .73 ،)2007
 2محمد مجدان" ،سياسة روسيا الخارجية اليوم :البحث عن دور عالمي مؤثر "،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العددان ( 48-47صيف-
خريف .53 -52 ،)2015
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الحدود الروسااية او من قبيل منطقة المصااالح والتطلعات الروسااية التي تسااعى من خاللوا لتكثي

التعاون مع

معارضااي واشاانطن وأوروبا وترى روساايا ان التواجد االيراني في مصااالح روساايا االسااتراتيجية كالقوقاز وبحر
قزوين يشاكل حماية اساتراتيجية لروسايا وتحقيق أيضاا المصاالح االقتصاادية للنخبة الروساية وبالتالي تساعى
روس اايا الى وجود حلي

جديد لوا في الش اارق الوس ااط واس ااتغالل المل

النووي االيراني من اجل المس اااومة

السياسة مع الغرب لتحقيق مصالحوا وزيادة نفوذها في منطقة الشرق االوسط.

1

 .2السياسة الخارجية الروسية تجاه ايران .2017-2000
بعد انويار االتحاد السا ااوفيتي حدث في العالقات الروسا ااية االيرانية طفرة خاصا ااة بعد تولي الرئيس فالديمير
بوتين الرئاس ااة في  2 2000ووص اافت حينوا ايران بأنوا الشا ارين التقليدي لروس اايا وذلن مود للرئيس االيراني
محمد خاتمي زيارة لروس ا ا ا ا اايا في  3 2001وزيارة بوتين إليران في عام  2007والتي تعتبر الولى من نوعوا
منذ  64عاما ومن خالل تلن الزيارات تم وضا ا ا ا ا ا ااع الطر القانونية واالتفاقيات التي من خاللوا يضا ا ا ا ا ا اامن
الطرفين تطور العالقات واستم اررها.

4

 1.2أهداف السياسة الخارجية الروسية تجاه ايران.
للسياسة الخارجية الروسية العديد من االهدا

وتندر وسائلوا وفق اطار استراتيجي متكامل وتتمثل أهدا

السياسة الخارجية الروسية:
أو ًال :تطوير القدرات الروسيية فرغم ان السااياسااة الروسااية تتساام بالبراغماتية واللجوء للتفاوض لكن في كثير
من الحيان ال تغفل الجانب العس ا ا ا ا ااكري في ظل وجود التوديدات الموجوة نحوها ساا ا ا ا اواء داخلية كالتحديات
العرقية واالنفصا ا ا ااالية او خارجيا عن طريق الص ا ا ا اراع مع الواليات المتحدة وحلفائوا في الغرب وجيرانوا في
الحدود لذلن تسا ا ا ااعى روسا ا ا اايا لضا ا ا اامان سا ا ا ااالمة وأمن البالد والتي تحافظ عليه عن طريق تطوير جيشا ا ا ااوا
1

Nikolay Kozhanov, “Understanding the Revitalization of Russian-Iran Relations,” Carnegie Moscow
Center, May 2015.
 2فالديمير بوتين :الرئيس الحالي لجمهورية روسيا االتحادية ،تولى المنصب منذ  ،2008 -2000وأعيد انتخابه عام .2012
 3محمد خاتمي :الرئيس الخامس لجمهورية إيران منذ .2005-1997
 4نورهان الشيخ" ،التعاون االستراتيجي الروسي -االيراني :األبعاد والتداعيات "،السياسة الدولية ،العدد ( 180إبريل .41-40 ،)2010
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وأسالحتوا والمصاانع والصاواريخ بعيدة المدى والتطوير المساتمر للمنظومة المتعلقة بالساالح النووي والحفاظ
على اسا ااتقاللوا وسا اايادة أمنوا القومي وهذا يفسا اار سا ااياسا ااتوا نحو الشا اارق الوسا ااط  1كإيران والتي ال تعتبرها
روسيا مصدر توديد لوا في حدودها الشمالية فمن خالل سياستوا البراغماتية اطمأنت روسيا من الجموورية
االسا ا ا ا ا ا ااالمية والتخو

الذي كان يعتريوا واعتبرتوا عامل اسا ا ا ا ا ا ااتقرار في منطقتوا الجنوبية للحدود بعد ان

انتوجت ايران مواق

جديدة كقوة اقليمية عن طريق اقامة العالقات مع حساا ا ا ا اان الجوار مع جيرانوا الجدد في

الشمال وبالتالي وجدت روسيا نفسوا في موقع تفاهم مع ايران وهذا يتوافق مع مصلحتوا الوطنية.

2

ثانياً :الحفاظ على االمن القومي الروسيييييييي وذلن من خالل تبني مفووم االمن الموس ا ا ا ااع لض ا ا ا اامان أمن
الفراد والمجتمع من التوديدات الخارجية والداخلية فمنذ عام  2000تم تشا ا ااكيل عقيدة اسا ا ااتراتيجية روسا ا ااية
تشا ااكل خالصاااة التفكير االسا ااتراتيجي الجديد من خالل تحديد الولويات االسا ااتراتيجية فوثيقة االمن القومي
الروسا ااي لسا اانة  2000تؤكد على مكانة روسا اايا في المجتمع العالمي فالخطاب يؤكد على التوجوات الكبرى
التي تسا ا ااود النظام الدولي والذي يشا ا ااود تحوالت خاصا ا ااة بعد انتواء الص ا ا اراع السا ا ااوفيتي المريكي فالعوامل
المتعلقة باالقتصا اااد والسا ااياسا ااة والبيئة والتكنولوجيا والتي تلعب الدور الكبير في النظام الدولي يسا اااعد للتوجه
لعااالم متعاادد القطاااب3.وباادأت تظور مالمح الص ا ا ا ا ا ا اراع مع الواليااات المتحاادة مثاال الحرب الجورجيااة والمل
النووي االيراني وعلى ص ااعيد المل

الس ااياس ااي لكل من البلدين مص ااالح مش ااتركة فطوران تس ااتخدم موس ااكو

غطاء دبلوماسا ااي في تحركاتوا على الصا ااعيد العالمي في حين أن روسا اايا تؤكد على اسا ااتقاللية قرارها أمام
المجتمع الدولي وتأكيد دورها في الشرق االوسط من خالل ورقة المساومة االيرانية.

4

 1عامر عبد الغفار ،السياسة الخار جية الروسية تجاه ليبيا وسوريا وأثرها على التحوالت والتنمية السياسية في البلدين من العام -2011
 ،2014جامعة النجاح الوطنية.65 ،
 2وليد حسن محمد" ،العالقات االيرانية الروسية في المجال النووي "،مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية ،العدد ،)2015( 51
.310-309
 3شكالط ويسام ،االستراتيجية الروسية الجديدة في عهد بوتين من  2000الى " 2014دراسة حالة جنوب المتوسط ،جامعة مولود
معمري.104 ،
 4صداح أحمد الحباشنة" ،اشكاليات العالقات الروسية االيرانية :مساحة االلتقاء وهامش االختالف لفترة  "،2010-1992المجلة األردنية
في القانون والعلوم االنسانية ،العدد ( 1يناير .40 ،)2013
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ثالثاً :مكافحة االرهاب ،اذ يش ا ا ااكل تحديا كبي ار على وض ا ا ااع روس ا ا اايا سا ا ا اواء داخليا او خارجيا وخاص ا ا ااة ان
االرهاب مرتبط بالعقلية الروسا ا ااية منذ المشا ا ااكلة الشا ا اايشاا ااانية والذين نفذوا العديد من العمليات داخل روسا ا اايا
والعديد من القاليم الروس ا ااية وتتفق س ا ااياس ا ااتوا مع س ا ااياس ا ااة الواليات المتحدة في مكافحة االرهاب من خالل
مش اااركتوا فيما أس اامته الحرب على االرهاب في أفغانس ااتان

1

وتطابق ذلن في نظرة روس اايا مع العالم العربي

واإلساالمي لمكافحة االرهاب وتوسايع التعاون مع العالم االساالمي وأكد بوتين على ضارورة تطوير العالقات
مع دول المنطقة بقوله كان تطوير العالقات المتعددة الجوانب مع البلدان العربية وس ا ا ا ا ا اايبقى توجوا موما في
السااياسااة الخارجية لروساايا االتحادية ويؤدي لتعزيز االتصاااالت المباش ارة ..ومن مصاالحتنا في الوقت الراهن
التعاون في المجاالت ذات الولوية كالطاقة والتجارة والتعاون االنتاجي 2 .وهذا ما أكد عليه بوتين في مفووم
الس ااياس ااة الخارجية الروس ااية والتي وض ااحت المبادئ والمنوجية والغايات لتلن الس ااياس ااة والتي ص ااادق عليوا
الرئيس في  30نوفمبر  2016فأكد بأن التوديد االرهابي العالمي وصاال الى مسااتوى جديد مع ظوور تنظيم
ارهابي دولي لتنظيم الدولة االسالمية.

3

رابعاً :التطوير االقتصييادي لجمهورية روسيييا االتحادية اذ س ااعت روس اايا الى تطوير الجانب االقتص ااادي
من خالل تعزيز القدرة التنافسية واالستقرار المالي واالقتصادي وبناء تجارة عالمية  4ويعتبر التعاون التجاري
واالقتصا ااادي المبني على اتفاقية التعاون والمسا اااعدة المتبادلة في الشا ااؤون الجمركية واتفاقية الغاء الض ا ارائب
الموقعة عام  5.2001وأقام وزير الطاقة الروساي الكساندر نوفان والذي يشاغل منصاب رئيس اللجنة التجارية
واالقتصا ا ااادية الروسا ا ااية االيرانية الجوود العتماد اتفاق شا ا ااامل حول مبادئ العالقات ما بين الطرفين ورحب

 1عامر عبد الغفار ،السياسة الخارجية الروسية.68-67،
 2عبد العزيز الراوي" ،توجهات السياسة الخارجية الروسية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة "،دراسات دولية ،العدد ،)2000 ( 35
.174
3
“Foreign Policy Concept of the Russian Federation (Approved by President of the Russian Federation
Vladimir Putin on November 30, 2016), The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Dec
2016.
4
“ Foreign Policy Concept of the Russian”, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
2016.
 5صداح الحباشنة ،العالقات االستراتيجية الروسية اإليرانية.52-50 ،
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بوتين باعتماد الوثيقة وقال انه من الض ااروري تعزيز االطار القانوني الجديد واتفق الجانبين على زيادة حجم
التجارة الثنائية عشرة اضعا

حتى عام .2017

1

خامس ياً :إقامة نظام متعدد االقطاب ،من أولويات االتحاد الروسااي للتغلب على التحديات العالمية هو إقامة
نظام عالمي عادل ومس ا ااتدام وهذا هد

من أهدا

س ا ااياس ا ااة روس ا اايا الخارجية من أجل ايجاد نظام مس ا ااتقر

ومس ا ا ا ا ااتدام للعالقات الدولية مقاما على أس ا ا ا ا اااس القانون الدولي المقبولة عموما والمبادئ المتعلقة بالمس ا ا ا ا اااواة
والحقوق واالحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول من أجل ضمان المن المتساوي لكل أفراد
وأعضاااء المجتمع الدولي

2

فكل من روساايا روايران تعارضااان بشاادة المحاوالت االمريكية في توجيووا للسااياسااة

الدولية وتش ا ااترن روس ا اايا روايران في معارض ا ااتوما للنظام أحادي القطبية وأكد احمدي نجاد ذلن بقوله ان ما
يحدث اآلن في العالم يض اار بالمص ااالح الروس ااية لن الجانب الروس ااي يرفض س ااياس ااة القطب الواحد وهي
نفس السياسة التي ترفضوا ايران وهذا ما يجعل روسيا روايران في خندق واحد.

3

 2.2وسائل السياسة الخارجية الروسية تجاه إيران.
منذ تولي بوتين السلطة اعتمدت روسيا على العديد من الوسائل من أجل تحقيق سياستوا الخارجية والحفاظ
على مص ا ا ا ااالحوا وأمنوا وبما يتالءم مع مركزها الدولي وتمثل ذلن من خالل لجوء روس ا ا ا اايا للمؤسيييييييسيييييييات
الدولية ،بالتأكيد على دور المم المتحدة في الحفاظ على دورها المركزي لتنظيم العالقات الدولية وتقيدها
بالحكام والمبادئ الرئيس ا ااية لميثاق المم المتحدة وتعزيز فعالية مجلس االمن الدولي لص ا ااون الس ا االم والمن
الدوليين 4.تؤكد عليه الساالطات الروسااية بأفضاالية تسااوية النزاعات بالطرق الساالمية واالسااتخدام الدبلوماسااي
كأساالوب أرخص لممارسااة النفوذ وتؤيد اسااتمرار االنشااطة الدولية كويئة االمم المتحدة والدور البارز لمجلس
1

Nikolay Kozhanov, “Understanding the Revitalization of Russian-Iran Relations,” Carnegie Moscow
Center, May 2015, pp.10.
2
“Foreign Policy Concept of the Russian,” The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
2016.
 3صداح أحمد الحباشنة" ،اشكاليات العالقات الروسية االيرانية :مساحة االلتقاء وهامش االختالف لفترة  "،2010-1992المجلة األردنية
في القانون والعلوم االنسانية ،العدد ( 1يناير .58 ،)2013
4
“Foreign Policy Concept of the Russian,” The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
2016.
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المن ولوذه االسا ااتراتيجية أهمية لطوران بأن روسا اايا في تردد لتنفيذ اي عقوبة من جانب واحد ضا ااد ايران
وبنفس الوقت ترغب موس ا ا ااكو في التوجه لتس ا ا ااوية المش ا ا ااكلة النووية ض ا ا اامن إطار االمن وتنظر روس ا ا اايا في
شراكتوا مع ايران للمصالح على المستوى االقليمي والدولي مثل منظمة شنغواي.

1

واتجوت روس ا اايا أيضا ا اا باإلض ا ااافة لألس ا اااليب التقليدية الدبلوماس ا ااية الى اداة مومة جدا وهي القوة الناعمة،
فتؤكد روس ا اايا في س ا ااياس ا ااتوا الخارجية على ان القوة الناعمة جزء ال يتج أز من الجوود الرامية من أجل تحقيق
أهدافوا.

2

تعتبر الصييييناعات العسييييكرية الروسا ا ااية أداة من ادوات روسا ا اايا في سا ا ااياسا ا ااتوا الخارجية ففي العقيدة المنية
الروس ااية للقوة الع س ااكرية أهمية كبيرة لكس ااب النفوذ داخل منظومة العالقات الدولية وأس اااس قوة الدولة ومن
خاللوا يتم مواجوة الض ا ا ا ا ااغوطات الخارجية ففي خطاب الرئيس بوتين امام البرلمان في أيار  2006أش ا ا ا ا اااد
بالواليات المتحدة االمريكية كونوا تنفق أكثر من روساايا في موازنتوا العسااكرية بخمسااة وعشاارين ضااعفا بقوله
 ..وهذا ما يش ا ا ااار اليه في مجال الدفاع بتعبير وطنوم ..قلعتوم ..ولي أن أقول لوم أحس ا ا اانتم ص ا ا اانعا فأكد
بوتين ان روسايا بلد لوا تاريخ ممتد من ال

سانة ولوا ميزة تطبيق ساياساة خارجية من الناحية العملية ولكن

تكمن المشا ااكلة الوحيدة ان قوتوا العسا ااكرية قليلة جدا اذا ما ارادت أن تسا ااتند بوا للمطالبة بالعظمة لنفسا ااوا

3

واحتلت روس ا ا اايا المرتبة الرابعة دوليا كأكبر دولة من حيث االنفاق العس ا ا ااكري بعد الواليات المتحدة والص ا ا ااين
والس ا ا ا ا ا ااعودية على التوالي  4وقد وص ا ا ا ا ا االت النفقات العس ا ا ا ا ا ااكرية عام  2015الى  %4.86من الناتج المحلي
االجمالي وارتفعت عام  2016الى نسا ا ا ا ا ا اابة  %5.4من الناتج المحلي االجمالي وفق وكالة االسا ا ا ا ا ا ااتخبارات
المركزية.

5

1

Nikolay Kozhanov, "Russia’s Relations with Iran Dialogue without Commitments," The Washington
institut For Near Policy, Jun 2012, pp. 8.
2
“Foreign Policy Concept of the Russian,” The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
2016.
 3بافل باييف ،القوة العسكرية وسياسة الطاقة :بوتين والبحث عن العظمة الروسية (أبو ظبي :مركز االمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية.146-145،)2010 ،
 4أحمد كيتان ،روسيا االتحادية القوة الصاعدة :مقومات القوة ونقاط الضعف ،مجلة الدراسات االقلمية (مايو 125-124 ،)2017
5
“Central Asia: Russia”, the world Fact book, Central Intelligence Agency (CIA), Washington Aug, 2017.
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ومن أهم المجاالت والدوات التي تركز عليوا روسايا خاصاة في ساياساتوا الخارجية المجال النووي ،فتمتلن
روس ا ا اايا حتى عام  2017من الرؤوس الحربية والصاا ا اواريخ الموجودة مع القوات والمنتشا ا ا ارة ما يقارب 7000
مقابل  6800للواليات المتحدة االمريكية و  270تملكه الص ا ا ااين ومجموع الدول التي تملن الس ا ا ااالح النووي
حوالي 935ن 14سااالحا نوويا

1

وفق تقرير سااتوكوولم 2.وكان التقارب الروسااي االيراني في هذا المجال على

درجة من االمتياز فس ا اااعدت الش ا ااركة الروس ا ااية الحكومية أتموس ا ااتري االيرانيين على اكمال محطة بوش ا ااور
النووية مانحة االيرانيين التحكم رس ا ااميا بالمنش ا اائة منذ عام  2013وفي عام  2014اعلنت الش ا ااركة النووية
الروس ا ااية روس ا اااتوم عن توص ا االوا التفاق مبدئي يقض ا ااي ببناء وحدتين نوويتين جديدتين في ايران  3فروس ا اايا
ملتزمة بالتنمية الش ا اااملة للتعاون مع ايران وتس ا ااعى من خالل ذلن ض ا اامان التنفيذ لالتفاق المش ا ااترن لتس ا ااوية
الحالة المحيطة بالبرنامج النووي االيراني وذلن باالسااتناد على قرار مجلس االمن الصااادر عن المم المتحدة
 2231في تموز  4 2015ولكن التأييد الروسا ا ا ا ا ااي للمل

النووي االيراني هو فقط بناء على االسا ا ا ا ا ااتخدامات

السا ا االمية وترفض ان يتحول برنامجوا النووي السا ا االمي لالسا ا ااتخدام العسا ا ااكري وقبول روسا ا اايا للعقوبات التي
تفرض على ايران كس ااياس ااة رفض من ش ااأنوا ان تؤهل ايران المتالكوا الس ااالح النووي في المس ااتقبل  5والذي
من شانه احداث تغيير جذري في ميزان القوى في المنطقة والي قد ال يكون لصالح موسكو.

6

 1تمتلك الدول التسعة وهي الواليات المتحدة االمر يكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية ما
يقارب  4150سالح نووي منتشر ومشغل ،وبمجموع ما تملكه الدول مجتمعة حوالي  14935وفق معهد ستوكهولم لبحوث السالم.
2
“Global nuclear weapons: Modernization remains the priority”, Stockholm International Peace
Research institute (Sipri), Stockholm Jul 2017.
 3آنا بورشيفكايا ،روسيا في الشرق األوسط :الدوافع ،اآلثار ،اآلمال ،مركز إدراك للدراسات واالستشارات (مارس .28 ،)2016
4
“Foreign Policy Concept of the Russian,” The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
2016.
 5حسني عماد العوضي ،ورقة بحثية بعنوان "السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق االوسط منذ  ،"2011جامعة بني سويف،
.14
6
Nikolay Kozhanov, Russia's Relations with Iran.
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 .3محددات السياسية الخارجية الروسية تجاه ايران.
ش ااودت الس اااحة الدولية منذ بداية العقد حض ااور روس ااي في النظام الدولي كقوة س ااياس ااية ص اااعدة ومؤثرة في
النظام الدولي ومشا ا ا اااركة بالزمات الدولية

1

وتعتبر المحددات التي تمتلكوا روسا ا ا اايا مدخالا موما لفوم طبيعة

العوامل المؤثرة في سلوكيات الدول تجاه بعضوا البعض.
 1.3المحددات الداخلية.
تلعب المحددات الداخلية دو ار كبي ار في سا ا ا ا ااياسا ا ا ا ااة روسا ا ا ا اايا الخارجية ومن اهموا العامل الجغرافي فتنطلق
الس ا ااياس ا ااة الخارجية الروس ا ااية في رؤيتوا لهمية العامل الجغرافي والذي يحتل الص ا اادارة في س ا االم االهتمامات
العالمية وال يمكن أن يتشكل أي نظام عالمي بعيدا عن المنطقة االستراتيجية والتي تعتبر قلب العالم وتشكل
مركز القوى وارتكا از للسااياسااة الخارجية الروسااية 2.وان حفاظ روساايا على هيمنتوا في منطقة آساايا الوسااطى
ال يتم إال من خالل تطوير العالقات مع إيران من أ جل تحقيق االمن للحدود الجنوبية والخش ا ا ا ااية من اندالع
الصا ا ا ا ا اراعات االقليمية 3.وتعتبر إيران الطريق القص ا ا ا ا اار والممر المركزي للمواص ا ا ا ا ااالت بين هاتين القارتين
والوحيدة التي ترتبط جغرافيا ببحر قزوين ومنطقة آس ا ا ا ا اايا الوس ا ا ا ا ااطى والقوقاز وزادت الهمية بعد اكتش ا ا ا ا ااا
مص ا ا ا ااادر الطاقة في بحر قزوين 4.وحاجة ايران لروس ا ا ا اايا كحلي

وشا ا ا ا ارين اس ا ا ا ااتراتيجي في مواجوة الغرب

وتحديدا الواليات المتحدة االمريكية بس ا اابب موقعوا االس ا ااتراتيجي وتأثيرها في منطقة حس ا اااس ا ااة جدا فروس ا اايا
تنظر إليران ليس فقط من ناحية الضا ا ا ااغط على الغرب وتحديدا الواليات المتحدة المريكية روانما لالس ا ا ا اتفادة
من قدراتوا المالية واالقتص ا ا ا ااادية فوي أكبر منتج للغاز بعد روس ا ا ا اايا وتتعاون معوا في انش ا ا ا اااء ممرات للنفط

 1نورهان محمد سعد ،ورقة بحثية بعنوان "تأثير الصعود الروسي على السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط "،2015-2000
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية.2-1 ،
 2عبد الرزاق بوزي ،التنافس االمريكي الروسي في منطقة الشرق االوسط  ،2014-2010جامعة محمد خيضر.54 ،2015 ،
 3عز الدين ابو سمهدانة ،االستراتيجية الروسية.103-102 ،
 4فاتنة محمد بيضون ،المواقف السياسية الخارجية االيرانية تجاه دور الجوار الشرقي في الفترة  ،2001-1991جامعة بيرزيت،2014 ،
.13
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والغاز واس ا ااتفادة روس ا اايا من الجيوبوليتين االيراني من أجل مواجوة التغلغل واختراق التمويل الوهابي العربي
في أوساط الجمعيات االسالمية.

1

لكن لوذا التواصا اال الروسا ااي االيراني سا االبيات على سا ااياسا ااة روسا اايا فتعاظم الدور االيراني يثير مخاو
وحذر كبير في س ا ااياس ا ااة روس ا اايا الخارجية ويخلق لوا نوع من التعب خاص ا ااة بعد تولي الرئيس أحمدي نجاد
الساالطة عام  2005بتصاادير المشااكلة االيرانية للخار من خالل الخطاب السااياسااي المتشاادد حول الملفات
الحس ااسااة كالمل

النووي واالنتشااار العسااكري المريكي دون أن يكون هنان أي تأثير لسااياسااة موسااكو على

ايران وان أي امتداد ايراني يمنع طموح روس ا اايا للوص ا ااول للمياه الدافئة فتخو

روس ا اايا من تنامي قوة ايران

كقوة اقليمية عظيمة تجعلوا في موقع منافسا ااة جيوسا ااياسا اايا بدأت تتضا ااح أكثر بأكثر فيما لو نجت ايران في
امتالن السالح النووي.

2

 2.3المحددات الخارجية.
اتخذت روسيا العديد من الخطوات من أجل تحسين العالقات مع الواليات المتحدة االمريكية رواحداث التقارب
فيما بينوما خاص ا ااة أحداث  11س ا اابتمبر فقدمت روس ا اايا نفس ا ااوا كشا ا ارين لمحاربة االرهاب من خالل تقديم
العديد من التنازالت في منطقة آس اايا الوس ااطى والتي كانت لوقت قريب تعتبر منطقة روس ااية محرمة اض ااافة
للدعم االس ااتخباراتي لقوات التحال

الدولي في أفغانسا ااتان وموافقة روسا اايا الضا اامنية على الغاء معاهدة الحد

من الصا اواريخ المض ااادة  ABMالموقعة بين الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد الس ااوفيتي س ااابقا من خالل
تصا ا اريح لوزير الدفاع الروس ا ااي س ا اايرغي ايفانو

خالل زيارة نظيره االمريكي دونالد رامس ا اافلد لروس ا اايا في

 2001ان المعاهدة هي من مخلفات الحرب الباردة

3

وكانت مسا اااعي روسا اايا عن طريق اسا ااتغالل حاالت

الفشاال العسااكري المريكي في الشاارق الوسااط عن طريق زيادة مكاساابوا ونفوذها في المنطقة من أجل دعم

 1ناصر زيدان ،دور روسيا في الشرق األوسط وشمال افريقيا من بطرس االكبر حتى فالديمير بوتين (بيروت :الدار العربية للعلوم
ناشرون.253-251 ،229 ،)2013 ،
 2ناصر زيدان ،دور روسيا في الشرق االوسط.53 ،
 3بالل طالل الجوادي ،السياسة الروسية تجاه المشرق العربي بعد عام  ،2000جامعة النهرين.60-59 ،2016 ،
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حليفتوا إيران وسااورية من ناحية وتقوية التقارب الروسااي وتخفي
االقتصادي والتجاري في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

تواجد القوة االمريكية خاصااة في المجالين

1

وكان للثورة السورية دور كبير في السياسة الخارجية الروسية والموق

االيراني من هذا التدخل فروسيا في

تدخلوا بسا ا ااوريا كان من أجل انكفاء الواليات المتحدة عن التدخل رغبة منوا ببزو دورها وتمنح نفسا ا ااوا دو ار
ال لالسااتراتيجية المريكية وبقاء النظام السااوري هو نفوذ اسااتراتيجي لروساايا حتى لو تدهورت االوضاااع
مقاب ا
ووصاا االت الى حد القتال الهلي لكنوا ساا ااتبقى حاض ا ا ارة من خالل خطاب حماية القليات وقررت مناهضا ا ااة
الثورة الس ا ااورية وكانت روس ا اايا هي الالعب البرز في جيواس ا ااتراتيجية س ا ااوريا رغم عدم رغبة الغرب بتدخل
روس ا اايا2.وتتش ا ااارن روس ا اايا روايران لحد كبير في أحداث الربيع العربي في الش ا اارق الوس ا ااط من خالل الدعم
للتوص ا اال الى الحل الس ا االمي للنزاع فإيران تنظر لألحداث الس ا ااورية على أنوا مدبرة من أجل اعادة تش ا ااكيل
الخريطة الجيوس ا ااياس ا ااية في الش ا اارق الوس ا ااط نحو اض ا ااعا

دورها في المنطقة واقترح الروحاني على بوتين

التوجه للمزيد من المش ا اااورات حول المس ا ااائل االقليمية خاص ا ااة ما يحدث بالش ا اارق والوس ا ااط وتحديدا س ا ااوريا
بسا اابب تخو

روسا اايا روايران من اسا ااتم اررية هذا الوضا ااع 3.اما الود

االيراني من التدخل في سا ااوريا هو من

أجل اقامة مشااروع طائفي تابع لوا من أجل تحقيق أهدافوا االقليمية والدولية وجزء من الوالل الشاايعي الذي
يضمن لوا اختراق الدول العربية وفرض سيطرتوا على البحر المتوسط واضعا

الدولة السورية وخاصة ان

إيران لم ترتاح لجوود روسيا إلدخال تركيا طرفا في المعادلة السورية والتي أصبحت منقذة لمقاتلي المعارضة
ومنقذة لروس ا اايا من الغرق في س ا ااوريا والتداعيات عن الجرائم المرتكبة في حلب مع وجود ايضا ا اا حلم إليران
بالتوسااع في إقامة قومية تحقق الريادة في االقليم والمنافسااة مع كل من تركيا والسااعودية رواس ارائيل على النفوذ

 1أحمد عبد هللا الطحالوي ،ورقة بحثية بعنوان "اس تعادة الدور :المحددات الداخلية والدولية للسياسة الروسية "،المركز العربي للبحوث
والدراسات (نوفمبر .)2014
 2مريم مالكي ،السياسة الخارجية الروسية إتجاه االزمة السورية  ،2014-2011جامعة الجياللي بونعامة.69-68 ،2015 ،
3
Y.Y. Belobrov and others, "NEW AGENDA IN RUSSIAN–IRANIAN RELATIONS," Russian International
Affairs Councll, Mus 2014, pp. 33-34.

157
مجلة مدارات إيرانية تصدر عن المركز الديموقراطي العربي-برلين-ألمانيا ،العدد  :03مارس 2019

مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
في المنطقة على عكس روسايا التي تريد نشار نفوذها في المنطقة مع االعت ار
على ساحتوا.

بالمصاالح االقليمية والدولية

1

وكان النض ا ا ا ا ا اامام تركيا دور في تغيير المعادلة بطرح روس ا ا ا ا ا اايا توجه جديد داخلوا من أجل تس ا ا ا ا ا ااوية الزمة
السا ااورية فاضا ااطرت كل من إيران والنظام السا ااوري قبوله على مضا ااض من خالل عقد اجتماع اسا ااتانة مع
الفص ااائل الس ااورية بمس اااعدة تركية لوق

اطالق النار كتمويد لعقد مؤتمر جني

لبحث المس ااائل بش ااكل أكثر

شا ا ا اامولي  2وبالتالي ال يمكن ان يتص ا ا ا ا ور نتيجة ذلن ان تصاا ا اال العالقات ما بين االط ار

آنفة الذكر لدرجة

الصادام المباشار لما تحمله العالقات فيما بينوم من مصاالح مشاتركة فروسايا وتركيا ال تساتخفان بقوة النفوذ
االيراني وتعاونه مع قوات النظام السا ا ا ا ااوري ويدرن الط ار

حجم المخاطر في حال اي سا ا ا ا ااوء بينوم والذي

يمثل مجازفة لن تخر أي أحد فيوم منتص ا ا ار مما يفرض على الكرملين عقد تسا ااويات لتقليص الشا ااكون بين
موس ا ا ا ا ااكو وأنقرة من جوة وطوران من جوة أخرى وهذا الدور موم لروس ا ا ا ا اايا كونه يعزز من نفوذها ويظورها
بمركز القوة العظمى والقادرة على التعامل مع اط ار

متناقضة في محيطوا االقليمي.

3

 .4عوامل التباعد في السياسة الخارجية الروسية تجاه إيران.
رغم عالقات التعاون االس ا ا ا ااتراتيجي بين روس ا ا ا اايا روايران لكنوا لم تكن تخلو من مظاهر تباعد في العديد من
الجوانب منوا قض ااية المل

النووي االيراني فتؤكد روس اايا على حق ايران امتالن الس ااالح النووي بش اارط ان

ال يتحول الى استخدام عسكري

4

والتنافس على بحر قزوين لما يتمتع بأهمية جيواستراتيجية.

5

 1سعيد رفعت" ،التآلف االقليمي الثالثي :انجازاته ومشكالته ومآالته "،مجلة شؤون عربية ،عدد ( 169ربيع .13-11 ،)2017
 2محادثات أستانة للسالم في سوريا :والتي جرت بين ممثلي ال دولة السورية وعدد من فصائل المعارضة السورية برعاية كل من روسيا
وإيران وتركيا والواليات المتحدة والمبعوث األممي ل سوريا ستيفان دي مي ستورا ،في العا صمة الكازاخ ستانية أ ستانة في  24-23يناير
2017والذي دعى لحل األزمة السورية.
 3سعيد رفعت ،التآلف االقليمي.15-14 ،
 4صداح أحمد الحباشنة ،اشكاليات العالقات الروسية االيرانية.65 ،
 5عبد النا صر سرور" ،ال صراع اال ستراتيجي األمريكي -الرو سي في آ سيا الو سطى وبحر قزوين وتداعياته على دول المنطقة-1991 :
 "،2007مجلة جامعة األزهر بغزة ،العدد ( 1إبريل .51-50 ،)2008
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 1.4الملف النووي اإليراني.
يعتبر المل

النووي اإليراني من أكثر القضا ا ااايا تعقيدا رواثارة للجدال على كل من الصا ا ااعيد اإلقليمي والدولي

بساابب اصارار ايران على حقوا غير المشااروط بامتالن دورة الوقود الكاملة واتمام برنامج تخصاايب اليورانيوم
مع وجود مواق
تفوما إليران.

متباينة فالواليات المتحدة واالتحاد االوروبي رافضااين للحق مقابل الموق

الروسااي االكثر

1

ويعود تاريخ المل

النووي االيراني الى عام  1960عندما أنش ااأ ش اااه ايران محمد رض ااا بولوي منظمة الطاقة

االيرانية ومركز طوران للبحوث النووية بمسا ا ا ا ا اااعدة أمريكية ووقعت ايران على معاهدة الحد من انتا وتجربة
الس ا ا ا ا ا االحة النووية عام  1968وأص ا ا ا ا ا اابحت نافذة عام  1970والتي أكدت على حق ايران في انتا وتطوير
الطاقة النووية لألغراض السلمية وبعد زوال حكم الشاه ايران و مع أحداث الثورة االيرانية العراقية وما خلفته
من دمار بدأت ايران في  1990بناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكوربائية في بوشا ا ا ا ااور لكن كانت الواليات
المتحدة تفرض ض ا ااغوطوا إللغاء أي ص ا اافقة مع ايران في هذا الخص ا ااوص 2.وحول تنامي التعاون الروس ا ااي
االيراني وقعت اتفاقية بين الجانبين عام  1992في مجال االسا ا ااتخدامات الساا االمية للطاقة النووية وفي عام
 1995كان آخر اتفاق مع روسا ا اايا بموجبه وافقت على بناء مفاعل بوشا ا ااور مقابل  780دوالر اضا ا ااافة الى
تكثي

الجوود االيرانية للتعاون بش ا ا ااكل أكبر مع الدول ذات الخبرات والتجارب النووية خاص ا ا ااة كازاخس ا ا ااتان

والتي تعد أهم وأكبر مراكز االبحاث النووية إبان االتحاد السوفيتي سابقا.
وبعد ان تم الكشا ا ا ا

3

عن البرنامج النووي االيراني الس ا ا ااري عام  2002راجعت موس ا ا ااكو على الفور المبادئ

المحددة والتي تشكل اساس تعاونوا مع الجموورية االسالمية  4وفي  2003كان قد أعلنت ايران بأن مفاعلي

 1حسني العوضي ،السياسة الخارجية الروسية.14 ،
 2محمود محمد الكركي ،العالقات الروسية االمريكية في عهدي الرئيسين فالديمير بوتين وجورج بوش  ،2008-2000جامعة مؤتة،
.62 ،2009
 3وليد حسن محمد ،العالقات االيرانية الروسية.314 ،
 4عمرو محمد إبراهيم وآمال محمود عبد المجيد ،ورقة بحثية بع نوان "البرنامج النووي االيراني والصراع على الشرق االوسط "،المركز
الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية (فبراير .10-9 ،)2016
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بوش ا ااور النووي ذو الطاقة  1200ميكا واط أص ا اابحا جاهزين

1

وفي  2005وقعت روس ا اايا مع طوران العديد

من االتفاقيات تض اامن عودة الوقود النووي المس ااتخدم في محطة الطاقة بوش ااور الى روس اايا ولكن بش ااكل عام
كانت قد حدت من تعاونوا مع ايران ورافضا ا ا ااة لجميع المحاوالت االيرانية للحصا ا ا ااول على التراخيص إلنتا
االساا االحة الروسا ا ااية في إيران ورغم ذلن وعلى مدار العقدين اثبتت طوران انوا صاا ااديقة روسا ا اايا في الوقات
العصيبة من خالل مساعدتوا في تعزيز السالم واالستقرار على سواحل بحر قزوين وردع الثورات ومكافحة
االرهاب.

2

وفُرض ا ا ا ا اات عقوبات على ايران من قبل مجلس المن في ديس ا ا ا ا اامبر  2006ومارس  2007و مارس 2008
ويونيو  2010حيث دعا مجلس المن في حزيران  2010لتدابير ض ا ا ا ااد بنون ايران الجديدة في الخار اذ
اشا ااتبه في أن لديوا عالقات بالبرنامج النووي او برنامج الص ا اواريخ وو ّس ا اع قرار مجلس االمن حظر مبيعات

االساالحة ضااد ايران اضااافة الى القائمة الس اوداء التي شااملت الشااركات التي تساايطر عليوا الخطوط البحرية

لجموورية ايران

3

ورغم موافقة روسا ا ا ا ا اايا على دعم العقوبات على ايران عام  2010لكنوا اسا ا ا ا ا ااتطاعت اقناع

االمم المتحدة بضاارورة تخفيفوا وبالتالي فإن المصااالح هي التي تقود السااياسااة الروسااية االيرانية بما يضاامن
الحد من نفوذ الغرب وتعزيز العالقة مع طوران على حساب المن الدولي.

4

وتعد روسا اايا جزء أسا اااسا ااي من مجموعة  E3والتي تعني االتحاد االوروبي اضا ااافة للواليات المتحدة وروسا اايا
والص ااين او ما تعر  1+5والتي ش اااركت في المفاوض ااات والتي أدت الى الوص ااول التفاق ايران النووي في
فينا عام  2015وي س ا اااهم االتفاق الى تعزيز موقع روس ا اايا في الص ا ااناعة النووية االيرانية واس ا ااتمرار روس ا اايا
بتزويد ايران لوقود مفاعل بوشااور 5.كانت مبررات ايران المتالكوا للسااالح النووي لضاامان اسااتقاللوا وتعزيز
مكانتوا على الصا ا ا ا ا ا ااعيد الدولي واالقليمي وامتالكوا قدرة تفاوضا ا ا ا ا ا ااية لتحقيق أكبر قدر من االمن والويبة
 1هاني جواد النجار ،التعاون العسكري واالقتصادي.271 ،
 2عمرو ابراهيم وآمال عبد المجيد ،البرنامج النووي االيراني.10-9 ،
3
“Register of international sanctions against Iran”Reuter, Jan 2012.
 4بورشيفكايا ،روسيا في الشرق االوسط.30-29 ،27 ،
 5علي حسن باكير ،تبعات االتفاق النووي االيراني على الصين وروسيا ،مركز الجزيرة للدراسات.8-7-2 ،
 6أسماء أمينة قاسم ،التوجهات الجد يدة للسياسة الخارجية االمريكية تجاه إيران وانعكاساتها على دول المنطقة  ،2014-2003جامعة
الجيالني بونعامة.96-95 ،2015 ،
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وحاولت روساايا الحفاظ على عالقاتوا الجيدة مع ايران مع الحيلولة دون امتالكوا لألساالحة النووية ومارس اات
سااياسااة المماطلة رغم وجود عقود بين الطرفين ومتفق عليوا  1وان الموق

المتشاادد الروسااي تجاه ايران في

صدور ق اررات من مجلس االمن بموافقة روسية مبينة على اتفاق مسبق مع ايران حتى ال يتم اح ار روسيا
على الس ا ا ا ا اااحة الدولية 2.ولطالما كان البرنامج النووي االيراني نقطة قوة وض ا ا ا ا ااع
الدبلوماسا ا ا ااية مساا ا ااتمرة حيال البرنامج النووي
عالقتوما.

3

وما زالت المفاوض ا ا ا ا ااات

وهنان حرص روسا ا ا ااي ايراني بأن ال يؤثر المل

النووي على

4

 2.4التنافس حول بحر قزوين.
لم يكن هنان خال

بين ايران واالتحاد الس ا ااوفيتي حول بحر قزوين سا ا اواء من ناحية الطبيعة القانونية للبحر

او االنتفاااع بااالثروات والموارد الموجودة فيااه وكااان التعاااماال مع المنطقااة وفق أحكااام معاااهاادتين موقعتين بين
االتحاد السا ااوفيتي وايران في عامي  1920و  1940وأكدت االتفاقيتين بأن البحر منطقة مشا ااتركة وال يحق
لي دولة ثالثة القيام بأي نشاط موما كان نوعه ومع تفكن االتحاد السوفيتي ظورت جمووريات مستقلة وزاد
عدد الدول المطلة وهي كل من تركمانس ااتان وأذربيجان وكازاخس ااتان اض ااافة إليران وروس اايا 5.وتعتبر منطقة
بحر قزوين موم ة بسابب موقعه الجغرافي واالساتراتيجي وما تحتويه من موارد كالنفط والغاز الطبيعي وتنظر
كل من ايران وروسايا للمنطقة وفق مصاالحوما وكانت مسااعي روسايا في اطار الويمنة الساياساية والتوساعية
في منطقة بحر قزوين من أجل الحفاظ على حدودها الجغرافية فروسا ا ا ا ا ا اايا دولة ممتدة بدون حواجز طبيعية
لحماية نفوذها وكان ال بد بالعقيدة العسااكرية الروسااية االعتماد على اسااس الدفاع من أجل خلق مناطق على
حدودها الجغرافية من أجل حمايتوا 6.واالستفادة الروسية من الترسبات البترولية في أذربيجان والسعي لتفكين

 1شيماء تركمان صالح ،السياسة الخارجية الروسية حيال القضايا الدولية :االنتشار النووي نموذج ًا ،جامعة النهرين.225-224 ،2012 ،
 2شيماء تركمان صالح ،السياسة الخارجية الروسية.233 ،
 3رنا أبو ظهر الرفاعي ،الملف النووي االيراني والصراع على الشرق األوسط (بيروت :دار العلوم العربية للطباعة والنشر،)2008 ،
.204
4
Nikolay Kozhanov, “Understanding the Revitalization of Russian-Iran, 14.
 5صداح أحمد الحباشنة ،اشكاليات العالقات الروسية االيرانية.66 ،
 6مثنى فائق مرعي" ،أهمية منطقة بحر قزوين في العالقات الروسية االيرانية "،مجلة آداب الفراهيدي ،العدد ( 19آذار ،273 ،)2014
.287-277
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القوة االمريكية في المنطقة والعمل على دعم عالقتوا مع ايران وتحقيقا لوذه الهدا
في العديد من االحال

ساعت روسايا للدخول

في المنطقة ففي عام  2003قامت روس ا ا اايا بتوقيع اتفاقية مع قيرغيزس ا ا ااتان تس ا ا اامح

بموجبوا الخيرة للطائرات الروسا ا ا ا ا ا ااية الحربية بالوبوط في قاعدة كانت الجوية وفي  2006تعاظم الوجود
الروسي من خالل ا نشاء قاعدة كانت الجوية والتي تقوم بمومة تعقب الحركات االسالمية في البالد وقاعدتين
عس ا ااكريتين مومتوما توجيه الغواص ا ااات النووية رواض ا ااافة لمحطة اس ا ااتقبال المعلومات من القمار الص ا ااناعية
العسكرية وذلن من اجل توجيه الصواريخ الباليستية.

1

أما منظور ايران لبحر قزوين خاص ا ة من الناحية االقتصااادية اذ يعتبر بحر قزوين ثالث أكبر احتياطي
عالمي للنفط والغاز ويشاامل ثلث احتياطي النفط في منطقة الشاارق االوسااط ويحتل المرتبة الرابعة من حجم
االحتياطي للغاز الطبيعي وهذا جعل ايران تراقب بحذر كل من روسا ا ا ا ا ا اايا والواليات المتحدة واللتان تحاوال
التنافس من أجل احتواء المنطقة للسيطرة على انتا النفط والغاز الطبيعي.

2

تمثلت تداعيات التنافس على بحر قزوين بين كل من ايران وروسايا حول تقسايم ثروات بحر قزوين من جديد
بعد انويار االتحاد الس ا ااوفيتي مع تزايد عدد الدول المطلة عليه الى خمس ا ااة دول وهذا اثار مس ا ااألة الوضا ا اع
القانوني للبحر طالبت ايران االبقاء على حص ا ا ااتوا بنس ا ا اابة  %50وفق المعاهدتين الس ا ا ااابقتين وان تتقاس ا ا اام
روس اايا وبقية الدول  %50من المتبقي رفض اات الدول التقس اايم مما حذا إيران ان تقس اام البحر بش ااكل متس ا ٍ
ااو
بين الدول المتشاطئة بنسبة  %20لكل من الدول الخمسة السابقة دعمت تركمانستان الموق

االيراني في

حين أذربيجان رفض ا اات الفكرة وأيدت على اهمية تقاس ا اام بحر قزوين ليس بالتس ا اااوي وانما وفق امتداد الجر
القاااري وترى اذربيجااان ان نس ا ا ا ا ا ا ابااة ايران هي مااا بين  %14-13وليس %20

3

دعماات موسا ا ا ا ا ا ااكو موق

 1عبد الناصر سرور ،الصراع االستراتيجي.69-68 ،
 2مثنى فائق مرعي ،أهمية منطقة بحر قزوين.281-280 ،
 3محمد عبد الرحمن العبيدي ،ورقة بحثية بعنوان" :إيران وجمهوريات القوقاز في العالقات السياسية واالقتصادية "،2008-1991
مركز الدراسات االقليمية.14-13 ،
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أذربيجان وكازخس ا ا ا ا ااتان في خالفوما مع ايران لنوا ترى بأن الحض ا ا ا ا ااور االمريكي والغربي في هذه المنطقة
االستراتيجية يودد مكانتوا وأمنوا وبالتالي تكررت محاوالتوا من اجل احتوائوا وتطويقوا.

1

انعكس ذلن على العالقات الروسااية االيرانية اذ اعتبرت روساايا ان انواء المشااكلة حول االسااتحداث القانوني
لبحر قزوين يمنحوا التركيز على قض ا ااية االس ا ااتئثار بطرق النقل للنفط والغاز ويعني ذلن زعامة روس ا اايا في
بحر قزوين وما يؤهلوا انوا قوة عسا ا ااكرية ال منافس لوا في المنطقة اما ايران ترفض هذا التقسا ا اايم وتصا ا اار
على حصولوا بما يشكل نسبة  %20وخاصة ان التقسيم فرض عليوا وشكل نسبة  %13-11ينعكس سلبا
بسا اابب خلوه من حقول النفط والغاز والعمق الموجود يحتا الى تنقيب بالغ الصا ااعوبة وان السا اافن الروسا ااية
ستقترب من الشواطئ االيرانية في أي وقت.
ان المواق

2

الروس ا ا ا ا ا ا اياة اإليرانياة حول بحر قزوين تلتقي وتتبااعاد في آن واحاد على العادياد من القض ا ا ا ا ا ا اااياا

واالختالفات بين الطرفين هي أكثر من وجود نوج مش ااترن للتعاون بين الطرفين ورغم الخالفات بين روس اايا
روايران لكنوا يشا ا ا ااتركان بنفس الرغبة في الحل الجذري للقضا ا ا ااية بما يخدم مصا ا ا ااالح جميع الدول المتشا ا ا اااطئة
والحفاظ على الطاقة والموارد البيولوجية لبحر قزوين.

3

ورغم المحاوالت التي بذلت من أجل حل المشكلة وتفعيل الحوار بين روسيا روايران والدول المطلة على بحر
قزوين لكن لم يتم التوصل لحل يرضى جميع الط ار

وبالتالي يبقى التنافس على بحر قزوين من التداعيات

التي تؤثر وتنعكس سلبا في العالقات الروسية االيرانية.
خاتمة.
اسااتطاعت روساايا في الساانوات االخيرة ان تؤسااس لوا سااياسااة خارجية مسااتقلة ومنفتحة على العالم
مما مكنوا من اساتعادة دورها وهيبتوا على السااحة الدولية وهذا يفسار ساياساة روسايا الخارجية تجاه

 1فرح الزمان أبو شعير ،العالقات االيرانية الروسية.7 ،
 2مثنى فائق مرعي ،أهمية منطقة بحر قزوين.286 ،
3
Y.Y. Belobrov and others,"NEW AGENDA IN RUSSIAN–IRANIAN, 36-37.
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ايران فالموقع االس ا ا ااتراتيجي إليران وثوراتوا من النفط والغاز وموقفوا الداعم لروس ا ا اايا برفض النظام
أحادي القطبية أهلوا لن تكون وفق جدول مصالح روسيا.
ونتيجة وجود تغيرات متس ا ا ا ااارعة في المنطقة والتي أثرت بش ا ا ا ااكل أو ب خر على العالقات الروس ا ا ا ااية
االيرانية خاصة الزمة السورية فكل من روسيا روايران وقفتا الى جانب النظام السوري وسبق ان لم
تتشاااركا كل من روساايا روايران موقفا متطابقا كما الموق

حيال االزمة السااورية وما يجمع العالقات

الروسية االيرانية اليوم ال يمكن لي منوما ان يتخلى عنوا فوي مبنية على المصالح المتبادلة وان
اس ااتم اررية العالقات الروس ااية االيرانية هي رهن المص ااالح المش ااتركة وطموح كل منوما في التنافس
االقليمي والدولي والدور الذي تلعبه كل منوما في النظام الدولي.
وروسيا في سياستوا الخارجية تجاه ايران تركز على استم اررية العالقات الروسية االيرانية ولكن تبقى
مشا ااروطة من خالل حرص روسا اايا على االبقاء على تلن العالقات كورقة مسا اااومة تسا ااتخدموا في
التفاوض مع الغرب وتحديدا الواليات المتحدة االمريكية تحقيقا مصا ا ا ا ااالحوا التي سا ا ا ا ااتحصا ا ا ا اال عليوا
بالتفاوض حول العديد من الملفات المومة لمن روس اايا ومص االحتوا االس ااتراتيجية اض ااافة الس ااتمرار
الضا ااغط الروسا ااي على ايران التبعاها سا ااياسا ااة مسا اائولة خاصا ااة فيما يتعلق ببرنامجوا النووي والذي
يشكل الزمة العالمية حاليا من خالل طمأنة الغرب ورفض أي اجراء من شأنه ان يحول االستخدام
الس ا االمي الس ا ااتخدام عس ا ااكري وهذا بدى واض ا ااحا بالتأييد الروس ا ااي لفرض العقوبات من قبل مجلس
المن ضد ايران.
فالس ااياس ااة الخارجية تجاه إيران تعتبر عامل موم ومؤثر في مجريات الصا اراع الدولي خاص ااة في
مناطق النفوذ وبلورة للتحالفات الدولية من أجل مواجوة الواليات المتحدة االمريكية والتأس ا ا اايس لنظام
متعدد االقطاب ورغم وجود عالقات اسااتراتيجية تعاونية بين روساايا روايران لكنوا ال تخلو من وجود
عوامل تباعد من ش ا ا ااأنوا ان تؤثر في س ا ا ااياس ا ا ااة روس ا ا اايا الخارجية تجاه ايران خاص ا ا ااة المل

النووي

االيراني والضا ااغوطات الغربية التي فرضا اات عقوبات على ايران اضا ااافة للتنافس على بحر قزوين
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وثرواته روان الس ااياس ااة الخارجية الروس ااية تجاه ايران هي مبنية على تحقيق المص ااالح والهدا

في

ظاال التوازنااات بين االعتبااارات الااداخليااة والخااارجيااة من خالل مزاحمااة الواليااات المتحاادة االمريكيااة
والحفاظ على المص ا ااالح الروس ا ااية خاص ا ااة المنية لما تش ا ااكله منطقة الش ا اارق الوس ا ااط وتحديدا إيران
حزاما يحيط بجمووريات آسيا الوسطى والقوقاز.
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أيديولوجية الثورة اإلسالمية اإليرانية
مسيييي تل من أطروحة الدكتوراه الموسييييومة باألسييييس الفكرية للثورة اإلسييييالمية اإليرانية
واستراتيجيتها المعاصرة في إدارة أنماط الصراع اإلقليمي 2016 – 1979م
للدكتور إياد خازر المجالي
أطروحة مقدمية إلى كليية الدراسيات العلييا /جامعة مؤتة
استكما ًال لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه
في فلسفة التاري
ملخص
انعكس اات الس ااس الفكرية واليديولوجية القوة الدافعة للثورة اإلس ااالمية اإليرانية بش ااكل متباين في
إس ا ااتراتيجيتوان وجاءت قوتوا وقيموا الثورية العقائدية بود

تحقيق مش ا ااروعوا الس ا ااياس ا ااي في اإلقليم

والمنطقااة العربيااة تحاادياادا بعااد ان حققاات نجاااحوااا عااام 1979من في تحقيق العااديااد من التحوالت
السا ا ااياسا ا ااية واالجتماعية االقتصا ا ااادية وخضا ا ااعت لسا ا ااس ومعايير غير مسا ا اابوقة في تفاعل نظاموا
الساياساي الحاكم ضامن منظومة الفكر الساياساي الشايعين الذي نشاأ وتطور عبر حقب زمنية متعددة
من خالل متغيرات ووقائع وأحداث تاريخيه وتفاعل التيارات الفكرية والقوى السياسية اإلي ارنيةن لتشكل
بمجملوا رافدا لفكر الثورة السا ااياسا ااي ومرتكزاتوا اإليديولوجية حيث تجسا اادت في نظام سا ااياسا ااي ديني
شيعين حكم إيران عقب انتصار الثورة.
وش ا ا ااكلت أيديولوجية الثورة اإلس ا ا ااالمية اإليرانية محطات بالغة الهمية وذات دالالت لوا جذور
عميقة في تاريخ إيران الس ااياس ااي واالجتماعين كما س اااعدت في ص اانع ثوابت اإلس ااتراتيجية اإليرانية
بمعايير نادرة ومرتكزات ومحددات لبناء النظام اإلقليمين الذي تسا ا ا ا ااعى لقيادته روادارة الص ا ا ا ا اراع فيهن
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على الزمات في المنطقة

س ا ا اواء في التدخل المباشا ا اار أو في دور الوسا ا اايط أو من خالل الش ا ا ا ار
.واستثمارها

Abstract
The Ideological Trends of The Islamic Revolution were variably reflected
in its strategies. The strength and value of its ideological revolution were all
geared towards fulfilling its political ambition in The region and the Arab
world
.
The Islamic revolution in 1979 successfully underwent political, social
and economic transformation, as well as unprecedented standards of
collaboration of its governing elite within the framework of shi,a political
system that evolved over a period of time and historical events
The political upheavals and ideological trends coupled with Iranian political
powers constituted The base upon which The whole governing system of
shi,a Islam was erected, and that governed Iran after The success of its
revolution. The reverberation of this new system was not only limited to Iran,
but was felt across The whole region, especially in the Gulf and Iraq. These
changes were of tremendous importance and significance That had roots in
Iranian political and social history
.
The aspirations of Iranian hegemony to build a new regional system by
direct involvement, mediation, or remote supervision of crisis management
was also part of Iranian policy and investment.
:مقدمة
م وفرض ا ا ااوا للمذهب الجعفري اإلثنى1736-1501/ ه1148-907 إن قيام الدولة الص ا ا اافوية عام
عشا ااري الشا اايعي في بالد فارس كنظام ديني سا ااياسا ااي في مطلع القرن السا ااادس عشا اار ميالدي وتداعياته
من كانت محط أنظار الباحثينن حيث1979 /ه1399المتمثلة بانتص ا ا ا ااار الثورة اإلس ا ا ا ااالمية اإليرانية عام
وضاع كم هائل من الد ارساات التي عالجت وحللت وقائع وأحداث تاريخية لبالد فارسن أخذت أغلبوا موقفا
اسا ا ا ا ا ا ااتنادت لتقييم يرتكز على معتقاد أص ا ا ا ا ا ا احاابوااا

محاددا منواا بين التاأيياد أو الرفضن ُوجال هاذه المواق
وتوجواتوم الفكريةن وكال الموقفين لوذه الد ارس ااات من الثورة يعبر عن وجوة نظر تجافي الحقيقة أو تقترب
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من الواقعن وهي متفاوتة في موضا ا ا ا ااوعية التحليل المعرفي لألحداث التاريخية والوقائع التي سا ا ا ا اابقت الثورة
اإلسا ا ااالمية اإليرانيةن أو تلن التي تناولت الثورة كنتيجة حتمية لص ا ا اراع سا ا ااياسا ا ااي تفاعلت به تيارات فكرية
إيرانيه بينما تسالط هذه الد ارساة الضاوء على أيديولوجية الثورة اإلساالمية اإليرانية تلن القوة الدافعة للسالون
السا ا ااياسا ا ااي االيراني وعالقاتوا باالتجاهات الفكرية المتباينةن كما اهتمت بأفكار تلن االتجاهات والتياراتن
روا براز دورها في بناء نظام سا ا ا ا ا ا ااياسا ا ا ا ا ا ااي أيديولوجين كان له دور في رسا ا ا ا ا ا اام مالح النظام اإليراني الحاكم
ومؤسساته عقب الثورة.
االطار النظري للدراسة:
تسااعى الد ارسااة لبيان اغلب الرؤى والفكار للتيارات والقوى السااياسااية اإليرانية التي شااكلت محطات
بالغة الهمية بجذورها العميقة في تاريخ إيران الس ا ااياس ا ااي وأثرها في ص ا اانع ثوابت ومرتكزات اإلس ا ااتراتيجية
اإليرانية في بناء شا ا ا ا ا ااكل النظام اإلقليمين خاصا ا ا ا ا ااة روان هذه التباينات الفكرية التي أحدثتوا الفرق الدينية
والحركات الس ا ا ا ااياس ا ا ا ااية في تاريخ إيران تُعد أفرز لفكار متض ا ا ا اااربة ومتص ا ا ا ااارعة متقاطعة في المص ا ا ا ااالح
واله دا

شكلت بالمحصلة النوائية الثورة اإلسالمية اإليرانية وتحوالتوا السياسية واالجتماعية.

مشييكلة الدراسيية :وتكمن مشااكلة الد ارسااة في اإلجابة على التساااؤالت التالية  :ما هي اشااكاليات ومفاهيم
السا ا ا ا ا ا ااس والجذور الفكرية للثورة اإلسا ا ا ا ا ا ااالمية اإليرانيةن وما مدى امكانية التوظي

اليديولوجي العقائدي

الثوري لتحقيق المشا ا ا ااروع االيراني في اإلقليمن حيث انطلقت الد ارسا ا ا ااة لمعالجة وتوصا ا ا ااي

أثر أيديولوجية

الثورة اإلس ااالمية اإليرانيةن وكيفية توظيفوا حس ااب مقتض اايات الحال في بناء إس ااتراتيجياتوا المعاصا ارة تجاه
الصراع في المنطقة العربية رواقليموا اإلسالمي.
أهمية الدراسيييييييييية  :وتنبع أهمية الد ارسا ا ا ا ا ا ااة من متابعتوا للتطورات والمتغيرات لثار أيديولوجية الثورة
اإلس ا ااالمية اإليرانية وجذورها التاريخية وحض ا ااورها الفاعل دوليا رواقليميا كما تبرز اثر الفكر االس ا ااتراتيجي
اإليراني في إدارة أنماط الصراع اإلقليمين كونه على عالقة بالمنطقة العربية رواقليموا اإلسالمي .
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وفي جانب اهميته العملية فقد جاءت هذه الد ارساة كمحاولة أكاديمية في مجال تاريخ الفكر الساياساي
والفكر االسا ااتراتيجي المعاصا اارن لتسا ااد فراغا في المكتبة العربية فيما يتعلق بطبيعة تأثير الفكر السا ااياسا ااي
واالستراتيجي اإليراني في إطار التحوالت التاريخية والمتغيرات التي شودتوا إيران و تطور فكرها السياسي
الشا اايعي بعد الثورةن وتداعيات قيموا السا ااياسا ااية والفكرية في إدارة أنماط وأشا ااكال الص ا اراع اإلقليمي الذي
عصا ا ا ا ا ا ا

بالمنطقةن خاص ا ا ا ا ا ااة بعد انتواء الحرب الباردة وانويار االتحاد الس ا ا ا ا ا ااوفيتين وأحداث ( 11أيلول

2001م )ن وما ص اااحب ظاهرة الربيع العربي من تحوالت للعديد من النظمة العربية خالل الفترة الس اانوات
الخمس الماضية.
اهداف الدراسييييية  :تود

الد ارس ا ا ااة إلى تتبع الجذور الفكرية للثورة اإلس ا ا ااالمية اإليرانيةن ومرتكزات

الفكر الس ا ا ااياس ا ا ااي اإليرانين من خالل تحديد ابرز مالمحه واهم المدخالت والمخرجات التي أفرزت العديد
من المفااهيم والرؤى لنموذ الادولاة الثيوقراطياة( الادينياة) وماا تبعواا من تاداعياات حملات في طيااتواا كثي ار
من الت ااأويالتن ب اااإلضا ا ا ا ا ا ا اااف ااة إلى تح اادي ااد أثره ااا على عمليتي التق ااارب والتن ااافر بين دول اإلقليم العربي ااة
واإلسالمية.
فرضييييات الدراسييية وتسييياؤالتها :ولتحقيق ذلن س ااعت الد ارس ااة للتثبت من ص ااحة فرض اايات مفادها :ان
الجذور اليديولوجية والفكرية للثورة االسا ااالمية االيرانية قد تم توظيفوا في صا اانع اسا ااتراتيجياتوا السا ااياسا ااية
واالقتصااادية واالجتماعيةن وإلثبات صااحة فرضاايات الد ارسااة كان ال بد من االجابة على الس اؤال المحوري
حول ماهية الثوابت والمرتكزات التاريخية واإليديولوجية للفكر االستراتيجي االيراني صانع ثورة 1979م.
منهج الدراسيييييية :وإلثراء الد ارسا ا ا ااة بما يحقق الهدا
الدراسة منوج البحث التاريخي لتحليل ووص

العلمية بمضا ا ا ااامين موضا ا ا ااوعيه فقد اتبعت

مضامين الدراسة ومحاورها.

الدراسيييات السيييابقة  :اعتمدت الد ارسا ااة على عدد من المصا ااادر والمراجع العربية والجنبيةن ولتنوع فترات
الد ارس ا ااة التي بنت ايديولوجية الثورة وفكرها الس ا ااياس ا ااين مما تطلب تنوع الد ارس ا ااات الس ا ااابقة من مص ا ااادر
ومراجع ودراسات مختلفةن ونظ ار لخصوصية عنوان هذا البحث المستل من االطروحة التي تناولت االسس
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
الفكرية للثورة االس ا ا ااالمية االيرانية والذي تطلب الرجوع الى ابرز الد ارس ا ا ااات الموض ا ا ااوعية النوعية التي تم
نش ا ا ا اارها عبر مراكز الد ارس ا ا ا اااتن باإلض ا ا ا ااافة الى الكتب الجنبية والدوريات والد ارس ا ا ا ااات العلمية المحكمةن
والرسا ا ا ا ا ا ااائل الجامعية ذات االهتمام بموضا ا ا ا ا ا ااوع الد ارسا ا ا ا ا ا ااةن وك تب ذات قيمة علمية تناولت جوانب مومة
كدراسات سابقة وثقت حسب المنوج التاريخي في هوامش الدراسة.
تقسيمات الدراسة :الفصل الول أيديولوجية الثورة اإلسالمية اإليرانية
الفصل الثاني العمل السياسي للتيار الفكري اإلسالمي 1978-1952م
الفصل االول
أيديولوجية الثورة اإلسالمية اإليرانية
تمثل عقيدة الثورة اإلسا ا ا ااالمية اإليرانية اليديولوجيا المقابلة للتفكير والفلسا ا ا اافةن وهي في الواقع تشا ا ا ااكل
مجموعااة من االسا ا ا ا ا ا ااتنتاااجااات للوازم العلميااة المترتبااة على قواعااد المنطقن ال تُعااد هااذه االيااديولوجيااا كياااناا
ال قائما بذاتهن روانما التمييز بين الفكر واليديولوجيا يوضحه الدور الذي يلعبه الفكر في الثورة وغيرها
مستق ا
من التحوالت االجتماعية لنه يتض اامن جملة النظريات واآلراء والتطورات التي يتعر عليوا اإلنس ااان عن
الحياةن والرؤية التي تعكساوا تجربة الغرب أيضاا فيما شاودت من تحوالت مبنية على الفكر()1ن بينما تتمثل
هذه العقيدة في المص ا ا ااطلح العربي الحديث()2ن وتش ا ا ااكل فيه مفووما ال عالقة له بالفكرن بل هو في اغلب
()3
وي عد في هذا االطار محاولة لتبرير الغراض والهدا
الحيان معاكس للفكر ومضا ا ا ا ا ا اااد له ن ُ

العملية

وطريق للوصا ا ااول اليوان أو هو مجموعة من القواعد الكلية السا ا ااياسا ا ااية المبنية على فلسا ا اافة معينة لتشا ا ااكل
 1يزدين تعليم الفلسفةن ص242
 2سياهرودين سوراب ارزقين اليديولوجيا الصولية في الفكر السياسي الشيعي المعاصر ما بين 1978 – 1941من
رسالة ماجستير غير منشورةن كلية الحقوق والعلوم السياسيةنجامعة طورانن طورانن 1994ن ص2
3

داورين رضا اردوكانين لمحة من تاريخ التغر ّيبية  :الوضع الراهن في الفكر اإليرانين ط2ن سروشن طورانن1984ن
ص78
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
بمجملوا نظاما فكريا وسا ا ا ا ااياسا ا ا ا اايا يوجه العقل والعمل لجماعة من الفراد يسا ا ا ا اايرون في حركتوم وفق هذه
القواعد.
لذلن جاءت أيديولوجيا الثورة الدافع القوي للسلون السياسي االيرانين بمفووم يوضحه برنامج وطريقة
عملوا والتي خدمت الثوار في محاولتوم أثناء تغيير النظام البولوي عام 1979-1978م .فقد اشا ا ا ا ا ا ااتملت
هذه اليديولوجيا على مجموعة من القواعد التي حددت تكتيكات التغيير واس ا ا ا ا ا ااتراتيجياته ض ا ا ا ا ا اامن المذهب
الفكري الشا ا اايعي للثورةن فقد ُحدد ببرنامج عملي أوصا ا اال معتنقيه إلى ما يبتغون تحقيقه من أهدا

حتى أن

ا لرؤية بوذا االتجاه تشا ا ا ا ااير نحو أداء المذهب الفكري لدور اليديولوجيان فوي شا ا ا ا ااكلت عناصا ا ا ا اارها بالود
والوس اايلة والقيمةن ولم تعيق الوص ااول إلى أهدا

الثورة بل قدمت الوس اايلة لتحقيق انتص ااارهان وراهنت على

اسا ااتثمارها للتعصا ااب والغضا ااب في نفوس العامة ضا ااد الوضا ااع القائم واعتماد اليديولوجيا كقوة دافعة نحو
التغيير( )1ن مما ساا اااهم برفع المساا ااتوى الوعي الثوري عند عامة الشا ا ااعب اإليراني من خالل تحديد وضا ا ااعية
الص اراع ونقل مجموعة المعاني المشااتركة إلى فئات الشااعب وجماهير الثورة كافة وتعبئة الجماهير وكش ا
مفاسد الوضع القائم لنظام بولوين وبيان مكامن الخلل فيه .
التيار الماركسي الشيوعي اإليراني ومبادئه الفكرية
ال بد في هذا المقام من اجراء مقاربة موض ا ا ااوعية بين اكثر االيديولوجيات والرؤى الفكرية التي رفدت
التيارات الس ااياس ااية وايديولوجية الثورة االس ااالمية اإليرانية ومن أبرزها  :التيار الماركس ااي الش اايوعين حيث
مثلت الشاايوعية الماركسااية تيا ار فكريا لعب دو ار بار از في ساااحة الص اراع السااياسااي في إيران خاصااة بعد
هزيمة التيارات الفكرية العلمانية والليبرالية والقومية وقد س ا ا ا اااعدت عوامل عدة على ظوورها أبرزها :الظلم
ال جذرية لتغيير الوض ااع القائم على
واالس ااتبداد الذي كان المجتمع اإليراني يعيش ااهن والذي كان يحتا حلو ا

1

بشيريةن حسينن الثورة والتعبئة السياسيةن ط1ن نشر جامعة طوران ن طورانن1993نص82 - 70
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
المسااتوى السااياسااي واالقتصااادين المر ألذي دفع الشااباب اإليراني المتحمس إلى اختيار الفكر الماركسااي
– اللينيني كبديل عن التيارات الفكرية السائدة انذان

()1

.

خاصا ا ا ااة وان أغلب مؤش ا ا ا ارات حضا ا ا ااور هذا التيار الفكري تظور بعد غزوه للمجتمع اإليراني بدعم
مباشاار من االتحاد السااوفيتي الذي اصاابح يخضااع للثورة البلشاافية عام 1917م واسااتقر المر في روساايا
للفكر الش ا ا اايوعي الماركس ا ا ااين وقد حفز الطلبة ممن تلقوا تعليموم في أوروبا إلى تأس ا ا اايس بعض الحركات
اليسااااريةن في إطار البحث عن حلول للمشا اااكل التي تعاني منوا البالدن وأصا اابحت الثورة البلشا اافية بفكرها
ومبادئوا منارة يساتودي بوا دعاة التغيير من النخب والشاباب في إيران ( ,)2ولم ليحقق هذا التيار حضاو ار
بار از في إطار الركائز السا اااسا ااية التي تقوم عليوا دعوتهن نتيجة محاربتة للدين باعتباره مصا اادر للتخل
ومغذي للخرافاتن إضا ااافة إلى نش ا اره اإللحاد بالمجتمع اإليراني تيمنا بالفكر الذي أنتج الثورة البلشا اافية في
روسيان وسعيه إلى حماية مصالح اإلتحاد السوفيتي في إيران(.)3
ُيرجع الحزب الشيوعي اإليراني مشكلة التخل

في المجتمع اإليراني إلى أسباب اقتصاديةن سمحت

لل أرساامالية واإلمبريالية بالتحكم بالمجتمع والتساالط عليه()4ن لذلن كان من الطبيعي أن يسااعى أبناء الشااعب
اإليراني من كافة فئاتوم وشارائحوم االجتماعية إلي محاولة التفكير بتغيير الوضااع القائمن لذلن بدأ الحزب
نشاااطه السااياسااي كمنظمة سااياسااية معارضااة وحزب تقدمين وقدم نفسااه للمجتمع اإليراني على أنه جبوة
ش ااعبية ديمقراطية معادية لكافة أش ااكال االس ااتعمار اإلمبريالي والفاش ااي()5ن وس ااعى بوذا اإلطار إلى تفعيل
1

شفيعين محمد فرن السس الفكرية للثورة اإليرانيةن ترجمة محمد حسن زراقطن مركز الحضارة لتنمية الفكر
اإلسالمين بيروتن د.تن ص145

2

وحيد نيان سي

اهللن الخواطر والوثائقن ط1ن انتشارات وحيدن طورانن 1988ن ص176 - 166

 3شفيعين السس الفكرية للثورة اإلسالميةن ص148
Najmabadi ,Afsaneh,Irans tarn to Islam,from modernism to order, cambridg journal of
economics,1980,, pp.207
 5رهمنان علي نعلي شريعتي  :سيرة سياسيةن ترجمة احمد النعيمي ن ط1ن دار االنتشار العربين بيروتن 2014ن
ص43
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4

مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
جووده في توعية الجماهير عن حجم الخطار التي تحيط بالبالدن وتوضا ا ا ا ا ا اايح ماهية اإلجراءات الواجب
إتباعوا لمواجوتوان سا اواء الداخلية منوا أو الخارجيةن ولذلن وجد ردة فعل من الش اااه رض ااا بولوين فس ااعى
لمحاربتة ومنع نشاطهن بإصدار القوانين الخاصة بذلن(.)1
والواقع أن برنامج التيار الشا اايوعي النظري اإلصا ااالحين ال يتضا اامن قواعد اقتصا ااادية بل جاء يمثل
منظومة ال تتوافق مع اإلسااالمن وكانت تمثل أيديولوجية خطيرة تودد نفوذ الدين()2ن وسااعى لتنفيذ برنامجه
بمرحلتينن الولى كانت تسعي للخالص من االستعمار الخارجين روازالة نظام رضا خان بولوين والخرى
القيام بالثورة االشتراكية مع المحافظة على مصالح االتحاد السوفيتي في البالد (.)3
وال ينكر الدور الذي مارسااه التيار الشاايوعي من خالل تطور تلن الرؤى وتأساايس حزب تودهن الذي
شكل أقوى الحزاب والتيارات الفكرية في إيرانن إال أن دوره وص

بالغموض الشديدن خاصة قبيل اندالع

ش اررة الثورة اإلسالميةن فقد تضاربت مواقفه الوطنية مع شعاراته التي كان يعلنوا لكسب الجماهير()4ن وقد
وص ا ا ا

علي ش ا ا اريعتي أسا ا االوب عملوم والتكتين الذي انتوجه التيار الشا ا اايوعي بأنه تنويري تقدمين وأنوم

يسعون من خالله إلى صناعة الحضارة والتحضر بعيدا عن الدينن ويعلمون بأن فالح المجتمع وخالصه
ليس في إقامة التكايا روانشا ا ا اااد الروضا ا ا ااة أو التعزية رواقامة الشا ا ا ااعائر الدينية الشا ا ا اايعيةن روانما بالعمل على
اجتثاث الفساد من جذورهن والبحث عن طريق التحرر وتحقيقه والتخلص من االستبداد(. )5
1
2

هاشمن أزمة الديمقراطية في إيراننص64 - 63

هاشمن كونستاس ارمينجونن المذه ب الشيعي والدولة  :رجال الدين واختبار الحداثةن ترجمة محمد احمد صبحن
ط 1ن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع ن دمشقن 2015ن ص79
Najmabadi ,Iran turn to islam, pp.207

4

3

شتان إبراهيم دسوقين الثورة اإليرانية  :الصراعن الملحمةن النصرن ط1ن الزهراء للعالم العربين القاهرةن1986ن
ص166

5

شريعتين علين العودة إلى الذاتن ترجمة إبراهيم دسوقي شتان ط1ن الزهراء للعالم العربين القاهرةن 1993ن

ص 72؛ شتان الثورة اإليرانية  :الصراع والملحمة والنصرن ص 167رهنمان علي شريعتي  :سيرة سياسيةن ص43
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وقد أبتعد التيار الشيوعي اإليراني حزب توده بأفكاره ومبادئه عن الشعارات الحادة والعنيفةن مراعيا
إيران التاريخية وخص ا ا ااوص ا ا ااية المجتمعن ومقتض ا ا اايات عالقة االتحاد الس ا ا ااوفيتي مع الغربن فكان

ظرو

الدافع لتأييده واإلقبال على االنض ا ا ا ا ا ا اواء أو التعاط

مع رؤيته هو عداء االتحاد السا ا ا ا ا ا ااوفيتي لبريطانيان

ولغضا ا ا ااب الجماهير اإليرانية من سا ا ا ااياسا ا ا ااات بريطانيا االسا ا ا ااتعماريةن فدعمت الجماهير االيرانية اإلتحاد
السا ااوفيتي لمواجوة حركات االسا ااتعمار وال أرسا اامالية واإلمبرياليةن وقدم بالمقابل الدعم السا ااخي لحزب توده
كراعي رس ا ا ا اامي لنش ا ا ا ااطة التيار الش ا ا ا اايوعي في البالدن وهي عوامل وفرت القناعة لدى المفكرين والكتاب
الماركس ا ا ا اايينن بأن هذا الفكر الذي جاءت به الش ا ا ا اايوعية إنما هو أيديولوجيا س ا ا ا ااياس ا ا ا ااية اجتماعيةن كانوا
يفضلون الحديث عن البعد السياسي في أفكارهم وكتاباتوم بدل الدخول في المسائل النظرية (.)1
ويظور من ممارس ااات التيار الش اايوعي الماركس ااي في إيرانن عدم المس اااس بالمش اااعر الدينية عمومان
واإلسا ا ا ا ااالم على وجه التحديدن ولم يعلن حقيقة فكرة اإللحادي وتبنيه لقضا ا ا ا ااايا العمالن أو أنه يتبنى الفكر
الماركس ااي اللينيني إال عام 1959من ورغم انه تمتع ببنية منظمة كحزب سا اياس ااي وكوادر مدربه وامتالكه
لش ا اابكة إعالمية تض ا اام عدد من الكتابن والص ا ااحفيين والص ا ااح

والمجالت الس ا اابوعيةن إال أن تأثيره في

مساايرة الحداث السااياساايةن واالجتماعيةن والوقائع التاريخية على الساااحة اإليرانية بدأت أقل تأثي ارن وتراجع
دوره إثر اساا ا ا ا ا ااتناده إلى فكر إلحادين ال ينساا ا ا ا ا ااجم مع التركيبة الثقافية والنفسا ا ا ا ا ا ااية واإليديولوجية للمجتمع
اإليراني(.)2
التيار الفكري اإلسالمي
يمثل التيار الفكري اإلسالمي تيا ار فكريا رئيسيا فاعالا في الحياة السياسية اإليرانية عبر حقب التاريخ
الس ااياس ااي االيراني بكافة مراحلةن وتحديدا في الفترة الزمنية التي س اابقت الثورة اإلس ااالميةن فقد اشا اترن هذا
التيار مع تيارات فكرية أخرى في المجتمع اإليراني أبرزها التيار التنويري اإلصا ا ا ا ا ا ااالحي العلماني والتيار

1
2

داورين رضا اردوكانين لمحة من تاريخ التغر ّيبيةن ص128
رهنمان علي شريعتي  :سيرة سياسيةن ص43
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الشيوعي الماركسي والتيار القومين وهي جميعوا ذات منطلقات غير دينيةن إال أن التحديات التي واجوت
المجتمع اإليراني والغزو الثقافي تحديدان جعلت التيار الفكري اإلسالمي يتجه للدفاع عن اإلسالم بوصفة
منوجا ص ا ااالحا في مجتمع أص ا ااابه التخل ن وقد ألقي على عاتق اإلس ا ااالم هذه المعض ا االةن فجاهد مفكرو
التيار للرد على هذه التومه رواثبات أن سبب التخل

هو البعد عن القيم اإلسالمية وليس اإلسالم (.)1

موقف التيار الفكري اإلسالمي من الغرب:
وق

دعاة التجديد والحداثة في إيران موقفا سا ا ا ا ا ا االبيا من الدين اإلسا ا ا ا ا ا ااالمي()2ن وقد أخذ هذا الموق

أش ا ااكاال عدة أهموا الدعوة إلى التحلي بأخالق الغربن بحجة أنوا أكثر انس ا ااجاما مع العلم وروح العص ا اارن
واجووم في هذه الرؤية رجال الدين الذين يعتقدون بشاامولية الدين وصااالحيته إلنتا نظام سااياساايي إال أن
وقفت عائقا أمام تحقيق رؤيتوم تلن لذلن اكتفى رجال الدين بقيادة الحركة الدسا ا ا ا ا ا ااتورية بأهدا

الظرو

مرحليه متواضعةن تختصر بتأسيس بيت العدالة ( دار القضاء ) والمطالبة برفع ظلم الشاه وتخفي

حدت

واسا ا ااتبدادهن وأخذ المتعلمون في أوروبا زمام المشا ا ااروطية( الثورة الدسا ا ااتورية  )1906ووجووها باتجاه غير
الذي كان مرسوما لوا حسب تصور الفقواء الشيعة المشاركين في فعالياتوا آنذان(.)3
جاءت ردود افعال التيارات الفكرية اإليرانية الخرىن متباينة في مواجوة الحادثة فقد قبلت الغرب
وفكره دون نقاشن حتى ما جاء منوا على حساب الدين ورفض رجال الدين الديمقراطية والحركة الدستورية

 1رجبين الحياة السياسية للمام الخمينين ص78
2

داورين اردوكاني رضان الفلسفة المدنية عند الفارابين ط 1ن المجلس العالي للثقافة والفن ن طورانن 1975ن ص12

 3رجبين محمد حسنن الحياة السياسية للمام الخمينين ط1ن مؤسسة الطباعة والنشر في و ازرة الثقافةن طوران
ن1990ن ص14
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
بالمجملن وش ااكن أغلبوم في أسا اس ااوا ومنطلقاتوا الفكريةن نظ ار لنوا بنيت على أص ااول مس ااتورده من فكر
وأيديولوجيا دخيلة على المجتمع اإليراني وال تنسجم مع اإلسالم (.)1
ودافع رجاال الادين عن مباادئ وقيم الماذهاب الاديني وأكادوا في خطبوم ومحااض ا ا ا ا ا ا اراتوم أن تكلي
النيابة العامة أمانة ملقاة على عاتقومن ورغم أن أصاا ا ا ا اوات رجال الدين في مواجوة موجة الحداثة والتجديد
لم تؤثر بش ااكل كببر إال أن الحوزة العلمية كانت بيئة خص اابة احتض اانت هذه الفكار اإلس ااالميةن وانتظرت
إلى أن انتوت موجة الحركة الدس ا ا ااتوريةن لتعيد طرحوا نفس ا ا ااوا بش ا ا ااكل مختل

قليالا لتكوين أس ا ا اااس للثورة

اإلسالمية االيرانية (.)2
والتيار الفكري اإلسااالمي كغيرة من التيارات التي اشااترن معوا في التفاعل السااياسااي في إيرانن إذ لم
يتوفر لديه ا لقدرة على إنتا نظرية فكريةن لمعالجة مشاكل المجتمعن فقد أنشغل في الدفاع عن الدينن ولم
تتح له الفرصا ااة البتكار الحلول والتأسا اايس النظري للتغييرن ولم ينضا ااج مشا ااروع التيار الفكري اإلسا ااالمين
رغم جوود دعاته في مواجوة ومعارض ا ا ا ا ااة االس ا ا ا ا ااتعمار والحداثة والتجديد والفكر الغربين فقد اكتفى التيار
باالنتقاد والمعارضة السياسية للسلطةن وبعد سقوط رضا خان بولوين كانت بداية مرحلة جديدة من العمل
الديني على المستوى السياسي والفكري( )3ن الذي يمكن أن يؤسس لثورة شعبيةن لكن دعم بريطانيا واالتحاد
السوفيتي للشاه رضا بولوي أفقد التيار الفكري اإلسالمي تلن الفرصة نحو التغييرن وخاصة أن الجماهير
الغاضا ا ا ا اابة والتيارات الفاعلة على الساا ا ا اااحة السا ا ا ا ااياسا ا ا ا ااية اإليرانية افتقدت للقيادة المؤهلة لتوجيه إمكانياتوا
وطاقاتوا

1

()4

عنايتن احمدن الفكر السياسي اإلسالمي المعاصرن ترجمة إبراهيم دسوقي شتان ط1ن مكتبة مدبولين القاهرةن

ص281
2

بوارن ملن الشعراءن تاريخ االحزاب السياسية المختصرة  :زوال القاجاريةن 2مجلدن ن 2ن ط1ن دار امير كبيرن
طورانن 1992ن ص10

3

عنايتن الفكر السياسي في اإلسالم المعاصرن ص299

4

رجبين الحياة السياسية للمام الخمينين ص117 - 116
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
بنية النظام السياسي بأيديولوجية اإلمام الخميني :
كان التيار الفكري اإلسالمي قد بدأ يعمل على المستوى السياسي والفكري إال أنه لم يصل إلى مرحل ٍة
تؤهله لقيادة ثورة عامه رغم أفكار الخميني وأطروحته حول الس ا ا االطة في اإلس ا ا ااالم تمثلت برؤى مس ا ا ااتقبلية
حول الخط ااار التي تحيط المجتمع اإليراني حي ااث دع ااا إلى تحفيز الجم اااهير للقي ااام ب ااالتغيير والنووض
رواقامة الشعائر الدينية والدفاع عن الحق ومواجوة اإللحاد

()1

.

وكان مبرر اإلمام الخميني في هذه الرؤى التي ضامنوا كتابه كشا

السارار ردا على ساياساات الشااه

رض ا ااا بولوين التي اتس ا اامت باالس ا ااتبداد وخنق إيران والوجوم على العلماء ومحاصا ا ارة المتدينين أيديولوجيا
وس ااياس اايا تحت غطاء الحداثة والتجديد الس ااطحي الذي تجلى في ش ااعارات فارغة كالتنمية والقومية الثقافية
وممارسات لم يجدها الخميني ذات قيمة كاستبدال غطاء الرأس واللباس التقليدين ونزع الحجاب واستبدال
القوانين الشاارعية بالقوانين المدنية وتأساايس نظام قضااائي جديد فوي جميعوا ممارسااات تود

إلى مواجوة

الحوزة ا لعلميااة والحااد من نفوذهااا وقوتوااا وحضا ا ا ا ا ا ااورهااا في المجتمع اإليراني لااذلاان جاااءت أفكااار الخميني
لتنقض الفكار المعادية والمضادة للدين اإلسالمي(.)2
والتأكيد بنفي وعدم مسؤولية الدين عن تخل

المجتمع اإليراني رواثبات السبب هو ترن الدين واللحاق

بركب الحض ا ااارة الغربية كما د عا الخميني إلى الحذر من التورط في العلمانية والس ا ااعي لفص ا اال الدين عن

1

الخمينين اإلمامن صحيفة النور :رسالة مؤرخة في 1978/5/22ن ترجمة مركز الوثائق الثقافية للثورة اإلسالميةن

ط2ن نشر و ازرة الثقافة واإلرشادن طورانن1991ن 1ن ص588
 2الخمينين اإلمامن كش

السرارن ترجمة مركز الوثائق الثقافية للثورة اإلسالمية ن ط1ن منشورات آزدين طورانن

1943ن ص9
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
الدولة( )1ن لنوا أشابه بفصال الجساد عن الرأس وتؤدي إلى خساارة الدولة االساتقالل والمن الداخلي وتحلل
المؤسسة الدينية وتالشيوا(.)2
فجاءت هذه االيديولوجيا ض ا ا اامن ما تناوله وس ا ا ااوق له الخميني في تلن الحقبة ض ا ا اامن نش ا ا اااط التيار
الفكري اإلسااالمي خالل عود الشاااه محمد رضااا بولوين لتشااكل فك ار سااياساايا يحدد عالقة الفقواء بالساالطة
السا ااياسا اايةن ويؤكد أن معارضا ااتوا ليسا اات مرتبطة بموق

سا االبي من أصا اال وجود السا االطة بل المعارضا ااة

لشا ااخص الشا اااه الظالم المسا ااتبدن وهو في هذه المرحلة ال يبدي موقفا رافض ا اا لصا اال السا االطةن وال لشا ااكلوا
الملكين ولم يطرح فكرة والية الفقيه بالمعنى الذي طرحه الحقا (.)3
فيقول الخميني :نحن ال نطالب بدولة الفقيه روانما نطالب أن تدار الدولة وأمور الناس وفق ش ا ا اريعة
اهلل وقوانينه لما فيه مصا ا ا ا ا ا االحة الناس والوطن وهذا المر ال يتحقق دون رقابة الفقواء وقد أقر دسا ا ا ا ا ا ااتور
المشروطية هذا الحق للفقواء وال يتعارض هذا مع مصلحة الوطن وال السلطة بأي شكل من الشكال ()4ن
لااذلاان كااان موق

الخميني الااذي برز ملوم اا ومفك ار في تلاان الحقبااة من تاااريخ البالدن وموجو اا وداعي اا

ومعارضا ا ا اان حتى انه يعد الدولة كافره وظالمة ومس ا ا اااعدتوا رواعانتوا تعادل الكفر لن الدولة تمارس الظلم
وتجبر الش ا ااعب على تقليد الغرب والتيار الفكري اإلس ا ااالمي كغيره من التيارات التي لم يش ا ااتمل فيوا ركني
الثورة الس ا ا ا ا اااس ا ا ا ا اايين  :نفي النظام القائم وتقديم البديل فوي جميعوا لم تس ا ا ا ا ااعى لنفي الملكية أو الس ا ا ا ا ااعي
لزالتوا(.)5

1

جعفريانن رسولن نظرة خاطفة الى الخلفيات الفكرية للرؤية االلتقاطية الجديدة في إيرانن ط1ن سازمان تبليغات
إسالمين طوران ن 1990ص108 -35

2

الخمينين كش

السرارن ص5 - 2

3

الخمينين كش

السرارن ص186

4

الخمينين كش

السرارن ص222

5

الخمينين كش

السرارن ص239
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
واجه التيار اإلس ا ااالمي في إيران تحديات عده أبرزها المواجوة الس ا ااياس ا ااية لالس ا ااتعمار البريطانين فقد
جاهد بصااايغة الدفاع والتحدي للغزو اليديولوجي والسا ااياسا ااي المتجساااد بغزو الماركسا ااية والليبرالية الغربية
والقومية الثقافيةن مما دفع التيار اإلسا ا ا ا ا ا ااالمي إلى التحال

مع التيار القومين بصا ا ا ا ا ا اافته القرب لتوجواته

الس ااياس ااية في مواجوة االس ااتعمار فجاء ممثل التيار اإلس ااالمي البرز آية اهلل الكاش اااني الذي تفر للعمل
السا ا ا ا ااياسا ا ا ا ااي ونشا ا ا ا ااط بوذا الجانب إال أنه قُمع و ُس ا ا ا ا اجنن ولم يحقق إنجازات هامه على الصا ا ا ا ااعيد الفكري

والثقافي(.)1

وقد برز العمل السياسي عند الكاشاني ضمن إطار الدستور الذي أقر في عصر الحركة الدستوريةن
ورغم انه كان منفيا عام 1948من فقد ابرق إلى الشعب اإليراني محذ ار من التعديالت المنوي إدخالوا على
الدستور واعتبرها مقدمه لالستبداد والديكتاتورية( )2ن كما تحال

مع التيار الوطني رغم االختال

معوم في

كثير من الس ااس والتفاص اايلن إال انه طالب مص اادق بص ااالحيات اس ااتثنائية لمواجوة التعديالت الدس ااتورية
المخالفة لمبادئ الحركة الدس ا ااتوريةن المبنية على روح الشا ا اريعة اإلس ا ااالمية وتعاليم النبي (ص)ن فوو ممن
أهتم بأن ا لمشا ا ااروطية أقرب إلى اإلسا ا ااالم من االسا ا ااتبداد وأكثر توافق لتعاليمهن ووفق هذه الموازنة الفكرية
بين حلفائه من التيار الوطني وعالقاته بالنظام الس ا ا ا ااياس ا ا ا ااي الحاكمن دعا المجتمع اإليراني المش ا ا ا اااركة في
الجواد ضد االستعمار ليثبت انه ال يقبل الذل(.)3
وقد التزم علماء الحوزة العلميةن بالحكام والض ا ا ا اوابط اإلسا ا ا ااالمية التي أقرت في الدسا ا ا ااتور باعتبارها
تحقق مصالح دينيه ووطنية حفظوا لوم الدستور قبل التعديل وأخذت المرجعية تطالب بعدم ألمساس بمواد
الدس ااتور ذات الطابع الديني في حال أجرى التعديلن لذلن لم يعارضا اوا التعديل كونه لم يمس مص ااالحومن
ال فكريا
وكان نتا الحركة الثقافية والعمل السياسي للتيار الفكري اإلسالمين متواضع ومحدد ولم ينتج عم ا

 1رجبين الحياة السياسية للمام الخمينين ص149
2

آيتن حسنن دروس من التاريخ السياسي اإليرانين ط1نحزب جمووري إسالمين طورانن 1984ن ص150

3

آيتن دروس من التاريخ السياسي اإليرانين ص212
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
ايجابيان روانما كانت تحركاته كأغلب التيارات الفكرية التي سا ا ا ا ا ا ااادت في أربعينات القرن العش ا ا ا ا ا ا ارينن ذات
الصبغة والهدا

الماديةن والتي لم يكن هموا تحقيق شعارات إسالمية كبرى(.)1

وق ااد تميزت التي ااارات الفكري ااة في ه ااذه المرحل ااةن عن التي ااارات المسا ا ا ا ا ا ااتج اادة بع ااد انقالب 1953من
بخاصا ااتين :الولى تمحور نقاشا ااوا السا ااياسا ااي في التخل

عن ركب الحضا ااارةن واختصا اارت مجوودها في

البحث عن حل س ا ااياس ا ااي لرفع هذا التخل ن أما الخاص ا ااية الثانية فأنوا تقع في جانب س ا اايطرة الرؤى غير
الدينيةو على الواقع الثقافي واالجتماعي(.)2
بينما التيار اإلس ا ا ا ا ا ااالمي وق

موق

الدفاعن ولم يكن يش ا ا ا ا ا ااكل تيا ار فاعالا صا ا ا ا ا ا اريحان فكانت الفكار

المتداولة هي أفكار هجينة ال أصا اال لوان اسا ااتوردت وجملت بغال

دينين ال تحمل خصا ااوصا ااية المجتمع

اإليرانين وال تعالج مشاكلهن روانما زادت من خصوموا مع التيار الفكري اإلسالمي وظل هذا الحال إلى أن
حدثت تطورات سااياسااية عام 1953 – 1951من حيث تالشاات التيارات غير الدينيةن وساااد التيار الفكري
اإلسا ا ا ا ا ا ااالمين وهذا يعود إلى أن التيارات الخرى لم تكن وليدة لحران اجتماعي روانما كانت وليدة التقليدن
وعبرت هذه التيارات عن تنامى الحس الذاتين وربما القومي للبحث عن حلول من الداخل مما دعا إلى
العودة إلى الدين للبحث في ثناياه عن حلن هذا وقد أدى فش ا ا ا اال التيارات الفكرية التي انطلقت بعد انقالب
 1953م إلى تأس اايس فكرة الثورة اإلس ااالميةن خاص ااة بعد هزيمة التيار الوطني القومي رواثبات عدم صا احة
التحال

مع التيار الفكري اإلسا ا ااالمين ودخول الحزب الشا ا اايوعي اإليراني توده في نفق معظمن وانسا ا ااحاب

التيار التنويري العلماني بعد هزيمة المشاا ااروطيةن وخالل هذه الجواء خال الجو للتيار الفكري اإلسا ا ااالمين
ليكون بديالا للتيارات المتنافسةن ويجرب حظه في ميدان العمل السياسي االجتماعي(.)3

 1رجبين الحياة السياسية للمام الخمينين ص16
Najmabadi ,Iran turn to islam, pp.213
Najmabadi ,Iran turn to islam, pp.214
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
الفصل الثاني
العمل السياسي للتيار الفكري اإلسالمي 1978-1952م
المذهب الفكري
ان السا ا ااس الفكرية للثورة اإلسا ا ااالمية والنظام السا ا ااياسا ا ااي الديني الحاكمن شا ا ااكلت بمجملوا قواعد فكرية
لمذهب فكري اسااتندت له الثورة اإلسااالمية اإليرانيةن تمثل في تفاعالتوا العملية الذهنية (التنظير الفكري)ن
مع المش ا ااكالت التي عص ا اافت بالمجتمع اإليرانين وهو بوذا التوص ا ااي
التي تدلنا للوصول إلى مكان محددن كما انه يحدد الطر العامة والهدا

قواعد ومخططات تش ا اابه الخارطة
والبرامج التي نفذتوا الثورةن في

معالجة العديد من القضا ا ااايا والمشا ا اااكل التي عانى منوا المجتمع اإليراني قبل الثورةن فتضا ا اامن في برامجه
رفض الوضا ااع القائم قبل الثورة وبيان مكامن الخلل مقترحا الحلول لوا()1ن فشا ااكل المذهب الفكري ضا اارورة
ملحة للثورة حتى ال تنحر عن أهدافوا بعد خمودهان وتس ا ا ا ا ااير وفق مخطط رس ا ا ا ا اام بحركة تنظيرية فكرية
جذريةن أخذت من الوقت فترة طويلة ومن الجدل واالعتراض على الوضع القائم طريقا لوا (.)2
والثورة بدون المذهب الفكري مجرد تغيير سياسي عادين وتحول في بعض القيم االجتماعيةن ويجب
أن تنس ااجم الثورة مع المذهب الفكري ليحدد أهدافوا وبرامجوا والس ااس والمرتكزات التي يبنى عليوا النظام
الجديد بعد انتص ااارهان وهذا المذهب عكس ااه اعتقاد ابرز مفكري الثورة محمد تقي مص ااباح يزدن الذي أكد
أن التغير االجتماعي هو اثر من آثار تغيير الفكار النظرية وتبدل نظام القيمن بل يرى أن التعليم والتربية
الصا ا ا ا ااحيحين تبدأ ببيان الخطاء الكامنة في العقائد والمعار الفاسا ا ا ا اادةن وأولى من تعميق التأمل النظري
ومض اااعفة قدراتوم الفكريةن خاص ااة وأن التربية وفق مذهب فكري واض ااح المعالمن يعد مقدمه تمويدية تدفع
المجتمع شيئا فشيئا على درب اإلصالح الثوري(.)3

1

شفيعين السس الفكرية للثورة اإليرانيةن ص89

2

بازركانن ثورة إيران بين حركتينن ص85

3

يزدين محمد تقي مصباحن تعليم الفلسفةن ط3ن نشر سازمان تبليغات إسالمين طورانن1982نص318
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
التيارات التلفيقية(:)1
إن التحول الذي ط أر على الس ا ا ا ا ا ااس الفكرية للثورة االس ا ا ا ا ا ااالمية اإليرانية من الدفاع ومواجوة التيارات
المضادة الى تيار ال منافس له على الساحة السياسية االيرانيةن هو حاصل تفاعل مجموعة من العناصر
التي اجتمعت معا لتزيد في اندفاع المفكرين المس ا االمين لبذل جوود مض ا اااعفة في التأس ا اايس النظري لكافة
المجاالتن وقد تمثلت ه ذه العناصااار بالوزيمة التي لحقت بالتيارات القومية والليبرالية والماركسا اايةن اضا ااافة
ازدياد تداعيات الض ااغوط الخارجية على الداخل اإليراني وانش ااغال نظام الش اااه وأدواته الثقافية بالدفاع عن
مشا ا ا ااروعية نظامهن والتطورات التي طرأت على النظام العالمي وحركة الفكر في العالم اإلس ا ا ا االمي والعالم
الثالث عموما رواحياء ما سا ا ا ا اامي بالصا ا ا ا ااولية اإلسا ا ا ا ااالمية في المرحلة التي أعقبت انقالب مصا ا ا ا اادق عام
1953من في حين واجوت التيارات الفكرية غير الدينية في هذه المرحلة مأزقا سااياساايا وفكريا عجزت معه
عن تبرير وجودها واثبات مش ا ا ا ااروعية أفكارها لدى الرأي العام اإلي ارنين فقد خلت الس ا ا ا اااحة الفكرية للتيار
الفكري اإلسالمي لذلن يمكن تسمية الفترة من 1978 -1952م بفترة إحياء الفكر اإلسالمي وتجديده في
إيران(.)2
وأثبتت المؤش ا ارات الفكرية والثقافية في ميدان الفكر اإلسا ااالمي وأيديولوجية الثورة االيرانيةن أن هنان
من وصا ا ا

هذه التحوال ت بأن ما يش ا ااوده الفكر الديني الذي أعيد إحياؤه هو فكر ديني آخر ال يرتبط بما

كان سائدا قبل هذه الفترة ( )3ومنوا :

 1التلفيق :هو ترجمة لمصطلح ( النقاط) المستخدم في اللغة الفارسية لوص

بعض التيارات الدينية وغير الدينيةن

انظر :زراقطن محمد حسنن ترجمة السس الفكرية للثورة اإليرانيةن ط 1ن مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي:
سلسلة الفكر اإليراني المعاصرن بيروتن 2007ن ص18

 2شفيعين السس الفكرية للثورة اإلسالميةن ص176
2
Sheikholeslami, Ali Rida, ( from religious a ccommodation to religious revolution: the
transformation of shiism in iran),the state,and ethnic politics: Afghanistam, iran,and Pakistan,Banuazizim, Ali and Mgron,Weiner,Albany : Syracuse Un. Press,1986,pp
301
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
تيار التلفيق:
ورغم هذا التحول الجذري وحركة اإلحياء التي أتسا ا ا ا ا ا اام بوا الفكر الدينين إال أن ش ا ا ا ا ا ا اوائب وموروثات
العصاار السااابق كانت تحاول الدخول والتأثير على صاافاء التيار الدينين لن رواسااب التيارات التي سااادت
المرحلة الس ا ا ا ا ااابقة إلنقالب  1953من ظلت قائمة مع ش ا ا ا ا اائ من التعديل والتطورن وقد تمثل ذلن بمحاولة
بعض المتنورين والمفكرين مز بعض الفكار الدينية بغيرها من الفكر والمسا ااتوردن كمحاولة تلفيقية تود
إلى التوفيق بين ا لحداثة والتقليدن وكانت تتنازعوم هذه الرغبة بسا اابب ما شا ااودوا من انحسا ااار للتيارات غير
الدينية وهزيمتوا في المواجوة االجتماعيةن ورغبةا منوم في اسا ا ا ا ا ا ااتخدام خبراتوم من الفكار العصا ا ا ا ا ا اارية
والمعرفية لنوم اعتقدوا أن اإلسالم وحده غير قادر على مواجوة مشاكل العصر(.)1
والتلفيق مفووما يعني بأن الشا ا ااخص الملفق هو الذي يجمع الش ا ا اوائب والفاسا ا ااد من االفكار والرؤى
إلى مزيد من الفسااادن دون مراعاة التناغم واالنسااجام بين الفكار التي يسااتوردهان وي ّكون فكره من مجموعة
أفكار ال يجمع بينوما قاسا ا ا اام مشا ا ا ااترنن وقد عر التلفيق خالل الفترة التي أعقبت انقالب 1953من ولكن
ال بجوود الليبراليين والقوميين والماركسا ا ا ا اايينن في مز
هنان مؤش ا ا ا ا ارات تؤكد ظووره قبل هذه المرحلةن ممث ا
اإلسالم برؤاهم وأفكارهمن لهدا

سياسية واقتصادية تمنح وجودهم القبول بين الجماهير اإليرانية (.)2

وأبرز وجوه وأشكال التلفيقن يتمثل في البحث عن مبرر علمي لألفكار الدينيةن العتقاد مفكري التيار
الفكري اإلس ااالمي الش اايعي أن الفكر الديني يقوم على البحث العلمين وأن هذا التنوع والتلفيق يؤس ااس لعلم
كالم جادياد مبني على العلوم التطبيقياةن وقاد اخاذ التلفيق قبوالا في س ا ا ا ا ا ا اااحاة الفكر اإليراني وأبرزهم هؤالء

 1شفيعين السس الفكرية للثورة اإلسالميةن ص178
 2داورين القومية والثورةن ص22
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
التلفيقيين مودي بازركان

()1

الذي ينظر إلى المعار الدينية بمنظار العلوم التجريبية لتثبيت صا ا ا ااحتوا من

خالل النظريات العلمية(.)2
التجديد:
يتضح من حران التيار التلفيقي أن اغلب مفكريه ممن درسوا في الغرب وتأثروا بفكره لذلن سعوا إلى
التجديد الدينين رواعادة تفسا ا ااير المعار الموروثة وفق مقتضا ا اايات العصا ا اار الراهن ووفق هذه الرؤيةن فإن
اعتماد التجديد الديني كمحاولة إلثبات العقائد الدينية بواساا ا ا ا ااطة العلوم التجريبيةن إال أن هذا التطبيق أدى
إلى تداخل بين مجاالت العلوم التجريبية والدين حتى أن خطورته حولت العقائد إلى عبء على المعار
العلميةن وأ دت إلى اختزال الفكار الدينية التي لم يثبتوا العلم التجريبي وردها على أنوا خرافات

()3

.

وتمخضا ا اات عن جوود المجددين للفكر االسا ا ااالمي نتائج عديدةن أبرزها أدلجة الدين للوصا ا ااول إلى
إسااالم سااياسااي حديث يتساام بموق

عقالني معتدل من الغرب ال ينبور به أو يس الّم به الفردن ولعل ابرز

ما اتص ا ا ا ا اافت بوا حركة التجديد الفكري للتيار الديني اإلس ا ا ا ا ااالمي أنوا تولى قيادتوا غير رجال الدين ممن
تمسا ااكوا بالفكر المعاصا اار رغبة منوم بتوفيق وتلفيق والتسا االيم بتفوق المعرفة العلمية على المعار الدينية
الموروثةن واالس ا ا ااتفادة من العلوم التجريبية لتص ا ا ااحيح المعتقدات الدينيةن كما اتس ا ا اامت هذه الحركة باعتقاد
ارساااخ لديوا أن اإلسا ااالم الصا ااحيح هو اإلسا ااالم الذي يرفض االساااتبداد ويحث على العلم فكان ال بد لوذه
 1مودي بازركان  1995 – 1907(:م ) وهو أستاذ جامعي وسياسي إيراني بارز درس الوندسة في باريس ثم عاد
إلى طوران للتدريس في جامعتوان تعاون مع محمد مصدق في مشروع تأميم النفطن وأصبح أول رئيس لشركة النفط
التي أمموا مصدقن لوحق بعد االنقالب على مصدق عام 1953من وسجن عدة مرات بسبب معارضته لنظام البولوين
وهو من أهم مفكرين التيار الفكري اإلسالمي لمرحلة ما بعد االنقالبن ومطور لمفووم التلفيق بالبحث العلمي المستند

إلى العلوم الطبيعية التجريبة في معالجة ا لمعار

الدينية اإلسالميةن وكان له دور بارز وموم في تأسيس(حركة

عينه الخميني رئيسا للوزراءن
المقاومة الوطنية) عام 1953من و(حركة حرية إيران) عام 1962من وبعد نجاح الثورة ّ
وانتخب عضوا في البرلمان اإليراني عن حركة حرية إيرانن انظر :رهنمان علي شريعتين ص61

 2جعفريانن نظرة خاطفة إلى الخلفيات الفكرية للرؤية االلتقاطية الجديدة في إيرانن ص66
 3جعفريانن نظرة خاطفة إلى الخلفيات الفكرية للرؤية االلتقاطية الجديدة في إيرانن ص70

189
مجلة مدارات إيرانية تصدر عن المركز الديموقراطي العربي-برلين-ألمانيا ،العدد  :03مارس 2019

مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
الحركة من إطالق شعار العودة إلى الذات والعودة إلى القرآن ()1ن يتضح من ذلن أنوا أفكار مستوردة من
الحداثة الغربيةن وقد اتبع خ طوات لبناء وأيديولوجياتوا دعاة التجديد حيث عمدوا إلى إعادة ترتيب الفكر
الشيعي للموائمة بين التشيع والفكر المعاصر (.)2
وما تجدر اإلشاا ا ا ااارة إليه أن الفترة الموسا ا ا ا ااومة بحركة اإلحياء الفكري الدينين اتسا ا ا ا اامت باالسا ا ا ا ااتبداد
والتضااييق على الحريات السااياسااية من قبل حكومة النظام الملكين وكان ردة فعلوا اإلنسااحاب من الساااحة
االجتماعية والسا ااياسا اايةن مما وفر البيئة المناسا اابة لتثبيت وتقوية الشا اااه بولوين باإلضا ااافة الى عوامل عدة
أهموا المس ا اااعدات المالية والعس ا ااكرية المريكيةن وارتفاع عائدات النفطن وتوفر قوه عس ا ااكرية تحت قيادتهن
وجميعوا حوافز دفعت التيار الفكري اإلسالمين للسير قدما بفكرة الثورة اإلسالمية .
التيار التلفيقي اإلصالحي:
من اهم السا ا ا ا ا ا ااس والمباادئ التي عبرت عن التياار التلفيقي أناه يعاد امتادادا للتياار الوطني والجبواة
الوطنية منذ عام  1940من مع فارق إعادة النظر في الصا ا ا ا ا ا ااول الفكرية وطرق المواج وةن فقد جاء هذا
التغيير إشااارة إلى خاصااتي التلفيق واإلصااالحن ودعاته يعتقدون بضاارورة الجمع بين اإلسااالم والديمقراطية
والمفاهيم العص ا ا اريةن حتى لو تطلب المر إجراء تعديالت على منظومة الفكر الديني بود

اإلصا ا ااالحن

ٍ
معان تتوافق مع العصا ا ار
ولذلن فقد س ا ااعى هذا التيار إلى تأويل القرآن مع النص ا ااوص الدينية الس ا ااتخ ار
وتتطابق مع أفكارهمن وقد اسااتخدم طرق المواجوة السااياسااية دون الحاجة إلى الثورة وأبدى إعجابه وحساان
ظنه بالغرب روامكانية التفاهم معوم (.)3
إال أن التباين في رؤى قياداتوا وعدم انساااجاموا أدى إلى فشااال هذه المحاولةن واسا ااتطاع الشا اااه بولوي
من تجاوز الزمات السااياسااية للساانوات 1963-1961من خاصااة بعد اعتقال مودي بازركان وسااجنه حتى
 1سياهرودين اليديولوجيا الصولية في الفكر السياسي الشيعين ص94
2

ايرانين ناصرن ازمة الديمقراطية في ايران واثنى عشر مقالة اخرى ( بُحران دمكراس در ايران ودوازده مقاله ديكر)ن

ط1ن مركز النشر الجامعين طورانن1992ن ص131
 3شفيعين السس الفكرية للثورة اإلسالميةن ص185
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
عام  1961من ولم يساامع لتيار نوضااة حرية إيران أو مودي بازركان أي صااوت حتى عام 1977من حيث
اس ااتعاد التيار نش اااطه تدريجيا بداية ربيع عام 1977من وأص اادار عدد من البيانات الموقعةن روارس ااالوا إلى
الشاه وغيره من مسؤولي النظام وبعض التيارات ووكاالت النباء(.)1
وتُعد مبادئ وأسا ا ا ااس التيار التلفيقي اإلصا ا ا ااالحي محاوالت إلثبات علمية الفكار والمعتقدات الدينيةن
وتمردا على الض ا ا ا ا ا ا اوابط التقليدية لفوم النص الدينين ولم تحظ هذه الفكار والنظريات بقبول عند العامة
وانحص اار تأييدها وقبولوا في الوس اااط الجامعيةن كما أنوا حاولت إثبات إمكانية الجمع بين القومية والدين
وحل خطوط التعارض بينوما في إطار الحركة الدستورية المشروطية والبرلمان(.)2
وفي جانب تقييم دور التيار التلفيقي في دعم أيديولوجية الثورة اإلسا ااالمية االيرانية ظورت مؤش ا ارات
عديدة من خالل تحليل أبعاد هذا الفكرن ش ا ا ا ااكلت بمجملوا نقاط ض ا ا ا ااع

بدءا من المنطلقات التي حفزت

بازركان لتحليل مشا ا ا ا ا ااكلة المجتمع اإليراني فقد اعتمدت النظام السا ا ا ا ا ااياسا ا ا ا ا ااين واسا ا ا ا ا ااتبداده وانعدام الحرية
االقتصااادية باعتبارها عوائق المجتمع وتحدياتهن أضااافه إلى أن اليديولوجيا التي قام عليوا التيار التلفيقي
اإلص ا ا ا ااالحين تعمل بالحرص على عدم القيام بأي نش ا ا ا اااط ض ا ا ا ااد النظام القائم أو الثورة عليه بل دعا إلى
إجراء بعض اإلص ا ا ا ا ااالحات والتعديالت فقطن غير أن هذا الموق

ُع ّد من النقاط الس ا ا ا ا االبية التي تمنع من

اعتباره ممثال لفكر الثورة ا إلس ا ااالميةن خاص ا ااة أنه لم يمتلن تص ا ااور لنظام بديل عن النظام الس ا ااابقن لذلن
أُعتبرت منطلقااات التيااار التلفيقي اإلصا ا ا ا ا ا ااالحي أفض ا ا ا ا ا ا اال ممااا جاااء بااه التيااار الوطني من أفكااار ورؤى
إصالحية.
ويساجل للتيار التلفيقي اإلصاالحين أفكاره الحديثة التي حولت الفكر الديني إلى ٍ
فكر عصارٍي علمين
رغم عدم التوافق على الفكار المطروحة ولم يسا ا ا ا ااتطيع أن يكساا ا ا ااب مؤيدين من المجتمع اإليراني بعد أن
سار على خطى المتنورين ولذلن عجز عن إقناع الشعب بأفكاره ودعوته (.)3

 1تقوين إصالح الفكر الديني عند المفكرين المعاصرين في إيرانن ص212
 2سياهرودين اليديولوجيا الصولية في الفكر السياسي الشيعين ص99
 3شفيعين السس الفكرية للثورة اإلسالميةن ص67
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التيار التلفيقي الراديكالي:
يمثل التيار التلفيقي الراديكالي إرث سلفه الماركسي اللينينين الذي كان ناشطا قبل عام 1953من وهو
قدم نفسااه بقالب ديني يعبر عن التيارات اليسااارية التي كانت تعمل
في حقيقة المر تيار راديكالي يساااري ّ
ضا ا اامن إطار الفكر اإلسا ا ااالمي الشا ا اايعين مع يسا ا ااارية ظاهره تحاول أن تكون منافس ا ا اا للتيار اإلصا ا ااالحي
التلفيقين ويمكن في هذا الجانب إبراز الس ا ا ا ا ا ا ا س النظرية التي اعتمد عليوا التيار التلفيق الراديكالي الذي
جاء أوس ا ا ا ااط الس ا ا ا ااتينات من القرن العشا ا ا ا ارين( )1ن إلنتا تيار مركب بأيديولوجية جديدة يجمع ما بين لوازم
العمل السياسي ومقتضيات الوفاء للفكر اإلسالمي الشيعين خاصة وان الرؤى والفكار التي تفاعل معوا
هذا التيار هي نتا المتغيرات السا ااياسا ااية خالل الفترة التي أعقبت الثورة البيضا اااء وهزيمة الجبوة الوطنية
في الساحة السياسية اإليرانية.
وقد انس ا ا ا ااجم التيار التلفيقي الراديكالي مع توجه ثوري في العالم اإلس ا ا ا ااالمي وس ا ا ا ااعى لحل مش ا ا ا ااكالت
المجتمعات اإلس ااالمية الس ااياس ااية واإلقتص اااديةن من خالل عدة ممارس ااات أبرزها التطر والعن
المد الشا ا اايوعي وتقديم تصا ا ااور جديد لالشا ا ااتراكية يخال

لمواجوة

ما جاء به سا ا ااتالينن وقد أطلق عليه االشا ا ااتراكية

اإلسا ا ااالمية وتبناه عدد من مفكري التيار التلفيقي الراديكالين وسا ا ااعوا للتوفيق بين مصا ا ااالح الفرد والمجتمع
وتحقيق العاادالااة االجتماااعيااةن وقااد ظورت هااذه الرؤيااة في إيران عقااب انقالب 1953م وهزيمااة التيااارات
الفكرية غير الدينية ن بدافع البحث عن أيديولوجيا جديدة مناسا ا ا ا ا ا اابة لموجوة المتغيرات وتداعيات ما بعد
االنقالب بتوجوات يسارية (.)2
وتُعد اإلشا ا ااتراكية اإلسا ا ااالمية المنوج الفكري والرؤيا التي تبناها دعاة التيار التلفيقي الراديكالين ترجموا
عملوم بالدعوة إلى المز بين االشتراكية الوروبية وبين التشيعن لمواجوة الشاه من خالل تأسيس حزب

 1عنايتن الفكر السياسي في اإلسالم المعاصرن ص264
 2عنايتن الفكر السياسي في اإلسالم المعاصرن ص242
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عباد اهلل االش ااتراكيون

()1

بود

الوص ااول إلى المص ااالحة بين اإلس ااالم واالش ااتراكيةن رواعادة التأويل وقراءة

النصوص الدينية من جديد للوصول إلى إسالم حركي على مستوى العمل وأدواتهن روالى إسالم أيديولوجي
على مستوى التنظير والفكر برز مصطلح اإلسالم الثوري(.)2
اإلسالم الثوري:
ويمثل هذا التعبير مفووما لهم السا ا ا ا ا ااس والمبادئ للتيار التلفيقي الراديكالين حيث ُيبرز البعد الثوري

في اإلس ا ااالم ويس ا ااعى لترس ا اايخ ه على حس ا اااب القيم العقائديةن وقد اس ا ااتخدم التيار التلفيقي الراديكالي منوج

تض ا ا ا ااخيم البعاد الثورية في اإلس ا ا ا ااالم وأغفل البعاد التي ال تخدم الثورةن وركز على الفكار والرؤى التي
اإلسالم بالجمود والبعد عن السياسة والمجتمعن ليتضح بوذه المؤشرات صورة اإلسالم المطورة في

تص

عقيدة هذا التيار ولذلن كان هذا التيار يوص

بالتيار التلفيقي الراديكالي(.)3

فقد إنتشا ا اار هذا التيار بمسا ا اااعدة عدة عواملن أبرزها التجربة المريرة التي خاضا ا ااوا الشا ا ااعب اإليراني
وانتوت بانقالب  1953من وتنامي نش ا ا ا اااط حركات التحرر ومواجوة اإلمبريالية مع العديد من بلدان العالمن
وظوور جيل جديد من الشا ا ا ااباب ُيحكم بفكر تغييرين ويسا ا ا ااعى إلى أيديولوجيا جديدة تكسا ا ا اار الجمود الذي

يسا اايطر على السااااحة الفكرية السا ااياسا ااية بعد االنقالبن وسا ااعى عدد منوم إلى أدلجة التشااايعن والدمج بينه

وبين االش ااتراكيةن ومن هذا البابن دخلت أغلب المفاهيم إلى الفكر الدينين مس ااتوردة من االش ااتراكية مثل:
البنيااة التحتيااةن فلس ا ا ا ا ا ا افااة التاااريخن اليااديولوجيااان الثورةن والعاادالااة االجتماااعيااةن ورغم ان هااذه المفاااهيم ذات
مدلوالت عميقة في الثقافة اإلسالميةن إال ان مستوردوها عجزوا عن تطبيقوا وموائمتوا وترجمتوا فكريا(.)4

1

تقوين محمد علين إصالح الفكر الديني عند المفكرين المعاصرين في إيران ما بين 1961 – 1941ن رسالة
ماجستير غير منشورةن كلية الحقوق والعلوم السياسية ن جامعة طورانن طورانن 1993ن ص174

 2مطورين مرتضىن حول الثورة اإلسالمية (بيرامون انقالب اسالمي)ن ط1ن دفتر انتشارات إسالمين قم ن 1982ن
ص46 - 45
 3جعفريانن نظرة خاطفة إلى الخلفيات الفكرية للرؤية اإللتقاطية الجديدة في إيرانن ص34 - 33
 4سباهرودين اليديولوجيا الصولية في الفكر السياسي الشيعين ص6ن 105
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لذلن ُعد اإلسالم دينا ثوريا معاديا لالستعمار واالستغالل ومنوجا صالحا لتشكيل أيدويولوجيا تكتسب

ال بين المسا ا ا االمين وغير المسا ا ا االمينن فقد ظورت المفردات التي تفسا ا ا اار اإلسا ا ا ااالم االشا ا ا ااتراكي في الفكر
قبو ا
السااياسااي الشاايعين كالشااوادةن التوحيدن التقيةن اإلمامةن الجوادن المر بالمعرو

والنوي عن المنكرن وحدة

الدين والسياسةن عالمية اإلسالمن المة اإلسالميةن والخالق العملية في اإلسالم(.)1
الدين األيديولوجي:
أن المنوج الذي ركز فيه على مفاهيم ثورية اإلسا ا ا ا ا ا ااالم روابعاده الحقيقية وبناء المجتمع اإلنسا ا ا ا ا ا اااني
تغلب عليوا
المثالين أدى الى التعامل مع الدين بوص اافه برنامج للعمل الس ااياس ااي واالجتماعي كأيديولوجيا ّ
البعد السياسي في تفسير اإلسالم ومفاهيمه وبالتالي ادلجته(.)2
وقد ار تفسا ا ااير الدين وللتشا ا اايع حتى صا ا ااار الفرضا ا ااية البرز لتحليل الثورة وتداعياتوان وال زال هذا
المفووم مقبوالا عند عدد كبير من الباحثين حتى أنوم تعاملوا مع هذه الرؤية بفرض ااية أن اإلس ااالم والتش اايع
ال طاقة لدية يدفع نحو الثورةن لوال الدلجة التي تعرض إليوا الدين قبل الثورة (.)3
وسا ا ا ااعى دعاة هذا التيار إلى ربط كل المفاهيم المسا ا ا ااتفادة من النصا ا ا ااوص اإلسا ا ا ااالمية وأخضا ا ا ااعوها
لمقتض ا اايات اليديولوجيا الحركية()4ن والتزموا بما تنتوي إليه كل مفرده من مفردات الفكر اإلس ا ااالمين لذلن
جاءت لوازم هذه الدلجة بسلسلة خطوات تتمثل في تجريد اإلسالم من البعاد الغيبية ومن القداسةن ولكي
يتجنب هذا الفكر اليس اااري التكفير والوص اام باالرتدادن فأظور نوعا من اإلصا ارار على الحديث عن عظمة
اهلل وتمجيده كتعويض عن أفكارهم والبعاد الغيبية في الدينن وأدلجة المذهب الشيعي التي أدت إلى جذب
الطبقة الوس ا ااطى من المجتمع اإليراني إلى التدين()5ن ويأكدوا على الص ا ااعيد الفكري اإلس ا ااالمي بأنه أدلجة
1

أبو الفضلن عزتين اإلسالم الثوري والثورة اإلسالميةن ط1ن انتشارات هدين طورانن د.تن ص37

 2سباهرودين اليديولوجيا الصولية في الفكر السياسين ص104؛ داورين القومية والثورةن ص203 -55
 3عنايتن الفكر السياسي في اإلسالم المعاصرن ص40
 4عنايتن الفكر السياسي في اإلسالم المعاصرن ص268
Burke,Edmund and paul Lubek ,explaining social Move ments in two oil exporting 5
state, comparative studies,No.4,1986,op.cit.pp,661
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ومز رواعادة قراءة للدين على ضوء الفكر الماركسين المر الذي جذب الشباب إلى القيم اإلسالمية وترن
التيارات العلمانية والتحول باتجاه الثورةن والمطالبة بنزع المشا ا ا ا ااروعية عن النظام الملكين ولذلن اسا ا ا ا ااتغلت
الحوزة العلمية ورجال الدين الفرصة للدعوة إلى الدولة اإلسالمية(.)1
ورغم عدم قبول نظرية أدلجة الدين والتشا ا ا ا ا ا اايعن إال أن بعض اليسا ا ا ا ا ا اااريين من أتباع التيار التلفيقي
راديكالين اعتقدوا أن اإلس ااالم بعد انقالب 1953من قد فقد قدرته على التأثير وال يمكن اس ااتخدامه محركا
للثورة لذلن دعوا إلى إدخال بعض التعديالت عليه رواعادة تفسا ا ا ا ا ا اايره من جديدن ومن هذا المنطلق تقدمت
جماعات لداء هذه المومة منوا جماعة (مجاهدي الخلق)ن حيث ارتضوا الماركسية بوصفوا علم النضال
وتحت تأثير الفرضيات الماركسيةن وصفوا المرحلة بعصر العمل والمواجوةن وصبغ كل شيء بااليدولوجيا
س ا ا ا اواء من المتنورين الدينين أو الشا ا ا ااعراءن فالجميع تأدلج وتحولت الرمزيه الشا ا ا اايعية إلى رموز أيديولوجية
ثوريةن فالش ا ا ا ا ااوداء ص ا ا ا ا اااروا بمفووم هذا التيار أبطال الثورة حتى أن الدلجة س ا ا ا ا ااارت إلى العلوم وجوانب
المعرفة المختلفة أيضا(.)2
وقد نشاا ااطت منظمة مجاهدي خلق في إطار الفكر اإلساا ااالمي حتى عام 1975من وكان لصا ا ااولوا
الفكرية ومنطلقاتوا دور فاعل في التحضا ا ااير لفكرة الثورة اإلسا ا ااالميةن خاصا ا ااة وأنوا تمثل أبرز تشا ا ااكيالت
التيار التلفيقي الراديكالين وامتازت هذه المنظمة برفضا ا ااوا للنظام القائمن واعتقدت انه البد من الثورة عليهن
لذلن أحذ فكرها ينتش ا ا ا اار بين عامة الش ا ا ا ااعب اإليرانين ولم ينحص ا ا ا اار فكرها في الطبقة المثقفةن ومثل جيل
الشا ااباب نواة هذه المنظمةن بعد القمع واالسا ااتبداد الذي تعرضا اات له الجماهير على يد الشا اااه محمد رضا ااا
بولوي إثر انتفاضة 1963م( )3ن ووصل أتباعوا إلى قناعة مفادها أن العدو الصلي إليران هو االمبريالية

2

explaining social Move ments in two oil exporting state, .pp,662 Burke,
سباهرودين اليديولوجيا الصولية في الفكر السياسي الشيعين ص107

3

جعفريانن نظرة خاطفة إلى الخلفيات الفكرية للرؤية اإللتقاطية الجديدة في إيرانن ص122
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واعتبروا الش ا اااه عميل لوان لذلن توجوت المنظمة بحش ا ااد جماهيرها نحو المواجوة الس ا ااياس ا ااية الس ا االمية من
خالل التحال

مع المتطرفين من اتباع نوضة حرية إيران ويساريوها لتأسيس تيار مختل (. )1

وسا ا ا ااعت قيادة الجبوة لمنظمة مجاهدي خلق إلى تدوين أيديولوجيا واضاا ا ااحة المعالمن وتأسا ا ا ااس كادر
سااياسااي منظم يتولى موام القيادةن لمواجوة الشاااه بالساالحةن مما دفع نظام الشاااه إلى شاان حمله اعتقاالت
واس ا ااعة رواعدام عدد من كوادرها في عام 1971من هذا مما دفع بالمنظمة بالتحول تدريجيا نحو المركس ا ااية
التي أعلنت عنوا 1975من لذلن انسحب عدد من كوادرها

()2

.

وقد جاء هذا التحول لمجاهدي الخلق التلفيقية نحو الماركسا اايةن معتمده على أسا اااس أن اإلسا ااالم ال
ينس ا ااجم مع الماركس ا ااية في الس ا ااياس ا ااية واالجتماع واالقتص ا ااادن وهذا يكشا ا ا

الخلفية الثقافية للتيار التلفيقي

الراديكالين وذراعوا الثوري منظمة مجاهدي الخلق ن وعقيدة قيادات المنظمة الماركسا ا ا ا ا ا ااية بالمواجوة مع
النظام القائمن روان اإلس ا ا ا ا ااالم وحيدا عاجز عند إدارة المعركة في مقابل الش ا ا ا ا اااهن وكان البد من وجوه نظر
منظمة مجاهدي خلق إن تنظم الفكار الماركسية للسالم (.)3
أيديولوجيا اإلسالم الثوري:
يعد البعد التلفيقي الثاني الذي اعتمدته منظمة مجاهدي خلقن هو اعتماد اإلسا ا ا ا ااالم بوصا ا ا ا اافه دافعا
نحو الثورة محرضا عليوان ويؤكد قيادات المنظمة أن هذا االعتماد مرحلين حيث استثمرت بعض المفاهيم
اإلس ااالمية ذات الص االة بالجواد والحركةن والعمل لتكوين ص االه بالجماهير لنوا ال تقبل بالماركس اايةن فكان
البااد من العودة إلى اليااديولوجيااا الاادينيااة ونتاااجوااا الفكري الثقااافي لتحفيز الجماااهيرن رغم أنوااا تنظر إلى
اإلس ااالم بأنه خال من الفكر الثورين وال يمكن تعليق المل عليه كعامل محرن دون التعديلن بس اابب رؤية
1

سباهرودين اليديولوجيا الصولية في الفكر السياسي الشيعين ص123 -120

 2داورين القومية والثورةن ص203 -55
3

محمدين مجيدن اتجاهات الفكر الديني المعاصر في ايرانن مراجعة وتحقيق صادق العبادين نط1ن الشبكة العربية

لالبحاث والنشرن  2010ن بيروتن ص61
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المنظمة بجمود اإلسااالم في التعامل مع القضااايا االجتماعية والسااياسااية والرضااى بالقضاااء والقدرن كما أن
الحوزات العلمية تحولت إلى مؤس ا ا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ا ااات ال يمكن الرهان عليوان وحتى فكر الخميني من وجوه نظر
المنظمة أعجز من أن يغير المجتمع اإليرانين فكان البد من إنتا نس ا ا ا ااخه جديدة من اإلس ا ا ا ااالم حس ا ا ا ااب
رؤيتوم تكون خاااليااة من الخ ارفاااتن ويجااب تاادعيمااه من خالل أدلجتااهن حتى يكون بمقاادوره الحركااة والثورة
والوصول إلى مجتمع ٍ
خال من الظلم (.)1
وهي بذلن س ااعت إلى ادلجة أيديولوجيا جديدة للس ااالمن وبروتس ااتانتية إس ااالمية إص ااالحيةن من خالل
القرآن الكريم وكتاب نوج البالغةن وغيرها من النصا ا ا ا ااوص اإلسا ا ا ا ااالمية إلعادة تفسا ا ا ا اايرهان روانتا ما يخدم
رؤيتوا وفكرها الثورين باالعتماد على وسائل لتفسير تختل

عن وسائل الحوزة العلمية التي تنتوجوا لنفس

الغايةن فمنظمة مجاهدي الخلق ترى في اإلسا ا ااالم الثوري انه ينساا ااجم مع قوانين العصاا اار ونظرية التطورن
وتصر على أن أيديولوجيتوا هي اإلسالم الثوري ال الماركسية (.)2
ويظور أن اليديولوجيا التى تدعيوا منظمة مجاهدي خلق ليس فيوا من التوحيد إال االساامن وما سااوى
ذلن من المفاهيم والفكار فوي ماركسا ا ا ا ا ا ااية بالكاملن ويتضا ا ا ا ا ا ااح ذلن من خالل اختالفوا مع الفكر الديني
التقليدين وذلن من قناعة قيادات منظمة مجاهدي خلق ذراع التيار التلفيقي الراديكالي بأهمية وضا ا ا ا ا ا اارورة
الثورة وعدم االكتفاء باإلصا ا ا ا ااالح من داخل النظام القائمن للوصا ا ا ا ااول إلى مجتمع خال من الطبقيةن رواعادة
حقوق العمال والفالحينن وهذا الود
بالشا ا ا ااعارات كتوصا ا ا ااي

البد له من أدوات فكرية ماركسا ا ا ا ا ا ااية علمانيةن لذلن اكتفت المنظمة

حالي للمجتمع التوحيدي وبنائه ماركسا ا ا ااي أما على مسا ا ا ااتوى العملن فقد اختارت

المنظمة المواجوة المسا ا ا االحة خيا ار أمثلن وهي بوذه الصا ا ا ااورة تعطى اليدويولوجيا الدينية شا ا ا ااكالا مشا ا ا ااوها
ممزوجا بالماركساايةن وأنوت اإلسااالم من حساااباتوا طيلة الفترة التي نشااط بوا التيار التلفيقي الراديكالي منذ
عام 1975م (.)3
 1سباهرودين اليديولوجيا الصولية في الفكر السياسي الشيعين ص136
 2جعفريانن نظرة خاطفة إلى الخلفيات الفكرية للرؤية اإللتقاطية الجديدة في إيرانن ص88
 3شفيعين السس الفكرية للثورة اإلسالميةن ص227
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علي شريعتي

()1

مفكر التيار التلفيقي الراديكالي :

يمثل شريعتي دو ار بار از وهاما في إطار التيار التلفيقي الراديكالين رغم أنه لم يكن عضوا في منظمة
مجاهدي خلقن وبما أن المنظمة كانت الذراع التي تطبق أفكار التيار في الس اااحة الس ااياس ااية واالجتماعية
اإليرانيةن حيث تدور أفكاره ورؤاه حول الحاجة إلى فوم اإلسا ا ا ا ا ااالمن السا ا ا ا ا ا ّايما التشا ا ا ا ا اايع ببعده اليديولوجي

الحركين الن اإلسا ااالم بنظره أن غابت عنه تلن الأليديولوجيان سااايبقى آلة تساااتعملوا الطبقة الدينية لخدمة

مصا ا ا ااالحوا( )2ن فإن نفوذ علي ش ا ا ا اريعتي في إيران والعالم اإلسا ا ا ااالمين يبرز من جوتينن الولى :تأثيره في
الترويج للشتراكية اإلسالمية كما يفوموا طالب الجامعات والمثقفونن أما الخرى فتختص بترويجه ونشره
لقيم اإلسا ا ا ا ا ا ااالم الثوري التي حفزتوااا وعززت قبولوااا في المجتمعن والظرو

االجتماااعيااة والثقااافيااة والتي

 1علي شريعتي  :ولد محمد تقي شريعتي عام  1933م ن كان والده من المفكرين اإلسالميينن فقد أسس مع عدد من
رجال الد ين مركز الحقائق اإلسالمية في مشودن وأكمل علي شريعتي دراسته فيوان وقد انضم علي إلى حركة المقاومة
التي أسسوا طلقاني وزنجانين ولذلن سجن شريعتي ستة أشور ولم يكن قد تخر من كلية اآلداب بعدن وارسل عام
 1959م ببعثة دراسية إلى فرنسا حصل منوا على درجة الدكتوراه عام 1964م في تخصص علم االجتماع من
السربونن وبدا عملة مدرسا في جامعة مشود كعالم اجتماع عام 1965من اكتسب شورة وشعبية كبيرة في الجامعة
وبين الطبقات االجتماعية المختلفة في إيرانن فشعر نظام الشاه وسلطته المركزية بخطر = = = وخو
فقررت وق

من أفكارهن

فصوله في الجامعةن فأخذ يلقي محاضراته في حسينية اإلرشاد التي افتتحت عام 1969من ونظ ار للنجاح

الذي حققه لم تجد السلطة بدا من إغالق الحسينية عام 1973من واعتقلت الكثير من أتباعهن ثم سجن شريعتي ثمانية
عشر شو ار تم تعذيبه خاللوا ثم أطلق سراحه عام 1975من وبقي تحت المراقبة والمتابعةن مما دفعة إلى الرحيل إلى
لندن واقام فيوا إلى أن مات مسموما عام 1977م ن أل

خالل حياته العديد الكتب احتوت في مضامينوا رؤى وأسس

فكرية دينيةن ترتبط بمفاهيم الحداثة للصالح والتجديد ورفض االستبداد وتوظي

الدين لتحقيق الهدا ن ومن أهم

مؤلفاته  :أين نبدأن ومو مة مفكرن ونظرة إلى فوم اإلسالمن وفلسفة التضرعن التشيع العلوي والتشيع الصفوين والعودة
إلى الذاتن انظر  :رهنمان علي شريعتي سيره سياسيةن ص 143–113عبد الناصرن وليدن إيران  :دراسة عن الثورة
والدولةنط1ن دارالشروقنالقاهرة ن1997نص 13-12محمدين اتجاهات الفكر الديني المعاصر في ايرانن ص61
2

الواللين عمادن الفكر العلماني في إيران اإلسالمية نط1ن دار االنتشار العربين بيروت ن2012نص67

198
مجلة مدارات إيرانية تصدر عن المركز الديموقراطي العربي-برلين-ألمانيا ،العدد  :03مارس 2019

مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
اجتاحت العالم بعد الحرب العالمية الثانيةن وأكدت على انتشا ا ااار فوم جديد للدينن رواعادة تفسا ا اايره وأدلجتهن
ممااا تطلااب أدوات فكريااة ولغويااة لم تكن موجودة فجاااء ش ا ا ا ا ا ا اريعتي الااذي يعااد من أوائاال الااذين ادخلوا هااذه
المص ا ا ااطلحات إلى الكتابة في المجال الفكري اإلس ا ا ااالمين هذا وال يمكن إنكار ما أدخله الماركس ا ا اايين من
مص ا ااطلحات على اللغات اإلس ا ااالميةن للتعبير عن ٍ
معان ومفاهيم ال تنس ا ااجم بالض ا اارورة مع قض ا ااايا الفكر
اإلسالمي(.)1
ويعد شا اريعتي مبتكر الدين اليديولوجي في إيرانن وأحد منظري التيار التلفيقي الراديكالين ومن دعاة
ُ

التفسااير المادي للسااالمن وقد اسااتند إلى مقولة منسااوبة إلى اإلمام الحسااين هي أن الحياة عقيدة وجواد ن
وهو أول من تناول البعد االجتماعي والسياسي للسالمن لنه يعتقد أن اإلسالم هو أيديولوجيا وليس فلسفة
وال ثقافةن ويحمل رسالة ومذهبا لوداية الناس ونجاتوم

()2

.

وتضا ا اامنت رؤى ش ا ا اريعتي لشا ا ااكال الدين اليديولوجي وميز بين ثالث إشا ا ااكال واحدة منوا فقط تمثل
اإلساالم الصايل الول يمثل المذهب العقلي العلمي اإلنسااني اإليديولوجي أما الشاكل الثاني فوو اإلساالم
الموروث بواس ا ا ا ا ا ا اطااة التلقين العاااطفي التقلياادين بينمااا الخير يمثاال اإلسا ا ا ا ا ا ااالم العلماااني المرتبط ب االعلوم
المتخصا ا اص ا ااة لذلن دعا شا ا اريعتي المس ا االمين إلى التنوير وأعطى مثاالا أبو ذر الغفاري كانموذجا للمس ا االم
اإليديولوجي الذي لم يرث اإلسالم تقليدا ولم يحمله بوصفة ثقافة (.)3
لذلن تبنى شريعتي رؤية متجددة للدين تمثلت بأن الدين مؤسسة اجتماعية لوا دورها االجتماعي وال
فرق بين الدين والدنيا والمجتمع ومنشا ا ااأ هذا االنسا ا ااجام بين الدين والدنيا هو الدور االجتماعي الذي يؤديه

 1عنايتن الفكر السياسي في اإلسالم المعاصرن ص269
2

شريعتينعلين التشيع حزب كاملن ط1ن انتشارات قمن طورانن1982نص81 - 76

3

شريعتينعلين سلسلة اآلثار الكاملةن ترجمة إبراهيم الدسوقي شتان ط2ن دار المير للثقافة والعلومن بيروتن

2007ن 2ن ص 293
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الدين على الصا ااعيد السا ااياسا ااي والبعاد االجتماعية الحرى فالتوحيد

()1

برؤيته ليس مجرد اعتقاد بوحدانية

اهلل عز وجلن بل هو قاعدة لوا لوازم سااياسااية واجتماعية تقضااي إلى نفي الطبقية والعديد من التناقضااات
االجتماعية والعرقية القومية التي تحول بين اإلنسان والتقدم (.)2
وتعد قراءة ش ا اريعتي الجديدة للسا ااالم ورسا ااالته في شا اارح اإلسا ااالم الثوري تأصا اايالا للجيل الجديد من
التنور هو نوع من النبوة تُ ّحمل المتنور رساالة ومساؤولية كرساالة النبياء ولكن دون
الشاباب حيث أكد بأن ّ

وحي( )3ن وحاصل الرسالة التي يحملوا المتنورين وصول المجتمع للعدالة والمساواة من خالل نشر التشيع
الثورين والياديولوجياا باأنواا تواجاه المااركس ا ا ا ا ا ا اياة والليبرالياةن وتادعو المسا ا ا ا ا ا االمين للعودة إلى الاذات الادينياة
اإلسالمية الشيعية (.)4
وبما أن اليديولوجيا الجديدة التي يراها ش ا ا ا ا ا ا اريعتين لم تكن قد تحققت بوذا اإلطارن فإنوا تحتا إلى
تجديدن كما حصاا ا اال في المساا ا اايحية لدى الغرب أي تجديد بناء الفكر الدينين وهذا التجديد يقوم على نبش
التراثن واسا ا ا ا ااتخ ار عناص ا ا ا ا اره الصا ا ا ا االيةن وتحويله إلى طاقةن وحركة لتحقيق مجموعة من الهدا
المثق

تربط

بالناس عامةن وتجريد رجل الدين من سالحومن ونبذ الخرافاتن وكل عوامل التخل ن وتحويل الدين

من التقليد والخضوع إلى التدين الواعي النقدي

()5

.

ويبدو أن هذه الفكار والرؤى الناتجة من الدمج بين مفاهيم العدالة االجتماعيةن وما شابووا في الفكر
الماركسااي واإلسااالم هي نوع من التلفيق الذي حاز على قبول واسااع في أوساااط الشااباب اإليراني بوصاافوا

1

شريعتينعلين التشيع العلوي والتشيع الصفوين ترجمة حيدر مجيد ن تقديم إبراهيم دسوقي شتان ط2ن دار المير

2

شريعتين علين معرفة اإلسالم :دروس حسينية اإلرشادن ط1ن دفتر تدوين آثار علي شريعتين طورانن 1981ن

للثقافة والعلوم ن بيروت ن2007ن ص324

1نص40- 39
 3شريعتين علين ما العملعن ط1ن دفتر تدوين آثار علي شريعتين طورانن  ,1981ص34
 4سياهرودين اليديولوجيا الصولية في الفكر السياسي الشيعين ص81
5

شفيعين السس الفكرية للثورة اإلسالميةن ص233
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أيديولوجي الثورة اإلسالمية ومنظرهان وهو بوذا الدور يوازي آية
اليديولوجيا البرزن فقد ُع ّد شريعتي أبرز
ّ
اهلل الخميني فيما نسااب إليه من دور أساااسااي وحيوي في فكر الثورة اإلسااالميةن وأن أفكاره أدت إلى إحياء
الفكر اإلسالمين وتشكيل نوضة فكرية وثقافية بين الشباب في إيرانن مكنتوم من إحداث الثورة (.)1
وقد أثار شا ا ا اريعتي حفيظة علماء وفقواء المؤسا ا ا اس ا ا ااة الدينية في إيرانن الذين عارضا ا ا اوا رؤيته وفكرةن
وتصدوا لخطر التفسير اإلشت اركي للسالمن وللتجديد والمز بين المفاهيم الماركسية المتشابوة مع اإلسالم
وأدلجة الدينن ومنوم الش ا ا ااويد مرتض ا ا ااى مطورين الذي تص ا ا اادى للتيار التلفيقين وما جاء به شا ا ا اريعتي من
آراء(.)2
التيار الفقهي -الوالئي
أيديولوجية الثورة اإلسالمية اإليرانية برؤية التيار الفقهي -الوال ئي
لم يكن التيار اإلس ااالمي طارئا على الوس اااط الفكرية اإليرانيةن روانما اعتمد حض ااورهن وأش ااكال تعبيره
على الظرو

والمتغيرات التي عاشا ا ااتوا إيران عبر تاريخوا السا ا ااياسا ا ااين وعطفا على دور التيارات الفكرية

غير الدينيةن والتيار التلفيقي اإلصالحي والراديكالين والسس والصول التي دعمت فكر الثورة اإلسالميةن
فااإن انقالب 1953م ُيعااد تحوالا جااذري اا لاادور التيااار الفكري اإلسا ا ا ا ا ا ااالمين وطريقااة توظيفااه كااأداة حققاات
المؤساساة الدينية أهدافوا الثابتة والمتغيرةن على السااحة الساياساية واالجتماعية اإليرانيةن فقد وصا

بالتيار

 1عنايتن الفكر السياسي في اإلسالم المعاصرن ص274
2الشويد مرتضى مطوري :ولد في مدينة مشود عام 1919من ودرس في الحوزة العلمية في قمن وانتقل إلى طوران عام
1953من وهو فقيه وفيلسو

ومفكر شيعين تتلمذ عند العالمة الطباطبائي واإلمام الخمينين ويعد من ابرز المتصدين

للفكر الماركسي في إيران وبيان فساد مذهبومن وهو من مؤسسي حسينية اإلرشاد أهم مراكز نشر المعار اإلسالمية
قبل الثورة في إيران ن له مؤلفات كثيرة في فروع العلوم اإلسالمية المختلفةن ويعد من إفراد الثورة اإلسالمية ومن قادتوا
المؤثرينن اعتقل من قبل قوات بولوي عدة مراتن وقد كلفه اإلمام الخميني بتشكيل مجلس لقيادة الثورة عام 1978من
انظر :مطورين مرتضىن شويد يتحدث عن شويدن ترجمة محمد علي اذرشبن ط1ن به انديشانن جامعة
طورانن1387هنص17 - 5
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
الجاد ذو النظام المتكامل ن المحقق لبناء نظام س ا ا ااياس ا ا ااي واجتماعين وس ا ا اامي بالتيار الفقوي  -الوالئي في
إشارة إلى أن هذا التيار جامع اإلسالم وشامل .
وقد كان لفش ا ا ا اال الحركة الدس ا ا ا ااتورية وتأميم النفطن ردود فعل تمثلت في القناعات التي ترس ا ا ا ااخت لدى
المجتمع اإليراني بأن الحل المثل لمش ا اااكلهن هي اإلص ا ااالح الجذري وقطع دابر الفس ا اااد بالكاملن وهذا ال
يتحقق إال بتأسيس نظام سياسي اجتماعي يقوم على أسس وقيم داخلية غير مستوردةن ولذلن عمد أنصار
هذا التيار إلى التربية والتعليم ونش اار الوعي بدل المواجوة الس ااطحية للوض ااع القائمن وبالتحديد العمل على
إحداث تغيير أساسي يطال اإلنسان في أعماقه وتكوينه النفسي (.)1
بدء التيار الفقوي -الوالئي انطالقه من أواسا ا ااط الربعينيات القرن العش ا ا ارينن وأسا ا ااتمر في التأسا ا اايس
لفكاره إلى أن دخل الس ا ا ا اااحة الس ا ا ا ااياس ا ا ا ااية واالجتماعية اإليرانية عام 1961من وختم مس ا ا ا اايرته بالمواجوة
وانتصار الثورة اإلسالميةن بدعم ومساندة عدد من مفكري إيران ممن انسجمت أهدافوم ورؤاهم الفكرية مع
االتجاه اإلسا ا ا ا ا ا ااالمي في بعض الجوانبن وتحديدا إنواء النظام الملكي()2ن كان اإلمام الخميني في بدايات
انطالق التيار من علماء وفقواء الحوزة العلميةن وينص ا ا ااب اهتمامه على التعليمن ويدعم بقوة حركة آية اهلل
كاشاااني ن ويدعو في محاض اراته لجملة من الخطط والبرامج اإلصااالحيةن مما جذب إليه عدد من المريدين
والطلبةن ش ا ا ا ااكلوا جماعة التبليغ والدعوة في القرى والتجمعات الس ا ا ا ااكنيةن لذلن يمكن تحديد هذه الحقبه من
تاريخ إيران السياسين وتسميتوا بعد أن نضجت بمرحلة إحياء الفكر اإلسالمي الشيعي (.)3

 1شفيعين السس الفكرية للثورة اإلسالميةن ص233
2

حمادةن أملن الخبرة اإلي ارنية  :االنتقال من الثورة إلى الدولةن ط 1ن الشبكة العربية لألبحاث والنشرن بيروتن
2008ن ص 87الطائين تا الدين جعفرن إستراتيجية إيران تجاه دول الخليج العربين ط1ن مؤسسة
أرسالن للطباعة والنشر والتوزيعن دمشقن 2013ن ص83

3

رجبين الحياة السياسية للمام الخمينين ص138
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مجـــــــــلة مدارات إيــــــــــرانية
الجهاد السياسي واالجتماعي للتيار الفقهي الوالئي:
قام التيار بإعداد السا ا ا اااس الفكري والثقافين كأداة من أدوات الحركة الثوريةن بعد أن انطلقت ش ا ا ا ا اررتوا
عااام  1961من وظلاات البالد تعيش هااذه الجواء إلى أن أطلق الخميني إعالنااه باااإلعتراض على قااانون
لجان الوالياتن وكان لوذا اإلعالن أثر عميق في فكرة ربط الدين في السا ا ا ا ا ا ااياسا ا ا ا ا ا ااةن رواعادة المجتمع إلى
الميدان السياسي (.)1
ويمثل هذا اإلنجاز الفكري والثقافين تحوالا أدى إلى قلب قناعات الناس لقبول فكرة الثورة اإلسا ا ا ااالمية
والتفاعل معوان وتجلت مظاهر نشا ا ا ا ا ا اااط هذا التيار في انتفاضا ا ا ا ا ا ااه عام 1963م على الثورة البيضا ا ا ا ا ا اااء
وتداعياتوان ولكن جاءت النتائج متواض ااعة بس اابب عدم اكتمال الرؤية الفكرية الداعمة لهن المر الذي أدى
إلى إعادة النظر في كثير من القضايا الفكرية والنظرية للتيار الفقوي  -الوالئي

()2

.

ويظور الدور الفاعل للتيار الفقوي -الوالئي من خالل أنش ا ا ااطته التي انطلقت من قاعدتين الولى في
قم بزعامة اإلمام الخميني وتالميذه ومؤيديه والخرى في طوران وكانت أكثر توسا ا ا ااعا وانتشا ا ا ااار بينما كان
الن فالشاويد المطوري كان على تماس وتواصال مع اللجان اإلساالمية والنقاباتن
في قم أكثر جوادية ونضاا ا
وقد ابتكر فكرة جمع هذه اللجان في إطار واحد وأسا ا ا ااس مؤتمر اللجان اإلسا ا ا ااالمية خالل الفترة  1962و
 1963من والااذي كااان لااه دور مؤثر في توجيااه أهاال طوران وجماااهيرهااا الشا ا ا ا ا ا ااعبيااة وربطوم بقيااادة اإلمااام
الخميني ومرجعيته (.)3
فأخذت تنتشاار في البالد الجمعيات والقوى اإلسااالمية وتضاام في صاافوفوا أفراد وهيئات مختلفةن ذات
نشاا اااط غير منظم ولكنوا أتحدت وتجمعت لتبدأ العمل السا ا ااياسا ا ااي بإش ا ا ا ار
وقيادتهن وأطلق عليوا جمعية اإلتال

اإلمام الخميني وتحت رعايته

اإلسالمين فنشط أعضائوا لنشر الفكر السياسي الشيعين وبثه بين

1

روحانين حميدن نوضة اإلمام الخميني  :دراسة وتحليلن ط1ن انتشارات راه إمامن 1981ن 1ن ص179

2

رجبين الحياة السياسية للمام الخمينين ص270 - 269

 3شفيعين السس الفكرية للثورة اإلسالميةن ص254
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المجاهدينن عمالا بتوصا ا ا ااية وتوجيوات اإلمام الخمينين الذي يعتقد بأن اإلسا ا ا ااالم غير معرو

بالشا ا ا ااكل

المطلوب الذي يس اامح بمباشا ارة العمل الس ااياس ااين لذلن ال بد من نش اار الوعي بالفكر اإلس ااالمين وقد ترجم
التيار الفقوي -الوالئي رؤاه وأفكارهن بتوسا ااعة المراكز الحسا ااينية وتحويلوا إلى مراكز ثقافية تبليغيهن بعد أن
كانت مراكز متخص ا اصاااة في م ارسااام إحياء عاشا ااوراء لذلن تحول العمل بوا إلى منتديات فكريةن باعتبارها
مراكز يرغب فيوا جيل الشبابن ويتفاعلوا مع أنشطتوا وفعاليتوا (.)1
ومثلت هذه الجمعية منب ار للفكر الشاايعي وأداة من أدوات توظي
أهدا

الدين في حشااد الجماهيرن لتحقيق

س ااياس ااية واجتماعية خاص ااة وأن التيار قد انص اار للتربية والتعليمن لن اإلمام الخميني كان يعتقد

منظ ار أن اللبنة الولى في صاارح الثورة هي بناء اإلنسااان نفسااهن والترويج الجديد للسااياسااة التي تقوم على
الخالق والقيمن وهي صور شكلية في الغلب لم تالمس الواقع عبر مجريات الحداث التي رافقت الثورة.
تص ااد ى التيار لمحاولة تغيير ثقافة المجتمعن والس ااير ض اامن خطوات رس ااموا الخميني لتبدأن من نش اار
القيم اإلس ااالمية الش اايعية والدفاع عنوا وتوض اايحوا للناس()2ن وتقوية ثقافة الش ااباب بوذه القيم ومنع توجووم
نحو تيارات غير إسا ا ا ااالمية (الوالء والبراء)ن وتربية كوادر مؤمنه برؤاه للسا ا ا ااالمن والعمل على إضا ا ا ااعا
النظام القائمن واالعتراض عليه روابراز نقاط ضااعفهن وتشااكيل مؤساسااات موازية لمؤساسااات الدولة من خالل
مقاطعتوان وتجنب اللجوء إليوان وتخريب النظام القائمن والثورة في وجوه بود
وكان أبرز وجوه التباين واالختال

تغيير القيادة (.)3

بين التيارات التلفيقية وبين التيار الفقوي الوالئي أسلوب المواجوة

ومنوجوان فقد كان التيار الفقوي -الوالئي يحرص على المواجوة الثقافية السااليمةن حتى عندما كانت تنظم

1

الخمينين اإلمامن والية الفقيه والجواد الكبرن ط1ن منشورات فقيهن طورانن د.تن ص183

 2الخمينين والية الفقيه والجواد الكبرن ص151
 3الخمينين والية الفقيه والجواد الكبرن ص179
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المظاااهرات وتاادعى الجماااهير إليوااان كااان يتم التااأكيااد على الرغبااة في خرو الش ا ا ا ا ا ا اااهن دون إ ارقااة الاادماااء
واالضطرار إلى مواجوة المسلحة(.)1
وبعد أن خصا اص اات الفترة التي أعقبت انقالب 1953من للبناء الفكري والتأمل النظري لوذا التيارن فقد
أدت الحداث والمتغيرات التي اسا ا ااتجدت في سا ا ااتينات القرن العش ا ا ارين إلى الدخول في مرحلة مومةن هي
مرحلة الخطاب السياسي معتمدا هذا التيار الفقوي على الركائز الفكريةن التي أنجزها في المرحلة السابعةن
للبدء في أخذ زمام المبادرة والعمل بشكل مستقل عن أي حزب سياسي أو تيار فكري آخرن لنه كان يرى
بذلن الوص ا ااول يريد إلى تطبيق أحكام اإلس ا ااالم وهذه القناعات تش ا ااكلت لدى التيار بعد أن س ا ااحق الش ا اااه
محمد رضاا بولوي انتفاضاة عام 1963من فكانت المؤشارات تؤدي نحو نقطة أال عودهن وأن المواجوة هي
الحل المثل إلنواء هذا النظامن ولذلن مثلت انتفاضا ا ا ا ا ا ااة  15خرداد 1963م محطة مومة لتقيم التيارات
المعارضااة للشاااهن وخاصااة التيار الفقوي  -الوالئي الذي سااعى الشاااه إلى إسااترضااائه بعد أن بعث مبعوثه
إلى قم للقاء اإلمام الخميني (.)2
فجاءت رغبة الشاااه في كسااب ود الحوزة العلميةن بعد أن تأكد من تحول مكانتوا عقب حركة اإلحياء
الديني التي شا ا ا ااودها المجتمع اإليراني في العقد السا ا ا ااادس من القرن العش ا ا ا ارينن والتي أقلقت الشا ا ا اااه رواثارة
هواجسا ا ااهن إضا ا ااافة إلى القلق الذي لمسا ا ااه من منوج الخميني الذي إختل

إلى حد كبير عن أسا ا ااالفه من

علماء الحوزة العلميةن من ناحية دخول الحوزة العلمية إلى علم السا ااياسا ااة دون تحفظ ومواجوة النظامن وقد
أصا ا ا ا ا ا اادر الخميني رسا ا ا ا ا ا ااالة إلى الجماهير للبدء في المواجوة مع النظامن ودعا العلماء إلى إعالن تحريم
االحتفال بعيد النوروز لعام 1963من كشااكل من أشااكال المقاومة الساالبيةن وهذا موقفا ص اريحا وحادان أدى

1

مطورين حول الثورة اإلسالميةن ص45

 2رجبين الحياة السياسية للمام الخمينين ص184
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إلى إغالق أبواب المص ا ااالحة والموادنة مع الش ا اااهن فأظور الش ا اااه وجوه الحقيقي وخلع قناع الحرص على
رضا العلماءن واتوموم بأنوم راسخون في الخيانة للوطن (.)1
أخذ التيار الفقوي -الوالئين يقدم رؤيته الجديدة إلصا ااالح المجتمع اإليرانين في إطار هذه المتغيرات
والتحوالتن رؤية تعكس في تفاص اايلوا حلوالا س ااياس ااية واجتماعية ض اامن أس ااس فلس اافيه إمتازت بربطوا في
السس االجتماعية والثقافية والتعليمية والدينيةن بما يتوافق ومقتضيات العصر الجديد وقدموا التيار بطرٍح

متماسا ا ٍانن عر بفكر الثورة وأيديولوجيته اإلسا ااالميةن ووفر لوازم المعالجة االجتماعية والسا ااياسا ااية كحلول
للمشا ا ا ا ا ا اااكل االجتماعية اإليرانيةن وهو بوذا المنتج يمثل حركة بناء فكري متكاملة لتغيير الوضا ا ا ا ا ا ااع القائم
بمسؤولية وعمق (.)2
نظرية الثورة برؤية التيار الفقهي -الوالئي:
المباني الفكرية للثورة اإلسالمية أإليرانية نظرية والية الفقيه :
تبني التيار الفقوي -الوالئي فكرة رفض النظام القائم والدسااتور وقد اعد ذلن تحوالا أساااساايا في مساايرة
الفكر الس ا ااياس ا ااي الش ا اايعي ومثل إعالنا للثورة على النظام ألقائم واعتبر هذا اإلعالن ردا عمليا على اتوام
الفكر الشا ايعي التقليدي بأنه ال يملن نظرية الثورة ()3ن لذلن دعا الخميني علماء المس االمين الس ااعي لوض ااع
حد للحكومات ألظالمة روازالتوا من الوجود لن في ذلن س ااعادة لماليين الناس()4ن وتابع هجومه على نظام
الشاه والدستور ودعا المجتمع اإليراني إلى إبقاء شعار محاربة الشاه حيا لنه شعار اإلسالم(.)5
 1روحانين نوضة اإلمام الخمينين ص264 - 263
 2شفيعين السس الفكرية للثورة اإلسالميةن ص278
3
Enayat,Hamid, revolution in Iran: 1979: religion as political
ideology, in Noel Osullivan ,ed , Revolutionary theory and political reality
, New York: st Martin,s press,1983,pp.200
 4الخمينين والية الفقيه والجواد الكبرن ص38
 5الخمينين صحيفة النور :رسالة مؤرخة في  1978/5/22ن ص588
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وهذا الواقع دفع التيار الفقوي  -الوالئي إلى مضا ا ا ا ا ا اااعفة جووده الرامية إلى مواجوة الثقافة الجديدة
التي تسا ا ا ا ا ا ااعى إلى إحياء ثقافة بالد فارس ما قبل اإلسا ا ا ا ا ا ااالمن واعتبار الملكية من تراث الفرس التاريخي
الطويلن مما أدى إلى تنامي حدة االعتراض على مرحلة ما قبل اإلس ا ا ا ا ااالم من تاريخ إيرانن وأدن التيارات
الملكية القديمة ومحاولة امتدادها لذلن العاصا اارن وأصا اابح ال بد من مقاومة كل أشا ااكال وسا ااياسا ااات الشا اااه
والتمسن باإلسالمن هذا الموق

من الملكية يترجمه قول اإلمام الخميني :إن الشاهنشاهية منذ ولدت في

إيران وحتى يومنا هذا سودت وجه التاريخن وان جنايات ملون إيران شوهت وجه التاريخ حقا (.)1
كما انضا ا ا ا ا ا اام إلى الخميني في مواجوته للتيار القومي عدد من العلماء من طلبة اإلمام مطالبين حماة
اإلسا ا ا ااالم بالتحرن للحيلولة دون العودة إلى الزرداشاا ا ااتية التي هي أبرز وجوه ما قبل اإلسا ا ا ااالمن ومحاوالت
إحياء القيم الفارسية التي تمثل حضارة ما قبل اإلسالم (.)2
يرى التيار الفقوي -الوالئي أن اإلس ااالم يمثل الدين والدولة واليديولوجيا في الوقت نفس ااه بترابط وثيق
يرفض الفص اال بينومن أي أن اإلطار النظري لمفكري الثورة اإلس ااالمية هو من حكم تص ااورات الدولةن وهو
اللطار القادر على معالجة شااؤون اإلنسااان وحل مشااكالتهن دون اإلسااتعانه بغيره من التيارات والمذاهبن
وقد سا ا ا ااعى إلى إحياء البعاد االجتماعية المتغافل عنوا في اإلسا ا ا ااالم من خالل نشا ا ا اار الفكر اإلسا ا ا ااالمي
به (.)3

والتعري

واعتبروا مشروع الدولة اإلسالميةن البديل المناسب للوضع القائم الذي يود
إلى الحالة المطلوبة من الثورةن وبرؤية الخميني فإن الوص ا ا ااول إلى هذا الود

إلى الوصول بالمجتمع

لن يتم إال باإلطاحة بنظام

الش ا اااهن رواحالل نظام س ا ااياس ا ااي إس ا ااالمي مكانه وهي الفكار التي س ا اابق وأش ا ااار إليوا الخميني حول إقامة
المجتمع اإلس ا ااالمي س ا ااياس ا اايا رواداريا واجتماعيا ( )4ن وظلت فكرة الدولة الجامعة ذات الش ا اامولية تختمر في
 1الخمينين صحيفة النورن 1ن ص 307
 2عنايتن الفكر السياسي في اإلسالم المعاصرن ص217
3

مطورين حول الثورة اإلسالميةن ص63

 4الخمينين صحيفة النورن ص 197
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أفكاره التي يطرحوا في محاضراته إلى أن أتت الفرصة المناسبة لطرح نظرية والية الفقيه للتطبيق العملين
بوص ا اافوا اإلطار الناظم للمؤس ا اس ا ااات في الدولة أإلس ا ااالمية وهو بذلن ينكر إظوار اإلس ا ااالم على انه دين
عباده فقط (.)1
وقد أعلن اإلمام الخميني بعد تويئته الجو الفكري والذهني وتصااوره للدولة اإلسااالمية

()2

القائمة على

أسا ا ا اااس والية الفقيه في محاض ا ا ا ارات نظمت في كتيب نشا ا ا اار بعدة لغاتن أحدثت هذه الفكار ردود أفعال
متباينة في الوسا ا ا ا اااط الحوزية في النج

حيث أُشا ا ا ا اايع أن جماعة الخميني أنجزوا تأسا ا ا ا اايس حزب الدولة

اإلسالمية (.)3
يؤكد الخميني في بحوثه الفكرية والتنظيرية أن والية الفقوية مفووم بديوين ال يحتا إلى اسا ا ا ا ا ا ااتدالل
رواقامة براهين إلثباتوا وان سا ا اابب غموض المفووم هو أن اإلسا ا ااالم مضا ا اات عليه قرون أقصا ا ااي فيوا عن
التصادي إلدارة شاؤون المجتمعات بالشاكل المطلوبن وهذا بسابب واقع المة اإلساالمية وخيوط االساتعمار
الذي أقنعنا أن اإلسالم ليس فيه دولة وال مؤسسات حكومية (.)4
وإلثبات س ا ا ا االطة (والية) الفقواء الش ا ا ا اايعةن فقد حاول الخميني بذل جوود لالس ا ا ا ااتدالل باآليات القرآنية
والروايات والبراهين العقليةن من فعل النبي (ص) وتعيينه خليفة من بعدةن للش ا ا ا ا ا ا ا ار

على تطبيق أحكام

اإلس ا ا ااالمن وانتقال هذه الص ا ا ااالحيات في زمن غيبة اإلمام إلى العلماء والفقواءن فكان أول من تحدث بوذه

 1شفيعين السس الفكرية للثورة اإلسالميةن ص310
 2الدولة اإلسالمية االيرانية  :هي النظام الذي سعى إلى تحقيقه اإلمام الخمينين على أساس الخدمة وليس للرئاسة

أو السلطة أو السيطرةن فجاءت بأبعاد خدمية لبناء جواز تنفيذين يعبر عن الجانب الحركي العملي لرؤى التيار
الفقوين ويأمر باالنصياع لخدمة المةن بإطار إصالح البالد والعباد عبر أيديولوجيا دينية تأخذ موقعوا الشرعي بين
الشعب عبر وسائل القبول لالستمرار والبقاءنانظر :الخمينين الحكومة اإلسالميةن ص 32الطائين إستراتيجية إيران
تجاه دول الخليج العربين ص83
 3روحانين نوضة اإلمام الخمينين ص 494رجبين الحياة السياسية للمام الخمينين ص292
 4الخمينين والية الفقيه والجواد الكبرن ص17 - 5
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الصا اراحة عن س االطة الفقواءن ووجوب الس ااعي إلقامة الدولة اإلس ااالمية بقيادة علماء الدين()1ن مس ااتندا في
ال وحاكما سياسيا في وقت واحدن مكلفا بتطبيق
دعوته إلى تجربة النبوةن حيث كان النبي (ص) ُمبلغا ورسو ا

القوانين وتنفيذ الحكام اإلسالميةن وقد أمر اهلل سبحانه وتعالى بطاعته وجعله حاكما على المسلمينن وأكد
أنه على الفقواء العدول أن يتولوا الرئاسا ااةن والحكومة والسا ااور على تنفيذ أحكام اإلسا ااالمن وتطبيق قوانينهن
وذلاان لن دولااة اإلسا ا ا ا ا ا ااالم هي دولااة القااانون اإللويااةن ويجااب على الفقواااء والعلمااانء القيااام بوااذه المومااة
واإلش ار

والتخطيطن رواقرار البرامج وتطبيقوا(.)2

ويؤكد اإلمام الخميني في جانب بنية نظام الدولة اإلسالمية االيرانيةن بأنوا ليست دولة استبداديةن بل
هي نوع من الدول المشااروطيةن التي تقيد فيوا صااالحيات الحاكم بإطار الدسااتور والقواعد والصااول التي
أقرها القرآن والسا ا اانة النبويةن مشا ا ااي ار إلى الصا ا ااول التي أقرها القرآن تقييد كالا من الحاكم والمحكومن وبوذا
القيد تتحدد صااالحيات الساالطة التشاريعيةن وتمتاز الدولة اإلسااالمية التي يرى انوا تمتلن ادوات التنفيذ في
سا ا ا ا ا ا االطتوا بكونوا بيد الفقواءن في حين تبقى السا ا ا ا ا ا االطة التش ا ا ا ا ا ا اريعية ال تمتلن الحق بإقرار قوانين مخالفة
للشريعة(.)3
وهنان من يص ا ا ا

مشا ا ااروع اإلمام الخميني للدولة اإلسا ا ااالمية بالتأسا ا اايس الكلي والنظري واالسا ا ااتدالل

الفقوي العقلي إلثبات أص ا ا ا ا ا اال نظرية والية الفقيهن باعتبارها نظريةي كانت قائمة في الفقه الش ا ا ا ا ا اايعين ودور
اإلمام بوذا الجانب تمثل في إعادة أحياء البحث الفقوي لوذه المس ا ا ا ا ا ا ااألة روادخالوا في إطار علم الكالمن
وجعلوا من متفرعات بحث اإلمامة (.)4
ويتضااح أن العالقة التي ربطت التيار الفقوي -الوالئي بأيديولوجية الثورةن جاءت نتيجة انسااجام فكري
اسا ا ا ااتندت فيه أهدا

الثورة ومجرياتوا إلى تنظير التيار للفكر الثوري روالى أسا ا ا ااس نظرية متباينة توصا ا ا اال

 1الخمينين والية الفقيه والجواد الكبرن ص19
 2الخمينين والية الفقيه والجواد الكبرن ص80
 3الخمينين والية الفقيه والجواد الكبرن ص46
 4شفيعين السس الفكرية للثورة اإلسالميةن ص317
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التيار إليوا خالل عقد من الزمن لذلن وق

التيار في وجه كل محاوالت التلفيق التي تسا ا ا ا ا ا اائ لعقيدتوم

الدينيةن وقد حقق فكر هذ ا التيار شا ا اارط رفضا ا ااه للوضا ا ااع القائم ونافس في سا ا االبه المشا ا ااروعية عن النظام
الملكي كل التيارات الفكرية المعارضة حتى انه دفع بنظام الشاه بالتحول إلى موقع الدفاع عن نفسه .
بينما الفكر الثوري للتيار الفقوي -الوالئي قدم طرحه لنظام س ا ااياس ا ااي بديل ليحقق بذلن خص ا ااوص ا ااية
وتميزن وقد أنطلق من أرض ااية اجتماعية وقبول واس ااع في الوس اااط الش ااعبية ويمتلن ش اابكة عالقات قيادية
وجموو ار واس ا ا ا ااعا أمكنه من تحقيق أهدافهن فقد تمثلت نقاط الض ا ا ا ااع

هذان التياران التلفيقيانن إنوما حاوال

التغيير من داخاال النظااام الملكين دون التفكير بتغييره واإلطاااحااة بااهن أو البحااث عن باادائاال للنظاام القااائمن
ال اجتماعياُ يسمح لوا بتحقيق
وهو ما يناقض فكر الثورة اإلسالمية ن كما أن عدم قدرتوا على اكتساب قبو ا
الثورة والقيام بأعبائوا .
ونفذ التيار الفقوي  -الوالئي رؤاه الفكرية بالدفاع عن عقيدته الدينية واثبت قدرته على تقديم البديل
للنظ ام القائمن وحش ا ااد الجماهير والتباع قبل الش ا ااروع للعمل الس ا ااياس ا ااي مما اس ا ااتنفذ منه أكثر من عقد من
ال ونشا اااطا في هذا الميدانن وقد امتاز نشا اااط التيار الفقوي  -الوالئي بالطابع الثقافي الفكري ال
الزمن عم ا
الس ا ااياس ا ااي أو العن

المس ا االح خالل فترة التأمل النظري واإلعداد لألجيال الجديدة ن لذلن جاء فكره مختلفا

عن التقليد اإلمامي الموروثن لنه يقض ا ا ا ا ااي بتطبيق أحكام اإلس ا ا ا ا ااالم من وجوة نظر علماء الدين وفقواء
المؤسا اس ااة الدينية الش اايعيةن وأن اإلص ااالح وتطبيق أحكام الدين يتوق

على اس ااتالم الفقواء زمام الس االطة

تحت عنوان نظرية والية الفقيه في عصر غيبة اإلمامن وبرؤية وفكر اإلمام الخميني.
لذلن جاءت الثورة نتيجة لعمل أنطلق من التنظير على المسا ا ا ا ا ا ااتوى الفكرين روا عداد منظم لليات
التنفيذ واإلطاحة بالنظام الملكين بواس ااطة ثورة ش ااعبية وبمش اااركة جميع القوى والتيارات الس ااياس ااية وبخطة
فكرية تضمت المبادئ الفكرية للثورة اإلسالمية اإليرانية التي أنجزت فعليا في شباط من عام 1979م .
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المراجع والمصادر العربية والمعربة
 ابو الفضلن عزتين اإلسالم الثوري والثورة اإلسالميةن ط1ن انتشارات هدين طورانن د.ت. آيتن حسنن دروس من التاريخ السياسي اإليرانين ط1نحزب جمووري إسالمينطورانن .1984 ايرانين ناصا ا اارن ازمة الديمقراطية في ايران واثنى عشا ا اار مقالة اخرى ( ُبحران دمكراس در ايرانودوازده مقاله ديكر)ن ط1ن مركز النشر الجامعين طورانن.1992

 بشيريةن حسينن الثورة والتعبئة السياسيةن ط1ن نشر جامعة طوران ن طورانن.1993 بوارن ملن الش ا ااعراءن تاريخ االحزاب الس ا ااياس ا ااية المختصا ا ارة  :زوال القاجاريةن 2مجلدن ط1ن دارامير كبيرن طورانن 1992
 جعفريانن رس ا ا ا ا ا ااولن نظرة خاطفة الى الخلفيات الفكرية للرؤية االلتقاطية الجديدة في إيرانن ط1نسازمان تبليغات إسالمين طوران ن .1990
 حماادةن أمالن الخبرة اإليرانياة  :االنتقاال من الثورة إلى الادولاةن ط1ن الش ا ا ا ا ا ا ابكاة العربياة لألبحااثوالنشرن بيروتن .2008
 الخمينيناإلمام " الحكومة اإلس ااالمية" مؤسا اس ااة تنظيم ونش اار تراث اإلمام الخميني طوران١٩٩٦ن
 الخمينيناإلمامن تحرير الوسيلةن ط1ن مطبعة اآلدابن النج  -العراقن.2000 الخمينيناإلمامن صا ااحيفة النورن ترجمة مركز الوثائق الثقافية للثورة اإلسا ااالميةن ط2ن نشا اار و ازرةالثقافة واإلرشادن طورانن .1991
 -الخمينيناإلمامن كش ا

الس ارارن ترجمة مركز الوثائق الثقافية للثورة اإلسااالمية ن ط1ن منشااورات

آزدين طورانن .1943
 الخمينيناإلمامن والية الفقية والجواد الكبرن ط1ن منشورات فقيهن طورانن د.ت. داورين رضاا ا ا ا ااا اردوكانين لمحة من تاريخ التغر ّيبية  :الوضا ا ا ا ا ااع الراهن في الفكر اإليرانين ط2نسروشن طورانن.1984
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 روحانين حميدن نوضة اإلمام الخميني  :دراسة وتحليلن ط1ن انتشارات راه إمامنطورانن .1998 زراقطن محمد حس ا اانن ترجمة الس ا ااس الفكرية للثورة اإليرانيةن ط1ن مركز الحض ا ااارة لتنمية الفكراإلسالمي :سلسلة الفكر اإليراني المعاصرن بيروتن .2007
 شااتان إبراهيم دسااوقين الثورة اإليرانية  :الص اراعن الملحمة والنصاارن ط1ن الزهراء للعالم العربينالقاهرةن.1986
 شا ا ا اريعتين علين العودة إلى الذاتن ترجمة إبراهيم دس ا ا ااوقي ش ا ا ااتان ط1ن الزهراء للعالم العربينالقاهرةن 1993
 شريعتين علين ما العمل؟ن ط1ن دفتر تدوين آثار علي شريعتين طورانن .1981 شا ا ا ا اريعتين علين معرفة اإلس ا ا ا ااالم :دروس حس ا ا ا ااينية اإلرش ا ا ا ااادن ط1ن 1ن دفتر تدوين آثار عليشريعتين طورانن .1981
 ش اريعتينعلين التشاايع العلوي والتشاايع الصاافوين ترجمة حيدر مجيد ن تقديم إبراهيم دسااوقي شااتانط2ن دار المير للثقافة والعلوم ن بيروت ن.2007
 ش ا ا اريعتينعلين سا ا االسا ا االة اآلثار الكاملةن ترجمة إبراهيم الدسا ا ااوقي شا ا ااتان ط2ن  20ن دار الميرللثقافة والعلومن بيروتن .2007
 شااافيعين محمد فرن الساااس الفكرية للثورة اإليرانيةن ترجمة محمد حسااان زراقطن مركز الحضا ااارةلتنمية الفكر اإلسالمين بيروت.
 الطائين تا الدين جعفرن إسا ا ااتراتيجية إيران تجاه دول الخليج العربين ط1ن مؤس ا ا اسا ا ااة ارسا ا ااالنللطباعة والنشر والتوزيعن دمشقن .2013
 طورين مرتض ا ا ا ااىن حول الثورة اإلس ا ا ا ااالمية (بيرامون انقالب اس ا ا ا ااالمي)ن ط1ن دفتر انتش ا ا ا اااراتإسالمين قم ن .1982
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االتفاق النووي اإليراني
دراسة مقارنة بين ادارتي أوباما وترامب
أ.د .شيماء عادل فاضل
م.د .علي طارق
الجامعة العراقية – كلية اإلدارة واالقتصاد – العراق

ملخص:
يناقش البحث قض ا ااية هامة على الص ا ااعيدين العالمي والش ا اارق اوس ا ااطي والتي تتمحور حول
البرنامج النووي اإليراني الذي ي واجه انتقادات حادة من قبل الوسا ا ا اااط الدولية بشا ا ا ااكل عام والواليات
المتحدة بش ا ا ا ا ااكل خاص من يناقش ا ا ا ا ااه البحث هو التناقض الذي واجوه االتفاق النووي اإليراني امام
أدارتي الرئيس ااين باران أوباما ودونالد ترامب اذ كان االتفاق النووي في الس اااس فكرة منبثقة من قبل
إدارة الرئيس أوب اما الحتواء االزمة النووية اإليرانية في حين انسا ا ا ا ا ا ااحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب
من االتفاق تود
االمريكية تجاه المل

الد ارس ا ا ااة الى اس ا ا ااتنباط الحقائق وراء ظاهرة التناقض التي ش ا ا ااودتوا الس ا ا ااياس ا ا ااة
النووي اإليراني وما هي النتائج التي من الممكن ان تتمخض عن السا ااياسا ااة

االم ريكية تجاه ايران وبناء على كل ما تقدم فأن البرنامج النووي اإليراني سو

تكون له انعكاسات

مباش ارة وغير مباش ارة على االمن في الشاارق الوسااط والعالم كما يلقي البحث الضااوء حول انعكاس
االنس ا ا ا ا ا ااحاب المريكي من االتفاق النووي وردود فعل الدول الحليفة للواليات المتحدة الس ا ا ا ا ا اايما دول
اوربا.
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ولجله تناول البحث بشا ااكل أسا اااس الدور المريكي المتناقض حول البرنامج النووي والبحث
.واالستقصاء عن السباب والنتائج للسلون المريكي واإليراني
Summary
The research discusses an important issue at the global and Middle
East level, which revolves around the Iranian nuclear program, which is
facing sharp criticism from the international community in general and the
United States in particular. The discussion is the contradiction between the
Iranian nuclear agreement before the administrations of President Barack
Obama and Donald Trump. The nuclear program is essentially an idea
created by the Obama administration to contain the Iranian nuclear crisis.
While the administration of President Donald Trump has withdrawn from
the agreement, the study aims at finding the facts behind the contradiction in
US policy toward the file. The Iranian nuclear program, what are the possible
consequences of US policy towards Iran, and based on all of the above, Iran's
nuclear program will have direct and indirect implications for security in the
Middle East and the world, and sheds light on the reflection of the US
withdrawal from the nuclear agreement and the reaction of countries The
United States, especially the European countries. The study is based on the
contradictory American role on the nuclear program and the research and
investigation of the causes and consequences of American and Iranian
behavior.
:مقدمة
مع موجة الربيع العربي وازدياد تأزم منطقة الشا ا اارق االوسا ا ااط واالنفتاح الواسا ا ااع للتدخالت
الخارجية غدت هذه التحوالت سا ا ا ا ا ا ااببا في اختالل ميزان القوى باإلقليم وبروز ايران بملفوا
النووي والذي احتل موقعا موما في سا ا االسا ا االة الملفات العالقة والشا ا ااائكة في عالم السا ا ااياسا ا ااة
الدولية لما لوا من تأثير كبير ومباش ا ا اار في منطقة الش ا ا اارق االوس ا ا ااط والعالم والس ا ا اايما مع
منافس اايوا االقليمين (اسا ارائيل ) فض ااال عن اهتمام الواليات المتحدة بوذا الموض ااوع اهتماما
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خاصا ا ا اا بس ا ا اابب مص ا ا ااالحوا الش ا ا اارق أوس ا ا ااطية في محاولة لحمايتوا والمحافظة عليوا بكافة
الوسائل المتاحة والممكنة.
فضا ا ا ااال عن ان القوة النووية هي في حد ذاتوا اضا ا ا ااافة نوعية لكل دولة تسا ا ا ااعى المتالكوا
وكذلن الحال مع إيران التي التزال الروح الفارسا ا ا ا ا ا ااية المتميزة باإلحسا ا ا ا ا ا اااس القوي بالهمية
والعظمة ويبدو ذلن واضحا في خطابات قادتوا السياسيين.
ولجله جاء بحثنا للتوصاا اال الى حقائق جوهرية فيما يتعلق بسا ا ااياساا ااة الواليات المتحدة االمريكية
النووي اإليراني وماهية السا ا ا ا ا ا ااباب والدوافع التي أدت الى بروز تناقض كبير بين

تجاه المل

ادارتي الرئيس ا ا ا ا ااين باران أوباما ودونالد ترامب وايوما الس ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ااة الكثر واقعية التي تؤدي الى
اسااتن از

البرنامج النووي االيراني تدريجيا بغية تقويضااه بما يحقق المصااالح االمريكية والعالمية

بشكل فعلي.
وعليه ينطلق البحث من فرض ا ااية أس ا اااس ا ااية مفادها ان (التغير المفاجئ والسا ا اريع في الس ا ااياسا ا اة
الخارجية االمريكية بشا ا ااأن المل

النووي اإليراني سا ا اايخلق تأثيرات وانعكاسا ا ااات متباينة ليس في

داخل الواليات المتحدة االمريكية نفس ااوا وانما ايض ااا في خارجوا سا اواء من قبل حلفاءها او من
قبل الجانب االيراني).
وللبرهنة على صحة الفرضية تم طرح التساؤالت االتية:
 .1هل لالتفاق النووي اإليراني الذي عقدته أدارة الرئيس أوباما عام  2015تأثير إيجابي في
احتواء ازمة البرنامج النووي بين الواليات المتحدة روايران.
 .2هل يشكل انسحاب الرئيس ترامب من االتفاق النووي اإليراني الى تفاقم االزمة بين الجانبين
المريكي واإليراني وما هو موق

الخيرة من االنسحاب الذي أضر بمصالحوا.
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في كتابة البحث تم اتباع اسا ا ا ا ا االوب المناهج المتعددة اذ تم اعتماد المنوج التأريخي والمنوج
المقارن وكذلن كل من المنوجين النظمي ومنوج صااانع القرار للوصا ااول الى أقرب الحقائق
والنتائج التي هد

اليوا البحث.

يتضا ا ا ا ا ا اامن ال بحث مقدمة وتمويد وأربعة محاور اذ تناول المحور الول الدوافع االيرانية تجاه المل
النووي اما المحور الثاني فقد تناول الدوافع االميركية تجاه المل

النووي اإليراني في حين تضا ا اامن

المحور الثااالااث دور االدارة االميركيااة في االتفاااق النووي االيراني امااا المحور الرابع والااذي ج ااء
ليوضااح ردود الفعال الدولية من قرار انسااحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي االيراني فضااال
عن الخاتمة التي تضمنت تلخيصا لمضمون البحث.
المبحث االول
الملف النووي االيراني
تحرص إيران والتزال على تقديم نفسا ا ا ا ا ا ااوا كدولة فريدة من نوعوا وتدعي بانوا موددة
وغير مقبولة ومرد هذا االدعاء هو النموذ الس ا ااياس ا ااي الفريد الذي تتبناه فض ا ااال عن
فرادة ثقافتوا.
ان فوم التوجوات االيرانية من حيث االسا ااس واالهدا

هو الذي سا ااو

يمكننا من فوم

سا ااياسا ااتوا ومواقفوا وحدود رهاناتوا وهو تماما ما أدركته الدول الكبرى والسا اايما الواليات
المتحدة االمريكية والتي تعاملت معوا بحذر والسااايما تجاه المل

النووي فإيران تسا ااعى

الى تطوير برنامجوا النووي متحديا في ذلن العديد من القوى ذات التأثير سا ا ا اواء اكانت
االقليمية او الدولية ومنوا الواليات المتحدة االمريكية سا ا ا ا ا ا اابيال لتحقيق عدة اهدا
بينوا:
.1

تعويض النقص الحاصل في قدراتوا الدفاعية التقليدية.
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.2

قناعة منوا البد ان ال تعتمد كثي ار على القيود الذاتية التي قد يفرضااوا الخصااوم
على أنفسوم او على تمسكوم بااللتزامات الدولية.

.3

ممارسا ا ا ا ا ا ااة دور اقليمي أكثر نشا ا ا ا ا ا اااطا في منطقة الخليج العربي او في منطقة
الش ا ا اارق االوس ا ا ااط على العموم عبر القوى الناعمة كالمس ا ا اااعدة في اعادة البناء
وتطوير البنى التحتية او وسائل االعالم واالستثمارات (.)1

.4

احياء المد االس ا ا ا ا ا ااالمي في المنطقة واقامة كتلة اس ا ا ا ا ا ااالمية قوية تض ا ا ا ا ا اام إيران
وجمووريات اسيا الوسطى االسالمية.

.5

تامين نفس ا ا ا ا ا ااوا باالس ا ا ا ا ا ااتم اررية تجاه دول الخليج المتحالفة مع الواليات المتحدة
االمريكيااة وعاادد من الاادول الغربيااة المعاااديااة لوااا والسا ا ا ا ا ا ا اااعيااة لتحقيق امنوااا
واستقرارها واستبعادها عن الترتيبات االمنية (.)2

.6

ادراكوا بان اسا ا ا ا ااتخدام السا ا ا ا ااالح النووي كأداة للردع ولحداث التوازن مع القوى
النووية االخرى بالمنطقة (اسرائيل باكستان الوند).

.7

اكتساااب ساامة ومكانة دولية التي يمكن ان تكتساابوا من خالل امتالكوا السااالح
النووي.

.8

مأل الف ار االيديولوجي في العالم الثالث عقب انويار االتحاد السوفيتي.

.9

تأمين  %20من طاقتوا الكوربائية لتحقيق اس ا ا ااتوالكوا من الغاز والنفط بود
توجيووا نحو التصدير فضال عن مواجوة االنفجار السكاني والتصنيع السريع
للبالد (.)3

.10

توليد الطاقة لخدمة الحاجات االسا ا ا ااتوالكية والساا ا اايما في المناطق الجنوبية من
إيران المتواجدة فيوا المفاعالت النووية.
ان ايران ربما ال تريد بناء س ا ا ااالح نووي كود

في حد ذاته وانما تريد امتالن

القدرة على التحول الى دولة نووية في حال واجوت خط ار وشا ا ا ا ا ا اايكا وفي هذا
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الصا ا ا اادد يشا ا ا ااير المدير التنفيذي السا ا ا ااابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ( محمد
البرادعي ) الى ان (( الخيار المفضاال لدى ايران هو امتالن القدرة على صاانع
االس ا ا االحة من غير ان تعمد الى ص ا ا اانعوا )) كما ذكر  (( :بان معرفة كيفية
تخصيب اليورانيوم رادع في ذاته )) والى انوم (( ليسوا بحاجة الى سالح عبارة
ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان
ونتيجة لوذه االهدا

رس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
فسا ا ا ا ا ا اارت كل دولة بمنظار مختل

)))4(.
باختال

مخاوفوا

ومواقفوا فونان دول تعتر إليران بحقوا في الحص ا ا ا ا ااول على التقنية النووية
لالس ااتخدام الس االمي كما هو الحال مع روس اايا وباكس ااتان وهنان دول ال تخفي
قلقوا من حص ا ا ا ا ااول ايران على التقنية التي تمكنوا من انتا االس ا ا ا ا االحة النووية
ومنوا الواليات المتحدة االمريكية منطلقة رفضا ا ا ا ا ا ااوا من ( يمتلن القدرة النووية
لألغراض السا ا االمية يتمكن من انتا االسا ا االحة النووية اعتمادا على الراي الذي
يرى (( وجود عالقة مباشا ارة بين انتش ااار التكنولوجيا النووية لألغراض الس االمية
وانتش ا ا ااار االس ا ا االحة النووية في العالم اذ يعتمد الجانبان المنش ا ا ااأت والتكوينات
والمواد نفس ا ا ااوا تقريبا فال توجد طاقة نووية س ا ا االمية واخرى عس ا ا ااكرية بل توجد
طاقة نووية واحدة )) (. )5
رغم ثباتوا النساا ا ا ا ا اابي في الموق

اال ان جدوى محاص ا ا ا ا ا ا ارة إيران وعزلوا على

المستويين االقليمي والدولي كان من صلب اولويات االدارة االمريكية ومحاولة
تقل المل

النووي الى مجلس االمن لفرض عقوبات صا ااارمة ضا اادها وتكثي

الضغوط تجاه الدول التي تساندها (روسيا باكستان)
(.)6
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في الحقيقة ان قدرات إيران االقتصا ا ا ا ا ا ااادية ال تسا ا ا ا ا ا اامح لوا بان تبقى في موق
التخاصاام المسااتمر مع الرافضااين لتساالحوا النووي الذي يعد هذا المل

اقصااى

درجات القلق في السلون االيراني تجاه القوى االقليمية او الدولية.
لذا جاءت احداث ما حص ا ا ا ا ا ا اال في جارتوا العراق عام  2003الفرص ا ا ا ا ا ا ااة لوا
لاللتقاط االنفاس والتروي قبل الرضا ا ا ا ا ا ااوا للمطالب االميركية قناعة منوا بان
الوقت لم يعد لصا ا ا ااالح انجاح المشا ا ا ااروع االميركي في االنقضا ا ا اااض عليوا بل
العكس اذ البااد ان يكون لوااا دو ار فاااعال في ظاال مااا يجري من احااداث وقاادرة
الدبلوماسية االيرانية كانت واضحة وجسدت صورة االوضاع الراهنة والمستقبلية
في التعامل الدقيق مع المعطيات الواقعية (.)7
ان اسا ا ا ا ا ا ااتمرار إيران في ع اادم التن ااازل تج اااه ملفو ااا النووي ورغم معرفتو ااا من
اص ا ا ارارها سا ا اايكون محفوفا بمخاطر المواجوة المؤكدة هذا الى جانب التكالي
الباهظة اال انه يحقق لوا مص ا ااداقية واض ا ااحة في العديد من االوجه التي البد
وان ينظر اليوا باهتمام كبير تأكيدا لسااالمة موقفوا االسااالمي الرافض لسااياسااة
الويمنة االميركية.
المبحث الثاني :سياسة ادارتي أوباما وترامب تجاه االتفاق النووي اإليراني
تكش ا ا ا ا ا

لنا السا ا ا ا اانوات السا ا ا ا ااابقة وبالتحديد منذ نواية الحرب الباردة بان الواليات

المتحدة االمريكية تحاول فرض نفساوا تجاه منطقة الشارق االوساط كحارس يحافظ على
االمن والتوازن عن طريق منع انتشا ا ا ااار السا ا ا ااالح النووي وتوريط الطر االقوى ودفعه
الى معركة اسا ا ا ا ااتن از

فضا ا ا ا ااال عن تعطيل قدرته على اسا ا ا ا ااتخدام عوامل قوته وجعل

المنطقة منطقة مجردة من السالح النووي باستثناء اسرائيل
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وعلية سا ااعت الى اتباع مختل

السا ااياسا ااات وانتوجت العديد من االسا ااتراتيجيات سا اابيال

لمواجوة اي توديد يمس اهدافوا تجاه منطقة الشرق االوسط وثوابت استراتيجيات امنوا
القومي التي في مقدمتوا منع انتشار االسلحة النووية (.)8
وعلية س ا اانحاول في هذا المحور تحليل الس ا ااياس ا ااة االميركية في عودي الرئيس ا ااين باران
اوباما ودونالد ترامب واجراء مقارنة بينوما في ظل السااعي االيراني المتواصاال للحصااول
على السالح النووي والذي يعد اقصى درجات القلق تجاه تفوقوا االقليمي.
أوال :دور إدارة الرئيس أوباما في االتفاق النووي اإليراني
أعلن الرئيس المريكي باران أوباما أن االتفاق الذي تم التوصا ا ا ا ا اال إليه في المفاوض ا ا ا ا ا اات بين إيران
والدول السات الكبرى في فيينا يعطي فرصاة لحل مل

طوران النووي بطريقة سالمية كما أكد أوباما

إن االتفاق يغلق أمام طوران كل السا ا اابل المتالن السا ا ااالح النووي كما أنه يجنب الشا ا اارق الوسا ا ااط
سباق تسلح خطير.
وكذلن أكد على ان غياب االتفاق مع طوران س اايعرض الش اارق الوس ااط لخطر نش ااوب حرب كبيرة
مشا ااي ار إلى أن الصا اافقة تتماشا ااى مع مصا ااالح أمن جميع الدول وشا اادد أوباما على أن هذه الصا اافقة
النووية تناس ا ا ا ا ااب المص ا ا ا ا ااالح القومية للواليات المتحدة وحلفائوا وأنه حتى بعد توقيع االتفاق ال تزال
خالفات جدية قائمة بين الواليات المتحدة روايران وأن االتصاالت بين البلدين ستكون محدودة لننا
لم نطبع عالقاتنا معوا بعد (.)9
كمااا عااد الرئيس المريكي أن إيران ال تزال تمثاال تواادياادا للمجتمع الاادولي قااائال :مااا زلنااا نعاااني
مشكالت بسبب الدعم اإليراني للرهاب  .كما لم يستبعد أوباما احتمال الخدعة من قبل طوران في
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تنفيذها بنود االتفاق وبوذا الخص ا ااوص أش ا ااار إلى الهمية البالغة آللية الرقابة التي تمت مناقش ا ااتوا
أثناء المفاوضات في فيينا.
كما ورد الرئيس المريكي على معارض ااي الص اافقة قائال إن(( ال أحد منوم بمن فيوم رئيس الوزراء
اإلسرائيلي وأعضاء الكونغرس اقترح بديال له وأنا أنصحوم التمعن في قراءة نص االتفاقية قبل أن
ينتقدوها رواذا بقوا على رأيوم بأنوا صفقة سيئة فدعوهم يفسرون وجوة نظرهم ويقترحون شيئا أفضل
منوا))(.)10
وعاد أوبااماا أن على أغلبياة الكونغرس المريكي أن تص ا ا ا ا ا ا ااادق على االتفااق مع طوران بنااء على
الوقااائع  .وقااال :ال أعول على أن يلقى هااذا االتفاااق دعم الحزب الجمووري .لكنني أتوقع أن تكون
المناقشات مبنية على الوقائع وليس على مضاربات أو معلومات مضللة".
كما رفض الرئيس المريكي االنتقادات التي يوجووا إليه الجمووريون وعدد من الديمقراطيين قائال:
إننا منعنا أية إمكانية لتطوير الس ااالح النووي من قبل إيران .نجحنا في توحيد المجتمع الدولي حول
نظام العقوبات الكثر فعالية والذي وجه ض ا ا ا ا اربة قوية إلى االقتصاا ا ا اااد اإليراني وأجبر طوران على
الجلوس إلى طاولة المفاوضاتutrs)11(".
وأكد أن االتفاق يركز على المل

اإليرنية
ا
النووي فقط وهو ال يش ا ا ا اامل ما اعتبره أوباما النش ا ا ا ااطة

الض ا ا ااارة في المنطقة وفي العالم برمته .وأكد أنه يش ا ا اااطر أعض ا ا اااء الكونغرس قلقوم من احتمال أن
يتيح رفع العقوبات إليران فرصااة تمويل اإلرهاب وتكثي

دعموا للنظام السااوري و حزب اهلل  .لكنه

أكد أن واش ا ا ا اانطن س ا ا ا ااتعمل مع حلفائوا في المنطقة ومنوم دول الخليج رواسا ا ا ا ارائيل لوض ا ا ا ااع حد لوذه
النشطة التي ال عالقة لوا بالمل

النووي (.)12
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ويبدو أن اإليرانيين في إطار الص ا اافقة النووية مع الدول الس ا اات الكبرى قبلوا ض ا اارورة تأجيل تطبيق
االتفاق حتى موافقة الكونغرس عليه وهذا ما أعلنه وزير الخارجية المريكي جون كيري في تصريح
له مؤخ ار ((أن االتفاق النووي سا اايدخل حيز التطبيق في غضا ااون  90يوما بعد موافقة مجلس المن
الدولي عليه)) (.)13
كما قدم أوباما االتفاق النووي للكونغرس في غضا ا ا ا ااون  5أيام بعد عقده وقد سا ا ا ا ااارع مجلس النواب
المريكي إلى انتقاد االتفاق محذ ار من أن هذه الصفقة ستؤجج سباق التسلح في العالم.
وقال رئيس مجلس النواب جون بينر في بيان له إن هذه الصا ا ا اافقة لن تؤدي على الرجح إال إلى
اشتعال نيران سباق التسلح في جميع أنحاء العالم
ونوه بأن االتفاق س اايوفر إليران الوقت والفض اااء المطلوبين إلنتا قنبلة نووية وأن عقد الص اافقة مع
طوران أظور تراجع أوباما عن مبادئه.)14( .
وكانت العقوبات المريكية التي فرضا ا ا ا اات على إيران أقرت غالبا بإجماع البرلمانيين لكن تعليقوا -
مقابل االلتزامات اإليرانية في إطار االتفاق -يثير انقساما عميقا في الكونغرس.
وتمتع خصا ا ا ااوم باران أوباما بغالبية تاريخية في مجلسا ا ا ااي النواب والشا ا ا اايوا وعد الغالبية أن الرئيس
المريكي مكااافااأ الزعماااء اإليرانيين بقبولااه رفع المنظومااة المعقاادة للعقوبااات المريكيااة باادون تااأمين
تفكين البنية التحتية النووية اإليرانية.
وقال رئيس لجنة الشا ا ااؤون الخارجية (إد رويس) الذي قاد النقاشا ا ااات في مجلس النواب المريكي إن
هذا االتفاق ال يلزم طوران بتفكين تكنولوجيا تص ا ا ا اانيع القنابل وس ا ا ا اايس ا ا ا اامح لوا بتطوير برنامج نووي
لغراض صناعية في غضون عشر سنوات فيما قال السيناتور جون ماكين كل شيء يبعث على
االعتقاد أنه اتفاق سيء )15( .
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في عود الرئيس المريكي باران اوباما تم اتباع سا ااياساااة الحد االدنى وهي سا ااياساااة تقوم على رفض
اسااتعمال ا لقوة العسااكرية او التلويح بوا لنه ليس من صااالح الواليات المتحدة االمريكية وحلفائوا في
الشرق االوسط (.)16
اي بمعنى اخر اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تأخير الخيار العس ااكري وتقديم س ااياس ااة المفاوض ااات
المباشا ارة للتعامل مع االزمة ويكون ذلن في إطار اس ااتراتيجية جديدة تم تبنيوا كأس االوب جديد إلدارة
الملفات العالقة.
ان مرد اعتماد هكذا سياسة واتباع هكذا استراتيجيات بالتأكيد له مسببات من بينوا:
.1

رغبة ادارة الرئيس في توظي

القوة الناعمة تجاه إيران جاءت نتيجة قراءة واقعية بعدم

فعالية استخدام القوة الصلبة.
.2

فض ا ا ااال عن حس ا ا ااابات اقليمية واض ا ا ااحة مفادها ان توجيه ضا ا ا اربة عس ا ا ااكرية وقائية الى
المنشأت النووية لن يقدم سوى تأخير البرنامج النووي لسنوات اطول)17( .
ان االدارة االميركية كانت عازمة على مواصاالة توجووا هذا وتجساايده على ارض الواقع
وان تطلب ذلن اجراء عدد من التعديالت الشا ا ا ا ا ا ااكلية أو الفرعية التي يمكن قبولوا من
الجانب االيراني وتضا ا ا ا اامن في الوقت نفساا ا ا ااه إقناع االط ار

االقليمية االخرى بان اي

اتفاق مع إيران يلبي مطالبوا ويستجيب لتحفظاتوا)18( .
وبدأت سياسة المفاوضات تجري بين الجانبين االميركي وااليراني التي استمرت ما يقارب الا ا ا ا ا ا ا ا 18
شا ا ا ا ا ا ااو ار الااذي اكااد فيوااا الرئيس االميركي باااران خالل هااذه الفترة في مقااابلااة معااه في 2015/4/2
((على الخيار العس ا ااكري في حال لم يتم االتفاق ))( )19وتم على اثر هذه المفاوض ا ااات عقد اتفاقا
في فيينا بال ا ا ا ا ا ا15من  2015/7والذي يسمح هذا االتفاق إليران بتحقيق طموحاتوا النووية لألغراض
الس ا االمية وذلن بض ا اامان حس ا اان نيتوا في هذا المجال وخض ا ااوع برنامجوا لش ا ااروط الوكالة الدولية
للطاقة الذرية بما في ذلن توافر شروط السالمة فضال عن تفصيالت تقنية وفنية ضرورية .
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وفي مقابل هذا تعودت الواليات المتحدة االمريكية برفع الحظر او الحص ا ااار االقتص ا ااادي المفروض
على إيران الى جانب تعود االتحاد االوربي باتباع س ااياس ااة أكثر انفتاحا تجاه إيران والغاء العقوبات
المفروضة عليوا مقابل التزام إيران باالتفاق النووي (.)20
ثانيا :دور إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب في االتفاق النووي اإليراني:
قرر الرئيس الميركي دونااالااد ت ارمااب في العااام  2018انس ا ا ا ا ا ا احاااب الواليااات المتحاادة االمريكيااة من
االتفاااق النووي اإليراني الااذي ُعقااد بين إيران والاادول ( )1+5في العااام  2015ووقع على مااذكرة

رئااس ا ا ا ا ا ا اياة تم بموجبواا عودة فرض العقوباات على النظاام اإليراني وركز الرئيس على ان العقوباات

ستكون ذات طبيعة اقتصادية بالغة الشدة.
الحجة التي نادى بوا ترامب تمثلت في إن النظام اإليراني قد قام بدعم منظومة اإلرهاب وبدد ثروات
ُ
الش ااعب االيراني واكد على ان إدارة الرئيس الس ااابق باران أوباما س اامحت للجموورية اإلس ااالمية في

إيران بالتقدم في برنامجوا النووي الساا ا اايما في تخصا ا ا اايب اليورانيوم والوصا ا ا ااول اعتاب امتالن قنبلة
نووية.
كما وص ا ا ا ا

ترامب االتفاق النووي بالكارثي اذ تسا ا ا اابب في حصا ا ا ااول إيران على مبالغ طائلة ودعم

برنامجوا النووي واكد ترامب ان االتفاق النووي ساو

يؤدي في المساتقبل الى ساباق تسالح نووي في

الشرق الوسط السيما ان إسرائيل متخوفة من االتفاق النووي وقد تسعى لتطوير ترسانتوا النووية
لتوفير الحماية لنفس ااوا اذ قدمت عدد من الدلة التي تُدين النظام اإليراني وتتومه بالس ااعي المتالن
السالح النووي لألغراض غير السلمية).(21
عد انس ا ااحاب الرئيس المريكي دونالد ترامب من االتفاق النووي اإليراني انس ا ااحاب طر من بين
وي ُ
ُ

سا ا ا ا ا ا ااتة أط ار

دولية وقعت االتفاق الذي ُعد اتفاقا دوليا بعد اعتماده من قبل مجلس المن الدولي

بيد أن االنسحاب المريكي ُيفقد االتفاق قيمته في المقابل لم تقدم إيران على االنسحاب من االتفاق
والتزمت بالبقاء رغم االنسحاب المريكي.
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أن المعطيات وحقائق الواقع تؤكد وفق العديد من المحللين والمتابعين أن خرو الواليات المتحدة
يعني انوياره اذ تتحكم بما نسا ا ا ا ا ا اابته أكثر من %90من العقوبات على إيران كما تتحكم في النظام
المالي العالمي ومن خالله تستطيع فرض عقوبات تخشاها جميع الط ار .
تنقس ا ا اام الس ا ا ااباب التي دفعت الرئيس المريكي دونالد ترامب الى االنس ا ا ااحاب من االتفاق النووي
اإليراني الى قسمين. (22) :
أوال :أسباب داخلية:
 .1تم انس ا ا ا ا ااحاب الواليات المتحدة االمريكية من االتفاق النووي اإليراني لس ا ا ا ا اابب أس ا ا ا ا اااس وهو الوعد
االنتخابي الذي قطعه الرئيس ترامب على نفسا ا ا ااه امام الناخبين االمريكيين خالل حملته االنتخابية
عام .2016
عد سا ا ا ا ا اابقا لدبلوماسا ا ا ا ا ااية االدارة االمريكية بقيادة
 .2دخول الواليات المتحدة في اتفاق دولي مع إيران ُي ُ

الرئيس المريكي الس ا ا ا ا ا ا ا ااابق ب اااران أوب ااام ااا وللحزب ال ااديمقراطي في الوق اات ال ااذي رفض الحزب

الجمووري االتفاق جملة وتفصيالا.
 .3جاء انسحاب الرئيس المريكي ترامب من االتفاق أثر ضغوطات من قبل الحزب الجمووري الذي
يرفض تطبيع العالقات مع إيران.
ثانياً :اسباب الخارجية:
 .1عدم ثقة الواليات المتحدة بالتزام أيران باالتفاق النووي واالدعاء بعدم صا ا ا ا ا ا ااحة المعلومات التي
تقدموا الجموورية اإلسالمية اإليرانية بخصوص برنامجوا النووي.
 .2الضااغوط اإلس ارائيلية على الواليات المتحدة بشااأن خطورة االتفاق اإليراني على إس ارائيل نفسااوا
والمنطقة.
 .3التزام ترامب بأمن حلفائه وشا ا ا ا ا ا ااركائه من دول الخليج الذين يرون أن إيران اسا ا ا ا ا ا ااتغلت االتفاق
النووي للتوسع االستراتيجي في المنطقة وبدأت بتمويل ودعم الجماعات المسلحة.
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 .4امتالن إدارة ترامب أدلة على تجاوز إيران على نصوص االتفاق ومنوا ما قدمته المم المتحدة
حول تزويد إيران جماعة الحوثيين في اليمن بالصا ا ا ا اواريخ البالس ا ا ا ااتية وهي بذلن قد خرقت قرار
مجلس المن الدولي .2216
 .5امتالن إدارة الرئيس المريكي ترامب قناعة تامة بعدم إمكانية االتفاق النووي الذي ابرمته إدارة
الرئيس الس ا ااابق أوباما من منع الجموورية اإلس ا ااالمية اإليرانية من تص ا اانيع قنبلة نووية في ظل
االتفاق.
 .6يعتقد الرئيس ترامب وادارته بأن االتفاق النووي يسا ا ا ااير بأتجاه اذكاء سا ا ا ااباق تسا ا ا االح في منطقة
الشرق الوسط.
 .7توديد إيران لمن منطقة الش ا ا اارق الوس ا ا ااط الس ا ا اايما امن إسا ا ا ارائيل وامن بعض دول الخليج من
خالل سياسة التدخل الواسع في مختل

مفاصل ومناطق الشرق الوسط.

 .8عدم تأكيد االتفاق على السا ا ااياسا ا ااة الخارجية اإليرانية للعمل على منع إيران من التمدد والتدخل
في منطقة الش ا اارق الوس ا ااط بل اقتص ا اار االتفاق في معظم فقراته على الجوانب النووية وكأنوا
االشكال الوحد بالنسبة إليران مع دول المنطقة المجاورة.
ورغم ان لو ازرة الخارجية دور هام في الس ا ااياس ا ااة الخارجية االمريكية وعالقة الواليات المتحدة بالدول
الخرى ففي الوقاات الااذي ش ا ا ا ا ا ا اواادت فيااه العالقااات االمريكيااة اإليرانيااة نوع من التواادئااة خالل إدارة
الرئيس باران أوباما فقد تراجعت العالقات بين الدولتين خالل إدارة الرئيس دونالد ترامب فقد اكد
وزير الخارجية المريكي ماين بومبيو في أكثر من مناس ا ا ا ا اابة إلى أن إيران دولة راعية للرهاب اذ
تدعم بشكل مباشر عدد غير محدود من الميليشيات المسلحة في مختل

دول الشرق الوسط مثل

العراق ولبنان واليمن لذا فوي تودد امن إسرائيل وعدد من دول الخليج العربي (.)23
وقد شا ا ا ااودت العالقات االمريكية اإليرانية توت ار ملحوظا بعد انسا ا ا ااحاب الواليات المتحدة من االتفاقية
النووية الدولية التي تم بموجبوا اعفاء إيران من معظم العقوبات التي كانت مفروض ا ا ااة عليوا مقابل
التزاموا بالحد من نشاطوا النووي اال ان إدارة ترامب قوضت االتفاق من خالل االنسحاب التام منه.
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وقد قدم وزير خارجية الواليات المتحدة في أكثر من محفل دولي اثنا عشا ا ا ا اار مطلبا أسا ا ا ا ااتود

منوا

تغير سااياسااة إيران الخارجية الساايما فيما يتعلق بتحديد البرنامج النووي ليكون ضاامن االطُر الساالمية
فقط وعدم ال تدخل في شا ااؤون دول الشااارق الوساااط واالمتناع عن دعم وارساااال مليشا اايات مسا االحة
للقتال في أ ارضا ا ااي الغير وتجنب توديد إس ا ا ارائيل ودول الخليج وكذلن عدم التدخل في العراق ولبنان
واليمن وفلسطين.)24( .
كما انتقد ماين بومبيو سياسة سلفه وزير الخارجية السابق جون كيري لنه لم ُيعامل إيران كما يجب
وبصا ا ا ا ا ا ااورة ادق لم يعاملوم كأعداء كما هو مفترض مما أسا ا ا ا ا ا ااوم في تراجع مكانة الواليات المتحدة

العالمية وان التنازالت التي قدمتوا إدارة باران أوباما تُعد تراجعا وض ا ا ا ا ااعفا في س ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ااته الواليات
المتحدة الخارجية تجاه إيران والعالم (.)25
في حين اختلفاات اآلراء داخاال الكونغرس المريكي بين مؤيااد ومعااارض بعااد اعالن الرئيس ت ارمااب
انسحابه من االتفاق النووي اإليراني وبرزت عدد من التساؤالت حول دور المؤسسات المريكية في
هذا القرار وفي مقدمتوا الكونغرس المريكي ووفقا للمعطيات والمعلومات المس ا ا ا ا ا ااتقاة من االحداث
فأن الكونغرس ل ن يتمكن من منع الرئيس دونالد ترامب من االنسا ا ا ا ااحاب من أتفاق النووي مع إيران
اذ لم يتمكن الكونغرس من التأثير على قرار الرئيس الن االتفاق يقع ضا ا ا اامن صا ا ا ااالحيات السا ا ا االطة
التنفيذية (.)26
كذلن انقس ا ا ا اام مجلس النواب الى مؤيدين ومعارض ا ا ا ااين لقرار الرئيس ترامب وطرح المعارض ا ا ا ااون
لال نس ا ا ا ااحاب من االتفاق فكرة تفيد بوجوب ان يتض ا ا ا اامن االتفاق منع إيران بش ا ا ا ااكل فعلي من تطوير
برنامجوا النووي ليتم الس ا ا ا ا ااماح لوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش دورية للمنشا ا ا ا ا ا ت
العس ا ا ااكرية وحظر تخص ا ا اايب اليورانيوم الذي تنوي إيران اس ا ا ااتخدامه لتص ا ا اانيع قنبلتوا النووية ومنع
وتصنيع وتطوير الصواريخ الباليستية (.)27
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كما أن عددا من أعضا ا ا ا ا ا اااء مجلس الشا ا ا ا ا ا اايوا تابعون للحزب الديمقراطي تحديدا قدموا طلبا لترامب
للبقاء على االتفاق النووي االيراني اذ أكدوا على ان الخرو من االتفاق سا ا ا ا ا ا ااو

ُيدخل االط ار

الدولية في ص ا اراع خطير وسا ااباق تسا االح في المجال النووي فضا ااال عن تأكيدهم على وجوب احتواء
إيران وتحديد س ا ا ااياس ا ا ااتوا الخارجية ض ا ا اامن أطُر معينة تتس ا ا ااق مع توجوات المجتمع الدولي لذا فأن
االنسااحاب من االتفاق النووي االيراني خطر للغاية على االمن الدولي بشااكل عام وعلى أمن الشاارق
الوسط بشكل خاص (.)28
و لجون بولتون مس ا ا ا ا ااتش ا ا ا ا ااار االمن القومي المريكي في إدارة الرئيس دونالد ترامب له موق

من

االتفاق النووي اإليراني اذ وصاافه بأنه ((اتفاق بائس ال طائل منه الن ساالون إيران ال يمكن التنبؤ
به السا اايما بخصا ااوص برنامجوا النووي من جوة وتدخلوا في سا ااياسا ااة حكومات الشا اارق الوسا ااط
ودعموا للمليشيات المسلحة من جوة أخرى)) كما دعى الدول الحليفة مثل بريطانيا المانيا وفرنسا
الى تكثي
روايقا

الض ا ااغوط على حكومة إيران واخض ا اااعوا للمراقبة الش ا ااديدة ومحاس ا اابتوا على س ا االوكوا

دعموا للرهاب (.)29

فيما يرى وزير الدفاع المريكي جيمس ماتيس في إدارة ترامب الى ان االتفاق النووي اإليراني
يصاب في مصالحة الواليات المتحدة االمريكية وهو بذلن يختل

عن توجوات إدارة ترامب اذ دعم

وزير الدفاع فكرة االتفاق النووي اإليراني على الرغم من رفض إدارة ترامب له ذلن لنه يرى في
االتفاق النووي تحقيقا للصالح العام ولالستقرار الدولي.
أن رأي وزر الدفاع جي مس ماتيس حول النووي اإليراني يؤدي الى تحقيق المصا ا ا ا ا ا االحة العالمية
والمريكية من خالل ارغام اران على التوق

عن تطوير برنامجوا النووي مقابل الغاء العقوبات

االمر الذي اثار حفيظة الجمووريين وكذلن استياء ترامب شخصيا الن رأي ماتيس يتعارض مع
موق

يعد االتفاق خطأ تأريخي قامت به إدارة أوباما وحلفاء الواليات
الرئيس دونالد ترامب الذي ُ

المتحدة من االوربيين وقد صا ا ا ا ا ا اارح ماتيس في اكثر من محفل دولي بما يلي ان مصا ا ا ا ا ا ااالحنا
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الوطنية تلزمنا بالحفاظ على االتفاق النووي مع إيران السا ا ا اايما إذا اسا ا ا ااتطعنا التأكيد على أن إيران
تحترم االتفاق رواذا اس ااتطعنا االس ااتنتا أنه يص ااب في ص ااالحنا فمن المؤكد أنه يجب أن نحافظ
عليه لذلن يتوجب على الرئيس أن ينظر فيه ويحافظ عليه()30
ان سياسة الرئيس ترامب جاءت بالتأكيد على النقيض من سياسة الرئيس باران اوباما فوو منذ توليه
سااادة الحكم يعلن ويتخذ اجراءات بالضاااد من االتفاق النووي مع إيران والسا ااعي لوقفه بشا ااتى الطرق
انطالقا من ان هنان صااافقة أفضااال يمكن تحقيقوا كما يؤيد زيادة العقوبات االقتصاااادية على إيران
الى أكثر مما كانت عليه قبل االتفاق.
ويبدو مصااير االتفاق النووي اإليراني الذي تم إبرامه في منتصا

العام  2015غامضاا منذ وصااول

الرئيس المريكي دونالد ترامب إلى البيت البيض .التمديد الفارط (يناير  )2018لتعليق العقوبات
النووية على إيران بموجب االتفاق النووي والذي ص ا ا ا ا ااادق عليه الرئيس المريكي دونالد ترامب كما
هدد أنه سا ا ا اايكون آخر فرصا ا ا ااة إلصا ا ا ااالح هذه االتفاقية مقابل أال يتم التراجع عنوا وبش ا ا ا اروطه هو
المتعلقة بتدخالت إيران السا ا ااياسا ا ااية والعسا ا ااكرية في المنطقة وببرنامجوا للص ا ا اواريخ الباليسا ا ااتية بعيدة
المدى .مصا ا ا ا ا ا ااير االتّفاقية يتراوح بين اإلبقاء عليوا مع التفاوض حول الملفات الخرى خار إطار
االتفااقياة أو تعاديلواا أو انس ا ا ا ا ا ا احااب أحاادي منواا من طر الوالياات المتحادة أو انوياار االتفااق
ويرتبط هذا المصير بعوامل مختلفة لعل أهموا مدى تجاوب الكونغرس المريكي واالتحاد الوروبي
والحلفاء الوروبيين الموقّعين لالتفاق مع شروط الرئيس ترامب باإلضافة إلى درجة التأثير المتبادل
بين الرئيس ترامب وفريقه لألمن القومي حول هذا المل

(.)31

تمد يده لتعليق العقوبات النووية على إيران للمرة الثالثة منذ تاريخ توليه الرئاسا ا ا ا ا ا ااة مطلع
ورغم قرار ا

العام  2017لكنه أكد في المقابل أن هذا التمديد س ا اايكون الخير واض ا ااعا بذلن الكونغرس واالتحاد
الوروبي أمام ض ا ا اارورة إص ا ا ااالح” عيوب” ما أطلق عليه أساا ا اوأ ص ا ا اافقة في التاريخ المريكي .ومنذ
انطالق حملته االنتخابية وحتى وصااوله للبيت البيض ما انفن ترامب يعارض وبشاادة االتفاق في
عود الرئيس أوباما .ترامب يعتبر أن هذا االتفاق يمنح إيران من خالل رفع العقوبات عنوا هدنة
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بعدة س ا اانوات إلعادة تقوية اقتص ا ااادها ونس ا ااج عالقات اقتص ا ااادية ودبلوماس ا ااية واالس ا ااتفادة من رفع
الحظر عن أموال العقوبات المودعة في البنون الدولية لتعزيز نفوذها في الشرق الوسط.
وهذا مااعلنه في  20نيسا ا ا ا ا ا ااان من عام  2017بقوله(( :ان إيران ال تحترم روح االتفاق الموقع عام
 2015مع القوى العظمى حول برنامجوا النووي والذي ادى الى تخفي

العقوبات الدولية المفروضة

على هذا البلد)))32( .
الملفت لنظر المتابع لتطورات الزمة المتواص ا ا ا االة بين الواليات المتحدة روايران هو التخبط الواض ا ا ا ااح
للس ا ااياس ا ااة المريكية والتصا ا اريحات المتض ا اااربة أحيانا للرئيس ترامب من جوة وفريقه لألمن القومي
وتحديدا وزير الخارجية “ريكس تيليرسا ا ا ااون” ووزير الدفاع “جيمس ماتيس” من جوة أخرى فالرئيس
المريكي يريد االنسا ا ا ااحاب من االتفاق رواعادة تفعيل العقوبات في حين يرى تيليرسا ا ا ااون رغم إق ارره
هو أيضاا ا ا ااا بأن االتفاق معيب أن هذه الخطوة سا ا ا ا ااتكون ذات تأثير ساا ا ا االبي على الواليات المتحدة
باعتبار أن هذا الخرو بص ا ا اافة أحادية يعد تقويض ا ا ااا لمص ا ا ااداقية الواليات المتحدة في أعين حلفائوا
االوربيين وس ا ا ا ا اايمنح ”الحجة الخالقية” للنظام اإليراني أمام المجتمع الدولي الس ا ا ا ا ااتكمال البرنامج
النووي.
ما يزيد من اضا ا ا ا ا ااطراب اإلدارة المريكية وعجزها عن اتخاذ قرار نوائي هو أنه متعدد الجوانب أي
أنه ال يجمع إيران والواليات المتحدة فقط بل أيضااا روساايا والصااين وفرنسااا والمملكة المتحدة وألمانيا
كأعض ا اااء ض ا ااامنين لمراقبته .وجود أعض ا اااء ض ا ااامنين لالتفاق باإلض ا ااافة إلى التقارير الدورية التي
تصا ا ا ا ا ا اادرها بعثات التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنص على أن إيران تطبق بدقة
بنود اال تفاق يض ا ا ااع مص ا ا ااداقية الواليات المتحدة على المحن في ص ا ا ااورة ما إذا أرادت التملص من
االتفاق أو خرقه الس ا ا اايما أن الدول الض ا ا ااامنة له تدعمه بش ا ا اادة وتعده إنجا از دبلوماس ا ا اايا ويحمل لوا
مصالح اقتصادية.
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وبما ان المعلوم أن “قانون مراجعة االتفاق النووي اإليراني” ينص على أن الرئيس الميركي مطالب
بالمص ااادقة على التزام إيران ببنوده أمام الكونغرس كل ثالثة أش ااور كما أنه ملزم أيض ااا بالمص ااادقة
على تمديد تعليق العقوبات النووية على إيران أو إعادة فرضا ااوا كل أربعة أشا ااور وبالتالي فإن قرار
ترامب الخير بتمديد تعليق العقوبات يشير بوضوح إلى نجاح فريقه لألمن القومي (وزيري الخارجية
والدفاع ومسااتشااار المن القومي) في إقناعه مرة أخرى بصاايغة بديلة عن الخرو بصاافة أحادية من
االتفاق النووي.
لكن بالتزامن مع هذا القرار أص ا ا ا ا ا اادر البيت البيض في الثاني عش ا ا ا ا ا اار من يناير  2018بيانا عن
الرئيس المريكي ذكر فيه الشااروط الواجب أن يتضاامنوا أي قانون يصاادره الكونغرس ل ا ا ا ا ا ا ا ا” إصااالح
عيوب” االتفاق كما اشترط على الحلفاء الوروبيين إضافة” اتفاق تكميلي” لالتفاق الصلي الموقع
في  2015مقابل عدم انس ا ا ااحاب أمريكي منه ومن بين أهم الش ا ا ااروط التي تض ا ا اامنوا بيان الرئيس
المريكي والتي على الكونغرس والحلفااء الوروبيين القبول بواا مقاابال الحفااظ على االتفااق تتلخص
في)33 (:
 .1ضا ا ا اارورة إنواء ما يسا ا ا اامى “بنود الغروب” التي تحد زمنيا القيود المفروضا ا ا ااة على البرنامج
النووي اإليراني وأن تكون بنود االتفاق مفتوحة زمنيا وليس اات محددة بمجال زمني معين كما
نص اتفاق .2015
 .2وجوب عدم الفصا ا اال بين برنامج إيران النووي وبين برنامجوا لتطوير الص ا ا اواريخ الباليسا ا ااتية
بعيدة المدى (أص اابحت إيران بذلن قادرة على اس ااتودا

القوات المريكية المتمركزة في مياه

الخليج العربي وأيض ا ااا القواعد المريكية في دول المنطقة كما بات في مقدور صا ا اواريخوا
اس ا ا ااتودا

أ ارض ا ا ااي الكيان اإلسا ا ا ارائيلي المحتل وهو ما يعد خطا أحم ار الس ا ا اايما في عود

الرئيس ترامب الذي أظور حماسا كبي ار في االلتزام بحماية أمن إسرائيل).
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 .3ضاارورة السااماح للمفتشااين الدوليين بالتفتيش النووي حتى داخل المنشااأت العسااكرية اإليرانية
وهو ما اس ا ا ا ااتنكرته طوران معتبرة أن هذه المنشا ا ا ا ا ت ال يمكن أن تكون مس ا ا ا ااتباحة لنه أمر
يتعلق بالسيادة الوطنية.
 .4ض ا ا ا اارورة التص ا ا ا اادي لتدخالت القيادة اإليرانية في دول المنطقة مثل س ا ا ا ااوريا واليمن والعراق
ولبنان.
وبالمثل كان رد الجانب االيراني امام تص ا ا ا ا ا ا اريحاته ال يعلو قوة عن الجانب االميركي فالرئيس
روحاني في أكثر من مناس ا ا ا اابة وبالتلفاز يص ا ا ا اارح بالتحذير االيراني في حال انس ا ا ا ااحاب الواليات
المتحدة من االتفاق بشااكل لم يحصاال له مثيل في تاريخوا وهو ان الواليات المتحدة سااتندم على
ذلن.
اذ ال تض ا ااارب بين اإلبقاء على االتفاق وبين إقرار عقوبات اقتص ا ااادية جديدة عليوا فرفع العقوبات
االقتصادية عنوا الذي تم بموجب توقيع االتفاق النووي لم يسوم في تحسين المؤشرات االقتصادية
في إيران ولم تتحقق المكاسب المتوقعة بل على العكس من ذلن فقد استمر الركود والتضخم يخيم
على االقتصاد اإليراني.
خاتمة:
يتض ااح في ض ااوء د ارس ااتنا للمل
ثالثة عقود ونص ا ا ا ا

النووي االيراني والتأثيرات االميركية في الحد منه انه رغم مضا اي

العقد من العقوبات والعزلة التي تعيشا ا ا ااوا الجموورية االسا ا ا ااالمية االيرانية جراء

ملفوا النووي اال انوا عازمة على االساتمرار بنوج تطويره وابعاث رساالة لقادة العالم وفي مقدمتوم
الواليات المتحدة االمريكية بانوا غير خائفة ولن تتنازل عن مواقفوا وطموح وا وحلموا تجاه منطقة
الشرق االوسط بالتوديدات والعقوبات.
كذلن ما تقدم لم يمنع الواليات المتحدة االمريكية وغيرها من الدول المتحالفة حول سا ا ااياسا ا ااتوا تجاه
إيران في االس ا ا ااتمرار بمحاصا ا ا ارتوا وعزلوا على المس ا ا ااتويين االقليمي والدولي في ص ا ا االب اولوياتوا
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والض ا ا ااغط على مجلس االمن بفرض عقوبات ص ا ا ااارمة ض ا ا اادها وتكثي

الض ا ا ااغوط تجاه الدول التي

تساندها.
ووفق ما تقدم وفي ظل الواقع وبناءا على ما سبق من تحليل توصلت الدراسة الى النتائج االتية:
.1ان اص ا ا ا ارار إيران على االسا ا ا ااتمرار في اجندتوا النووية رغم الضا ا ا ااغوط التي تتعرض لوا يعد
انجا از لسااياسااتوا على اعتبار انه اضااا

لوا نوع من القوة مثل توديدا للقوى المنافسااة لوا سااوى

في داخل اقليموا ام خارجه.
 .2ان مخاطر المواجوة المؤكدة سا ا ا ا ااتكون في مقدمة الخيارات المسا ا ا ا ااتقبلية المطروحة في حالة
اسا ا ا ا ا ا ااتمرار الجااانبااان االيراني واالميركي على عاادم التنااازل عن رؤيتومااا المختلفااة تجاااه المل
النووي.
 .3رغم اختال

مواق

ادارة الرئيس ا ا ااين الميركيين الس ا ا ااابق باران اوباما والرئيس الحالي دونالد

ترامب حول الس ااعي االيراني المتواص اال للحص ااول على الس ااالح النووي اال انوما يتفقان ان بقاء
بلدهم الحارس المحافظ على االمن والتوازن هي من صلب اولويات سياسة البلد.
 .4ان ق ارر االنسااحاب االميركي من االتفاق النووي االيراني وبغض النظرعن اسااباب اسااتم ارره
ودوافعه ادخل البلدين في ازمة جديدة فضا ا ا ا ا ا ااال عن ردود االفعال الدولية المتباينة ما بين مؤيد
ورافض لسباب تتعلق بمصالح كل دولة.
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